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Λίγα λόγια του μεταφραστή 

 

Το βιβλίο αυτό μεταφράστηκε με την προοπτική να δημοσιευθεί. Απλά έπεσε στην τρομα-

κτική οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του κορονοϊού – COVID-19 – στις αρ-

χές του 2020 και ο εκδοτικός οίκος που είχε αναλάβει την έκδοση, την αποποιήθηκε λόγω 

οικονομικών προβλημάτων. Η μετάφραση είχε ήδη ολοκληρωθεί και έτσι αναρτήθηκε σ’ 

αυτόν τον συγκεκριμένο ιστότοπο. Είναι ελεύθερα προσβάσιμη από όλους.  

Το θέμα του βιβλίου, αν και σημαντικό για την εξέλιξη της ιστορίας του μεσαιωνικού ελ-

ληνισμού δεν είναι και τόσο γνωστό στην ελληνική ιστοριογραφία. Οι ιστορικές πηγές του 

βρίσκονται πολύ μακριά – τοπικά και τροπικά – από τους έλληνες ιστορικούς, και το θέμα 

αυτό μόνο ακροθιγώς θίγεται στα ελληνικά βιβλία της ιστορίας. Στην διάρκεια των αιώ-

νων τους οποίους πραγματεύεται το βιβλίο, ένας ολόκληρος κόσμος στα βόρεια της ανα-

τολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας – του Βυζαντίου – εκινείτο, αναδυόταν και αναδευόταν, 

πολεμούσε και εμπορευόταν, ταξίδευε μέχρι τις εσχατιές του γνωστού τότε κόσμου, μι-

λούσε άγνωστες γλώσσες, σεβόταν παράξενα ήθη και έθιμα και προσκυνούσε αλλότριους 

θεούς. Έφθασε μέχρι την καρδιά του Βυζαντίου – την Κωνσταντινούπολη – και αποτέλεσε 

την αγαπητή φρουρά πολλών αυτοκρατόρων της μέσης περιόδου. Ήταν οι περίφημοι Βά-

ραγγοι ή Βάραγγες στα ελληνικά, οι Σκανδιναβοί πολεμιστές της αυτοκρατορίας. Η ζωή 

τους εξυμνήθηκε σε πολλά κείμενα ποιητικά και πεζά, στις γλώσσες της πατρίδας τους. Το 

έργο ζωής ενός Ισλανδού ελληνιστή, του Sigfús Blöndal (βλ. άρθρο, Ένας λόγιος Ισλαν-

δός Ελληνιστής, στον ίδιο ιστότοπο) αποκάλυψε όλες τις λεπτομέρειες της ζωής και δρά-

σης αυτών των ανθρώπων. Το βιβλίο του Varangians in Byzantium, απετέλεσε μία από τις 

βάσεις αυτού του βιβλίου.   

Η συγγραφέας του βιβλίου δούλεψε με βάση όλες τις σκανιναβικές φιλολογικές πηγές που 

έχουν μεταφραστεί στα αγγλικά, Πηγές είναι κυρίως οι ονομαζόμενες σάγκες, αφηγήσεις 

ιστορικών και μυθικών γεγονότων, βίων ενδόξων ανδρών, μετακινήσεων και αποικήσεων 

στις παλαιοσκανδιναβικές γλώσσες (Ισλανδικά, Νορβηγικά, Σουηδικά, Δανικά). Στο βιβλίο 

της υπάρχει πληθώρα υποσημειώσεων που παραπέμπουν σε συγγραφείς, βιβλία και πη-

γές.  

Για να κάνω τη μετάφραση πιο εύχρηστη, αφαίρεσα σχεδόν το σύνολο των υποσημειώσε-

ων του πρωτοτύπου. Λόγω της πληθώρας ονομάτων, όρων, τοπωνυμίων και ειδικών κα-

ταστάσεων που εμπλέκονται στην ροή του βιβλίου, προσέθεσα εκατοντάδες υποσημειώ-

σεων που επεξηγούν, ερμηνεύουν και περιγράφουν όλους αυτούς τους όρους. Ήταν μία 

πολύ δύσκολη και μακρόχρονη επιχείρηση να βρεθούν όλες αυτές οι πληροφορίες. Φυσικά 

το διαδίκτυο αποτέλεσε έναν πολύτιμο βοηθό. Όλες οι υποσημειώσεις που προέρχονται 

από μένα, έχουν ως αρχικό σημείο τα γράμματα Σ.τ.Μ. (Σημείωση του μεταφραστή).  
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Ταυτόχρονα αφαίρεσα ένα και μισό κεφάλαιο από το τέλος επειδή θεώρησα ότι δεν είχε 

μεγάλη σχέση με το κεντρικό θέμα του βιβλίου. Το βιβλίο περιέχει κυριολεκτικά χιλιάδες 

ονόματα, Σκανδιναβικής κυρίως προέλευσης, που ηχούν πολύ παράξενα στα ελληνικά αυ-

τιά. Τα παραθέτω συνήθως αυτούσια στη μορφή που υπάρχουν στο βιβλίο. Παρόλο που 

ίσως δυσκολεύουν την ανάγνωση του κειμένου, αυτόν τον κανόνα τον ακολούθησα σκο-

πίμως, στην περίπτωση που κάποιος αναγνώστης θα ήθελε να προχωρήσει σε μια βαθύτε-

ρη έρευνα για κάποιο πρόσωπο, τοπωνύμιο ή αντικείμενο, να μπορεί να το κάνει διαθέτο-

ντας την πρωτότυπη λέξη. Βέβαια, κυρίως στην αρχή, παραθέτω και τη μεταγραφή/ προ-

φορά του ονόματος στα ελληνικά. Ακόμη και στο πρωτότυπο υπάρχουν διαφορές ανάμε-

σα στα ονόματα που παρατίθενται, ανάλογα με τις πηγές που χρησιμοποιεί η συγγραφέας, 

η οποία σε πολλές περιπτώσεις «λατινοποιεί» ονόματα που προέρχονται από γλώσσες με 

αρκετά διαφοροποιημένο από το λατινικό, αλφάβητο, όπως το Ισλανδικό. Επίσης ονόμα-

τα κοινά και σχετικά γνωστά, όπως το όνομα Erik στα Δανικά, γίνεται Eric στα Αγγλικά 

και Eirik στα Ισλανδικά.  

Ζητήθηκε η οικονομική βοήθεια των πρεσβειών των τεσσάρων Σκανδιναβικών χωρών 

(Δανίας, Σουηδίας, Νορβηγίας, Ισλανδίας) και των Μορφωτικών Ιδρυμάτων των χωρών 

αυτών στην Αθήνα για την έκδοση του βιβλίου, αλλά το μόνο που λάβαμε ήταν συγχαρη-

τήρια για την προσπάθεια. Έτσι λοιπόν προχώρησα στην ανάρτηση του βιβλίου σ’ αυτόν 

τον ιστότοπο.  

Όλα τα λάθη, γλωσσικά και θεματικά, οι αβλεψίες και οι παρερμηνείες χρεώνονται απο-

κλειστικά σε μένα. Ήμουν εντελώς μόνος στο μακρυνό αυτό ταξίδι. 

 

Ιωσήφ Ροηλίδης 

Ἐν μέσῃ περιόδῳ πανδημίας ἐξ ἰοῦ ὡσεί στέμματος, 2020.  
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 
 
Πάνω απ’ όλα, οφείλω πολλές ευχαριστίες στο κολλέγιο Lucy Cavendish του Cambridge 
και στους Επιτρόπους του Ιδρύματος Calouste Gulbenkian για την ερευνητική υποτροφία 
που μου προσέφεραν για τα έτη 1969 έως 1973. Μου έδωσαν έτσι τη δυνατότητα να επι-
σκέπτομαι τακτικά το Cambridge για την έρευνά μου, πράγμα που με βοήθησε τελικά να 
επιστρέψω εκεί. Η ενθάρρυνση και η βοήθεια μάλιστα που έλαβα από το Κολλέγιο απο-
τέλεσαν πηγή δύναμης όλα εκείνα τα χρόνια κατά τα οποία αυτό το βιβλίο έπαιρνε σάρ-
κα και οστά. Είμαι επίσης ευγνώμων στη Σχολή Ανατολικών και Αφρικανικών Σπουδών 
του Πανεπιστημίου του Λονδίνου που μου προσέφερε το 1969 τη θέση του Περιοδεύο-
ντος Συνεργάτη στην Θησκειολογία, με υποτροφία του Louis H. Jordan, δίνοντάς μου 
έτσι την δυνατότητα να περάσω λίγο χρόνο στην Κωνσταντινούπολη και να συλλέξω υ-
λικό στην Ρουμανία και στην Βουλγαρία. Μία προηγούμενη επιχορήγηση από το Κατα-
πίστευμα Leverhulme, για το οποίο εκδήλωσα τις ευχαριστίες μου σ’ ένα προηγούμενο 
βιβλίο μου, το Pagan Scandinavia, πρέπει να αναφερθεί ξανά, επειδή μου επέτρεψε να 
επισκεφθώ μουσεία στην ΕΣΣΔ.  
 
Από τους πολλούς φίλους και συναδέλφους που με βοήθησαν, θα ήθελα να αναφέρω τη 
Charlotte Roueché, η οποία αφού διάβασε το τμήμα του βιβλίου μου για το Βυζάντιο, 
μου επέτρεψε γενναιόδωρα να χρησιμοποιήσω τη μετάφραση δύο σημαντικών αποσπα-
σμάτων από ελληνικές πηγές. την Linda Hatfield, που μετέφρασε για χάρη μου αποσπά-
σματα από τον Ιωάννη Σκυλίτζη. και την Ursula Lyons, η οποία με μεγάλη γενναιοδωρία 
με βοήθησε σχετικά με τις πηγές και τις αναφορές στους Άραβες γεωγράφους. Τις ευχα-
ριστίες μου στον Διευθυντή του Αρχαιολογικού Ινστιτούτου του Βουκουρεστίου και 
στον Δρ Ion Barnea και σε άλλα μέλη του Ινστιτούτου, που με βοήθησαν πολύ κατά την 
επίσκεψή μου εκεί το 1970 και επίσης στα μέλη του προσωπικού του Αρχαιολογικού 
Μουσείου στη Σόφια. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον καθηγητή Philip Grierson και τον 
καθηγητή Harold Bailey για τις χρήσιμες συζητήσεις που κάναμε, τον Δρ. R. I. Page για 
τις απαντήσεις του στα ερωτήματα που του έθεσα και τον κ. Stephen Lees της Βιβλιοθή-
κης του Πανεπιστημίου του Cambridge, για τη βοήθεια του με τα ελληνικά ονόματα. 
Παρόλη τη βοήθεια που έλαβα, γνωρίζω πολύ καλά ότι υπάρχει η δυνατότητα να εμφα-
νιστούν σφάλματα και ασυνέπειες στην απόδοση των Ελληνικών, Ρωσικών και Αραβι-
κών ονομάτων ανθρώπων και τόπων. ζητώ δε την επιείκια του αναγνώστη για κάποιον, ο 
οποίος όπως και οι Ανατολικοί Βίκινγκς, περιπλανιέται σε άγνωστα μονοπάτια. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
Πολλά έχουν γραφτεί για τις δραστηριότητες των Βίκινγκς στη Δύση και πολλά αρχαιο-
λογικά ευρήματα έχουν αυξήσει το ενδιαφέρον για τις εκστρατείες τους, τα βραχυχρόνια 
εδαφικά τους κέρδη και τη σταδιακή εγκατάλειψή της παγανιστικής λατρείας για χάρη 
της Χριστιανικής πίστης. Η διαμάχη ανάμεσα στους επιστήμονες για το ποιος ήταν ο ρό-
λος που έπαιζαν οι Βίκινγκς, αυτός του επιδρομέα και καταστροφέα έναντι σ’ αυτόν του 
εμπόρου και του εποίκου, έχει εδώ και πολύ καιρό μολύνει τους ιστορικούς και η παλιά 
ρομαντική εικόνα των τελευταίων εκπροσώπων μιας θαυμάσιας ηρωϊκής παράδοσης, 
μαζί με μια πιο κυνική προσέγγιση των Βίκινγκς ως αδίστακτων κακοποιών και απολίτι-
στων πειρατών, έχει αντικατασταθεί από μία πιο προσεκτική εκτίμηση του τρόπου ζωής 
τους. Το κύριο ενδιαφέρον έχει πλέον στραφεί στη μελέτη των νόμων και των νομισμά-
των τους, των πλοίων, των όπλων και των πόλεων-αγορών, καθώς και της φύσης του ε-
μπορίου που διεξήρχοντο και έχουν προταθεί οικονομικοί λόγοι για τις κινήσεις και τις 
δραστηριότητές τους. Η αξία των Ισλανδικών sagas1 ως αξιόπιστων ιστορικών κειμένων 
έχει αμφισβητηθεί και απορριφθεί, όπως και οι φραστικές επιθέσεις των χρονογράφων 
της εκκλησίας ενάντια στους επιδρομείς και οι πηγές πλέον αναθεωρούνται αργά σύμ-
φωνα με μία διαφορετική ιστορική προσέγγιση. Αν μερικές φορές νοιώθουμε ότι διαθέ-
τουμε πιο ακριβείς γνώσεις για την κατασκευή των πλοίων των Βίκινγκς απ’ ότι για τα 
έργα των βασιλέων τους, αξίζει ωστόσο να θυμόμαστε ότι διαθέτουμε ένα πραγματικό 
θησαυροφυλάκιο λογοτεχνικού υλικού που παρήχθη λίγο μετά το σβύσιμο και της τελευ-
ταίας αναλαμπής της εποχής των Βίκινγκς, με το μεγαλύτερο μέρος αυτού του υλικού 
εξαιρετικά ευανάγνωστο. Ένα μέρος αυτού του υλικού είχε παρερμηνευτεί στο παρελ-
θόν, αλλά αυτό δεν αποτελεί εύλογο λόγο για να το απορρίψουμε ολοκληρωτικά. Σ’ αυτή 
τη γραμματεία υπάρχει αρκετό υλικό σχετικό με την εξάπλωση των Βίκινγκς στην Ανα-

                                                 
1  Σ.τ.Μ. Οι Sagas (σάγκες) είναι ιστορίες σε πεζό λόγο, που έχουν παραχθεί στην Ισλανδία και σε μικρότερο 

βαθμό σε άλλες περιοχές της Σκανδιναβίας. Το πιο διάσημο είδος σάγκας είναι η Íslendingasögur (σάγκες 
σχετικές με τους Ισλανδούς), οι οποίες περιλαμβάνουν ταξίδια των Βίκινγκς, μετανάστευση στην Ισλανδία 
και βεντέτες ανάμεσα σε Ισλανδικές οικογένειες. Αλλά τα θέματα που κυριαρχούν στις σάγκες είναι ποικί-
λα, συμπεριλαμβανομένων των προχριστιανικών Σκανδιναβικών θρύλων. άγιοι και επίσκοποι τόσο από 
την Σκανδιναβία όσο και από άλλες χώρες. Σκανδιναβοί βασιλείς και σύγχρονες Ισλανδικές πολιτικές. και 
ιπποτικά ειδύλλια, είτε μεταφρασμένα από τις Ευρωπαϊκές γλώσσες είτε είναι τοπικές συνθέσεις. Ο σάγκες 
γεννήθηκαν στον Μεσαίωνα, αλλά συνέχισαν να γράφονται στους επόμενους αιώνες. Ενώ η κυρίαρχη 
γλώσσα της ιστοριογραφίας στη μεσαιωνική Ευρώπη ήταν τα Λατινικά, οι σάγκες γράφονταν στην δημο-
τική: στα αρχαία Σκανδιναβικά και στις μεταγενέστερες διάδοχες γλώσσες, κυρίως στα Ισλανδικά. Παρόλο 
που οι σάγκες γράφονται στον πεζό λόγο, έχουν κάποιες ομοιότητες με την επική ποίηση και συχνά περι-
λαμβάνουν στροφές ή ολόκληρα ποιήματα σε παρηχητικό στίχο ενσωματωμένο στο κείμενο. Από το ση-
μείο αυτό θα χρησιμοποιώ τη λέξη saga στην ελληνική μορφή ‘σάγκα’, δίχως σχόλια και σε όλες τις πτώ-
σεις, εκτός της γενικής πληθυντικού. 
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τολή, διαμέσου της Βαλτικής, αντί της Βόρειας Θάλασσας και του Ατλαντικού, υπενθυ-
μίζοντάς μας ότι υπήρχαν πολλοί Ανατολικοί Βίκινγκς όπως και Δυτικοί.  
 
Έχουμε συνηθίσει να παραμελούμε αυτή την πλευρά της ιστορίας των Βίκινγκς, επειδή 
δείχνουμε ένα φυσικό ενδιαφέρον στα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα γύρω από τις α-
κτές μας και στις δελεαστικές καταγραφές των Αμερικάνικων ταξιδιών. Ωστόσο, η Σκαν-
διναβία πίεζε σθεναρά τόσο προς τα ανατολικά όσο και προς τα δυτικά και το μικρό νησί 
Γκότλαντ (Gotland)2 στην Βαλτική μπορεί να θεωρηθεί ως ένα είδος μεγάλου κεντρικού 
σιδηροδρομικού κόμβου της εποχής των Βίκινγκς, ένα κέντρο από το οποίο ξεκινούσαν 
οι δρόμοι προς πολλές κατευθύνσεις. Πρέπει να κινηθούμε αποφασιστικά προς αναζήτη-
ση των λογοτεχνικών παραδόσεων αυτών των περιοχών, επειδή αν και οι Νορβηγοί, οι 
Δανοί και μερικοί Ισλανδοί συμμετείχαν στα ταξίδια προς την Ανατολή, η ορμή προήλθε 
σε μεγάλο βαθμό από τη Σουηδία και εδώ δεν έχουν διατηρηθεί σάγκες που θα μπορού-
σαν να ανταγωνιστούν αυτές της Ισλανδίας. Για να αντισταθμιστεί αυτό, υπάρχουν πολ-
λές πληροφορίες από εξωτερικές πηγές και η Ισλανδική γραμματεία μας προσφέρει πολ-
λές νύξεις, αν και ίσως αποδειχθεί δύσκολη υπόθεση το ξεκαθάρισμά τους. 
 
Αρχικά, οι εύφορες χώρες στα νότια και ανατολικά της Βαλτικής και οι ψυχρές περιοχές 
όπου αφθονούν τα γουνοφόρα ζώα, ήταν αυτές που ασκούσαν την έλξη. Η προοπτική 
συλλογής φόρων υποτελείας από τους Φιννο-Ουγκρικούς, Σλαβικούς και νομαδικούς 
λαούς, οδήγησε τους πιο πολεμοχαρείς βασιλείς της Σουηδίας και της Δανίας σε επανει-
λημμένες ναυτικές εκστρατείες και ενεθάρρυνε τους εμπόρους και τους επιδρομείς να 
εισχωρήσουν βαθειά στα άγονα εδάφη των βόρειων Φινλανδών και Λαπώνων. Σταδιακά 
οι φιλόδοξοι έμποροι στράφηκαν προς τα ανατολικά αναζητώντας αγορές όπως το 
Μπουλγκάρ (Bulghar) στον Μέσο Βόλγα.3 Συγκροτήθηκαν επισφαλείς οικισμοί και οχυ-
ρωμένοι εμπορικοί σταθμοί και οι μεγάλοι Ρωσικοί ποταμοί προσέφεραν ένα πέρασμα σ’ 
αυτούς που ήσαν ικανοί να χρησιμοποιούν μικρά σκάφη, αν και ήταν ένας δρόμος ανοι-

                                                 
2  Σ.τ.Μ. Η Γκότλαντ είναι ένα μεγάλο σουηδικό νησί και επαρχία στη Βαλτική Θάλασσα. Η μεγαλύτερη 

πόλη, το Visby, διακρίνεται από τους πετρόστρωτους δρόμους και το καλά διατηρημένο μεσαιωνικό τείχος 
της πόλης. Το Visby φιλοξενεί επίσης τον μεγάλο καθεδρικό ναό της Αγίας Μαρίας. Οι ερειπωμένες με-
σαιωνικές εκκλησίες γύρω από την πόλη περιλαμβάνουν τους Αγίους Νικολάι και την Αγία Καρίν. Σε κο-
ντινή απόσταση, το Μουσείο Gotlands παρουσιάζει τη φυσική και πολιτιστική ιστορία του νησιού με την 
τέχνη και τα τεχνουργήματα του. 

3  Σ.τ.Μ. Η πόλη Μπουλγκάρ ήταν κατά διαστήματα πρωτεύουσα των Βουλγάρων του Βόλγα από τον 8ο έως 
τον 15ο αιώνα. Βρισκόταν στην όχθη του ποταμού Βόλγα, περίπου 30 χιλιόμετρα κατάντη από τη συμβολή 
του με τον ποταμό Κάμα και περίπου 130 χλμ. από το σύγχρονο Καζάν στην περιοχή Spassky. Δυτικά βρί-
σκεται μια μικρή σύγχρονη πόλη, από το 1991 γνωστή ως Bolgar. Η UNESCO το 2014, συμπεριέλαβε το 
Ιστορικό και Αρχαιολογικό Συγκρότημα Bolgar (αρχαίο φρούριο Bolghar Hill) στον κατάλογο της Παγκό-
σμιας Κληρονομιάς. 
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κτός μόνο στους πιο σκληροτράχηλους εμπόρους και τυχοδιώκτες. Σταδιακά βρέθηκαν 
νέες διαδρομές και δυνατότητες και οι Σκανδιναβοί αρχηγοί εγκαταστάθηκαν σε μικρά 
κέντρα από τα οποία διεύθυναν τις γύρω περιοχές, ενώ ο δρόμος ήταν ανοικτός για κα-
τακτήσεις και λεηλασίες στις πιο ισχυρές πολιτείες. Έτσι οι Βίκινγκς ήρθαν σε επαφή με 
τους Βούλγαρους του Βόλγα και τους συγγενείς τους στον Δούναβη, με τους Εβραίους 
Χαζάρους και τους μουσουλμανικούς λαούς του Χαλιφάτου και τελικά έφτασαν στην πιο 
ισχυρή και πλούσια περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης, στη Βυζαντινή Αυτοκρατο-
ρία. 
 
Η ιστορία της δράσης των Ανατολικών Βίκινγκς δεν είναι διαφορετική από αυτή στην 
Δυτική Ευρώπη. έκαναν εμπόριο, λεηλατούσαν, επέδραμαν, έκλειναν συμμαχίες και πο-
λεμούσαν ως μισθοφόροι, επιχειρούσαν να καταλάβουν πόλεις και οχυρωμένα κέντρα 
και να δημιουργήσουν οικισμούς, αλλά απέτυχαν να διαμορφώσουν μόνιμες κατακτή-
σεις. Τα κέρδη τους χάνονταν μόλις έρχονταν αντιμέτωποι με εμπειροπόλεμο ιππικό και 
τακτικό στρατό και μολονότι διεξήγαγαν θαυμάσιες εκστρατείες με τα πλοία τους, χρη-
σιμοποιώντας τα ποτάμια και τις εσωτερικές θάλασσες της ανατολικής Ευρώπης, τελικά 
ηττώντο από τις οργανωμένες δυνάμεις και τις επιστημονικές μεθόδους μάχης στις ο-
ποίες υπερέβαλαν οι Βυζαντινοί. Τα κατορθώματα, ωστόσο των Βίκινγκς, τους εξασφά-
λισαν μια θέση στον Βυζαντινό κόσμο και κέρδισαν το σεβασμό των αυτοκρατόρων για 
την αντοχή, τη νομιμοφροσύνη και τις υπέροχες πολεμικές τους ικανότητες. Η μακρά 
σειρά Σκανδιναβών, ανώνυμων στην πλειοψηφία τους, που υπηρέτησε τους Βυζαντινούς 
ηγεμόνες στον στρατό και στον στόλο και τελικά σ’ ένα τμήμα της Αυτοκρατορικής 
Φρουράς στην Κωνσταντινούπολη, αποτελεί μια συγκινητική ιστορία και έχει αφήσει το 
σημάδι της στις σάγκες της μακρινής Ισλανδίας. 
 
Οι Σκανδιναβοί είχαν αρχίσει να διεισδύουν στην Ανατολική Ευρώπη ως ένας ειδωλολα-
τρικός λαός, αλλά ακόμα και όταν ο Χριστιανισμός έφτασε στο Κίεβο τον δέκατο αιώνα 
και ήταν εν γένει αποδεκτός από εκείνους που υπηρετούσαν τον Χριστιανό αυτοκράτορα 
των Βυζαντινών, υπήρχαν ακόμη πολλοί λόγοι για να ταξιδεύουν προς ανατολάς. Πα-
ράλληλα με την έλξη που ασκούσε η Κωνσταντινούπολη ως αγορά και ως περιπέτεια και 
καλή αμοιβή στις εκστρατείες εκτός Σκανδιναβίας, υπήρχε επίσης το δέλεαρ των Αγίων 
Τόπων και οι μεγάλες εκκλησίες της Βυζαντινής πρωτεύουσας, γεμάτες από άγια λείψα-
να που αποτελούσαν το θαύμα του Χριστιανικού κόσμου. Οι χριστιανοί βασιλείς της 
Νορβηγίας και της Δανίας ακολουθούσαν τον ανατολικό δρόμο και διατήρησαν τις επα-
φές τους με το Κίεβο και το Νόβγκοροντ μέχρις ότου οι εισβολές των Τατάρων τερμάτι-
σαν τον παλιό ρυθμό και έφραξαν τον δρόμο προς την ανατολή.  
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Σκοπός αυτής της μελέτης είναι να καταδείξει τις πλούσιες και ποικίλες επαφές που α-
νοίχτηκαν για τους Σκανδιναβούς που ακολούθησαν τον ανατολικό δρόμο και τη σημα-
σία των δεσμών που αναπτύχθηκαν με τους λαούς της Ανατολικής Ευρώπης, το Μου-
σουλμανικό Χαλιφάτο και τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Η επιρροή όλων αυτών δεν είναι 
δυνατόν να είναι ορατή απλώς και μόνο στα κομμάτια αργύρου που βρέθηκαν σε Σκαν-
διναβικό έδαφος, αλλά και στην τέχνη, στη μυθολογία του Βορρά και στούς θαυμάσιους 
θρύλους της μεσαιωνικής γραμματείας της Ισλανδίας. Η Σκανδιναβική μυθολογία, όπως 
συναντάται στην ποίηση της Ισλανδίας, η θεματολογία των σκαλιστών βράχων στη νήσο 
Γκότλαντ και στη Σουηδία, και ο ταφικός συμβολισμός της παγανιστικής περιόδου, φαί-
νεται πως διέθεταν μια σημαντική σφριγηλότητα στην τελευταία περίοδο του παγανι-
σμού. Ειδικότερα, η εικόνα που δίνεται τόσο από τη λογοτεχνία όσο και από την τέχνη 
για την λατρεία του Ωντίν και των ηρώων του, έρχεται σε αντίθεση κατά κάποιο τρόπο 
με όσα γνωρίζουμε από την παλαιότερη Γερμανική θρησκεία. Η δύναμη και η πολυπλο-
κότητα της μυθολογικής παράδοσης στην ύστερη εποχή των Βίκινγκς, μπορεί να οφείλε-
ται εν μέρει στην ενίσχυση που είχαν οι παγανιστικές ιδέες στην ανατολική περιοχή, ό-
που συμμορίες από Σκανδιναβούς τυχοδιώκτες ζούσαν μια βάρβαρη ζωή στο παλιό ηρω-
ικό ύφος και αντιμετώπιζαν ακόμη πιο βάρβαρα έθιμα στους πιο άγριους λαούς με τους 
οποίους έρχονταν σε επαφή. Ταυτόχρονα παρατηρούσαν τον περίτεχνο και εκλεπτυσμέ-
νο πολιτισμό της Κωνσταντινούπολης και συμμετείχαν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις πο-
λύ μεγαλύτερης κλίμακας από αυτές που είχαν  γνωρίσει στον Βορρά. Η επιρροή αυτών 
των ποικίλων βιωμάτων είναι ένα από τα πολλά ζητήματα που προκαλεί η μελέτη των 
ανατολικών Βίκινγκς και το τελευταίο τμήμα αυτού του βιβλίου ασχολείται με τον κό-
σμο των ιδεών και τις περιπέτειες του νου. Αφού μελετήσουμε τις μαρτυρίες που διαθέ-
τουμε για την κίνησή τους στην Ανατολική Ευρώπη, θα επιχειρήσουμε να εκτιμήσουμε 
τις πιθανές επιδράσεις στη σκέψη και στη γραμματεία της ύστερης εποχής των Βίκινγκς 
και της περιόδου που την ακολούθησε. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Στην Βαλτική 
 
Τα αρχαιολογικά αρχεία του μικρού νησιού Γκότλαντ (Gotland), ο τεράστιος αριθμός 
μεσαιωνικών εκκλησιών με τις περίτεχνα σκαλιστές πέτρες από την προχριστιανική πε-
ρίοδο, κτισμένες στους τοίχους τους ή κρυμμένες κάτω από τα δάπεδα τους, καθώς και οι 
πολλές συλλογές νομισμάτων και τα κομμάτια από ασήμι, τα στολίδια και τα μεταλλικά 
δοχεία, μας προσφέρουν κάποιες ενδείξεις του πιθανού πλούτου που είχε αποκτηθεί από 
το εμπόριο με την Ανατολική Ευρώπη κατά την εποχή των Βίκινγκς. Οι κάτοικοι του 
νησιού πλήρωσαν την ευημερία τους με τις συνεχείς επιθέσεις των πειρατών και επιδρο-
μέων, και έκρυβαν συνεχώς τους θησαυρούς τους στη γη σε περιόδους έντασης και κιν-
δύνου. Περίπου τα μισά από τα ξένα αργυρά νομίσματα που έχουν ανακαλυφθεί στη 
Σκανδιναβία έχουν βρεθεί στο νησί Γκότλαντ, και ένα μεγάλο μέρος αυτών προέρχεται 
από την Ισλαμική Ανατολή. 
 
Στην εποχή των Βίκινγκς, η Βαλτική αποτελούσε ένα μεγάλο κέντρο τόσο για εμπόρους 
όσο και για πειρατές, ενώ οι νέοι των καλών οικογενειών συμμετείχαν και στις δύο δρα-
στηριότητες όταν χρειάζονταν επιπλέον πλούτο και είχαν ελεύθερο ένα καλοκαίρι. Τα 
επιτεύγματα των Σκανδιναβών ως επιδρομέων ανταγωνίζονταν αυτά των κατοίκων της 
Κουρλανδίας4 και των Εσθονών από την απέναντι ακτή, και λέγεται ότι τον ενδέκατο 
αιώνα οι άνθρωποι συνήθιζαν να προσεύχονται στις εκκλησίες της Δανίας για να τους 
σώσει ο Θεός από τους Κουρλανδούς. Η Σκανδιναβική δραστηριότητα στη Βαλτική πρέ-
πει να είχε αρχίσει πολύ πριν από την εποχή των Βίκινγκς. Ο Kivikosti αναφέρει δύο ευ-
ρήματα που χρονολογούνται στον 6ο αιώνα, το ένα από το νησί Τιουταρσάαρι (Tytärsaa-
ri) στον Φινλανδικό κόλπο και το άλλο από το νησί Ριέκκαλα (Riekkala) στη λίμνη Λα-
ντόγκα. Και στις δύο περιπτώσεις υπάρχουν Σουηδικά κτερίσματα σε απομονωμένες τα-
φές, πράγμα που υποδηλώνει επιδρομές στις περιοχές αυτές. Η σπουδαιότητα του εμπο-
ρίου γούνας χρησίμευε μάλλον ως κίνητρο γι’ αυτές τις εκστρατείες και μπορεί να μας 
δώσει μια ερμηνεία για τον εκπληκτικό αριθμό από αγγλοσαξονικές πόρπες που έχουν 
βρεθεί στην περιοχή της ανατολικής Βαλτικής. 
 
Αν και οι γραπτές πηγές από την πρώιμη εποχή των Βίκινγκς σχετικά με το τι συνέβαινε  

                                                 
4  Σ.τ.Μ. Kurland, σήμερα Courland και Κurzeme. Επαρχία της σημερινής Λεττονίας, που προβάλλει στην 

Βαλτική. 
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στις ακτές της Βαλτικής, είναι λίγες και αναξιόπιστες, υπάρχουν ωστόσο ενδείξεις για 
ένα θυελλώδες παρελθόν που ανευρίσκεται στη μεσαιωνική γραμματεία και σε αναμνή-
σεις για εκστρατείες πέρα από τη θάλασσα της Δανίας και της Σουηδίας. Ο Saxo Gram-
maticus5 στη Λατινική ιστορία των Δανών που συνέγραψε, μας λέει πως ένας από τους 
πρώιμους ήρωές του, ο Hadingus, συνδέθηκε με τον θεό Ωντίν, τον οποίο συνάντησε με-
ταμφιεσμένος σε αλήτη, με το όνομα Liserus, και μαζί ξεκίνησαν τον πόλεμο στον Loke-
rus, «τον τύραννο των Κουρλανδών», αλλά νικήθηκαν. Ο Ωντίν τότε μετέφερε τον Had-
ingus στο βασίλειο του και του έδωσε καλές συμβουλές. Αυτή η ιστορία έχει μείνει ατέ-
                                                 
5  Σ.τ.Μ. Ο Saxo Grammaticus (περ. 1160 - περίπου 1220), επίσης γνωστός ως Saxo cognomine Longus, ή-

ταν Δανός ιστορικός, θεολόγος και συγγραφέας. Θεωρείται ότι ήταν υπάλληλος ή γραμματέας του 
Absalon, Αρχιεπισκόπου της Lund, κύριος σύμβουλος του Valdemar I της Δανίας. Είναι ο συγγραφέας του 
έργου Gesta Danorum, της πρώτης πλήρους ιστορίας της Δανίας, από την οποία ο θρύλος του Amleth ε-
μπνέει την ιστορία του Άμλετ από τον Σαίξπηρ. 
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λειωτη, αλλά ο Saxo αναφέρει μία άλλη εκστρατεία του Hadingus ενάντια στον Hand-
vanus, «Βασιλιά του Ελλησπόντου», ο οποίος οχυρώθηκε πίσω από ισχυρές οχυρώσεις 
στο Ντούνο (Duno). Αυτό πρέπει να είναι ένα από τα πολλά οχυρά στην περιοχή της 
Βαλτικής, ενώ ο Ελλήσποντος αντιπροσωπεύει την ποτάμια διαδρομή προς το νότο, προς 
τον Δνείπερο και τη Μαύρη Θάλασσα. οι γεωγράφοι της εποχής του Saxo δέχονταν τη 
γενική θεωρία πως υπάρχει μία ποτάμια διαδρομή από τη Μαύρη Θάλασσα στη Βαλτική, 
και κάποια γνώση των μεγάλων Ρωσικών ποταμών που είχε ενσωματωθεί στην παράδο-
ση των Λατίνων λογίων, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει τη Σκυθία και τη Μαύρη Θάλασσα 
πολύ βορειότερα από εκεί που πραγματικά ήταν. Ο Hadingus κατέλαβε το Duno με το 
παλιό τέχνασμα της φωτιάς που κουβαλούν τα πουλιά, πράγμα που ήταν μία ευρέως δια-
δεδομένη παραδοσιακή ιστορία και κατόπιν έδωσε τη δυνατότητα στον βασιλιά να εξα-
γοράσει τον εαυτό του με χρυσό. Είναι ένας από τους ημι-μυθικούς ήρωες που δεν μπο-
ρούν να χρονολογηθούν, αλλά ο Saxo τον τοποθετεί σχεδόν στην αρχή της ιστορίας του, 
κάνοντάς τον γιο του Gram και δίνοντάς του για μητέρα μια Φιλλανδέζα πριγκίπισσα.   
 
Ένας άλλος βασιλιάς της Κουρλανδίας, ο Ντόρνο (Dorno), λέγεται ότι δέχθηκε επίθεση 
από τον γιο του Hadingus Φρόντο (Frodo) και πως είχε εφαρμόσει την πολιτική της κα-
μένης γης εναντίον του. Ο Φρόντο με τη σειρά του κατέκτησε με τέχνασμα την πρωτεύ-
ουσα της Κουρλανδίας στον κάτω Ντβίνα (Dvina)6 όπου έχουν ανασκαφεί εκτεταμένες 
οχυρώσεις. Ο Saxo μας λέει ότι ο Φρόντο φιλοδοξούσε να δημιουργήσει ένα Imperium 
Orientalis, την αυτοκρατορία της Ανατολής και είχε συμπεριλάβει στις κατακτήσεις του 
το Πολοτσκ (Polotsk) στη Ρωσία. Αυτοί οι θρύλοι επιβίωσαν στη Δανέζικη παράδοση 
και άλλοι θρύλοι κυκλοφορούσαν ανάμεσα στους Σουηδούς.   
 
Στη Ynglinga saga του Snorri Sturluson7 που συνετέθη τον δέκατο τρίτο αιώνα από ποιή-
ματα και παραδόσεις, λέγεται πως μερικοί από τους πρώτους βασιλείς των Σουηδών εί-
χαν κάνει εκστρατείες στη Βαλτική. Ο βασιλιάς Sveigdir, δεύτερος απόγονος του θεού 
Freyr8 και ενδεχομένως ο ίδιος υπήρξε μία μυθική μορφή,9 ταξίδεψε στη Μεγάλη Σουη-
                                                 
6  Σ.τ.Μ. Ποταμός της Ρωσίας. με το ίδιο όνομα υπάρχει ο Δυτικός Ντβίνα και ο Βόρειος. Εδώ πρόκειτα 

μάλλον για τον Δυτικό Ντβίνα που ονομάζεται επίσης Daugava και διέρχεται από τη βορειοδυτική Ρωσία, 
την Λευκορωσία και τη Λεττονία, και εκβάλλει στον κόλπο της Ρίγας. 

7  Σ.τ.Μ. Υπάρχουν πολλές συλλογές θρύλων (sagas), που υπέχουν θέση ιστορίας στην Σκανδιναβική λογο-
τεχνία. Ο Snorri Sturluson (προφέρεται: Σνόρι Στίρλουσον), είναι ένας από τους σπουδαιότερους Ισλαν-
δούς ιστορικούς, ποιητές και πολιτικούς. Διετέλεσε δύο φορές πρόεδρος του Ισλανδικού Κοινοβουλίου. 
Έζησε το χρονικό διάστημα 1179-1241. 

8  Σ.τ.Μ. Ο Freyr είναι ένας πολύ γνωστός θεός στη Σκανδιναβική μυθολογία, που συνδέεται με την ιερή 
βασιλεία, τον πόλεμο, την αρρενωπότητα, την ειρήνη και την ευημερία, την ηλιοφάνεια, τον καλό καιρό 
και την καλή συγκομιδή. Ο Freyr, μερικές φορές αναφέρεται ως Yngvi-Freyr, συνδέθηκε ιδιαίτερα με τη 
Σουηδία και θεωρήθηκε πρόγονος του Σουηδικού βασιλικού οίκου. Σύμφωνα με τον Αδάμ της Βρέμης, ο 
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δία (Ρωσία) και στη γη των Τούρκων για να αναζητήσει τον θεό Ωντίν και την πατρίδα 
των θεών. βρέθηκε μακριά πέντε χρόνια και συνάντησε εκεί πολλούς συγγενείς του. Σε 
μία δεύτερη εκστρατεία στην Εσθονία, ακολούθησε έναν νάνο μέσα σ’ έναν μεγάλο βρά-
χο επιθυμώντας να βρει τον θεό Ωντίν και δεν ξαναφάνηκε ποτέ. Πολλά χρόνια και πολ-
λές δυναστείες αργότερα, κάποιος βασιλιάς Yngvar ξεκίνησε κατατρεγμένος για την 
Βαλτική, όπου νικήθηκε και σκοτώθηκε στον ίδιο τόπο, με το όνομα Stein10 και ετάφη 
στην Adalsysla, απέναντι από το νησί Ösel.11 Έχουν γίνει προσπάθειες να ταυτιστεί ο 
τάφος του μ’ ένα μακρύ ανάχωμα στη Σααστάμαα (Saastamaa), που ονομάζεται Porimä-
gi (Τύμβος του Θησαυρού), όχι μακριά από τη θάλασσα, αλλά αυτή η ταύτιση φαίνεται 
πως προκλήθηκε από την αρχαιολογική εικοτολογία παρά από μία γνήσια παράδοση. Ο 
ποιητής Thjodolf του Hvin,12 από τον οποίο ο Snorri έλαβε πολλές πληροφορίες, αναφέ-
ρει στο ποίημα Ynglingatal13 ότι ο Yngvar ετάφη κοντά στη Βαλτική Θάλασσα μετά την 
θανάτωσή του από τους Εσθονούς. Ο όρος sysla εχρησιμοποιείτο για να προσδιορίσει 
μια διοικητική και φορολογική περιοχή και ο Schuck πίστευε ότι η Adalsysla ήταν η πε-
ριοχή γύρω από το Frisches Haif.14 Είναι σαφές ότι αυτή η περιοχή της Βαλτικής ήταν 
πολύ αγαπητή στους επιδρομείς και ο διάδοχος του Yngvar, ο Anund, ο αποκαλούμενος 
«εχθρός της Ανατολής» στο Ynglingatal, ταξίδεψε στην Εσθονία για να εκδικηθεί τον 
πατέρα του και λέγεται ότι έφερε πολλά λάφυρα στο σπίτι του στην Σουηδία. Αργότερα, 
κατά την βασιλεία του Ούλαφ Τρύγκβασον (Olaf Tryggvason), ο Έιρικ Γιαρλ (Eirik Jarl) 
έκανε επιδρομές στην ίδια περιοχή και ο Ούλαφ ο Άγιος έδρασε εκεί κατά τη νεότητά 
του.  
 
Ο μεγαλύτερος από τους Σουηδούς αρχηγούς που επέδραμε ποτέ στις ανατολικές περιο-
χές τον έβδομο αιώνα ήταν ο Ivar ο Ταξιδευτής15, βασιλιάς της Skåne (Σκόνε),16 που 

                                                                                                                                                             
Freyr συνδέθηκε με την ειρήνη και την ηδονή και υπήρχε ένα φαλλικό άγαλμα του στο ναό της Ουψάλας. 
Σύμφωνα με τον Snorri Sturluson, ο Freyr ήταν "ο πιο γνωστός από το Œsir (το Πάνθεο)", και ετιμάτο για 
την καλή συγκομιδή και την ειρήνη. 

9  Ynglinga Saga, 12; Sveigdir είναι ένα από τα ονόματα του θεού Ωντίν (H. Falk, Odinsheite (Kristiania 
1924), 27).  

10  Σ.τ.Μ. = «δίπλα στον βράχο». 
11  Σ.τ.Μ. Μεγάλο νησί έξω από την Εσθονία, στην Βαλτική, που ονομάζεται σήμερα Saaremaa. 
12  Σ.τ.Μ. Ο Þjóðólfr του Hvinir [Thjodolf] ήταν ένας Νορβηγός αυλικός ποιητής από το Kvinesdal. Θεωρεί-

ται ως ο αρχικός συγγραφέας του Ynglingatal, ενός ποιήματος που δοξάζει τον ασήμαντο Νορβηγό βασι-
λιά Ragnvald τον Πανύψηλο, περιγράφοντας τον πώς κατήγετο από τους Σουηδούς βασιλείς και τους 
Σκανδιναβούς θεούς. 

13  Σ.τ.Μ. Γράφτηκε γύρω στον δέκατο αιώνα στα Ισλανδικά και αναφέρεται σε 27 αρχαίους Σουηδούς βασι-
λείς, πρόσωπα ιστορικο-μυθικά. 

14  Σ.τ.Μ. Ο όρος στα Γερμανικά. Έτσι ονομάζεται η μεγάλη λιμvοθάλασσα Vistula, που βρίσκεται στο Καλί-
νινγκραντ, τον Ρωσικό θύλακα στην Ευρώπη, και συνδέεται με την Βαλτική.  

15  Σ.τ.Μ. Ingvar. 
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σκότωσε τον Ingjald, γιο του Anund και άρπαξε τη βασιλεία του. Ο Snorri λέει γι’ αυτόν 
ότι νίκησε όλη τη Δανία, μέρος της Σαξονίας, το ένα πέμπτο της Αγγλίας (κατά πάσα πι-
θανότητα την Northumbria) και «ολόκληρο το ανατολικό βασίλειο». Αν και αυτό δεν 
αποτελεί καθόλου ένα αξιόπιστο ιστορικό στοιχείο, δείχνει ωστόσο ότι υπήρχαν αναμνή-
σεις από μεγάλες κατακτήσεις στη Βαλτική κατά τη διάρκεια της βασιλείας του, παρόλο 
που κανείς δεν ισχυρίζεται πως ήσαν μόνιμες. Σύμφωνα με την Hervarar Saga,17 ο Ivar 
κατέλαβε την Κουρλανδία, την Εσθονία και όλο το ανατολικό βασίλειο μέχρι την Garða-
riki,18 ενώ στην Sǫgubrot af Fornkonungum19 λέγεται ότι σκοτώθηκε σε μία εκστρατεία 
εναντίον ενός βασιλιά στη Garðariki, ο οποίος είχε παντρευτεί την κόρη του ενάντια 
στην θέληση του πατέρα της. και οι δύο σάγκες χρησιμοποιούν τον Thjodolf ως πηγή. Ο 
Harald Wartooth, γιος της κόρης του Ivar συνέχισε τα επιτεύγματα του, κυβέρνησε τόσο 
τη Δανία όσο και μέρος της Σουηδίας και είναι σαφές πως Σουηδοί και Δανοί ήταν πρό-
θυμοι να συνενώσουν την εξουσία τους για να αποσπούν φόρο υποτέλειας από τις περιο-
χές των νότιων ακτών της Βαλτικής. Ο θάνατος του Ivar, σύμφωνα με τον Nerman,20 έ-
λαβε χώρα το 675, έτσι ώστε υπήρξε μεγάλη δραστηριότητα στην ανατολική Βαλτική σε 
μία πρώιμη χρονική περίοδο. Μία πέτρα με ρουνική επιγραφή,21 περίπου από το 800 
μ.Χ., που βρέθηκε στην Östergötland της Σουηδίας, καταγράφει τον θάνατο κάποιου 
Øyvind, ο οποίος «έπεσε στην Ανατολή» μ’ έναν σύντροφο, και αυτή χρησιμεύει για να 
επιβεβαιώσει επιδρομές ή εμπορικές αποστολές ή μίγμα και των δύο αυτή τη φορά στη 

                                                                                                                                                             
16  Σ.τ.Μ. Η νοτιοδυτική Σουηδία, που γειτονεύει με την Δανία, και διατηρεί σήμερα το ίδιο όνομα. 
17  Σ.τ.Μ. Η Hervarar saga ok Heiðreks (Η σάγκα του Hervör και του Heidrek) είναι ένα θρυλικό έπος από τον 

13ο αιώνα, που συνδυάζει υλικό από αρκετούς παλιότερους θρύλους. Είναι μία πολύτιμη σάγκα για διάφο-
ρους λόγους: περιέχει ιστορήσεις πολέμων ανάμεσα σε Γότθους και Χάνους από τον 4ο αιώνα. το τελευ-
ταίο μέρος της σάγκας χρησιμοποιείται ως πηγή για την μεσαιωνική ιστορία της Σουηδίας. 

18  Σ.τ.Μ. Garðaríki είναι ο μεσαιωνικός Σκανδιναβικός όρος που χαρακτηρίζει την Ρωσία του Κιέβου. Καθώς 
οι Βάραγγοι ασχολούνταν κυρίως με την Βόρεια Ρωσία, οι θρύλοι τους θεωρούν την πόλη Holmgarðr (το 
σημερινό Veliky Novgorod) ως την πρωτεύουσα της Garðaríki. Άλλες πόλεις που αναφέρονται στους θρύ-
λους είναι η Aldeigjuborg (Παλαιά Λαντόγκα), η Pallteskja (Πολότσκ), η Smaleskja (το Σμολένσκ), η 
Súrsdalar (Σουζντάλ), η Móramar (Μούρομ), και η Ráðstofa (το Ροστώφ). Ο όρος Garðar είναι συνώνυμος 
του όρου Garðaríki, απλώς είναι παλαιότερος.  

19  Σ.τ.Μ. Είναι ένα αποσπασματικό κείμενο που αναφέρεται σε κάποιους θρυλικούς Σουηδούς και Δανούς 
βασιλείς. Θεωρείται ότι βασίστηκε στην χαμένη Skjöldunga saga και ίσως να εκπροσωπεί μια τελευταία 
φάση της. 

20  Σ.τ.Μ. Birger Nerman, 1888 – 1971, Σουηδός αρχαιολόγος, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Ουψάλας, 
συγγραφέας.  

21  Σ.τ.Μ. Το ρουνικό αλφάβητο υπήρξε ένα σύστημα γραφής των βορείων λαών της Ευρώπης, το οποίο η 
μυθολογική παράδοση αποδίδει στους θεούς και είναι αμφίβολης καταγωγής. Το χρησιμοποιούσαν οι γερ-
μανογενείς (και κατ’ επέκταση οι σκανδιναβικοί) λαοί, πριν αποκτήσουν το δυτικό αλφάβητο, όπως οι 
Τεύτονες και οι Βίκινγκς. Η λέξη ρούνος (rune), με βάση την ινδοευρωπαϊκή ρίζα ru, σημαίνει ψίθυρος, 
μυστικό. Αυτό συνεπάγεται και από την πρωταρχική τους χρήση: η παράδοσή τους ήταν προφορική και με-
ταδιδόταν από τον σαμάνο ή τον δρυίδη στον μαθητευόμενο και μόνο. Έτσι η χρήση των ρουνικών συμβό-
λων ως μέσο απομνημόνευσης των εννοιών και των επαίνων παρέμενε σ’ έναν κλειστό ιερατικό κύκλο. 
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μακρινή Βαλτική. 
 
Στα πρώτα χρόνια του 9ου αιώνα, ένας Δανός βασιλιάς, ο Godfred, που πέθανε το 810, 
αποσπούσε εκβιαστικά φόρο υποτελείας από διάφορες Σλαβικές φυλές που είχαν μετακι-
νηθεί δυτικά και είχαν εγκατασταθεί στην ακτή της Βαλτικής, καθώς και από τους Φρι-
σίους (Frisians).22 Οι Obodrichi23 και οι Πομερανοί (γνωστοί ως Wends) ήταν μέρος της 
Σλαβικής προώθησης που οδήγησε στο κλείσιμο των παλαιών εμπορικών δρόμων μετα-
ξύ της Σκανδιναβίας και της νότιας Ευρώπης τον 7ο αιώνα, και έτσι οδήγησε σε νέες 
δραστηριότητες στην περιοχή της Βαλτικής. Οι Φράγκοι είχαν κλείσει συμμαχίες μ’ αυ-
τούς τους λαούς προς όφελος τους και ο Godfred, αισθανόμενος το εμπόριο να απειλεί-
ται, επιτέθηκε στους Obodrichi και κατέστρεψε το εμπορικό τους κέντρο στο Rerik,24 με-
ταφέροντας τους Δανούς εμπόρους υπό τον έλεγχό του σε μία νέα αγορά στο Sleastorp, 
που συνήθως εκλαμβάνεται ότι είναι το Hedeby.25 Είναι βέβαιο πως το σημαντικό αυτό 
κέντρο ιδρύθηκε αυτή την εποχή και μεγάλο μέρος από το ανατολικό εμπόριο περνούσε 
μέσα απ’ αυτό.  
 
Έχουμε μία πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τον ένατο αιώνα στη Λατινική βιογραφία 
του επισκόπου Anskar του Αμβούργου, ο οποίος έζησε από το 801 έως το 865. η βιο-
γραφία του γράφτηκε από τον διάδοχό του Rimbert γύρω στο 870.26 Ορισμένες από τις 

                                                 
22  Σ.τ.Μ. Οι Φρίσιοι είναι γερμανικός λαός. Τον 1ο μ.Χ. αιώνα, μαθαίνουμε από τους Ρωμαίους ότι κατοι-

κούσαν στην παράλια χώρα μεταξύ των ποταμών Σκάλδιου και Έμς. Το πιθανότερο είναι ότι ήταν πολύ 
περισσότερο εξαπλωμένοι και κατοικούσαν στους ολλανδικούς νομούς της Ζηλανδίας, της Βόρειας 
και Νότιας Ολλανδίας και στην Πρωσική ανατολική Φρισία, καθώς και μια σειρά νησιών κατά μήκος των 
ακτών της Βόρειας Θάλασσας. 

23  Σ.τ.Μ. Οι Obodrichi ή Obotrites ήταν μία συνομοσπονδία Δυτικών Σλαβικών φύλων τον μεσαίωνα, μέσα 
στα εδάφη του σημερινού Mecklenburg και του Holstein, στη βόρεια Γερμανία. 

24  Σ.τ.Μ. Πόλη στην επαρχία του Ροστόκ, στη Δυτική Πομερανία της βόρειας Γερμανίας. Βρίσκεται στην 
ακτή της Βαλτικής. 

25  Σ.τ.Μ. Υπήρξε ένα σημαντικό κέντρο εμπορίου κατά την εποχή των Βίκινγκς (άκμασε από τον 8ο μέχρι 
τον 11ο αιώνα) κοντά στη νότια άκρη της χερσονήσου της Γιουτλάνδης, και τώρα στην επαρχία Schleswig-
Holstein, της βόρειας Γερμανίας. 

26  Σ.τ.Μ. Ο Άγιος Rimbert (ή Rembert) (Φλάνδρα, 830 – Βρέμη 888) ήταν αρχιεπίσκοπος της Βρέμης-
Αμβούργου από το 865 μέχρι το θάνατό του. Ως μοναχός στο Turholt (Torhout), συνόδευσε τον φίλο του 
Ansgar σ’ ένα ιεραποστολικό ταξίδι στη Σκανδιναβία. έγραψε επίσης μία βιογραφία για τον Ansgar, την 
Vita Ansgari. Ο Ρίμπερτ δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει επιτυχώς το έργο της ιεραποστολής στη Δανία και 
στη Σουηδία, το οποίο είχε ξεκινήσει μαζί με τον Ansgar. Από το 888 απέκτησε δικαιώματα αγοράς, νομι-
σμάτων και διοδίων στην πόλη της Βρέμης από τον αυτοκράτορα Arnulf της Καρινθίας και έτσι βελτίωσε 
σημαντικά την οικονομική κατάσταση της αρχιεπισκοπής. Το 884 οδήγησε προσωπικά έναν στρατό Φρι-
ζίων εναντίον των Βίκινγκς και μετά τη νίκη στη Μάχη της Norditi, κατάφερε να τους εκδιώξει μονίμως 
από την Ανατολική Φριζία. Ο Ρίμπερτ είναι σεβαστός ως άγιος ιδιαίτερα στην Φριζία και εορτάζει στις 4 
Φεβρουαρίου. Ο Ρίμπερτ τιμάται ως ο δεύτερος Απόστολος του Βορρά, μετά τον ιεραπόστολο Sigfrid της 
Σουηδίας. 
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πληροφορίες του Ρίμπερτ προήρχοντο από αυτόπτες μάρτυρες και κάνει σαφές ότι οι ε-
πιθέσεις από επιδρομείς ήταν μέρος του κανονικού τρόπου ζωής στις Βαλτικές χώρες. Σε 
μία περίπτωση, το 829, ο Άνσκαρ μετέφερε μία μικρή βιβλιοθήκη από σχεδόν σαράντα 
βιβλία για να χρησιμοποιηθεί σε μία ιεραποστολή ανάμεσα στους ειδωλολάτρες Σουη-
δούς, αλλά πειρατές επιτέθηκαν στα πλοία και πήραν τα βιβλία μαζί με τα δώρα που έ-
στελνε ο Γερμανός αυτοκράτορας στον βασιλιά των Σουηδών. Αυτές ήταν δύσκολες ε-
ποχές για λογίους και κληρικούς, επειδή όπως θα διαβάσουμε σ’ ένα επόμενο κεφάλαιο, 
μετά δυσκολίας σώθηκε ο ίδιος ο επίσκοπος κατά την επιδρομή του Ρόρικ (Rorik)27 στο 
Αμβούργο, όταν κάηκε η εκκλησία και πολλά βιβλία, συμπεριλαμβανομένης της Βίβλου, 
καταστράφηκαν. 
 
Ο Ρίμπερτ επίσης μας διηγείται μία επιτυχημένη Σουηδική εκστρατεία στην Κουρλανδία 
αμέσως μετά το 850, σε μία εποχή κατά την οποία η Σουηδική εξουσία στην περιοχή 
φαίνεται να έχει μειωθεί. Οι Κουρλανδοί είχαν επαναστατήσει εναντίον των Σουηδών 
και αρνούνταν να δώσουν επιπλέον φόρο υποτελείας και οι Δανοί το εκμεταλλεύτηκαν 
στέλνοντας έναν στόλο εκεί για να αποκτήσουν τον έλεγχο της περιοχής. Οι δυνάμεις 
τους, ωστόσο, νικήθηκαν από τους πολεμοχαρείς Κουρλανδούς και έτσι αναγκάστηκαν 
να πληρώσουν ένα μεγάλο ποσό χρημάτων σε λύτρα και να παραδώσουν ένα πολύτιμο 
φορτίο όπλων. Ο Σουηδός βασιλιάς Ούλαφ (Olaf) της Ουψάλας έστειλε τότε έναν στρα-
τό, κατέλαβε το Seeburg (πιθανότατα στη θέση της σύγχρονης Grobin)28 και προχώρησε 
ενάντια στο οχυρό της Απουλίας (Apulia), όπου μία μεγάλη δύναμη τον περίμενε μέσα 
στις οχυρώσεις. Μετά από μάχες οκτώ ημερών είχε σημειώσει μικρή πρόοδο και αυτός 
και οι άνδρες του έρριξαν κλήρους για να εξακριβώσουν τη θέληση των θεών, αλλά δεν 
έλαβαν καμία ένδειξη για βοήθεια μέχρις ότου κάλεσαν τον θεό των χριστιανών. Αυτό 
ίσως και να αποτελεί μία απόκρυφη ιστορία, αλλά σε κάθε περίπτωση η ξαφνική προ-
σφορά των Κουρλανδών να συνθηκολογήσουν ήταν αρκετά περίεργη για να μην θεωρη-
θεί ως θαύμα. Συμφωνήθηκε πως ο χρυσός και τα όπλα που θα λαμβάνονταν από τους 
Δανούς, θα έπρεπε να επιστραφούν και να ξαναρχίσει ο φόρος υποτέλειας στους Σουη-
δούς. 
 
Λίγα πράγματα γνωρίζουμε για την Απουλία της Λιθουανίας, η οποία ανασκάφτηκε πριν 

                                                 
27  Σ.τ.Μ. Rorik (Roricus, Rorichus.) Έζησε περίπου από το 810 – 880 μ.Χ. Ήταν ένας δανός Βίκινκ και ηγε-

μόνευσε πάνω σε τμήματα της Friesland ανάμεσα στο 841 και στο 873, καταλαμβάνοντας το 
Dorestad and την Ουτρέχτη το 850. Πέθανε κάπου ανάμεσα στο 873 και στο 882. 

28  Σ.τ.Μ. Grobin ή Grobina, κωμόπολη στην δυτική Λεττονία, κοντά στις ακτές της Βαλτικής, απέναντι από 
το νησί Γκότλαντ. 
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από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.29 Αργότερα έγινε γνωστή ως Apuole και η ορθο-
γραφία Appule βρίσκεται σε μία επιστολή του 1253, έτσι ώστε δεν ήταν ένα Λατινοποιη-
μένο όνομα αλλά προφανώς είχε την κατάληξη e χαρακτηριστική της γλώσσας των 
Κουρλανδών. Τα ερείπια του φρουρίου εξακολουθούν να υψώνονται δεκαπέντε μέτρα 
πάνω από το έδαφος και υπάρχουν υπολείμματα μιας εκτεταμένης «πόλης» ή οικισμού 
έξω απ’ αυτό, καθώς και ένα νεκροταφείο με επίπεδους τάφους εκεί κοντά, έτσι ώστε η 
εκτίμηση του Rimbert πως είχαν συγκεντρωθεί 15.000 άνδρες εκεί να μην αποτελεί υ-
περβολή. Τα ευρήματα των ταφών υποδηλώνουν οικισμό του όγδοου και ένατου αιώνα 
και οι ομοιότητες με τα ευρήματα από τη Σουηδία υποδηλώνουν ότι οι Σουηδοί κατείχαν 
την Απουλία για κάποιο χρονικό διάστημα ανάμεσα στο 650 και στο 800, στην διάρκεια 
του οποίοι ο οικισμός επεκτάθηκε και απέκτησε ευημερία. Οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
ταιριάζουν στην χρονολογία 855 που δίνει ο Rimbert για την ανακατάληψη του φρουρί-
ου από τους Σουηδούς. Στην κορυφή του λόφου και στο τείχος του οχυρού περίπου στο 
ίδιο επίπεδο, έχουν βρεθεί περίπου 150 κεφαλές από βέλη, πολλές λυγισμένες και σπα-
σμένες, γεγονός που υποδηλώνει μια άγρια μάχη ή μια σειρά επιθέσεων και είναι κατα-
νοητό ότι αυτά είχαν ριχθεί στην εκστρατεία την οποία μας περιγράφει ο Rimbert. Το 
φρούριο του Seeburg καταστράφηκε από τον βασιλιά Olaf κατά τη διάρκεια της επίθεσης 
και πιθανότατα ήταν μέσα στην περιοχή της παλαιάς Κουρλανδίας και όχι μακρυά από 
τη θάλασσα. ο Nerman πιστεύει ότι ήταν ο αρχικός οικισμός στην Grobin. Εδώ υπάρχουν 
τρία ξεχωριστά νεκροταφεία και τα ευρήματα των τάφων υποδεικνύουν πως οι κάτοικοι 
της νήσου Γκοτλαντ συνέχισαν να εμπορεύονται και μετά την αποχώρηση της δύναμης 
των Σουηδών, μέχρι που έφυγαν κι αυτοί μετά την καταστροφή της πόλης.   
 
Στα μέσα του δέκατου αιώνα η επέκταση των Δανών στη νότια Βαλτική συνεχίστηκε 
υπό τον Gorm και τον γιο του Harald. Ο Harald θεμελίωσε το οχυρό που μας είναι γνω-
στό ως Jumne, Julin ή Jomsborg, και πολύ πιθανόν ταυτίζεται με το σύγχρονο Wollin 
στις εκβολές του ποταμού Oder.30 Το Jomsborg είναι διάσημο στη γραμματεία των sagas 
ως το θρυλικό κέντρο των φοβερών εκείνων Βίκινγκς, που λέγεται ότι είχαν συγκεντρω-
θεί κάτω από τον Χάραλντ τον Γαλαζοδόντη (Harald Bluetooth)31 είτε όταν αυτός είχε 
εξαφανιστεί από το βασίλειό του και είχε καταφύγει ανάμεσα στους Wends ή όταν βρι-
                                                 
29  Το σύγχρονο όνομα είναι Litauens.  
30  Σ.τ.Μ. Το Jomsborg ή Jómsborg ήταν ένα θρυλικό οχυρό των Βίκινγκς στη νότια ακτή της Βαλτικής Θά-

λασσας (μεσαιωνική Wendland, σημερινή Πομερανία), και υπήρξε ανάμεσα στο 960 και στο 1043. Οι κά-
τοικοί του ήταν γνωστοί ως Jomsvikings. Η ακριβής τοποθεσία του Jomsborg είναι αμφισβητήσιμη. 

31  Σ.τ.Μ. Ο Harald «Γαλαζοδόντης» Gormsson ήταν βασιλιάς της Δανίας και της Νορβηγίας. Ήταν γιος του 
βασιλιά Gorm του Παλαιού και της Thyra Dannebod. Ο Harald κυβέρνησε ως βασιλιάς της Δανίας από το 
958 - 986. Εισήγαγε τον Χριστιανισμό στη Δανία και εδραίωσε την εξουσία του πάνω στο μεγαλύτερο μέ-
ρος της Γιουτλάνδης και της Ζηλανδίας. 



 19 

σκόταν στο ύψος της δύναμης του.32 Αν η ταύτιση είναι σωστή, ωστόσο δεν υπάρχει ί-
χνος του οχυρού και το μεγάλο πέτρινο λιμάνι που περιγράφεται στη σάγκα, και το 
Jomsborg φαίνεται πως ήταν ένα οχυρωμένο κέντρο όπως τα άλλα στην περιοχή της 
Βαλτικής, που είχε καταληφθεί από μία Σκανδιναβική φρουρά. Οι περιγραφές της σά-
γκας ίσως να έχουν επηρεαστεί από στρατόπεδα τύπου Trelleborg που αναπτύχθηκαν 
αργότερα στη Δανία. 
 
Υπήρξε επίσης μεγάλη δραστηριότητα των Νορβηγών στην ανατολική Βαλτική. Στα τέ-
λη του 9ου αιώνα, οι δίδυμοι γιοι του Χάραλντ του Ξανθού, ο Halfdan ο Μαύρος και ο 
Halfdan ο Λευκός, φέρεται να επιτέθηκαν στην Εσθονία, όπου σκοτώθηκε ο Halfdan ο 
Λευκός. Οι Νορβηγοί βρήκαν ότι η Βαλτική ήταν μία κερδοφόρα περιοχή για όσους έ-
καναν επιδρομές, και οι Δανοί προσπάθησαν να αποκτήσουν τον έλεγχο των Σλαβικών 
φύλων της ακτής της Βαλτικής, αλλά το κύριο ενδιαφέρον των Σουηδών βρισκόταν πιο 
ανατολικά, στην περιοχή της Κουρλανδίας και της Εσθονίας. Μία νύξη για την Σουηδική 
εξουσία σ’ αυτή την περιοχή, βρίσκεται στην διήγηση του Snorri Sturluson για την Κοι-
νοβουλευτική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε στην Ουψάλα το 1016. Ο Thorgny, ο 
αρχιδικαστής, ένας εντυπωσιακός γέροντας από την Tiundarland, προσπαθούσε να απο-
τρέψει τον βασιλιά Olaf από τα μεγαλόπνοα σχέδια πολέμου κατά της Νορβηγίας. Η κό-
ρη του βασιλιά Ingigerd, που ήλπιζε να παντρευτεί τον Olaf II της Νορβηγίας, είχε ήδη 
υπενθυμίσει στον πατέρα της πως θα έκανε καλύτερα να στραφεί προς τα ανατολικά, 
όπως είχαν κάνει και οι προκάτοχοί του και ο Thorgny ανέβασε το ίδιο θέμα: 
 
«Τώρα οι βασιλείς της Σουηδίας σκέφτονται αλλιώς σε σύγκριση μ’ αυτούς των παλαιών 
εποχών. Ο παππούς μου Thorgny μπορούσε να θυμηθεί τον Eirik Emundarson ως βασι-
λιά στην Ουψάλα και έλεγε γι’ αυτόν ότι, όσο παρέμενε δραστήριος, έπαιρνε κάθε καλο-
καίρι τον στρατό του και αφού περνούσε την θάλασσα, υπέτασσε την Φινλανδία και την 
Καρελία, την Εσθονία και την Κουρλανδία, και όλες τις μακρινές ανατολικές περιοχές. 
Μπορείτε να δείτε ακόμα τα οχυρωματικά έργα και τις άλλες οχυρώσεις που είχε κτίσει.» 
 
Ο κατάλογος των Σουηδών βασιλέων που δίνεται στο τελευταίο μέρος αυτής της ομιλίας 
δεν είναι πλήρης. Ο Nerman εκτιμά ότι ο Eirik Emundarson έζησε τον 9ο αιώνα και πέ-
θανε σε μεγάλη ηλικία το 882, οπότε η περίοδος των κατακτήσεων του θα ήταν στη δε-
καετία του πενήντα ή του εξήντα αυτού του αιώνα. Σύμφωνα με τον Snorri, ήταν ο παπ-

                                                 
32  Ο Weibull ισχυριζόταν πως οι παραδόσεις για το Jomsberg ήταν τελείως φανταστικές (Nordisk Historia I, 

1948, 349 ff. αλλά οι περισσότεροι μελετητές έχουν απορρίψει αυτή την ακραία άποψη και ο ίδιος την α-
ναθεώρησε αργότερα. 
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πούς του Eirik του Νικηφόρου, αυτός ο οποίος βασίλεψε έναν αιώνα αργότερα. Ωστόσο, 
η γενική εικόνα μιας εποχής επέκτασης στην Κουρλανδία και Εσθονία στα μέσα του 9ου 
αιώνα, μας δίνεται από άλλες πηγές. Οι οχυρώσεις σε ολόκληρη την Βαλτική αναφέρο-
νται από τον Saxo, και στην διήγηση για την ανατολική Βαλτική που καταγράφτηκε από 
τον Alfred τον Μεγάλο,33 ο Wulfstan δηλώνει ότι υπήρχαν πολλές «πόλεις» ανάμεσα 
στους Εσθονούς, στους Φιννο-Ουγγρικούς λαούς δίπλα στους Κουρλανδούς, και κάθε 
μία με τον δικό της κυβερνήτη. Στα Βαλτικά κράτη, πολλά οχυρά πάνω σε λόφους, όπως 
αυτό στην Απουλία επιβιώνουν και εκατοντάδες περιμένουν ανασκαφές. Το οχυρό Impi-
ltis στην Κουρλανδία έχει ανασκαφεί, το Dagmale και το Tervete στη Semigallia και το 
Nemencine στη Λιθουανία, καθώς και αρκετά άλλα. Αυτές οι λεγόμενες πόλεις ήταν 
κατ’ ουσίαν οικισμοί που αναπτύχθηκαν γύρω από τα οχυρά των λόφων, και μερικές εί-
χαν σημαντικό μέγεθος. Οι σωζόμενες οχυρώσεις είναι εντυπωσιακές και ήδη από τον 
δέκατο αιώνα ήταν εξοπλισμένες με προμαχώνες, ξύλινους φράχτες, πύργους από ξύλο ή 
πέτρα, και ξύλινα σπίτια. Το οχυρό Impiltis είχε έναν προμαχώνα ύψους δέκα μέτρων, 
προστατευμένο από νερό ή έλος στις τρεις πλευρές του και στην τέταρτη από μία βαθιά 
τάφρο, πάνω στην οποία υπήρχε μία γέφυρα, που οδηγούσε σε μια κρεμαστή σιδερένια 
εσχάρα και μία πύλη πλαισιωμένη από πύργους. Υπήρχαν βαθιά πηγάδια μέσα στις οχυ-
ρώσεις που επέτρεπαν να αντέχουν μία μακρά πολιορκία και μερικά από τα οχυρά περιέ-
κλειναν τεράστιες περιοχές μέσα στους προμαχώνες, έτσι ώστε να μπορούν να αποθη-
κεύονται τρόφιμα και να φυλάσσονται ζώα εκεί. Η ενίσχυση των οχυρών φαίνεται ότι 
ξεκίνησε μεταξύ του έκτου και του όγδοου αιώνα, πιθανώς ως άμυνα απέναντι στις αυ-
ξανόμενες Σκανδιναβικές επιθέσεις. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές Σουηδικές εκ-
στρατείες γίνονταν απλώς για να συλλεχθούν οι φόροι υποτέλειας ή να κατασταλούν α-
ντιδράσεις και ποτέ δεν συνεπάγονταν μία μόνιμη εγκατάσταση. Ωστόσο, ο Nerman θε-
ωρεί ότι το Seeburg κτίστηκε ή τουλάχιστον διευρύνθηκε από τους Σουηδούς ως φρού-
ριο στον ποταμό Άλαντα (Alanda),34 όπου υπήρχε ήδη μία μικρή οχύρωση από την Ρω-
μαϊκή περίοδο και ισχυρίζεται ότι τα αρχικά ευρήματα που ήταν σουηδικού τύπου, βέλη 
και μερικά θραύσματα κεραμικής, υποδηλώνουν ότι υπήρχε εκεί ένας οικισμός από το 
δεύτερο μισό του έβδομου αιώνα. Την εποχή αυτή η παράκτια περιοχή της Κουρλανδίας 
ήταν αραιοκατοικημένη και οι Σουηδοί θα μπορούσαν να έχουν εδραιωθεί εκεί κατά την 
εποχή του Ιβάρ του Ταξιδευτή (Ingvar the Far-Reacher). Ο ποταμός θα μπορούσε να έχει 

                                                 
33  Σ.τ.Μ. Ο Μέγας Alfred υπήρξε βασιλιάς του Wessex από το 871 μέχρι το 886 και βασιλιάς των Αγγλοσα-

ξόνων από το 886 έως το 899. Ήταν ο νεώτερος γιος του βασιλιά Æthelwulf του Wessex. Ο πατέρας του 
πέθανε όσο ήταν μικρός και οι τρεις αδελφοί του Alfred, Æthelbald, Æthelberht και Æthelred, βασίλευσαν 
με τη σειρά τους. 

34  Σ.τ.Μ. Το Seeburg ταυτίζεται σήμερα με την κωμόπολη Grobiņa στην δυτική Λεττονία, κοντά στην Βαλτι-
κή, που την διασχίζει ο ποταμός Ālande. 
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πάρει το όνομά του από το Σουηδικό *āland, «παραποτάμια γη» και το όνομα αργότερα 
υιοθετήθηκε από τους Κουρλανδούς. Τα επιχειρήματα του Nerman βασίζονται στα δύο 
νεκροταφεία που βρίσκονται βόρεια και ανατολικά της Grobin, όπου οι νεκροί ήταν σχε-
δόν όλοι άνδρες, τοποθετημένοι σε τύμβους με τα όπλα τους κατά την Σουηδική συνή-
θεια, και ενδεχομένως να ήσαν τα μέλη μιας φρουράς πολεμιστών από την κεντρική 
Σουηδία. Το τρίτο μεγάλο νεκροταφείο, νοτίως του ποταμού, ανήκει σε διαφορετικό τύ-
πο, επειδή περιλαμβάνει επίπεδους τάφους καύσης, χαρακτηριστικούς της νήσου Γκότ-
λαντ, οι οποίοι περιέχουν πολλά γυναικεία στολίδια τύπου Gotland. Φαίνεται πιθανό ότι 
οι κάτοικοι του νησιού Γκότλαντ είχαν διαμορφώσει εκεί ένα εμπορικό κέντρο υπό την 
Σουηδική προστασία και είχαν φέρει τις γυναίκες μαζί τους. αυτό ερμηνεύει το πώς ανα-
πτύχθηκε μια μικρή αποικία σε μία ευημερούσα πόλη.  
 
Τον 9ο και 10ο δέκατο αιώνα, την εποχή των διαβόητων επιδρομών των Βίκινγκς στις 
μονές και στις πόλεις της Αγγλοσαξονικής Αγγλίας, της Ιρλανδίας, της Γαλλίας και της 
Γερμανίας, το εμπόριο στην Βαλτική δεν θα μπορούσε να αποτελεί μία ειρηνική απα-
σχόληση. Οι έμποροι έπρεπε να ταξιδεύουν μαζί, να φέρουν όπλα και να είναι έτοιμοι να 
πολεμήσουν για τα αγαθά και τη ζωή τους, και με την απαίσια προοπτική να πωληθούν 
οι ίδιοι ως δούλοι σε κάποια Βαλτική αγορά, αν η τύχη στρεφόταν εναντίον τους. Ωστό-
σο, το εμπόριο άκμαζε, όπως δείχνουν τα στοιχεία από τα Σκανδιναβικά νεκροταφεία και 
τα εμπορικά κέντρα στις δύο πλευρές της Βαλτικής. Η εικόνα που δίνει ο Nerman για το 
πώς μία εμπορική αποικία σχηματίζεται στα απόνερα της εγκατάστασης μιας στρατιωτι-
κής φρουράς στην Grobin, δίνει μια ιδέα του τρόπου με τον οποίο αναπτύχθηκε, ενώ ο 
φόρος υποτελείας που αποσπάτο από υποταγμένους λαούς ή αδύναμους γείτονες όπως οι 
Κουρλάνδιοι, είχε τη μορφή αγαθών όπως δέρματα, στάρι και μέλι. και όλα αυτά προσέ-
θεταν στην ευημερία των Σουηδών. Το εμπόριο αυτή την εποχή δεν ήταν το ίδιο όπως 
αυτό της σημερινής εποχής, που βασίζεται στην οικονομία του χρήματος και στο κίνητρο 
του κέρδους, επειδή μεγάλο μέρος του ήταν ανταλλακτικό εμπόριο, διεξαγόταν δηλ. υπό 
μορφή ανταλλαγής και πολλά πολυτελή αντικείμενα που βρέθηκαν στους τάφους ίσως 
προέρχονταν από λεηλασία ή είχαν ληφθεί ως δώρα. Αλλά κι αν ακόμα αυτό ισχύει, είναι 
σαφές από τα στοιχεία των εμπορικών κέντρων ότι υπήρχε μεγάλος πλούτος από την αύ-
ξηση των επαφών με τα εδάφη της Βαλτικής.  
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Το πόσο νωρίς οι Σκανδιναβοί διείσδυσαν στις περιοχές πέρα από την ανατολική Βαλτι-
κή, στη Ρωσία είναι ένα θέμα για το οποίο υπήρξε πολλή διαμάχη. Ο Βernadsky35 ισχυ-
ρίζεται ότι έφτασαν στο στόμιο του δυτικού Dvina36 και εγκαταστάθηκαν εκεί πριν από 
το 700, αλλά οι αρχαιολογικές μαρτυρίες δεν το επιβεβαιώνουν, αν και χωρίς αμφιβολία 
υπήρξαν κάποιες μεμονωμένες επιδρομές. Ο Nerman παραθέτει τρεις πηγές που δείχνουν 
μία κίνηση προς την Ρωσία στα 850: πρώτη πηγή, η αφήγηση του Rimbert για την ανα-
κατάληψη της Απουλίας. Δεύτερη πηγή, η ημερομηνία 852 που δίνει το Πρωτορωσικό 
Χρονικό37 για την άφιξη των Βαράγγων, μαζί με μία αναφορά των φόρων που επιβλήθη-
καν στους Σλάβους και στους Φινλανδούς το 859. και, τρίτη πηγή, η αφήγηση του Snorri 
για τα επιτεύγματα του Eirik Emundarson περίπου την ίδια εποχή. Υπάρχουν, ωστόσο, 
ενδείξεις ότι ήδη από το 838, ορισμένοι Σουηδοί είχαν βρει έναν δρόμο μέσω του ποτα-
μού Δνείπερου για να κατέβουν στην Κωνσταντινούπολη, έτσι ώστε φαίνεται πιθανό πως 
υπήρξε μία διείσδυση στη Ρωσία από μικρές ομάδες Σουηδών στις αρχές του ένατου 
αιώνα. Οι μέθοδοι με τις οποίες εισχωρούσαν στην περιοχή της Βαλτικής ήταν προφανώς 
η δημιουργία οχυρωμένων κέντρων με μόνιμες φρουρές, από τα οποία μπορούσαν να 
συλλέγουν φόρους υποτελείας από τις γύρω περιοχές. αυτά τα κέντρα μπορούσαν να ενι-
σχυθούν με πρόσθετους άνδρες από την πατρίδα και οι έμποροι μπορούσαν να εγκατα-
σταθούν στη γύρω περιοχή μόλις φαινόταν πως ήταν ασφαλές να το πράξουν. Ο Nerman 
ανακάλυψε ίχνη Σκανδιναβικής κατοχής στο Saulakuas στη Δυτική Λεττονία, στο Jaci 
δέκα χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Grobin, και σε μερικές άλλες περιοχές, αλλά τα ίχνη 
είναι μικρά και ανεπαρκή για να αποδείξουν κάποια μόνιμη εγκατάσταση. Έχουν υπάρ-
ξει επίσης ευρήματα γύρω από την Elbing,38 που ήταν ίσως η Truso την οποία αναφέρει 

                                                 
35  Σ.τ.Μ. Ο Vladimir Ivanovich Vernadsky, 1863 – 1945, ήταν ένας Ρώσος και Σοβιετικός ορυκτολόγος και 

γεωχημικός που θεωρείται ως ιδρυτής της γεωχημείας, βιογεωχημείας, και ραδιολογίας. Είναι επίσης γνω-
στός ως ιδρυτής της Ουκρανικής Ακαδημίας Επιστημών. 

36  Σ.τ.Μ. Ο Νταουγκάβα (Daugava) ή Δυτικός Ντβίνα είναι ποταμός που πηγάζει στη νοτιοδυτική Ρωσία και 
αφού διασχίσει τη βόρεια Λευκορωσία και τη Λεττονία, εκβάλλει στον κόλπο της Ρίγας, στη Βαλτική θά-
λασσα. Έχει συνολικό μήκος 1.020 χιλιόμετρα. Μεγάλες πόλεις κατά μήκος του ρου του είναι 
η Βίτσεμπσκ και το Πόλοτσκ στη Λευκορωσία και το Ντάουγκαβπιλς και η Ρίγα στη Λεττονία. 

37  Σ.τ.Μ. Πρωτορωσικό χρονικό ή Χρονικό του Νέστορα, είναι ένα αφηγηματικό κείμενο, γραμμένο στην αρ-
χαία σλαβική γλώσσα, το οποίο περιγράφει την ιστορία των Ρως από το 850 έως το 1110. Συνετέθη το 
1116 στο Κίεβο και ο πρωτότυπος τίτλος του είναι Ιστορία των Περασμένων Χρόνων. Πιθανότερος δημι-
ουργός του είναι ένας μοναχός ονόματι Νέστωρ. Για τη συγγραφή του Χρονικού χρησιμοποιήθηκαν πολλές 
διαφορετικές πηγές: τοπικοί θρύλοι, σκανδιναβικές σάγκες, παλαιότερα (σήμερα χαμένα) σλαβικά κείμενα, 
τα χρονικά των Βυζαντινών Ιωάννη Μαλάλα και Γεωργίου Αμαρτωλού, βυζαντινά θρησκευτικά κείμενα, 
συμφωνίες του Κράτους των Ρως με την  Κωνσταντινούπολη, προφορικές αφηγήσεις στρατιωτικών κι εξε-
ρευνητών. Το πρωτότυπο χειρόγραφο θεωρείται χαμένο. 

38  Σ.τ.Μ. Πόλη στην βόρεια Πολωνία, με 120.000 κατοίκους. 
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ο Wulfstan39 στα τέλη του ένατου αιώνα. Λίγα πράγματα υπάρχουν εδώ που θα μπορού-
σαν να χαρακτηριστούν με βεβαιότητα ως Σκανδιναβικά έργα του ένατου αιώνα, και η 
αφήγηση του Rimbert σχετικά με μία γενικευμένη απόσυρση των Σουηδών και επανε-
γκατάσταση των Κουρλανδών αυτή περίπου την εποχή ταιριάζει με την εικόνα που έ-
χουμε. Το εμπόριο μπορεί να συνεχίστηκε στην Truso μέχρι περίπου το 900, αλλά οι 
Σουηδοί εν γένει μετατόπισαν προφανώς το ενδιαφέρον τους πιο ανατολικά στη νότια 
Φινλανδία και στη δυτική Ρωσία. Ο Nerman χρονολογώντας τις λαβές των σπαθιών και 
τις πόρπες από κόκκαλο χελώνας που προήρχετο από τις χώρες της Βαλτικής, επιβε-
βαιώνει αυτή την άποψη. πολλά ξίφη μη Βαλτικού τύπου βρέθηκαν στο νησί Ösel.40 Ο-
ρισμένα στολίδια φαίνεται να προέρχονται από το νησί Γκότλαντ και αφού άρχισε να 
περνά η κύρια Σουηδική επιρροή, τα πλοία από τη νήσο Γκότλαντ εξακολούθησαν να 
επισκέπτονται τη νήσο Ösel και τα Λεττονικά ποτάμια και ορισμένα λιμάνια συνέχισαν 
να χρησιμοποιούνται απ’ αυτούς. Συνέχισαν πράγματι να μεταφέρονται όπλα στις χώρες 
της Βαλτικής τον δέκατο τρίτο αιώνα, καθώς έχουμε διαμαρτυρίες από τους Πάπες ενά-
ντια στο εμπόριο με τους ειδωλολάτρες και στην προμήθεια με όπλα εκείνων που πολε-
μούσαν τους Χριστιανούς στρατιώτες.  

 
Είναι σαφές ότι ο Snorri Sturluson ενδιαφερόταν για τη νοτιοανατολική Βαλτική και 
στην Egil’s Saga, που πιθανότατα ήταν έργο του,41 υπάρχει η ζωντανή αφήγηση μιας εκ-
στρατείας στην Κουρλανδία από τον ήρωα Egill, ο οποίος συνόδεψε τον μεγαλύτερο α-
δερφό του Thorolf σ’ ένα ταξίδι στο εξωτερικό. Η ιστορία είναι μάλλον μία μυθοπλασία, 
αλλά ρίχνει μια ματιά στην Κουρλανδία μέσα από τα μάτια ενός συγγραφέα ιστοριών 
(sagas) του δέκατου τρίτου αιώνα, δείχνοντας πως το εμπόριο και η λεηλασία πήγαιναν 
μαζί χέρι – χέρι. Ο Thorolf εξόπλισε ένα μεγάλο πλοίο («μακρά ναυς» των Βίκινγκς) και 
πέρασε λίγο καιρό κουρσεύοντας στη Βαλτική πριν επισκεφτεί την Κουρλανδία για «ένα 
δεκαπενθήμερο ειρήνης και εμπορίου». Μετά από αυτή τη σύντομη ανακωχή, ξεκίνησαν 
να επιδράμουν κατά μήκος της ακτής και έφτασαν στο στόμιο ενός μεγάλου ποταμού με 
δάση στις δύο πλευρές του. Βγήκαν στην ξηρά σε ομάδες των δώδεκα ατόμων και επέ-

                                                 
39  Σ.τ.Μ. Ο Wulfstan ήταν Άγγλος επίσκοπος του Λονδίνου, επίσκοπος του Worcester, και αρχιεπίσκοπος 

Υόρκης. Θεωρείται ότι ξεκίνησε την εκκλησιαστική σταδιοδρομία του ως Βενεδικτίνος μοναχός. Έγινε ε-
πίσκοπος Λονδίνου το 996. Πέθανε το 1023. 

40  Σ.τ.Μ. Το νησί Saaremaa, το μεγαλύτερο νησί της Εσθονίας στην Βαλτική θάλασσα, ήταν ένας προσφιλής 
χώρος για τις επιδρομές των Σκανδιναβών. Σήμερα έχει έναν πληθυσμό 31.000 κατοίκων και πρωτεύουσα 
είναι η πόλη Kuressaare. Στο νησί υπάρχει σήμερα η Ορθόδοξη Σκήτη του αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, 
εξάρτημα της Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου Ανατολής, στην Αγιά Θεσσαλίας. 

41  Σ.τ.Μ. Είναι μία Ισλανδική σάγκα για τη ζωή της πατριάς του Egill Skallagrímsson, ενός Ισλανδού αγρότη, 
Βίκινκ και βάρδου. Η σάγκα καλύπτει τα χρόνια 850–1000 και ακολουθεί τα ίχνη της οικογενειακής ιστο-
ρίας από τον παππού του Egill μέχρι τους απογόνους του. 
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δραμαν σ’ έναν οικισμό απ’ όπου οι Κουρλανδοί έφυγαν τρέχοντας. Η ομάδα του Νεα-
ρού Egill προχώρησε περισσότερο μέσα από το δάσος και έφθασε σε μια περιοχή αγρών 
και απομονωμένων αγροκτημάτων. Το πλησιέστερο ήταν ερημωμένο, έτσι πήραν από 
αυτό ότι μπόρεσαν να βρουν και ετοιμάστηκαν να επιστρέψουν. Τότε εμφανίστηκε μία 
ομάδα Κουρλανδών και τους στρίμωξε σε μία γωνία πάνω στον υψηλό φράκτη που πε-
ριέβαλε το αγρόκτημα, τους έρριξαν δόρατα και τελικά, αφού αρκετοί τραυματίστηκαν, 
τους πήραν αιχμαλώτους. Τους άφησαν δεμένους σ’ ένα αγροτόσπιτο μέχρι το πρωί, και 
αποφάσισαν πως το πράγμα θα γινόταν πιο διασκεδαστικό, αν τους βασάνιζαν. μετά ό-
μως από αγώνα ο Egill ελευθερώθηκε και έλυσε τους συντρόφους του. Διέφυγαν από ένα 
διαχωριστικό τοίχωμα στο κτήριο από κορμούς δένδρων, και βρήκαν τρεις Δανούς σ’ 
έναν λάκκο κάτω από το πάτωμα, έναν άνθρωπο ονόματι Aki και τους γιους του. Αυτοί 
είχαν συλληφθεί σε μάχη το προηγούμενο καλοκαίρι. στον Aki είχαν συμπεριφερθεί κα-
λά και είχε αναλάβει την ευθύνη του αγροκτήματος, αλλά οι γιοι του αντιμετωπίστηκαν 
ως δούλοι, και είχαν ξανασυλληφθεί όταν προσπάθησαν να δραπετεύσουν. Ο Aki οδή-
γησε τους Ισλανδούς μέσα από μία σιταποθήκη στη σοφίτα πάνω από ένα άλλο κτήριο, 
όπου οι υπηρέτες ετοίμαζαν τα κρεβάτια για τη νύχτα. Υπήρχε ένας μεγάλος αριθμός ό-
πλων εκεί, έτσι σκότωσαν τους υπηρέτες και ο Ακί άνοιξε μία καταπακτή που οδηγούσε 
σε μια αποθήκη στο κάτω μέρος, όπου ο αγρότης φύλαγε τον πλούτο του. Έτσι πήραν 
μαζί τους όσα περισσότερα μπόρεσαν, και ο Egill πήρε ένα βαρελάκι που αργότερα απο-
δείχθηκε πως ήταν γεμάτο ασήμι.  
 
Στο δρόμο της επιστροφής, ο Egill επέμενε να επιστρέψει στο αγρόκτημα, λέγοντας ότι 
αποτελούσε δειλία να ληστέψει τον αγρότη χωρίς να τον ενημερώσει. Το έκανε μόνος 
του, βρήκε τους Κουρλανδούς να γιορτάζουν στην αίθουσα και νεαροί υπηρέτες να κου-
βαλούν ξύλινες τάβλες με κρέατα από το μαγειρείο, όπου τα καζάνια κρέμονταν πάνω 
από μια μεγάλη φωτιά. Ο Egill άρπαξε ένα κούτσουρο, που είχε πιάσει φωτιά στο ένα 
άκρο του και «όπως ήταν το έθιμο εκεί» έσπρωξε την φλεγόμενη άκρη του μέσα στο ά-
χυρο της στέγης. Οι άνδρες στο εσωτερικό του κτηρίου δεν γνώριζαν τίποτα μέχρις ότου 
έπιασε φωτιά η στέγη και τρέχοντας προς την πόρτα για να σωθούν, τους περίμενε εκεί ο 
Egill και τους κατέκοβε καθώς αυτοί εμφανίζονταν. Τελικά η στέγη έπεσε και ο Egill ξε-
κίνησε να επιστρέψει στο πλοίο.  
 
Πρόκειται για μία ωραία περιπετειώδη ιστορία, που δείχνει τη δύναμη, το απερίσκεπτο 
θάρρος και την εκδικητικότητα που διέκριναν τον Egill σε όλη του τη ζωή, και οι λεπτο-
μέρειες της σκηνής είναι τόσο ρεαλιστικές ώστε φαίνεται να βασίζονται σε κάποια γνώ-
ση των συνθηκών στην Κουρλανδία. Το αγρόκτημα αποτελείτο από κτήρια κατασκευα-
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σμένα από κορμούς δένδρων με αχυρένια στέγη, που χωρίζονταν από ελαφρά χωρίσμα-
τα, και περιλάμβαναν μία σιταποθήκη, αίθουσα, μαγειρείο και υπνοδωμάτια πάνω από 
μία αποθήκη και το συγκρότημα περιβαλόταν από έναν ψηλό φράχτη. Δεν υπάρχει καμία 
αναφορά σε γυναίκες ή παιδιά, και το αγρόκτημα φαίνεται πως εχρησιμοποιείτο ως 
στρατόπεδο, μ’ ένα φορτίο όπλων στη σοφίτα-υπνοδωμάτιο. Έμπιστοι αιχμάλωτοι εχρη-
σιμοποιούντο ως επιβλέποντες και οι άνδρες από διάφορα αγροκτήματα συγκεντρώνο-
νταν για να αντιμετωπίσουν επιδρομείς, να συμμετάσχουν σ’ ένα κοινό δείπνο στην αί-
θουσα, και για να κοιμηθούν στη σοφίτα το βράδυ.  
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι επιδρομείς συνέχισαν να προσβάλουν τις ακτές της Βαλτι-
κής μέχρι το τέλος της εποχής των Βίκινγκς αλλά και μετά. Ανάμεσα στις επιτύμβιες πέ-
τρινες στήλες που καταγράφουν τον θάνατο των ανθρώπων που πέθαναν στο εξωτερικό 
ή επέστρεψαν στη Σουηδία μετά από τα ταξίδια τους στην Ανατολή, ο Ruprecht μας δίνει 
δεκατρείς που αναφέρονται στην ανατολική Βαλτική, οι περισσότερες από τις οποίες α-
νήκουν στον 11ο αιώνα. Στην τοποθεσία Frugården στο Västergötland,42 υπάρχει μία 
πλάκα που είχε στηθεί για τον Olaf, έναν νεαρό που σκοτώθηκε στην Εσθονία στις αρχές 
του 11ου αιώνα. Ένας άλλος, ο Bjorn από την Uppland, είχε πέσει στην Virland, στη νο-
τιοανατολική Εσθονία, μαζί μ’ έναν συγγενή ή γείτονα, στο δεύτερο τέταρτο του 11ου 
αιώνα. Ο Nerman αναφέρεται σε κάποιον Aistfari, έναν ταξιδιώτη στην Εσθονία, που 
αναφέρεται σε μία στήλη στο Släbro, στην Södermanland.43 Ο Ruprecht αναφέρει έναν 
άλλο πιθανό Aistfari (isifara) που πέθανε ανάμεσα στους Έλληνες, το όνομα του οποίου 
υπάρχει  σε μια επιγραφή στην Droppsta, στην Uppland.44 Τρεις αδελφοί, προφανώς ηλι-
κιωμένοι, είχαν χάσει τη ζωή τους στον ποταμό Windau στη βορειοδυτική Κουρλαδία ή 
κοντά σ’ αυτόν,45 και οι αδελφές τους έστησαν την στήλη στη μνήμη τους στην εκκλησία 
του Sjonheim στη νήσο Gotland. Η Semigallia46 αναφέρεται σε μία στήλη που ύψωσε για 
τον Svein η χήρα του στην Mervalla, στην επαρχία Södermanland. Όπως σε πολλές άλ-
λες επιγραφές, περιλαμβάνει δύο γραμμές παρηχητικών στίχων:  
 

«Συχνά ταξίδευε στη Semigallia,  

                                                 
42  Σ.τ.Μ. Αρχοντικό και φάρμα στην νοτιοδυτική Σουηδία, που λειτουργεί σήμερα ως οικολογικό κέντρο. 
43  Σ.τ.Μ. Το Släbro είναι μία περιοχή στην ενορία του αγίου Νικολάου, έξω από την πόλη Nyköping, στην 

ιστορική επαρχία Södermanland, στη νοτιοανατολική Σουηδία. 
44  Σ.τ.Μ. Περιοχή της Σουηδίας, βόρεια της Στοκχόλμης. 
45  Σ.τ.Μ. Σήμερα ονομάζεται ποταμός Venta και διασχίζει την πόλη Vestpils στην δυτική Λεττονία, εκβάλο-

ντας στην Βαλτική θάλασσα. 
46  Σ.τ.Μ. H Semigallia είναι μεγάλη περιοχή της Λεττονίας, με μεγάλη ιστορία και πολιτισμό. Μέχρι τον 16ο 

αιώνα ομιλείτο στην περιοχή η δική της γλώσσα. Κύρια πόλη της περιοχής η Jelgava. 
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μ’ ένα όμορφο πλοίο, περιπλέοντας την Domesness47.»   
 
Οι στίχοι αυτοί υποδηλώνουν ένα εμπορικό πλοίο, που χρησιμοποιείται για το εμπόριο 
με τις χώρες της Βαλτικής και πέρα από αυτή, και το Domesness ήταν το βόρειο σημείο 
της Κουρλανδίας, στη πορεία πρός τον ποταμό Ντβίνα. Υπάρχει επίσης μία χάλκινη 
κούπα, φτιαγμένη για την ζυγαριά του εμπόρου, η οποία φέρει μία επιγραφή στο ρουνικό 
αλφάβητο που δηλώνει ότι μεταφέρθηκε από τη Semigallia από κάποιον Djarf. περιλαμ-
βάνει δύο στίχους σε μεσαιωνικό στυλ, περιγράφοντας πώς ένας αετός κατακρεούργησε 
τους κάτωχρους ληστές, και είναι ενδεχομένως ένα απόσπασμα από κάποιο ποίημα που 
περιγράφει περιπέτειες στο εξωτερικό. Στην Åda της Södermanland υπάρχει μία στήλη 
που μνημονεύει τον Bergvid, την οποία ύψωσε ο αδελφός του όταν ο Bergvid πνίγηκε 
στη Λιβονία (Livonia), στην περιοχή ανατολικά του κόλπου της Ρίγας και βόρεια του πο-
ταμού Dvina. 
 
Δεν έχουμε καμμία ιδέα τι έκανε ο Bergvid σ’ αυτές τις περιοχές, αλλά υπάρχουν μαρτυ-
ρίες πως στην ίδια περιοχή υπήρχε μια κάποιου είδους στρατιωτική δύναμη, ίσως για τη 
συλλογή των φόρων υποτέλειας, υπό κάποιον Frøygeir. Αυτή είχε δημιουργηθεί στην Ta-
vastia της Φινλανδίας, όπου ο Frøygeir μοιραζόταν την διοίκηση με τον Brusi. ο τελευ-
ταίος είχε διαδεχθεί τον αδελφό του Egil, σύμφωνα με την επιγραφή που υπάρχει πάνω 
σε μία πέτρινη στήλη στο Söderby, στην Gastrikland.48 Ένας άλλος από τους συντρόφους 
του Frøygeir ήταν ο Asgeir, για τον οποίο ο πατέρας του έστησε μία πέτρινη στήλη στο 
Veckholm της Uppland και ο οποίος λέγεται ότι είχε πέσει στη Λιβονία πολεμώντας μαζί 
με τον Frøygeir. Δεν είναι βέβαιο πού τερμάτισε τη ζωή του ο ίδιος ο Frøygeir, εκτός από 
το ότι ήταν κάπου στη Βαλτική. δύο άλλοι άνδρες που αναφέρονται σε μία πέτρινη στή-
λη στην Leginge, Uppland, που ήταν μάλλον αδελφοί, λέγεται ότι πέθαναν στη γη των 
Ελλήνων. Ακόμη ένας άλλος άνδρας, ο Gisli, το όνομα του οποίου εμφανίζεται σε μία 
πέτρινη στήλη στο Tibbie, Uppland, λέγεται ότι έπεσε στο εξωτερικό πολεμώντας με τον 
Frøygeir. Ο ίδιος ο Frøygeir λέγεται ότι πέθανε στο silu, που μπορεί να σημαίνει είτε το 
Salo στον Κόλπο της Φινλανδίας ή το νησί Ösel. Αν είναι ο ίδιος ο άνθρωπος που ανα-
φέρεται και στις τέσσερις στήλες, πράγμα που φαίνεται λογικό, τότε αυτό σημαίνει πως η 
ομάδα του είχε ταξίδεψε σε μια σημαντική περιοχή της ανατολικής Βαλτικής. Θα μπο-
ρούσε να ήταν μία ομάδα ένοπλων εμπόρων, εξερευνητών ή συλλεκτών φόρων υποτε-

                                                 
47  Σ.τ.Μ. Domesness, ακρωτήριο που βρίσκεται μπροστά από τον κόλπο της Ρίγας, στην Λεττονία. Σήμερα 

ονομάζεται Kolkasrags.  
48  Σ.τ.Μ. Το Söderby είναι ένα μικρό χωριό στον νομό Gästrikland, στις ανατολικές ακτές της Σουηδίας, βό-

ρεια της Στοκχόλμης. 
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λείας, ή ένας συνδυασμός και των τριών αυτών ή ακόμη και μία μισθοφορική ομάδα που 
βοηθούσε κάποιον ηγέτη στη Φινλανδία και κατόπιν πήγαινε αλλού. Σε γενικές γραμμές, 
οι αναφορές στη Φινλανδία είναι σπάνιες και, όταν συμβαίνει, γίνοται μόνο για το νοτιο-
δυτικό τμήμα της σύγχρονης Φινλανδίας. μία πέτρινη στήλη του 11ου αιώνα στο Söderby 
-Karl, στην Uppland της Σουηδίας, στήθηκε από γονείς για τον γιο τους Otrygg, που είχε 
σκοτωθεί εκεί.  
 
Αυτές οι πέτρινες στήλες είναι σημαντικά αρχεία για τον θάνατο και την κληρονομιά, και 
όσες μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν, υποδηλώνουν μεγάλη δραστηριότητα στην Ανα-
τολική Βαλτική. Δείχνουν ότι αρκετοί άνδρες είχαν προχωρήσει πέρα από την Κουρλαν-
δία και την Εσθονία και είχαν σκοτωθεί, ενδεχομένως καθοδόν προς τη Ρωσία. Ορισμέ-
νες πέτρινες στήλες αναφέρουν ότι ο νεκρός πέθανε «στην Ανατολή», χωρίς να δίνουν 
περισσότερες λεπτομέρειες, και θα δούμε αργότερα ότι άλλες παρέχουν μαρτυρίες για 
ανθρώπους που πέθαναν στη Ρωσία ή στη γη των Ελλήνων. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Finnmark και Biarmaland 
 
Ενώ οι Δανοί και οι Σουηδοί έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον για τη νότια και ανατολική 
Βαλτική, οι Νορβηγοί προχωρούσαν στην εξερεύνηση της χώρας τους στα βόρεια, και οι 
ίδιοι τράβηξαν προς τα ανατολικά, μέσω της επαρχίας Φίνμαρκ (Finnmark),49 στη μυ-
στηριώδη Βιαρμαλάνδη (Biarmaland). Η ακριβής θέση της Biarmaland δεν είναι εύκολο 
να προσδιοριστεί, παρά τις πολλές αναφορές στις διαδρομές εκεί.50 Ο ταξιδιώτης, τον 
οποίο ο βασιλιάς Άλφρεντ του Γουέσεξ ονομάζει Ohthere, του οποίου το σκανδιναβικό 
όνομα θα ήταν Ottar, έδωσε στον βασιλιά μία λεπτομερή αναφορά για ένα ταξίδι στη 
Λευκή Θάλασσα στα τέλη του 9ου αιώνα, και αυτή εισήχθη στην παλιά αγγλική εκδοχή 
της ιστορίας του Ορόσιου (Orosius). Το έργο αυτό παραμένει εξαιρετικής σημασίας σχε-
τικά με τις γνώσεις μας πάνω στα εδάφη ανατολικά της Νορβηγίας την εποχή των Βί-
κινγκς.  
 
Ο Ottar, με τη νηφάλια και προσεκτική του αφήγηση, περιγράφει το πώς ανέπλευσε την 
ακτή της Halogaland51, από το σπίτι του στη βόρεια Νορβηγία, όπου ζούσε στον βορειό-
τερο οικισμό, κατά μήκος της δυτικής ακτής. Ξεκίνησε να ακολουθεί την ακτή προς βορ-
ρά, και πέρασε από μία περιοχή όπου οι μόνοι κάτοικοι ήσαν οι νομάδες Λάπωνες (Fin-
nas), που ζούσαν με το κυνήγι και το ψάρεμα. Επιτέλους έφτασε στη Λευκή Θάλασσα 
και στο στόμιο ενός μεγάλου ποταμού, που φαίνεται πως ήταν ο Verzuga, ο οποίος εκρέ-
ει στον κόλπο Kandalaks. Πέρα απ’ αυτόν βρισκόταν η πρώτη καλλιεργημένη γη που έ-
βλεπε μετά την αναχώρηση από το σπίτι του.52 Δεν τόλμησε να προχωρήσει στα ενδότε-
ρα της περιοχής πέρα από τον ποταμό, επειδή αυτή ανήκε στους κατοίκους της Βιαρμα-
                                                 
49  Σ.τ.Μ. Η Finnmark είναι ένα γεωγραφικό διαμέρισμα στη βόρεια Νορβηγία. Από ξηράς συνορεύει με τον 

νομό Troms στα δυτικά, την Φινλανδία στα νότια, και την Ρωσία στα ανατολικά και από θαλάσσης, με τη 
Νορβηγική θάλασσα στα βορειοδυτικά, και τη θάλασσα του Μπάρεντς στα βόρεια-βορειοανατολικά. Η 
περιοχή ήταν πριν γνωστή ως Finmarkens amt ή Vardøhus amt. 

50  Σ.τ.Μ. Η Biarmaland – Λατινικά: Biarmia, Old English: Beormaland - είναι μία περιοχή που αναφέρεται 
στις Νορβηγικές σάγκες από την εποχή των Βίκινγκς και σε γεωγραφικές αφηγήσεις μέχρι τον 16ο αιώνα. 
Ο όρος συνήθως φαίνεται ότι αναφέρεται στις νότιες ακτές της Λευκής Θάλασσας και στη λεκάνη του πο-
ταμού Βόρειου Δρίνου (Vienanjoki στα Φινλανδικά) καθώς και σε ορισμένες από τις γύρω περιοχές. Σή-
μερα, τα εδάφη αυτά αποτελούν μέρος της περιφέρειας Arkhangelsk της Ρωσίας, καθώς και της χερσονή-
σου Kola. 

51  Σ.τ.Μ. Halogaland, οι βορειότερες επαρχίες της Νορβηγίας, κατά μήκος της ακτής προς την βόρεια Θά-
λασσα, σύμφωνα με τις σάγκες των Βίκινγκς. 

52  Το ρήμα bu(g)an μπορεί να σημαίνει «κατοικώ» ή «καλλιεργώ». Ο Ottar αναφέρεται σ’ έναν οικισμό σε 
αντίθεση με τις προσωρινές κατοικίες των Λαπώνων, αλλά από τη δήλωσή του ότι η γη είναι καλώς gebud, 
φαίνεται ότι εδώ σημαίνει «καλλιεργείται» και ότι οι Βιάρμιοι ασκούσαν τη γεωργία. 
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λάνδης, οι οποίοι μιλούσαν μια γλώσσα παρόμοια με αυτή των Λαπώνων. Αν και δεν ει-
σήλθε στην επικράτειά τους, μπόρεσε ωστόσο να επικοινωνήσει μαζί τους και αυτοί του 
είπαν πολλά για τη δική τους γη και για τις γειτονικές περιοχές. δυστυχώς αυτές οι πλη-
ροφορίες δεν έχουν καταγραφεί, καθόσον ο Ottar δεν ήταν σίγουρος για το πόσο αξιόπι-
στες ήταν.   
 
Το ταξίδι του φαίνεται πως προκλήθηκε όχι τόσο από την επιθυμία της εξερεύνησης όσο 
από την αγωνία του να βρει νέες διαδρομές για το εμπόριο και νέες πηγές πλούτου. Είπε 
στον βασιλιά ότι στις βόρειες θάλασσες θα μπορούσε να βρεθεί εξαιρετικό ελεφαντόδο-
ντο και πως τα δέρματα των θαλασσίων ίππων ήταν καλά για σχοινιά πρόσδεσης στο α-
γκυροβόλιο. ο αξιόλογος πλούτος του, όπως είπε, είχε προέλθει εν μέρει από το κυνήγι 
των θαλασσίων ίππων και εν μέρει από τα κοπάδια ταράνδων που κατείχε, αλλά τα με-
γαλύτερα κέρδη του προέρχονταν από τον φόρο υποτελείας που έπαιρνε από τους Λάπω-
νες. Τον πλήρωναν σε δέρματα ταράνδων, σε φτερά πουλιών (τα οποία χρησίμευαν στο 
γέμισμα μαξιλαριών και κατασκευή ζεστών ρούχων), σε ελεφαντόδοντο από τους θα-
λάσσιους ίππους, σε φαλαινόδοντο, σε σχοινιά φτιαγμένα από δέρματα φώκιας και θα-
λασσίων ίππων και σε γούνες ζώων. Ένας πλούσιος Λάπωνας μπορούσε να πληρώσει ως 
και δεκαπέντε δέρματα κουναβιών, πέντε δέρματα ταράνδων, ένα δέρμα αρκούδας, δύο 
μονάδες φτερών, ένα καφτάνι από δέρμα αρκούδας ή ενυδρίδας και δύο σχοινιά από δέρ-
μα φώκιας και θαλασσίου ίππου, το καθένα μήκους εξήντα «ελλ».53    
 
Αυτό μας δίνει μια κάποια ιδέα για τον δυνητικό πλούτο των βορείων εδαφών, όπου 
ζούσαν νομαδικοί λαοί χωρίς να καλλιεργούν τη γη. Οι Νορβηγοί της Halogaland ισχυ-
ρίζονταν ότι διέθεταν ένα είδος επικυριαρχίας πάνω στους Λάπωνες, πράγμα αμφισβη-
τήσιμο. Ο Ottar είχε πει στον Alfred ότι οι Cwens54 ζούσαν στα βόρεια των Σουηδών και 
στα ανατολικά της Halogaland, και ότι συχνά έκαναν επιδρομές εναντίον του λαού του, 
διασχίζοντας τις λίμνες με τα ελαφρά σκάφη τους και μεταφέροντας τα πάνω στην ξηρά, 
από τη μία πλωτή οδό στην άλλη. Ο Ross έχει δείξει ότι οι Cwen είχαν τη δυνατότητα να 
διασχίσουν τη λίμνη Alta και τη λίμνη Leina, μεταφέροντας τις βάρκες τους πάνω από 
την λεκάνη απορροής και φτάνοντας μέσω των ποταμών Bardu και Malselva στην περιο-
χή γύρω από το Malangen Fiord όπου ζούσε ο Ottar. Στη βόρεια Σκανδιναβία μέχρι πρό-

                                                 
53  Σ.τ.Μ. Ell: μονάδα μήκους ποικίλου μεγέθους, ανάλογα με τον πολιτισμό που την χρησιμοποιούσε. Συνή-

θως ισούται με το μήκος του βραχίονα με την ανοικτή παλάμη μαζί, περί τα 45 εκ. Στα ελληνικά αποδίδε-
ται με τον όρο, Αρσίν, που προέρχεται μάλλον από την ρωσική γλώσσα. 

54  Σ.τ.Μ. Cwen ή Kven, Φινλανδογενής φυλή που ζούσε και εξακολουθεί να ζει στην βόρεια Νορβηγία. Το 
1996 οι Κβεν αναγνωρίστηκαν ως εθνική μειονότητα στην Νορβηγία, και το 2005 η γλώσσα τους αναγνω-
ρίστηκε ως μειονοτική. 
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σφατα εχρησιμοποιούντο ελαφρά σκάφη φτιαγμένα από δέρματα που ήταν ραμμένα μα-
ζί, μοιάζοντας κάπως με τα σύγχρονα λαστιχένια φουσκωτά, και μπορούσαν εύκολα να 
μεταφερθούν στους ώμους ενός άνδρα.  
 
Μία άλλη εικόνα συλλογής φόρων υποτέλειας από τους Λάπωνες προέρχεται από τη σά-
γκα του Egill. (βλ. σημ. 41) Ο βασιλιάς Harald ο Ξανθός της Vestfold, λέγεται ότι ανέθε-
τε τη συλλογή των φόρων υποτέλειας στον βορρά σ’ έναν από τους γεοκτήμονές του, τον 
Brynolf, ο οποίος όπως και ο Ottar ζούσε στην Halogaland. Μετά τον θάνατο του Bry-
nolf, η δουλειά ανατέθηκε στον Thorolf Kveldulfson, θείο του Egil, ο οποίος ήταν στη 
σωματοφυλακή του βασιλιά και του είχε δοθεί πλέον ένα κτήμα στο βόρειο τμήμα ως 
αντάλλαγμα της πιστής υπηρεσίας του. Μαθαίνουμε το πώς ο Thorolf ζούσε την οικογέ-
νεια του: έπιανε μεγάλες ψαριές ρέγγας και μπακαλιάρου, σκότωνε φώκιες και μάζευε 
αυγά πουλιών, έτσι ώστε να είναι σε θέση να προσφέρει πλούσια φιλοξενία. Τον χειμώνα 
ξεκινούσε με περίπου εκατό άνδρες για να συλλέξει τους φόρους υποτέλειας των Λαπώ-
νων. πρώτα εκήρυσσε εκεχειρία, έτσι ώστε να μπορεί να δημιουργηθεί μία αγορά δερμά-
των και κατόπιν ταξίδευε μέσω της Finnmark, η οποία, όπως εξηγεί προσεκτικά ο αφη-
γητής της σάγκας, εκτείνεται σε μεγάλο μέρος της Νορβηγίας ανατολικά της Halogaland, 
πάνω από τα κεντρικά όρη προς την γη των Φινλανδών και των Cwen και την χερσόνησο 
της Καρελίας. Την επόμενη χρονιά οι Cwen ζητούσαν τη βοήθεια του εναντίον των Κα-
ρελιανών, οι οποίοι έκαναν επιδρομές στο (Finn)Mark, προσφέροντάς του ένα ποσό λα-
φύρων ίσο με εκείνο που προσέφεραν στον βασιλιά τους, δηλαδή το ένα τρίτο του συνό-
λου, και με το μοναδικό δικαίωμα πάνω σε όλους τους κάστορες, τις ζιμπελίνες και τα 
δέρματα των κουναβιών. Με τη βοήθεια του Thorolf οι Καρελιανοί διώχτηκαν και έτσι 
απέκτησε μεγάλο πλούτο σε δέρματα. Εν τω μεταξύ, οι εχθροί του τον συκοφάντησαν 
στον βασιλιά, κατηγορώντας τον ότι κρατούσε ένα μεγάλο μέρος των φόρων υποτελείας 
για τον εαυτό του, μέχρις ότου ο Χάραλντ ανέθεσε την συλλογή τους στους γιους του 
Hildired, οι οποίοι μισούσαν τον Thorolf. Αυτοί πήγαν στη Finnmark μόνο με μια μικρή 
ομάδα. Κατά συνέπεια, η ποσότητα των δερμάτων που έλαβαν ήταν πολύ μικρότερη από 
ό,τι πριν και χαμηλότερης ποιότητας. Τον επόμενο χειμώνα ο Thorolf πήγε και πάλι για 
να βοηθήσει τους Cwen και επέστρεψε με αρκετά δέρματα για να φορτώσει ένα εμπορι-
κό πλοίο με «γκρίζα είδη» (γκρίζα δέρματα σκιούρων) και «λευκά είδη» (ύφασμα wad-
mal55 και προβιές) μαζί με δέρματα και αποξηραμένα ψάρια για την Αγγλία. Το πλοίο 

                                                 
55  Σ.τ.Μ. Το wadmal είναι ένα τραχύ, πυκνοϋφασμένο και συνήθως άβαφο μάλλινο ύφασμα που παρασκευα-

ζόταν στην Ισλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, Δανία, Γροιλανδία και στα νησιά Όρκνυ, Φάροε και Σέττλαντ, 
από τον μεσαίωνα μέχρι και τον 18ο αιώνα. Το ύφασμα Wadmal αποτελούσε μέσο συναλλαγής σε όλη την 
Σκανδιναβία και η τιμή της ανταλλαγής εξαρτάτο από την ποιότητά του. 
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επέστρεψε μ’ ένα φορτίο από στάρι, μέλι, κρασί και ύφασμα, αλλά ο βασιλιάς Χάραλντ 
είχε εν τω μεταξύ πειστεί ότι ο Thorolf του λήστευε τον φόρο υπετελείας των Λαπώνων 
και έτσι κατέσχε το φορτίο. κατόπιν επιτεθηκε στον Thorolf, ο οποίος και έπεσε μαχόμε-
νος μετά το κάψιμο της αίθουσας του.  
 
Πολλά από αυτά ίσως να θεωρούνται ως μυθοπλασία, αλλά η λεπτομερής εξιστόρηση 
της συλλογής των δερμάτων και των επαφών με τους Λάπωνες και τους Cwen έχει μεγά-
λο ενδιαφέρον. Έχει προταθεί η θεωρία ότι ο συγγραφέας της σάγκας χρησιμοποίησε μία 
πηγή του δωδέκατου αιώνα για να περιγράψει την γεωγραφία της Finnmark στο κεφά-
λαιο 12. 
 
Προφανώς η Βιαμαρλάνδη (Biarmaland) βρίσκεται πέρα από τα εδάφη των Cwen και 
των Λαπώνων. σύμφωνα με τον Ross56 πιθανώς να εκτεινόταν πάνω σε δύο κύριες περι-
οχές, μία κοντά στη Λευκή Θάλασσα, μπροστά στον κόλπο Kandalaks, πέρα από τον πο-
ταμό Varzuga, στην περιοχή που επισκέφθηκε ο Ottar και η άλλη, γνωστή ως Εκείθεν ή 
Ανατολική Βιαμαρλάνδη, γύρω από τον ποταμό βόρειο Dvina, ο οποίος εκβάλλει στη 
Λευκή Θάλασσα, κοντά στην πόλη Αρχάγγελο. Ενδεχομένως η Βιαμαρλάνδη εκτεινόταν 
ακριβώς γύρω από τις ακτές της Λευκής Θάλασσας, έτσι ώστε αυτές οι δύο περιοχές να 
ενώνονται. Ο Ross επικαλείται λεπτομερώς τα επιχειρήματά του σε μία μελέτη που δη-
μοσιεύτηκε το 1940, βασισμένη σε μία προσεκτική εξέταση όλων των αναφορών στην 
Βιαμαρλάνδη στις αγγλοσαξονικές, παλαιοσκανδιναβικές και λατινικές πηγές. Στη Σκαν-
διναβική παράδοση, η Βιαμαρλάνδη αντιπροσώπευε την άκρη του γνωστού κόσμου και 
πέρα από αυτή οι άνθρωποι πίστευαν ότι υπήρχαν μυθικά εδάφη και περίεργοι λαοί. Σε 
πολλές ιστορίες εμφανίζεται ως τόπος άγριας περιπέτειας, με ιερά μέρη περιτριγυρισμένα 
από ψηλούς ξύλινους φράκτες, τύμβους γεμάτους με ασήμι και εικόνες του θεού που λά-
τρευαν οι κάτοικοι της Βιαμαρλάνδης, τον Jómali, με μία πολύτιμη κούπα στην αγκαλιά 
του. Η λέξη Jumala είναι φιννο-ουγγρική και σημαίνει «θεός» και είναι αυτό, που σε 
συνδυασμό με άλλα στοιχεία, οδηγεί τον Ross να ταυτίσει τους κατοίκους της Βιαρμα-
λάνδης με τους Φινλανδούς της Βαλτικής, πιθανώς τους ανθρώπους που είναι γνωστοί 
ως Καρελιανοί, και μιλούν μία φιννο-ουγγρική γλώσσα. Στις Σκανδιναβικές πηγές υπο-
νοείται ότι η ομιλία τους αποτελούσε μία ξένη γλώσσα για τους Σκανδιναβούς, και σε 
μία μόνο διήγηση συγκρίνεται με το τιτίβισμα των πουλιών και χρειάζεται διερμηνέας 
για τη μετάφρασή της. Υπήρχαν ομοιότητες μεταξύ της Βαλτικο-φιννικής και της Λαπω-
νικής γλώσσας την εποχή που ο Ottar είχε επισκεφθεί την περιοχή, οπότε ίσως ήταν σε 

                                                 
56  Σ.τ.Μ. Ο Alan Strode Campbell Ross (1907 – 1980) ήταν ένας Βρετανός πανεπιστημιακός εξειδικευμένος 

στην γλωσσολογία. 
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θέση να επικοινωνήσει με τους κατοίκους της Βιαμαρλάνδης αν αυτός ή κάποιος από την 
ομάδα του καταλάβαινε την γλώσσα των Λαπώνων και θα ήταν λογικό να παρατηρήσει 
την ομοιότητα ανάμεσα στις δύο γλώσσες. Ένα άλλο σημαντικό σημείο είναι ότι οι Φιν-
νο-Ούγγροι, σε αντίθεση προς τους Λάπωνες, καλλιεργούσαν από παλιά την γη. Είναι 
γνωστό πως οι Καρελιανοί Φινλανδοί ασκούσαν τη γεωργία, αν και, όπως είναι προφα-
νές από την Egils Saga, θεωρούνταν ως ένας πολεμοχαρής λαός και μία απειλή για τους 
γείτονές τους.  
 
Πολλές προσπάθειες έχουν γίνει να ταυτιστεί η Biarmaland με την Permia, γύρω από τον 
άνω ποταμό Kama στη βόρεια Ρωσία, λόγω της ομοιότητας του OWN Bjarmar και του 
O. Russ. Per(e)m. Ένας θρύλος για πλούσιους τάφους και για ένα υψηλού επιπέδου 
πλούτο και πολιτισμό στην περιοχή αυτή ήταν επίκαιρος τον δέκατο όγδοο αιώνα, και 
ήταν αποδεκτός από πολλούς Ρώσους μελετητές. Ο Kuznetzov, οι απόψεις του οποίου 
σχετικά με τη Biarmia έχουν άνετα συνοψιστεί από τον E. Koutaissoff, διαφωνεί με αυτή 
την ταύτιση, στην οποία αντιτίθεται επίσης ο Ross, με το σκεπτικό ότι οι βόρειοι Permi-
ans ή Komi δεν φαίνεται να έχουν ζήσει κοντά στη Λευκή Θάλασσα και πως η γλώσσα 
τους ήταν πολύ διαφορετική από αυτή των Λαπώνων. Ο Kuznetzov επισημαίνει ότι τα 
ασημένια και χρυσά αντικείμενα που βρέθηκαν στην περιφέρεια της Permia ήταν απίθα-
νο να έχουν κατασκευαστεί εκεί, αλλά πρέπει να οφείλουν την ύπαρξή τους σε εμπόριο ή 
λεηλασία. Ωστόσο, το γεγονός ότι έχουν βρεθεί τόσα πολλά σ’ αυτήν την περιοχή πρέπει 
να έχει βοηθήσει στην διαμόρφωση της παράδοσης για την δύναμη και τον πλούτο των 
κατοίκων της Βιαρμαλάνδης και για τις πιθανότητες που υπάρχουν να βρεθούν θησαυροί 
στη βόρεια Ρωσία.   
 
Οι δυσκολίες που αναφύονται στις προσπάθειες να βρεθεί η ταυτότητα αυτού του φευγα-
λέου λαού, μπορούν να ξεπεραστούν αν ο όρος biarm θεωρηθεί ως περιγραφική λέξη και 
όχι ως όνομα μιας εθνοτικής ομάδας. Έχει προταθεί η θεωρία ότι ο όρος αντιστοιχούσε 
σ’ ένα είδος Φιννικού κυνηγού ο οποίος εκτελούσε μεγάλες εκστρατείες μέσα από δασι-
κές περιοχές. αυτοί οι άνθρωποι μπορούσαν να κινηθούν μέσα σε μία ευρεία περιοχή που 
απλωνόταν από την Finnmark μέχρι την Λευκή Θάλασσα και έφτανε τόσο νότια όσο στις 
λίμνες Ονιέγκα και Λαντόγκα. Αυτή είναι η ερμηνεία που υποστηρίζεται από τους Kivi-
kosti και Tallgren. Η παράδοση που αναπτύχθηκε σχετικά με τον πλούτο αυτών των αν-
θρώπων θα μπορούσε να βασιστεί εν μέρει στον θησαυρό που βρέθηκε στην Permia, που 
περιελαμβάνει αργυρά αγγεία Ασιατικής προέλευσης και διακοσμημένα είδωλα και εν 
μέρει σε ευρήματα που βρέθηκαν ανάμεσα στους Τσούδους57 κοντά στη λίμνη Λαντό-
                                                 
57  Σ.τ.Μ. Tshuds, Φινλανδικά φύλα. 
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γκα, όπου υπήρχε σχετικά υψηλός πολιτισμός ανάμεσα στο 850 και στο 1100, όπως εμ-
φανίζεται σε πάνω από δύο χιλιάδες ταφικούς τύμβους που περιείχαν όπλα, κοσμήματα 
και περιστασιακά τεράστιο αριθμό αργυρών νομισμάτων. Γύρω από τον ποταμό βόρειο 
Ντβίνα, η περιοχή που συνήθως αναφέρεται στις Σκανδιναβικές πηγές που ασχολούνται 
με τις επισκέψεις στην Βιαρμαλάνδη, έχουν επίσης υπάρξει ευρήματα θησαυρών από 
τάφους ή θόλους, μερικοί Βαλτικής καταγωγής και κάποιοι Περμιακής, από τον ενδέκα-
το αιώνα, αν και η πλειοψηφία του πληθυσμού φαίνεται ότι υπήρξε Καρελιανός. Ολό-
κληρη αυτή η περιοχή, με την ανάμιξη των φυλών, ως επί το πλείστον Φιννο-ουγγρικής 
καταγωγής, είναι βέβαιο ότι είχε μεγάλο όφελος από την αύξηση του εμπορίου ανάμεσα 
στην Σκανδιναβία και στις περιοχές γύρω από τον Βόλγα, την εποχή των Βίκινγκς. Ο 
Strandberg θεωρεί ότι η χερσόνησος της Καρελίας κατείχε μία θέση σε σχέση με τη Φιν-
λανδία, που συγκρίνεται μ’ εκείνη που κατείχε η νήσος Γκότλαντ με την Σουηδία και 
πως οι φυλές εκεί απέκτησαν μεγάλη ευημερία όντας πάνω σε μία ευθύγραμμη εμπορική 
διαδρομή.   

 

Η πιο ρεαλιστική αφήγηση μιας εκστρατείας στη Βιαρμαλάνδη μετά από αυτή του Ottar 
είναι το ταξίδι του Thorir Hund και των αδελφών Karli και Gunnstein, που έλαβε χώρα 
το 1026. Ο Thorir ζούσε στο Bjarkey της Halogaland και ήταν οπλαρχηγός του βασιλιά 
Ούλαφ του Αγίου (Olaf the Holy) στην περιοχή αυτή, προφανώς ο υπεύθυνος για τη συλ-
λογή του φόρου υποτελείας των Λαπώνων για τον βασιλιά του. ήταν ένας άνθρωπος α-
μείλικτος και πολύ πονηρός, και υπήρχαν φήμες ότι ήταν πολύ ικανός στη μαγεία των 
Λαπώνων, όπως μας λέει το ποίημα Erfidrápa.58 Ο Karli εμπορευόταν για λογαριασμό 
του βασιλιά Olaf και ο αδελφός του Gunnstein για δικό του λογαριασμό. Ο Thorir τους 
ζήτησε να τον συμπεριλάβουν στην ομάδα των είκοσι πέντε ανδρών και τους εξέπληξε 
όταν κατέφθασε μ’ ένα μακρύ πλοίο και ογδόντα άνδρες. Στην αρχή επισκέφθηκαν έναν 
εμπορικό σταθμό και αγόρασαν μία ποσότητα δερμάτων από γκρίζους σκίουρους, κά-
στορες και ζιμπελίνας. αυτό έγινε στον ποταμό Ντβίνα, και κατόπιν άρχισαν τις επιδρο-
μές κατά μήκος της ακτής. Ο Thorir πρότεινε να λεηλατήσουν μία τοποθεσία με τάφους, 
αφού οι πλούσιοι Βιάρμιοι θάβονταν στο δάσος με πολύ χρυσό και ασήμι στους τύμβους 
τους. Περπάτησαν μέσα από μία γυμνή τούνδρα και κατόπιν έφθασαν στο δάσος, όπου 
σημάδεψαν τα δένδρα που θα τους οδηγούσαν στον δρόμο της επιστροφής, μέχρις ότου 
έφθασαν σ’ ένα ξέφωτο, όπου υπήρχε ένας τύμβος που περιβαλόταν από έναν φράκτη με 
μια κλειδωμένη πύλη. Ο Thorir και ο Karli γάντζωσαν τα τσεκούρια τους στην κορυφή 

                                                 
58  Σ.τ.Μ. Το ποίημα Erfidrápa Óláfs helga γράφτηκε περί το 1000 μ.Χ. και είναι ένα από τα σπουδαία κομ-

μάτια της Ισλανδικής γραμματείας.  
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του φράκτη και σκαρφάλωσαν. το ίδιο έκαναν και οι άλλοι. Άρπαξαν μεγάλο μέρος από 
τον θησαυρό, ανακατεμμένο με χώματα από τον τύμβο. Η εικόνα του θεού των Βιαρμί-
ων, που ονομάζεται Jomali, βρισκόταν δίπλα στον τύμβο, μ’ ένα πλούσιο περιδέραιο και 
μια ασημένια κούπα γεμάτη νομίσματα στην αγκαλιά του, τα οποία ο Thorir τους απαγό-
ρευσε να αγγίξουν. Καθώς έφευγαν, όμως, άρπαξε την κούπα και άδειασε τα νομίσματα 
στον χιτώνα του. Ο Karli, για να μην υστερήσει, κτύπησε το περιδέραιο και έσπασε το 
κεφάλι του Jomali. Ο θόρυβος ακούστηκε από μία ομάδα Βιαρμίων που βρισκόταν εκεί 
κοντά για να φυλάσσουν τους τάφους και φύσηξαν τα κέρατα τους για να ζητήσουν βοή-
θεια. Ωστόσο, οι ληστές διέφυγαν, επειδή ο Thorir κατάφερε να τους αποκρύψει από 
τους διώκτες τους, σκορπίζοντα κάτι σαν «στάχτες» πίσω τους, μία πρακτική που σε άλ-
λο σημείο αποδίδεται στους Λάπωνες.59 Αργότερα, η μοιρασιά του θησαυρού δημιούρ-
γησε προβλήματα και ο Thorir σκότωσε μπαμπέσικα τον Karli και προσπάθησε να σκο-
τώσει και τον αδελφό του Gunnstein.  

 
Παρόμοιες ιστορίες λεηλασίας ιερών τόπων, που μάλιστα είχαν βρει την έμπνευσή τους 
σ’ αυτήν αφήγηση, βρίσκονται στη Fornaldar Sǫgur.60 Στην Bósa Saga, εκτός από μερι-
κά φανταστικά στοιχεία, όπως το αυγό του γύπα και ο μαγεμένος ταύρος, ο Bosi και ο 
Herraud πήραν ένα στέμμα και το κολάρο από έναν Jomali και μία ασημένια κούπα γε-
μάτη με χρυσό από το γόνατό του. Στην Sturlaugs Saga η αφήγηση είναι πιο μπερδεμέ-
νη: ένας ναός στη Βιαρμαλάνδη ήταν αφιερωμένος στις θεότητες Thor, Odin, Frigg και 
Freyja και υπήρχε σ’ αυτόν μία εικόνα του Thor μ’ ένα ασημένιο τραπέζι, ένα επιτραπέ-
ζιο χρυσό παιχνίδι και ένα μεγάλο κέρατο Ούρου.61 Στη Hálfs Saga, ο ήρωας διέρρηξε 
έναν τύμβο κοντά στον ποταμό Ντβίνα και απέκτησε πολύ πλούτο. Στην Ǫrvar-Odds 
Saga, η οποία περιέχει πολύ υλικό σχετικό με την ανατολική Βαλτική, υπάρχει μια μεγά-
λη αφήγηση που αξίζει να εξεταστεί, επειδή είναι μιας πολύ διαφορετικής τάξεως από τις 
άλλες.  
 

                                                 
59  Π.χ. Saxo V, 165, 203; Heimskringla, Harolds Saga ins hárfagra, 32, όπου η Gunnhild μαθαίνει το κόλπο 

από τους Λάπωνες. 
60  Σ.τ.Μ. Ομάδα διηγήσεων γραμμένων μεταξύ του 1250 και 1350 στην Ισλανδία, όπου περιγράφονται τα 

κατορθώματα των Βικινκς. 
61  Σ.τ.Μ. Ο Ούρος (Bos primigenius, δηλαδή Βους ο πρωτογενής, γνωστός ως Aurochs) είναι εξαφανισμένο 

είδος άγριων βοοειδών. Ζούσε στην Ευρώπη, στη Βόρεια Αφρική και στην Ασία και θεωρείται πρόγονος 
της οικόσιτης αγελάδας. Η εξημέρωσή του έλαβε χώρα κατά τη Νεολιθική επανάσταση. Ήταν πολύ πιο 
μεγαλόσωμος από τα σύγχρονα βοοειδή, με μεγάλα κέρατα. Οδηγήθηκε στην εξαφάνιση από έναν συνδυ-
ασμό παραγόντων, ενίοτε και από τον άνθρωπο, αλλά και αρκετούς ακόμα παράγοντες, σε μια διαδικασία 
που κράτησε χιλιάδες χρόνια. Το τελευταίο άτομο ούρου πέθανε από φυσικά αίτια το 1627 σε δάσος 
της Πολωνίας. 
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Ο Νορβηγός ήρωας Odd ήταν γνωστός ως Βέλος-Odd ή Πολυταξιδεμένος και κέρδισε 
μεγάλη φήμη για τα κατορθώματά του στην Βιαρμαλάνδη. Αυτός και ο πατέρας του, ο 
Grim με-τα-τριχωτά-μάγουλα, και ο παππούς του, Ketil Salmon, ήταν γεοκτήμονες στην 
Halogaland, βρίσκονταν σε στενή επαφή με τους Λάπωνες και έδειχναν ενδιαφέρον για 
τα βόρεια εδάφη που βρίσκονταν ανατολικά της Νορβηγίας. Ο Ketil εγκαταστάθηκε στο 
νησί ή κοντά στο νησί Narvey και ο γιος του Grim γεννήθηκε από την μη-Σκανδιναβή 
σύζυγό του κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας στη Finnmark. Και οι τρεις γενιές είχαν 
επαφές, τόσο φιλικές όσο και εχθρικές, με τους Λάπωνες, τους Βιάρμιους και άλλες φυ-
λές του βορειοανατολικού τμήματος, οι οποίες μερικές φορές παριστάνονται ως πολύ 
παράξενα όντα και αποκαλούνται καλικάντζαροι ή γίγαντες. Παρόλα αυτά, η ανάγνωση 
των τριών ιστοριών στη συλλογή Fornaldar Sǫgur καθιστά εμφανές ότι αυτές οι λαϊκές 
αντιλήψεις έχουν τις ρίζες τους βαθειά στις Βαλτικές περιοχές και δεν προέρχονται από 
το κοινό απόθεμα του δυτικού ρομαντισμού.  
 
Όταν ήταν νέος ο Odd, μία Λαπωνίδα, αποκαλούμενη vǫlva ή μάντισσα, που είχε επι-
σκεφθεί το σπίτι του θετού του πατέρα στη Νορβηγία, του προείπε την μοίρα του. Η α-
φήγηση της τελετής αντιστοιχεί προς εκείνες τις τελετές μαντείας που τελούσαν οι σαμά-
νοι οι οποίοι ζουσαν ανάμεσα στους νομαδικούς λαούς της Βόρειας Ευρώπης και της 
Ασίας. Η μάντισσα ονομαζόταν Heid και εθεωρείτο ότι κατείχε τη δύναμη να προλέγει 
τις εποχές και τις μοίρες των ανθρώπων. Έφερε μαζί της στο αγρόκτημα δεκαπέντε αγό-
ρια και δεκαπέντε κορίτσια, που χρησίμευαν ως ένα είδος χορωδίας που θα τραγουδούσε 
τα ξόρκια. εξάσκησε τις ειδικές τέχνες της, όσο το νοικοκυριό κοιμόταν, και την επόμενη 
μέρα οργανώθηκε μία γιορτή, στη διάρκεια της οποίας απαντούσε σε συγκεκριμένα θέ-
ματα μεγάλης σημασίας για την κοινότητα. Τότε οι παρευρισκόμενοι άρχισαν με τη σει-
ρά τους να την ερωτούν για το μέλλον τους, αλλά ο Odd αρνήθηκε να πάρει μέρος και 
ήταν ξαπλωμένος σ’ ένα παγκάκι σκεπασμένος με τον μανδύα του. Όταν η μάντισσα α-
πευθύνθηκε απευθείας σ’ αυτόν, της είπε να μη φλυαρεί για τις υποθέσεις του, επειδή δεν 
πίστευε στα λόγια της. Ωστόσο, αυτή συνέχισε να του μιλάει για τη μακρά και διάσημη 
καριέρα του και να προφητεύει τον θάνατό του. Ο Strömbäck62 κατέληξε στο συμπέρα-
σμα ότι αυτή η αφήγηση για την τελετή της μαντείας είναι από τις πρωιμότερες αυτού 
του είδους στις σάγκες.  
 
Ο Odd κτύπησε την μάντισσα και αυτή έφυγε από το σπίτι θυμωμένη. αυτό οδήγησε σε 
διακοπή της σχέσης του με τον θετό πατέρα του και στην αναχώρησή του στο εξωτερικό. 

                                                 
62  Σ.τ.Μ. Ο Dag Alvar Strömbäck, γεννήθηκε το 1900 στην ενορία Järbo, στην κομητεία Gävleborg, και πέ-

θανε το 1978 στην Ουψάλα. ήταν Σουηδός λαογράφος, ιστορικός των θρησκειών, και φιλόλογος. 
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Το πρώτο ταξίδι που του προσκόμισε φήμη ήταν στην Βιαρμαρλάνδη, όπου λήστεψε έ-
ναν ιερό τύμβο δίπλα στον ποταμό Ντβίνα. Όταν έφτασε για πρώτη φορά εκεί, επισκέφ-
θηκε μία αίθουσα όπου ετελείτο μία κηδεία και στάθηκε στην πόρτα κοιτάζοντας. Δεν 
μπορούσε να καταλάβει τη γλώσσα των Βιαρμίων, η οποία μοιάζει με τιτίβισμα πουλιών, 
αλλά είδε κάποιον που έμοιαζε με Σκανδιναβό να κουβαλά τις κούπες, και όταν ο άνθρω-
πος ήρθε να ξαναγεμίσει το ποτήρι του από ένα μεγάλο ασημένιο αγγείο που βρισκόταν 
δίπλα από την πόρτα, ο Odd και οι σύντροφοί του τον άρπαξαν και τον μετέφεραν μα-
κριά. Ο άνθρωπος ήταν απρόθυμος να μιλήσει, αλλά τελικά τους είπε ότι βρισκόταν εκεί 
τρία χρόνια και εύρισκε τη ζωή σκληρή. τους είπε επίσης ότι υπήρχε ένας τύμβος κοντά 
στο ποτάμι που περιείχε πολύ ασήμι, αφού κάθε φορά που πέθαινε ένας άνθρωπος ή γεν-
νιόταν ένα παιδί ανάμεσα τους γίνονταν προσφορές εκεί. Οι άντρες του Odd πραγματο-
ποίησαν δύο εκστρατείες στον τύμβο. η πρώτη ομάδα έβγαλε πολύ ασήμι ανακατεμένο 
με χώμα, αλλά όταν ο Odd έφευγε με την δεύτερη ομάδα, είδε τον πρώην αιχμάλωτό 
τους να πλησιάζει με μια μεγάλη δύναμη ντόπιων. Ο Odd ρώτησε γιατί τους είχε προδώ-
σει και αυτός απάντησε ότι οι Βιάρμιοι ήταν έτοιμοι να οργανώσουν μία αγορά και να 
ανταλλάξουν τα ασημένια όπλα τους με τα σιδερένια των Νορβηγών. Αυτό ακούγεται ως 
μία τυπική ηρωική πρόσκληση για μάχη,63 και έτσι άρχισε ο αγώνας, με τον Odd να προ-
ειδοποιεί τους άντρες του να ρίχνουν όποιον σκοτωνόταν στον ποταμό, αφού οι Βιάρμιοι 
θα μπορούσαν να κάνουν μαγικά κόλπα, αν έπεφταν στα χέρια τους οι νεκροί. Η ομάδα 
του Odd νίκησε και πήρε μαζί της τον θησαυρό από τον τύμβο, μαζί μ’ έναν σωρό «αση-
μένια» όπλα (προφανώς δόρατα και σπαθιά διακοσμημένα με ασήμι) που τα άρπαξαν 
από τους ηττημένους.   
 
Δεν αναφέρεται πουθενά ότι οι Βιάρμιοι χρησιμοποίησαν μαγεία, παρά τους φόβους του 
Odd, αλλά οι Λάπωνες το έκαναν σίγουρα, επειδή όταν παρέπλεαν έναν οικισμό Λαπώ-
νων, από τον οποίο είχαν λεηλατήσει τις γούνες κατά την έξοδό τους, έπεσε πάνω τους 
μία καταιγίδα. Ο Odd τους είπε να πετάξουν όλα τα δέρματα που είχαν πάρει, στην θά-
λασσα, και αυτά αμέσως τράβηξαν προς την ακτή και επέμενε ότι αν δεν το είχαν κάνει, 
το πλοίο τους θα είχε χαθεί. Όπως είχαν τα πράγματα, παρασύρθηκαν σ’ ένα νησί, και οι 
άνθρωποι από την ξηρά, που προφανώς δεν ήταν Λάπωνες, αλλά περιγράφονται ως τε-
ράστιοι, άσχημοι και μαυρομάλληδες, προσπάθησαν να τους απομακρύνουν. Ο Odd, ω-
στόσο, έδεσε ένα αρκουδοτόμαρο σ’ ένα κοντάρι με αναμμένα κάρβουνα στο στόμα της 
αρκούδας, και αυτό κράτησε τους ντόπιους μακριά. Τελικά βρήκαν έναν ευνοϊκό άνεμο 

                                                 
63  πρβλ. το ποίημα της ΟΕ για τη Μάχη του Μαλντόν: «Θα σας δώσουν δόρατα για φόρο υποτελείας... Αυτά 

τα όπλα δεν θα σας κάνουν καλό στη μάχη», απάντησε η Byrhtnoth στους Βίκινγκς που απαιτούσαν φόρο 
υποτελείας. 
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και επέστρεψαν στην Halogaland, και ο Odd κέρδισε μία τέτοια φήμη από αυτή την εκ-
στρατεία, σύμφωνα με τη σάγκα, ώστε κανένα άλλο ταξίδι από τη Νορβηγία να μη μπο-
ρεί να την ισοφαρίσει.  
 
Εδώ έχουμε κάτι το οποίο εν γένει φαίνεται να είναι μία λογική αφήγηση, η οποία διαφέ-
ρει σημαντικά από τις αφηγήσεις των ταξιδιωτών εκείνων που μπλέκονται σε φανταστι-
κές περιπέτειες και επισκέπτονται μαγεμένους ναούς. Η Nora Chadwick64 αμφισβητούσε 
το κατά πόσο αυτό το περίφημο ταξίδι μπορούσε ενδεχομένως να είναι το ίδιο μ’ αυτό 
που καταγράφηκε από τον Ottar της Halogaland στον Orosius του βασιλιά Alfred, το 
διάσημο ταξίδι στη Λευκή Θάλασσα στα τέλη του 9ου αιώνα.65 Αργότερα θα βρεθούμε 
επίσης αντιμέτωποι με το ζήτημα της σχέσης του Odd με τον Oleg τον Σοφό του Κιέβου. 
Υπάρχουν τρία μέρη στην ιστορία του Odd: το ταξίδι στην Βιαρμαρλάνδη γύρω από τη 
βόρεια Νορβηγία, τη λεηλασία ενός ιερού τύμβου και τη μάχη κοντά στον ποταμό Ντβί-
να. Και τα τρία είναι γνωστά μοτίβα, επαναλαμβανόμενα σε αρκετές πηγές της πεζογρα-
φίας, και είναι σχεδόν αδύνατο να αποφασιστεί ποιος ήταν ο αρχικός ήρωας του κάθε 
επεισοδίου. Η τέλεση της κηδείας και οι λεπτομέρειες της μάχης ανήκουν, ωστόσο μόνο 
στην Ǫrvar-Odds Saga και μπορούμε να πούμε ότι αυτά ηχούν πιο πειστικά από άλλες 
αφηγήσεις για ταξίδια στη Βιαρμαρλάνδη στην Fornaldar Sǫgur και ότι είναι δυνατόν η 
οικογενειακή ιστορία του ήρωα και οι επανειλημμένες επαφές του με τις περιοχές ανατο-
λικά της Halogaland βασίζονται σε γνήσιες πρώιμες παραδόσεις από την περιοχή αυτή.  
 
Αφηγήσεις για συγκρούσεις με τους Βιαρμίους απαντώνται σε πολλές άλλες πηγές. Ο 
Saxo, στο πέμπτο βιβλίο της Ιστορίας του, αναφέρεται σε φόρο υποτελείας που αποτε-
λείτο από δέρματα τον οποίο πλήρωναν οι Λάπωνες (ή οι Φίννοι;;;) και οι Βιάρμιοι. Μας 
λέει πώς ο Arngrim από την Σουηδία πήγε να πολεμήσει τους Φίννους, των οποίων ο 
τρόπος ζωής περιγράφεται λεπτομερώς: ήταν εκπαιδευμένοι να ρίχνουν δόρατα και να 
χρησιμοποιούν μεγάλα βέλη. ζούσαν μία νομαδική ζωή ως κυνηγοί και ταξίδευαν με σκι 

                                                 
64  Σ.τ.Μ. Βρετανή ιστορικός του Μεσαίωνα. 1891-1972. 
65  Σ.τ.Μ. Ο Paulus Orosius (5ος αιώνας μ.Χ.) ήταν ένας Χριστιανός θεολόγος και ιστορικός, επίσης φίλος και 

προστατευόμενος του Αγίου Αυγουστίνου Ιππώνος. Είναι γνωστός για το έργο του Επτά βιβλία Ιστορίας 
κατά των Ειδωλολατρών, στο οποίο ισχυρίζεται ότι η λεηλασία της Ρώμης από τον Αλάριχο Α΄, βασιλιά 
των Γότθων το 410 μ.Χ. δεν είχε καμία σχέση με τον εκχριστιανισμό της Ρώμης, μία θεωρία πολύ δημοφι-
λής στους ειδωλολάτρες της εποχής. Ο Αυγουστίνος τον είχε ενθαρρύνει να αναλάβει το έργο αυτό, και το 
ίδιο γεγονός είχε αποτελέσει την έμπνευση του βιβλίου του Πόλη του Θεού. Το έργο του Orosius, ανιχνεύ-
οντας την ιστορία του κόσμου από την δημιουργία μέχρι τη δική του εποχή, από μία Χριστιανική προοπτι-
κή, έγινε εξαιρετικά δημοφιλές στους οπαδούς της νέας θρησκείας και έγινε μία ιστορία αναφοράς για τους 
μεταγενέστερους συγγραφείς. Μετά τη δημοσίευση του βιβλίου του, εξαφανίστηκε από τον ιστορικό ορί-
ζοντα. Εδώ βέβαια η συγγραφέας αναφέρεται στη μετάφραση του Ορόσιου που είχε κάνει ο βασιλιάς της 
Αγγλίας Μέγας Αλβέρτος (847-899), με τίτλο Histories against the Pagans. 
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ή χιονοπέδιλα, και η ικανότητά τους στα ξόρκια και στις μαγικές τέχνες καθιστούσε δύ-
σκολη την καταδίωξη τους. Στο τέλος, όμως, παραδόθηκαν στον Arngrim και ο φόρος 
υποτελείας που τους επιβλήθηκε ήταν ένα φορτίο δερμάτων ταράνδων κάθε τρία χρόνια 
από κάθε ομάδα δέκα ανδρών. Ο Arngrim επίσης νίκησε τον Egtherus, βασιλιά των Βι-
αρμίων, σε μία μοναδική μάχη, και επέβαλε φόρο ενός δέρματος ανά κάθε άτομο της φυ-
λής του. Κέρδισε μεγάλη φήμη και έλαβε τα συγχαρητήρια των ηγετών των Δανών και 
των Σουηδών, για την προσθήκη της «άκρης του κόσμου» στο βασίλειο της Δανίας. Η 
πολεμική ποιότητα των Βιαρμίων επιβεβαιώνεται από την ιστορία του Saxo για τον Rag-
nar στο ένατο βιβλίο του. ο Ragnar είχε επιτυχίες απέναντι σε πολλούς εχθρούς, αλλά 
συναντώντας τους Βιαρμίους, βρέθηκε «να σύρεται από έναν ένοπλο και άσχημο αγώνα 
στον έσχατο κίνδυνο». Σε μια δεύτερη προσπάθεια να τους νικήσει, έλαβε βοήθεια από 
τους Κουρλανδούς και τους Σαμίους (Samians) (τους Ανατολικούς Πρώσσους στα νότια 
της Κουρλανδίας), οι οποίοι έδειχναν μεγάλο σεβασμό στην εξουσία του, αλλά πέτυχε 
μόνο επειδή κατάφερε να παγιδεύσει τους Βιαρμίους σε μια ενέδρα. Τελικά σκότωσε τον 
βασιλιά των Βιαρμίων καθώς και τον βασιλιά των Φίννων και έστησε ένα μνημείο για τη 
νίκη του, χαράζοντας μια επιγραφή πάνω σ’ έναν βράχο. Ο Ragnar παρουσιάζεται στην 
Ragnars Saga να έχει παντρευτεί μια πριγκίπισσα της Βιαρμαλάνδης.  
 
Κατά την Hálfdanar Saga Eysteinssonar η Βιαρμαλάνδη βρίσκεται σε μικρή απόσταση 
από την Alaborg και την Aldeigjuborg και όχι μακριά από το Novgorod.66 Οι ηγέτες της 
Aldeigjuborg στη λίμνη Λαντόγκα, της Alaborg στη λίμνη Ονιέγκα, της Καρελίας και 
της Βιαρμαλάνδης συμμετέχουν σε εκστρατείες και κάποια στιγμή σημειώνονται τρεις 
διαδρομές προς την Βιαρμαλάνδη. Η πρώτη είναι διά θαλάσσης και διαρκεί πέντε εβδο-
μάδες και είναι επικίνδυνη εξαιτίας των πειρατών και των Βίκινγκς. Οι άλλες δύο είναι 
διά ξηράς. η μία είναι μία πολύ δύσκολη διαδρομή πάνω από βουνά και μέσα από άγρια 
χώρα, χωρίς να δίνεται συγκεκριμένος χρόνος και η άλλη πιο άμεση, μέσα από τρεις δα-
σικές εκτάσεις, όπου δεν υπήρχε τίποτα το φαγώσιμο, εκτός από βατόμουρα και χυμό 
από τα δέντρα και κατόπιν διασχίζοντας ένα μεγάλο ποτάμι εισέρχεται κανείς στην Βι-
αρμαλάνδη. συνολικά χρειάζονται τρεις εβδομάδες. Στην Ιστορία του Eymund, οι Βιάρ-

                                                 
66  Σ.τ.Μ. Álaborg ή Áluborg ονομάζεται ένα φρούριο των Βαράγγων που αναφέρεται στις Σκανδιναβικές 

σάγκες για τους Halfdan Eysteinsson και Hrolf Ganger. Η πρώτη σάγκα δείχνει πως ήταν δυνατό να πλεύ-
σει κάποιος από το Aldeigjuborg (λίμνη Λαντόγκα) στο Alaborg, στα βορειοανατολικά διά θαλάσσης, αλ-
λά ένας ταχύτερος και πιο πρακτικός δρόμος ήταν διά ξηράς προς τα ανατολικά. Το κείμενο υπονοεί ότι το 
Alaborg και το Aldeigjuborg ήταν ανταγωνιστές, τοποθετημένοι πολύ κοντά το ένα με το άλλο. Το 1989, η 
Tatiana Jackson απέδειξε ότι η μόνη τοποθεσία που ταιριάζει σ’ αυτή την περιγραφή είναι η αποκαλούμε-
νη "Gorodishche" (κυριολεκτικά, "εγκαταλελειμμένο οχυρό") στον ποταμό Syas. Ήταν ο μοναδικός οικι-
σμός κάποιου μεγέθους στα ανατολικά της λίμνης Λαντόγκα μέχρι τον 13ο ή 14ο αιώνα. Το Σκανδιναβικό 
του όνομα ίσως να προέρχεται από τον ποταμό Valya που διαπλέει την περιοχή. 
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μιοι δρουν ως σύμμαχοι του αδελφού του βασιλιά του Novgorod όταν αυτός επιτίθεται 
στην πόλη. είναι γενναίοι μαχητές αλλά και πολύ άπληστοι για λεηλασία, ετσι ώστε ο 
Eymund να το εκμεταλλεύεται και, όπως ο Ragnar, τους δελέασε να πέσουν σε ενέδρα. 
Οι σάγκες έχουν διατηρήσει μία σειρά από παραδόσεις σε σχέση με τη βασιλική οικογέ-
νεια των Βιαρμίων και αυτές ανήκουν στην πιο παράξενη πλευρά των παραδόσεων της 
Βιαρμαλάνδης. Ο Odd είχε έρθει αρκετές φορές σε επαφή μ’ έναν εξαιρετικό πρωταθλη-
τή των Βιαρμίων, ονόματι Ogmund ή Kvillamus, ο οποίος σύμφωνα με την περιγραφή 
φορούσε μαύρη τσόχα και είχε το πρόσωπό του καλυμμένο, έτσι ώστε φαίνονταν μόνο 
τα μάτια και το στόμα. Αυτή η περιγραφή ίσως να παρίστανε απλώς την χειμωνιάτικη 
φορεσιά των ανδρών του απώτερου βορρά, αλλά ο Ogmund διέθετε αξιοσημείωτες υ-
περφυσικές δυνάμεις και μπορεί να θεωρηθεί ως σαμάνος.   
 
Στην Egils Saga ο Thorolf Skallagrimsson, ο μεγαλύτερος αδελφός του ήρωα, λέγεται ότι 
συμμετείχε σε μία εκστρατεία που οργάνωσε ο νεαρός πρίγκιπας Eirik Bloodaxe στην 
Βιαρμαλάνδη το 925. Αργότερα, ο θάνατός του περιγράφεται σε μία μάχη στην Αγγλία, 
σ’ ένα παράξενο εδάφιο που μοιάζει και παρόλα αυτά δεν μοιάζει με άλλες αφηγήσεις 
για την διάσημη μάχη του Brunanburh, όταν ο βασιλιάς Athelstan νίκησε αρκετούς αρ-
χηγούς των Βίκινγκς και άλλους ηγέτες του βορρά και η οποία έχει προκαλέσει πολλή 
συζήτηση. Η μάχη έλαβε χώρα δίπλα στον ποταμό Βίνα (Vina) και αυτό οδήγησε τον 
Κάμπελ (Campbell) να παρατηρήσει ότι ο αφηγητής της σάγκας συγχέει δύο διαφορετι-
κές μάχες και ότι ο θάνατος του Thorolf στην πραγματικότητα έλαβε χώρα στην Βιαρμα-
λάνδη, και ο ποταμός Βίνα να υπονοεί ως συνήθως τον βόρειο Ντβίνα (Dvina). Το ποίη-
μα που συνέθεσε ο Egill για τον θάνατο του αδελφού του, αναφέρει ότι έπεσε «σ’ ένα 
νησί στον βορρά» και αυτό ίσως να αναφέρεται στην εκστρατεία της Βιαρμαλάνδης, αλ-
λά δυστυχώς δεν σώζεται κανένα ποίημα για την εκστρατεία του Eirik Bloodaxe. Γνωρί-
ζουμε ότι ο συγγραφέας της σάγκας έδειχνε μεγάλο ενδιαφέρον για τα γεγονότα στα α-
νατολικά της Νορβηγίας, λαμβάνοντας τις πληροφορίες του εν μέρει από οικογενειακές 
παραδόσεις για τον Ισλανδό ήρωα και από εναπομείναντα ποιήματα του Egill και εν μέ-
ρει από άλλες αφηγήσεις για τις εκστρατείες στον βορρά.   
 
Μία μεταγενέστερη Νορβηγική επιδρομή στην ίδια περιοχή αναφέρεται από τον ποιητή 
Glum Geirason. αυτή διεξήχθη από τον βασιλιά Harald Greycloak (= Harald με τον γκρί-
ζο μανδύα) το 965: 
 
«Ο κατακτητής των βασιλέων, τολμηρός στην ομιλία, κοκκίνισε το φλογερό σπαθί στην 
ανατολή, βόρεια της πόλης όπου είδα τους Βιάρμιους να φεύγουν τρεχάτοι. Ο δημιουρ-
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γός των συνθηκών κέρδισε μεγάλη φήμη σ’ αυτή την εκστρατεία. ο νεαρός πρίγκιπας 
έδωσε μάχη στις όχθες του ποταμού Ντβίνα.»  
 
Σε μια λιγότερο ρεαλιστική ιστορία, αγγελιαφόροι αποστέλλονται από τον Harald τον 
Ξανθό στην περιοχή γύρω από το Gandvik, το όνομα που δίνεται συνήθως στη Λευκή 
Θάλασσα. Φέρνουν ένα δαχτυλίδι, δύο κομμάτια μπέικον και ένα βαρέλι βούτυρο στην 
Heid, την «μητριά» του βασιλιά. Η Heid περιγράφεται ως μία τεράστια και άσχημη μορ-
φή που φορούσε ένα δερμάτινο φόρεμα, ένα είδος γίγαντα που παρουσίαζε έντονη ο-
μοιότητα με τους υπερφυσικούς προστάτες των σαμάνων της Σιβηρίας. Βοηθά τον Hauk, 
έναν από τους αγγελιαφόρους, προειδοποιώντας τον για μία επίθεση από μία αντίπαλη 
ομάδα Σουηδών. θεραπεύει τις πληγές του μετά από μία μάχη και τελικά τον οδηγεί πίσω 
στον εμπορικό σταθμό «όπου βρίσκονταν οι έμποροι». Αυτό συνεπάγεται ένα πλαίσιο 
αντιπαλότητας μεταξύ εξερευνητών και εμπόρων από διάφορες περιοχές στον απώτερο 
βορρά, ενώ τα πρακτικά δώρα, το μπέικον και το βούτυρο, που τα εκτίμηε πολύ η Heid, 
υποδηλώνουν γνήσιες επαφές ανάμεσα στους Σκανδιναβούς και στους βόρειους λαούς 
που έχουν αφήσει ένα σημάδι στις ιστορίες για τους μάγους και την μαγεία στην Ισλαν-
δική λογοτεχνία. Η παράδοση να παντρεύονται οι Νορβηγοί γυναίκες από τις φυλές των 
Λαπώνων ή Φίννων, δείχνει προς την ίδια κατεύθυνση.   
 
Πράγματι, μία αρκετά συνεπής εικόνα αναδύεται για μία προσωρινή υπεροχή των Σκαν-
διναβών πάνω σε ορισμένες βόρειες περιοχές ανατολικά της Νορβηγίας, όπου Νορβηγοί, 
Δανοί και Σουηδοί με την επίδειξη δύναμης, αποσπούσαν φόρο υποτελείας σε δέρματα 
από τους Λάπωνες και από διάφορους λαούς της Βαλτικής που κατοικούσαν σε μια με-
γάλη περιοχή. Οι παραδόσεις για την Βιαρμαλάνδη σχετίζονται κατά το μεγαλύτερο μέ-
ρος με την περιοχή γύρω από τον ποταμό Ντβίνα πέρα από τη Λευκή Θάλασσα, αλλά και 
με τις περιοχές βόρεια του Novgorod και της λίμνης Λαντόγκα. Σημαντικό ενδιαφέρον 
δειχνεται στις ιστορίες επιδρομών σ’ αυτήν την περιοχή, στην αρπαγή των θησαυρών 
από τύμβους και ιερούς τόπους και σε μάχες με τους ντόπιους, οι οποίοι αποδεικνύονται 
αντίπαλοι άξιοι κάθε σεβασμού, καθώς και στα περίεργα θρησκευτικά έθιμα αυτών των 
περιοχών και τις ιδιαίτερες παραδόσεις που συνδέονται με τους ηγεμόνες τους. Οι ιστο-
ρίες αυτές είναι πολύ διαφορετικές από εκείνες που λέγονται για τους Λάπωνες, οι οποίοι 
δεν είναι μεγάλοι μαχητές και σπάνια καταφεύγουν στη δύναμη, ενώ διάγουν μία νομα-
δική ζωή χωρίς να καλλιεργούν τη γη και ζουν σε σκηνές. Είναι αμφίβολο αν ο όρος 
Finnr υποδηλώνει κατ’ ανάγκην τους Λάπωνες, επειδή σε πολλές περιπτώσεις, αναφέρε-
ται σε ανθρώπους των Φιννο-ουγγρικών φύλων ακόμη πιο ανατολικά, οι οποίοι ανταγω-
νίζονταν τους Σκανδιναβούς για τον φόρο υποτελείας των Λαπώνων σε δέρματα ή ακόμα 
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και σε λαούς της Βαλτικής. Η εργασία που έχουν κάνει οι Ross, Tallgren και Kuznetzov 
δείχνει τη μεγάλη ποικιλία φυλών που ζούσαν στη σημερινή Φινλανδία και στη βόρεια 
Ρωσία τον ένατο και δέκατο αιώνα, οι περισσότερες από τις οποίες προήρχοντο από τα 
Φιννο-ουγγρικά φύλα, και ο όρος Biarmian χρησιμοποιήθηκε πιθανώς χαλαρά για να κα-
λύψει έναν αριθμό από αυτά τα φύλα. Η σχέση των Σκανδιναβών με αυτούς τους λαούς 
ήταν ποικίλη, από την απερίφραστη εχθρότητα ως τις προσωρινές συμμαχίες και συνα-
ντήσεις για εμπόριο και αμοιβαίο όφελος. Ο τρόπος ζωής τους και οι θρησκευτικές τους 
πρακτικές φαίνεται πως είχαν προκαλέσει μία ισχυρή εντύπωση στους αφηγητές των ι-
στοριών και η σπουδαιότητα αυτού του γεγονότος δεν έχει πάντοτε αναγνωριστεί από 
τους μελετητές όταν επιχειρηματολογούν σχετικά με την ακριβή ταυτότητα των Βιαρμί-
ων και των εδαφών τους. Για πάνω από διακόσια χρόνια, ενώ η αύξηση του ανατολικού 
εμπορίου και η εισροή ασημιού από την Ανατολή τους έφερνε ευημερία όπως και στους 
Σουηδούς γείτονές τους, αυτές οι φυλές βρίσκονταν σε στενή επαφή με τους εμπόρους 
και τους τυχοδιώκτες της εποχής των Βίκινγκς και οι ιστορίες γι’ αυτούς, τις οποίες α-
πέρριπτε ο Ottar, λόγω της αμφίβολης αξιοπιστίας τους, αναμφίβολα επέστρεψαν στη 
Σκανδιναβία από άλλα κανάλια και μάλιστα έφτασαν μέχρι την Ισλανδία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ταξιδεύοντας στην Ρωσία 
 
Η ανάπτυξη του εμπορίου στην Βαλτική και η δυνατότητα συλλογής γούνας αλλά και 
άσκησης λεηλασίας, οδήγησαν φυσικά σε περαιτέρω εξερεύνηση. Η πρώτη κατεύθυνση 
που έπαιρναν οι Σκανδιναβοί ήταν προς τα ανατολικά, στη βόρεια Ρωσία, στην περιοχή 
που κατοικούσαν τα Φιννο-ουγγρικά φύλα. Η διαδρομή μέχρι τον δυτικό Ντβίνα από την 
Κουρλανδία, οδηγούσε στα βαθιά νερά του ποταμού Βόλγα, ενώ ένας άλλος δρόμος προς 
τα βόρεια προχωρούσε μέσω του Φινλανδικού Κόλπου και του ποταμού Νέβα στη λίμνη 
Λαντόγκα. Στην Στάραγια Λαντόγκα (Παλαιά Λαντόγκα), στα νότια της λίμνης, υπάρ-
χουν ενδείξεις για έναν Σκανδιναβικό οικισμό, αν και μέχρι τώρα δεν έχει πραγματοποι-
ηθεί ακόμα καμιά συστηματική μελέτη των πολλών ταφικών τύμβων ανάμεσα στη λίμνη 
Λαντόγκα και στη λίμνη Ονιέγκα, ούτε έχει βρεθεί το νεκροταφείο του οικισμού. Έτσι 
δεν είναι δυνατόν να διαχωρίσουμε με αξιοπιστία τους φινλανδικούς, σλαβικούς και 
σκανδιναβικούς οικισμούς που πιθανόν υπήρχαν εδώ. Είναι σαφές ότι η Στάραγια Λα-
ντόγκα, γνωστή ως Aldeigjuborg στους Σκανδιναβούς, ήταν ένας τόπος μεγάλης σημα-
σίας. Ήταν μάλλον ένα Σκανδιναβικό εμπορικό κέντρο πολύ πριν από το Novgorod, ό-
που ο Σουηδός Ρούρικ (Rurik) που αναφέρεται στο Χρονικό του Νέστορος, λέγεται πως 
είχε εγκατασταθεί.   
 
Το κέντρο φαίνεται πως ήταν μάλλον μία μικρή οχυρωμένη πόλη παρά ένα φρούριο και 
τα σπίτια αντικαθίσταντο καθώς καταστρέφονταν και εχρησιμοποιούντο ως οικογενεια-
κές κατοικίες. Άροτρα και αγροτικά εργαλεία δείχνουν ότι οι κάτοικοι ασκούσαν την γε-
ωργία, και διατηρούσαν κατοικίδια ζώα και πήγαιναν για ψάρεμα. Όπως οι πόλεις της 
Βαλτικής, έτσι και ο οικισμός Aldeigjuborg είχε έναν χωμάτινο προμαχώνα και προστα-
τευόταν από ένα ποτάμι και μια ρεματιά. βρισκόταν περίπου επτά μίλια στα ανάντη του 
ποταμού Volkhov και όχι στην ίδια τη λίμνη, πράγμα που θα καθιστούσε ευκολότερη την 
υπεράσπισή του, και η θέση αυτή μπορεί να συγκριθεί με αυτή της πόλεως Grobin (βλ. 
σημ. 28) και άλλων περιοχών της Βαλτικής. Η σουηδική κατοχή εδώ φαίνεται πως είχε 
αρχίσει νωρίς τον 9ο αιώνα, την εποχή της σταδιακής επέκτασης του εμπορίου και των 
Σουηδικών κινήσεων ανατολικά, και ο χώρος πιθανότατα ήταν ήδη Φιννο-ουγγρικός, 
που είχε ίσως καταληφθεί από τους Σουηδούς ή είχε μοιραστεί πάνω σε φιλική βάση. 
Πάνω από τα παλαιότερα στρώματα, βρέθηκαν τα θεμέλια μεγάλων, τετράγωνων κτηρί-
ων από κορμούς δένδρων, τα οποία διέθεταν και ένα προσάρτημα ως αποθήκη ή σταύλο 
για αγελάδες και αυτά ίσως να είχαν καταληφθεί από τους σκανδιναβούς εμπόρους. με-
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ρικά μάλιστα εχρησιμοποιούντο ως εργαστήρια και ένα ήταν σιδηρουργείο. Αυτά τα 
κτήρια βρίσκονταν μακρυά το ένα από το άλλο, και πάνω από αυτά υπήρχαν κατοικίες 
ενός δωματίου, χαρακτηριστικά Σλάβικου τύπου, οι οποίες ήταν πολύ πιο κοντά μεταξύ 
τους και ήταν τοποθετημένες σε σειρές σχηματίζοντας δρόμους, οι οποίοι καλύπτονταν 
με σανίδες, δημιουργώντας έτσι μία «λεωφόρο». Μία πολύ σημαντική μαρτυρία για την 
παρουσία των Σκανδιναβών είναι ένα κομμάτι ξύλο με μια μακρά ρουνική επιγραφή, η 
οποία είναι ένας στίχος σε περίτεχνο αυλικό (skaldic)67 ύφος, που αναφέρεται σε μυθο-
λογικά όντα. Δυστυχώς, οι διάφορες ερμηνείες διαφέρουν σημαντικά, αλλά η ύπαρξη 
μιας τέτοιας επιγραφής, η οποία πιθανότατα έχει κατασκευαστεί στον οικισμό, προδίδει 
την παρουσία μιας ομάδας ανθρώπων που ενδιαφέρονται για την αυλική ποίηση και η 
γλώσσα θεωρείται ότι είναι του 9ου αιώνα. Κάποτε είχε προταθεί η ερμηνεία ότι το ξύλο 
αποτελούσε μέρος ενός τόξου, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πρόκειται για ένα runa-
kefl, ένα κομμάτι ξύλου που χρησιμοποιείται για την γραφή ρουνικών γραμμάτων του 
τύπου που ανευρίσκεται στο Bryggen, στην πόλη Bergen.68 Ο Aslak Liestøl69 έχει δημο-
σιεύσει μία σειρά από αυτά τα ξύλα που φέρουν επιγραφές σε μετρική μορφή. Η ανακά-
λυψη έχει εκληφθεί πως επιβεβαιώνει τη θεωρία πως το Σκανδιναβικό κράτος ιδρύθηκε 
αυτή την ημερομηνία, αλλά μία ρουνική επιγραφή δεν αρκεί από μόνη της να αποδείξει 
μία μόνιμη εγκατάσταση και η Aldeigjuborg ίσως ήταν μία φρουρά που είχε εγκαθιδρυ-
θεί από τους Σουηδούς σύμφωνα με το πρότυπο της Grobin, για να προστατεύει τους 
ντόπιους κατοίκους που ασκούσαν το εμπόριο και την γεωργία.  
 
Αν και δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι οι Σκανδιναβοί ίδρυσαν την πόλη, ωστόσο διάφο-
ρα αντικείμενα σκανδιναβικού τύπου έχουν βρεθεί στο χαμηλότερο επίπεδο. Υπήρχαν 
γυάλινες χάντρες του τύπου που βρέθηκαν στην Hedeby και στη νήσο Gotland και ο Ibn 
Fadlan70 αναφέρει πως πολύ τις εκτιμούσαν οι Ρώς καθώς και υπολείμματα ενός συγκε-

                                                 
67  Σ.τ.Μ. Skald, ή skáld, είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται εν γένει για τους ποιητές που ήσαν στις αυλές 

των Σκανδιναβών ηγετών κατά την διάρκεια της εποχής των Βίκινγκς μέχρι και τον Μεσαίωνα. Η αυλική 
(Skaldic) ποίηση είναι μία από τις δύο κύριες ομάδες της παλιάς Σκανδιναβικής ποίησης με την άλλη ομά-
δα να είναι η δημώδης ποίηση. 

68  Σ.τ.Μ. Το Bryggen, που είναι επίσης γνωστό και ως Tyskebryggen, είναι μία σειρά από εμπορικά κτήρια 
της εποχής της Χανσεατικής ένωσης που οριοθετούν την ανατολική πλευρά του λιμανιού Vågen στην πόλη 
Bergen της Νορβηγίας. Το Bryggen βρίσκεται στον πολιτιστικό κατάλογο της UNESCO από το 1979. 

69  Σ.τ.Μ. Ο Aslak Liestøl (1920 - 1983) ήταν Νορβηγός φιλόλογος και ειδικός στις ρουνικές επιγραφές και 
γλώσσα. Υπήρξε επίσης πολύ ικανός αρχαιολόγος πεδίου. 

70  Σ.τ.Μ. Ο  Aḥmad ibn Faḍlān ibn al-Abbās ibn Rāšid ibn Ḥammād, υπήρξε ένας Άραβας Μουσουλμάνος 
περιηγητής του 10ου αιώνα (877 – 960), γνωστός για τα ταξίδια του ως μέλος μιας πρεσβείας του Αββασίδη 
Χαλίφη της Βαγδάτης προς τον βασιλιά των Βουλγάρων του Βόλγα. Η εξιστόρησή του, που ονομάζεται 
Risala («αφήγηση» ή «χρονικό»), περιλαμβάνει λεπτομερή περιγραφή των Βίκινγκς του Βόλγα, και μια 
άμεση μαρτυρία ταφής πλοίου. 
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κριμένου είδους παπουτσιού με το τακούνι να επεκτείνεται σ’ ένα τρίγωνο, το οποίο δια-
φέρει από εκείνα που βρέθηκαν σε σλαβικές τοποθεσίες από τον 11ο αιώνα και μετά, αλ-
λά εμφανίστηκε επίσης στο χαμηλότερο επίπεδο των ανασκαφών που έγιναν στο Νόβ-
γκοροντ (Novgorod), στο Πσκωφ (Pskov) και στο Beloozero. Υπήρχαν επίσης κτένες 
που θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί από Σκανδιναβούς τεχνίτες. Ένα άλλο εύρη-
μα μεγάλου ενδιαφέροντος, που δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί, είναι η μορφή ενός ψηλού  
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ξύλινου ανθρώπου με πολεμική εξάρτηση που βρέθηκε σε μια μικρή ξύλινη κατασκευή 
στις ανασκαφές του 1958. αυτό το κτήριο είχε μία εστία με όρθια στοιχεία που περιείχε 
καμένα οστά ζώων, πουλιών και ψαριών. Μοιάζει με τις περιγραφές των ξύλινων στύλων 
που ήταν σκαλισμένοι με ανθρώπινες κεφαλές στις οποίες οι Ρώς έκαναν θυσίες και 
προσεύχονταν για καλή τύχη στο εμπόριο τους, σύμφωνα με την εξιστόρηση του Ibn 
Fadlan.  
 
Ακούμε συχνά για το Aldeigjuborg στη Σκανδιναβική λογοτεχνία. Μνημονευόταν ως με-
γάλο κατόρθωμα του Eirik, γιου του Jarl Hakon, ότι πραγματοποίησε μία εκστρατεία ε-
ναντίον της πόλης και την έκαψε μετά το θάνατο του πατέρα του και η ανάληψη των οι-
κογενειακών κτημάτων στην Halogaland από τον Olaf Tryggvason το 995. Αυτό αναφέ-
ρεται στο ποίημα Banddrápa του Eyjolf Dadaskald, από την σάγκα Heimskringla:  
 

Εσύ Πρίγκηπα κατέστρεψες το Aldeigju.  
μάθαμε την αλήθεια γι’ αυτό. 
Οι άνδρες αγωνίστηκαν σκληρά εκεί. 
κι εσύ ήρθες ανατολικά στην Garðar. 

 
Ο οικισμός αποτελούσε μία βολική ενδιάμεση στάση μεταξύ του Novgorod και της Βαλ-
τικής. Εκεί ήταν που οι αγγελιαφόροι έφτασαν για να προσκαλέσουν τον Μάγκνους 
(Magnus) να γίνει βασιλιάς της Νορβηγίας το 1034, ενώ και οι δύο Magnus και αργότερα 
ο Harald Sigurdson σταμάτησαν εκεί για να προετοιμάσουν τα πλοία τους για το ταξίδι 
τους στην Βαλτική. Πέρα από το Aldeigjuborg υπήρχε μία πιθανή διαδρομή μέσω του 
ποταμού Svir προς το Alaborg στη λίμνη Onega, και κατόπιν προς τα νότια μέχρι την 
Vytegra,71 με μία μεταφορά στην Kovska(;;;), και κατά μήκος του ποταμού Shelsna στον 
Βόλγα.  
 
Οι άνθρωποι που ταξίδευαν σ’ αυτές τις διαδρομές επηρεάζονταν ως προς την επιλογή 
τους από τους σχετικούς κινδύνους των καταρρακτών στα ποτάμια και από το μέγεθος 
της αναγκαίας μεταφοράς, όταν τα σκάφη έπρεπε να συρθούν στη στεριά ή σε ακραίες 
περιπτώσεις να αδειάσουν από το φορτίο τους και να μεταφερθούν στους ώμους των αν-
δρών. Μας είναι δύσκολο σήμερα να εκτιμήσουμε τη σχετική σημασία αυτών των εμπο-

                                                 
71  Σ.τ.Μ. Η Vytegra (Ρώσικα: Вы́тегра) είναι μία πόλη και διοικητικό κέντρο της περιοχής Vytegorsky, στην 

περιφέρεια Vologda, της Ρωσίας. Βρίσκεται κατά μήκος των ακτών του ποταμού Vytegra, 315 χιλιόμετρα 
βορειοδυτικά της Vologda, που είναι το διοικητικό κέντρο της περιοχής. Πληθυσμός: 10.488 (Απογραφή 
2010). 
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δίων, αλλά οι κύριες μεταφορές (οι κύριες οδεύσεις μεταφοράς πλοίων δια ξηράς) συνέ-
χισαν να χρησιμοποιούνται καθ’ όλη την ρωσική ιστορία, όπως έδειξε ο Kerner72 στη λε-
πτομερή μελέτη του για τις ποτάμιες διαδρομές και την θέση των Ρωσικών πόλεων σε 
κρίσιμα σημεία στο ποτάμιο σύστημα. Μόλις έφθαναν στην Beloozero (την «Λευκή Λί-
μνη»), οι ταξιδιώτες βρίσκονταν πάνω από τη μεγάλη λεκάνη απορροής και πολύ κοντά 
στον δυνατό ποταμό Βόλγα, την κύρια «λεωφόρο» προς τα ανατολικά και τα νότια. Σ’ 
αυτήν την περιοχή έχουν βρεθεί Σκανδιναβικά αντικείμενα, και στο Χρονικό του Νέστο-
ρος λέγεται ότι είναι ο τόπος όπου εγκαταστάθηκε ένας από τους Σκανδιναβούς ηγέτες. 
Η παλιά πόλη εγκαταλείφθηκε την εποχή του «Μαύρου Θανάτου» και αντικαταστάθηκε 
από το σύγχρονο Belozersk σε κάποια απόσταση. Στα βορειοανατολικά της Μόσχας με-
μονωμένα ευρήματα από Σκανδιναβικά σπαθιά και οβάλ διακοσμητικές καρφίτσες έχουν 
βρεθεί, καθώς και στη λεκάνη του Βόλγα, αλλά δεν έχουν ανακαλυφθεί ενδείξεις για ε-
κτεταμένους οικισμούς με αναγνωρίσιμο σκανδιναβικό χαρακτήρα και μπροστά στους 
υπερβολικούς ισχυρισμούς ορισμένων Σουηδών αρχαιολόγων πρέπει να γίνει αντιληπτό 
ότι τα μεμονωμένα ευρήματα μπορεί να οφείλονται στο εμπόριο ή στην λεηλασία. Αρκε-
τές πόλεις αναφέρονται στις σάγκες, όλες πάνω στους ανατολικούς δρόμους, ή γύρω από 
τα ευρύχωρα νερά του Βόλγα και των παραποτάμων του: Παλτέσκια (Polotsk), Μορα-
μάρ (Murom), Σουρστάλ (Suzdal), Ράπστοφαρ (Ροστόφ), Σμολέσκια (Σμολένσκ) και 
Σύρνες (?Chernigov), και υπάρχουν αρχαιολογικές μαρτυρίες για πρόωρη εγκατάσταση 
σε ορισμένες από αυτές (σελ. 76).  
 
Από τη στιγμή που έφτασαν στον Βόλγα, οι Σκανδιναβοί εγκατέλειπαν την περιοχή των 
Φιννο-ουγγρικών φύλων και εισήλθαν σ’ εκείνη των Βουλγάρων του Βόλγα, οι οποίοι 
ήταν εγκατεστημένοι ανάμεσα στον Μέσο Βόλγα και στον ποταμό Κάμα, ενώ ανάμεσα 
στον Κάτω Βόλγα και στην Κασπία Θάλασσα έρχονταν σε επαφή με τους Χαζάρους. Οι 
Βούλγαροι ήταν μία βόρεια ομάδα με καταγωγή από τους Τουρκο-Χάννους, που είχαν 
εγκατασταθεί στην περιοχή του Ντον τον έβδομο αιώνα και οι οποίοι αργότερα απορρο-
φήθηκαν σε μεγάλο βαθμό από τους Χαζάρους και τους Αβάρους. Την εποχή των Βίκιν-
γκς είχαν επιβιώσει δύο κύριες ομάδες Βουλγάρων: η Βαλκανική ομάδα στην περιοχή 
γύρω από τον Δούναβη και η ομάδα στον Μέσο Βόλγα. Οι τελευταίοι είχαν εν μέρει με-
ταστραφεί στον μουσουλμανισμό και στις αρχές του δέκατου αιώνα επιχείρησαν να δη-
μιουργήσουν ένα δικό τους ισχυρό Χαγανάτο και να αποτρέψουν τις επιθέσεις των ισχυ-
ρών τους γειτόνων, των Χαζάρων. Οι Χάζαροι ήταν ένας εξαιρετικά ικανός και καλλιερ-
γημένος λαός, ένας κλάδος της Τουρκικής φυλής, οι ηγεμόνες του οποίου είχαν αποδε-

                                                 
72  Σ.τ.Μ. Robert Joseph Kerner (1881 – 1956). Ιστορικός, Ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Ιστορίας του 

πανεπιστημίου του Μπέρκλεϋ. Τσεχικής καταγωγής. Ασχολήθηκε με την ιστορία της Ρωσίας. 
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χθεί τον Ιουδαϊσμό περίπου το 730. πολλοί από τους υπηκόους τους παρέμειναν Μου-
σουλμάνοι ή Χριστιανοί, και αυτοί αντιμετωπίστηκαν με μια σπάνια και αξιοθαύμαστη 
ανεκτικότητα. Τον ένατο αιώνα σχημάτισαν ένα ισχυρό κράτος με σταθερό στρατό ανά-
μεσα στον Βόλγα και στον Καύκασο.   
 
Οι Σκανδιναβοί που είχαν διεισδύσει σ’ αυτό το τμήμα της Ρωσίας έπρεπε να επιλέξουν 
ανάμεσα στο να παραμείνουν ένας υπόδουλος λαός, πληρώνοντας φόρο υποτελείας 
στους Βουλγάρους, όπως έκαναν σ’ αυτούς οι Λάπωνες και οι Φίννοι ή να δημιουργή-
σουν μία οργανωμένη αντίπαλη τάξη. όπως θα περίμενε κανείς από την ιστορία των Βί-
κινγκς, προτίμησαν τη δεύτερη λύση και συνενώθηκαν κάτω από την ηγεσία των διαφό-
ρων jarls.73 Η πολιτική τους ήταν προφανώς η ίδια μ’ αυτή στις χώρες της Βαλτικής, η 
κατάληψη οχυρωμένων κέντρων με μικρούς οικισμούς, από τους οποίους μπορούσαν να 
συλλέγουν φόρο υποτελείας από τους γειτονικούς λαούς. Έχουμε δει από την Egils Saga 
πώς μπορούσε να γίνει αυτό και πόση σημαντική οργάνωση και επίδειξη δύναμης ήταν 
αναγκαία για να αποκτούν άφθονες προμήθειες από γούνες και άλλα εμπορεύματα, όπως 
μέλι και κερί πριν κάποιος αποτελεσματικότερος ανταγωνιστής εισβάλει για να αποσπά-
σει με τη βία τα ίδια πράγματα από τους ατυχείς ντόπιους. Ο όρος μιας τέτοιας επιβολής 
φόρου υποτελείας στις ρωσικές πηγές είναι polyudie. η συλλογή γινόταν γενικά το φθι-
νόπωρο και τον χειμώνα και η πληρωμή στις αρχές του δέκατου αιώνα μπορεί να ήταν σε 
γούνες, μέλι ή κερί και παραδινόταν στον πρίγκιπα του Κιέβου ή στον διαπιστευμένο εκ-
πρόσωπο του ή σ’ έναν υποδεέστερο κυβερνήτη. ο τελευταίος κρατούσε το ένα τρίτο του 
«φόρου» και παρέδιδε τα υπόλοιπα στον ανώτερο του. Η Όλγα φαίνεται ότι προσπάθησε 
να βελτιώσει το σύστημα περίπου το 946, εγκαθιστώντας σταθμούς στους οποίους μπο-
ρούσαν να φέρουν τις συνεισφορές τους.  
 
Η ακριβής φύση και το μέγεθος των σκανδιναβικών αποικιών στην Ρωσία τον 9ο αιώνα, 
έχει δυστυχώς, παραμείνει θέμα πικρής διαμάχης από τότε που σχηματίστηκαν τον τε-
λευταίο αιώνα η «σκανδιναβική» και η «αντι-σκανδιναβική» σχολή σκέψης. Τα γραπτά 
αρχεία είναι αρκετά αντιφατικά ώστε να προσφέρουν ατελείωτο υλικό για επιχειρηματο-
λογία. οι αρχαιολογικές μαρτυρίες θα μπορούσαν πράγματι να βοηθήσουν αν συλλέγο-
νταν συστηματικά και γίνονταν διαθέσιμες στους δυτικούς μελετητές, αλλά μπορούν από 
μόνες τους να γίνουν τόσο παραπλανητικές όσο και οι αρχαίες εγγραφές. Έχει επισημαν-
θεί ότι αν βασιζόμασταν μόνο στις μαρτυρίες της αρχαιολογίας για τις γνώσεις μας σχε-

                                                 
73  Σ.τ.Μ. Η λέξη jarl έχει μία γλωσσολογική αντιστοιχία με τον αγγλικό όρο earl, που σημαίνει κόμης. Οι jarl 

ήταν ένα είδος οπλαρχηγών στην Σκανδιναβία, κατείχαν γη και ήσαν υπό την άμεση εποπτεία του βασιλιά. 
Συνήθως ετοποθετούντο ως διοικητές επαρχιών. 
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τικά με τους Βίκινγκς στην Αγγλία, θα είχαμε μια πολύ ανεπαρκή εικόνα της εγκατάστα-
σής τους εκεί. Σε κάθε περίπτωση, οι μεταβαλλόμενες συνθήκες των πρώιμων αυτών τυ-
χοδιωκτών, καθιστά αναμφίβολα δύσκολη την ανίχνευση της προώθησης τους κατά μή-
κος του ανατολικού δρόμου, ακόμη κι αν υπήρχαν ακριβέστερες μαρτυρίες. Τουλάχιστον 
μπορούμε να είμαστε σίγουροι ότι οι Σκανδιναβοί είχαν αρκετούς εμπορικούς σταθμούς 
στην Ρωσία του 9ου αιώνα και ότι βρήκαν επαφές, περιπέτειες και κέρδη εκεί ώστε να ά-
ξιζε να υπερκεράσουν τα εμπόδια και προχωρήσουν στην αποδοχή των σημαντικών κιν-
δύνων και των δυσκολιών που όλα αυτά συνεπάγονταν.   
 
Το κύριο δόλωμα που τραβούσε αυτούς τους ανθρώπους να καταπλεύσουν τον Βόλγα 
ήταν η επιθυμία τους να αποκτήσουν πρόσβαση στο ασήμι του Ισλαμικού κόσμου. Υ-
πήρχαν καλές προοπτικές για τους εμπόρους στη μεγάλη αγορά του Bulghar στον Μέσο 
Βόλγα, την πρωτεύουσα του βόρειου Βουλγαρικού βασιλείου, όπου για πρώτη φορά οι 
Βίκινγκς κατάφεραν να συναντήσουν Ανατολίτες εμπόρους για αμοιβαίο κέρδος. Στο 
Χρονικό του Νέστορα ο κλάδος αυτός του Βόλγα ήταν γνωστός ως οι Ασημένιοι Βούλγα-
ροι, προφανώς λόγω του ελέγχου που ασκούσαν πάνω σ’ αυτή την επιθυμητή μορφή 
πλούτου. Οι Σκανδιναβοί δεν είχαν δικά τους ορυχεία αργύρου και, μόλις σταμάτησε η 
εισροή χρυσού και αργύρου από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και οι εμπορικές οδοί έκλει-
σαν λόγω των βαρβάρων λαών που μετανάστευαν δυτικά, μπορούσαν να αποκτήσουν 
αυτά τα πολύτιμα μέταλλα μόνο με το εμπόριο ή την λεηλασία, πράγμα για το οποίο ο 
ανατολικός κόσμος προσέφερε μεγάλες δυνατότητες. Η εξόρυξη ασημιού συνεχιζόταν 
στην Τασκένδη από τα τέλη του όγδοου αιώνα και προς το τέλος του ένατου, το πλούσιο 
ορυχείο Benjahir ανακαλύφθηκε στο Αφγανιστάν και έγινε η κύρια πηγή αργύρου, η πα-
ραγωγή του οποίου έφθασε σε φανταστικους ρυθμούς στο Χαλιφάτο κατά τη διάρκεια 
της εποχής των Βίκινγκς.   
 
Καθώς οι Σκανδιναβοί εισχωρούσαν σε νέες περιοχές, τους δινόταν η δυνατότητα να α-
ποσπούν φόρο υποτελείας από τις γηγενείς φυλές, αν και τώρα είχαν να αντιμετωπίσουν 
ισχυρούς ανταγωνιστές. Όντας ήδη δεξιοτέχνες στην απόκτηση δερμάτων από τους γεί-
τονές τους πίσω στην πατρίδα και στον σχηματισμό αποτελεσματικών πειρατικών ομά-
δων για να αρπάζουν ότι ήθελαν, είχαν τη δυνατότητα να μεταφέρουν πολύτιμα εμπο-
ρεύματα στο Bulghar για να τα ανταλλάσουν  με ασήμι και να επωφελούνται επίσης από 
τη ζήτηση για δούλους στον ανατολικό κόσμο. Τον ένατο και δέκατο αιώνα, τεράστιες 
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ποσότητες Κουφικών74 νομισμάτων εμφανίστηκαν στην Σουηδία και στη νήσο Γκότ-
λαντ, μαζί με ασημένια στολίδια που θα μπορούσαν να έχουν κατασκευαστεί στην περι-
οχή του Βόλγα ή στο Χαλιφάτο. Αυτά συχνά διασώζονται ως ασημένια θραύσματα, στο-
λίδια και νομίσματα σπασμένα σε κομμάτια, προκειμένου να ζυγίζονται για εμπορικούς 
σκοπούς. Μεγάλες ποσότητες αργύρου σηματοδοτούν τη διαδρομή από το Bulghar ως 
την Σουηδία και οι σημαντικές έρευνες του Sture Bolin75 δείχνουν ότι στα τέλη του 9ου 
αιώνα η σύνθεση των θησαυρών που βρέθηκαν στη Ρωσία είναι πρακτικά πανομοιότυπη 
με εκείνη από τη Σκανδιναβία, υποδεικνύοντας έτσι ότι τα αποθέματα των νομισμάτων 
και στις δύο περιοχές ήταν τα ίδια. Προφανώς τα χρήματα τεξίδευαν προς τα δυτικά σε 
ένα συνεχές ρεύμα, αντί να κινούνται από τα Ισλαμικά εδάφη πρώτα στη Ρωσία και κα-
τόπιν από την Ρωσία στη Σουηδία σε δύο ξεχωριστά στάδια.  
 
Πολλά Αραβικά και Κουφικά νομίσματα έφθασαν στη Σουηδία και στο νησί Γκότλαντ 
και οι κάτοχοι τους τα έκρυβαν σε περιόδους αναταραχών, φοβούμενοι μη τα χάσουν και 
αυτά βρέθηκαν μόνο τώρα, στη σημερινή εποχή. Αν λάβουμε δε υπόψη μας τα τεράστια 
ποσά που ανακαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των ενδιάμεσων αιώνων, για να μην αναφέ-
ρουμε τον πλούτο που χρησιμοποίησαν οι ιδιοκτήτες του, τότε ο συνολικός αριθμός των 
νομισμάτων και των αργυρών θησαυρών που εισήλθαν στην Σκανδιναβία κατά τη διάρ-
κεια της εποχής των Βίκινγκς, φθάνει σε τρομακτικά νούμερα. Τα ανατολικά νομίσματα 
είναι πολύτιμα στοιχεία για τη χρονολόγηση, δεδομένου ότι συνήθως φέρουν ημερομη-
νία έκδοσης, και αυτό, μαζί με την κατανομή των θησαυρών, έχει αυξήσει σε μεγάλο 
βαθμό τις γνώσεις μας σχετικά με τις επαφές και τις συνθήκες κατά τη διάρκεια αυτής 
της περιόδου. Ο Sawyer76 θεωρεί ως έναν τυπικό θησαυρό του 9ου αιώνα αυτόν που βρέ-
θηκε στην Fittja, στην Uppland το 1873. Αποτελείται από 136 νομίσματα, που κυμαίνο-
νται από τις αρχές του έβδομου ως τα μέσα του ένατου αιώνα. το ένα ήταν προ-μουσου-
λμανικό. ένα άλλο κόπηκε σύντομα μετά την αραβική κατάκτηση. εννέα προήρχοντο από 
την περιοχή μεταξύ Δαμασκού και Ισφαχάν και είχαν κοπεί για τους Ομεϋάδες (Umay-

                                                 
74  Σ.τ.Μ. Kufic. Τα κουφικά είναι η παλαιότερη καλλιγραφική μορφή των διαφόρων Αραβικών κειμένων και 

αποτελούν μία τροποποιημένη μορφή της παλαιάς γραφής των Ναβαταίων. Τα κουφικά γράμματα αναπτύ-
χθηκαν γύρω στα τέλη του 7ου αιώνα στην Κούφα, στο Ιράκ, και σε άλλα κέντρα. 

75  Σ.τ.Μ. Ο Sture Bolin ήταν ένας Σουηδός ιστορικός του οποίου η εργασία με τη μεγαλύτερη επιρροή ήταν 
γύρω από τις ύστερες Ρωμαϊκές και τις πρώιμες Μεσαιωνικές εμπορικές διαδρομές. Γεννήθηκε στο 
Höganäs το 1900. Το 1938 έγινε Καθηγητής Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Lund. Πέθανε στην Lund το 
1962. 

76  Σ.τ.Μ. Ο Peter Hayes Sawyer (1928 - 2018) ήταν ένας Άγγλος ιστορικός. Το έργο του για τους Βίκινγκς 
είχε μεγάλη επιρροή, όπως και η έρευνα που διεξήγαγε για την Μεσαιωνική Αγγλία. Στην πρώιμη εργασία 
του, Η εποχή των Βίκινγκς, υποστηρίζει ότι οι Βίκινγκς ήταν «έμποροι και όχι επιδρομείς», ανατρέποντας 
έτσι την προϋπάρχουσα άποψη ότι τα ταξίδια των Βίκινγκς ήταν επικεντρωμένα μόνο στην καταστροφή 
και στη λεηλασία. 
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yad) χαλίφες, είκοσι τέσσερα από την Mohammedijah(;;;) νότια της Κασπίας, τριάντα 
πέντε από τη Βαγδάτη, ένα από την Κόρδοβα της Ισπανίας και τα υπόλοιπα είχαν εκδο-
θεί από τους επαναστατημένους οίκους των Tahirids77 σε κέντρα όπως η Μπουχάρα 
(Bokhara), η Μερβ (Merv),78 η Σαμαρκάνδη και η Τασκένδη. Αυτά τα τελευταία είχαν 
ίσως φθάσει στο Μπουλγκάρ (Bulghar) από τον δρόμο των καραβανιών από τη Χίβα 
(Khiva), νότια της μεγάλης λίμνης Αράλης (Aral), και τα λίγα ασημένια Πεχλεβί (Pehle-
vi) από την Περσία που βρέθηκαν στη Σκανδιναβία θα μπορούσαν να έχουν έρθει με τον 
ίδιο τρόπο. Κάποιο από το Κουφικό ασήμι θα μπορούσε να έχει ταξιδεύσει μέσω του 
Χαγανάτου των Χαζάρων, αλλά κατά το πρώτο μισό του ένατου αιώνα ο δρόμος από το 
Μπουλγκάρ φαίνεται ότι ήταν σημαντικός για τους σκανδιναβούς εμπόρους. Υπάρχουν 
λίγα δυτικά νομίσματα στις συλλογές και ακόμη λιγότερα από το Βυζάντιο σε αυτή την 
πρώιμη περίοδο.79 Σχεδόν όλες οι συλλογές που μπορούν να χρονολογηθούν με σαφή-
νεια βρίσκονται στην ανατολική Σκανδιναβία και ειδικά στο νησί Γκότλαντ και είναι ε-
πίσης σαφές ότι λίγα Κουφικά νομίσματα είχαν φθάσει στη Δανία και στη Νορβηγία μέ-
χρι τον δέκατο αιώνα. 
 
Αρκετός χρυσός κινήθηκε επίσης κατά μήκος αυτής της βόρειας εμπορικής διαδρομής. 
Στη συλλογή Hon του Όσλο, υπάρχουν εννέα χρυσά δηνάρια, τα οποία προφανώς ήρθαν 
μέσω του Βόλγα και παρότι το νήσι Γκότλαντ διαθέτει μόνο τρία χρυσά νομίσματα από 
την περίοδο αυτή, υπάρχουν περισσότερα από 130 χρυσά αντικείμενα από την ανατολή 
μεταξύ των ευρημάτων εκεί. Η συγκριτική σπάνις των χρυσών νομισμάτων μπορεί να 
οφείλεται στο γεγονός ότι μετατρέπονταν σχεδόν αμέσως σε στολίδια, φύλλα χρυσού ή 
χρυσό νήμα. Δεν υπήρχε η συνήθεια να τοποθετούν χρυσό ή ασήμι στους τάφους, ίσως 
επειδή οι επιδρομείς ήταν τόσο δραστήριοι στην περιοχή της Βαλτικής και υπήρχε μεγά-
λος κίνδυνος τυμβωρυχίας, όπως μας δείχνουν οι παραδόσεις των Βιαρμίων.   
 
Ενώ η διαδρομή του Βόλγα είχε σαφώς μεγάλη σημασία τον 9ο αιώνα, η διαδρομή προς 
το νότο μέσα από τον ποταμό Δνείπερο σταδιακά την αντικατέστησε. Περί το 965-70, το 
ρεύμα των Κουφικών αργυρών νομισμάτων από το Bulghar σταμάτησε και η αγορά της 
Birka έπαψε να ακμάζει. Υπήρχαν κάποιοι πολιτικοί λόγοι για το κλείσιμο της βόρειας 
                                                 
77  Σ.τ.Μ. Η δυναστεία των Tahirid ήταν Περσικής καταγωγής και διακυβέρνησαν με αποτελεσματικό τρόπο 

την Χορασάν από το 821 έως το 873, ενώ άλλα μέλη της δυναστείας υπηρέτησαν ως διοικητές της Βαγδά-
της από το 820 έως το 891. 

78  Σ.τ.Μ. Η Merv ήταν μία σημαντική Ιρανική πόλη στην κεντρική Ασία, στον ιστορικό δρόμο του μεταξιού, 
κοντά στη σημερινή πόλη Mary του Τουρκμενιστάν. 

79  Μία μελέτη των θησαυρών που ανευρέθησαν στην Ρωσία (Archaeology of the USSR, a corpus of archaeo-
logical sources G4/4 and E4/4) δημοσιεύθηκε το 1961 και 1962. Βλ. M. W. Thompson, 'Byzantine coins in 
Russia', Mediaeval Archaeology 10 (1966), 145-146. 
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διαδρομής, καθώς στο δεύτερο μισό του δέκατου αιώνα οι ηγεμόνες του Κιέβου ήσαν σε 
πόλεμο τόσο με τους Βουλγάρους όσο και με τους Χαζάρους και αναζητούσαν νέες διε-
ξόδους για κατακτήσεις και κέρδη. Ένας άλλος λόγος για την εγκατάλειψη της βόρειας 
διαδρομής μπορεί να αναζητηθεί στην κρίση του ασημιού στο Ισλάμ στα τέλη του δέκα-
του αιώνα. Τα ορυχεία αργύρου άρχισαν να εξαντλούνται, έτσι ώστε η εισροή των Κου-
φικών νομισμάτων σταμάτησε μετά από αυτή την περίοδο και η τελευταία ημερομηνία 
στα νομίσματα που βρέθηκαν στην Ρωσία είναι το 1015. Εναλλακτικές πηγές αργύρου 
για τους Σκανδιναβούς απετέλεσαν η Γερμανία και η Αγγλία και από τον δέκατο αιώνα 
εμφανίζονται επίσης τα βυζαντινά νομίσματα, τα οποία ωστόσο ποτέ δεν έφθασαν στις 
ίδιες ποσότητες με τα κουφικά της προηγούμενης περιόδου. Προφανώς υπήρχαν ισχυροί 
λόγοι που προκάλεσαν την στροφή προς την διαδρομή του Δνείπερου, η οποία οδηγούσε 
νότια, προς την Κωνσταντινούπολη και τις πλούσιες περιοχές γύρω από τη Μαύρη Θά-
λασσα.    
 
Είναι φανερό ότι οι Σκανδιναβοί που έμεναν στην περιοχή του Κιέβου έδειξαν ενδιαφέ-
ρον γι’ αυτή την διαδρομή στις αρχές του 9ου αιώνα. Ωστόσο, δεν ήταν εύκολο να ανα-
πτυχθεί αυτή η διαδρομή, αφού αντί για τους Φιννο-ουγγρικούς λαούς του Βορρά, υπήρ-
χαν διαφορετικές και ως επί το πλείστον εχθρικές φυλές που μιλούσαν άγνωστες γλώσ-
σες. Οι Krivichi γύρω από το Σμολένσκ, οι Dregovichi και οι Drevljane στα δυτικά του 
Δνείπερου και οι Radimichi στα ανατολικά, ήταν όλοι σλαβικοί λαοί. Πιο νότια στον κά-
τω Δνείπερο, ήταν οι Poljani, που αργότερα εκδιώχθηκαν από τους Μαγιάρους. αυτοί με 
τη σειρά τους αντικαταστάθηκαν από τους Πετσενέγκους (Pechinegs), έναν ιδιαίτερα 
πολεμοχαρή και πολυτάραχο λαό, με τον οποίο οι κατέχοντες το Κίεβο διατηρούσαν μα-
κρές και πολυτάραχες σχέσεις και οι οποίοι έπαιξαν ένα σημαντικό ρόλο στην εξωτερική 
πολιτική του Βυζαντίου.80 Καμία από αυτές τις φυλές δεν ήταν διατεθειμένη να καλωσο-
ρίσει τους Σκανδιναβούς παρείσακτους, ενώ στα ανατολικά της Σλαβικής περιοχής υ-
πήρχε το κράτος των Χαζάρων, με καλά οργανωμένες ένοπλες δυνάμεις, οι οποίες συνέ-
λεγαν ήδη φόρο υποτελείας από τους Σλάβους και σχεδίαζαν να υποτάξουν τις φυλές γύ-
ρω από τον Δνείπερο. Πέρα απ’ όλα αυτά, απλωνόταν η σκιά της μεγάλης και ισχυρής 
Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Εκτός όμως από τους κινδύνους που προέρχονταν από ε-
χθρικούς λαούς, οι μεγάλοι καταρράκτες στο κάτω μέρος του ποταμού αποτελούσαν σο-
βαρό εμπόδιο. 
 
Ωστόσο, η επιθυμία για εμπόριο και η ανάγκη για ασήμι ώθησε τους Σκανδιναβούς στην 
αναζήτηση νέων διαδρομών. Οι αρχαιολογικές εργασίες κοντά στο Σμολένσκ υποδηλώ-
                                                 
80  Για μία σύνοψη όσων γνωρίζουμε σήμερα για τους Πετσενέγκους, βλ. Macartney, 342 ff. 
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νουν πως από τον δέκατο αιώνα υπήρχε ένας οικισμός στο Gnezdovo,81 λίγο πιο κάτω 
στον Δνείπερο. Εδώ υπήρχαν πάνω από τρεις χιλιάδες ταφικοί τύμβοι, με τους παλιότε-
ρους από αυτούς να χρονολογούνται από τους σοβιετικούς αρχαιολόγους στον δέκατο 
αιώνα. Δέχονται ότι σ’ αυτό το νεκροταφείο υπήρχαν σκανδιναβικοί τάφοι και ευρήματα 
σκανδιναβικού χαρακτήρα, αν και διαφωνούν με τους Σουηδούς αρχαιολόγους ως προς 
το ποσό του σκανδιναβικού υλικού που υπήρχε εκεί. Υπάρχουν, για παράδειγμα, σπαθιά 
με τύπους λαβών που έχουν βρεθεί στη Νορβηγία και στη Σουηδία, πράγμα που είναι μια 
αρκετά αξιόπιστη ένδειξη για την εκεί παρουσία δυνάμεων των Βίκινγκς, έστω κι αν με-
μονωμένα όπλα, όπως ένα με μία επιγραφή στην παλαιοσλαβονική γλώσσα στην λεπίδα, 
είχε αργότερα πέσει σε σλαβικά χέρια. Αυτός ο οικισμός στον ποταμό επιβεβαιώνει το 
ανανεωμένο ενδιαφέρον για τη διαδρομή του Δνείπερου τον δέκατο αιώνα και ίσως να 
είχε επιλεγεί σκόπιμα ως κέντρο από το οποίο θα μπορούσε να υπάρξει πρόοδος προς τα 
νότια μέσω του ποταμού. Δεν χρειάζεται να υποθέσουμε ότι εδώ ή και αλλού εμπλέκο-
νταν τεράστιες σκανδιναβικές δυνάμεις και ότι ίσως βρίσκονταν σε στενή επαφή με τους 
προηγούμενους κατοίκους, είτε ως επικυρίαρχοι είτε ως σύμμαχοι, γεγονός που θα εξη-
γούσε τη μικτή φύση των κτερισμάτων. Το Σμολένσκ, το οποίο προφανώς υπήρχε πριν 
από την ίδρυση του οικισμού στο Gnezdovo, ήταν το κυρίως κέντρο των Krivichi, οι ο-
ποίοι κατείχαν την περιοχή του Άνω Δνείπερου, του Βόλγα και του δυτικού Ντβίνα. Οι 
προοπτικές να βρεθεί πλούτος στις περιοχές που βρίσκονταν νοτιότερα, υποχρέωσαν 
τους Σκανδιναβούς σε κάποιο στάδιο να επιχειρήσουν τη διαδρομή στα νότια του Δνεί-
περου σε αναζήτηση αγορών, πλιάτσικου και δυνατοτήτων κατάκτησης, και κάποια 
στιγμή το Κίεβο έγινε ένα από τα κέντρα τους, μόλις τους δόθηκε η ευκαιρία.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
81  Σ.τ.Μ. Το Gnezdovo ή Gnyozdovo είναι ένας αρχαιολογικός χώρος που βρίσκεται κοντά στο χωριό 

Gnyozdovo, στην περιοχή Smolensk της Ρωσίας. Ο χώρος περιλαμβάνει εκτεταμένα υπολείμματα σλαβι-
κού-σκανδιναβικού οικισμού που άνθισε τον 10ο αιώνα ως σημαντικό εμπορικό κέντρο στην εμπορική δι-
αδρομή από τους Βάραγγες προς τους Έλληνες. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Η άφιξη των Ρως 
 
Πρώτη φορά ακούμε για τους Ρώσους στον 9ο αιώνα, ένας λαός πολύ γνωστός στους 
Άραβες γεωγράφους και τους οποίους οι Βυζαντινοί Έλληνες αποκαλούσαν Ρως. Η ταυ-
τότητα αυτών των ανθρώπων είναι ένα θέμα για το οποίο έχουν εμφανιστεί τόσα βιβλία 
και άρθρα ώστε να δυσκολεύεται κανείς να δει τις μαρτυρίες καθαρά μέσα από την ομί-
χλη της διαμάχης που τις περιβάλλει. Για τους περισσότερους δυτικούς μελετητές, το ό-
νομα Ρως εκλαμβάνεται κυρίως για να δηλώσει τους Σκανδιναβούς αποίκους στη Ρωσία, 
ιδιαίτερα εκείνους που εγκαταστάθηκαν στο Κίεβο τον 9ο αιώνα. Σ’ αυτό ακολουθούν 
τον Thomsen,82 ο οποίος σε μία διάσημη σειρά διαλέξεων που έδωσε στην Οξφόρδη το 
1876, έθεσε ως στόχο να αποδείξει ότι «η φυλή που κατά τον ένατο αιώνα ίδρυσε το ρω-
σικό κράτος και στην οποία αρχικά εφαρμόστηκε το όνομα Ρως, ήταν «Βόρειοι» ή Σκαν-
διναβοί σουηδικής καταγωγής» και να δείξει την ανεπάρκεια των επιχειρημάτων που εί-
χαν εμφανιστεί πρόσφατα και τα οποία απεδείκνυαν ότι οι Ρως ήταν πραγματικά Σλάβοι. 
 
Ο Thomsen και όλοι όσοι τον ακολούθησαν, υπογραμμίζουν τη σημασία μιας εγγραφής 
στα Annales Bertiniani για το έτος 839,83 σύμφωνα με τα οποία Έλληνες πρεσβευτές του 
Βυζαντινού αυτοκράτορα έφτασαν στο Ingelheim. Αυτή η εγγραφή εμφανίζεται στο τμή-
μα το οποίο συγγράφει ο Prudentius, επίσκοπος της Troyes, αξιόπιστος χρονικογράφος, 
και αναφέρει ότι οι Έλληνες ήρθαν να αναζητήσουν την υποστήριξη του Λουδοβίκου 
του Ευσεβούς (Louis the Pious), έχοντας μαζί τους κάποιους άνδρες που δήλωσαν ότι 

                                                 
82  Σ.τ.Μ. Ο Vilhelm Ludwig Peter Thomsen (1842 - 1927) ήταν Δανός γλωσσολόγος και Τουρκολόγος. Αρ-

χικά άρχισε να σπουδάζει θεολογία στο πανεπιστήμιο το 1859, αλλά σύντομα στράφηκε στην φιλολογία. 
Έμαθε ουγγρικά και φινλανδικά, και έλαβε το διδακτορικό του το 1869 με μια διατριβή για τις δάνειες γερ-
μανικές λέξεις στην φινλανδική γλώσσα. Δίδαξε ελληνικά στο σχολείο Borgerdyd στην Κοπεγχάγη πριν 
γίνει καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Κοπεγχάγης. Το 1876 προσκλήθηκε να δώσει μια σειρά διαλέξεων 
στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης η οποία αργότερα δημοσιεύθηκε ως, «Οι σχέσεις μεταξύ αρχαίας Ρωσίας 
και Σκανδιναβίας και η προέλευση του ρωσικού κράτους». Ο Thomsen συνέβαλε σημαντικά στη γλωσσο-
λογία, συμπεριλαμβανομένου του έργου του για τις γερμανικές, βαλτικές και ινδο-ιρανικές επιρροές στην 
Φιννική γλώσσα. Υπήρξε ένας από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους όλων των εποχών. Ήταν ενεργός σε 
εκπληκτικά μεγάλο αριθμό γλωσσικών επιστημών, και ήταν εξίσου ικανός σε όλες. 

83  Σ.τ.Μ. Τα Annales Bertiniani (ή Χρονικά του αγίου Μπερτίν) είναι φράγκικα χρονικά που βρέθηκαν στο 
Αββαείο του Saint Bertin, στο Saint-Omer της Γαλλίας. Το περιεχόμενό τους θεωρείται ότι καλύπτει την 
περίοδο 830-82, συνεχίζοντας έτσι τα βασιλικά Φραγκικά Χρονικά (741-829), από τα οποία, όμως, έχει 
κυκλοφορήσει ανεξάρτητα μόνο ένα χειρόγραφο. Είναι διαθέσιμα στο Monumenta Germaniæ Historica 
(Waitz 1883) και σε μεταγενέστερη γαλλική έκδοση, λαμβάνοντας υπόψη ένα πρόσφατα ανακαλυφθέν 
χειρόγραφο (Grat 1964). Τα Χρονικά του αγίου Μπερτίν είναι μία από τις κύριες πηγές της ιστορίας της 
Φραγγίας του 9ου αιώνα. 
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«αυτοί [δηλαδή, το έθνος τους] ονομαζόταν Ρως». Αυτοί οι άνδρες είχαν βρεθεί στην 
Κωνσταντινούπολη ως πρεσβεία, αλλά αδυνατούσαν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους 
από τον δρόμο που είχαν έρθει, επειδή εχθρικές φυλές τους έκλειναν τον δρόμο. Ο αυτο-
κράτορας Θεόφιλος θερμοπαρακάλεσε τον Λουδοβίκο να τους επιτρέψει να επιστρέψουν 
στην πατρίδα τους μέσα από τις κτήσεις του, και ο Λουδοβίκος ενδιαφέρθηκε αρκούντως 
να ανακρίνει προσεκτικά τους άνδρες, υποψιαζόμενος πως μπορεί να είναι κατάσκοποι. 
Έμαθε ότι ανήκαν στο έθνος των Σουηδών (comperit eos gentis esse Sueonum) και δή-
λωσε ότι θα τους κρατήσει για λίγο και θα τους επιτρέψει να φύγουν μόλις βεβαιωθεί ότι 
δεν είχαν εχθρικές προθέσεις. Πρέπει να υποθέσουμε ότι τους έστειλε σπίτι τους, αφού 
δεν υπάρχουν στοιχεία για την επιστροφή τους στην Κωνσταντινούπολη. στην πραγματι-
κότητα υπήρχε μία βολική διαδρομή από το Ingelheim στο Κίεβο. 
 
Αυτά τα Χρονικά αποτελούν μία αξιόπιστη πηγή, αν και η εμφάνιση των Ρως στο Κίεβο 
αυτή την στιγμή αποτελεί έκπληξη. Ο Nerman εκτιμά πως η διείσδυση των Σκανδιναβών 
στη Ρωσία δεν ξεκίνησε πρίν από τα μέσα του 9ου αιώνα. Ο Ριασανόφσκι (Riasanovsky), 
επειγόμενος να εξηγήσει το απόσπασμα στα Χρονικά, υποστηρίζει ότι αυτοί οι Σουηδοί 
πρέπει να ήταν πρέσβεις που είχαν σταλεί από τους Σλάβους ηγεμόνες του Κιέβου για να 
διαπραγματευτούν με τον Βυζαντινό αυτοκράτορα και ότι η λέξη Ρως εχρησιμοποιείτο 
για τους Σλάβους αφέντες τους. Από τη στιγμή όμως που οι αρχαιολογικές μαρτυρίες 
δείχνουν ότι οι μικροί ανεξάρτητοι οικισμοί στο Κίεβο δεν αναπτύχθηκαν σε πόλη πριν 
από τον δέκατο αιώνα, αυτό δεν ήταν και πολύ πειστικό και η θεωρία αυτή στην πραγμα-
τικότητα έχει καταρριφθεί εδώ και πολύ καιρό από τον Thomsen. Ο ηγέτης των Σουηδών 
αναφέρεται ως Chacanus (Χαγάνος) στα Χρονικά, και γνωρίζουμε ότι ο τίτλος αυτός 
χρησιμοποιήθηκε αργότερα, τον δέκατο αιώνα, για τους πρίγκιπες του Κιέβου. φαίνεται 
εύλογο να υποθέσουμε ότι οι Ρως έμαθαν τη λέξη από τους Χαζάρους και την εφάρμο-
σαν στον δικό τους ηγέτη. Μία πρώιμη ομάδα τυχοδιωκτών είχε προφανώς εγκατασταθεί 
στο οχυρό που εξελιχθηκε στην πόλη του Κιέβου και ήδη εξέταζε τις δυνατότητες που 
είχε η διαδρομή του Δνείπερου να τους οδηγήσει στην Κωνσταντινούπολη. Η ίδια κατά-
σταση υφίσταται και όσον αφορά τις επιθέσεις των Βίκινγκς στην Ισπανία και στη Βό-
ρεια Αφρική, καθώς αυτές αποδεικνύονται από αξιόπιστες μαρτυρίες ότι είχαν ξεκινήσει 
νωρίτερα απ’ ότι γενικά θεωρείται, προφανώς με τη μορφή μεμονωμένων επιδρομών από 
μικρό αριθμό ανδρών που προηγήθηκαν των κύριων εκστρατειών. 
 
Η σαφής δήλωση του Λιουτπράνδου της Κρεμόνας τον δέκατο αιώνα υποστηρίζει την 
ταύτιση των Ρως με τους Σουηδούς, όταν περιγράφει τους Ρως ως έναν λαό του βορρά, ο 
οποίος ίσως ονομάζεται έτσι λόγω του χρώματος του δέρματός τους (εκλαμβάνεται πως 
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το όνομα σημαίνει «κόκκινος»), και ονομάζονται Nordmanni από τους Γερμανούς, ανά-
μεσα στους οποίους ζούσαν. Ο Λιουτπράνδος πέθανε το 975 και είναι ένας καλά πληρο-
φορημένος και αξιόπιστος μάρτυρας, επειδή αν και ο ίδιος δεν ήταν παρών όταν οι Ρως 
επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, ο πατριός του όμως ήταν, και ο ίδιος ο Λιουτπράν-
δος επισκέφθηκε την πρωτεύουσα λίγο αργότερα. Μία τρίτη μαρτυρία προέρχεται από 
έναν Άραβα συγγραφέα, τον Al-Yaʽqubi,84 ο οποίος πέθανε στα τέλη του ένατου αιώνα. 
Γνώριζε τόσο τις ανατολικές όσο και τις δυτικές περιοχές της Μεσογείου και ταυτίζει 
τους Βίκινγκς που είχαν επιτεθεί στη Σεβίλλη το 843-4 με τους «παγανιστές (al-magus) 
που ονομάζονται Ρως».85   
 
Η πλέον προτιμητέα ερμηνεία του ονόματος Ρως, αν και κατά κανένα τρόπο μοναδική, 
είναι ότι προέρχεται από το φινλανδικό όνομα για τη Σουηδία, *Rotsi, αργότερα έγινε 
Ruotsi (πρβλ Εσθονικά Rotsi), και πως προέρχεται από τα Αρχαία Σουηδικά, Rōþer.86 
Αυτό θεωρείται πως είχε κάποια σχέση με την κωπηλασία ή τα πλοία, επειδή rōþs-karlar 
σήμαινε "κωπηλάτες" ή "ναυτικοί". εναλλακτικά η λέξη σήμαινε την «διαδρομή όπου οι 
άνδρες κωπηλατούν» και rōþs-karlar τους άνδρες που ζούσαν ή περνούσαν την διαδρο-
μή κωπηλασίας. Μία άλλη εξήγηση συνδέεται με την περιοχή Roslagen87 στην ανατολι-
κή ακτή της Σουηδίας, την περιοχή από την οποία πολλοί Σουηδοί έφευγαν για τη Ρωσία, 
και υποθέτουμε ότι την λέξη χρησιμοποιούσαν οι Φινλανδοί για τους άνδρες που προήρ-
χοντο από αυτήν την περιοχή. Ο Λιουτπράνδος πίστευε ότι η ελληνική μορφή Ρως προ-
ερχόταν από το ελληνικό επίθετο για το «κόκκινος», υπονοώντας ενδεχομένως τα κόκκι-
να, θαλασσοδαρμένα πρόσωπα των Σκανδιναβών, ενώ υπάρχουν και άλλες πιο έξυπνες 
αλλά όχι και πολύ πειστικές θεωρίες. Η ελληνική μορφή ίσως να οφείλεται σε επιμόλυν-
ση από παρόμοιες λέξεις στα ελληνικά ή στα εβραϊκά, πράγμα κατανοητό αν το όνομα 
έφθασε στο Βυζάντιο μέσω των Χαζάρων. 

                                                 
84  Σ.τ.Μ. Ο Aḥmad ibn Abī Ya‘qūb ibn Ja'far ibn Wahb ibn Waḍīḥ al-Ya‘qūbī, γνωστός ως Ahmad al-

Ya'qubi ή Ya'qubi, ήταν Μουσουλμάνος γεωγράφος και ίσως ο πρώτος ιστορικός του παγκόσμιου πολιτι-
σμού στο χαλιφάτο των Abbasid. Ήταν δισέγγονος του Wadih, του απελεύθερου του χαλίφη Al-Mansur. 
Μέχρι το 873 έζησε στην Αρμενία και στο Χορασάν, δουλεύοντας υπό την προστασία της Ιρανικής δυνα-
στείας των Tahirids. τότε ταξίδεψε στην Ινδία, στην Αίγυπτο και στο Μαγκρέμπ και πέθανε στην Αίγυπτο 
το 897/8. Η συμπάθεια του προς τους Σιίτες μουσουλμάνους ανευρίσκεται σε όλα τα έργα του. 

85  Birkeland, 13. Για τον όρο al-magus, που αρχικά σήμαινε «πυρολάτρες» και αργότερα εφαρμόστηκε στους 
Σκανδιναβούς και στους Νορμανδούς, βλ. Levi-Provencal στην Encyclopaedia of Islam (almadjus). cf. 
Melvinger, 43 ff. 

86  Ekblom, 47 ff. Ο Brate ισχυρίζεται πως η ρουνική γραφή στον Πειραιά περιέχει το όνομα Roƥrslandi. 
87  Σ.τ.Μ. Roslagen είναι το όνομα των παράκτιων περιοχών της επαρχίας Uppland της Σουηδίας, η οποία 

αποτελεί επίσης το βόρειο τμήμα του αρχιπελάγους της Στοκχόλμης. Ιστορικά, ήταν το όνομα για όλες τις 
παράκτιες περιοχές της Βαλτικής Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών τμημάτων της λί-
μνης Mälaren, που ανήκαν στη Svealand. 
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Όσοι έχουν αποφασίσει να βρουν μία μη Σκανδιναβική προέλευση για το όνομα, μπο-
ρούν εύκολα να βρουν παραλληλισμούς από τη νοτιοανατολική Ευρώπη: υπάρχει ένας 
ποταμός Ρως, παραπόταμος του Δνείπερου, μία φυλή στην Βίβλο που ονομάζεται Ρως88 
και ο λαός που ο Jordanes (βλ. σημ. 287) ονομάζει Rosomanni.89 Το όνομα, στην πραγ-
ματικότητα, δεν είναι ασυνήθιστο. Η θεωρία του Vernadsky περί συγχώνευσης των Σου-
ηδών με μία σκοτεινή φυλή των Αλανών (Alans) που ονομάζεται Rukhs-As, το όνομα της 
οποίας υιοθέτησαν, δεν είναι γενικά αποδεκτή. Ο όρος Ρως έφθασε επίσης να χρησιμο-
ποιείται με γεωγραφική έννοια, η οποία δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί με ακρίβεια. 
Φαίνεται πως αρχικά σήμαινε την γη πάνω στην οποία ηγεμόνευε ο πρίγκιπας του Κιέ-
βου, και κατόπιν την περιοχή γύρω από τον Μέσο Δνείπερο.  
 
Ο Βερνάντσκι υποστήριζε ότι σε μία πρώιμη εποχή εγκαταστάθηκε μία Σκανδιναβική 
στρατιωτική βάση μεταξύ της Μαύρης Θάλασσας και της Κασπίας, με το κέντρο της στο 
Tmutorakan.90 θεωρούσε ότι αυτό κατόπιν αποκόπηκε από τον βορρά λόγω της επέκτα-
σης των Χαζάρων και την απόφραξη της διαδρομής προς τα επάνω στον κάτω Βόλγα. 
Θα ήθελε να ταυτίσει αυτήν την περιοχή με τη Μεγάλη Σουηδία, για την οποία γράφει ο 
Snorri στο αρχικό κεφάλαιο της Ynglinga Saga: 
 
«Τώρα βορείως της Μαύρης Θάλασσας βρίσκεται η Μεγάλη Σουηδία ή Ψυχρή Σουηδία. 
Μερικοί άνθρωποι πιστεύουν πως η Μεγάλη Σουηδία δεν είναι μικρότερη περιοχή απ’ 
ότι η Μεγάλη Σέρκλαντ (Serkland), ενώ άλλοι την εξισώνουν με την Μεγάλη Μπλάλαντ 
(Bláland). Το βόρειο τμήμα της Μεγάλης Σουηδίας παραμένει ακατοίκητο εξαιτίας του 
παγετού και του ψύχους, όπως ακριβώς η Bláland στο νότο είναι έρημος εξαιτίας του 
καυτού ήλιου. Στη Σουηδία υπάρχουν πολλά είδη λαών και πολλές γλώσσες. υπάρχουν 
γίγαντες, νάνοι, μαύροι άνθρωποι και πολλές παράξενες φυλές. Υπάρχουν επίσης κτήνη 
και δράκοι τεραστίου μεγέθους».   
 
Το όνομα Μεγάλη Σουηδία πιθανότατα διαμορφώθηκε στη γραμμή ονομάτων όπως Με-
γάλη Βουλγαρία, το βασίλειο επί του Δον στον έβδομο αιώνα. Φαίνεται ότι εφαρμόστηκε 
χαλαρά στις ανατολικές περιοχές και ίσως άρχισε να χρησιμοποιείται λόγω ομοιότητας 
ανάμεσα στο όνομα της Σουηδίας, Sviþjóð και της Σκυθίας (Scythia). Χρησιμοποιήθηκε 
                                                 
88  Σ.τ.Μ. Ιεζεκιήλ 38,2-3, 39,1. 
89  Σ.τ.Μ. ή Roxolani. 
90  Σ.τ.Μ. Το Tmutarakan ήταν ένα μεσαιωνικό πριγκηπάτο και μια εμπορική πόλη των Ρως του Κιέβου, που 

έλεγχε τον Κιμμέριο Βόσπορο, το πέρασμα από τη Μαύρη Θάλασσα στην Αζοφική Θάλασσα, μεταξύ του 
τέλους του 10ου και του 11ου αιώνα. 
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για τις τεράστιες εκτάσεις πέρα από τη Βαλτική, όπου έμποροι και τυχοδιώκτες εκινού-
ντο την εποχή των Βίκινγκς. Η Serkland συνήθως ερμηνεύεται ως η γη των Σαρακηνών ή 
ακόμα και η γη γύρω από τη Sarkel στον ποταμό Don, αλλά μία καλύτερη εξήγηση έχει 
δώσει ο Arne(;;;), ο οποίος θεωρεί ότι σημαίνει Silkland (γη της μετάξης), και είναι η πε-
ριοχή των Μουσουλμανικών λαών από την οποία μπορούσαν να αποκτήσουν το μετάξι 
(sericum). τον δέκατο τρίτο αιώνα χρησιμοποιήθηκε επίσης για τη Βόρεια Αφρική. Η 
Bláland εδώ είναι η Αφρική, αν και οι «μαύροι άνθρωποι» μπορεί να είναι οι Μαύροι 
Κουμάνοι ή κάποια άλλη νομαδική φυλή. 
 
Σ’ ένα τέτοιο παράθεμα, έχουμε να κάνουμε με μια λογοτεχνική παράδοση που προέρχε-
ται από την κλασική αντίληψη για περίεργους ανθρώπους και μυθικά τέρατα που οι αρ-
χαίοι συγγραφείς ισχυρίζονταν ότι ευδοκιμούν στη γη της Σκυθίας. Αυτή ετοποθετείτο 
αόριστα κάπου ανατολικά της Σουηδίας, όχι μακριά από τη Βαλτική, και μεσαιωνικοί 
λόγιοι όπως ο Snorri Sturluson και οι πρώτοι χαρτογράφοι αποδέχονταν αυτήν την υπό-
θεση. Ο Αδάμ της Βρέμης91 δήλωνε ότι η Βαλτική «εκτείνεται σε μεγάλη απόσταση μέ-
σα από την περιοχή της Σκυθίας μέχρι την Ελλάδα», εννοώντας τη Βυζαντινή αυτοκρα-
τορία και δίνει μάλιστα στη θάλασσα την εναλλακτική ονομασία «Λίμνη της Σκυθίας».92 
Ο Saxo αναφέρεται στον Ελλήσποντο όταν είναι σαφές πως στο μυαλό του έχει την περι-
οχή ακριβώς πέρα από τον κόλπο της Φινλανδίας και σε μια «τεράστια συσσώρευση ποι-
κιλόχρωμης βαρβαρότητας» ανατολικά της Σουηδίας κατά μήκος της Βαλτικής, εξισώ-
νοντας αυτή την περιοχή με την Σκυθία, τα θαύματά και τα τέρατα της, όπως αυτά ανα-
παριστάνονται στα γραπτά των Ελλήνων και Λατίνων γεωγράφων. Είναι απαραίτητο να 
γίνει μια σαφής διάκριση ανάμεσα στην γεωγραφία των λογίων και των εκκλησιαστικών 
ανδρών, που προέρχεται από τα βιβλία, και σ’ αυτήν των εμπόρων, των στρατιωτών και 
των προσκυνητών, που βασίζεται σε ταξίδια και στην εξερεύνηση. Στις Ισλανδικές πη-
γές, μεγάλο μέρος της πολυπλοκότητας, αλλά και η γοητεία, προκύπτει από την ανάμιξη 
αυτών των δύο ειδών γεωγραφίας.  
 
                                                 
91  Σ.τ.Μ. Ο Αδάμ της Βρέμης (Λατινικά: Adamus Bremensis, Γερμανικά: Adam von Bremen) (Πριν από το 

1050 - 1081/1085) ήταν Γερμανός χρονικογράφος. Έζησε και εργάστηκε στο δεύτερο μισό του ενδέκατου 
αιώνα. Ο Αδάμ είναι πιο γνωστός για το χρονικό του Gesta Hammaburgensis Ecclesiae Pontificum (Πρά-
ξεις των Επισκόπων της Εκκλησίας του Αμβούργου). Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του, εκτός από τις εν-
δείξεις που συνάγουμε από τα χρονικά του. Πιστεύεται ότι προέρχεται από τη Meissen (Λατινικά Misnia) 
της Σαξονίας. Από τα χρονικά του είναι προφανές ότι ήταν εξοικειωμένος με πολλούς συγγραφείς. Το τι-
μητικό όνομα του Magister Adam δείχνει ότι είχε περάσει από όλα τα στάδια της ανώτερης εκπαίδευσης. 
Είναι πιθανό ότι σπούδασε στο Magdeburger Domschule. 

92  Adam of Bremen II, 18, 64; IV, 10, 193; ας συγκρίνουμε την παρατήρησή του στο IV, 15, 196: ‘Εκείνοι 
που γνωρίζουν την γεωγραφία βεβαιώνουν επίσης πως μερικοί άνθρωποι έχουν ταξιδέψει δια ξηράς από 
την Σουηδία στην Ελλάδα’.  
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Δεν υπάρχουν πειστικές ενδείξεις για την ύπαρξη του βασιλείου Tmutorokan πριν από 
την επέκταση των Χαζάρων. Ο Βερνάντσκι βασίζεται σε μεμονωμένες αναφορές, όπως 
σε μια καταγγελία από έναν Πέρση στρατηγό στα μέσα του έβδομου αιώνα, ότι είχε πια-
στεί στη νότια Ρωσία μεταξύ των Χαζάρων και των Ρώσων, αλλά ο Dunlop θεωρεί πως 
είναι μία καθυστερημένη προσθήκη και δεν υπάρχει τίποτα που να την επιβεβαιώνει από 
αλλού. 
 
Υπάρχει, ωστόσο, μια γενική συμφωνία ότι το σημαντικό κράτος των Ρως στον Δνείπερο 
ποταμό, γύρω από το Κίεβο, σχηματίστηκε τον 9ο αιώνα. Οι μαρτυρίες προέρχονται από 
διάφορες πηγές, ιδιαίτερα από το Πρωτορωσικό Χρονικό, το Povest Vremennykh Let 
(Χρονικό των παρελθόντων ετών) ή Χρονικό του Νέστορα. Αυτό δεν θεωρείται πλέον ως 
έργο του Νέστορα, ενός μοναχού στο Κίεβο στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά θεωρείται ότι 
είναι ένα μίγμα πρώιμων χρονικών, Χαζαρικών πηγών και προφορικής παράδοσης, που 
συγκολλούνται εν μέρει στην εποχή του Νέστορα και εν μέρει στον δωδέκατο αιώνα. Το 
Πρωτορωσικό Χρονικό διατηρεί τη μνήμη ενός κέντρου στο Κίεβο πριν από την έλευση 
των Σκανδιναβών και περιγράφει την εγκαθίδρυση του πρώτου Σκανδιναβικού βασιλείου 
εκεί. Φαίνεται ότι το Κίεβο ήταν ένα πρώιμο Σλαβικό ιερό, οι κάτοικοι του οποίου πλή-
ρωναν φόρο υποτελείας πρώτα στους Drevljane,93 κατόπιν στους Χαζάρους και τελικά 
στους Βάραγγους. Αυτός ο τελευταίος όρος χρησιμοποιήθηκε από τους Έλληνες, καθώς 
και από τους Άραβες και τους Ρώσους για τους Σκανδιναβούς και προήλθε πιθανότατα 
από την παλαιά Σκανδιναβική λέξη vár, «δέσμευση», και εννοούσε μία ομάδα ανθρώπων 
που συνέπηγαν μία εταιρεία και ορκίζονταν να τηρούν ορισμένες υποχρεώσεις και να 
υποστηρίζουν ο ένας τον άλλον πιστά, καθώς και να μοιράζονται τα κέρδη. Ήταν μία οι-
κεία λέξη εκείνη την εποχή όταν οι τυχοδιώκτες έμποροι δεσμεύονταν να ταξιδέψουν 
στις ανατολικές περιοχές, συνομολογώντας μια εμπορική συμφωνία μεταξύ τους και υ-
πόσχονταν να πολεμήσουν υπερασπιζόμενοι ο ένας τον άλλο. Εχρησιμοποιείτο επίσης 
για τους άνδρες από το εξωτερικό οι οποίοι συμφωνούσαν να εισέλθουν στην υπηρεσία 
κάποιου ηγεμόνα για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και εφαρμόστηκε στους Σκανδι-
ναβούς που ήρθαν για να πολεμήσουν για τους ηγεμόνες του Κιέβου και του Νόβγκο-
ροντ τον 11ο αιώνα. Το Χρονικό του Νέστορα χρησιμοποιεί τη φράση «Βάραγγοι πέρα 
από την θάλασσα» για τους Σκανδιναβούς που προέρχονταν από τη χώρα τους. Ωστόσο, 
είναι πιθανώς λάθος να πιστεύουμε ότι ο όρος πρέπει πάντα να αναφέρεται σε μία συ-
γκεκριμένη εθνοτική ομάδα. οι Βίκινγκς ήταν έτοιμοι να συμμαχήσουν με τους Φινλαν-

                                                 
93  Σ.τ.Μ. Οι Δρεβλιάνοι ήταν μία φυλή των Αρχαίων Ανατολικών Σλάβων, που έδρασε μεταξύ του 6ου και 

του 10ου αιώνα, και κατοικούσε στα εδάφη της Πολωνίας και της Ουκρανίας. Στα βόρεια, οι γείτονες των 
Drevlians ήταν οι Dregovichs. 
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δούς ή τους Σλάβους αν αυτό τους συνέφερε και έτσι αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα 
όταν εξετάζουμε την ταυτότητα των Βιαρμίων ή των Ρως. Αναμφισβήτητα η λέξη Βά-
ραγγοι εφαρμόστηκε σε ομίλους ανθρώπων ή σε ομάδες συμμάχων που δρούσαν μαζί με 
τους Σκανδιναβούς. Μαθαίνουμε πως αυτοί που κατέχουν την εξουσία στο Κίεβο: «…οι 
συγκεκριμένοι Βάραγγοι ήταν γνωστοί ως Ρως, όπως ακριβώς ορισμένοι ονομάζονται 
Σουηδοί και άλλοι Σκανδιναβοί, Άγγλοι και Γότθοι (?Gotlanders), επειδή ονομάζονταν 
έτσι».   
 
Είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την έλξη που ασκούσε το Κίεβο ως κέντρο των 
Σκανδιναβών εμπόρων. Το Χρονικό του Νέστορα αναφέρει ότι οι φυλές γύρω από τον 
Δνείπερο πλήρωναν φόρο υποτελείας στον ηγεμόνα τους σε γούνες και ότι όταν οι Χά-
ζαροι κατείχαν αυτή την περιοχή, απαιτούσαν ένα δέρμα σκίουρου και ένα δέρμα κάστο-
ρα για κάθε νοικοκυριό. Οι Βάραγγες ανέλαβαν τη συλλογή του φόρου. λέγεται πως μετά 
από λίγο καιρό οι φυλές γύρω από το Κίεβο τους είχαν εκδιώξει, αλλά αργότερα τους 
προσκάλεσαν να επιστρέψουν, επειδή ανακάλυψαν ότι χωρίς αυτούς θα βρίσκονταν σε 
μια συνεχή κατάσταση πολέμου μεταξύ τους. Τα επόμενα τρία κέντρα που ιδρύθηκαν, 
σύμφωνα με το Χρονικό του Νέστορα, ήταν το Νόβγκοροντ, το Μπελοόζερο και το Ιζ-
μπόρσκ, αλλά σύμφωνα με το Χρονικό της Υπατίας94 η Λαντόγκα αντικαθιστά το Νόβ-
γκοροντ, το οποίο ιδρύθηκε αργότερα. Λέγεται πως τις τρεις πόλεις είχαν αναλάβει τρεις 
αδελφοί, κάτι που αποτελεί ένα οικείο πρότυπο για την διαμόρφωση της ιστορίας κατα-
γωγής ενός κράτους. Η επιλογή της Λαντόγκα συμφωνεί με αρχαιολογικές μαρτυρίες και 
πιθανότητες, και το όνομα Novgorod (Νέα Πόλη) συνεπάγεται την ύπαρξη προηγούμε-
νου οικισμού. Φαίνεται πιθανό ότι οι πρώτοι επισκέπτες του Bulghar παρέκαμπταν την 
περιοχή του Νόβγκοροντ και ακολουθούσαν την απευθείας διαδρομή από την Λαντόγκα 
στον Βόλγα. Ωστόος, κάποια στιγμή τον 9ο αιώνα, το Νόβγκοροντ έγινε το κύριο κέντρο 
των Ρως στο Γκαρντάρ (Garðar) και έγινε γνωστό ως Holmgard («νησιώτικη πόλη») με 
το Aldeigjuborg ως έναν βολικό σταθμό ανάμεσα σ’ αυτό και στην Βαλτική. Οι δύο αυ-
τοί οικισμοί συνδέονταν μεταξύ τους με τον ποταμό Βολκώφ (Volkhov), ενώ ο ποταμός 
Λοβάτ (Lovat) προσέφερε μία διαδρομή προς τον Βόλγα, και μία «δίολκος» έφερε τους 
ταξιδιώτες στις πηγές του Δνείπερου κοντά στο Σμολένσκ. Η τρίτη πόλη που αναφέρθη-
κε, η πόλη Μπελοόζερο (Beloozero), ήταν ένα σημαντικό σημείο καθ’ οδόν προς το Bul-

                                                 
94  Σ.τ.Μ. Χρονικό της Υπατίας: αποτελεί επιτομή τριών χρονικών, αυτό του Νέστορος ή Πρωτορωσικού, με 

μερικές τροποποιήσεις, ιδιαίτερα στο τέλος του κειμένου, το Χρονικό του Κιέβου του 12ου αιώνα και το 
Galician-Volhynian Χρονικό. Η παλαιότερη έκδοση της επιτομής, που χρονολογείται από τις αρχές του 
15ου αιώνα, ανακαλύφθηκε από τον Νικολάι Καραμζίν στη Μονή της Υπατίας στην Κοστρομά της Ρωσί-
ας. Υπάρχουν δύο ακόμη εκδοχές από τον 16ο αιώνα, η πρώτη από την οποία είχε πιθανότατα συνταχθεί 
στη Λευκορωσία. 
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ghar.    
 
Μία περιγραφή των Ρως μας έχει αφήσει ο Άραβας γεωγράφος Ibn Rusteh (βλ. σημ. 
139), ο οποίος συνέταξε το έργο του στις αρχές του δέκατου αιώνα βασιζόμενος σε μία 
προηγούμενη αφήγηση του Jarhani(;;;), χαμένη σήμερα, και ενδεχομένως σε άλλες πη-
γές. Αυτό σημαίνει ότι αυτό που διαθέτουμε είναι μία δευτερογενής πηγή, που πρέπει να 
αντιμετωπίζουμε με πολλή προσοχή, αλλά είναι από τις πιο πρώιμες. Περιγράφει ένα κέ-
ντρο που μπορεί να είναι το Νόβγκοροντ, επειδή θεωρείται ότι είναι νησί, και μπορεί να 
είναι ένα φρούριο πάνω σε λόφο σε περιοχή με βαλτώδες έδαφος δίπλα στη λίμνη Βολ-
κώφ: 
 
«Όσον αφορά τους Ρως, ζουν σ’ ένα νησί (? χερσόνησο) που βρίσκεται σε μια λίμνη. Το 
νησί στο οποίο ζουν έχει έκταση τριήμερου ταξιδιού, και καλύπτεται με δάση και πυ-
κνούς θάμνους. Είναι πολύ ανθυγιεινό και τόσο ελώδες ώστε το έδαφος να τρέμει όταν 
κάποιος πατά πάνω του. Έχουν έναν ηγέτη που ονομάζεται Χαγάν-Ρως (Khagan-Rus). 
Πολεμούν με τους Σλάβους (Saqaliba) και χρησιμοποιούν πλοία για να τους επιτεθούν. 
τους αιχμαλωτίζουν και τους μεταφέρουν στους Χαζάρους και εκεί τους πωλούν ως δού-
λους... Δεν έχουν χωριά, δεν υπάρχουν κτήματα ή αγροί. Η μόνη τους απασχόληση είναι 
η εμπορία δερμάτων ζιμπελίνας και σκίουρων και άλλων ειδών, τα οποία πωλούν σε ε-
κείνους που τα αγοράζουν από αυτούς. Δέχονται νομίσματα ως πληρωμή και τα στερεώ-
νουν στις ζώνες τους. Έχουν καθαρά ρούχα και οι άνδρες στολίζονται με χρυσά περιβρα-
χιόνια. Μεταχειρίζονται καλά τους δούλους τους και φορούν κομψά ρούχα, καθώς ασχο-
λούνται με το εμπόριο με μεγάλη επιμέλεια (?).95 Έχουν πολλές «πόλεις». Είναι γενναιό-
δωροι με τα υπάρχοντά τους, φροντίζουν έντιμα τους επισκέπτες και συμπεριφέρονται 
όμορφα στους ξένους που καταφεύγουν σ’ αυτούς και σε όλους εκείνους που δέχονται τη 
φιλοξενία τους. Δεν επιτρέπουν σε κανέναν από τους δικούς τους ανθρώπους να τους 
κακοποιήσουν ή να τους βλάψουν».  
 
Αυτή η περιγραφή δύσκολα θα μπορούσε να αναφέρεται στη Σκανδιναβική χερσόνησο ή 
στο υποθετικό βασίλειο γύρω από το Tmutorokan, σύμφωνα με τις μελέτες, αλλά συμ-
φωνεί με όσα γνωρίζουμε για τον πρώιμο οικισμό στο Νόβγκοροντ, κοντά σε μία λίμνη 
σε μία πολύ ελώδη περιοχή, όπου οι δρόμοι έπρεπε να στρώνονται με σανίδες οι οποίες 
συνεχώς ανανεώνονταν στη μεσαιωνική πόλη. Η έλλειψη γεωργίας ή χωριών που χαρα-
κτηρίζουν τους Σλάβους, ο εγκαρδιος ενθουσιασμός που υπήρχε για το εμπόριο, η απο-

                                                 
95  Αβέβαιο. Η ερμηνεία του De Wiet είναι ότι ντύνουν τους σκλάβους τους με καλά ρούχα για να τους που-

λήσουν ευκολότερα.  
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δοχή σκλάβων και ο αριθμός των οχυρωμένων κέντρων, τα οποία ονομάζονται επίσης 
«πόλεις» στις Σκανδιναβικές πηγές, όλα αυτά ταιριάζουν με όσα γνωρίζουμε σχετικά με 
το είδος ζωής που έκαναν οι Σουηδοί έμποροι. Παρόλο που είναι εντελώς απίθανο ο συ-
ντάκτης αυτού του χωρίου, ο Ibn Rusteh, να είχε επισκεφτεί ο ίδιος την περιοχή, μας ά-
φησε μια πολύ πειστική αφήγηση για τις πολεμικές αρετές των Ρως και για τις θρησκευ-
τικές τους πρακτικές, κάτι που επιβεβαιώνεται από άλλες μαρτυρίες που διαθέτουμε.  
 
Η αφήγησή του επίσης συμφωνεί μ’ αυτή που έδωσε ο Ίμπν Φαντλάν (βλ. σημ. 70), ο 
οποίος έλαβε μέρος σε μία πρεσβεία που έστειλε ο Χαλίφης της Βαγδάτης στον βασιλιά 
των Βουλγάρων του Βόλγα το 921-2. Ο βασιλιάς είχε ζητήσει βοήθεια για να κατασκευ-
άσει ένα φρούριο για να υπερασπιστεί τους Βούλγαρους από τις επιθέσεις των Χαζάρων 
και ήταν διατεθειμένος να κατηχηθεί στην Ισλαμική πίστη. Ο Ίμπν Φαντλάν ήταν μία 
αυθεντία στο Κανονικό Δίκαιο και ενεργούσε ως γραμματέας της αποστολής, αλλά όταν 
ο κατηχητής αρνήθηκε να προχωρήσει πέρα από την Γκουργκανίγια (Gurganiya), ανέλα-
βε τα καθήκοντά του. Ο βασιλιάς τον εγκωμίασε και του έδωσε το όνομα του Αληθούς, ή 
σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, και αυτή η φήμη του έχει επιβεβαιωθεί από όλους όσοι έ-
χουν μελετήσει το έργο του.   
 
Ο Ίμπν Φαντλάν ήταν ένας γεννημένος ταξιδιώτης, που σαγηνευόταν από τα παράδοξα 
έθιμα και τις παραδόσεις των διαφόρων λαών που συνάντησε στο δύσκολο ταξίδι του 
από τη Βαγδάτη, στα εδάφη ανάμεσα στη λίμνη Αράλη και στην Κασπία Θάλασσα και 
στη συνέχεια ανεβαίνοντας τον Βόλγα μέχρι την βουλγαρική πρωτεύουσα. Έγραψε ένα 
μεγάλο χρονικό γι’ αυτό το ταξίδι, αποσπάσματα του οποίου διασώθηκαν στο Γεωγραφι-
κό Λεξικό του Yaqut96 και το 1933 ανακαλύφθηκε ένα χειρόγραφο ολόκληρης της εργα-
σίας σε βιβλιοθήκη της Βαγδάτης από τον Zeki Validi Togan. Αυτό πιθανώς να χρονο-
λογείται στον 11ο αιώνα και έχει εκδοθεί και μεταφραστεί σε διάφορες γλώσσες, έτσι 
ώστε είναι πλέον εύκολα προσιτό. Περίπου το ένα πέμπτο της ζωηρής και λεπτομερούς 
αφήγησης αφορά τους Ρως, τους οποίους συνάντησε στο Bulghar. 
 
Μας λέει ότι οι Ρως πωλούσαν τα εμπορεύματά τους σε εμπόρους που είχαν έρθει στη 
διεθνή αγορά εκεί και έφερναν μαζί τους πολλές ζιμπελίνες τις οποίες χρησιμοποιούσαν 
ως χρυσά νομίσματα όταν ήθελαν να αγοράσουν. Μας λέει πώς προσεύχονταν στους 
                                                 
96  Σ.τ.Μ. Ο Yāqūt Shihāb al-Dīn ibn-'Abdullāh al-Rūmī al-Hamawī (1179–1229), γνωστός για τη μεγάλη 

«γεωγραφία» του, Mu'jam ul-Buldān, μία εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ που γράφτηκε στην ύστερη εποχή των 
Αβασιδών, τόσο ως βιογραφία, ιστορία και λογοτεχνία όσο και ως ένα απλό έργο γεωγραφίας. Είχε γεννη-
θεί στην Κωνσταντινούπολη και η nisba "al-Rumi" στο όνομά του δείχνει ότι οι πρόγονοί του ήταν Βυζα-
ντινοί Έλληνες. 
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θεούς τους, ξύλινες μορφές πακτωμένες στο έδαφος κοντά στον τόπο όπου αγκυροβο-
λούσαν τα πλοία τους, μία περιγραφή που μας φέρνει στο νου τη σκαλιστή φιγούρα που 
ανακαλύφθηκε στην Παλαιά Λαντόγκα (Staraja Ladoga). Οι Ρως ζητούσαν από τις θεό-
τητες τους, σε αντάλλαγμα των προσφορών που τους έκαναν σε φαγητό και ποτό, να 
τους στείλουν έναν έμπορο με πολλά αργυρά νομίσματα που θα αγόραζε ότι είχαν για 
πούλημα και να μην αμφισβητεί ότι του λέγουν. Εκτός από γούνες, έφερναν μαζί τους 
και σκλάβες προς πώληση. Έφθαναν με βάρκες από τον Βόλγα και έπαιρναν την άδεια 
να κτίσουν μεγάλα ξύλινα σπίτια, καθένα από τα οποία χωρούσε από δέκα έως είκοσι 
άτομα. Κάθε έμπορος είχε τα δικά του διαμερίσματα σ’ ένα από τα κτήρια και καθόταν 
σ’ έναν καναπέ με τους σκλάβους γύρω του. Καθένας από τους αρχηγούς είχε τον δικό 
του σκλάβο για να τον υπηρετεί, καθώς και την παλακίδα του, και πρέπει να είναι αυτές 
που περιγράφονται ως «σύζυγοι» των Ρώσων και οι οποίες απολάμβαναν γενναιόδωρη 
αντιμετώπιση, φορώντας υπέροχα στολίδια, περιδέραια από χρυσό και ασήμι, σειρές από 
πράσινες γυάλινες χάνδρες, οι οποίες ήταν εξαιρετικά πολύτιμες, και μεγάλα «κουτιά» 
στο στήθος τους, που ήταν πιθανώς οι μεγάλες καρφίτσες σε σχήμα χελώνας που ήταν 
της μόδας εκείνη την εποχή. Οι έμποροι δεν ήταν δυνατο να φέρουν τις συζύγους τους 
στο δύσκολο ταξίδι μέσα από τον Βόλγα, αλλά όπως ο Hoskuld, ο Ισλανδός στη Laxdæla 
Saga, ήταν συνηθισμένοι να παίρνουν μαζί τους τις παλακίδες όταν ήταν μακριά από τα 
σπίτια τους και αυτές είχαν αναγνωρισμένα δικαιώματα. Ο βασιλιάς των Βουλγάρων δι-
εκδικούσε για τον εαυτό του έναν σκλάβο στους δέκα, από αυτούς που έφερναν στο 
Μπουλγκάρ.   
 
Ενώ ο Ibn Rusteh χαρακτήριζε τους Ρως ως ευγενικούς προς τους δούλους τους και κα-
θαρούς ως προς τα ρούχα τους, ο Ibn Fadlan τους κατηγορεί για βρώμικες συνήθειες και 
για το ότι ζούσαν σαν άγρια γαϊδούρια. αυτό, ωστόσο, φαίνεται πως οφείλεται σε μεγάλο 
βαθμό στο γεγονός ότι δεν χρησιμοποιούσαν, όπως οι μουσουλμάνοι, τρεχούμενο νερό 
για να πλυθούν ή να πλύνουν τα χέρια τους μεταξύ των γευμάτων. Περιγράφει το πώς 
μία μεγάλη κούπα περιφερόταν γύρω στην αίθουσα κάθε μέρα, ώστε κάθε άνθρωπος να 
μπορεί να πλύνει το πρόσωπο και τα μαλλιά του, πράγμα που συνεπάγεται τουλάχιστον 
ορισμένο επίπεδο καθαριότητας. Ο Smyser μάλιστα παραλληλίζει τη ζωή στις αίθουσες 
των Ρως με αυτή στην αίθουσα του βασιλιά στο Heorot στον Αγγλοσάξονα Beowulf.97  
 

                                                 
97  Σ.τ.Μ. Ο Beowulf είναι ένα παλιό Αγγλικό επικό ποίημα που αποτελείται από 3.182 παρηχητικούς στίχους. 

Είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα της παλαιάς Αγγλικής λογοτεχνίας. Η ημερομηνία σύνθεσης του εί-
ναι θέμα αμφισβήτησης ανάμεσα στους μελετητές. Η μόνη συγκεκριμένη χρονολόγηση αφορά το χειρό-
γραφο, το οποίο παρήχθη μεταξύ 975 και 1025. 
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Ορισμένα τμήματα της αφήγησης φαίνεται να βασίζονται σε διαδόσεις ή και παρεξήγη-
ση, όπως η περιγραφή στην οποία ο Βασιλιάς των Ρως συμπεριφέρεται σαν ένας ανατο-
λίτης δεσπότης. επιπλέον, φαίνεται πως ήταν μάλλον απίθανο ότι οι έμποροι έρχονταν σε 
ερωτική επαφή με τις σκλάβες τους δημοσίως, αφού αυτό σίγουρα θα μείωνε την αξία 
τους ως εμπόρευμα. Όταν, όμως, ο Ibn Fadlan ισχυρίζεται πως περιγράφει αυτό που ο 
ίδιος είδε και άκουσε, όπως στην περίπτωση της τελετής αποτέφρωσης ενός αρχηγού, 
κάνοντας ερωτήσεις σ’ έναν διερμηνέα και δίνοντας τις απαντήσεις που ελάμβανε, θεω-
ρείται εν γένει ότι έχει δώσει μία αξιόπιστη εξιστόρηση όλων όσα είχε παρατηρήσει από 
πρώτο χέρι. Η περιγραφή του αποτελεί σημαντική μαρτυρία του πως οι Ρως αναγνωρίζο-
νται ως Σκανδιναβοί έμποροι, καθώς οι λεπτομέρειες της ταφής του πλοίου βρίσκονται 
σε πλήρη συμφωνία με τα αρχαιολογικά ευρήματα από τάφους με πλοία της εποχής των 
Βίκινγκς στη Σκανδιναβία. Το πνεύμα των θρησκευτικών τους πεποιθήσεων, η στάση 
τους απέναντι στους θεούς, ο συμβολισμός της θύρας των νεκρών στην τελετή της κη-
δείας που οδηγεί στην σφαίρα των νεκρών προγόνων τους και η έντονη χαρά τους όταν 
το πλοίο καταναλωθεί από την πυρά της καύσης, είναι όλες σύμφωνες με άλλες μαρτυρί-
ες από την Παλαιά Σκανδιναβική λογοτεχνία. Αναφέρεται επίσης σε μία επιγραφή πάνω 
σ’ έναν στύλο που είχε αναρτηθεί για τη μνημόνευση των νεκρών και ένας άλλος Άρα-
βας συγγραφέας, ο An-Nade, ισχυρίζεται πως είχε δει σύμβολα χαραγμένα στο ξύλο από 
τους Ρως. ο Liestol εκλαμβάνει και τα δύο χωρία ως αναφορά στο σκάλισμα των ρουνι-
κών γραμμάτων. Οι περισσότερες από τις Αραβικές πηγές είναι αποσπασματικές και δύ-
σκολα ερμηνεύονται, αλλά στη μακρά αφήγηση του Ibn Fadlan έχουμε μαρτυρίες εξαι-
ρετικής αξίας, που αυξάνουν σε μεγάλο βαθμό τη γνώση μας για το είδος ζωής που έκα-
ναν οι Σκανδιναβοί έμποροι στη βόρεια Ρωσία στις αρχές του δέκατου αιώνα.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Αγορές και Φρούρια 
 
Φαίνεται ότι από τις αρχές του 9ου αιώνα οι Σκανδιναβοί έμποροι προχωρούσαν προς τα 
ανατολικά κατά μήκος των μεγάλων ρωσικών ποταμών. Η πρόοδός τους κατέστησε δυ-
νατή την ανάπτυξη των αγοραστικών κέντρων στην ανατολική Βαλτική και το ερέθισμα 
των αγορών που ήταν ακόμη πιο ανατολικά, όπως το Bulghar, και η επαφή με άλλους 
ταξιδιώτες θα πρέπει να είχε ενθαρρύνει τους περιπετειώδεις άνδρες να δοκιμάσουν νέα 
ταξίδια αναζητώντας το κέρδος. Εν τω μεταξύ, το εμπόριο με τα Βρετανικά νησιά και τη 
Ρηνανία συνέβαλε επίσης στην επέκταση των εμπορικών κέντρων στη Σκανδιναβία. 
 
Σημαντική αγορά στη νότια ακτή της Βαλτικής ήταν το Hedeby98 στη νοτιοανατολική 
Δανία, που είχε πιθανότατα ιδρυθεί από τον Godfred το 808. Ήταν εξαιρετικά κατάλληλο 
για εμπόριο τόσο με τη Βόρεια Θάλασσα όσο και με την Βαλτική, καθώς συνδεόταν με 
κανάλια με το Hollingstedt, ένα μικρό λιμάνι στη δυτική ακτή, μόνο 17 χιλιόμετρα μα-
κριά. Το Hedeby έχει ανασκαφεί διεξοδικά από αρχαιολόγους από το Κίελο και το 
Schleswig και τώρα γνωρίζουμε πολλά για την ανάπτυξη και την εμπορική ιστορία του.  
 
Μετά την ίδρυσή του στον ένατο αιώνα, αναπτύχθηκε ταχύτατα μέχρι που καταστράφη-
κε στον ενδέκατο, πιθανότατα από τον Harald Sigurdson της Νορβηγίας το 1050. Την 
εποχή της μεγαλύτερης ευημερίας του προστατευόταν από έναν προμαχώνα, ο οποίος 
μεγάλωνε όσο ο οικισμός μεγάλωνε, με πασαλοφράκτη και τάφρους. Τρεις σήραγγες για 
χρήση από τους πεζούς και τις άμαξες, διαπερνούσαν τον πασαλοφράκτη και υπήρχαν 
δύο κύριοι δρόμοι και πολλές κατοικίες. Ένας χείμαρος διέτρεχε την πόλη, και ο ποταμός 
Schlei παρείχε καλό αγκυροβόλιο στα πλοία. Η μεγάλη περιοχή μέσα στις προμαχώνες 
ίσως περιλάμβανε ανοιχτές αγορές, με χώρο όπου οι έμποροι μπορούσαν να στήσουν τις 
σκηνές και τους πάγκους τους. υπήρχε επίσης ένας χώρος όπου ζούσαν οι βιοτέχνες, οι 
οποίοι παρήγαγαν αγγεία, υφαντά, κοσμήματα από μέταλλο και κεχριμπάρι, γυάλινες χά-
ντρες, αντικείμενα από κέρατα και κόκκαλα και σιδερένια όπλα φτιαγμένα από μεταλ-
λεύματα που εισήγοντο από τη Σουηδία. Ίσως εδώ κόπηκαν τα πρώτα δανέζικα νομίσμα-
τα. Αυτές οι εργασίες κρατούσαν την πόλη σε ευημερία καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, 
αν και η κύρια εποχή εμπορίου ήταν το καλοκαίρι. Η κύρια έλξη που ασκούσε το 

                                                 
98  Σ.τ.Μ. Το Hedeby ήταν ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο της εποχής των Βίκινγκς, κοντά στο νότιο άκρο 

της χερσονήσου της Γιουτλάνδης, ενώ τώρα ανήκει στο Schleswig-Holstein, της Γερμανίας. Σήμερα ονο-
μαζεται Haddeby και διαθέτει ένα μεγάλο μουσείο για τους Βίκινγκς. 
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Hedeby ήταν η συλλογή ειδών πολυτελείας από τη δυτική και την ανατολική Ευρώπη 
που βρίσκονταν εκεί. αυτά περιλάμβαναν γούνες και σκλάβους από την ανατολική Βαλ-
τική και πέρα από αυτήν και υπήρχαν επίσης τακτικές προμήθειες ειδών αγγειοπλαστι-
κής, υαλουργίας και όπλων από την δύση και αγγεία από στεατίτη από τη Νορβηγία. Με-
τά την καταστροφή του Hedeby, την θέση του ως εμπορικό κέντρο την πήρε το Schles-
wig.  
 
Η σουηδική πόλη Birka στο νησί Björko στη λίμνη Mälar δημιουργήθηκε ως άμεσο απο-
τέλεσμα εμπορίου με τις ανατολικές περιοχές, αντικαθιστώντας την προηγούμενη πόλη 
Helgö, όπου η πρόσβαση με πλοία ήταν περιορισμένη. Η Birka είχε μία υπέροχη θέση σε 
μία μεσόγεια λίμνη, ανάμεσα σε δύο μεγάλα κτήματα της Uppland και της Södermanland 
και ήταν υπό την προστασία των ηγεμόνων τους. Ένα φρούριο βρισκόταν σ’ έναν μικρό 
λόφο στα νοτιοδυτικά και τον δέκατο αιώνα η πόλη φαίνεται να έχει περιβληθεί από έναν 
τοίχο με ξύλινους πύργους. Ο Rimbert αναφέρεται στο Thing ή στη Συνέλευση της πό-
λης, όπου, υπό έναν praefectus regis,99 παρέχεται δίκαιη μεταχείριση σε ντόπιους εμπό-
ρους και σε αυτούς από το εξωτερικό. Το νότιο στόμιο μέσω του Södertälge πιθανώς ή-
ταν ακόμη ανοικτό αυτή την περίοδο, έτσι ώστε τα πλοία να μπορούν να πλεύσουν κα-
τευθείαν στη νήσο Γκότλαντ και στον κόλπο της Φινλανδίας, ενώ υπήρχε μία εσωτερική 
πλωτή οδός προς τη βόρεια Σουηδία μέσα από λίμνες και ποτάμια, τα οποία θα μπορού-
σαν να χρησιμοποιηθούν από τους εμπόρους που έφερναν γούνες τον χειμώνα ως δρόμοι 
από πάγο. Τα προστατευμένα νερά της λίμνης προσέφεραν εξαιρετικό ελλιμενισμό με 
κολπίσκους ποικίλου βάθους για να αγκυροβολούν τα πλοία εκεί, ενώ επιπλέον ένα τε-
χνητό λιμάνι είχε κατασκευαστεί την περίοδο της μεγαλύτερης ευημερίας στην ιστορία 
της Birka. Οι ανασκαφές των εκτεταμένων νεκροταφείων εκεί, τα οποία χρονολογούνται 
από το 800 περίπου και μετά, έχουν προσθέσει πολλά στην γνώση μας σχετικά με το ε-
μπόριο που κρατούσε την πόλη σε άνθιση. Υπήρχε γυαλί και αγγεία από τη Ρηνανία, και 
πολλά άλλα προϊόντα από την Ανατολή. Ίχνη μετάξης βρέθηκαν σε σαράντα πέντε τά-
φους και ένας τύπος μεταξιού με χρυσό μοτίβο πιστεύεται ότι προέρχεται από την Κίνα. 
Ενώ υπήρχαν νομίσματα της Δυτικής Ευρώπης σε δεκατρείς τάφους, υπήρχαν ενενήντα 
δύο ολόκληρα ή σπασμένα νομίσματα από την Ισλαμική Ανατολή και μία σειρά από 
στολίδια ανατολικής προέλευσης, όπως το δαχτυλίδι με τον αμέθυστο που φέρει αραβική 
επιγραφή και θεωρείται πως προέρχεται από χώρες πέρα από την Κασπία. Υπήρχουν 
τρία δείγματα των ευαίσθητων ζυγών που χρησιμοποιούσαν οι έμποροι για να ζυγίσουν 
το ασήμι, και πολλοί τάφοι περιείχαν μικρά μεταλλικά βάρη. Τα παγοπέδιλα, οι παγοαξί-
νες και τα «κραμπόν» στα παπούτσια των νεκρών δείχνουν ότι η πόλη κατοικείτο τόσο 
                                                 
99  Σ.τ.Μ. Εκπρόσωπος του βασιλιά. 
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τον χειμώνα όσο και το καλοκαίρι, που ήταν η καλύτερη εποχή για την εμπορία της γού-
νας. Τέχνες όπως η μεταλλοτεχνία, η κατασκευή χανδρών και ειδών από κέρατο και η 
κοπή νομισμάτων ίσως να εκαλλιεργούντο εδώ, αν και οι μαρτυρίες είναι λιγότερο σα-
φείς απ’ ότι για το Hedeby. Η σημασία των εργαστηρίων έχει επισημανθεί από την Birgit 
Arrhenius.100 σ’ ένα απ’ αυτά κατασκευάζονταν αντίγραφα ενός μενταγιόν ανατολικού 
τύπου, πράγμα που αποτελούσε ένα δευτερεύον αποτέλεσμα της ροής αγαθών από τις 
ανατολικές περιοχές. Δεν είναι γνωστή η ακριβής ημερομηνία ίδρυσης της Birka, αλλά 
πιθανότατα ήταν μεταξύ 780 και 830. Το τέλος της φαίνεται πως ήρθε κατά το δεύτερο 
μισό του δέκατου αιώνα, λόγω του ότι έκλεισε η διαδρομή του Βόλγα, από την οποία το 
εμπόριο της πόλης εξαρτάτο σε μεγάλο βαθμό. Οι κάτοικοι πιθανώς μετακόμισαν στη 
Sigtuna, η οποία ιδρύθηκε την περίοδο 960-75. σύμφωνα με τον Αδάμ της Βρέμης (βλ. 
σημ. 91), δεν φαινόταν πλέον τίποτα από την Birka στα τέλη του 11ου αιώνα.  
 
Πιο δυτικά, στη Νορβηγία, υπήρχε το εμπορικό κέντρο που ονομαζόταν από τους Αγ-
γλοσάξονες Sciringesceal, το οποίο είχε επισκεφθεί ο Νορβηγός Ottar κατά το ταξίδι του 
προς τον νότο και ταυτίζεται με την Kaupang («αγορά»),101 μία περιοχή κατά μήκος μιας 
στενής λωρίδας γης στη δυτική πλευρά του φιόρδ του Όσλο. Δεν είναι πλέον ανοικτή σε 
πλοία από τη θάλασσα, αλλά ήταν προσβάσιμη στην Εποχή των Βίκινγκς, αν και δύσκο-
λα χωρίς πιλότο. Αυτός ο χώρος και τα εκτεταμένα νεκροταφεία εκεί κοντά έχουν ανα-
σκαφεί συστηματικά από την Charlotte Blindheim.102 Το Kaupang ήταν ένα λιμάνι που 
φαίνεται πως χρησιμοποιείται για μία εποχή ως θερινή αγορά, μ’ έναν μικρό οικισμό έξι 
κατοικιών, όπου διεξαγόταν η μεταλλουργία, η υφαντουργική, η κατασκευή σκευών από 
στεατίτη και πιθανώς η κατεργασία του ηλέκτρου (κεχριμπαριού). Υπάρχουν ενδείξεις 
για εμπορεύματα από την ανατολική Βαλτική, τα Βρετανικά νησιά και τη Ρηνανία. τα 
αποξηραμένα ψάρια και τα πούπουλα από θαλασσινές πάπιες103  ήταν ίσως πρόσθετα εγ-

                                                 
100  Σ.τ.Μ. Η Birgit Arrhenius (1932 - ) είναι Σουηδή αρχαιολόγος και επίτιμη καθηγήτρια του πανεπιστημίου 

της Στοκχόλμης. Υπήρξε καθηγήτρια εργαστηριακής αρχαιολογίας και πρώτη επικεφαλής του Εργαστηρί-
ου Αρχαιολογικών Ερευνών του πανεπιστημίου. Στο έργο της έχει μελετήσει χώρους, όπως την Helgö και 
Mälaren, και πολλά νεκροταφεία των Βίκινγκς. Η Arrhenius είναι μέλος της Βασιλικής Σουηδικής Ακαδη-
μίας Επιστημών και το 1992 έλαβε το μετάλλειο Gösta Berg της Βασιλικής Πατριωτικής Εταιρείας.  

101  Σ.τ.Μ. Kaupang in Skiringssal. 
102  Σ.τ.Μ. Η Charlotte Blindheim (1917 - 2005) ήταν Νορβηγίδα αρχαιολόγος. Ήταν η πρώτη γυναίκα μέλος 

του επιστημονικού προσωπικού του Πανεπιστημίου του Όσλο που προσελήφθη μόνιμα ως έφορος μουσεί-
ου το 1946. 

103  Σ.τ.Μ. Η πάπια eider (Somateria mollissima), η οποία ονομάζεται επίσης πάπια του St. Cuthbert ή πάπια 
του Cuddy, είναι μία μεγάλη θαλάσσια πάπια (50-71 cm μήκος σώματος) που ζει στις βόρειες ακτές της 
Ευρώπης, της Βόρειας Αμερικής και της ανατολικής Σιβηρίας. Αναπαράγεται στην Αρκτική και σε ορι-
σμένες βόρειες εύκρατες περιοχές, αλλά ξεχειμωνιάζει στις εύκρατες ζώνες, όπου μπορεί να σχηματίσει 
μεγάλα κοπάδια στα παράκτια ύδατα. Μπορεί να πετάξει με ταχύτητες μέχρι 113 km/h. 
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χώρια προϊόντα που όμως δεν άφησαν κανένα ίχνος πίσω τους, καθώς και η ναυπήγηση 
σκαφών ίσως υπήρξε μία πρόσθετη πηγή κέρδους. Τα ευρήματα φαίνεται να συνδέονται 
με εκείνα από το Hedeby, και στις αφηγήσεις των ταξιδιών που καταγράφηκαν για χάρη 
του βασιλιά Alfred αναφέρονται το Kaupang και το Hedeby μαζί με την αγορά της ανα-
τολικής Βαλτικής Truso. Το Kaupang άκμασε για κάποιο χρονικό διάστημα από τον ένα-
το έως τις αρχές του δέκατου αιώνα, όταν η μείωση του νερού στο κανάλι μάλλον οδή-
γησε στην εγκατάλειψή του. Το αρχικό αξιοθέατο ίσως ήταν το λιμάνι και η ύπαρξη ενός 
ιερού τόπου που έφερνε τους ταξιδιώτες εκεί, αφού τρία μεγάλα νεκροταφεία συνέχισαν 
να χρησιμοποιούνται μετά την εγκατάλειψη του οικισμού και ένας μεγάλος αριθμός από 
ταφές πλοίων συνωστίζονταν σ’ ένα ακρωτήριο. Ενδεχομένως άνδρες από τη δυτική και 
κεντρική Νορβηγία βρήκαν πως ήταν βολικό να συναθροίζονται εκεί πριν πλεύσουν για 
τις εκστρατείες τους στην ανατολή, για να αποκτήσουν προστασία από τους πειρατές. 
Υπάρχουν και άλλοι χώροι στη Νορβηγία που ονομάζονται Kaupang και πολλά μικρά 
εμπορικά κέντρα αυτού του είδους, τα οποία ποτέ δεν εξελίχθηκαν σε πόλεις, είναι πλέον 
γνωστά στη Σκανδιναβία από την εποχή των Βίκινγκς.  
 
Στην αφήγηση του Wulfstan για τον βασιλιά Άλφρεντ, λέγεται πως το κέντρο της Ανα-
τολικής Βαλτικής στο Truso βρισκόταν κοντά στο στόμιο του (ποταμού) Βιστούλα, το 
οποίο χώριζε τη γη των Βενδών (Wends)104 από αυτή των Εσθονών, στην όχθη μιας λί-
μνης όπου ο ποταμός Ilfing (ο Elbing σήμερα) εισερχόταν στην Estmere, το σύγχρονο 
Frisches Haff.105 Το Truso ήταν μάλλον στη θέση του σημερινού Elbing, όπου κοντά 
στον σιδηροδρομικό σταθμό βρέθηκε ένα νεκροταφείο της εποχής των Βίκινγκς με αντι-
κείμενα τύπου Γκότλαντ (της νήσου) στους τάφους. Ο συνετός Alfred του Wessex συ-
νειδητοποίησε προφανώς τη σημασία της διαδρομής από την δυτική Νορβηγία στην ανα-
τολική Βαλτική, όταν έβαλε μαζί τις αφηγήσεις του Ottar και του Wulfstan στην μετά-
φραση του Orosius.  
 
Πρέπει να υπήρξαν πολλά άλλα εμπορικά κέντρα στην Βαλτική. Τον 11ο αιώνα ο Αδάμ 
της Βρέμης (βλ. σημ. 91) δήλωσε ότι είχε ακούσει «μεγάλα και δύσπιστα πράγματα» 
στον έπαινο για το Jomsborg (βλ. σημ. 30), το οποίο ισχυριζόταν πως ήταν η μεγαλύτερη 
                                                 
104  Σ.τ.Μ. Οι Βένδες (παλαιά αγγλικά: Winedas, παλαιά σκανδιναβικά: Vindr, γερμανικά: Wenden, Winden, 

δανικά: vendere, σουηδικά: vender, πολωνικά: Wendowie) είναι ιστορική ονομασία των Δυτικών Σλάβων 
που ζούσαν κοντά στις γερμανικές οικιστικές περιοχές. Ο όρος δεν αναφέρεται σ’ έναν ομοιογενή λαό, αλ-
λά σε διάφορους λαούς, φυλές ή ομάδες ανάλογα με το πού και πότε χρησιμοποιείται. Στον Μεσαίωνα ο 
όρος Βένδες αναφέρεται συχνά σε Δυτικούς Σλάβους που κατοικούσαν στην Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορί-
α, αν και όχι πάντα. Η ονομασία πιθανώς παρέμεινε στις φιννικές γλώσσες (φινλανδικά: Venäjä, εσθονικά: 
Vene, καρελιανά: Veneä) και δηλώνει τη Ρωσία. 

105  Σ.τ.Μ. Όλα αυτά στην Βόρεια Πολωνία σήμερα, γύρω από τη λιμνοθάλασσα του Βιστούλα. 
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από όλες τις πόλεις της Ευρώπης, μία κυρίως παγανιστική πόλη στην οποία προσήρχοντο 
άνθρωποι από όλα τα έθνη. Οι θρύλοι σχετικά με τη φρουρά του Γιόμσμπουργκ (Joms-
borg) και τα κατορθώματά της μπορεί να ήταν ήδη γνωστά, αλλά η περιγραφή του υπαι-
νίσσεται ένα εμπορικό κέντρο σε ευημερία και οι ανασκαφές το αποδεικνύουν. Πολλές 
πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με πρώιμα ξύλινα κτήρια διαφόρων τύπων, έχουν ανα-
κτηθεί από την εργασία που πραγματοποιήθηκε εκεί από το 1934 και μετά, και μερικά 
από τα σπίτια του 9ου αιώνα είναι Σκανδιναβικού τύπου με σανίδες.  
 
Μία αφήγηση που αφορά πιθανώς το Hedeby, αν και έχει αντιπροταθεί πως αφορά το 
Jomsborg, μας έχει αφήσει ο al-Turtushi, ένας Ισπανο-εβραίος από την Κόρδοβα, του 
οποίου το έργο σώζεται μόνο σε μεταφράσεις.106 Βρέθηκε στην Βόρεια Ευρώπη λίγο με-
τά τα μέσα του δέκατου αιώνα και φαίνεται να μην έχει εντυπωσιαστεί και πολύ από την 
πόλη που είχε επισκεφθεί, η οποία του φάνηκε πολύ φτωχική. Υπήρχαν πηγάδια γλυκού 
νερού εκεί, σημειώνει, και οι κάτοικοι ζούσαν κυρίως με τα ψάρια. Οι γυναίκες είχαν με-
γάλη ελευθερία και το δικαίωμα να παίρνουν διαζύγιο από τον σύζυγο τους και τα μωρά 
ρίχνονταν στη θάλασσα, αν οι γονείς τους δεν μπορούσαν να τα θρέψουν. Οι Χριστιανοί 
είχαν την δική τους εκκλησία στην πόλη, αλλά οι περισσότεροι ήταν ειδωλολάτρες, και 
διοργάνωναν φεστιβάλ όπου έτρωγαν και έπιναν προς τιμήν του θεού τους, θυσιάζοντας 
ζώα και κρεμώντας τα σφάγια σε στύλους έξω από τα σπίτια τους. Νόμιζε ότι λατρεύουν 
τον Σίριο (Sirius). Τόσο οι άνδρες όσο και οι γυναίκες χρησιμοποιούσαν μακιγιάζ στα 
μάτια τους για να διατηρούν την εμφάνισή τους.107 Βρήκε το τραγούδι τους τραχύ και 
δυσάρεστο, χειρότερο κι από γρύλισμα σκύλων.  
 
Αυτή η αφήγηση θα μπορούσε να ισχύει και για το Hedeby. Υπήρχαν πηγάδια που πα-

                                                 
106  Ο Ibrahim ibn Yaqub, μερικές φορές Ibrahim ibn Ya`qûb al-Tartushi ή al-Þurṭûshî ή Abraham ben Jacob, 

ήταν ένας Ισπανοάραβας Σεφαραδίτης Εβραίος ταξιδιώτης του δέκατου αιώνα, πιθανότατα ένας έμπορος, 
ο οποίος ίσως ασχολείτο με τη διπλωματία και την κατασκοπεία. Η οικογένειά του καταγόταν από το 
Μαυριτανικό Ṭurṭūšah (τώρα Tortosa) και μπορεί επίσης να είχε ζήσει στην Κόρδοβα. Η γραπτή και προ-
φορική ιστορία και τα γραπτά του υποδηλώνουν ότι είχε εβραϊκό υπόβαθρο. Ωστόσο, άλλοι ιστορικοί υπο-
στήριξαν ότι ήταν μουσουλμάνος εβραϊκής καταγωγής. Το 961-62 ταξίδεψε στη Δυτική και Κεντρική Ευ-
ρώπη και στην Ιταλία, τουλάχιστον μέχρι τη Ρώμη, όπου τον δέχθηκε σε ακρόαση ο αυτοκράτορας Όθω-
νας Ι. Τίποτα δεν είναι γνωστό για την επιστροφή του στην Ανδαλουσία (το μουσουλμανικό τμήμα της Ι-
βηρικής Χερσονήσου), ούτε για περαιτέρω ταξίδια. Τα απομνημονεύματα και τα σχόλια για το ταξίδι του, 
τα οποία ενδεχομένως παρουσιάστηκαν αρχικά στον χαλίφη της Κόρδοβας Αλ-Χακάμ Β (961-76), έχουν 
χαθεί. Έχουν διατηρηθεί μόνο αποσπάσματα στο έργο μεταγενέστερων συγγραφέων. Το έργο του είναι 
γνωστό ότι παρέχει την πρώτη αξιόπιστη περιγραφή του Πολωνικού κράτους υπό τον Mieszko I, τον πρώ-
το ιστορικό ηγεμόνα της Πολωνίας. Είναι επίσης γνωστός για την περιγραφή των Βίκινγκς που ζούσαν στο 
Hedeby. Ο Ibrahim ibn Yaqub έχει μια μοναδική θέση επίσης στην Τσεχική ιστορία ως το πρώτο πρόσωπο 
που ανέφερε γραπτώς την πόλη της Πράγας και την εβραϊκή κοινότητα εκεί.  

107  Ο Haegstad το ερμηνεύει αυτό ως «φορούσαν κεχριμπάρι το οποίο δεν φθείρεται με την ηλικία». 



 70 

ρείχαν νερό με σωληνώσεις και ο Αδάμ της Βρέμης αναφέρεται σε μία Χριστιανική εκ-
κλησία που είχε επισκεφθεί ο Rimbert τον 9ο αιώνα. Αυτά είναι όλα όσα θα περίμενε κα-
νείς από τους Σκανδιναβούς της εποχής των Βίκινγκς: εορτές με θυσίες, ελευθερία των 
γυναικών, καταστροφή των ανεπιθύμητων παιδιών κατά τη γέννηση και κατανάλωση 
ψαριών, ενώ το τραγούδι των βορείων ήταν αναμφίβολα αποκρουστικό για κάποιον από 
τον Νότο. Η αναφορά στον Σίριο είναι εντυπωσιακή, αλλά μπορεί απλώς να βασίζεται 
στη συμβατική υπόθεση ότι οι ειδωλολάτρες λάτρευαν τα είδωλα και τα αστέρια. 
 
Ακόμη πιο ανατολικά πρέπει να υπήρχε ένα σημαντικό εμπορικό κέντρο στην νήσο 
Γκότλαντ, ίσως στο Vläslagen (πρώην Västergarnsviken), όπου έχει βρεθεί μία μεγάλη 
ημικυκλική χωμάτινη κατασκευή και ίχνη εμπορικού οικισμού πιθανόν που καλύπτονταν 
από άμμο. υπάρχει ένα εξαιρετικό φυσικό λιμάνι εδώ, αλλά από τη στιγμή που ήταν α-
νοιχτό στη θάλασσα θα ήταν δύσκολο να αμυνθεί κατά των επιδρομέων. Η κεντρική θέ-
ση που κατείχε το νησί Gotland πάνω στην ανατολική διαδρομή καθιστά βέβαιη την ύ-
παρξη σημαντικών εμπορικών κέντρων, αλλά πιθανώς τα μικρά πλοία της εποχής των 
Βίκινγκς μπορούσαν να ελλιμενιστούν σε διάφορα σημεία γύρω από το νησί. Αν το ε-
μπόριο διεξήγετο κυρίως με τους ειδωλολατρικούς λαούς της νότιας ακτής της Βαλτικής, 
αυτό μπορεί να εξηγήσει τη σιωπή των Χριστιανών συγγραφέων πάνω στο θέμα.   
 
Μόλις αναφερθούμε στην Ρωσία, το θέμα των πόλεων γίνεται ιδιαίτερα αντιφατικό. Τον 
δέκατο τρίτο αιώνα, οι Ισλανδοί αποκαλούσαν την περιοχή Garðariki (βλ. σημ. 18), που 
σημαίνει το βασίλειο των οχυρωμένων οικισμών ή «πόλεων» και στο παρελθόν αναφε-
ρόταν ως Garðar σε ρουνικές επιγραφές. Φαίνεται πιθανό ότι υπήρχαν ήδη μικροί οικι-
σμοί όταν οι Σκανδιναβοί άρχισαν να διεισδύουν στα ανατολικά. Πρόσφατες έρευνες έ-
χουν δείξει μία γενική ανάπτυξη των αστικών οικισμών ανάμεσα στον έβδομο και στον 
ένατο αιώνα στις χώρες της Βαλτικής, στη Ρωσία και στο κράτος της Μεγάλης Μοραβί-
ας που εμφανίστηκε στις αρχές του 9ου αιώνα, καθώς και στην ίδια τη Σκανδιναβία. Οι 
Βούλγαροι και οι Χάζαροι είχαν πόλεις κάποιου μεγέθους, αν και τους κυβερνούσε, ό-
πως και τους Μοραβούς μία μοναρχία βασικού νομαδικού τύπου. Η αγορά στο Bulghar 
τραβούσε σουηδούς εμπόρους κατά μήκος της διαδρομής του Βόλγα επειδή μπορούσαν 
να συναντηθούν εκεί με εμπόρους της ανατολής και να βρουν μία καλή τιμή για τους 
δούλους και τις γούνες και γνωρίζουμε από τον Ibn Fadlan ότι είχαν τη δική τους συνοι-
κία στη μία όχθη του ποταμού, όπου είχαν την άδεια να κτίσουν τις δικές τους αίθουσες. 
Παρόμοιοι οικισμοί για τους εμπόρους πρέπει να είχαν φυτρώσει δίπλα σε άλλες πόλεις 
της Ρωσίας.  
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Όταν ο Karger108 διεξήγαγε ανασκαφές στο Κίεβο, βρήκε τα ίχνη τριών πρώιμων οικι-
σμών, οι οποίοι συνενώθηκαν τον δέκατο αιώνα για να δημιουργήσουν μία ενιαία πόλη, 
την οποία διεύρυνε περαιτέρω ο Γιαροσλάβος. Στο Χρονικό του Νέστορα λέγεται ότι όταν 
η Όλγα επισκέφθηκε τους Drevljane το 945: «...τα νερά κατέβαιναν από τα ύψη του Κιέ-
βου και οι κάτοικοι δεν ζούσαν στην κοιλάδα αλλά στα ύψη». Εκείνη την εποχή ο μόνος 
οικισμός ήταν μάλλον στο λόφο και υπάρχουν αρχαιολογικές μαρτυρίες για οχυρώσεις 
σ’ ένα από τα τρία υψηλά σημεία στα οποία απλώνεται η πόλη. εδώ οι Σκανδιναβοί θα 
μπορούσαν να έχουν μετατρέψει τον μικρό οικισμό σ’ ένα ισχυρό οχυρωμένο κέντρο. Η 
κάτω περιοχή της πόλης όπου ζούσαν οι τεχνίτες, το Podol, κοντά στον ποταμό, αναπτύ-
χθηκε τον δέκατο αιώνα. μοιάζει καταπληκτικά με το περίγραμμα που μας δίνει ο Ner-
man για την ανάπτυξη της Grobin.  
 
Το Πρωτορωσικό Χρονικό ή του Νέστορα, τοποθετεί την ίδρυση του Κιέβου περίπου στο 
860 μ.Χ. Πρέπει να είχε ιδρυθεί νωρίτερα απ’ αυτήν την ημερομηνία, και ο Βασίλιεφ 
προτείνει μία χρονολογία περίπου στο 840, ενώ άλλοι την θέτουν ακόμα νωρίτερα. Η ι-
στορία στο Χρονικό αναφέρεται σε δύο «βογιάρους», οι οποίοι με τους όρους της Σκαν-
διναβίας θά ήταν jarls (διοικητές επαρχιών) (βλ. σημ. 73), σαφώς διαφορετικοί από τους 
βασιλείς, και οι οποίοι συνδέονταν με τον Ρούρικ, τον ιδρυτή του Νόβγκοροντ, κατέ-
πλευσαν τον Δνείπερο και έφθασαν σ’ έναν μικρό οικισμό σ’ έναν λόφο. Πληροφορήθη-
καν πως είχε κτιστεί από τρία αδέλφια και ότι οι άνθρωποι που ζούσαν εκεί ήταν οι 
Poljani και ήσαν φόρου υποτελείς στους Χαζάρους. Αυτοί οι δύο αρχηγοί ονομάζονταν 
Askold και Dir (ΟN Hǫskuldr και Dyri). κατέλαβαν τον λόφο, συγκέντρωσαν τους οπα-
δούς τους και ανέλαβαν τη διοίκηση των Poljani. Εκτός από τα πλεονεκτήματά του ως 
κέντρο συλλογής του φόρου υποτελείας, το οχυρό βρισκόταν στην διαδρομή που οδη-
γούσε δυτικά, προς την Πολωνία και δημιουργούσε έτσι έναν δεσμό με την Αυτοκρατο-
ρία της Μοραβίας η οποία αναπτύχθηκε τον 9ο αιώνα. Ενώ το Νόβγκοροντ φαίνεται πως 
είχε απορροφηθεί σταδιακά στην Σουηδική επικράτεια, το Κίεβο φαίνεται πως είχε ανα-
ληφθεί από τους Νορβηγούς και το κυβερνούσαν με κληρονομικό τρόπο jarls, οι οποίοι 
ίσως ήταν από την Halogaland. Η κοινή διακυβέρνηση αυτού του είδους δεν ήταν ασυ-
νήθιστη στην πρώιμη παράδοση της Σκανδιναβίας και δεν υπάρχει λόγος να υποθέτουμε 
ότι τα ονόματα πρέπει να εκπροσωπούν έναν και μόνο κυβερνήτη. Οι Askold και Dyr 
πιστώνονται με την επίθεση στην Κωνσταντινούπολη που έλαβε χώρα το 860. Από τα 
αρχεία των Ρώσων που φτάνουν στην Κωνσταντινούπολη ήδη από το 838, για να δια-
πραγματευτούν πιθανώς μία εμπορική συμφωνία, φαίνεται ότι το ενδιαφέρον για τη δια-

                                                 
108  Σ.τ.Μ. Michael Karger (Καζάν 1903 –Λένινγκραντ 1976). Σοβιετικός Ιστορικός της Αρχιτεκτονικής, αρ-

χαιολόγος, καθηγητής 1949. Πολυγραφώτατος συγγραφέας. 
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δρομή του Δνείπερου πρέπει να είχε αρχίσει ενωρίς. Ωστόσο, εχθρικές φυλές είχαν μπλο-
κάρει τον δρόμο ανάμεσα στο Κίεβο και στην Βυζαντινή πρωτεύουσα, έτσι ώστε οι εκ-
πρόσωποι των Ρώσων δεν ήταν σε θέση να επιστρέψουν και μόνον όταν το Κίεβο εδραι-
ώθηκε σταθερά ως κέντρο με κυριαρχία πάνω στις γύρω φυλές, κατέστη δυνατόν να ορ-
γανώνονται τακτικές εκστρατείες μέσω του ποταμού κάθε χρόνο με εμπορεύματα, όπως 
προκύπτει από τις συνθήκες που καταγράφονται στο Χρονικό του Νέστορα. Όλα αυτά 
δείχνουν ότι οι ομάδες των εμπόρων διέπλεαν τον ποταμό προς τον νότο υπό την ηγεμο-
νία του πρίγκιπα του Κιέβου και προέρχονταν από διάφορα κέντρα των Ρως για να συμ-
μετάσχουν στο εμπορικό ταξίδι.  
 
Κατά τη διάρκεια του ένατου αιώνα το Νόβγκοροντ έγινε επίσης ένα σημαντικό κέντρο 
των Σκανδιναβών στη Ρωσία. Εκτεταμένες ανασκαφές έχουν αποκαλύψει μεγάλο μέρος 
της διαμόρφωσης της μεσαιωνικής πόλης, αλλά δεν βρέθηκαν παρά λίγα Σκανδιναβικά 
λείψανα, πιθανώς επειδή ο οικισμός τους βρισκόταν στην ανατολική όχθη του ποταμού 
που δεν έχει ακόμη ανασκαφεί. ένα ρουνικό αλφάβητο, ωστόσο, χαραγμένο σ’ ένα οστό 
έχει ανακαλυφθεί. Ένας λόφος-φρούριο περίπου τρία χιλιόμετρα στα ανάντη του ποτα-
μού είναι γνωστός ως φρούριο του Ρούρικ και αναμένονται πιθανώς ίχνη σκανδιναβικού 
οικισμού, καθότι η περιοχή αυτή είχε καταληφθεί ήδη από τον ένατο αιώνα. Δεν απέχει 
πολύ από τα ερείπια ενός αρχαίου ιερού, του Peryn, που πιθανότατα ονομάζεται έτσι από 
τον θεό Perun, στο σημείο όπου ο ποταμός Volkhov εισέρχεται στη λίμνη Ilmen. Το ιερό 
αυτό έχει ανασκαφεί, και βρέθηκε ότι αποτελείται από μία κυκλική περιοχή που περιβάλ-
λεται από μία τάφρο, με οκτώ λοβούς, έτσι ώστε να μοιάζει μ’ ένα λουλούδι με οκτώ πέ-
ταλα. Στο κέντρο στεκόταν ένας μεγάλος ξύλινος στύλος, ίσως ως βάση κάποιου ειδώ-
λου ή μέρος του ίδιου του ειδώλου. Στο Νόβγκοροντ η κατοχή φαίνεται να ανάγεται 
στον δέκατο αιώνα και η πόλη ίσως να αναπτύχθηκε ως «παραφυάδα» ενός εμπορικού 
κέντρου που βρισκόταν κοντά στο αρχαίο ιερό και κοντά στον λόφο-φρούριο στο ελώδες 
έδαφος κοντά στον ποταμό. Η πόλη διέθετε έναν καμπύλο κεντρικό δρόμο, στρωμένο με 
σανίδες πάνω από τη λάσπη και αυτή υπήρξε η κύρια λεωφόρος μέχρι τον δέκατο έβδο-
μο αιώνα. Έχουν βρεθεί πολλά εργαστήρια του δωδέκατου και του δέκατου τρίτου αιώνα 
και ένας μεγάλος αριθμός «επιστολών» γραμμένων στην παλαιοσλαβική γλώσσα σε 
φλοιό σημύδας. Υπήρχε ένα εξαιρετικό σύστημα αποστράγγισης για την αντιμετώπιση 
της υψηλής στάθμης του νερού και μεγάλες ξύλινες σωληνώσεις είχαν κατασκευαστεί 
από τα δύο μισά κορμών δένδρων που είχαν κοπεί κατά μήκος και ήταν δεμένα με φλού-
δες σημύδας, ενώ υπήρχαν επίσης πηγάδια και ξύλινα φρεάτια αποστράγγισης. Λόγω 
ύπαρξης νερού στο έδαφος, έχει διατηρηθεί μεγάλο μέρος του αρχικού ξύλινου υλικού.  
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Έτσι οι δύο κύριες πόλεις, το Κίεβο και το Νόβγκοροντ, φαίνεται πως άρχισαν να ανα-
πτύσσονται ως Σκανδιναβικά προκεχωρημένα φυλάκια, αμφισβητώντας έτσι την επίδρα-
ση των Χαζάρων στις γειτονικές φυλές. Πρέπει να υπήρχαν και άλλα λιγότερο σημαντι-
κά οχυρωμένα κέντρα από τα οποία οι Ρως μπορούσαν να εμπορεύονται και να συλλέ-
γουν γούνες. Υπάρχουν παραδόσεις για έναν πρώιμο Σλαβικό οικισμό στο Σμολένσκ, 
όπου από τον όγδοο αιώνα υπήρχαν τρεις αρχαίοι χώροι κατοίκησης, ένας στον λόφο ό-
που κατασκευάστηκε αργότερα ο καθεδρικός ναός, και εδώ η κύρια εξέλιξη σε αστικό 
κέντρο έλαβε χώρα από το τέλος του ένατου αιώνα και μετά. Το Πρωτορωσικό Χρονικό 
περιγράφει το Σμολένσκ ως μία πολυπληθή πόλη την οποία απέφυγαν ο Askold και ο Dir 
το 863, αλλά το 882 ο Oleg, ο οποίος είχε υπό τον έλεγχο του το Κίεβο, λέγεται ότι εξα-
νάγκασε τους κατοίκους να τον αναγνωρίσουν ως επικυρίαρχό τους. Έτσι, φαίνεται ότι 
το Κίεβο ξεκίνησε ως ένας μικρός οχυρωμένος οικισμός πάνω σ’ ένα λόφο, ενώ ο κύριος 
πληθυσμός είχε εγκατασταθεί σε χαμηλότερα εδάφη. ο οικισμός που εκπροσωπείται από 
το μεγάλο νεκροταφείο στο Gnezdovo109 πρέπει να είχε δημιουργηθεί αργότερα απ’ ότι 
το ίδιο το Smolensk. Το Polotsk φαίνεται επίσης πως είχε ξεκινήσει ως φρούριο λόφου. 
Το Vitebsk είχε ήδη καταληφθεί τον ένατο αιώνα και το Suzdal έχει μερικά ευρήματα 
που χρονολογούνται στον 10ο αιώνα, όπως π.χ. μία κτένα μ’ ένα πλοίο πάνω της που θα 
μπορούσε να είναι Σκανδιναβικό έργο. Το Chernigov και το Pskov μπορούν επίσης να 
χρονολογηθούν στον 9ο αιώνα και ενδεχομένως επίσης το Ozborsk και το Rostov, ενώ 
στο Sizov υπήρχε ένα ισχυρό στρατιωτικό στοιχείο στην πρώτη κατοχή, με γυναίκες πε-
ριστασιακά να ενταφιάζονται στους τάφους των πολεμιστών.   
 
Το Χρονικό μας λέει ότι ο Ολέγκ το 882 άρχισε να οχυρώνει διάφορους τόπους και αρ-
χαιολογικές μαρτυρίες για έναν από αυτούς από μεταγενέστερη περίοδο, βρέθηκαν από 
τον Rybakov το 1961 στο Vitichev110 στον Δνείπερο, περίπου σαράντα χιλιόμετρα νοτί-
ως του Κιέβου. Βρέθηκαν υπολείμματα ενός πύργου, που είχε χρησιμοποιηθεί ως βάση 
ενός φάρου, και επίσης υπήρχαν ίχνη από δύο οχυρωμένα κέντρα εκεί, με το ένα να χρο-
νολογείται στα τέλη του δέκατου ή στις αρχές του ενδέκατου αιώνα. Το Vitichev βρισκό-
ταν σε στρατηγικό σημείο άμυνας κατά των Χαζάρων και άλλων λαών που επιτίθεντο 
από την ανατολή, και ο φάρος φαίνεται να είναι έργο των Βαράγγων και δεν έχει όμοιό 
του αλλού στη Ρωσία. Η θέα από τον πύργο ήταν καλή, και η εκκλησία του Κιέβου φαι-
νόταν από αυτόν. φαίνεται ότι είχε κατασκευαστεί για να μεταδίδει σήματα, όπως γινό-
                                                 
109  Σ.τ.Μ. Το Gnezdovo or Gnyozdovo είναι ένας μεγάλος αρχαιολογικός χώρος κοντά στο χωριό Gnyozdovo 

στον νομό Smolensk Oblast, στην δυτική Ρωσία. Ο χώρος περιλαμβάνει εκτεταμένα λείψανα ενός Σλαβο-
Βαραγγιανού οικισμού που άνθισε στον 10ο αιώνα ως κύριος εμπορικός σταθμός στην εμπορική διαδρομή 
από τους Βαράγγους στους Έλληνες. 

110  Σ.τ.Μ. Οχυρωμένο εμπορικό κέντρο, σταθμός στην κάθοδο των Βαράγγων και των Ρώσων στο Βυζάντιο. 
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ταν στη Σκανδιναβία και στις νήσους Orkney (Ορκάδες νήσοι).111 Έχει προταθεί η υπό-
θεση ότι το Vitichev ήταν ο τόπος που αναφέρει ο Κωνσταντίνος [Στ΄ ο Πορφυρογέννη-
τος] στην αφήγηση του ταξιδιού μέσα από τον Δνείπερο όπως επίσης και το Vitaholm 
στην ρουνική επιγραφή στο Alstad της Νορβηγίας. 
 
Σε μία διαφωτιστική μελέτη σχετικά με την προέλευση των πόλεων κατά τη μεσαιωνική 
περίοδο, ο Hensel112 προτείνει την υπόθεση πως υπήρχαν δύο βασικά χαρακτηριστικά, ο 
οχυρωμένος λόφος γύρω από τον οποίο αναπτύχθηκε η πόλη και η ύπαρξη μιας εύφορης 
ενδοχώρας για την παροχή τροφής στον πληθυσμό. Μία θέση σε μία σημαντική εμπορι-
κή διαδρομή, η οποία θα μπορούσε επίσης εύκολα να οχυρωθεί ήταν ένας επιπλέον πα-
ράγοντας για να ενθαρρυνθεί η ανάπτυξη. Η μελέτη του μας βοηθά να ερμηνεύσουμε τη 
συμβολή των Σκανδιναβών στην ανάπτυξη των πόλεων στη Ρωσία. Προφανώς ανέλαβαν 
χωριά, ή πιο συχνά οχυρά, τα οποία ενδέχεται να διέθεταν μικρούς οικισμούς ήδη συνδε-
δεμένους μ’ αυτά, και ενίσχυσαν την άμυνά τους, έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποι-
ηθούν ως κέντρα για τη συλλογή των φόρων υποτελείας από την γύρω περιοχή. Αν τα 
κέντρα αυτά βρίσκονταν σε καλή θέση, τότε αναπτύσσονταν γρήγορα και ένα podol113 
για τους τεχνίτες καθιερωνόταν τότε ως μέρος της πόλης. Οι Σκανδιναβοί, με το φυσικό 
τους ένστικτο για εμπόριο και η ικανότητά τους να συλλέγουν τους φόρους υποτελείας, 
θα ήταν απλώς οι εισβολείς που ενεθάρρυναν αυτή την ανάπτυξη και ήταν πάντα έτοιμοι 
να συνδεθούν με τους Φινλανδούς ή τους Σλάβους που θα τους αναγνώριζαν ως επικυρί-
αρχους ή θα συνεργάζονταν μαζί τους ως σύμμαχοι. Είναι μάλλον απίθανο να ενδιαφέ-
                                                 
111  Σ.τ.Μ. Οι Ορκάδες νήσοι (αγγλικά: Orkney) είναι αρχιπέλαγος το οποίο βρίσκεται κοντά στις βόρειες α-

κτές της Σκωτίας, από τις οποίες απέχει μόλις 16 χιλιόμετρα, και νότια από τα νησιά Σέτλαντ. Το αρχιπέ-
λαγος αποτελείται από περίπου 70 νησιά, από τα οποία κατοικούνται τα 19. Η συνολική έκταση των νη-
σιών είναι περίπου 990 τ. χλμ. και ο πληθυσμός τους ανέρχεται στους 21.349 κατοίκους. Το μεγαλύτερο 
νησί είναι το Μέινλαντ (The Mainland), το οποίο βρίσκεται στο κέντρο του συμπλέγματος και χωρίζει τα 
υπόλοιπα σε δύο ομάδες, τα βόρεια και τα νότια νησιά. Οι Ορκάδες ανήκουν πολιτικά στο Ηνωμένο Βασί-
λειο, ενώ διοικητικά αποτελούν την ομώνυμη περιφέρεια (Orkney Islands). Το Κέρκγουολ (Kirkwall), η 
μεγαλύτερη πόλη και διοικητικό κέντρο, βρίσκεται στο νησί Μέινλαντ. Το αρχαίο όνομα Ορκάδες μαρτυ-
ρείται από τον 1ο π.Χ. αιώνα ή και νωρίτερα, ενώ τα νησιά κατοικούνται εδώ και τουλάχιστον 8.500 χρό-
νια. Αρχικά κατοικήθηκαν από φυλές της Μεσολιθικής και της Νεολιθικής περιόδου και στη συνέχεια από 
τους Πίκτους. Το 875 οι Ορκάδες καταλήφθηκαν και προσαρτήθηκαν στη Νορβηγία και εποικίστηκαν από 
Σκανδιναβούς. Το 1472 εξαιτίας της αδυναμίας εκπλήρωσης της προικώας συμφωνίας της Μαργαρίτας της 
Δανίας προς τον σύζυγό της Ιάκωβο Γ' της Σκωτίας, οι Ορκάδες προσαρτήθηκαν στο Βασίλειο της Σκωτί-
ας. Στις Ορκάδες βρίσκονται μερικοί από τους παλαιότερους και καλύτερα διατηρημένους αρχαιολογικούς 
χώρους της Ευρώπης. Η Καρδιά του Νεολιθικού Όρκνεϊ (Heart of Neolithic Orkney) στο νησί Μέινλαντ 
έχει χαρακτηριστεί ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO. 

112  Σ.τ.Μ. Ο Witold Maria Hensel (Gniezno 1917 – Βαρσοβία 2008) ήταν ένας Πολωνός αρχαιολόγος. Ήταν 
μέλος της Πολωνικής Ακαδημίας Επιστημών και μέλος του Πολωνικού Κοινοβουλίου. 

113  Σ.τ.Μ. To Podol ή Podil είναι το κάτω μέρος της πόλης, η συνοικία που εξυπηρετούσε το εμπόριο και τη 
βιοτεχνία. Το Podil είναι σήμερα μία από τις παλαιότερες συνοικίες του Κιέβου και η περιοχή όπου ανα-
πτύχθηκε το εμπόριο και η βιομηχανία. 
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ρονταν πολύ για την οργάνωση των μεγαλύτερων κέντρων, για όσο καιρό επωφελούντο 
από αυτά και οι κάτοικοι της πόλης δεν προκαλούσαν κανένα πρόβλημα και αργότερα 
μαθαίνουμε πως τέτοιες αστικές κοινότητες δυνάμωσαν αρκετά ώστε να κρατούν τους 
Βαράγγους μακρυά και να υπαγορεύουν οι ίδιοι τις πολιτικές τους.   
 
Είναι σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας τις αρχαιολογικές μαρτυρίες από τα εμπορικά 
κέντρα της Βαλτικής για να κατανοήσουμε τι συνέβη στη Ρωσία. Πολλοί μελετητές έ-
χουν κάνει την υπόθεση ότι οι εισβολείς πρέπει να παρέμεναν σε καθαρά εθνοτικές ομά-
δες, εύκολα αναγνωρίσιμες από τους συγχρόνους τους και ότι επέμεναν να οικοδομούν 
σπίτια με τον δικό τους τοπικό τύπο και να συνεχίζουν να χρησιμοποιούν το δικό τους 
στυλ όπλων και διακοσμητικών αντικειμένων. Αυτό όμως έρχεται σε αντίθεση με τις επι-
ταγές της κοινής λογικής. Οι Βίκινγκς ως αποικιστές και εξερευνητές ήταν πρακτικοί άν-
θρωποι, ταξίδευαν δίχως πολλά πράγματα και προσαρμόζονταν στις υπάρχουσες συνθή-
κες, ενώ η επιμειξία με γυναίκες διαφορετικών φυλών ή η επιλογή παλλακίδων από τους 
αιχμαλώτους τους θα περιέπλεκε ακόμη περισσότερο τις οικογενειακές υποθέσεις και 
την περιουσία τους. Πολλά αρνητικά επιχειρήματα θα είχαν αποφευχθεί αν οι συμμετέ-
χοντες σταματούσαν μία στιγμή για να εξετάσουν τις συνθήκες της καθημερινής ζωής 
που πιθανώς επικρατούσαν στους Σκανδιναβούς στη Ρωσία και να πάψουν να τους θεω-
ρούν ανθρώπους αποφασισμένους να διαιωνίσουν τον παλιό τρόπο ζωής τους στη νέα γη 
στην οποία είχαν έρθει. Ενώ αυτοί που είχαν πρωτοέρθει είχαν ίσως αφήσει σαφείς μαρ-
τυρίες σε τάφους ή σε χώρους κατοικίας, αυτό όμως δεν συνέβαινε με τη δεύτερη ή την 
τρίτη γενιά. Πράγματι, η εξαιρετική ποιότητα των Σκανδιναβών που ταξίδεψαν ανατολι-
κά φαίνεται πως ήταν η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα στις μεταβαλλόμενες και δύ-
σκολες συνθήκες της σκληρής και επικίνδυνης ζωής τους.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Ο δρόμος για την Κωνσταντινούπολη 
 
Όπως οι Ρως έφερναν γούνες και σκλάβους στο Bulghar, με τον ίδιο τρόπο έφερναν τα 
ίδια προϊόντα στην Κωνσταντινούπολη τον δέκατο αιώνα, κατεβαίνοντας τον ποταμό 
Δνείπερο. Έχουμε μία αναφορά στο ταξίδι τους στο βιβλίο του αυτοκράτορα Κωνσταντί-
νου Πορφυρογέννητου (912-59), De Administrando Imperio που γράφτηκε για να βοη-
θήσει τον γιο του να καταλάβει την Αυτοκρατορική διοίκηση. Περιλαμβάνει μία μακρά 
περιγραφή των δυσκολιών που αντιμετώπιζαν οι Ρως για να διαπλεύσουν με τα σκάφη 
τους τον Δνείπερο, ένα θέμα στο οποίο ο αυτοκράτορας έδειχνε σαφώς μεγάλο ενδιαφέ-
ρον. Αυτό το τμήμα του βιβλίου πιστεύεται ότι έχει συνταχθεί περί το 944, με βάση μία 
αφήγηση κάποιου που είχε κάνει το ταξίδι, ίσως ενός Βυζαντινού απεσταλμένου που είχε 
μεταβεί στο Κίεβο και επέστρεφε με την εμπορική «νηοπομπή». Φαίνεται πως ήταν κά-
ποιος εξοικειωμένος με την Κωνσταντινούπολη, και το βλέπουμε αυτό από τις αναφορές 
του στον Ιππόδρομο και στο βασιλικό γήπεδο για το παιχνίδι πόλο («τζυκανιστήριον»), 
και σύμφωνα με τον Jenkins, το ύφος δείχνει ότι η αφήγηση είχε προέλθει από κάποια 
προφορική περιγραφή. Ο πληροφοριοδότης φαίνεται να είναι εξοικειωμένος τόσο με τις 
Σκανδιναβικές όσο και με τις Σλαβικές γλώσσες, και αποδεικνύεται αυτό από τα ονόμα-
τα που δίνει στους καταρράκτες, παρόλο που μπορεί να προέρχονταν από έναν Βάραγγο 
με γνώση του τόπου. Το γεγονός ότι τα ονόματα των καταρρακτών δίδονται και στις δύο 
γλώσσες έχει μεγάλη σημασία, όχι μόνο επειδή παρέχουν μία από τις πιο πολύτιμες μαρ-
τυρίες για την ταυτότητα των Ρως, αλλά και επειδή εδώ έχουμε το μοναδικό σωζόμενο 
παράδειγμα της γλώσσας που χρησιμοποιούσαν αυτή την περίοδο, ενώ τα Σλαβονικά ο-
νόματα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πρώτα σωζόμενα παραδείγματα της γλώσσας των 
Ανατολικών Σλάβων.   
 

Η αφήγηση μας μιλάει για τη συγκέντρωση των εμπόρων που θα έκαναν το ταξίδι προς 
νότο μέσα από τον Δνείπερο. Στις αρχές Νοεμβρίου κάθε χρόνο όσοι ήσαν στο Κίεβο 
έφευγαν για να συγκεντρώσουν τον φόρο υποτελείας, κυρίως σε γούνες αλλά ίσως και σε 
σκλάβους, από φυλές στις γύρω περιοχές. Εν τω μεταξύ, μερικοί από τους Σλάβους που 
πλήρωναν φόρο υποτελείας στο Κίεβο, κατασκεύαζαν σκάφη για το ταξίδι και πληρώνο-
νταν γι’ αυτά. φαίνεται ότι κάθε χρόνο παραδινόταν ενας νέος «στόλος» και τα παλιά 
σκάφη καταστρέφονταν. Αυτά τα σκάφη ονομάζονται μονόξυλα και ο όρος δείχνει ένα 
σκάφος κατασκευασμένο από έναν κορμό δένδρου ο οποίος έχει γίνει κοίλος με σκάψι-
μο. Είναι γνωστό ότι τα μονόξυλα αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί από τους Σλάβους από τον 
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έβδομο αιώνα και εξής, και ο Priscus114 αναφέρει την ύπαρξη τέτοιων σκαφών σε μία 
αφήγηση της επίσκεψής του στην Αυλή του Αττίλα το 448. έχουν επίσης βρεθεί στο 
Νόβγκοροντ. Προφανώς στις πολεμικές εκστρατείες οι Ρως χρησιμοποιούσαν μεγαλύτε-
ρα σκάφη σκανδιναβικού τύπου, αλλά τα σκάφη στον Δνείπερο προορίζονταν για εμπο-
ρικούς σκοπούς, και υποτίθεται ότι ήταν καλύτερα προσαρμοσμένα στις συνθήκες του 
ταξιδιού, στη διέλευση των καταρρακτών και στο ταξίδι στη Μαύρη Θάλασσα προς την 
Κωνσταντινούπολη. Είναι σαφές πως οι εκστρατείες διευθετούντο διά συνθήκης με τον 
αυτοκράτορα, και είναι πιθανόν ότι οι Βυζαντινοί αποθάρρυναν όσο το δυνατόν περισ-
σότερο τη χρήση πλοίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε πολεμικούς σκο-
πούς.   

 
Έχει διατυπωθεί η απορία αν ένα τέτοιο πρωτόγονο σκάφος ήταν ικανό να μεταφέρει με-
γάλες ομάδες εμπόρων με τα φορτία τους από αγαθά και σκλάβους. αυτό όμως γινόταν 
δυνατό με την ανύψωση των πλευρών του σκάφους με σανίδες, όπως γίνεται στα σκάφη 
clinker.115 Κάποια από τα πλοία που βρέθηκαν στο Νόβγκοροντ ήταν εφοδιασμένα με 
πλαίσια για να συγκρατούν το σανίδωμα μ’ αυτόν τον τρόπο. Σε δύο περιπτώσεις, στην 
αφήγηση του ταξιδιού, αναφέρεται ότι στα σκάφη προστέθηκαν «άρμενα» και αυτό ίσως 
σήμαινε την κατασκευή υψηλότερων πλευρών καθώς και την προσθήκη ιστών και ιστί-
ων. Τα σκάφη που χρησιμοποιούν οι Κοζάκοι τον δέκατο έβδομο αιώνα φαίνεται να έ-
χουν κατασκευαστεί με την ίδια αρχή. κατασκευάζονταν χωρίς καρίνα, αλλά πάνω σε 
«πυθμένα από ξύλο ιτιάς» και είχαν μήκος περίπου 15 μέτρα. όταν υψώνονταν με σανί-
δες, καρφωμένες η μία πάνω στην άλλη, είχαν ύψος 4 μέτρων και μήκος 20 μέτρων, σύμ-
φωνα με την περιγραφή ενός Γάλλου περιηγητή, του Guillaume Levasseur de Beauplan. 
Το ταξίδι θα πρέπει να ήταν εξουθενωτικό, πράγμα που εξηγεί το γεγονός ότι κάθε χρόνο 
χρειάζονταν νέα σκάφη. η συνθήκη του 907 αναφέρει ότι οι έμποροι που επέστρεφαν [α-
πό την Κωνσταντινούπολη] έπαιρναν από τον αυτοκράτορα προμήθειες, σχοινιά, πανιά 
και ούτω καθεξής για το ταξίδι, ανάλογα με τις ανάγκες τους. Το ταξίδι επιστροφής με 
φορτία όπως μετάξι, κρασί και είδη πολυτελείας, σήμαινε ότι τα σκάφη ήταν λιγότερο  

                                                 
114  Σ.τ.Μ. Ο Πρίσκος είναι βυζαντινός ιστορικός του 5ου αιώνα. Γεννήθηκε το 410 περίπου, στο Πάνιον Ραι-

δεστού της Θράκης. Σπούδασε ρητορική και φιλοσοφία, στα χρόνια του Θεοδοσίου Β'. Έλαβε μέρος σε δι-
πλωματικές αποστολές των Βυζαντινών στο εξωτερικό και γράφει στο έργο του για τους λαούς που συνά-
ντησε. Πιστεύεται ότι πέθανε γύρω στο 470. 

115  Σ.τ.Μ. Σκάφος τύπου Clinker: είναι μία μέθοδος κατασκευής σκαφών όπου οι άκρες των σανίδων στην 
γάστρα του σκάφους αλληλοεπικαλύπτονται. Είναι δηλ. σκάφος με γάστρα κλιμακωτής αρμολογίας. Η τε-
χνική αυτή αναπτύχθηκε στη Βόρεια Ευρώπη και χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία από τους Αγγλοσάξονες, 
Φρίσιους, Σκανδιναβούς. Η αντίθετη μέθοδος ονομάζεται carvel, όπου οι άκρες των σανίδων ολισθαίνουν 
ομαλά η μία πάνω στην άλλη. Είναι σκάφη με γάστρα λείας αρμολογίας και είναι η κύρια τεχνική κατα-
σκευής σκαφών στην Μεσόγειο. 
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φορτωμένα και ίσως λιγότερα σε αριθμό. Ωστόσο, δεδομένου ότι έπρεπε να πλεύσουν 
αντίθετα στο ρεύμα των ποταμών, πιθανότατα προέκυπταν μεγαλύτερες δυσκολίες κατά 
τη διέλευση τους από τους καταρράκτες. Ενώ οι Σλάβοι παρείχαν τα σκάφη, οι ίδιοι οι 
Ρως ήταν υπεύθυνοι για τα κουπιά, τις εξαρτήσεις και τις σανίδες για τις πλευρές. 
 
Μετέφεραν τα σκάφη στον ποταμό από τις δασικές περιοχές όπου κατασκευάζονταν, ί-
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σως στους λόφους Valdai.116 εξοπλίζονταν στο Κίεβο και στη συνέχεια τα κατέβαζαν 
από τον ποταμό στο Vitichev, περίπου σαράντα πέντε χιλιόμετρα νότια του Κιέβου, όπου 
περίμεναν την υπόλοιπη νηοπομπή που προερχόταν από άλλες πόλεις. Αυτός ήταν ένας 
οχυρωμένος τόπος και πιθανότατα είχε επιλεχθεί για να μπορούν να συμμετέχουν τα 
σκάφη από το Pereyaslavl στον κάτω Trubezh.117 Έπρεπε να φύγουν τον Ιούνιο για να 
μπορέσουν να ολοκληρώσουν το ταξίδι τους στην Κωνσταντινούπολη και να επιστρέ-
ψουν πριν ο ποταμός παγώσει. Υπάρχει η εκτίμηση ότι ολόκληρο το ταξίδι διαρκούσε 
πέντε έως έξι εβδομάδες, υπολογίζοντας δέκα μέρες προς τους καταρράκτες, μία ή δύο 
μέρες για να τους περάσουν, μία ημέρα στο νησί του Αγίου Γρηγορίου, τέσσερις ημέρες 
μέχρι το στόμιο του Δνείπερου και κατόπιν να περάσουν από το στόμιο του Δνείστερου 
στον Δούναβη, όπου τα πλοία προετοιμάζονταν για την ανοιχτή θάλασσα. Τελικά ξεκι-
νούσαν το ταξίδι τους για την πρωτεύουσα από την Μεσημβρία, με το ταξίδι ίσως να δι-
αρκεί μέχρι και είκοσι μέρες για ένα σκάφος που μάλλον ήταν άτεχνο και αργό. Αυτός 
ίσως να ήταν και ο λόγος που προτιμούσαν να ακολουθούν την ακτογραμμή μέχρι το 
δέλτα του Δούναβη από την Κωστάντζα, τη Βάρνα και τη Μεσημβρία. Η έμφαση που 
δίνεται στη συμφωνία που υπήρχε για τον εξοπλισμό των πλοίων για το ταξίδι της επι-
στροφής ίσως να σημαίνει ότι έπρεπε να επιστρέψουν κατευθείαν στο στόμιο του Δνεί-
περου.    
 
Στο Vitichev, πλοία που προέρχονταν από άλλα βορειότερα μέρη προσχωρούσαν στη 
νηοπομπή και κατέβαιναν τον ποταμό μέχρι να φτάσουν ατους καταρράκτες, σ’ ένα ση-
μείο λίγο πιο πέρα από τη σύγχρονη πόλη Ντνιεπροπετρόβσκ (Dnepropetrovsk) (βλ. 
Χάρτη 4). Υπήρχαν επτά μικροί καταρράκτες (κατεβασιές), δημιουργώντας ένα σοβαρό 
εμπόδιο για τους ταξιδιώτες, και ήταν πλεύσιμοι μόνο μέσα σε διάστημα λίγων εβδομά-
δων τον χρόνο, ενώ το νερό ήταν ψηλά. στον δέκατο ένατο αιώνα, καλύτερη εποχή ήταν 
οι αρχές Μαΐου, αλλά οι Ρως φαίνεται ότι έφευγαν πιο αργά από αυτή την ημερομηνία. 
Οι καταρράκτες αυτοί έχουν πλέον εξαφανιστεί ως αποτέλεσμα της κατασκευής του υ-
δροηλεκτρικού σταθμού στην περιοχή που δημιούργησε μία τεχνητή λίμνη. Η διαπραγ-
μάτευση μαζί τους περιγράφεται με μεγάλη λεπτομέρεια:  
 

                                                 
116  Σ.τ.Μ. Οι λόφοι Valdai είναι μια περιοχή οροπεδίων στα βορειοδυτικά της κεντρικής Ρωσίας, με κατεύ-

θυνση από βορρά προς νότο ανάμεσα στην Αγία Πετρούπολη και στη Μόσχα. Οι λόφοι Valdai είναι ένας 
δημοφιλής τουριστικός προορισμός, ιδιάιτερα για ψάρεμα. Σήμερα η βιόσφαιρα τους προστατεύεται από 
την UNESCO. 

117  Σ.τ.Μ. Ποταμός στην κεντρική Ρωσία. Μήκος 36 χιλ. Εκβάλλει στην λίμνη Plescheyevo. Μεγάλη πόλη, 
Pereslavl-Zalessky. 
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«Καὶ πρῶτον μὲν ἔρχονται εἰς τὸν πρῶτον φραγμόν, τὸν ἐπονομαζόμενον Ἐσσουπῆ, ὃ 
ἑρμηνεύεται Ῥωσιστὶ καὶ Σκλαβηνιστὶ ‘μὴ κοιμᾶσαι’· ὁ δὲ τούτου φραγμὸς τοσοῦτόν 
ἐστιν στενός, ὅσον τὸ πλάτος τοῦ τζυκανιστηρίου· μέσον δὲ αὐτοῦ πέτραι εἰσὶ ῥιζιμαῖαι 
ὑψηλαὶ νησίων δίκην ἀποφαινόμεναι. Πρὸς αὐτὰς οὖν ἐρχόμενον τὸ ὕδωρ καὶ πλημμυ-
ροῦν κἀκεῖθεν ἀποκρημνιζόμενον πρὸς τὸ κάτω μέρος ἦχον μέγαν καὶ φόβον ἀποτελεῖ. 
Καὶ διὰ τοῦτο μέσον αὐτῶν οὐ τολμῶσιν οἱ Ῥῶς διελθεῖν, ἀλλὰ πλησίον σκαλώσαντες 
καὶ τοὺς μὲν ἀνθρώπους ἐκβαλόντες εἰς τὴν ξηράν, τὰ δὲ λοιπὰ πράγματα ἐάσαντες εἰς 
τὰ μονόξυλα, εἶθ' οὕτως γυμνοὶ τοῖς ποσὶν αὐτῶν ψηλαφοῦντες ***, ἵνα μή τινι λίθῳ 
προσκρούσωσιν. Τοῦτο δὲ ποιοῦσιν οἱ μὲν πλώρᾳ, οἱ δὲ μέσον, οἱ δὲ καὶ εἰς τὴν πρύμναν 
μετὰ κονταρίων κοντοβευόμενοι, καὶ μετὰ τοιαύτης ἁπάσης ἀκριβείας διέρχονται τὸν 
τοιοῦτον πρῶτον φραγμὸν διὰ τῆς γωνίας καὶ τῆς ὄχθης τοῦ ποταμοῦ.» (Έρχονται στον 
πρώτο καταρράκτη (κατεβασιά), που ονομάζεται Εσσουπή, που στα Ρωσικά και στα Σλα-
βονικά σημαίνει "Μη κοιμάσαι". το πλάτος του καταρράκτη δεν είναι τίποτε περισσότερο 
από αυτό του γηπέδου για πόλο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχουν υψηλοί βράχοι στη μέ-
ση της κατεβασιάς, που φαίνονται σαν νησιά. Το νερό όπως έρχεται χτυπάει πάνω τους και 
κατακρυμνίζεται κάτω βγάζοντας έναν μεγάλο και φοβερό βρυχηθμό. Γιαυτό οι Ρως δεν 
τολμούν να περάσουν από το κέντρο του ποταμού, αλλά σταματούν στην ακτή εκεί κοντά 
και βγάζουν στην ξηρά τους ανθρώπους, αλλά όλα τα άλλα πράγματα τα αφήνουν στα σκά-
φη, και τότε βγάζουν τα υποδήματα τους για να ψηλαφούν τον πυθμένα με τα πόδια τους, 
για να αποφύγουν να κτυπήσουν σε κανένα βράχο… μερικοί στη πλώρη, μερικοί στο κέ-
ντρο, ενώ άλλοι με κοντάρια προσπαθούν να χειριστούν το πλοίο από την πρύμνη και με τη 
βοήθεια αυτής της προσεκτικής προσπάθειας περνούν από τον πρώτο καταρράκτη, φέρνο-
ντας το σκάφος κοντά στην ακτή.) 
 
Άλλοι δύο καταρράκτες αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο και κατόπιν φθάνουν στον 
τέταρτο και μεγαλύτερο, όπου λέγεται πως οι πελεκάνοι φωλιάζουν στα βράχια. Εδώ κά-
ποιοι από τα πληρώματα πρέπει να παρακολουθούν σε περίπτωση επίθεσης από τους Πε-
τσενέγκους, ενώ οι υπόλοιποι ξεφορτώνουν τα σκάφη και οδηγούν τους σκλάβους118 α-
λυσοδεμένους για δέκα περίπου χιλιόμετρα, μέχρι να ξεπεράσουν τους καταρράκτες. τα 
σκάφη μερικές φορές σύρονται άδεια και μερικές φορές μεταφέρονται στους ώμους των 
ανδρών. Αυτός ο καταρράκτης πρέπει να είναι ο φοβερός Nenasytets («ακόρεστος») και 
έχει θεωρηθεί ότι η αναφορά στους πελεκάνους προέκυψε από μία παρεξήγηση του ονό-

                                                 
118  Σ.τ.Μ. Ο αυτοκράτορας Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος, στο βιβλίο De Administrado Imperio τους απο-

καλεί «ψυχάρια», δηλ. ψυχούλες! 
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ματος. Ο Evarnitsky119 δίνει μία ζωντανή περιγραφή αυτού του τρομερού καταρράκτη, 
αναφέροντας τις κοφτερές πέτρες και τους βράχους, την βία του ρεύματος, τα σύννεφα 
των σταγονιδίων, τις βαθιές ρουφήχτρες ανάμεσα στα βράχια: «Όλα αυτά παράγουν έναν 
φοβερό θόρυβο, που μοιάζει με μουγκρητό, που μπορεί να ακουστεί πολύ μακριά από 
τον καταρράκτη και πνίγει όλους τους άλλους ήχους – το κρώξιμο των πουλιών και τη 
φωνή του ανθρώπου».   
 
Οι επόμενοι δύο καταρράκτες είναι λιγότερο επικίνδυνοι και αντιμετωπίζονται με τον 
ίδιο τρόπο όπως και ο πρώτος. Στον έβδομο υπάρχει ένας τόπος όπου ο ποταμός είναι 
βατός (πιθανώς στην περιοχή Kichkas) στη διαδρομή που οδηγεί από την Χερσώνα της 
Κριμαίας στη γη των Πετσενέγκων. Εδώ ο ποταμός λέγεται ότι είναι τόσο πλατύς όσο ο 
Ιππόδρομος στην Κωνσταντινούπολη (περίπου 120 μέτρα) και κρέμονται από πάνω του 
ψηλά βράχια όπου οι Πετσενέγκοι και οι σύμμαχοί τους συχνά περίμεναν για να επιτε-
θούν στους ταξιδιώτες. Στην Kichkas ήταν που το 1928, κατά την κατασκευή του φράγ-
ματος του Δνείπερου, βρέθηκαν πέντε σπαθιά σκανδιναβικού τύπου στην κοίτη του πο-
ταμού. ανήκαν στον δέκατο αιώνα και θεωρούνται πως είχαν χαθεί όλα μαζί ταυτόχρονα. 
Αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να είχε συμβεί κατά τη στιγμή της επίθεσης εναντίον 
του Σβιατοσλάβου, που οδήγησε στον θάνατό του το 972, αλλά από την αφήγηση φαίνε-
ται πιθανό ότι πολλές μάχες έλαβαν χώρα σ’ αυτό το πέρασμα. 
 
Όταν οι ταξιδιώτες είχαν περάσει με ασφάλεια και τον τελευταίο καταρράκτη, έφθαναν 
στο νησί του Αγίου Γρηγορίου, του οποίου η Ρωσική ονομασία είναι Khortitsa, και βρί-
σκεται σαν ένα τεράστιο πλοίο στη μέση του ποταμού, με ψηλούς βράχους στις τρεις 
πλευρές του.120 Ονομάζεται επίσης νησί των Βαράγγων σε μία πηγή του 1223. Εδώ υ-
πήρχε μία τεράστια βελανιδιά και οι Ρως θυσίαζαν πετεινούς, τραβώντας κλήρους για να 
αποφασίσουν ποια πουλιά έπρεπε να πεθάνουν, αλλά προσέφεραν επίσης και φαγητά, 
τοποθετώντας έναν κύκλο από βέλη γύρω από την βελανιδιά. Μία μεγάλη βελανιδιά, κο-
λοσσιαίου μεγέθους και μεγάλης ηλικίας σ’ αυτό το νησί περιγράφεται από έναν περιη-
                                                 
119  Σ.τ.Μ. Yavornytsky, Dmytro (Evarnitsky), Ουκρανία 1855 - 1940. Ιστορικός, εθνογράφος και λεξικογρά-

φος, πλήρες μέλος του επιστημονικού συλλόγου Shevchenko από το 1914. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο 
του Χάρκοβο (1877-86) και δίδαξε Ρωσική ιστορία στα γυμνάσια στο Χάρκοβο (1881-6). Δίδαξε στην Α-
γία Πετρούπολη (1896) και στη Μόσχα (ως καθηγητής ιστορίας και αρχαιολογίας των Ουκρανών Κοζά-
κων στο Πανεπιστήμιο της Μόσχας από το 1897) και έγινε διευθυντής του Μουσείου Αρχαιοτήτων στο 
Κατερίνοσλαβ (σήμερα Εθνικό Ιστορικό Μουσείο του Ντιτρόπετροβσκ) το 1902, θέση που κράτησε για το 
υπόλοιπο της ζωής του. Συντόνισε την αρχαιολογική και τεκμηριωτική εργασία που πραγματοποιήθηκε 
στις περιοχές που πλημμύρισε ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός του Δνείπερου (1927-32). 

120  Σ.τ.Μ. Το νησί Khortytsia είναι το μεγαλύτερο νησί στον ποταμό Δνείπερο, με μήκος 12.5 χιλ. και πλάτος 
2.5 χιλ. Το νησί είναι μέρος του Εθνικού Πάρκου Khortytsya. Αυτός ο ιστορικός τόπος βρίσκεται μέσα στα 
όρια της πόλης Zaporizhia, στην Ουκρανία. 
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γητή το 1876, αμέσως μετά την κατάρρευση της, και λέγεται πως ήταν ο παραδοσιακός 
τόπος συνάντησης των Κοζάκων Ζαπορόγκ.121 Από το σημείο αυτό και εξής, η ομάδα 
ήταν ελεύθερη από τον κίνδυνο των Πετσενέγκων, καθώς ο ποταμός άνοιγε και οι όχθες 
ήταν χαμηλές και στις δύο πλευρές, ακατάλληλες για ενέδρα από τοξότες. Υπήρχε, ω-
στόσο, ακόμη κάποιος κίνδυνος αν τα σκάφη έβγαιναν στην ξηρά στο στόμιο του ποτα-
μού. Στο νησί του Αγίου Αιθερίου ή Μπερεζάν στις εκβολές του Δνείπερου122 ανακα-
λύφθηκε το 1905 μία Σουηδική ρουνική επιγραφή σε στήλη, η οποία αναφέρει ότι ανε-
γέρθηκε από τον Grani στη μνήμη του συντρόφου του Καρλ, ο οποίος προφανώς πέθανε 
στο ταξίδι κάποια στιγμή στον 11ο αιώνα. Τα πλοία φαίνεται πως ακολουθούσαν τον 
Δνείστερο μέχρι την εκβολή του Δούναβη, όπου μπορούσαν να εξοπλιστούν με ιστία, 
ιστούς και πηδάλια για το τελικό τμήμα του ταξιδιού στην Μαύρη Θάλασσα προς την 
πρωτεύουσα, όπου, όπως το θέτει η αφήγηση του Κωνσταντίνου, «οὕτως μέχρι τούτων ὁ 
πολυώδυνος αὐτῶν καὶ περίφοβος, δυσδιέξοδός τε καὶ χαλεπὸς ἀποπεραίνεται πλοῦς.» 
(επιτέλους το ταξίδι τους, γεμάτο από επώδυνη προσπάθεια και τρόμο, δυσκολία και κίνδυ-
νο έφθανε στο τέλος του).     
 
Αυτή η αφήγηση μας δίνει την πιο πειστική εικόνα των ταλαιπωριών που προκαλούσαν 
οι εμπορικές συναλλαγές στη Ρωσία κατά τον δέκατο και ενδέκατο αιώνα. ο τεράστιος 
σωματικός κόπος που χρειαζόταν για να περάσουν τα σκάφη τους καταρράκτες και οι 
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν όσοι επιθυμούσαν να φέρουν σκλάβους, γούνες και άλλα 
είδη με ασφάλεια στην πρωτεύουσα, με τη συνεχή απειλή εχθρικών επιθέσεων καθοδόν. 
Τα ονόματα των καταρρακτών, που έχουν καταγραφεί προσεκτικά τόσο στις Σλαβικές 
όσο και στις Ρωσικές γλώσσες, έχουν συζητηθεί πολύ από τους μελετητές και δεν υπάρ-
                                                 
121  Σ.τ.Μ. 1648-1775. Οι Κοζάκοι Ζαπόρογκ. Οι συνεχείς πόλεμοι με τους Τατάρους, ανάγκασαν τον Ουκρα-

νικό πληθυσμό σ’ αυτά τα μέρη να υιοθετήσει μία πολιτική συνεχούς «ετοιμότητας». Αυτοί οι αγωνιστές 
των ελών διήγαν μία επισφαλή ζωή, αλλά είχαν πρόσβαση στα παρθένα εδάφη των συνόρων με όλους τους 
φυσικούς θησαυρούς τους και οι Πολωνοί αξιωματούχοι δεν τολμούσαν να εισέλθουν σ’ αυτές τις επικίν-
δυνες περιοχές. Αυτοί οι ένοπλοι αγρότες, κυνηγοί και ψαράδες διήγαν μία ζωή ανεξαρτησίας και ονόμα-
ζαν τους εαυτούς τους Κοζάκους, δηλ. "ελεύθεροι πολεμιστές". 

122  Σ.τ.Μ. Το νησί Berezan (Αρχαία Ελληνικά: Βορυσθένης) είναι ένα νησί στη Μαύρη Θάλασσα, στην είσο-
δο του ποταμού Δνείπερου, στην Ουκρανία. Το νησί Μπερεζάν έχει περίπου 900 μέτρα μήκος και 320 μέ-
τρα πλάτος. Το χωρίζει από την ηπειρωτική χώρα περίπου ενά-και-μισό χιλ. ρηχό νερό. Το Μπερεζάν υ-
πήρξε μία από τις πρώτες ελληνικές αποικίες (πιθανώς γνωστή ως Βορυσθένης, από το όνομα του Δνείπε-
ρου στα ελληνικά) στη βόρεια περιοχή του Ευξείνου Πόντου. Το νησί κατοικήθηκε για πρώτη φορά στα 
μέσα του 7ου αιώνα π.Χ. και είχε εγκαταλειφθεί σε μεγάλο βαθμό στα τέλη του 5ου αι. π.Χ., όταν η Ολβία 
έγινε η κυρίαρχη αποικία στην περιοχή. Τον 5ο αιώνα π.Χ. ο Ηρόδοτος το επισκέφθηκε για να συγκεντρώ-
σει πληροφορίες σχετικά με τη βόρεια πορεία του ομώνυμου ποταμού. Η αποικία αναπτύχθηκε με βάση το 
εμπόριο σιτηρών με την ενδοχώρα της Σκυθίας. Τον Μεσαίωνα, το νησί είχε μεγάλη στρατιωτική σημασία 
επειδή βρισκόταν στο στόμια του Δνείπερου. Κατά τη διάρκεια της περιόδου των Ρως του Κιέβου, υπήρξε 
ένας σημαντικός σταθμός στην εμπορική διαδρομή των Βαράγγων προς τους Έλληνες. Εκεί ήταν που οι 
Βάραγγες έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με τους Έλληνες. 
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χει καμία αμφιβολία ότι τα ονόματα των Ρως έχουν Σκανδιναβική προέλευση, αν και σε 
ορισμένες περιπτώσεις υπάρχει σημαντική διαφωνία ως προς το ποια ακριβώς είναι η 
μορφή τους. Πιθανότατα έχουν ληφθεί από κάποια προφορική αφήγηση, αφήνοντας με-
γάλο περιθώριο λάθους. Κατά την μορφή ήταν Παλαιοσουηδικά, και τα Σλαβικά ονόμα-
τα είναι Ανατολικής Σλαβονικής προέλευσης. μερικοί μελετητές ανιχνεύουν ίχνη Βουλ-
γαρικής επιρροής σ’ αυτά, αν και ο Falk, χρησιμοποιώντας το πρώτο χειρόγραφο, ισχυρί-
ζεται ότι διακρίνει μία Ουκρανική επιρροή. Πρότεινε την θεωρία ότι οι Ρως ήταν αυτοί 
που πρώτοι έδωσαν ονόματα στους καταρράκτες και ότι τα Σλαβονικά ονόματα αποτε-
λούσαν μεταφράσεις. Υποθέτουμε ότι οι ντόπιοι πρέπει να χρησιμοποιούσαν ονόματα 
για τους καταρράκτες πριν από την έλευση των Ρως, αλλά ίσως τα ονόματα που έδωσε ο 
Κωνσταντίνος να ήταν τα ιδιαίτερα ονόματα που χρησιμοποιούσαν οι άνδρες από το Κί-
εβο που πραγματοποιούσαν τακτικά το ταξίδι. Ανήκουν στο είδος εκείνο των περιγραφι-
κών ονομάτων που συνδέονται με τους μεγάλους καταρράκτες των ποταμών της Βόρειας 
Αμερικής και τα οποία βοηθούν να φτιαχτεί μια εικόνα του ποτάμιου δρόμου.   
 
Ο κατάλογος των καταρρακτών που μας δίνεται στην ελληνική αφήγηση έχει ως εξής: 
Πρώτος, ο Ἐσσουπῆ, πιθανώς από το asupi, «αυτός που πάντα βυζαίνει» ή το ei sofi, «μη 
κοιμᾶσαι» (η ερμηνεία αυτή δίνεται στο κείμενο), ή εναλλακτικά από το ves uppi, «να 
είστε άγρυπνοι». Μόνο ένα όνομα δίνεται γι’ αυτόν τον καταρράκτη, ίσως επειδή οι 
μορφές των δύο λεξεων ήταν αρκετά όμοιες και έτσι θα συγχέονταν. Δεύτερος, ο Οὐ-
λβορσί, από τη λέξη holmfors, «καταρράκτης νησιού». Τρίτος, ο Γελανδρί, από τον όρο 
gjallandi, «σκούζει» ή «κτυπάει δυνατά», που συμφωνεί με το μεταγενέστερο Ρωσικό 
όνομα Zvonets από το zvon, «ήχος κουδουνιού». Τέταρτος, ο Ἀειφόρ, είτε από τη λέξη 
eiforr, “πάντoτε αγριεμένος», είτε από το edfors, «καταρράκτης της διόλκου». Πέμπτος, 
ο Βαρουφόρος, είτε από τον όρο barufors, «καταρράκτης με κύματα», είτε από το varu-
fors, «καταρράκτης των γκρεμών». Έκτος, ο Λεάντι, που προέρχεται είτε από την λέξη 
hlæjandi, «γελώντας», ή leandi, «ὅ ἐστιν ‘βράσμα νεροῦ’». Έβδομος, ο Στρούκουν, από 
τη λέξη strukum, «ταχύ ρεύμα», ή strukn, «ρεύμα», «μικρός φραγμός». Το τέταρτο από 
αυτά τα ονόματα, Ἀειφόρ, αναφέρεται σε μία ρουνική επιγραφή, πάνω σε μία στήλη στο 
Pilgards της νήσου Gotland, η οποία αναφέρεται σε πέντε αδέλφια που ταξίδευαν νότια 
μ’ έναν άνθρωπο που ονομαζόταν Vifil ως αρχηγό τους. η στήλη στήθηκε στη μνήμη ε-
νός ανθρώπου ονόματι Rafn, ο οποίος πέθανε στον Ἀειφόρ, προφανώς στο ταξίδι της ε-
πιστροφής.  
 
Η εξιστόρηση των καταρρακτών στην ελληνική πραγματεία μπορεί να συγκριθεί με μία 
περιγραφή που υπάρχει σε μία από τις θρυλικές σάγκες, την Yngvars Saga Viðforla. Αυ-
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τή η σάγκα ασχολείται μ’ ένα ταξίδι που έκανε μία ομάδα Σουηδών υπό την αρχηγία ε-
νός Σουηδού πρίγκιπα που ονομάζεται Ingvar σ’ ένα μεγάλο Ρωσικό ποτάμι και περι-
λαμβάνει τον αγώνα τους να περάσουν αρκετούς καταρράκτες. Ο πρώτος στον οποίο έ-
φτασαν βρισκόταν σ’ ένα σημείο όπου ο ποταμός έτρεχε μέσα από ένα βαθύ φαράγγι και 
μπόρεσαν να τραβήξουν τα σκάφη με σχοινιά. Ωστόσο, στον δεύτερο καταρράκτη, αυτό 
δεν κατέστη δυνατό: 
 
«Έφθασαν σ’ ένα μεγάλο καταρράκτη. Υπήρχε τέτοιος αναβρασμός και παραζάλη ώστε 
αναγκάστηκαν να βγουν στην ξηρά... οι γκρεμοί ήταν τόσο ψηλοί ώστε δεν μπόρεσαν να 
τραβήξουν το πλοίο με τα σχοινιά. Έφεραν τα σκάφη τους ανάμεσα στα βράχια, όπου ο 
ποταμός καμπύλωνε με το ρεύμα. Υπήρχε ένα κενό ορατό ανάμεσα στα βράχια, και εκεί 
βγήκαν στην στεριά. το σημείο εκείνο ήταν επίπεδο και υγρό. Ο Ingvar τους είπε να βια-
στούν να φτιάξουν εργαλεία εκσκαφής και αυτό έκαναν. Άρχισαν να σκάβουν και έφτια-
ξαν ένα βαθύ πλατύ χαντάκι, ώστε ο ποταμός να μπορέσει να περάσει μέσα απ’ αυτό. 
Αλλά χρειάστηκε ένας μήνας μέχρις ότου μπορέσουν να περάσουν τα σκάφη τους μέσα 
απ’ αυτό.»    
 
Στο τέλος της σάγκας υπάρχει ένα σημείωμα για τις παραδόσεις που ισχυρίζεται ο συγ-
γραφέας πως έχει χρησιμοποιήσει, το οποίο περιέχει το εξής ενδιαφέρον σχόλιο: 
 
«Κάποιοι λένε ότι ο Ingvar και οι σύντροφοί του συνέχισαν για δύο ακόμη εβδομάδες 
και ήταν αδύνατον να δουν οτιδήποτε αν δεν άναβαν ένα κερί, επειδή τα βράχια συνα-
ντιούνταν πάνω από το ποτάμι και ήταν σαν να κωπηλατούσαν για δύο εβδομάδες μέσα 
σε μία σπηλιά. Οι σοφοί, ωστόσο πιστεύουν ότι αυτό δεν μπορεί να είναι αληθινό, εκτός 
αν ο ποταμός έρρεε μέσα από ένα τόσο στενό φαράγγι ώστε τα βράχια να συναντώνται 
πάνω από το κεφάλι τους, ή ειδάλλως τα δάση ήταν τόσο πυκνά ώστε τα δέντρα να συ-
ναντώνται επάνω, καθώς οι γκρεμοί πλησίαζαν ο ένας τον άλλο.» 
 
Η δομή της σάγκας είναι μπερδεμένη και δεν μπορεί να εξορθολογιστεί πλήρως, αλλά 
φαίνεται να διατηρεί τις γνήσιες παραδόσεις μιας διάσημης εκστρατείας στη Ρωσία σε 
μια προσπάθεια να ανοίξουν ξανά οι χαμένες εμπορικές διαδρομές μέσα από τον Βόλγα 
προς την Κασπία Θάλασσα. Η αφήγηση για το πέρασμα των καταρρακτών σίγουρα μας 
υπενθυμίζει τις συνθήκες στον Δνείπερο και μπορεί να βασίζεται σε ιστορίες αυτού του 
ποταμού. Η σημασία που είχε η γνώση πολλών γλωσσών για το ταξίδι, την οποία πολύ 
τονίζει η σάγκα, θα ίσχυε και εδώ. Λέγεται πως ο Ingvar είχε περάσει τρεις μήνες στη 
Ρωσία πριν ξεκινήσει το ταξίδι του, και έμαθε να μιλά αρκετές γλώσσες. Όταν συναντή-
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θηκε με τη σοφή βασίλισσα Silkisif, έμεινε σιωπηλός για λίγο για να ανακαλύψει πόσες 
γλώσσες γνώριζε και έμεινε ικανοποιημένος όταν βρήκε πως μιλούσε λατινικά, ελληνι-
κά, γερμανικά και σκανδιναβικά, καθώς και «πολλές άλλες γνωστές στον ανατολικό 
δρόμο». Ένας άλλος ηγέτης, ο βασιλιάς της Ηλιούπολης, μπορούσε να μιλήσει πολλές 
γλώσσες, αλλά η μητρική του γλώσσα ήταν τα ελληνικά. Μετά τον θάνατο του Ingvar, ο 
γιος του αποφάσισε να ακολουθήσει το παράδειγμα του πατέρα του και πέρασε έναν χει-
μώνα σ’ ένα σχολείο «όπου έμαθε να μιλά πολλές γλώσσες που είναι γνωστό πως χρησι-
μοποιούνται στον ανατολικό δρόμο». Το σύμπλεγμα των γλωσσών και των πολιτισμών 
νότια του Νόβγκοροντ ήταν πράγματι τέτοιο έτσι ώστε όταν μία ομάδα εμπόρων ταξί-
δευε προς το νότο, ήταν απολύτως απαραίτητο να έχει καλούς διερμηνείς μαζί της. Αυτό 
γίνεται σαφές και από την αφήγηση του Ibn Fadlan για το μακρύ ταξίδι του από τη Βα-
γδάτη, μέσω του Βόλγα, στη Bulghar και επίσης από ένα επεισόδιο στον παλαιό Ρωσικό 
βίο του Αγίου Αντωνίου. αυτός ο άγιος, λέγεται πως στις αρχές του δωδέκατου αιώνα 
συναντήθηκε μ’ έναν Έλληνα έμπορο στο Νόβγκοροντ που μιλούσε λατινικά, ελληνικά 
και ρωσικά. διαπίστωσε ότι ο άνθρωπος ήταν εξελληνισμένος Έλληνας από την Κριμαία 
που είχε μάθει ρωσικά μέσω εμπορικών επαφών με τις βόρειες ζώνες.  
 
Στο τέλος του ταξιδιού, οι έμποροι έφταναν στην εξαίσια πρωτεύουσα της Βυζαντινής 
Αυτοκρατορίας, στην Κωνσταντινούπολη. Γι’ αυτούς ήταν η Μεγάλη Πόλη (Mikla-
garðr), και ο αντίκτυπος της πολυπλοκότητας και της πολυτέλειας που είχε πάνω τους, 
πρέπει να ήταν τεράστιος. Η πόλη προσέφερε επίσης έναν ακαταμάχητο πειρασμό σε ε-
πιδρομείς, και στα τέλη του 9ου και στις αρχές του 10ου αιώνα, έγιναν πολλές επιθέσεις με 
τα πλοία των Ρως, για τις οποίες μαθαίνουμε πολλά από τις βυζαντινές πηγές. Οι Βυζα-
ντινοί αντιμετώπισαν αυτή την απειλή με τις δύο αγαπημένες τους μεθόδους, τη διπλω-
ματία αφενός, και την πολιτική να στρέφουν τον έναν εχθρό ενάντια στον άλλο, αφετέ-
ρου. Γύρω στο 874, ο Βασίλειος έστειλε δώρα σ’ αυτόν τον πλέον «αδούλωτο και ασεβή 
λαό των Ρως». Στην πραγματεία του ο Κωνσταντίνος επισημαίνει με προσοχή ότι οι Ρως 
δεν μπορούσαν να φτάσουν στην Αυτοκρατορική πόλη ούτε για εμπόριο, ούτε για πολέ-
μους, αν δεν τα είχαν καλά με τους Πετσενέγκους, έτσι ώστε αν ο αυτοκράτορας είχε 
τους Πετσενέγκους με το μέρος του, ούτε οι Ρως, ούτε οι Τούρκοι μπορούσαν να επιτε-
θούν, ούτε να «αποσπάσουν από τους Ρωμαίους μεγάλα και φουσκωμένα χρηματικά πο-
σά και αγαθά ως τιμή της ειρήνης». Παρά τις επιδρομές τους στην πόλη, οι Ρώσοι είχαν 
το δικαίωμα να εμπορεύονται εκεί και η σημασία αυτού του εμπορίου για την αυτοκρα-
τορία υποδηλώνεται από τις προσεκτικά καταρτισμένες «συνθήκες» ή συμφωνίες που 
αναφέρονται στο Χρονικό του Νέστορα, κάτω από τις ημερομηνίες 907 και 911.  
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Το Χρονικό καταγράφει μία επίθεση το 907, και μετά από αυτήν λέγεται ότι έγιναν δια-
πραγματεύσεις, και ο αυτοκράτορας μαζί με τους απεσταλμένους των Ρως περπάτησαν 
στην πόλη, δείχνοντάς τους τους θησαυρούς για τους οποίους το Βυζάντιο ήταν διάσημο 
και τους έστειλε πίσω με δώρα από μετάξι, χρυσό, φρούτα και κρασί. Είναι γενικά απο-
δεκτό ότι τα δύο αυτά έγγραφα είναι αυθεντικά, έστω και αν δεν είναι, όπως ισχυρίζεται 
το Χρονικό, συνθήκες που έγιναν σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις μετά από εχθροπρα-
ξίες. είναι πιθανό ότι το πρώτο είναι ένα προκαταρκτικό προσχέδιο και το δεύτερο είναι 
η συμφωνία στην τελική της μορφή. αλλά μετά από μία λεπτομερή και προσεκτική εξέ-
ταση του κειμένου και των εργασιών που έχουν γίνει σ’ αυτό από ρώσους μελετητές, η 
Irene Sorlin κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η συνθήκη του 911 δεν είναι απλώς η επικύ-
ρωση μιας παλαιότερης, αν και οι δύο είναι γνήσιες και αναρτώνται μαζί. Αποδεικνύει 
ότι ενώ η συμφωνία του 907 συνοψίζει τα δικαιώματα των Ρώσων, αυτή του 911 διατυ-
πώνει το αστικό δίκαιο που ισχύει για τους Ρως που έρχονται στην Κωνσταντινούπολη 
για να εμπορευθούν. Και τα δύο έχουν προφανώς μεταφραστεί στα ρωσικά από ένα ελ-
ληνικό πρωτότυπο.  
 
Η σημασία των συμφωνιών έγκειται στην εικόνα που μας μεταφέρουν για τις σχέσεις με-
ταξύ των Ρως και των Βυζαντινών στις αρχές του δέκατου αιώνα και για τον τρόπο ζωής 
που διήγαν οι έμποροι που επισκέπτονταν την πόλη. Στις συνθήκες υπάρχουν αρκετά ο-
νόματα και ορισμένα από αυτά είναι σαφώς Σκανδιναβικά. δείχνουν ότι το Σκανδιναβικό 
στοιχείο εξακολουθούσε να επικρατεί στην αυλή του Κιέβου και των άλλων Ρωσικών 
κέντρων που προσυπογράφουν τη συμφωνία. Στο έγγραφο του 907 τα ονόματα είναι 
Karl, Farlof, Velmud, Rulav και Stemid: οι σκανδιναβικές μορφές τους θα μπορούσε να 
είναι Karl ή Karli, Farulfr, Vermundr, Hroðleifr και Steinviðr. Τα ονόματα αυτά επανεμ-
φανίζονται στη δεύτερη συνθήκη και προστίθενται καινούργια: Ingeld, Gudy, Ruald, 
Karn, Frelaf, Ruar, Aktevu, Truan, Lidul και Fost. Αυτά μεταφράζονται ως Ingjaldr, 
Góði ή Guði, Hróaldr, Kami, Friðleifr, Angantyr (το προτείνει ο Thomsen αλλά δεν είναι 
τόσο πειστικό όσο τα υπόλοιπα), Thróndr ή Thrándr, Leiðulfr και Fastr ή Fasti. Τα ονό-
ματα που αναγνωρίζονται ως Σκανδιναβικά φαίνεται πως είναι Σουηδικά, αλλά κάποια 
στον κατάλογο μπορεί να είναι Φινλανδικά. Η Nora Chadwick σημειώνει πως μερικά 
από αυτά τα ονόματα εμφανίζονται στη σάγκα του Ǫrvar-Odd και σε άλλες θρυλικές σά-
γκες της Ισλανδίας.  
 
Παρόλο που τα ονόματα δημιουργούν κάποια προβλήματα, το περιεχόμενο της συμφω-
νίας είναι αυστηρά πρακτικό και απέχει πολύ από την περιπέτεια ή τη φαντασία. Η συμ-
φωνία του 907, η οποία μπορεί να είναι περίληψη ενός μεγαλύτερου εγγράφου, αφορά 
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κυρίως το εμπόριο: 
 
«Οι Ρως που έρχονται εδώ θα λαμβάνουν όσα σιτηρά χρειάζονται. Όσοι έρχονται ως έ-
μποροι θα λαμβάνουν προμήθειες για έξι μήνες, οι οποίες θα περιλαμβάνουν ψωμί, κρα-
σί, κρέας, ψάρια και φρούτα. Τα λουτρά πρέπει να προετοιμάζονται για χάρη τους στο 
ποσοστό που τα χρειάζονται. Όταν οι Ρως επιστρέφουν στην πατρίδα τους, θα ζητούν 
από τον Αυτοκράτορά σας τροφή, άγκυρες, σχοινιά και πανιά και οτιδήποτε άλλο χρειά-
ζεται για το ταξίδι».  
 
Καθορίζεται πως κανένας Ρως που φτάνει χωρίς εμπορεύματα δεν θα λαμβάνει προμή-
θειες και κανένας από αυτούς δεν θα διαπράττει πράξεις βίας στην πόλη ή στην ύπαιθρο 
κατά τη διάρκεια της παραμονής του. Πρέπει να κατοικούν στην περιοχή του Αγίου Μά-
μα της πόλης. Αυτή ήταν μία περιοχή στον Βόσπορο, όχι μακρυά από το παλάτι του 
σουλτάνου των ύστερων χρόνων, έτσι ώστε οι έμποροι να έχουν το δικό τους χώρο κα-
τοικίας έξω από τα τείχη της πόλης (όπως στο Bulghar) και ένα καταφύγιο για τα πλοία 
τους. Κατά την άφιξή τους, κυβερνητικοί αξιωματούχοι έπρεπε να καταγράψουν τα ονό-
ματά τους και ελάμβαναν ένα μηνιαίο επίδομα, που δινόταν κατ’ αρχάς σε όσους ήταν 
από το Κίεβο και κατόπιν σε όλους όσοι ήσαν από άλλες Ρωσικές πόλεις, όπως το Cher-
nigov και το Pereyaslavl. Μπορούν να εισέρχονται στην πόλη μόνο από μία ορισμένη 
πύλη και δεν μπορούσαν να έχουν μαζί τους κανένα όπλο και έπρεπε πάντα να συνοδεύ-
ονται από έναν υπάλληλο. Όσοι βρίσκονταν στην πόλη για δουλειά, δεν υπόκειντο σε 
φορολόγηση.   
 
Η συμφωνία του 911 έχει αρκετές ξεχωριστές ρήτρες. Περιλαμβάνει δράσεις που αντιμε-
τωπίζουν την λεηλασία των φορτίων ελληνικών πλοίων από τους Ρως, οι οποίοι μάλιστα 
πρέπει να προσφέρουν βοήθεια σε οποιοδήποτε ελληνικό πλοίο που αντιμετωπίζει προ-
βλήματα: 
 
«Αν ένα πλοίο καθηλωθεί λόγω ισχυρών ανέμων σε μία ξένη ακτή και ένας από μας τους 
Ρως βρεθεί κοντά, το πλοίο με το φορτίο του θα πρέπει να ανανεωθεί και να αποσταλεί 
σε χριστιανικό έδαφος. Θα το οδηγήσουμε μέσα από κάθε επικίνδυνο πέρασμα μέχρις 
ότου φτάσει σ’ ένα ασφαλές σημείο. Αν όμως ένα τέτοιο πλοίο καθηλωθεί από θύελλα ή 
από κάποιο χερσαίο εμπόδιο και δεν μπορεί να φτάσει στον προορισμό του, εμείς οι Ρως 
θα προσφέρουμε βοήθεια στο πλήρωμα αυτού του πλοίου και θα το μεταφέρουμε με τα 
εμπορεύματά του με κάθε ασφάλεια, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο συμβεί κοντά σε ελ-
ληνικό έδαφος. Αλλά αν ένα τέτοιο δυστύχημα συμβεί κοντά στην ακτή των Ρως, το 
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φορτίο του πλοίου θα πωληθεί και εμείς οι Ρως θα αφαιρέσουμε ότι μπορεί να πωληθεί 
για λογαριασμό των ιδιοκτητών του. Τότε, όταν φθάσουμε στην Ελλάδα με εμπορεύματα 
ή με μια πρεσβεία προς τον αυτοκράτορα σας, θα αποδώσουμε έντιμα το τίμημα του πω-
ληθέντος φορτίου του πλοίου. Αλλά αν κάποιος από αυτό το πλοίο σκοτωθεί ή υποστεί 
κακομεταχείριση από εμάς τους Ρως ή αν κλαπεί κάποιο αντικείμενο, τότε εκείνοι που 
διέπραξαν αυτές τις πράξεις θα υποστούν την ποινή που έχει προκαθοριστεί».   
 
Φαίνεται απίθανο κάποιο ελληνικό πλοίο να είχε ναυαγήσει ποτέ στο έδαφος της Ρωσίας, 
αλλά ενδέχεται να υπήρχαν επαφές κατά μήκος των ακτών της Μαύρης Θάλασσας ή στο 
στόμιο του Δνείπερου, και εν πάσει περιπτώσει τέτοιες ρήτρες σχετικές με το ναυάγιο 
ήταν κανονική Βυζαντινή διαδικασία κατά τη σύναψη συμφωνιών με άλλες δυνάμεις. 
 
Άλλες ρήτρες αναφέρονται στα λύτρα ή στην επιστροφή σκλάβων. Αν ένας αιχμάλωτος 
Ρως από οποιαδήποτε περιοχή πωληθεί σε Βυζαντινό έδαφος ή οποιοσδήποτε Χριστια-
νός αιχμάλωτος πωληθεί στην επικράτεια των Ρως, να μπορούν να εξαγοραστούν για εί-
κοσι σόλιδους ο καθένας και να αποστέλεται στο σπίτι του. Αν ένας δούλος Ρως δραπε-
τεύσει ή κλαπεί ή πωληθεί, πρέπει να επιστραφεί στον Ρως κύριο του αν τεκμηριωθεί η 
αξίωση κατοχής του. Άλλες ρήτρες αναφέρονται σε εγκληματικές πράξεις όπως δολοφο-
νία ή ληστεία μετά βίας που διέπραξε κάποιος Ρως στην ελληνική επικράτεια. φαίνεται 
ότι τους επιτρεπόταν να διευθετούν τέτοια θέματα αν αφορούσαν μόνον τους ίδιους, αλ-
λά αν είχαν ανάμιξη και Έλληνες, τότε έπρεπε να υποστούν κυρώσεις σαν αυτές που επι-
βάλονταν στο Βυζάντιο. Μία αρκετά ενδιαφέρουσα ρήτρα αναφέρεται στους Ρως που 
επιθυμούσαν να εισέλθουν σε στρατιωτική υπηρεσία υπό τον αυτοκράτορα. αν αυτή ή-
ταν μία σοβαρή επιθυμία, τότε τους επιτρεπόταν να παραμείνουν στην πόλη, όποιος κι αν 
ήταν ο αριθμός τους ή η ημερομηνία στην οποία έφτασαν. αυτό δείχνει ότι οι Σκανδινα-
βοί είχαν ήδη αναλάβει υπηρεσία στις ένοπλες δυνάμεις. Υπάρχει επίσης αναφορά στην 
διευθέτηση των περιουσιακών ζητημάτων οποιουδήποτε Ρως πέθαινε ενώ «απασχολείτο 
επαγγελματικά» στην Ελλάδα, και γίνεται διάκριση ανάμεσα σ’ αυτούς που ασχολούνταν 
με το εμπόριο και στους περιστασιακούς ταξιδιώτες. υπάρχει επίσης αναφορά στους αν-
θρώπους που συσσώρευσαν χρέη ενώ διέμεναν στην Κωνσταντινούπολη. και οι δύο 
πλευρές είχαν συμφωνήσει να στέλνουν αυτούς τους ανθρώπους πίσω στα σπίτια τους. 
Αυτό πρέπει να ίσχυε για τους Ρως που είχαν μείνει για αρκετό καιρό στην πρωτεύουσα, 
πιθανώς εκείνους που υπηρετούσαν στον στρατό.  
 
Είναι σημαντικό να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτοί οι όροι ήταν υπερβολικά γενναιόδω-
ροι. Ο συνήθης επιτρεπόμενος χρόνος διαμονής στην πρωτεύουσα ήταν τρεις μήνες και 
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μόνον οι ιδιαίτερα προνομιούχοι Σύριοι και Ρως είχαν τη δυνατότητα να παραμείνουν 
μέχρι έξι. Ο Lopez το αποδίδει στην αξία που είχαν τα αγαθά που έφερναν στην πόλη. 
επίσης, ίσως να είχαν λιγότερες απαιτήσεις απ’ ότι από τους ενοχλητικούς Βούλγαρους, 
τους οποίους περιφρονούσαν οι Έλληνες. Εκτός από αυτή την επιπλέον περίοδο παραμο-
νής, οι Ρως απολάμβαναν πλήρη τελωνειακή απαλλαγή, ένα είδος συλλογικού διαβατη-
ρίου, και περιοχές κατοικίας κοντά στο κέντρο της Κωνσταντινούπολης. Ωστόσο, αυτά 
τα ειδικά προνόμια δεν αναφέρονται στο Επαρχικό Βιβλίο123 και είναι πιθανό πως ποτέ 
δεν τέθηκαν σε εφαρμογή. Φαίνεται ότι κανονικά οι έμποροι επέστρεφαν το φθινόπωρο 
μετά από μία σύντομη παραμονή. 
 
Με την πάροδο του χρόνου, υπήρξαν περισσότερες επιδρομές των Ρως και το 945, μετά 
από μία επίθεση του Ιγκόρ, ο οποίος ηττήθηκε με τη βοήθεια του υγρού ή ελληνικού πυ-
ρός, μία δεύτερη συμφωνία αναφέρεται στο Χρονικό, το οποίο δίνει περισσότερες πλη-
ροφορίες για τις συνθήκες του εμπορίου. Και πάλι υπάρχουν αμφιβολίες ως προς τις η-
μερομηνίες και τον αριθμό των επιθέσεων, αλλά η συμφωνία φαίνεται να είναι γνήσια 
και συμμορφώνεται τελείως με τη βυζαντινή διπλωματική χρήση. Η Sorlin πιστεύει ότι η 
Βυζαντινή καγκελαρία είχε προετοιμάσει δύο εκδόσεις αυτής της συμφωνίας, η μία για 
να υπογραφτεί από τον αυτοκράτορα και η άλλη για τους Ρως. οι πρεσβευτές έβαλαν τις 
υπογραφές τους σ’ αυτή, αλλά έπρεπε επίσης να επικυρωθεί από τον ηγεμόνα του Κιέ-
βου. Αυτή τη φορά δίνονται οι βυζαντινές απαιτήσεις καθώς και εκείνες των Ρως και οι 
όροι είναι μάλλον λιγότερο ευνοϊκοί για τους Ρως, οι οποίοι βρίσκονταν σε μειονεκτική 
θέση μετά την αποτυχία της επίθεσής τους στην πόλη. Οι ναυτικοί πράκτορες και οι έ-
μποροι είχαν προηγουμένως προμηθευθεί ασημένιες σφραγίδες ως διαπιστευτήρια, τώρα 
όμως έπρεπε να προσκομίσουν ένα πιστοποιητικό που έδινε τον αριθμό των πλοίων που 
είχαν αποσταλεί: «με αυτόν τον τρόπο θα είμαστε βέβαιοι ότι έρχονται με ειρηνική πρό-
θεση». Η χρήση εγγράφων αντί των σφραγίδων συνεπάγεται την ανάπτυξη της διπλωμα-
τίας στο Κίεβο και τη χρήση της γραφής αυτή την εποχή από τους Ρως. Οι άνθρωποι που 
έφταναν χωρίς τέτοια πιστοποιητικά θα μπορούσαν να συλληφθούν, ακόμη και να θανα-
τωθούν αν αρνούνταν να παραδοθούν.   
 
                                                 
123  Σ.τ.Μ. Το "Επαρχικόν Βιβλίον", δηλαδή το βιβλίο του επάρχου της Πόλεως, περιλαμβάνει διατάξεις που 

ρυθμίζουν τον τρόπο λειτουργίας ορισμένων επαγγελματικών σωματείων στην Κωνσταντινούπολη. Όπως 
δηλώνεται στον τίτλο του, εξεδόθη από τον Λέοντα ΣΤ΄ τον Σοφό (886-912). Το κείμενο εντοπίστηκε το 
1890 σε κώδικα της βιβλιοθήκης της Γενεύης. Οι πληροφορίες που προσφέρει το αναδεικνύουν σε μία από 
τις σημαντικότερες πηγές για την έρευνα της Βυζαντινής κοινωνίας και οικονομίας. Μελετώντας το περιε-
χόμενό του γίνεται αντιληπτό πόσο ελλιπείς ήταν οι γνώσεις μας πάνω στα θέματα αυτά, πριν εντοπισθεί 
και εκδοθεί το χειρόγραφο. Η βιβλιογραφία γύρω από το "Επαρχικό Βιβλίο" είναι πλούσια και μεταξύ των 
άλλων αφορά στο ζήτημα του κρατικού παρεμβατισμού στην οικονομία του Βυζαντίου. 



 90 

Η αγορά μεταξιού παίζει σημαντικό ρόλο σ’ αυτό το έγγραφο. Οι Ρως μπορούσαν να α-
γοράσουν μετάξι αξίας μέχρι πενήντα σόλιδους, και έπρεπε να τους δοθεί μία απόδειξη 
και να σφραγιστεί από έναν αυτοκρατορικό αξιωματούχο. Αυτό σήμαινε λιγότερο ευνοϊ-
κούς όρους απ’ ότι στην προηγούμενη συμφωνία, αλλά από την άλλη πλευρά, επιτρεπό-
ταν στους Ρως να αγοράσουν πέντε φορές περισσότερα pallia124 απ’ ότι στους επαρχιώ-
τες Έλληνες εκείνη την εποχή. Αυτοί οι όροι φαίνεται πως είχαν εφαρμοστεί. Η απώλεια 
ενός δούλου στην Ελληνική επικράτεια μπορούσε επίσης να αντισταθμιστεί με την πλη-
ρωμή δύο τεμαχίων μεταξιού ανά σκλάβο, υπό τον όρο ότι ένας από τους Ρως μπορούσε 
να ορκιστεί για την απώλεια. Αν οι Ρώσοι επέστρεφαν Έλληνες αιχμαλώτους από περιο-
χές έξω από το βυζαντινό έδαφος, έπρεπε να λάβουν ως λύτρα δέκα σολίδους για κάθε 
νεαρό άνδρα ή κορίτσι, οκτώ για μεσήλικες και πέντε για ηλικιωμένους ή παιδιά. Δεν 
έπρεπε να υποδουλώσουν κανένα μέλος του πληρώματος κάποιου ελληνικού πλοίου που 
εξώκειλε ή να αρπάξουν κάτι από αυτό - μια εξαπλούστευση της ρήτρας της προηγούμε-
νης συνθήκης. Απαγορευόταν στους Ρως να ξεχειμωνιάζουν στις εκβολές του Δνείπερου, 
αλλά έπρεπε να επιστρέφουν στην πατρίδα τους κάθε φθινόπωρο και τους απαγορευόταν 
να ανακατεύονται με τους ψαράδες της Χερσώνας σ’ αυτήν την περιοχή. Αυτό σημαίνει 
ότι από το Berezan είχαν γίνει εκστρατείες για λεηλασία. Σε περίπτωση δολοφονίας, φαί-
νεται ότι οι Ρως δεν μπορούσαν να επιβάλουν τους δικούς τους νόμους wergeld125 πάνω 
στους Έλληνες, αλλά υπόκειντο στις κυρώσεις του βυζαντινού νόμου. Είναι ενδιαφέρον 
ότι η συμφωνία αυτή περιλαμβάνει αναφορά στους Χριστιανούς Ρως και στο ιερό τέμε-
νός τους στο Κίεβο.   
 
Από τις συμφωνίες αυτές γίνεται σαφές ότι τα δύο πιο επιθυμητά αντικείμενα εμπορίου 
με την Κωνσταντινούπολη ήταν τα ελληνικά χρήματα και το μετάξι. Το Βυζαντινό μετά-
ξι ήταν διάσημο σε όλο τον κόσμο, καθώς το κράτος διατηρούσε το ωραιότερο μετάξι 
του, αυτό που χρησιμοποιούσε για τα αυτοκρατορικά ενδύματα και τα εκκλησιαστικά 
άμφια, εκτός εμπορικής παραγωγής. Αυτά τα ενδύματα ήταν σύμβολα της αυτοκρατορι-

                                                 
124  Σ.τ.Μ. μεγάλα μακρόστενα κομμάτια από μετάξι. 
125  Σ.τ.Μ. Το Weregild (προφέρεται επίσης ως wergild, wergeld, weregeld, κλπ.), είναι γνωστό και ως τιμή 

του ανθρώπου (χρήμα του αίματος), ήταν η αξία που δινόταν για κάθε άνθρωπο και περιουσία. Αν υπήρχε 
κλοπή περιουσίας ή κάποιος τραυματιζόταν ή σκοτωνόταν, τότε ο ένοχος έπρεπε να πληρώσει wergeld ως 
επανόρθωση στην οικογένεια του θύματος ή στον ιδιοκτήτη της περιουσίας. Η πληρωμή του weregild ήταν 
ένας σημαντικός νομικός μηχανισμός στην πρώιμη γερμανική κοινωνία. η άλλη κοινή μορφή νομικής απο-
κατάστασης την εποχή εκείνη ήταν η εκδίκηση του αίματος. Η πληρωμή δινόταν συνήθως στην οικογένεια 
ή στην πατριά. Δεν γινόταν διάκριση ανάμεσα σε δολοφονία και ανθρωποκτονία μέχρις ότου οι διακρίσεις 
αυτές θεσμοθετήθηκαν με την επανεισαγωγή του Ρωμαϊκού νόμου τον 12ο αιώνα. Η πληρωμή του wergeld 
αντικαταστάθηκε σταδιακά από την θανατική ποινή λόγω του εκχριστιανισμού, αρχίζοντας γύρω στον 9ο 
αιώνα και επικράτησε σχεδόν εξ ολοκλήρου τον 12ο αιώνα, όταν το wergeld άρχισε να παύει ως πρακτική 
σε όλη την Αγία Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. 
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κής εξουσίας, που διέθεταν σχεδόν μαγική σημασία. δεν μπορούσαν ποτέ να αγορα-
στούν, αλλά αποστέλλονταν περιστασιακά ως διπλωματικά δώρα σε άλλα κράτη. Υπήρ-
χαν ωστόσο ιδιωτικές συντεχνίες, οι οποίες παρήγαγαν μετάξι δεύτερης ποιότητας. αυτό 
ήταν που φορούσαν οι πολίτες της πρωτεύουσας. Μπορούσε να αγοραστεί και να εξαχθεί 
από την πόλη μόνον κάτω από αυστηρούς κανονισμούς και σε περιορισμένες ποσότητες. 
Οι αξιωματούχοι του παλατιού ελάμβαναν δώρα από αυτό το μετάξι ως μέρος των μι-
σθών τους. Οι αλλοδαποί, στους οποίους επιτρεπόταν να παραμείνουν τρεις μήνες στην 
πρωτεύουσα, είχαν τώρα τη δυνατότητα να αγοράσουν είδη ρουχισμού από μετάξι, ένα 
μόνο κομμάτι από το κάθε ρούχο ή μεταξωτά πανωφόρια πάνω από μια ορισμένη τιμή. 
Θα μπορούσαμε να σημειώσουμε την δυσάρεστη εμπειρία που είχε ο Λιουτπράνδος 
(Liutprand), ο οποίος, αφήνοντας για τελευταία φορά την Κωνσταντινούπολη μετά από 
κάποιες δυσάρεστες συζητήσεις με τον αυτοκράτορα Νικηφόρο και μετά από μία διαμο-
νή κατά την οποία θεωρούσε πως του συμπεριφέρθηκαν άσχημα και αγενώς, ήρθε και το 
τελικό «κτύπημα»: οι τελωνειακοί αξιωματούχοι τον στέρησαν από τα μεταξωτά pallia 
που είχε το δικαίωμα να λάβει μαζί του για τον Γερμανό αυτοκράτορα. Το κύρος που 
απολάμβανε ο κάτοχος βυζαντινού μεταξιού ήταν τεράστιο και ανέβαζε πολύ την εικόνα 
της πόλης ως κέντρο θησαυρών, τους οποίους ούτε οι πλουσιότεροι άνθρωποι στη Δύση 
δεν θα μπορούσαν να αγοράσουν. Υπήρχε επίσης ένας νόμος που απαγόρευε την εξαγω-
γή χρυσού, ο οποίος μπορούσε μεν να εισαχθεί από τους εμπόρους αλλά όχι να εξαχθεί 
ξανά, έτσι ώστε θα έπρεπε να υπάρχει μία σειρά συναλλαγών πριν επιτραπεί στον έμπο-
ρο να φύγει με τα κέρδη του. Το γεγονός πως τώρα προσφερόταν στους Ρως μετάξι ως 
αποζημίωση για τους δραπέτες δούλους, ενώ στην προηγούμενη συμφωνία προσφερόταν 
χρυσός, δείχνει ότι προτιμούσαν το μετάξι. καθώς οι δούλοι αποτελούσαν ένα τόσο πο-
λύτιμο κομμάτι των προϊόντων τους, η απώλεια ενός αποτελούσε ένα σαφώς σοβαρό θέ-
μα και αναγνωριζόταν ως τέτοιο από τη Βυζαντινή κυβέρνηση. Η αξία του εμπορίου με 
τους Ρως γίνεται προφανής από το γεγονός ότι ένα τέτοιο πρόβλημα υιοθετήθηκε για τη 
δημιουργία μιας δίκαιης εμπορικής συμφωνίας, με σημαντικά οφέλη για τους Ρώσους, 
παρά τις επιθέσεις που είχαν διαπράξει εναντίον της πόλης.  
 
Όσον δε αφορά το κατά πόσο οι Σκανδιναβικοί έμποροι προχώρησαν ακόμη ανατολικό-
τερα, είναι δύσκολο να βρεθεί μία σαφής απάντηση. Ακόμα κι αν δεν δεχτούμε τις θεω-
ρίες του Vernadsky για ένα πρώιμο εμπορικό κέντρο στο Tmutorakan (και η εξέταση των 
συνθηκών από την Sorlin μας εξοπλίζει με επιπρόσθετα επιχειρήματα ενάντια σ’ αυτές), 
γνωρίζουμε ότι υπήρχε ένας ηγεμόνας εδώ που σχετιζόταν με τον βασιλικό οίκο του 
Κιέβου τον ενδέκατο αιώνα. Είναι σίγουρο ότι υπήρξαν επιδρομές στην Κασπία οι ο-
ποίες ίσως να βασίστηκαν στην ελπίδα δημιουργίας κέντρων για τη συλλογή του φόρου 
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υποτελείας και στην εγκαθίδρυση αγορών όπως είχε γίνει στη δυτική Ρωσία. Σε μια αφή-
γηση του 9ου αιώνα, στην παλαιότερη αναφορά που έχουμε γι’ αυτές σε Αραβικές πη-
γές,126 ο Ibn Khurdadbeh (825-912)127 αναφέρεται στον Έλληνα αυτοκράτορα που επέ-
βαλε μία δεκάτη στα αγαθά των Ρώσων όταν έφθαναν στη Μαύρη Θάλασσα, και στον 
βασιλιά των Χαζάρων που επέβαλε έναν φόρο όταν κατέπλεαν τον ποταμό Δον. Αποκα-
λεί τους Ρως ένα «είδος Saqaliba», χρησιμοποιώντας έναν όρο που αποδίδεται μερικές 
φορές στους Σλάβους, αλλά που εδώ μπορεί απλά να σημαίνει πως ήταν Ευρωπαίοι. Υ-
πάρχουν πάρα πολλές ενδιάθετες δυσκολίες σ’ αυτή την αφήγηση ώστε να δεχθούμε α-
νεπιφύλακτα την εικόνα που μας δίνει για τους Ρως να κατεβαίνουν τον Βόλγα, πουλώ-
ντας λάμες σπαθιών, γούνες και Χαζάρικες λόγχες στις όχθες της Κασπίας. Κατόπιν 
μπαίνουν στα πλοία τους, συνεχίζει, και στη συνέχεια μεταφέρουν τα εμπορεύματά τους 
με καμήλες στη Βαγδάτη, ενώ Ευρωπαίοι δούλοι ενεργούν ως διερμηνείς γι’ αυτούς εκεί. 
Έχει υπάρξει η υπόθεση ότι εδώ ο Άραβας συγγραφέας συγχέει τους Ρώσους εμπόρους 
με τους Εβραίους, οι οποίοι ως γνωστόν ταξιδεύουν παντού και πως έχουν οργανώσει 
ένα μεγάλο μέρος του δουλεμπορίου με την Ανατολή. Από την άλλη πλευρά, γνώριζε 
καλά τη Βαγδάτη και η αναφορά του στους διερμηνείς υπονοεί ότι υπήρχε μόνο μία μι-
κρή ομάδα τέτοιων εμπόρων. Δεν είναι παράλογο να υποθέτουμε ότι μερικοί από τους 
Ρως κατέπλεαν τον Βόλγα πέρα από το Bulghar, εμπορευόμενοι με τους Χαζάρους κα-
θοδόν για όσο διάστημα επέτρεπε ο ηγεμόνας τους και έτσι έφταναν στην Κασπία, στρώ-
νοντας τον δρόμο για την επίθεση που είχε ξεκινήσει σ’ αυτή την περιοχή τον δέκατο 
αιώνα. Έχουμε μαρτυρίες από την Σκανδιναβία για αντικείμενα από την Άπω Ανατολή, 
όπως κινέζικο μετάξι, μια φιγούρα του Βούδα, Περσικά γυαλικά, πορτοφόλια από την 
Ινδία κ.ο.κ., αλλά αυτά θα μπορούσαν να αποκτηθούν είτε με επιδρομές κατά τη διάρ-
κεια της εκστρατείας στην Κασπία ή σε αγορές όπως το Bulghar ή η Κωνσταντινούπολη 
από ανατολίτες εμπόρους.  
 
Κατά τη διάρκεια του 11ου αιώνα, οι Πετσενέγκοι, που αποτελούσαν πάντα έναν κίνδυνο 
για το εμπόριο, κατέλαβαν μέρος της διαδρομής του Δνείπερου μαζί με μερικούς Σλά-
βους συμμάχους και η χερσόνησος της Κριμαίας κέρδισε σε σημασία ως ενδιάμεσο ε-
μπορικό κέντρο μεταξύ της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και της Ρωσίας. Οι κάτοικοι της 
Χερσώνας αγόραζαν γούνες, δέρματα και κερί από τους Πετσενέγκους, οι οποίοι ίσως τα 
είχαν αποκτήσει από τους Ρως, και οι Βυζαντινοί έμποροι από την Κωνσταντινούπολη 

                                                 
126  Birkeland, 10 κ.εξ. Το όνομα μερικές φορές εμφανίζεται ως Ibn Horradadbeh αλλά και με άλλες μορφές. 
127  Σ.τ.Μ. Ο Abu'l-Qasim Ubaydallah ibn Abdallah ibn Khordadbeh, γνωστός και ως Ibn Khordadbeh or Ibn 

Khurradadhbih, είναι ο συγγραφέας του παλαιότερου σωζόμενου Αραβικού έργου Διοικητικής γεωγραφί-
ας. Ήταν Πέρσης γεωγράφος και διοικητικός υπάλληλος του 9ου αιώνα. 
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και τη Μικρά Ασία έφερναν τα προϊόντα τους στην Κριμαία και τα αντάλλαζαν με τα 
εμπορεύματα άλλων εμπόρων. Υπήρχε μία χερσαία διαδρομή από την Κριμαία προς το 
Κίεβο, που πιθανώς διέσχιζε τον Δνείπερο στο Κράριον (Krarion),128 αλλά αυτή πρέπει 
να εξαρτάτο από τις κινήσεις των νομαδικών λαών σ’ αυτήν την περιοχή. Ένα μεγάλο 
μέρος του πλούτου της Χερσώνας προήρχετο από τα αλίπαστα, τα παστά ψάρια και η α-
λιευτική περιοχή στο στόμιο του Δνείπερου προστατεύτηκε, ειδικά στη συνθήκη του 911 
με τους Ρως και είχε μεγάλη οικονομική σημασία. Το αλάτι προερχόταν από τη βορειο-
δυτική γωνία της Αζοφικής Θάλασσας. Μετά τον δωδέκατο αιώνα η Soldaia129 υποκατέ-
στησε την Χερσώνα ως εμπορικό κέντρο και είναι ενδιαφέρον να βρίσκουμε τον William 
του Rubeck,130 τον δέκατο τρίτο αιώνα, να αναφέρεται σε Τούρκους εμπόρους που δια-
σχίζουν την Ρωσία εισάγοντας δέρματα από ερμίνες και γκρίζα δέρματα από σκίουρους, 
ενώ εκείνοι που εισέρχονταν στη Ρωσία έπαιρναν βαμβακερά ρούχα, μετάξι και μπαχα-
ρικά, και τα πλοία έρχονταν στις εκβολές του Δνείπερου για να αγοράσουν αποξηραμένα 
ψάρια. Τον συμβούλεψαν να μη μισθώσει ένα κάρρο για τις αποσκευές του, αλλά να α-
γοράσει μία κλειστή άμαξα του είδους που χρησιμοποιούσαν οι Ρως για τα δέρματά τους. 
Με την ταταρική εισβολή του δέκατου τρίτου αιώνα, όμως, τα παλιά εμπορικά μοντέλα 
έληξαν και έπρεπε να δημιουργηθούν σταδιακά καινούργια.   
 

                                                 
128  Σ.τ.Μ. Το Krarion που αργότερα έγινε γνωστό ως Kichkas, ήταν ποτάμιο πέρασμα, ‘περαταριά’, στον πο-

ταμό Δνείπερο, στο σημείο όπου βρίσκεται σήμερα η πόλη Zaporizhzhia. Στο σημείο εκείνο κατασκευά-
στηκε μεγάλο φράγμα και υδροηλεκτρικό εργοστάσιο την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης. Κατά τις ανα-
σκαφές για το φράγμα βρέθηκαν πολλά αντικείμενα Σκανδιναβικής προέλευσης. 

129  Σ.τ.Μ. η ελληνική πόλη Σουγδαία. Σήμερα ονομάζεται Sudak. Eίναι πόλη της αυτόνομης δημοκρατίας της 
Κριμαίας στη νότια Ουκρανία. Η πόλη βρίσκεται στις νοτιοανατολικές ακτές της χερσονήσου της Κριμαί-
ας, στις ακτές της Μαύρης θάλασσας. Απέχει 55 χιλιόμετρα από την Θεοδοσία και 102 χλμ. από την πρω-
τεύουσα της Κριμαίας, Συμφερόπολη. Το Σουντάκ σήμερα είναι ένα δημοφιλές θέρετρο, μ’ ένα καλοδια-
τηρημένο γενοβέζικο οχυρό. 

130  Σ.τ.Μ. Ο Willem van Ruysbroeck, Φλαμανδός φραγκισκανός μοναχός, περ. 1210 – περίπου 1270, έχει 
γράψει μία από τις πιο λεπτομερείς και πολύτιμες Δυτικές αφηγήσεις για τους Μογγόλους. Ο Γουίλιαμ είχε 
συμμετάσχει στη σταυροφορία του βασιλιά Λουδοβίκου ΙΧ της Γαλλίας στην Παλαιστίνη και εκεί άκουσε 
για τους Μογγόλους από τον Δομινικανό μοναχό Andrew of Longjumeau, ο οποίος είχε εμπλακεί στην πα-
πική διπλωματία που σκοπό είχε να στρατολογήσει τους Μογγόλους στη Χριστιανική σταυροφορία ενά-
ντια στους Μουσουλμάνους. Ο Rubeck τότε αποφάσισε να αναλάβει την αποστολή στους Μογγόλους μό-
νος του κυρίως με την ελπίδα να προωθήσει τη μεταστροφή τους στον Χριστιανισμό. Το 1253 ξεκίνησε 
μέσα από τα εδάφη του δυτικού τμήματος της αυτοκρατορίας τους (αυτή που γνωρίζουμε ως Χρυσή Ορδή) 
- που ξεκινάει από τις νότιες στέπες της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Το ταξίδι μετ’ επιστροφής του διήρκε-
σε περίπου τρία χρόνια. Ο Γουίλιαμ θεωρείται ως ο πρώτος Ευρωπαίος που επισκέφθηκε την πρωτεύουσα 
της Μογγολίας, το Karakorum στον ποταμό Orhon. Μας δίνει μία μοναδική περιγραφή του παλατιού του 
Χαν και άφθονες λεπτομέρειες για τους ανθρώπους διαφόρων εθνικοτήτων και θρησκειών που συνάντησε. 
Περιγράφει γενικά με μεγάλη ακρίβεια τον Μογγολικό παραδοσιακό πολιτισμό, πολλά από τα χαρακτηρι-
στικά του οποίου έχουν επιβιώσει στους βοσκούς που παρατηρεί κάποιος σήμερα στο εσωτερικό της Ασί-
ας. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
 

Τί εμπορεύματα μετέφεραν. 
 
Η αφήγηση που μας δίνει ο Ibn Fadlan για τους Ρως επιβεβαιώνει τη γενική εικόνα που 
προέρχεται από τη Σκανδιναβική γραμματεία, πως τα κύρια προϊόντα που μετέφεραν οι 
έμποροι ήταν γούνες και σκλάβοι. Έχουμε ήδη δει ότι το εμπόριο γούνας εξαρτάτο σε 
μεγάλο βαθμό από τις επαφές που είχαν με τους Λάπωνες, τους λαούς της Βαλτικής και 
τους Φιννο-ουγγρικούς λαούς γύρω από την Βαλτική, τη βόρεια Σκανδιναβία και την 
Ρωσία και πόσος φόρος υποτελείας σε δέρματα επιβαλόταν στους Σλαβικούς λαούς ακό-
μη πιο νότια. Τα καλά δέρματα έπιαναν υψηλές τιμές τόσο στην Ευρώπη όσο και στην 
Ανατολή, μία παρατήρηση που έκανε ο Αδάμ της Βρέμης (βλ. σημ. 91)  όταν έγραφε για 
τους Ανατολικούς Πρώσσους: 
 
«Έχουν αφθονία περίεργων γουναρικών, η οσμή των οποίων έχει διαποτίσει τον κόσμο 
μας με το θανατηφόρο δηλητήριο της υπερηφάνειας. Αλλά αυτές τις γούνες τις θεωρούν 
πράγματι ως κοπριά, προς ντροπή μας, πιστεύω, επειδή σωστό ή λάθος, λαχταρούμε έναν 
μανδύα από δέρμα νυφίτσας, σαν την υπέρτατη ευτυχία. Γιαυτό, προσφέρουν τις πολύτι-
μες γούνες από νυφίτσες για τα μάλλινα ρούχα που ονομάζονται faldones131».  
 
Οι γούνες ήταν πράγματι πολύ περιζήτητες ως αγαθά πολυτελείας, και τις αποκτούσε 
κάποιος με το κυνήγι, τις παγίδες, τη λεηλασία, την ανταλλαγή και με τον υποχρεωτικό 
φόρο υποτελείας, καθόσον τα χρήματα δεν εισήρχοντο στις συναλλαγές αυτές. Μία εικό-
να για τον τρόπο με τον οποίο διεξαγόταν το εμπόριο στον απώτατο Βορρά μας δίνει έ-
νας Άραβας, ο Abu al-Fida,132 στις αρχές του 14ου αιώνα. Έγραφε για ανθρώπους στον 
απώτατο βορρά που εμπορεύονταν χωρίς να βλέπουν τους εμπορικούς τους εταίρους: 

                                                 
131  Σ.τ.Μ. Ισπανική λέξη για ένα είδος ρούχου. 
132  Σ.τ.Μ. Ο Abu al-Fida, (1273-1331), πλήρες όνομα Al-Malik Al-Mu’ayyad Imād-ad-Dīn Abu Al-Fida' 

Isma'il Ibn 'Ali ibn Mahmud και πιο γνωστός ως Αμπουλφέδας, ήταν ένας Κούρδος ιστορικός, γεωγράφος 
και τοπικός κυβερνήτης της Hama. Ήταν πρίγκιπας της δυναστείας των Ayyubid. Ο Abu'l-Fida γεννήθηκε 
στη Δαμασκό, όπου ο πατέρας του Malik ul-Afdal, αδελφός του Εμίρ Αλ Μανσούρ Μωχάμαντ Β΄ της Χά-
μα, είχε διαφύγει από τους Μογγόλους. Στην παιδική του ηλικία είχε αφοσιωθεί στη μελέτη του Κορανίου 
και των επιστημών, αλλά από το δωδέκατο έτος και εξής, ασχολείτο σχεδόν συνεχώς με στρατιωτικές εκ-
στρατείες, κυρίως εναντίον των σταυροφόρων. Το 1298 εισήλθε στην υπηρεσία του σουλτάνου Mamluk 
Malik al-Nasir και μετά από δώδεκα χρόνια έγινε κυβέρνησης της Χάμα. Το 1312 έγινε πρίγκιπας με τον 
τίτλο Malik us-Salhn, και το 1320 έλαβε τον κληρονομικό βαθμό του σουλτάνου με τον τίτλο Malik ul-
Mu'ayyad. Για περισσότερα από είκοσι χρόνια βασίλεψε με ειρήνη και μεγαλείο, αφιερώνοντας τον εαυτό 
του στα καθήκοντα της διακυβέρνησης και στη σύνθεση των έργων στα οποία οφείλει την φήμη του. Υ-
πήρξε προστάτης των ανθρώπων των γραμμάτων, οι οποίοι συγκεντρώθηκαν σε μεγάλο αριθμό στην αυλή 
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«Ακόμα πιο βόρεια υπάρχουν άνθρωποι που εμπορεύονται χωρίς να βλέπουν τους ταξι-
διώτες με τους οποίους κάνουν τα παζάρια. Ένας άνθρωπος που είχε επισκεφτεί αυτές τις 
περιοχές αναφέρει πως οι κάτοικοι διαμένουν στην άκρη της Βόρειας Θάλασσας και 
προσθέτει ότι όταν έρχονται καραβάνια σ’ αυτά τα εδάφη αρχίζουν με την ανακοίνωση 
της άφιξής τους. Κατόπιν πηγαίνουν στον τόπο που έχει συμφωνηθεί για την αγορά και 
την πώληση. Εδώ ο κάθε έμπορος τοποθετεί τα εμπορεύματά του στο έδαφος μ’ ένα ση-
μείωμα για την τιμή και επιστρέφει στο κατάλυμά του. Οι ντόπιοι έρχονται και βάζουν 
δίπλα σ’ αυτά τα εμπορεύματα τα δέρματα από κουνάβια, αλεπούδες, λύγκες(?) και άλλα 
δέρματα και στη συνέχεια φεύγουν. Οι έμποροι επιστρέφουν και εκείνοι που μένουν ικα-
νοποιημένοι με τα εμπορεύματα που τους προσφέρονται σε αντάλλαγμα τα παίρνουν. 
Όποιος δεν μείνει ικανοποιημένος αφήνει εκεί τα προϊόντα του και το εμπόριο συνεχίζε-
ται κατ’ αυτόν τον τρόπο μέχρις ότου συμφωνήσουν και οι δύο πλευρές.»  
 
Αυτό είναι το «σιωπηλό εμπόριο», για το οποίο υπάρχουν πολλές μαρτυρίες από διαφο-
ρετικές φυλές σε διάφορα επίπεδα πολιτισμού. Όπως παρατηρεί ο Ibn Battuta,133 ένας 
ταξιδιώτης του δέκατου τέταρτου αιώνα, που πιθανότατα αντλεί υλικό από το έργο άλ-
λων γεωγράφων για το δικό του έργο, οι έμποροι στον απώτατο Βορρά δεν γνώριζαν αν 
αυτοί που αγόραζαν τα προϊόντα τους ήταν άνδρες ή στοιχειά, αφού δεν έβλεπαν κανέ-
ναν. Όταν υπήρχε άμεση επαφή, τότε αυτό που συνέβαινε ίσως να ταιριάζει στις εμπορι-
κές συναλλαγές που περιγράφονται σε μία από τις σάγκες της Γροιλανδίας, όταν οι άν-
δρες του Karlsefni134 συνάντησαν ιθαγενείς (Αμερικανούς, Ινδιάνους είτε Εσκιμώους) 
στην Vinland.135 Οι ντόπιοι έφθασαν με τις δερμάτινες βάρκες τους και οι Γροιλανδοί 

                                                                                                                                                             
του. Πέθανε το 1331. Η Συνοπτική Ιστορία της Ανθρωπότητας ή Χρονικά, είναι η κύρια ιστορική του δου-
λειά και είναι μία συνοπτική Ιστορία του ανθρωπίνου γένους, με τη μορφή χρονικών, που εκτείνονται από 
τη δημιουργία του κόσμου έως το έτος 1329. 

133  Σ.τ.Μ. Ο Ibn Battuta (Shams al-Dīn ʾAbū ʿAbd al-Lāh Muḥammad ibn ʿAbd al-Lāh l-Lawātī ṭ-Ṭanǧī ibn 
Baṭūṭah, 1304 – 1368 ή 1369) ήταν ένας Μουσουλμάνος Βέρβερος Μαροκινός λόγιος και εξερευνητής, ο 
οποίος ταξίδεψε σε πολλά μέρη του μεσαιωνικού κόσμου. Για πάνω από τριάντα χρόνια ο Ibn Battuta επι-
σκέφτηκε το μεγαλύτερο μέρος του Ισλαμικού κόσμου καθώς και πολλές μη-Μουσουλμανικές χώρες, ό-
πως την Κεντρική Ασία, τη Νοτιοανατολική Ασία, την Ινδία και την Κίνα. Κοντά στα τέλη της ζωής του, 
υπαγόρευσε την ιστορία των ταξιδιών του, που έχει τον τίτλο Ένα δώρο προς εκείνους οι οποίοι στοχάζο-
νται τα θαύματα των πόλεων και τα θαυμάσια πράγματα του ταξιδιού. 

134  Σ.τ.Μ. Ο Thorfinn Karlsefni (Ισλανδικά: Þorfinnur karlsefni Þórðarson) ήταν Ισλανδός εξερευνητής. Περί-
που το έτος 1010 μ.Χ., ακολούθησε τη διαδρομή του Leif Eriksson προς την Vinland, σε μία σύντομη από-
πειρα εγκατάστασης μόνιμου οικισμού εκεί με τη σύζυγό του Guðríður Víðförla Þorbjarnardóttir και τους 
οπαδούς τους. 

135  Σ.τ.Μ. Η Vineland, ή Winland ή Vínland, είναι η περιοχή της παράκτιας Βόρειας Αμερικής που είχε εξε-
ρευνηθεί από τους Βίκινγκς, στην οποία ο Leif Erikson είχε αποβιβαστεί για πρώτη φορά γύρω στο έτος 
1000, περίπου πέντε αιώνες πριν από τα ταξίδια του Χριστόφορου Κολόμβου και του Τζον Κάμποτ. Το 
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ύψωσαν τις ασπίδες τους ως σημάδι εκεχειρίας και άρχισαν να εμπορεύονται. Αρνούνταν 
να τους πουλήσουν όπλα, αλλά τους προσέφεραν κόκκινο ύφασμα με αντάλλαγμα άψο-
γες γούνες και γκρίζα δέρματα. Οι ιθαγενείς δέχονταν ύφασμα μήκους μιας σπιθαμής ως 
αντάλλαγμα για ένα δέρμα, δένοντας το ύφασμα γύρω από τα κεφάλια τους:  
 
«Έτσι, το εμπόριο συνεχίστηκε για λίγο και κατόπιν η ποσότητα του υφάσματος που οι 
άνθρωποι του Karlsefni είχαν φέρει άρχισε να λιγοστεύει, έτσι το έκοψαν σε μικρά κομ-
μάτια, όχι πλατύτερα από ένα δάχτυλο και οι Skraelings136 έδιναν ως αντάλλαγμα όσα 
και πριν, ή ακόμη περισσότερα.»  
 
Στον δέκατο αιώνα, ο Ibn Fadlan υπογραμμίζει τη σημασία των δερμάτων ζιμπελίνας 
που χρησιμοποιούσαν οι Ρως αντί για νομίσματα για να αγοράσουν πράγματα στην 
Bulghar. Άλλοι συγγραφείς αναφέρουν την αγορά εκεί για γούνες. Ο Al-Muqaddasi,137 
γράφοντας περίπου στο 985, μας δίνει έναν μακρύ κατάλογο όλων των διαθέσιμων προ-
ϊόντων εκεί: ζιμπελίνες, σκίουρους της Σιβηρίας, ερμίνες, νυφίτσες, κουνάβια, κάστορες 
και έγχρωμους λαγούς. Ο Al-Mas'udi,138 που έγραψε πριν από το 947, σημειώνει πως απ’ 
όλα τα δέρματα αυτό που είχε τη μεγαλύτερη αξία ήταν της μαύρης αλεπούς από την πε-
ριοχή γύρω από το Bulghar, και ένα τέτοιο δέρμα κόστιζε τουλάχιστον 100 δηνάρια. οι 
βασιλείς των βαρβάρων και οι Άραβες ήσαν πρόθυμοι να αποκτήσουν σκουφιά και παλ-
τά φτιαγμένα απ’ αυτά. Αργότερα τον δέκατο αιώνα ο Ibn Ilauqal δίνει τις ίδιες πληρο-
φορίες υποστηρίζοντας ότι τα δέρματα της μαύρης αλεπούς διατηρούν τη θερμότητα κα-

                                                                                                                                                             
όνομα Vinland είχε δοθεί στη Βόρεια Αμερική από τους Σκανδιναβούς, που προφανώς περιλάμβανε τη 
Newfoundland και τον κόλπο του Αγίου Λαυρεντίου. 

136  Σ.τ.Μ. Skræling (Σκανδιναβικά και Ισλανδικά: skrælingi, πληθυντικός skrælingjar) είναι το όνομα που 
έδωσαν οι Σκανδιναβοί και οι Ισλανδοί στους λαούς που συνάντησαν στη Βόρεια Αμερική και τη Γροι-
λανδία. Στις σωζόμενες πηγές, εφαρμόζεται αρχικά στον λαό της Θούλης (Thule), την ομάδα των πρωτο-
Ιννουίτ με τους οποίους οι Σκανδιναβοί συνυπήρχαν στην Γροιλανδία μετά τον 13ο αιώνα. Στις σάγκες, 
χρησιμοποιείται επίσης για τους λαούς της περιοχής που είναι γνωστή ως Vinland, τους οποίους οι Σκανδι-
ναβοί συνάντησαν στις αποστολές τους εκεί στις αρχές του 11ου αιώνα. 

137  Σ.τ.Μ. Ο Shams al-Dīn Abū'Abd Allah Muḥammad ibn Αχμάντ ibn Abī Bakr al-Maqdisī, γνωστότερος ως 
al-Maqdisī ή al-Muqaddasī, (945/946 - 991) ήταν ένας Άραβας γεωγράφος, συγγραφέας του Aḥsan al-
taqāsīm fī ma'rifat al-aqālīm (Τα καλύτερα τμήματα στη γνώση των Περιοχών), καθώς και συγγραφέας του 
βιβλίου, Περιγραφή της Συρίας (περιλαμβανομένης και της Παλαιστίνης). Είναι μία από τις πρώτες γνωστές 
ιστορικές μορφές που αυτοπροσδιοριζόταν ως Παλαιστίνιος κατά τη διάρκεια των ταξιδιών του. 

138  Σ.τ.Μ. Ο Al-Mas'ūdī (Abu al-Ḥasan ʿAlī ibn al-Ḥusayn ibn ʿAlī al-Masʿūdī, περίπου 896-956) ήταν Άρα-
βας ιστορικός, γεωγράφος και περιηγητής. Μερικές φορές αναφέρεται και ως ο «Ηρόδοτος των Αράβων». 
Υπήρξε ένας πολυμαθής και παραγωγικός συγγραφέας, με πάνω από είκοσι έργα θεολογίας, ιστορίας (ισ-
λαμικής και κοσμικής), γεωγραφίας, φυσικών επιστημών και φιλοσοφίας. Το περίφημο magnum opus του, 
Murūj al-dhahab wa-ma'ādin al-jawhar, συνδυάζει την οικουμενική ιστορία με την επιστημονική γεωγρα-
φία, τον κοινωνικό σχολιασμό και τη βιογραφία και έχει δημοσιευθεί στα αγγλικά σε μία πολύτομη σειρά 
με τίτλο Τα Λιβάδια του Χρυσού και τα Ορυχεία των πολυτίμων λίθων. 
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λύτερα από οποιοδήποτε άλλο είδος, εξαιρετικά για χρήση από τους ηλικιωμένους και 
τους αναπήρους. Ο Ibn Rusteh139 αναφέρει ότι η κύρια απασχόληση των Ρως ήταν η ε-
μπορία δερμάτων ζιμπελίνας, σκίουρου και άλλων και σημειώνει ότι άλλοι λαοί κατά 
μήκος του Βόλγα έφερναν δέρματα ζιμπελίνων, ερμίνων και γκρίζων σκίουρων στην 
Bulghar.   
 
Είναι σαφές ότι πολλοί έμποροι προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες των 
πολύ πλουσίων γουνοπαραγωγικών εδαφών της βόρειας Ρωσίας, αλλά οι Σκανδιναβοί, 
με τις μακρές επαφές τους με τους Λάπωνες και τους Φινλανδούς και την ικανότητά τους 
να αντέχουν το κρύο και τις κακουχίες, πρέπει να είχαν ένα σημαντικό πλεονέκτημα εδώ. 
Στο Landnámabók140 υπάρχει αναφορά σ’ έναν Ισλανδό που ήταν γουνέμπορος και είχε 
ταξιδέψει στο Νόβγκοροντ: «... ήταν ένας μεγάλος ταξιδευτής και έμπορος που είχε πά-
ρει πολλές φορές τον ανατολικό δρόμο και είχε καλύτερα δέρματα για πώληση από τους 
περισσότερους άλλους εμπόρους, και γι’ αυτό είχε ονομαστεί Μπιορν τα-Δέρματα (Biorn 
the-Skins)». Ο Biorn προήρχετο από τη Νορβηγία και ήταν γιος ενός διακεκριμένου αν-
θρώπου ονόματι Skeggi. όταν μπούχτισε με το εμπόριο, πήγε και εγκαταστάθηκε στην 
Ισλανδία. Υπάρχει επίσης μία ρουνική επιγραφή από την Stenkumla, της νήσου  Gotland, 
που αναφέρεται σ’ έναν άνθρωπο που ζει στον νότο «με τα δέρματα».   
 
Ο άλλος κύριος τύπος εμπορευμάτων που μετέφεραν οι Σκανδιναβοί ήταν οι σκλάβοι. Η 

                                                 
139  Σ.τ.Μ. Ο Ahmad ibn Rustah Isfahani, γνωστός και ως Ibn Rustah, που προφέρεται επίσης ως Ibn Rusta και 

Ibn Ruste, ήταν Πέρσης εξερευνητής και γεωγράφος του 10ου αιώνα γεννημένος στην επαρχία Rosta, στο 
Ισφαχάν της Περσίας. Έγραψε μία γεωγραφική επιτομή γνωστή ως Βιβλίο των Πολύτιμων Αρχείων. Οι 
πληροφορίες που μας δίνει σχετικά με την πατρίδα του Isfahan είναι ιδιαίτερα εκτεταμένες και πολύτιμες. 
Ο Ibn Rustah δηλώνει ότι, ενώ για άλλες χώρες εξαρτάτο από τις αφηγήσεις άλλων, που συχνά αποκτούσε 
με μεγάλη δυσκολία και χωρίς να ελέγχει την αξιοπιστία τους, για τον Isfahan μπορούσε να χρησιμοποιή-
σει τη δική του εμπειρία και τις παρατηρήσεις ή τις δηλώσεις άλλων με γνωστή αξιοπιστία. Έτσι διαθέτου-
με μία περιγραφή των είκοσι τομέων (rostaqs) του Isfahan που περιέχει λεπτομέρειες που δεν βρέθηκαν σε 
έργα άλλων γεωγράφων. Όσον δε αφορά την ίδια την πόλη, μαθαίνουμε ότι ήταν απολύτως κυκλικού σχή-
ματος, με περιφέρεια μισού farsang, με τείχη που είχαν εκατό πύργους και τέσσερις πύλες. 

140  Σ.τ.Μ. Το Landnámabók, το «Βιβλίο των οικισμών», συχνά συντομογραφείται ως Landnáma, είναι ένα 
μεσαιωνικό Ισλανδικό γραπτό έργο το οποίο περιγράφει λεπτομερώς την αποίκιση της Ισλανδίας από τους 
Σκανδιναβούς τον 9ο και 10ο αιώνα μ.Χ. Το Landnámabók χωρίζεται σε πέντε μέρη και πάνω από 100 κε-
φάλαια. Το πρώτο μέρος αναφέρει πώς βρέθηκε το νησί. Τα μεταγενέστερα μέρη μετρούν τους εποίκους 
ανά διαμέρισμα, ξεκινώντας από τα δυτικά και τελειώνοντας στα νότια. Παρακολουθεί τα σημαντικά γεγο-
νότα και το οικογενειακό ιστορικό μέχρι τον 12ο αιώνα. Περιγράφονται περισσότερα από 3.000 άτομα και 
1.400 οικισμοί. Γράφει πού εγκαταστάθηκε κάθε οικιστής και παρέχει μια σύντομη γενεαλογία. Μερικές 
φορές περιλαμβάνονται και μικρές ανεκδοτολογικές ιστορίες. Το Landnámabók απαριθμεί 435 άνδρες ως 
αρχικούς οικιστές, οι περισσότεροι από τους οποίους εγκαταστάθηκαν στα βόρεια και νοτιοδυτικά τμήμα-
τα του νησιού. Παραμένει μια ανεκτίμητη πηγή τόσο για την ιστορία όσο και για τη γενεαλογία του Ισλαν-
δικού λαού. Μερικοί θεωρούν ότι συγγραφέας είναι μόνον ένας, ενώ άλλοι πιστεύουν ότι συνετέθη όταν οι 
άνθρωποι συναντιόνταν στις συνελεύσεις. 
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αφήγηση του Ibn-Fadlan σχετικά με τις δραστηριότητές τους στο Bulghar δείχνει ότι το 
δουλεμπόριο με το οποίο ασχολούνταν ήταν σε αρκετά μικρή κλίμακα, διεξαγόταν ιδιω-
τικά χωρίς να επιχειρούν να πωλήσουν μεγάλες παρτίδες σκλάβων στη δημόσια αγορά. 
Δεν μπορούσαν μάλλον να μεταφέρουν μεγάλους αριθμούς σκλάβων με μικρά σκάφη 
κατά μήκος των ποτάμιων διαδρομών και οι έμποροι φαίνεται πως σκόπευαν στην ποιό-
τητα μάλλον παρά στην ποσότητα στα εμπορεύματά τους. Το ίδιο ισχύει για τα ταξίδια 
τους στο νότο μέσα από τον Δνείπερο, όπου λέγεται ότι σ’ ένα σημείο οι δούλοι θα έπρε-
πε να περπατήσουν περί τα δέκα χιλιόμετρα αλυσοδεμένοι, όταν οι έμποροι περνούσαν 
τους καταρράκτες. Έχει προταθεί η θεωρία πως η αναφορά στο Πρωτορωσικό Χρονικό 
σε 800 παλλακίδες του Βλαδίμηρου στο Κίεβο, δεν υποδηλώνει κάποιο χαρέμι ανατολι-
κού τύπου, αλλά τον πλούτο του σε σκλάβους που θα μπορούσαν να σταλούν στο Βυζά-
ντιο για εμπόριο, αν και εν πάσει περιπτώσει, ο αριθμός φαίνεται ότι είναι υπερβολικός.   
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι τιμές τον δέκατο αιώνα, ήταν υψηλές για το σωστό είδος 
των νεαρών σκλάβων και των δύο φύλων που θα μπορούσαν να εκπαιδευτούν στη μου-
σική και στις άλλες τέχνες για να πωληθούν στο Ισλάμ. Ο Mez141 αναφέρει ότι το 912 
ένα «όμορφο κορίτσι» μπορούσε να πιάσει 150 δηνάρια (περίπου 1.500 μάρκα), ενώ έ-
νας ταλαντούχος σκλάβος θα μπορούσε να πωληθεί για 13.000 δηνάρια, ενώ η τιμή των 
λευκών σκλάβων ήταν πολύ υψηλότερη από εκείνη των εγχρώμων. Αγόρια και κορίτσια 
Σλαβικής καταγωγής είχαν ιδιαίτερα υψηλή τιμή και πολλά μεταφέρονταν από την 
Μπουλγκάρ στη Σαμαρκάνδη για να πωληθούν στις αγορές εκεί. Ήταν, όμως, πολύ εξευ-
τελιστικό να πωληθεί δημόσια ένας καλός δούλος. συνήθως άλλαζε χέρια ιδιωτικά ή μέ-
σω ενός μεσάζοντα και αυτό ήταν το είδος του εμπορίου που φαίνεται ότι ασκούσαν οι 
Σκανδιναβοί. Η καλοτεκμηριωμένη αφήγηση του Mez δείχνει ότι η μοίρα των σκλάβων 
που είχαν πωληθεί στο Bulghar δεν ήταν απαραίτητα σκληρή. οι ιδιοκτήτες των δούλων 
είχαν πολύ ισχυρές ηθικές υποχρεώσεις καλής συμπεριφοράς απέναντι στους σκλάβους 
τους και πολλοί έφτασαν σε υψηλές θέσεις στις αυλές Μουσουλμάνων βασιλέων και ευ-
γενών. Εκείνοι, όμως που είχαν γεννηθεί και ανατραφεί μέσα σε ελεύθερες και αριστο-
κρατικές οικογένειες, θα πρέπει να δυσκολεύονταν πολύ να αντέξουν την αβεβαιότητα 
και την ταπείνωση που προερχόταν από την σκλαβιά τους. αυτό το είδος σκλάβων, ω-
στόσο ήταν ιδιαίτερα περιζήτητο από τους εμπόρους.  
 
                                                 
141  Σ.τ.Μ. Ο Adam Mez (1869 Freiburg im Breisgau – 1917), ήταν ένας Ελβετός Ανατολιστής, ο πραγματικός 

ιδρυτής των Ισλαμικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας της Ελβετίας. Απόκτησε το venia do-
cendi το 1894 στο Πανεπιστήμιο της Βασιλείας για τις Σημιτικές γλώσσες και τις Σημιτικές επιστολές. 
Υπήρξε ένας εξαιρετικός δάσκαλος. Τον διαδέχθηκε ο Friedrich Schulthess (1868-1922) μετά τον άκαιρο 
θάνατό του. 



 99 

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι η δουλεία ήταν πλήρως εδραιωμένη στον κόσμο των 
Βίκινγκς και πράγματι συνεχίστηκε από τους Γερμανογενείς λαούς της βόρειας Ευρώπης 
από τη στιγμή της πτώσης της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Ουαλλοί και Ιρλανδοί νεαροί 
αγοράζονταν τακτικά και πωλούνταν στις αγορές γύρω από το κανάλι του Μπρίστολ και 
στο Δουβλίνο και μεταφέρονταν σε φάρμες των βορείων Νήσων, στην Ισλανδία και στη 
Νορβηγία. Οι αιχμάλωτοι που πιάνονταν σε επιδρομές στις χώρες της Βαλτικής, και στις 
Σλαβικές περιοχές εκεί, πωλούνταν επίσης ως δούλοι. Ο Αδάμ της Βρέμης κατηγορεί τον 
Δανό βασιλιά πως επιτρέπει στους επιδρομείς Βίκινγκς να λεηλατούν και να υποδουλώ-
νουν όχι μόνο τους βαρβάρους στις ακτές της Βαλτικής αλλά και τους δικούς του συμπα-
τριώτες: «Μόλις κάποιος από αυτούς πιάσει έναν άλλο, τον πουλά ανελέητα ως δούλο σ’ 
έναν από τους συντρόφους του ή σε έναν βάρβαρο». Προσθέτει ότι πωλούν αμέσως τις 
γυναίκες που έχουν βιαστεί. Υπήρχαν πολλές αγορές για δούλους, απλωμένες από την 
κεντρική Ευρώπη και τα λιμάνια της Μεσογείου ως τις νέες περιοχές που είχαν εξερευ-
νήσει οι έμποροι στον ανατολικό κόσμο. Ο Rimbert ρίχνει μία ματιά στην σκληρή πραγ-
ματικότητα του εμπορίου. Μας λέει το πώς ο Anskar στον 9ο αιώνα, αγόραζε Δανούς και 
Σλάβους νέους που βρίσκονταν προς πώληση στο Αμβούργο, «για να τους εξαγοράσει 
από την αιχμαλωσία» και τους τοποθετούσε σε μοναστήρια για να ασκηθούν στην υπη-
ρεσία του Θεού. Αναφέρει την περίπτωση του γιου μιας χήρας που συνελήφθη και οδη-
γήθηκε ως σκλάβος στη Σουηδία, τον οποίο όμως ο επίσκοπος απελευθέρωσε και τον 
έφερε πίσω, και ήταν πολύ θυμωμένος με μερικούς από τους Χριστιανούς στη νότια α-
κτή της Βαλτικής επειδή αρνούνταν να βοηθήσουν τους δραπέτες δούλους και τους που-
λούσαν σε άλλους χριστιανούς. επέμενε πως έπρεπε να ελευθερωθούν. Ο Αδάμ της Βρέ-
μης μας λέει ότι ο Rimbert, ο διάδοχος του Anskar, ακολουθούσε την ίδια πολιτική, μη 
διστάζοντας ακόμη και να πουλήσει εκκλησιαστικά σκεύη αν τα χρήματα μπορούσαν να 
εξαγοράσουν τους αιχμάλωτους. Στο Hedeby, όπου υπήρχε μία εκκλησία, είδε κάποτε 
ένα πλήθος σκλάβων που σέρνονταν από μία αλυσίδα και όταν μία από αυτούς ισχυρί-
στηκε ότι ήταν Χριστιανή μοναχή, απαγγέλλοντας έναν ψαλμό για να το αποδείξει, την 
εξαγόρασε ανταλλάσσοντάς την με το άλογο του. Η απελευθέρωση μιας αιχμάλωτης γυ-
ναίκας με την πληρωμή ενός αλόγου, αυτή τη φορά σε Άραβες επιδρομείς στη νότια 
Γαλλία, αναφέρεται σ’ ένα ποίημα γραμμένο από κάποιον κληρικό το 826. Κάποιος 
Datus ή Dado κατηγορούσε πικρά τον εαυτό του που δεν είχε πληρώσει λύτρα για να α-
πελευθερώσει τη μητέρα του, με τα λεφτά που θα έπαιρνε αν πουλούσε το άλογό του και 
έτσι αυτή αργότερα σκοτώθηκε από τους επιδρομείς. έτσι ίδρυσε το μοναστήρι του 
Conques προς επανόρθωση.  
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Οι Χριστιανοί δούλοι από τη Δύση χρησιμοποιούνταν ως εργάτες στα Σκανδιναβικά α-
γροκτήματα όπου έκαναν τη σκληρή δουλειά. φαίνεται ότι γενικά είχαν μία αρκετά καλή 
αντιμετώπιση και ότι είχαν εύλογες πιθανότητες να κερδίσουν την ελευθερία τους.142 
Αυτή τουλάχιστον λένε πως υπήρξε η πολιτική του Erling Skjalgsson, ενός μεγάλου γαι-
οκτήμονα στην Rogaland,143 υπό τον Άγιο Ούλαφ (Olaf the Holy), γνωστό για την ευ-
στροφία και τη γενναιοδωρία του. Λέγεται ότι είχε κρατήσει πολλούς δούλους μαζί με 
τους ελεύθερους υπηρέτες του και οι δούλοι εργάζονταν γι’ αυτόν μέχρις ότου κερδίσουν 
την ελευθερία τους μετά από μια συμφωνημένη ποσότητα εργασίας. Ο Snorri στη Heims-
kringla αναφέρει ότι εργάζονταν γι’ αυτόν κατά τη διάρκεια της ημέρας και είχαν το δικό 
τους κομμάτι γης για να το καλλιεργούν τα βράδια και πως ένας άνθρωπος που ζούσε με 
λιτότητα θα μπορούσε να κερδίσει την ελευθερία μέσα σε τρία ή ακόμα λιγότερα χρόνια. 
Ο Erling αγόραζε άλλους για να αντικαταστήσει αυτούς που ελευθερώνονταν και η πα-
λαιότερη αφήγηση στην πολύ παλιά Σάγκα του Βασιλιά Olaf, που χρονολογείται γύρω 
στο 1180, αναφέρει ότι μερικοί από τους πρώην δούλους του είχαν κάνει πολλά χρήματα 
και κατείχαν πολλά εδάφη. Σύμφωνα με την παράδοση, η Αούντ η Βαθύνους (Aud the 
Deep-minded)144 στην Ισλανδία έδωσε γη σε αρκετούς σκλάβους που είχε φέρει μαζί της 
                                                 
142  Για τις συνθήκες των δούλων στη Σκανδιναβία, βλ. Foote and Wilson, 65 κ.εξ. 
143  Σ.τ.Μ. Η Rogaland είναι ένας νομός στη Δυτική Νορβηγία, που συνορεύει με τις επαρχίες Hordaland, 

Telemark, Aust-Agder και Vest-Agder. Το Rogaland είναι το κέντρο της νορβηγικής βιομηχανίας πετρε-
λαίου. Η Επισκοπή του Stavanger της Εκκλησίας της Νορβηγίας περιλαμβάνει όλη την περιφέρεια του 
Rogaland. 

144  Σ.τ.Μ. Μία από τις πρώτες σπουδαίες μορφές της μητριαρχίας (κατά το πατριαρχίας) των Βίκινγκς, η Aud 
the Deep-Minded (Αούντ η Βαθύνους), υπήρξε μία διαπρεπής έποικος του 9ου αιώνα στην ιστορία εποικι-
σμού της Ισλανδίας. Καταγόμενη από στρατιωτική οικογένεια, ήταν η δεύτερη κόρη του Νορβηγού στρα-
τιωτικού διοικητή Ketill Flatnose και της Yngvid Ketilsdóttir. Η Aud παντρεύτηκε τον Ούλαφ τον Λευκο 
(Olaf the White), γιο του βασιλιά Ingjald. Μαζί απέκτησαν ένα γιο, τον Thorstein τον Ερυθρό. Μετά τον 
θάνατο του συζύγου της σε μάχη, η Aud και ο Thorstein ταξίδεψαν στις Εβρίδες νήσους, όπου ο Thorstein 
παντρεύτηκε και απέκτησε έξι κόρες και έναν γιο. Έγινε ένας μεγάλος βασιλιάς πολεμιστής και κατέκτησε 
μεγάλα τμήματα της βόρειας Σκωτίας, πριν πεθάνει στη μάχη προδομένος από τον λαό του. Μόλις πληρο-
φορήθηκε τον θάνατο του Thorstein, η Aud ανέθεσε την κατασκευή ενός μεγάλου πλοίου, τύπου Βίκινγκς, 
που ήταν ικανό να διασχίζει τον Ατλαντικό. Κατασκεύασε το πλοίο κρυφά στο δάσος, για άγνωστους λό-
γους. Μετά την ολοκλήρωσή του, η Aud οδήγησε το πλοίο στα νησιά Orkney (Ορκάδες νήσοι). Εκεί πά-
ντρεψε μία από τις εγγόνες της, την Groa, κόρη του Thorstein του Ερυθρού. Κατόπιν, η Aud οδήγησε το 
πλοίο ιστιοπλοώντας στην περιοχή Breiðafjörður της Ισλανδίας. Στο πλοίο της υπήρχαν είκοσι άντρες υπό 
την ηγεσία της, αποδεικνύοντας έτσι ότι ήταν μία σεβαστή, ικανή, ανεξάρτητη και ισχυρή γυναίκα. Εκτός 
από το πλήρωμα, υπήρχαν και άλλοι άντρες στο πλοίο της, αιχμάλωτοι από επιδρομές των Βίκινγκς κοντά 
και γύρω από τα Βρετανικά νησιά. Η Aud έδωσε στους άνδρες την ελευθερία τους μόλις βρέθηκαν στην 
Ισλανδία, καθιστώντας τους απελεύθερους. Αυτή ήταν μία κατηγορία ανάμεσα σε δούλους και ελεύθε-
ρους, οι οποίοι ενώ δεν ήσαν δούλοι, δεν είχαν όλα τα δικαιώματα ενός εκ γενετής ελεύθερου ανθρώπου. 
Τους έδωσε επίσης γη για να καλλιεργούν και έτσι να κερδίζουν τα προς το ζην. Όταν η Aud έφτασε στο 
δυτικό τμήμα της Ισλανδίας, διεκδίκησε όλη τη γη στη Dalasýsla, ανάμεσα στους ποταμούς Dagverdara 
και Skraumuhlaupsa για την οικογένειά της. Αντίθετα απ’ ότι οι πρώτοι Ισλανδοί έποικοι, η Aud ήταν βα-
πτισμένη Χριστιανή και αποδίδεται σ’ αυτήν η έλευση του Χριστιανισμού στην Ισλανδία. Η Aud κατα-
σκεύασε σταυρούς πάνω σ’ ένα μεγάλο λόφο μέσα στα κτήματά της, γνωστό ως Krossholar 
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από τη Σκωτία, λέγοντας για έναν απ’ αυτούς: «Χάρισα την ελευθερία στον άνδρα που 
ονομάζεται Erp, τον γιο του Jarl Meldun, επειδή δεν επιθυμώ ένας άνθρωπος με ευγενική 
καταγωγή να φέρει το όνομα του δούλου». Το Mael-Duin είναι ένα Κελτικό όνομα και ο 
Erp μπορούσε να είχε αιχμαλωτιστεί στους Σκωτικούς πολέμους, όπως αναφέρεται στο 
Landnámabók. στο ίδιο βιβλίο λέγεται ότι η Aud αγόρασε τη μητέρα του Erp, την Myrgi-
ol, μία Ιρλανδή πριγκίπισσα, από τον Jarl Sigurd, σε υψηλή τιμή.  
 
Οι σκλάβοι που οι Βίκινγκς συνέλεγαν κατά την επιστροφή τους στα σπίτια τους ή έ-
παιρναν κατά τις επιδρομές τους στη Βαλτική, επωλούντο στις εγχώριες αγορές. Στην 
Laxdæla Saga περιγράφεται η επίσκεψη του Ισλανδού Hoskuld σε μία αγορά κοντά στο 
Γκέτεμποργκ, που πραγματοποιήθηκε ευκαιριακά όταν αρχηγοί από διαφορετικές περιο-
χές συναντήθηκαν για να συσκεφτούν. Ανάμεσα στις σκηνές των εμπόρων, υπήρχε μία 
σκηνή που στεκόταν χώρια από τις υπόλοιπες, στην οποία καθόταν ένας άνδρας ντυμέ-
νος μ’ ένα λεπτό υφαντό ύφασμα και φορώντας ένα Ρώσικο γούνινο καλπάκι. Ήταν ο 
Gilli ο Ρώσος, γνωστός ως ένας πολύ πλούσιος έμπορος. Ο Hoskuld τον ρώτησε αν είχε 
καμία σκλάβα για πώληση και ο έμπορος σήκωσε μία κουρτίνα και αποκάλυψε δώδεκα 
γυναίκες που κάθονταν στο πίσω μέρος της σκηνής. Μία ήταν ντυμένη με κουρέλια αλλά 
ήταν πολύ όμορφη, και ο Hoskuld συμφώνησε να πληρώσει την υψηλή τιμή των τριών 
ασημένιων μάρκων γι’ αυτήν, αν και η τιμή για τις άλλες ήταν μόνο ένα μάρκο. Ο Gilli 
του είπε ότι η γυναίκα ήταν μουγγή. Πολύ αργότερα ο Hoskuld ανακάλυψε ότι μπορούσε 
να μιλήσει και ότι ήταν κόρη ενός Ιρλανδού βασιλιά. έφερε στον Hoskuld έναν γιο, τον 
διάσημο Ούλαφ το Παγώνι (Olaf the Peacock). Πρόκειται για ένα ρομαντικό επεισόδιο, 
το οποίο πιθανότατα παρενεβλήθη για να δώσει στον Olaf ένα εντυπωσιακό οικογενεια-
κό υπόβαθρο, και μάλιστα ακολουθεί το γνωστό λαογραφικό μοτίβο της μεταμφιεσμένης 
πριγκίπισσας. μελετώντας αυτή την ιστορία, ο Heller145 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι τα 
κύρια χαρακτηριστικά έχουν προέλθει από την παράδοση για τον Erp, που σημειώθηκε 
παραπάνω, και από περιστατικά της ζωής του Odd του Olaf Tryggvason, που λέγεται ότι 
είχε πωληθεί ως σκλάβος όταν ήταν παιδί. Ωστόσο, δίνονται ρεαλιστικές λεπτομέρειες 
σχετικά με τη συναλλαγή και έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε πως η τιμή του ενός μάρ-
κου, αν υπολογιστεί σε ραφιναρισμένο ασήμι, ισοδυναμούσε με αυτή τεσσάρων γαλα-
κτοφόρων αγελάδων. Ο Hoskuld κατέβαλε τα χρήματα από το πορτοφόλι του και ζυγί-
στηκαν στη ζυγαριά του Gilli. Η τιμή που τέθηκε για τον νεαρό Olaf, όπως δίνεται από 
τον Odd, ήταν εννέα μάρκα, λόγω της μεγάλης σοφίας και της ομορφιάς του. 

                                                                                                                                                             
(Krosshólaborg). Γιατί έκανε αυτό το ταξίδι, δεν το γνωρίζουμε σήμερα. Πολλές αντικρουόμενες θεωρίες 
έχουν εμφανιστεί κατά τη διάρκεια των αιώνων, αλλά καμία δεν μπορεί να αποδειχθεί αληθής. 

145  Σ.τ.Μ. Rolf Heller.  
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Ο Snorri στη Heimskringla είχε συμπεριλάβει την ιστορία του Odd για τον Olaf και τη 
μητέρα του, και φαίνεται πως είχε προσθέσει κάποιες αναφορές στην Εσθονία. Είναι α-
πίθανο η ιστορία να βασίζεται σε ιστορικό γεγονός, αν και η αναφορά στην βασίλισσα 
Allogia (Όλγα) ίσως να υποδηλώνει ότι άντλησε τις πληροφορίες του από κάποια Ρωσι-
κή πηγή. Μας λέει πως ο Olaf και η μητέρα του Astrid ήσαν καθ’ οδόν προς την Ρωσία 
μετά τον θάνατο του πατέρα του, όταν το πλοίο κτυπήθηκε από Εσθονούς πειρατές και η 
μητέρα και το παιδί χωρίστηκαν και πωλήθηκαν ως δούλοι, ενώ ο πατριός του Ούλαφ, 
ένας ηλικιωμένος άνδρας που θα είχε μικρή αξία ως δούλος, δολοφονήθηκε. Τον Olaf 
αγόρασε ένας αγρότης ο οποίος του συμπεριφέρθηκε καλά, αλλά αργότερα και πάλι 
προσφέρθηκε προς πώληση σε μια αγορά στο Novgorod, όταν ήταν επτά ετών, και εκεί 
τον αναγνώρισε ένας συγγενής του και τον ανέθρεψε όπως άρμοζε στην γέννησή του. 
Χρόνια αργότερα η μητέρα του αναγνωρίστηκε επίσης σ’ ένα σκλαβοπάζαρο στην Ε-
σθονία από έναν πλούσιο Νορβηγό που ονομαζόταν Lodin, ο οποίος βρισκόταν εκεί για 
εμπόριο. Αγόρασε την βασίλισσα, που ήταν τώρα χλωμή, λεπτή και κακοντυμένη, με την 
προϋπόθεση ότι θα συμφωνήσει να τον παντρευτεί. Αυτή συναίνεσε με την καλή θέληση 
των συγγενών της και του έκανε αρκετά παιδιά.   
 
Λιγότερο ρομαντική είναι μία στροφή από τον Valgard, έναν από τους ποιητές του 
Harald Hardradi146 που αναφέρεται στην αιχμαλωσία των γυναικών του πρίγκηπα, τον 
11ο αιώνα: 
 

                                                 
146  Σ.τ.Μ. Ο Harald Sigurdsson, επίσης γνωστός ως Harald της Νορβηγίας (περ. 1015 - 1066), έλαβε το επίθε-

το Hardrada ή Hardradi. Υπήρξε βασιλιάς της Νορβηγίας (ως Harald III) από το 1046 έως το 1066. Επι-
πλέον, διεκδίκησε ανεπιτυχώς τον θρόνο της Δανίας μέχρι το 1064 και τον Αγγλικό θρόνο το 1066. Πριν 
γίνει βασιλιάς, ο Harald είχε περάσει περίπου δεκαπέντε χρόνια ως μισθοφόρος και στρατιωτικός διοικητής 
στη Ρωσία του Κιέβου και της Φρουράς των Βαράγγων στην Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Στην ηλικία των 
δεκαπέντε χρονών, το 1030, ο Harald πολέμησε στη μάχη του Stiklestad μαζί με τον αδελφό του Olaf Har-
aldsson (αργότερα άγιο Olaf). Ο Olaf είχε προσπαθήσει να ανακτήσει τον Νορβηγικό θρόνο, τον οποίο είχε 
αρπάξει ο Δανός βασιλιάς Cnut ο Μέγας δύο χρόνια πριν. Στη μάχη, ο Olaf και Harald νικήθηκαν από δυ-
νάμεις πιστές στον Cnut, και ο Harald αναγκάστηκε να εξοριστεί στην Ρωσία του Κιέβου (στην 
«Garðaríki»). Κατόπιν πέρασε αρκετό καιρό στο στρατό του Μεγάλου Πρίγκιπα Γιαροσλάβου του Σοφού. 
Τελικά μετακόμισε στην Κωνσταντινούπολη με τους συντρόφους του γύρω στο 1034. Στην Κωνσταντι-
νούπολη, σύντομα έγινε διοικητής της Βυζαντινής Φρουράς των Βαράγγων, και συμμετείχε σε πολεμική 
δράση στη Μεσόγειο Θάλασσα, στη Μικρά Ασία, στην Σικελία, ενδεχομένως στους Αγίους Τόπους, στη 
Βουλγαρία και στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, όπου συμμετείχε στις αυτοκρατορικές δυναστικές διαμά-
χες. Ο Harald συσσώρευσε σημαντικό πλούτο κατά την διάρκεια της παραμονής του στη Βυζαντινή Αυτο-
κρατορία, τον οποίο απέστειλε στον Γιαροσλάβο του Κιέβου για να του τον φυλάξει. Τελικά έφυγε από το 
Βυζάντιο το 1042 και επέστρεψε στο Κίεβο για να προετοιμάσει την εκστρατεία προς ανάκτηση του Νορ-
βηγικού θρόνου. Ενδεχομένως ο Harald δεν γνώριζε ότι κατά την απουσία του, ο Νορβηγικός θρόνος είχε 
περάσει από τους Δανούς στον παράνομο γιο του Olaf, στον Magnus τον Αγαθό. 
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«Αυτοί οι Δανοί που ζούσαν ακόμα, έφυγαν, αλλά οι ωραίες γυναίκες 
έμειναν. Τα κορίτσια ήταν κλειδωμένα με δεσμά. 
Πολλές γυναίκες πήγαν στα πλοία περνώντας από μπροστά σας.   
λαμπρές αλυσίδες δάγκωναν άπληστα τη σάρκα τους». 

 
Αυτό συνέβη σε μια επιδρομή στη Zealand147 και στο Funen148 από μία μικτή Σκανδινα-
βική δύναμη υπό την καθοδήγηση βασιλικών ηγετών. Στο διάσημο κήρυγμα Sermo Lupi 
του Wulfstan, Αρχιεπισκόπου Υόρκης στις αρχές του ενδέκατου αιώνα έχουμε μία άλλη 
γεύση της αδίστακτης αρπαγής σκλάβων, όταν θρηνεί πως πολλές φορές ο δούλος πλέον 
δένει τον άνθρωπο που ήταν κάποτε κύριος του και τον πωλεί ως σκλάβο και ότι «δύο ή 
τρεις ναυτικοί οδηγούν ομάδες Χριστιανών από θάλασσα σε θάλασσα σε όλο αυτό το 
έθνος, αλυσοδεμένους μεταξύ τους, προς μεγάλη ντροπή όλων μας». Ο Wulfstan ήταν 
ένας άνθρωπος με μεγάλη γνώση του δουλεμπορίου, και βλέποντας την επιρροή που είχε 
στην περιοχή του Μπρίστολ, όπου έμεινε για μερικούς μήνες και κήρυξε τόσο εύγλωττα 
εναντίον της δουλοκτησίας, ώστε σχεδόν όλοι οι Χριστιανοί στην περιοχή αποκήρυξαν 
οποιαδήποτε συμμετοχή τους σ’ αυτό. Εν γένει, όμως η Εκκλησία ενέκρινε την δουλεία, 
παρόλο που μεμονωμένοι κληρικοί όπως ο Anskar και ο Wulfstan κήρυτταν εναντίον 
της, στο βαθμό που οι Χριστιανοί δεν πωλούνταν σε ειδωλολατρικές αγορές και δεν α-
φήνονταν να πέσουν στα χέρια Μουσουλμάνων. Οι Χριστιανοί καθώς και οι ειδωλολά-
τρες Βίκινγκς ήταν έτοιμοι να πουλήσουν ειδωλολάτρες όπως τους Βέντες στην Μπουλ-
γκάρ και στην Κωνσταντινούπολη.  
 
Εκτός από τις γούνες και τους σκλάβους, πρέπει να υπήρχαν και άλλα προϊόντα πολυτε-
λείας που άξιζε να μεταφερθούν στις ανατολικές αγορές. Ο Al-Muqaddasi (βλ. σημ. 137) 
μας δίνει μία μακρά λίστα αγαθών που θα μπορούσε κάποιος να αγοράσει στην Bulghar 
τον δέκατο αιώνα. Αυτή περιλαμβάνει τα ακόλουθα είδη, καθώς γούνες και σκλάβους: 
δέρματα από πρόβατα, βοοειδή και κατσίκες και δέρματα. γεράκια. μέλι, κερί, ξηροί 
καρποί, σπόροι κόλιανδρου, σταφύλια και ξηρά σύκα. ξύλο σφενδάμου (για την κατα-
σκευή μπολ). καλαμπόκι, κεχριμπάρι, μπροκάρ, υφάσματα με το μέτρο, νήμα, σκούφους. 
ψαρόκολλα και δόντια ψαριών (ίσως εννοεί ελεφαντόδοντο από θαλάσσιο ίππο). βέλη, 
σπαθιά και σιδηρόφρακτα πανωφόρια. Κάποια από αυτά προήρχοντο από τα εδάφη των 
Βουλγάρων ή των κοντινών γειτόνων τους, αλλά οι Ρως ίσως έφερναν το κερί και το μέ-

                                                 
147  Σ.τ.Μ. Η Zealand – Ζηλανδία είναι ένα μεγάλο νησί της Δανίας. Εκεί βρίσκεται η πρωτεύουσα Κοπενχάγη 

και η πόλη Ρόσκιλντ. Κωμοπόλεις και χωριά καταλαμβάνουν την βόρεια, νότια και δυτική ακτή, και απο-
τελούν δημοφιλείς περιοχές για διακοπές με αμμώδεις παραλίες και φιορδ. 

148  Σ.τ.Μ. Είναι το δεύτερο σε μέγεθος νησί της Δανίας και βρίσκεται στο κέντρο της χώρας. 
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λι, τα προϊόντα από τα ψάρια και το ελεφαντόδοντο, το μετάξι (μόλις είχαν υπάρξει οι 
επαφές με το Βυζάντιο), το κεχριμπάρι καί τις πανοπλίες. Το μέλι και το κερί είχαν ση-
μαντική αξία τον δέκατο αιώνα. Οι Ρως ίσως τα προμηθεύονταν είτε από τους Βαλτικούς 
λαούς149 είτε από τους Σλάβους, επειδή οι τελευταίοι το συγκέντρωναν από τις φωλιές 
των άγριων μελισσών στα δάση. μία ξύλινη κούπα γεμάτη μέλι και κερί βρέθηκε σ’ ένα 
από τα οχυρωμένα χωριά της περιοχής του Δνείπερου, το Vishneva Gora. Λέγεται ότι οι 
Χάζαροι έπαιρναν το μέλι από τους Βούλγαρους ή τους Ρως, και για το κερί υπήρχε έ-
τοιμη αγορά στο Βυζάντιο, καθώς η ζήτηση κεριών στα παλάτια και στις εκκλησίες ήταν 
μεγάλη. Η σημασία του κεριού στην οικονομία αποδεικνύεται από μαρτυρίες που προ-
έρχονται από το Ivanskoye Sto στο Νόβγκοροντ, την παλαιότερη από τις εμπορικές συ-
ντεχνίες εκεί, ο καταστατικός χάρτης της οποίας ανάγεται στον δωδέκατο αιώνα. Τα μέ-
λη αυτής της συντεχνίας είχαν το δικαίωμα να ζυγίζουν το κερί, να εισπράττουν τέλη τό-
σο από ντόπιους όσο και από ξένους εμπόρους, που βρίσκονταν εκεί για να εμπορευ-
θούν, καθώς και την εποπτεία των ζυγών και των μέτρων, ένα δικαίωμα που το μοιράζο-
νταν μόνο με τον επίσκοπο. Τα αποθέματα του κεριού φυλάσσονταν στο κελάρι της εκ-
κλησίας της συντεχνίας του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, η οποία ήταν αρκετά σημαντι-
κή ώστε να διαθέτει το νομικό καθεστώς Καθεδρικού ναού. Όταν ο Ιγκόρ έστειλε πίσω 
τους Έλληνες απεσταλμένους στο Κίεβο, σύμφωνα με το Χρονικό του Νέστορα, τα δώρα 
που πήραν μαζί τους ήταν γούνες, σκλάβοι και κερί, και αυτά ήταν προφανώς τα τρία 
σημαντικότερα είδη εμπορευμάτων που έφερναν οι Ρως στην Κωνσταντινούπολη. Ορι-
σμένα ξίφη είχαν ίσως μεταφερθεί στο Bulghar, καθώς ο τύπος που χρησιμοποιούσαν οι 
Σκανδιναβοί ήταν πολύ περιζήτητος ανάμεσα στους Μουσουλμανικούς λαούς. Αυτά και 
άλλα όπλα δεν θα ήταν δύσκολο να μεταφερθούν με μικρά σκάφη, ενώ μία αγορά όπως 
το Bulghar προσέφερε καλές ευκαιρίες για την ανταλλαγή κάθε είδους λαφύρου που εί-
χαν αποκτήσει καθ’ οδόν και επιτυγχάνοντας μία καλή τιμή για τα είδη πολυτελείας.  
 
Οι αναμνήσεις ταξιδιωτών που επέστρεφαν από το Βυζάντιο και καταγράφονται στις Ισ-
λανδικές σάγκες, μας δίνουν μια κάποια ιδέα για τον αντίκτυπο που είχαν σε όσους είχαν 

                                                 
149  Σ.τ.Μ. Οι Βαλτικοί λαοί είναι μία Ινδοευρωπαϊκή εθνο-γλωσσική ομάδα που μιλάει τις γλώσσες της Βαλ-

τικής, έναν κλάδο της Ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας, που ομιλείτο αρχικά από φυλές της κεντρι-
κής Ανατολικής Ευρώπης στα δυτικά της Μόσχας και στα λεκανοπέδια των ποταμών Όκα και Βόλγα στα 
ανατολικά. Οι Βαλτικές γλώσσες αποτελούν μέρος της ευρύτερης ομάδας των Βαλτο-σλαβικών γλωσσών. 
Ένα από τα χαρακτηριστικά των Βαλτικών γλωσσών είναι ο μεγάλος αριθμός συντηρητικών ή αρχαϊκών 
χαρακτηριστικών που διατηρούν. Στους Βαλτικούς λαούς ανήκουν οι σύγχρονοι Λιθουανοί, οι Λεττονοί 
(συμπεριλαμβανομένων των Latgalians) – όλοι οι ανατολικοί Βαλτικοί λαοί - καθώς και οι Παλαιοπρώσ-
σοι, Γιοτβιγκιανοί και Γαληντιανοί - οι Δυτικοί Βαλτικοί λαοί - των οποίων οι γλώσσες και οι πολιτισμοί 
έχουν σήμερα εκλείψει. 
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μείνει πίσω. Στην Laxdæla Saga ο Bolli Bollason150 επιστρέφει από μία παραμονή μερι-
κών ετών στην Κωνσταντινούπολη, όπου είχε υπηρετήσει στην Αυτοκρατορική Φρουρά, 
και βγήκε από το πλοίο μαζί με τους έντεκα συντρόφους του: 
 
«Όλοι φορούσαν ρούχα από πορφυρό ύφασμα και κάθονταν σε επιχρυσωμένες σέλες. 
όλοι ήταν ευγενείς άνθρωποι, αλλά ο Bolli τους ξεπερνούσε όλους. Φορούσε ρούχα από 
μετάξι, που του τα είχε δώσει ο βασιλιάς της Miklagård.151 φορούσε ένα πορφυρό πανω-
φόρι πάνω από τα ρούχα του και ήταν ζωσμένος με το Legbiter,152 με την λαβή του δια-
κοσμημένη με χρυσό και χρυσό νήμα. Στο κεφάλι του φορούσε ένα επίχρυσο κράνος και 
στο πλευρό του είχε μία κόκκινη ασπίδα, μ’ έναν ιππότη πάνω της με χρυσό περίγραμμα. 
Κρατούσε μία λόγχη, όπως είναι το έθιμο σε ξένες χώρες. Όπου κι αν πήγαιναν, οι γυ-
ναίκες δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα άλλο παρά να κοιτάζουν τον Bolli και τα πολυ-
τελή του ρούχα και αυτά των συντρόφων του.»   
 
Αυτή η εικόνα δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στην επιρροή των ρομαντικών ει-
δυλλίων στην Ισλανδική λογοτεχνία. ο χρυσός και το ασήμι, τα πορφυρά ρούχα και τα 
μεταξωτά, τα λαμπρά όπλα ήταν σύμβολα του πλούτου του Βυζαντίου και υπήρχε σοβα-
ρός λόγος γι’ αυτό. Οι λόγχες αποτελούσαν μέρος του εξοπλισμού του Έλληνα στρατιώ-
τη, ενώ κομμάτια του πολυπόθητου Βυζαντινού μεταξιού προσφέρονταν ως δώρα σ’ ε-
κείνους που κατείχαν υψηλές θέσεις στο παλάτι. Μεγάλοι θησαυροί και πολλή γοητεία 
ταξίδευε από την Ανατολή προς τη Δύση κατά τη διάρκεια της εποχής των Βίκινγκς, α-
φήνοντας τα σημάδια τους τόσο στη λογοτεχνία, όσο και στους τάφους και στα κτερί-
σματα. Ο Bolli, ωστόσο, δεν ήταν έμπορος, και στην ύστερη εποχή των Βίκινγκς ήταν η 
δική τους ανδρεία ως μαχητές και η καταλληλότητά τους ως μισθοφόροι τα χαρακτηρι-
στικά εκείνα που έκαναν πολλούς Σκανδιναβούς να βάλουν χέρι στον πλούτο της ανατο-

                                                 
150  Σ.τ.Μ. Ο Bolli Bollason (επίσης Bolli Bollison) αποτελεί τον βασικό ιστορικό χαρακτήρα στη Μεσαιωνική 

Ισλανδική Laxdæla saga. Γεννήθηκε γύρω στο 1000. Μεγάλωσε στο Orlygsstadir, στην περιοχή Helgafell 
της χερσονήσου Snæfellsnes της Ισλανδίας. Μοίραζε τον χρόνο του μεταξύ του Helgafell και της Tunga, 
την πατρίδα του Snorri Goði. Οι σύγχρονοι Σκανδιναβοί ηγεμόνες τον εκτιμούσαν πάρα πολύ, όπως επίσης 
είχε μεγάλη φήμη στην Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πιστεύεται ότι είχε φθάσει στον βαθμό των 
μαγ[γ]λαβιτών στον Βυζαντινό στρατό και όταν επέστρεψε στην Ισλανδία, η πλούσια εμφάνισή του και η 
αβρότητά του προσέδωσαν το όνομα "Bolli ο Κομψός". Η σπουδαιότητά του στο λογοτεχνικό πλαίσιο της 
σάγκας είναι η εξέχουσα θέση που κατέχει ως γιος του Bolli Þorleiksson και της Guðrún Ósvífursdóttir, 
των δύο κεντρικών χαρακτήρων του έργου. Αναφέρεται επίσης στο τέλος του έργου Sneglu-Hall þáttur (Η 
Ιστορία του Σαρκαστικού Halli) και αποτελεί επίσης θέμα της δικής του ιστορίας, Bollaþáttur, η οποία αρ-
γότερα προσαρτήθηκε στο τέλος των χειρογράφων στις αρχές του 14ου αιώνα. 

151  Σ.τ.Μ. «Μεγάλη πόλη». Ο όρος που χρησιμοποιούσαν οι Βίκινγκς, και γενικά οι Σκανδιναβοί για την Κων-
σταντινούπολη. 

152  Σ.τ.Μ. Τυπικό ξίφος των Βίκινγκς. 
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λικής Ευρώπης. Αυτό θα αποτελέσει το αντικείμενο της επόμενης ενότητας.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Οι Ρως ως πολεμιστές 
 
Είδαμε το πώς εξ αρχής η ιστορία του εμπορίου στις ανατολικές περιοχές υπήρξε άρρη-
κτα συνδεδεμένη με τον πόλεμο. Οι εκστρατείες σε ολόκληρη τη Βαλτική ήταν κατά κύ-
ριο λόγο στρατιωτικές και οι εμπορικοί σταθμοί που δημιουργούνταν κατά μήκος των 
ακτών ήταν εξοπλισμένοι με ένοπλες φρουρές. Ο πλούτος των παραδόσεων που συνδέο-
νται με τους Jomsvikings (βλ. σημ. 30) δείχνει ότι η περιοχή της Βαλτικής ήταν μία γόνι-
μη πηγή ηρωικών μύθων και γενέτειρα ιστοριών παράτολμων αγώνων και αντίστασης 
μέχρι τέλους, σαν αυτούς που κάποτε αποτελούσαν μέρος της λατρείας του Θεού του 
πολέμου Ωντίν. Οι επισκέψεις στη Βιαρμαλάνδη, στην Εσθονία και στην Κουρλανδία, 
στο βασίλειο των Βουλγάρων, των Χαζάρων και των Σλάβων, δεν υπήρξαν ποτέ εντελώς 
ειρηνικές εκστρατείες και ασαφείς και συγκεχυμένες αναμνήσεις από εκστρατείες και 
ηρωικές περιπέτειες διαπερνούν αυτές τις σάγκες που αφορούν τον δρόμο της ανατολής. 
Μόλις δημιουργήθηκαν ένοπλοι οικισμοί στο Garðar (βλ. σημ. 18), οι Βίκινγκς δεν άρ-
γησαν να συγκρουστούν, όχι μόνο με ελλάσσονες λαούς, αλλά με τη δύναμη του ίδιου 
του Βυζαντίου. Υπήρξαν επίσης μάχες ανάμεσα σε ανταγωνιστικές Σκανδιναβικές ομά-
δες για λόγους εξουσίας και επιρροής. 
 
Η εικόνα των Ρως που μας δίνουν οι Άραβες συγγραφείς είναι αρκετά σύνθετη: παρου-
σιάζονται ως έμποροι-πολεμιστές, με έντονες ηρωικές αποχρώσεις. Η περιγραφή τους 
από τον Ibn Rusteh (βλ. σημ. 139) καταγράφτηκε στις αρχές του δέκατου αιώνα και ά-
ντλησε επίσης εν μέρει στοιχεία από παλαιότερες πηγές. Μετά την αφήγηση του για τις 
εμπορικές μεθόδους των Ρως, υπάρχει μία γραφική περιγραφή τους ως πολεμιστές. Ήταν 
αφοσιωμένοι ο ένας στον άλλο, μας λέει, και αν κάποιος δεχόταν επίθεση, οι υπόλοιποι 
έσπευδαν προς βοήθειά του. Αν δύο από αυτούς βρίσκονταν σε διαμάχη και ο αρχηγός 
δεν μπορούσε να αποφασίσει ποιος έχει δίκαιο και ποιος όχι, θα τους έλεγε να διευθετή-
σουν την υπόθεση με τα σπαθιά τους, «και η νίκη θα ανήκει στο πιο κοφτερό και ζωηρό 
σπαθί». Ήταν γενναίοι και ηρωικοί, και όταν δέχονταν επίθεση δεν σταματούσαν μέχρις 
ότου επικρατήσουν ολοκληρωτικά, αιχμαλωτίζοντας τις γυναίκες και πουλώντας τους 
άνδρες ως δούλους. Προτιμούσαν να επιτίθενται πάνω στο νερό και όχι πάνω στη γη. 
Μας λέει κάτι και για την εμφάνισή τους, τις βράκες που φορούσαν και έδεναν σφιχτά 
κάτω από το γόνατο και τα εξαιρετικά σπαθιά τους. Ένας πολεμιστής Ρως όπου κι αν πή-
γαινε είχε το σπαθί μαζί του, καθώς υπήρχε ελάχιστη ασφάλεια και πολύ προδοσία πα-
ντού, και όταν έβγαινε έξω για να ανακουφιστεί, έπαιρνε μαζί του τρείς άνδρες για να 
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τον φυλάνε. Αυτή η τελευταία ζωηρή λεπτομέρεια τονίζει τον κίνδυνο για την ζωή που 
υπήρχε στις ανατολικές περιοχές και τις συνεχείς απειλές για επίθεση και ενέδρα στους 
οχυρωμένους οικισμούς. Αν ένας Ρως αποκτούσε γιο, θα έβγαζε το σπαθί από το θηκάρι 
και θα το πετούσε μπροστά στο παιδί, λέγοντας: «Δεν θα σας αφήσω καμία περιουσία. 
θα έχετε μόνο όσα μπορείτε εσείς να κερδίσετε μόνοι σας με αυτό το σπαθί».   
 
Ο Miskawaih,153 που πέθανε το 1030, δίνει στην ιστορία του μία συνεπή εικόνα των Ρως. 
τους περιγράφει ως ανθρώπους «μεγαλόσωμους και με μεγάλο θάρρος» που αρνούνται 
να αναγνωρίσουν την ήττα, αλλά αγωνίζονται έως ότου σκοτωθούν είτε αυτοί είτε οι ε-
χθροί τους. Έφεραν πάνω τους πολλά όπλα: σπαθιά, δόρατα, ασπίδες και μαχαίρια, κα-
θώς και εργαλεία όπως τσεκούρι και σφυρί. Το Hudud al-‘Alam,154 ένα Περσικό έργο 
του τέλους του δέκατου αιώνα, που πιθανότατα βασίζεται στις ίδιες πρώιμες πηγές με 
αυτές του Ibn Rusteh, δίνει μία ελαφρώς δυσμενέστερη εικόνα για έναν πολεμικό λαό 
που ήταν κακοδιάθετος, εριστικός και αλαζονικός στα φερσίματά του. Το ένδυμα τους, 
αναφέρεται ξανά, πως αποτελείτο από βράκες και μάλλινα καπέλα μ’ ένα κομμάτι από το 
ίδιο υλικό να πέφτει πάνω στο σβέρκο τους. Ο Marvazi,155 που γράφει στον 11ο αιώνα, 
τονίζει και πάλι τις πολεμικές αρετές των Ρως, παρατηρώντας ότι ένας από αυτούς ισο-
δυναμούσε με αρκετούς άνδρες οποιουδήποτε άλλου έθνους και πως αν είχαν άλογα και 
ήσαν αναβάτες, «θα αποτελούσαν μεγάλη μάστιγα για την ανθρωπότητα». Αυτή ήταν 
μία εύστροφη παρατήρηση, καθώς θα φανεί από τις αφηγήσεις των εκστρατειών στις ο-
ποίες συμμετείχαν οι Ρως στη νότια Ρωσία. Επιπλέον, έχουμε την περιγραφή του Ibn 
Fadlan για τους ακόλουθους του βασιλιά των Ρως: «… είναι οι πιο γενναίοι από τους συ-
ντρόφους του και εκείνοι πάνω στους οποίους μπορεί να βασιστεί. Αυτοί είναι οι άνδρες 
που πεθαίνουν μαζί του και σκοτώνονται γι’ αυτόν».   

                                                 
153  Σ.τ.Μ. Ο Ibn Miskawayh (932-1030), [πλήρες όνομα: Abū ʿAlī Aḥmad ibn Muḥammad ibn Yaʿqūb ibn 

Miskawayh] ήταν ένας Πέρσης διπλωματικός αξιωματούχος της εποχής Buyid, φιλόσοφος και ιστορικός 
από το Parandak του Ιράν. Ως Νεοπλατωνικός, επηρέασε την Ισλαμική φιλοσοφία πρωτίστως στον τομέα 
της ηθικής. Ήταν ο συγγραφέας του πρώτου μεγάλου Ισλαμικού έργου πάνω στην φιλοσοφική ηθική, με 
τον τίτλο "Εξευγενισμός των Ηθών", όπου εστιάζει στην πρακτική δεοντολογία, τη συμπεριφορά και την 
τελειοποίηση του χαρακτήρα. Διαχώρισε την προσωπική ηθική από τον δημόσιο χώρο και αντιπαρέβαλε 
την απελευθερωτική φύση της λογικής από την εξαπάτηση και τον πειρασμό της φύσης. Ο Miskawayh ή-
ταν εξέχουσα μορφή στην πνευματική και πολιτιστική ζωή της εποχής του. 

154  Σ.τ.Μ. Το έργο Ḥudūd al-ʿĀlam ( "Σύνορα του Κόσμου" ή  "Όρια του Κόσμου") είναι ένα βιβλίο γεωγρα-
φίας του 10ου αιώνα, γραμμένο στα Περσικά από άγνωστο συγγραφέα στην Jowzjan. Ο πλήρης τίτλος του 
βιβλίου είναι, (Ḥudūd al-ʿĀlam min al-Mashriq ilá l-Maghrib, "Τά όρια του Κόσμου από την Ανατολή μέ-
χρι την Δύση"). 

155  Σ.τ.Μ. Ο Abul Hasan Abu Ishaq Kisa'i Marvazi (953-1002) ήταν ένας Πέρσης ποιητής του 10ου αιώνα. 
Γεννήθηκε το 953 και κατάγεται από την Merv. ήταν ένας αυλοκόλακας που έζησε κυρίως στην αυλή των 
Σαμανιδών, αλλά και στις αυλές των Αββασιδών και Γκαζναβιδών. Λέγεται ότι αργότερα μεταστράφηκε 
στο Σιιτικό Ισλάμ. 
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Στις μνημειακές πέτρινες πλάκες της νήσου Γκότλαντ, μπορεί κανείς να αναγνωρίσει τις 
βράκες ανατολικού τύπου και τα καπέλα όπως περιγράφονται από αυτούς τους συγγρα-
φείς. Η φήμη για τα σπαθιά των Ρως είναι καλά τεκμηριωμένη και από άλλες περιγραφές 
που προέρχονται από τον Αραβικό κόσμο, ιδιαίτερα αυτές που μας έδωσε ο al-Kindi156 
στον ένατο αιώνα και ο al-Biruni στον ενδέκατο.157 Το πιο εντυπωσιακό μέρος των περι-
γραφών, ωστόσο, είναι η έμφαση που δίνουν οι σύγχρονοι τους στην πιστότητα, την ρι-
ψοκίνδυνη τόλμη και την περιφρόνηση προς τον θάνατο που έδειχναν οι Ρώσοι, την ε-
μπιστοσύνη στον ηγέτη τους και την ετοιμότητά τους να βοηθήσουν τους συντρόφους 
τους. Τέτοιου είδους περιγραφές μπορεί να προέρχονται άμεσα από την ηρωική λογοτε-
χνία των Γερμανικών λαών και ο κόσμος που απεικονίζουν οι Άραβες είναι ο κόσμος του 
πρίγκιπα και του comitatus του, της σωματοφυλακής του από ένοπλους πολεμιστές που 
υποστηρίζουν τον ηγέτη τους και ζουν από την λεία που αρπάζουν από τον εχθρό. Η 
χρήση των πλοίων μάλλον και όχι οι μάχες επί της ξηράς είναι το χαρακτηριστικό των 

                                                 
156  Σ.τ.Μ. O Abu Yūsuf Ya'qūb ibn'Isḥāq aṣ-Ṣabbāḥ al-Kindī (Λατινικά: Alkindus· 801-873 μ.Χ.) ήταν ένας 

Άραβας Μουσουλμάνος φιλόσοφος, πολυμαθής, μαθηματικός, γιατρός και μουσικός. Ο Al-Kindi ήταν ο 
πρώτος από τους Μουσουλμάνους περιπατητικούς φιλοσόφους και χαρακτηρίζεται ως ο «πατέρας της Α-
ραβικής φιλοσοφίας». Ο Al-Kindi γεννήθηκε στην Kufa και σπούδασε στην Βαγδάτη. Υπήρξε εξέχουσα 
μορφή στον Οίκο της Σοφίας και ορισμένοι από τους Αββασίδες Χαλίφες τον διόρισαν να επιβλέπει τη με-
τάφραση των Ελληνικών επιστημονικών και φιλοσοφικών κειμένων στην Αραβική γλώσσα. Αυτή η επαφή 
με την «φιλοσοφία των αρχαίων» (όπως αποκαλείται συχνά η Ελληνιστική φιλοσοφία από τους Μουσουλ-
μάνους μελετητές) είχε βαθιές επιπτώσεις πάνω του, καθώς συνέθεσε, προσάρμοσε και προώθησε την Ελ-
ληνιστική και Περιπατητική φιλοσοφία στον Μουσουλμανικό κόσμο. Έγραψε εκατοντάδες πρωτότυπες 
εργασίες για μία σειρά θεμάτων που εκτείνονται από τη μεταφυσική, την ηθική, τη λογική και την ψυχολο-
γία, μέχρι την ιατρική, την φαρμακολογία, τα μαθηματικά, την αστρονομία, την αστρολογία και την οπτι-
κή, μέχρι πιο πρακτικά θέματα όπως τα αρώματα, τα σπαθιά, τα κοσμήματα, το γυαλί, οι βαφές, η ζωολο-
γία, οι παλίρροιες, τα κάτοπτρα, η μετεωρολογία και οι σεισμοί. 

157  Σ.τ.Μ. Ο Abū Rayḥān Muḥammad ibn Aḥmad Al-Bīrūnī (973 - 1050) γνωστός ως Al-Biruni, ήταν ένας 
Ιρανός επιστήμονας και πολυμαθής. Ήταν από το Khwarazm - μία περιοχή που περιλαμβάνει το σημερινό 
δυτικό Ουζμπεκιστάν και το βόρειο Τουρκμενιστάν. Ο Biruni θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους λογί-
ους του Ισλαμικού Μεσαίωνα και ασχολήθηκε με την φυσική, τα μαθηματικά, την αστρονομία και τις φυ-
σικές επιστήμες. διακρίθηκε επίσης ως ιστορικός, χρονολόγος και γλωσσολόγος. Σπούδασε σχεδόν όλους 
τους τομείς της επιστήμης και αποζημιώθηκε για την έρευνα και την επίπονη δουλειά του. Οι Βασιλικές 
αυλές και τα ισχυρά μέλη της κοινωνίας ζητούσαν από τον Αλ Μπιρούνι να διεξάγει έρευνα και να μελε-
τήσει τα διάφορα θέματα. Έζησε κατά τη διάρκεια της Ισλαμικής Χρυσής Εποχής. Εκτός από αυτό το είδος 
επιρροής, ο Al-Biruni επηρεάστηκε επίσης από άλλα έθνη, όπως από τους Έλληνες, από τους οποίους ε-
μπνεύστηκε όταν στράφηκε στη σπουδή της φιλοσοφίας. Μιλούσε την γλώσσα της Khwarazm, Περσικά, 
Αραβικά, Σανσκριτικά, και γνώριζε Ελληνικά, Εβραϊκά και Συριακά. Έζησε μεγάλο μέρος της ζωής του 
στο Ghazni, τότε πρωτεύουσα της δυναστείας Ghaznavid, στο σημερινό κέντρο-ανατολικό Αφγανιστάν. 
Το 1017 ταξίδεψε στην Ινδική υποήπειρο και συνέγραψε μία μελέτη για τον Ινδικό πολιτισμό Tarikh Al-
Hind (Ιστορία της Ινδίας) αφού μελέτησε την Ινδουιστική πίστη που ασκείται στην Ινδία. Του έχει δοθεί ο 
τίτλος "Ιδρυτής της Ινδολογίας". Ήταν ένας αμερόληπτος συγγραφέας για τα έθιμα και τις θρησκείες των 
διαφόρων λαών και του δόθηκε ο τίτλος al-Ustadh ("Ο Δάσκαλος") για την αξιοσημείωτη περιγραφή της 
Ινδίας στις αρχές του 11ου αιώνα. 
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Βίκινγκς, και τα ποτάμια, οι λίμνες και οι εσωτερικές θάλασσες της Ανατολικής περιοχής 
τους επέτρεψαν να χρησιμοποιούν τις ίδιες τεχνικές όπως στη Δυτική Ευρώπη. Τα κομ-
ψά όπλα τους ήταν πολύ περιζήτητα ανάμεσα στους λαούς της Ανατολής και μετά την 
εισβολή στην Bardha'a158 το 943, όταν πολλοί πέθαναν από την πανώλη και έπρεπε να 
εγκαταλείψουν την περιοχή, λέγεται πως οι Μουσουλμάνοι άνοιγαν τους τάφους τους για 
να πάρουν τα σπαθιά που είχαν θάψει μαζί με τους νεκρούς και αυτά, έγραφε ο Miska-
waih στις αρχές του ενδέκατου αιώνα, «έχουν μεγάλη ζήτηση μέχρι σήμερα λόγω της 
ποιότητάς τους».  
 
Η ορμή των Ρως στη μάχη και ο χαρακτηριστικός συνδυασμός ευσπλαχνίας και αναλγη-
σίας, λογικής και απληστίας, απεικονίζεται στην λεπτομερή εξιστόρηση της επίθεσης ε-
ναντίον της πόλεως Bardha'a (βλ. σημ. 158) από τον ίδιο συγγραφέα. Αρχικά, όταν έ-
φτασαν, οι Ρως συνάντησαν μια τοπική δύναμη, η οποία δεν γνώριζε, μας λένε, ότι αυτοί 
οι μαχητές θα αποδεικνύονταν πολύ διαφορετικοί από τους Έλληνες και τους Αρμενίους. 
Οι Ρως κατέλαβαν γρήγορα την πόλη και τότε είπαν στους κατοίκους ότι δεν είχαν καμία 
αντίρρηση να συνεχίσουν να ασκούν την πίστη τους, υπό την προϋπόθεση πως θα ανα-
γνώριζαν τους Ρως ως υπερκυρίαρχους και θα τους προσέφεραν την υποστήριξη τους. 
«Συμπεριφέρθηκαν καλά», σχολιάζει ένας άλλος συγγραφέας, ο Ibn Athir.159 Αλλά οι 
απλοί άνθρωποι τους πέταγαν πέτρες και έκαναν συνεχείς επιθέσεις, μέχρις ότου οι Ρως 
τους έδωσαν τρεις μέρες διορία (ο Ibn Athir λέει δέκα) για να εκκενώσουν την πόλη. Ό-
ταν η πλειοψηφία την αγνόησε, οι Ρώσοι άρχισαν να τους σφάζουν, έκλεισαν τις γυναί-
κες και τα παιδιά των πλουσιότερων κατοίκων μέσα σ’ ένα φρούριο και απαίτησαν από 
τους άνδρες να πληρώσουν λύτρα. Πολλοί ήταν έτοιμοι να το κάνουν, αλλά άρχισαν τις 
διαφωνίες ως προς το ποσό που έπρεπε να καταβληθεί και στο τέλος οι Ρως έχασαν την 
υπομονή τους και τους σκότωσαν όλους, ενώ κράτησαν τις γυναίκες και τα αγόρια ως 
δούλους. Μας λένε πώς ένας έμπορος εξαγόρασε τη ζωή του για ένα συμφωνημένο ποσό 
και όταν ένας από τους Ρως τον συνόδευσε στο κατάστημά του και βρήκε πως ήταν 
κρυμμένος εκεί ένας τεράστιος πλούτος, πήρε τα πάντα, αλλά προσέφερε στον άφραγκο 

                                                 
158  Σ.τ.Μ. Η σημερινή πόλη Barda είναι η πρωτεύουσα της επαρχίας Barda Rayon στο Αζερμπαϊτζάν, νοτίως 

της πόλης Yevlax και βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Tartar. Υπήρξε πρωτεύουσα της Αλβα-
νίας του Καυκάσου ίσως από τα τέλη του τέταρτου αιώνα. Η Barda έγινε η κύρια πόλη της Ισλαμικής ε-
παρχίας του Arran, της κλασικής Αλβανίας του Καυκάσου, παραμένοντας μ’ αυτή την ιδιότητα έως τον 
10ο αιώνα. 

159  Σ.τ.Μ. Ο Ibn Athir, γνωστός ως Ali 'Izz al-Din Ibn al-Athir al-Jazari (1233-1160) ήταν ένας Άραβας ή 
Κούρδος ιστορικός και βιογράφος που έγραψε στα Αραβικά και καταγόταν από την οικογένεια Ibn Athir. 
Σύμφωνα με την έκδοση της Encyclopædia Britannica του 1911, γεννήθηκε στο Jazirat Ibn Umar, του Χα-
λιφάτου των Αββασιδών. Η πόλη βρίσκεται σήμερα στη σύγχρονη Τουρκία. 
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πλέον άνδρα ένα κομμάτι σφραγισμένου πηλού ως βεβαίωση που θα του εξασφάλιζε την 
ασυλία.   
 
Έτσι βλέπουμε τους Ρως ως ικανούς ληστές και επιδρομείς, να κερδίζουν πλούτο με τα 
ξίφη τους, να γίνονται διάσημοι για τις ξαφνικές επιθέσεις τους, για την επιδεξιότητά 
τους και την τόλμη τους στη μάχη. Τους βλέπουμε επίσης να εγκαταλείπουν τη ζωή τους 
με τον μεγαλειώδη ηρωικό τρόπο, όταν οι πιθανότητες στρέφονταν εναντίον τους. Ο 
Miskawaih (βλ. σημ. 153) είχε ακούσει υπέροχες ιστορίες για την ανδρεία τους όταν εί-
χαν υποσκελιστεί από τους εχθρούς τους. Μία ιστορία που την άκουσε από πολλούς 
μάρτυρες, έλεγε πώς σε μία περίπτωση πέντε Ρως αμύνονταν σ’ έναν οπωρώνα εναντίον 
μιας μεγάλης δύναμης Μουσουλμάνων. Ανάμεσά τους ήταν ένα όμορφο αγόρι, ο γιος 
ενός από τους ηγέτες των Ρως με μία παλλακίδα. Οι Μουσουλμάνοι προσπάθησαν να 
τους πιάσουν αιχμαλώτους, αλλά κανένας απ’ αυτούς δεν παραδόθηκε και όλοι σκοτώ-
θηκαν αφού σκότωσαν έναν αριθμό πολλαπλάσιο από τον δικό τους. Τελευταίος επιζών 
ήταν ο νεαρός, τον οποίο πολύ θα ήθελαν να τον πιάσουν ζωντανό, αλλά αυτός πρόλαβε 
να ανέβει σ’ ένα δέντρο όπου κτυπήθηκε με το σπαθί του και έπεσε νεκρός στο έδαφος. 
 
Οι Ρως έπεφταν σαν ακρίδες στα εύφορα χωράφια, στα περιβόλια και στους κήπους της 
νότιας Ρωσίας. Το 968 υπήρξε μία μεγάλη επίθεση εναντίον των Χαζάρων, και η πρω-
τεύουσα, Atil, κατελήφθη από τους Ρως. Ο Ibn Hauqal160 είχε ακούσει από έναν άνθρω-
πο που είχε επισκεφθεί το μέρος εκείνο λίγο μετά, ότι εκεί υπήρχαν προηγουμένως σα-
ράντα χιλιάδες αμπέλια, και τώρα δεν είχε μείνει ούτε φύλλο στα κλαδιά, ούτε σταφύλι 
και σταφίδα δεν είχε απομείνει σ’ αυτόν τον τόπο μετά την εισβολή των Ρως. Μάλιστα, 
γιορτάζοντας υπερβολικά με τα φρούτα της Bardha'a, προκάλεσαν, όπως μας λέει ο 
Miskawaih, τη δική τους καταστροφή, επειδή έφαγαν τέτοιες ποσότητες και σύμφωνα με 
τον Μωυσή της Κορένης161 κατανάλωσαν τόσες πολλές ελιές και αγγούρια ώστε υπέ-

                                                 
160  Σ.τ.Μ. Ο Muḥammad Abū'l-Qasim ibn Ḥawqal, είχε γεννηθεί στη Νινευή της Άνω Μεσοποταμίας. Ήταν 

ένας Άραβας μουσουλμάνος συγγραφέας, γεωγράφος και χρονικογράφος του 10ου αιώνα που ταξίδεψε το 
διάστημα 943-969 μ.Χ. Το διάσημο έργο του, γραμμένο στο 977 μ.Χ., ονομάζεται Ṣūrat al-'Arḍ ("Το πρό-
σωπο της Γης"). Η ημερομηνία του θανάτου του, γνωστή από τα γραπτά του, ήταν μετά το 978 μ.Χ. Οι 
γνωστές λεπτομέρειες για τη ζωή του Ibn Hawqal συνάγονται από το βιβλίο του. Πέρασε τα τελευταία 30 
χρόνια της ζωής του ταξιδεύοντας σε απόμακρα μέρη της Ασίας και της Αφρικής και γράφοντας γι’ αυτά 
που έβλεπε. Ένα ταξίδι τον έφερε 20 μοίρες νοτίως του ισημερινού, κατά μήκος της ακτής της Ανατολικής 
Αφρικής όπου ανακάλυψε μεγάλους πληθυσμούς σε περιοχές τις οποίες οι αρχαίοι Έλληνες συγγραφείς 
θεωρούσαν ως ακατοίκητες, συνάγοντας το συμπέρασμα μάλλον από τη λογική παρά από την γνώση. 

161  Σ.τ.Μ. Moses of Chorene, επίσης Moses of Khoren, Moses Chorenensis, ή Movses Khorenatsi, Μωυσής 
της Κορένης, (περίπου 410 - 490 μ.Χ.). Εξέχων Αρμένιος ιστορικός και συγγραφέας της Ιστορίας της Αρ-
μενίας. Στον Khorenatsi αποδίδεται το παλαιότερο γνωστό ιστοριογραφικό έργο για την ιστορία της Αρμε-
νίας, αλλά ήταν επίσης ποιητής, υμνογράφος και γραμματικός. Η Ιστορία της Αρμενίας γράφτηκε με εντολή 
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στησαν κάποια μορφή σοβαρής δυσεντερίας. Η επιδημία έγινε τόσο σοβαρή ώστε πολλοί 
άνθρωποι πέθαναν και οι επιζώντες αναγκάστηκαν να αποσύρονται από την πόλη τη νύ-
χτα, με ότι λεία και αιχμαλώτους μπορούσαν να μεταφέρουν μαζί τους.  
 
Ο Λέων ο Διάκονος,162 στο όγδοο και ένατο βιβλίο της Ιστορίας του, μας άφησε μία άλλη 
ζωηρή εικόνα των Ρως ως πολεμιστών. Ο ίδιος ο Λέων ήταν παρών στην εκστρατεία του 
Σβιατοσλάβου εναντίον του Βυζαντινού στρατού στη Βουλγαρία το 970, ως γραμματέας 
του Αυτοκράτορα, ο οποίος ηγείτο τις δικές του δυνάμεις. Μάλλον δεν γνώριζε τις παρα-
δόσεις της λατρείας του Ωντίν, αλλά η εικόνα που μας άφησε σχετικά με τους σκληρούς, 
ατρόμητους και αφοσιωμένους πολεμιστές, που τιμούν την δόξα πάνω απ’ όλα, αρνού-
μενοι να αναγνωρίσουν τη πιθανότητα της ήττας και αν χρειαζόταν ήταν έτοιμοι να αυ-
τοχειριαστούν, βρίσκεται σε στενή συμφωνία με τις ηρωικές παραδόσεις του Βορρά, ό-
πως τις βλέπουμε να αντικατοπτρίζονται στη βιβλιογραφία. Η άγρια τρέλα με την οποία 
πολέμησαν οι στρατιώτες του Σβιατοσλάβου, πράγμα που συγκλόνισε τους εκλεπτυσμέ-
νους Έλληνες, αποτελεί χαρακτηριστικό για όλα όσα γνωρίζουμε σχετικά με τη λατρεία 
του Ωντίν. έβγαζαν βρυχηθμούς, σημειώνει, όπως τα άγρια θηρία, ουρλιάζοντας με περί-
εργο, δυσάρεστο τρόπο. Πολέμησαν με την αγριότητα ζώων και με τυφλή φρενίτιδα, ενώ 
ο ηγέτης τους, ο Σβιατοσλάβος, περιγράφεται σαν τρελός στην επίθεση του κατά των Ελ-
λήνων. Όταν ένας από τους στρατιώτες του κατάλαβε ότι η θέση τους ήταν απελπιστική, 
βύθισε το σπαθί στο σώμα του, όπως ο νεαρός στην Bardha'a, προτιμώντας να πεθάνει 
από το χέρι του παρά να σκοτωθεί ή να συλληφθεί από έναν άνθρωπο τον οποίο περι-
φρονούσε. Ο Λέων το αποδίδει αυτό στην πεποίθηση ότι αν αυτοί οι πολεμιστές σκοτώ-

                                                                                                                                                             
του πρίγκιπα Sahak Bagratuni και είχε τεράστιο αντίκτυπο στην αρμενική ιστοριογραφία. Χρησιμοποιήθη-
κε εκτενώς από μετέπειτα Αρμένιους συγγραφείς του Μεσαίωνα. Παρόλο που άλλοι Αρμένιοι, όπως ο 
Agat'angeghos, είχαν γράψει προηγουμένως ιστορίες για την Αρμενία, το έργο του Movses έχει ιδιαίτερη 
σημασία επειδή περιέχει μοναδικό υλικό σχετικά με τις παλαιές προφορικές παραδόσεις της Αρμενίας πριν 
από τη μεταστροφή της στον Χριστιανισμό και το πιο σημαντικό είναι πως ιχνηλατεί την Αρμενική Ιστο-
ρία από την εποχή του Movses μέχρι τις αρχές της. Ο Khorenatsi θεωρείται ο «πατέρας της Αρμενικής ι-
στορίας» (patmahayr), και μερικές φορές αναφέρεται ως ο «Αρμένιος Ηρόδοτος». Το έργο του Khorenatsi 
υπήρξε η πρώτη προσπάθεια καταγραφής μιας οικουμενικής ιστορίας της Αρμενίας. Ο Movses αυτοπροσ-
διοριζόταν ως νεαρός μαθητής του Αγίου Μεσρόπ, εφευρέτη του Αρμενικού αλφαβήτου, και αναγνωρίζε-
ται από την Αρμενική Αποστολική Εκκλησία ως ένας από τους Αγίους Μεταφραστές. 

162  Σ.τ.Μ. Ο Λέων ο Διάκονος ήταν Βυζαντινός ιστορικός και χρονογράφος. Γεννήθηκε γύρω στα 950 κοντά 
στη Φιλαδέλφεια της Μικράς Ασίας και μορφώθηκε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έγινε διάκονος στο 
αυτοκρατορικό παλάτι. Όσο βρισκόταν στην Πόλη, έγραψε την ιστορία των αυτοκρατόρων Ρωμανού 
Β΄, Νικηφόρου Β΄, Ιωάννη Τσιμισκή και των πρώτων χρόνων του Βασιλείου Β΄. Συχνά υπήρξε αυτόπτης 
μάρτυρας των γεγονότων που κατέγραψε. Για παράδειγμα, είναι ιδιαίτερα γνωστός για την περιγραφή της 
εκστρατείας του Ρώσσου πρίγκηπα  Σβιατοσλάβου Α΄ του Κιέβου (Σφενδοσθλάβου κατά τον Λέοντα), ο 
οποίος εισέβαλε στη Βουλγαρία το 969 και πολέμησε εναντίον των Βυζαντινών. Το συγγραφικό ύφος του 
Λέοντα έχει χαρακτηριστεί «κλασικό» καθώς χρησιμοποίησε γλώσσα παρόμοια μ’ αυτή του Ομήρου και 
άλλων παλαιότερων Ελλήνων συγγραφέων όπως του Αγαθία του Σχολαστικού. 
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νονταν στη μάχη, θα ήταν καταδικασμένοι να υπηρετούν τον φονιά τους στον επόμενο 
κόσμο. φαίνεται όμως πιο πιθανό πως έτρεμαν μπροστά στην αιχμαλωσία, την υποδού-
λωση ή τον ακρωτηριασμό από τους Βυζαντινούς και ότι ένας ηρωικός θάνατος από το 
δικό τους σπαθί θα τους εξασφάλιζε μία ένδοξη είσοδο στη σφαίρα του θεού του πολέ-
μου. Βεβαίως, φαίνεται πως οι αιχμάλωτοι ήσαν πολύ λίγοι στις τελευταίες μάχες ανά-
μεσα στον αυτοκράτορα Ιωάννη και στον Σβιατοσλάβο, όπως περιγράφονται πολύ λε-
πτομερώς στην αφήγηση του Λέοντα, αν και αναφέρεται ο αριθμός όσων αιχμαλωτίστη-
καν στις προηγούμενες εκστρατείες όταν οι Βούλγαροι πολεμούσαν μαζί με τους Ρως. Ο 
Σβιατοσλάβος, όταν παρότρυνε τους άντρες του να συνεχίσουν τον αγώνα παρόλες τις 
δυσχέρειες, τους παρότρυνε να θυμηθούν την ανδρεία των προγόνων τους και τη μεγάλη 
φήμη που είχαν ως πολεμιστές, πράγμα που τους είχε επιτρέψει να αιχμαλωτίζουν ολό-
κληρες πόλεις με μικρή αιματοχυσία. Τους υπενθύμισε, πως δεν ήταν δικό τους έθιμο να 
επιστρέφουν ως φυγάδες, αλλά έπρεπε είτε να ζήσουν ως νικητές είτε να πεθάνουν ένδο-
ξα αφού φανερώσουν πλήρως το θάρρος τους. Ο Κεδρηνός163 λαμβάνοντας τις πληροφο-
ρίες του από τον Ιωάννη Σκυλίτση,164 δίνει μία παρόμοια εικόνα: αν έχαναν, τους έλεγε ο 
Σβιατοσλάβος, θα έπρεπε να επιλέξουν έναν λαμπρό και ευτυχισμένο θάνατο παρά μία 
ζωή καταισχύνης και ντροπής, επειδή αν σώζονταν τρέχοντας μακρυά, η ζωή θα τους 
ήταν ανυπόφορη και θα προκαλούσαν το γέλιο στις γειτονικές φυλές οι οποίες προηγου-
μένως έτρεφαν μεγάλο σεβασμό γι’ αυτούς. Έτσι οι στρατιώτες του συμφώνησαν να συ-
νεχίσουν να πολεμούν σε μία τελευταία απεγνωσμένη προσπάθεια να νικήσουν τον ισχυ-
ρό Βυζαντινό στρατό και ο Λέων μας λέει ότι η απόφαση αυτή τους έδωσε χαρά.  
 
Η φροντίδα για όσους έπεσαν στη μάχη μετά τις μεγάλες απώλειες στην εκστρατεία ενα-
ντίον της Bardha'a, επιβεβαιώνεται από τις παρατηρήσεις του Λέοντα. Μετά από μία πο-
λύνεκρη μάχη έξω από τα τείχη της Dristra,165 οι Ρως έβγαιναν τη νύχτα υπό το φως της 
                                                 
163  Σ.τ.Μ. Ο Γεώργιος Κεδρηνός ήταν βυζαντινός χρονογράφος. Έζησε στα τέλη του 11ου και στις αρχές 

του 12ου αιώνα. Δεν είναι τίποτα γνωστό σχετικά με την καταγωγή και τη ζωή του, παρά μόνο ότι ή-
ταν μοναχός. Έγραψε το έργο Σύνοψη Ιστοριών, μία χρονογραφία από την Δημιουργία του Κόσμου μέχρι 
την αρχή της βασιλείας του αυτοκράτορα Ισαάκιου Κομνηνού το 1057. Στη Σύνοψη Ιστοριών κάνει μία 
συρραφή των έργων παλαιότερων χρονογράφων και ιστοριογράφων (Ψευδοσυμεών, Θεοφάνη, Γεώργιου 
Μοναχού, Κωνσταντίνου του Ρόδιου). Για τα γεγονότα μεταξύ 811-1057 αντιγράφει πιστά τον Σκυλίτζη. 

164   Σ.τ.Μ. Ο Ιωάννης Σκυλίτζης ή Σκυλίτσης γεννήθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1040 και πέθανε μετά 
το 1101. Για τη ζωή του γνωρίζουμε πολύ λίγα. Ο ίδιος αναφέρει πως ήταν κουροπαλάτης και πρώ-
ην Δρουγγάριος της Βίγλης, πολλές φορές ταυτιζόμενος με κάποιον Ιωάννη Θρακέσιο. Το κυριότερο έργο 
του είναι η «Σύνοψις Ιστοριών» που καλύπτει τις βασιλείες των Βυζαντινών αυτοκρατόρων από τον θάνα-
το του Νικηφόρου Α΄ το 811 ως την αποκαθήλωση του Μιχαήλ ΣΤ'. Ο Σκυλίτζης ουσιαστικά συνεχίζει το 
χρονικό του Θεοφάνη του Ομολογητή. 

165  Σ.τ.Μ. Η πόλη Dristra είναι η σημερινή Σιλίστρα (βουλγαρικά: Силистра). Οι Βυζαντινοί την ονόμαζαν 
Δορόστολον ή Δουρόστολον. Είναι μία πόλη-λιμάνι στη βορειοανατολική Βουλγαρία, πρωτεύουσα της 
ομώνυμης επαρχίας και μία από τις σημαντικές πόλεις της ιστορικής περιοχής της Νότιας Δοβρουτσάς. Εί-
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πανσελήνου, έψαχναν τους νεκρούς τους στο πεδίο της μάχης και άναβαν μεγάλες φω-
τιές με κορμούς δένδρων δίπλα στα τείχη, πάνω στις οποίες έκαιγαν τα σώματα των πε-
σόντων στη μάχη. Ο Λέων αναφέρει θυσίες των αιχμαλώτων, τόσο των ανδρών όσο και 
των γυναικών, καθώς και ζώων και πτηνών που ρίχνονταν στον Δούναβη. Αυτό έλαβε 
χώρα μετά τον θάνατο ενός από τους ηγέτες τους, με το Σκανδιναβικό όνομα Ingvar και 
η περίτεχνη τελετή της κηδείας ίσως να πραγματοποιήθηκε προς τιμήν του. Ένα άλλο 
έθιμο που συγκλόνισε τους Βυζαντινούς, που ήταν εξοικειωμένοι με τις πιο εξελιγμένες 
μορφές της δικής τους βαρβαρότητας, ήταν η στερέωση του κομμένου κεφαλιού ενός δι-
οικητή του εχθρού σε ένα δόρυ και η ανύψωσή του σ’ έναν από τους πύργους της Dri-
stra. Αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος και το άλογό του ήταν τόσο υπέροχα στολισμέ-
νος, ώστε όταν σκοτώθηκε οι Ρως φαντάστηκαν στην αρχή ότι είχαν σκοτώσει τον ίδιο 
τον αυτοκράτορα και πανηγύριζαν ανάλογα. Ο Κεδρηνός αναφέρει επίσης ότι μετά από 
μία από τις πιο λυσσαλέες μάχες, οι Έλληνες ανακάλυψαν τις σορούς γυναικών Ρως στο 
πεδίο της μάχης, ντυμένες με ανδρικά ρούχα, κάτι που απηχεί κατά κάποιο τρόπο την 
παράδοση των Σκανδιναβικών θρύλων που θέλει ορισμένες γυναίκες να φορούν πανο-
πλία και να βγαίνουν για να πολεμήσουν.  
 
Ο Λέων μας λέει επίσης κάτι για τον εξοπλισμό και τη μέθοδο μάχης που χρησιμοποίη-
σαν οι Ρως στην Βουλγαρική εκστρατεία. Έφεραν μακρυές ασπίδες, στο ύψος ενός αν-
θρώπου, και πολλοί φορούσαν αλυσιδωτούς μανδύες. Πριν από τη μάχη συνέτασσαν τις 
δυνάμεις τους σε στενή γραμμή και προχωρούσαν σε σχηματισμό με οριζοντιωμένα τα 
δόρατα. Ο Σβιατοσλάβος, ο αρχηγός τους, ήταν καβάλα σε άλογο, αλλά οι άντρες του 
ήταν κατά το πλείστον πεζοί, πολεμώντας με σπαθιά, τόξα, λόγχες και ακόντια. Ο Λέων 
καθιστά σαφές ότι η ανικανότητά τους να χρησιμοποιούν άλογα και το μειονέκτημα τους 
απέναντι στο έμπειρο ιππικό ήταν αυτό που τους εμπόδιζε να νικήσουν τους Έλληνες. 
Έτσι, ο αρχηγός τους, ο Ίνγκβαρ, αγωνιζόμενος αριστοτεχνικά, κατερρίφθη από τον Α-
νεμά, έναν Άραβα που κατείχε υψηλή θέση στην φρουρά του αυτοκράτορα. Η τεχνική 
του ήταν να καλπάσει με τραβηγμένο το σπαθί του κατευθείαν πάνω στον αντίπαλο, κα-
τόπι τραβώντας τα χαλινάρια να σταματήσει απότομα το άλογό του και να χτυπήσει στον 
λαιμό τον εχθρό του. Ο Σβιατοσλάβος απέφυγε μία παρόμοια επίθεση, ξεγλιστρώντας με 

                                                                                                                                                             
ναι χτισμένη στη νότια όχθη του ποταμού Δούναβη, φυσικού συνόρου με τη Ρουμανία, στο σημείο όπου ο 
ποταμός παύει να αποτελεί το σύνορο των δύο χωρών και στρέφεται στη Ρουμανία. Η πόλη είχε καταληφ-
θεί από τις δυνάμεις του Σβιατοσλάβου A΄ του Κιέβου το 969, αλλά δύο χρόνια αργότερα ο αυτοκράτορας 
του Βυζαντίου Ιωάννης Τσιμισκής κατέλαβε την πόλη μετά από τη Μάχη του Δορυστόλου. Μετονομάστη-
κε σε Θεοδωρόπολις, από τον στρατιωτικό άγιο Θεόδωρο τον Στρατηλάτη, που λέγεται πως είχε προστρέ-
ξει σε βοήθεια κατά τη μάχη. Το 976 ο Τσάρος Σαμουήλ επανέφερε τη Βουλγαρική κυριαρχία στην περιο-
χή μέχρι το 1001, οπότε περιήλθε πάλι στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. 
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το άλογό του και ξέφυγε με μία πληγή, αλλά ένας πεζοπόρος θα ήταν σχεδόν αβοήθητος 
απέναντι σ’ αυτή την σπαθιά από πάνω. Σε μία περίπτωση οι Ρως επιχείρησαν μία έξοδο 
έφιπποι, αλλά απέτυχαν επειδή δεν μπορούσαν να ελέγξουν τα άλογα τους και σύντομα 
τράπηκαν σε άτακτη φυγή από το εκπαιδευμένο Βυζαντινό ιππικό. Μία άλλη σοβαρή 
αδυναμία ήταν η έλλειψη εξοπλισμού. Οι Έλληνες χρησιμοποίησαν εμπρηστικά βλήμα-
τα, πιθανώς αγγεία γεμάτα με πετρέλαιο που τα έρριχναν με καταπέλτες, εναντίον του 
πύργου στον οποίο είχαν καταφύγει οι Ρως, στα τείχη της Dristra. Οι απόπειρες να κατα-
λάβουν το κτήριο εξ απήνης είχαν αποτύχει και λέγεται πως 150 περίπου Έλληνες είχαν 
σκοτωθεί στη στενή είσοδο του από τους υπερασπιστές του, αλλά όταν έβαλαν φωτιά 
στο κτήριο, οι Ρως αναγκάστηκαν να βγουν έξω. Οι άντρες του Σβιατοσλάβου προσπά-
θησαν ανεπιτυχώς να καταστρέψουν μία ελληνική πολεμική μηχανή που εκτόξευε πέτρες 
πάνω από τα τείχη της πόλης και προκαλούσε σοβαρές απώλειες. Τέλος, η επιδέξια το-
ποθέτηση πλοίων φορτωμένων με υγρό πυρ και στις δύο πλευρές του Δούναβη, κατέστη-
σε αδύνατη τη διαφυγή των πλοίων των Ρως οι οποίοι δεν μπόρεσαν έτσι να ξεγλιστρή-
σουν στη διάρκεια της νύχτας, όπως είχαν κάνει στην Bardha’a, όταν πιέζονταν πολύ 
σκληρά. Αν και το Ελληνικό ή υγρό πυρ ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκε σ’ αυτή την εκστρα-
τεία, η σημασία του ως αποτρεπτικού παράγοντα είναι αδιαμφισβήτητη.   
 
Η τελευταία εικόνα του Σβιατοσλάβου, του ηρωικού ηγέτη, που συνειδητοποιεί την α-
πελπισία της θέσης του και λυπημένος από τις μεγάλες απώλειές του, παίρνει γρήγορα 
την απόφαση να συνάψει τους καλύτερους δυνατούς όρους με τον αυτοκράτορα, είναι 
επίσης χαρακτηριστική της τακτικής των Ρως. Ο Αυτοκράτορας, ο οποίος σαφώς σεβό-
ταν τον πρίγκιπα ως έναν τρομερό εχθρό, συμφώνησε να τον συναντήσει και κατέβηκε 
καβάλα στον Δούναβη με εντυπωσιακή παράταξη, συνοδευόμενος από μία ομάδα ιππέων 
με λαμπρό στολισμό. Ο πρίγκιπας των Ρως από την άλλη πλευρά, φορώντας έναν λευκό 
χιτώνα που διακρινόταν μόνο από εκείνους των συντρόφων του, όπως ο Λέων επισημαί-
νει κάπως σαρκαστικά, λόγω της καθαρότητάς του, ανέβηκε τον ποταμό με μία βάρκα, 
κωπηλατώντας σ’ έναν πάγκο μαζί με τους άντρες του. Είναι σαφές ότι ο Λέων περιφρο-
νούσε έναν τέτοιο ηγέτη, αλλά μας ζωογονεί το ότι βρίσκουμε την παλιά παράδοση της 
Γερμανικής ηρωικής εποχής, αυτή του βασιλιά που πορεύεται, εργάζεται και υποφέρει 
μαζί με τους πιστούς υπηκόους του και τιμάται αναλόγως, να συνεχίζεται ακόμη στον 
δέκατο αιώνα από τους Ρως με επικεφαλής τον μεγάλο πολεμιστή-πρίγκιπα του Κιέβου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Οι πρώτες επιθέσεις κατά της Κωνσταντινούπολης 
 
Πολλές από τις εκστρατείες των Ρως, και τις οποίες υποστήριζαν διάφορες φυλές που 
συμμαχούσαν κατά καιρούς μαζί τους, καταγράφονται στο Πρωτορωσικό Χρονικό ή του 
Νέστορος και στα έργα Ελλήνων και Αράβων ιστορικών. Κατ’ αρχάς, φαίνεται πως οι 
διαμάχες στην Ρωσία ήταν σποραδικές. οι Σκανδιναβοί εμπορεύονταν, λεηλατούσαν και  
 
αποσπούσαν φόρους υποτελείας απ’ όπου μπορούσαν, ερίζοντας με τους αντιπάλους 
τους και υποστηρίζοντας η μία ομάδα την άλλη ενάντια σε εχθρικούς λαούς, όπως έκα-
ναν στα βορειότερα εδάφη. Με τον σχηματισμό των βασιλείων του Κιέβου και του Νόβ-
γκοροντ, ωστόσο, οι οργανωμένες μάχες άρχισαν να εμφανίζονται σε μεγαλύτερη κλίμα-
κα. Οι Ρως ανέλαβαν την οργάνωση που είχαν δημιουργήσει οι Χάζαροι για να συγκε-
ντρώνουν τους φόρους υποτελείας από τις φυλές γύρω από τον Δνείπερο και έπρεπε να 
είναι έτοιμοι να πολεμήσουν για να την κρατήσουν, ενώ για πρώτη φορά κέρδισαν πρό-
σβαση στην περιοχή των πλουσίων πόλεων και των καλλιεργημένων εδαφών γύρω από 
την Μαύρη Θάλασσα. Οι Ελληνικές πόλεις της περιοχής και πάνω απ’ όλα η μεγαλειώ-
δης Βυζαντινή πρωτεύουσα προσέφεραν δυνατότητες για λεηλασία και εκβιασμό ακόμη 
μεγαλύτερες από αυτές που είχαν βρει οι Βίκινγκς στη Δύση και έσπευσαν να επωφελη-
θούν από το νέο κόσμο που ανοιγόταν μπροστά τους.   
 
Οι ενδείξεις που υπάρχουν για επιδρομές στη Βυζαντινή πρωτεύουσα πριν από το 860 
έχουν απορριφθεί από τον Vasiliev στη λεπτομερή μελέτη του για τα γεγονότα εκείνου 
του έτους. εκεί αποκαλύπτει τη σύνθετη και δύσκολη φύση των πηγών από τις οποίες 
πρέπει να ανασυντεθεί η ιστορία των Ανατολικών Βίκινγκς. Οι Ρως πρέπει να ήσαν σε 
επαφή με την Κωνσταντινούπολη ήδη από το 838, όταν μία ομάδα Σουηδών που είχε ε-
πισκεφτεί την πρωτεύουσα δεν μπορούσε να επιστρέψει, επειδή ο δρόμος τους είχε 
μπλοκαριστεί από αυτόν που περιγράφεται ως «ένας βάρβαρος και άγριος λαός». Οι φυ-
λές που είχαν μπλοκάρει την επιστροφή στο Κίεβο πρέπει να ήσαν οι Μαγιάροι, των ο-
ποίων η προέλαση εκείνη την εποχή ενθαρρυνόταν από τους Χαζάρους ως μέσο για να 
κρατούν απασχολημένους τους ενοχλητικούς Πετσενέγκους. Μόνον εμπόριο συγκεκρι-
μένου χαρακτήρα μπορούσε να κυκλοφορεί ανάμεσα στο Κίεβο και στην πρωτεύουσα 
μεταξύ του 839 και του 860.  
 
Είναι δύσκολο να προσδιοριστούν με βεβαιότητα τα γεγονότα του 860, καθώς την ίδια  
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περίπου εποχή υπήρξε επίθεση των Νορμανδών στην Κωνσταντινούπολη, πιθανότατα το 
861 στο τέλος μιας επιτυχημένης Μεσογειακής εκστρατείας, και λέγεται μάλιστα πως 
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λεηλάτησαν τα νησιά και τα παράλια γύρω από την πρωτεύουσα μετά την είσοδό τους 
στη θάλασσα του Μαρμαρά. Οι Βυζαντινοί την εποχή αυτή υπέφεραν πολύ από αρπα-
κτικούς γείτονες και ληστές και οι αμυντικοί μηχανισμοί τους δεν ήταν αρκετά ισχυροί 
ώστε να κρατήσουν τους εισβολείς μακρυά από τον Ελλήσποντο. Το 860 ο στόλος ήταν 
απασχολημένος με τους Άραβες στις ανατολικές περιοχές και ο αυτοκράτορας ετοιμαζό-
ταν να ξεκινήσει εκστρατεία εναντίον τους. Ήταν μία δελεαστική στιγμή για τους Ρως να 
προβούν στην πρώτη τους σοβαρή επίθεση και είμαστε τυχεροί που έχουμε πολλές πλη-
ροφορίες από τις σύγχρονες Ελληνικές πηγές για τις επιπτώσεις της στην πόλη.  
 
Η πιο πολύτιμη πηγή πληροφόρησης είναι τα δύο κηρύγματα που έκανε ο Πατριάρχης 
Φώτιος στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας. το ένα από αυτά έγινε τον Ιούνιο ενώ η 
επίθεση ήταν σε εξέλιξη, ενώ το δεύτερο σύντομα μετά την αποχώρηση των πλοίων των 
Ρως. Δεδομένου ότι, όπως επισημαίνει ο Mango, πρόκειται για δημόσιες δηλώσεις, απο-
τελούν τις πιο έγκυρες από τις διαθέσιμες πηγές. Τα κηρύγματα έχουν γραφτεί στο περί-
τεχνο ρητορικό ύφος που χαρακτηρίζει τις Βυζαντινές ομιλίες, αλλά παρόλα αυτά πα-
ρουσιάζουν καθαρά τη σφοδρότητα της επίθεσης, τον τρόμο που ένιωσαν οι Έλληνες και 
την απώλεια ζωής και περιουσίας στην γύρω χώρα. Τα πλοία των Ρως έφθασαν τόσο 
γρήγορα ώστε οι πολίτες καταλήφθηκαν εντελώς εξ απήνης. δεν υπήρξαν ούτε καν φή-
μες για την προσέγγισή τους και το κτύπημα ήρθε «ως κεραυνός εν αιθρία». Η περιγρα-
φή των εισβολέων είναι σημαντική: τους αποκαλεί αιμοβόρα και άγρια φυλή, έναν βάρ-
βαρο λαό, «σκοτεινό, ασήμαντο που δεν ήταν καν γνωστός πριν από την εισβολή εναντί-
ον μας» και «ένα σκοτεινό έθνος, ένα έθνος δίχως ύπαρξη… ασήμαντο αλλά το οποίο 
τώρα γίνεται διάσημο». Περιγράφεται επίσης ως «ένας ακέφαλος στρατός», «εξοπλισμέ-
νος με τρόπο δουλοπρεπή». Η γη τους, λέγεται ότι χωρίζεται από τη γη των Ελλήνων 
από «πολλές χώρες και βασίλεια, από πλωτά ποτάμια και αλίμενες θάλασσες» και προ-
έρχονται «από τον απώτερο βορρά». Αυτό παρέχει πρόσθετα στοιχεία, αν πράγματι 
χρειάζεται κάποιο, απέναντι στους ισχυρισμούς του Vernadsky ότι η επίθεση είχε ξεκι-
νήσει από το Tmutorakan (βλ. σημ. 90) και υποστηρίζει την παράδοση πως κατέπλευσαν 
από το Κίεβο μέσω του Δνείπερου.   
 
Σύμφωνα με την τέταρτη ομιλία, αυτή η επίθεση διέφερε από άλλες επιδρομές λόγω της 
ταχύτητας με την οποία εξελίχθηκε και της αγριότητας του εχθρού. Ιδιαίτερα ζωηρή εί-
ναι η περιγραφή των πλοίων των Ρως που κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα πάνω σε 
μία ήρεμη θάλασσα και προσπερνούν την πόλη, ενώ τα πληρώματα κραδαίνουν ψηλά τα 
σπαθιά τους, σαν να «απειλούσαν τον διά ξίφους θάνατο». Η εικόνα μας υπενθυμίζει 
τους άνδρες με τα σηκωμένα σπαθιά, που επανδρώνουν ένα πλοίο σε μία από τις λίθινες 
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πλάκες της νήσου Γκότλαντ (βλ. εικόνα 1). Ενώ οι αφηγήσεις για πτώματα που κάλυπταν 
τα βουνά και έφρασσαν τις κοιλάδες μπορούν μεν να θεωρηθούν ως ρητορική υπερβολή, 
υπήρξαν όμως σαφώς σημαντικές απώλειες ζωής και οι υπαινιγμοί για σφαγή ανδρών, 
γυναικών και παιδιών, καθώς και οικόσιτων ζώων με το σπαθί, χωρίς διάκριση ή έλεος, 
ακούγεται πιο πειστική. Η εντύπωση που δίνεται είναι πως οι στρατιώτες από τα πλοία 
επιτέθηκαν σε μία κατάσταση άγριας φρενίτιδας.   
 
Σε άλλες Ελληνικές πηγές βρίσκουμε επίσης αναφορές στην επίθεση των Ρως. Στο έργο 
Συνεχιστές του Θεοφάνη166 αναφέρεται ότι κατέστρεψαν τα παράλια της Μαύρης Θά-
λασσας και πολιόρκησαν την πρωτεύουσα ενώ ο αυτοκράτορας βρισκόταν μακριά με τον 
στόλο. Ο Νικήτας,167 στη βιογραφία του Πατριάρχη Ιγνατίου, γραμμένη περίπου το 907 - 
909, δίνει δύο ζωηρές εικόνες επιθέσεων στα Πριγκιπόνησα της θάλασσας του Μαρμα-
ρά. Ο Ιγνάτιος είχε εξοριστεί εκεί, αφού τυφλώθηκε από την αντίπαλη φατρία, όταν ο 
Φώτιος έγινε πατριάρχης στη θέση του και υπηρετούσε ως Ηγούμενος για τις μονές των 
νησιών. Όταν οι εισβολείς έφτασαν στη νήσο Τερέβινθο,168 άρπαξαν τα ιερά σκεύη και 
πολλά άλλα αντικείμενα, σκοτώνοντας όσους συναντούσαν και συνέλαβαν είκοσι δύο 
άνδρες από το σπιτικό του Ιγνατίου και τους έκοψαν σε κομμάτια στην πρύμνη ενός 

                                                 
166  Σ.τ.Μ. Συνεχιστές του Θεοφάνη ή Συνέχεια Θεοφάνη («Συνεχισταί Θεοφάνους» ή «Οἱ μετὰ Θεοφάνην», 

λατινικά Scriptores post Theophanem), είναι όροι που χρησιμοποιούνται για μία συλλογή ιστορικών κειμέ-
νων του 11ου αιώνα. Η προέλευση των τίτλων αυτών έγκειται στο γεγονός ότι αποτελούν τη συνέχεια (813-
961) του έργου του Θεοφάνη του Ομολογητή, ο οποίος κάλυψε τα έτη 285-813. Τα χειρόγραφα αποτελού-
νται από τέσσερα διαφορετικού ύφους κείμενα που μοιάζουν ελάχιστα στο χρονικό του Θεοφάνη. Το πρώ-
το από αυτά καταπιάνεται με τη ζωή των Βυζαντινών αυτοκρατόρων από το 813 ως το 867 (δηλαδή από 
τον Λέοντα Ε΄ μέχρι τον Μιχαήλ Γ΄) και, καθώς γράφτηκε με την προτροπή του Κωνσταντίνου Ζ', αντικα-
τοπτρίζει τις απόψεις των βασιλέων της Μακεδονικής δυναστείας. Ο άγνωστος ιστορικός χρησιμοποίησε 
πιθανώς τις ίδιες πηγές με τον Γενέσιο. Το δεύτερο έργο αποκαλείται «Βίος Βασιλείου» (Vita Basilii) και 
καταγράφει τη ζωή του Βασιλείου Α΄ (867-886) όπως γράφτηκε από τον εγγονό του Κωνσταντίνο Ζ΄ γύρω 
στα 950. Το βιβλίο αυτό αποτελεί, ουσιαστικά, πανηγυρικό του αυτοκράτορα Βασιλείου καθώς τον εξυ-
ψώνει ενώ παράλληλα δαιμονοποιεί τον προκάτοχό του Μιχαήλ Γ΄. Το τρίτο βιβλίο αφορά στα χρόνια 
886-948 και είναι σε μορφή και ύφος παρόμοιο με την ιστορία του Συμεών Λογοθέτη. Το τέταρτο και τε-
λευταίο χειρόγραφο συνεχίζει την ιστορία ως το 961 και ήταν μάλλον γραμμένο από τον Θεόδωρο Δαφνο-
πάτη λίγο πριν το 963. 

167  Σ.τ.Μ. Ο Νικήτας Παφλαγών ή Νικήτας Δαυίδ υπήρξε Βυζαντινός συγγραφέας του 10ου αιώνα. Η κατα-
γωγή του δεν είναι ακριβώς γνωστή. Ήκμασε κατά τις βασιλείες Λέοντος του Σοφού και Κωνσταντίνου 
Πορφυρογέννητου. Σπουδαιότερο έργο του ο Βίος Ιγνατίου, εξυμνητικό του Ιγνάτιου και επικριτικό για 
τον Φώτιο. 

168  Σ.τ.Μ. Η νήσος Αντιρόβυθος (τουρκ. Sedefada, αρχαίο ελληνικό όνομα Τερέβινθος, που σημαίνει νέφτι) 
είναι ένα από τα μικρότερα νησιά του συμπλέγματος των Πριγκηπονήσων στη θάλασσα του Μαρμαρά, 
στην Τουρκία με έκταση 0,15 τ.χλμ. Βρίσκεται ανατολικά της Πριγκήπου και κατοικείται μόνο το καλο-
καίρι. To τουρκικό της όνομα σημαίνει νησί του σεντεφιού, ενώ το αρχαίο της όνομα είναι Τερέβινθος, 
μάλλον λόγω των πολλών ομώνυμων φυτών (φυστίκια κελυφωτά) που φύονταν εκεί.  
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πλοίου. Στο νησί της Πλάτης,169 έσπασαν την αγία τράπεζα της εκκλησίας πετώντας την 
κάτω και ο Ιγνάτιος αργότερα την αποκατέστησε. Το Χρονικό των Βρυξελλών, που κατά 
πάσα πιθανότητα συνετέθη τον 11ο αιώνα, δίνει ως ακριβή ημερομηνία της επίθεσης την 
18 Ιουνίου 860 και αναφέρει ότι οι Ρως έφτασαν με 200 πλοία (ο αριθμός αυτός πολλα-
πλασιάζεται με το δέκα στο Χρονικό του Νέστορα).  
 
Γίνεται σαφές από τις Ομιλίες ότι ο εχθρός θα μπορούσε να έχει εισέλθει στην πόλη και 
ότι τίποτε δεν θα μπορούσε να τον σταματήσει. Ο Φώτιος πίστευε ότι σκόπευαν να την 
αιχμαλωτίσουν. αναφέρεται σ’ αυτούς ως τους ανθρώπους που πήραν τα όπλα ενάντια 
στην αυτοκρατορία και «φούσκωσαν με την ελπίδα να πάρουν την βασιλική πόλη ως 
φωλιά πουλιών», και αναφέρεται στην ανημπόρια των πολιτών, που έκλαιγαν και θρη-
νούσαν και έκαναν λιτανείες όλη τη νύχτα παρακαλώντας την Παναγία να τους σώσει. 
Είναι πιθανόν ο Φώτιος να έχει συνθέσει τον Ακάθιστο Ύμνο προς την Θεοτόκο και τους 
δύο ύμνους προς την Παναγία των Βλαχερνών που σχετίζονται με την θαυματουργική 
βοήθεια που δόθηκε την στιγμή της ανάγκης, αλλά πιθανότατα προέρχονται από μία πα-
λαιότερη περίοδο και πως ο Φώτιος δανείστηκε υλικό από τον Ύμνο στο κήρυγμά του. Η 
έμπνευση για τους ύμνους θα μπορούσε να προέρχεται από τις επιθέσεις των Αβάρων το 
626 και η αναφορά σε βαρβάρους που έκαμψαν τις σκληροτράχηλες κεφαλές τους όταν 
Την είδαν να οδηγεί τον στρατό και η καταστροφή του εχθρού από το νερό και όχι από 
το σπαθί, θα ήταν καταλληλότερη για την προηγούμενη περίσταση. Ωστόσο, είναι πιθα-
νό οι πολίτες το 860, στις παρακλήσεις τους προς την Παναγία να χρησιμοποίησαν τέ-
τοιους ύμνους, όπως ακριβώς χρησιμοποιήθηκαν αποσπάσματα από τις ομιλίες του Φω-
τίου κατά την επίθεση των Τούρκων το 1422. οι Βυζαντινοί συνεχώς εστρέφοντο στην 
προηγούμενη ιστορία τους και διαμόρφωναν σύνθετους θρύλους για θαυματουργές απε-
λευθερώσεις από τους εχθρούς τους, οι οποίοι και μεγάλωναν καθώς περνούσαν τα χρό-
νια.  
 
Ο Φώτιος, στην τέταρτη ομιλία του, αναφέρεται σε μία λιτανεία γύρω από τα τείχη της 
πόλης, στην οποία λιτάνευσαν το μαφόριον της Παναγίας. μας λέει ότι το κρατούσε ο ί-

                                                 
169  Σ.τ.Μ. Η νήσος Πλάτη (τουρκ. Yassıada) είναι μία από τις ακατοίκητες βραχονησίδες του συμπλέγματος 

των Πριγκηπονήσων της Προποντίδας. Έχει έκταση μόλις 0,05 τ. χλμ. Βρίσκεται σε απόσταση τριών περί-
που ναυτικών μιλίων από την Πρώτη και την Αντιγόνη. Το όνομα του νησιού είναι πολύ παλαιό, αφού στα 
βυζαντινά χρονικά αναφέρεται είτε ως "νήσος Πλάτη" είτε ως "Πλατεία νήσος". Το οφείλει στο πλατύ 
σχήμα της σε αντίθεση με την κοντινή "Οξεία" ή Οξειά. Το τουρκικό όνομά της είναι Yassıada. 
Η Πλάτη αναφέρεται από τα χρόνια της εικονομαχίας. Πριν από τα μισά του 9ου αιώνα 
ο πατριάρχης Ιγνάτιος έκτισε στο μέσο του νησιού επιβλητικό μοναστήρι, τα ερείπια του οποίου σώζονταν 
μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα. Στο κοινόβιο αυτό εμόνασαν πλήθος ασκητών και αναχωρητών, υπό την 
πρόνοια του Ιγνατίου, που ήταν βασιλόπαις και είχε την οικονομική δύναμη να το συντηρεί. 
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διος, ενώ ακολουθούσε ολόκληρη η πόλη, και ότι στο σημείο αυτό ήταν που τα εχθρικά 
πλοία αποσύρθηκαν απροσδόκητα. Σε μία ομάδα χρονικών που προέρχονται από το Χρο-
νικό του Συμεών Λογοθέτη,170 η ιστορία ποικίλλει και αφήνεται να εννοηθεί ότι η επίθε-
ση διήρκεσε για κάποιο χρονικό διάστημα και πως τα νέα έφθασαν στον αυτοκράτορα ο 
οποίος ξεκίνησε να επιστρέψει. Ο Αυτοκράτορας και ο Πατριάρχης περιέφεραν το μαφό-
ριον της Παναγίας γύρω από την πόλη και ο αυτοκράτορας το βύθισε στη θάλασσα, και 
με την κίνηση αυτή ξέσπασε μια θύελλα και τα πλοία των Ρως διασκορπίστηκαν, σώζο-
ντας έτσι την πόλη. Ωστόσο, αν αυτό αληθεύει, φαίνεται απίστευτο το πως δεν γίνεται 
καμία αναφορά στην παρουσία του αυτοκράτορα ή της θαυματουργής θύελλας από τον 
Φώτιο, του οποίου το δεύτερο κήρυγμα πιθανότατα έγινε στις αρχές Ιουλίου. Έχουν γίνει 
προσπάθειες για να ερμηνευτεί η διαφορά. Πιθανώς η επίθεση να σήμαινε μόνο μία εκ-
στρατεία για λεηλασία και οι Ρως έφυγαν για την πατρίδα τους έχοντας κερδίσει άφθονη 
λεία. η αποχώρησή τους επισπεύθηκε μάλλον από τον προληπτικό φόβο που τους προ-
κάλεσε η λιτάνευση παρά από τον πιο πρακτικό φόβο της επιστροφής του στόλου. Ίσως 
να έπεσαν σε καταιγίδα μόλις έφυγαν από την πρωτεύουσα, έτσι ώστε τα νέα να μην 
φτάσουν στην πόλη εγκαίρως ώστε να αναφερθεί σ’ αυτήν ο Φώτιος στο κηρύγμα του. 
Εν πάση περιπτώσει, η θεωρία ότι η επίθεση διήρκεσε μερικούς μήνες, σύμφωνα με τον 
Βασίλιεφ, δεν φαίνεται πειστική. αναιρείται μάλιστα από την τέταρτη ομιλία και επίσης 
από το γεγονός ότι τον Δεκέμβριο έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη απεσταλμένοι για 
μία σύνοδο. Υπάρχουν βάσιμες υπόνοιες ότι η αναχώρηση των Ρως έγινε στις 25 Ιουνί-
ου, πράγμα που θα σήμαινε ότι η επιδρομή συμπυκνώθηκε μέσα σε μία εβδομάδα έντο-
νης βίας και τρομοκρατίας. Είναι πιθανό πως ο αυτοκράτορας επέστρεψε με μία μικρή 
δύναμη μόλις είχαν υποχωρήσει τα πλοία και ότι έλαβε μέρος σε μία Δοξολογία η οποία 
είχε μπερδευτεί στο Χρονικό του Συμεών με την προηγούμενη περίσταση. Η μόνη ανα-
φορά σε ήττα των Ρως υπάρχει στο Χρονικό των Βρυξελλών, αλλά φαίνεται σίγουρο ότι 
υπέστησαν βαρύτατες απώλειες κάποια στιγμή, αφού στο Πρωτορωσικό Χρονικό παρου-
σιάζονται να επιστρέφουν ατιμωτικά στο Κίεβο και δεν γίνονται αναφορές σε νίκη: «υ-
πήρξε πολύ κλάμα στο Κίεβο», σχολιάζει το Χρονικό του Nikonovski. Η λεία που συγκέ-
ντρωσαν με τις επιδρομές τους στα γύρω παράλια ίσως να χάθηκε στη ζημιά που υπέ-
στησαν τα πλοία τους στην καταιγίδα.  
 

                                                 
170  Σ.τ.Μ. Ταυτίζεται με τον Συμεών τον Μεταφραστή (κοσμικό όνομα: Νικήτας Παφλαγών), και έζησε στις 

αρχές του 10ου αιώνα. 
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Υπάρχουν εγγραφές των διαπραγματεύσεων με τους Έλληνες. Στην Vita Basilii171 ο 
Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος αναφέρεται σ’ αυτές που είχε οργανώσει ο Βασίλειος 
Α΄ και αναφέρει επίσης ότι είχε σταλεί ένας επίσκοπος για να κατηχήσει τα μέλη της α-
ντιπροσωπίας των Ρως που είχαν εκφράσει την επιθυμία να γίνουν Χριστιανοί. Ένα αί-
τημα για βάπτισμα αναφέρεται από τον Φώτιο σε μία Εγκύκλιο, ενώ αναφέρεται επίσης 
και στο Χρονικό του Νέστορα και αυτό φαίνεται πως πραγματοποιήθηκε ανάμεσα στο 
864 και στο 867. Ίσως η θέα της λιτανείας γύρω από τα τείχη και η προστασία που χάρι-
σε στον λαό της η Υπεραγία Θεοτόκος, να είχε τελικά κάποια επίδραση στους εισβολείς. 
Παρά το θλιβερό τέλος της εκστρατείας, φαίνεται πως είχαν κερδίσει κάτι απ’ αυτή, α-
φού προφανώς συνήφθη μία φιλική συνθήκη και σε μία μεταγενέστερη συμφωνία του 
911 γίνεται αναφορά στην φιλία που υφίσταται ανάμεσα στους Έλληνες και στους Ρως, η 
οποία συνεχίστηκε για πολλά χρόνια. Μπορεί να ήταν σε αυτή ακριβώς την χρονική 
στιγμή που οι Ρως άρχισαν να υπηρετούν ως μισθοφόροι στην Βυζαντινή αυτοκρατορία, 
αφού το 910 φαίνεται πως ήταν περίπου 700 απ’ αυτούς στη ναυμαχία των Βυζαντινών 
με τους Άραβες. Αν οι Ρως εντυπωσιάστηκαν από τα πλούτη και την ισχυρή άμυνα του 
Βυζαντίου και από τις δυνάμεις της υπερφυσικής προστάτριας του, οι Βυζαντινοί με τη 
σειρά τους γνώριζαν πλέον τις δυνατότητες αυτών των απειλητικών ανθρώπων από τον 
Βορρά και ως συνήθως προετοιμάζονταν με διπλωματικά μέτρα για να αποφύγουν πε-
ραιτέρω επιθέσεις. 
 
Το Χρονικό του Νέστορα αποδίδει την πρώτη επιδρομή στην Κωνσταντινούπολη στους 
αρχηγούς Askold και Dir, στους Σκανδιναβούς που είχαν αναλάβει το οχυρό του Κιέβου. 
Αυτοί με τη σειρά τους σκοτώθηκαν από τον αρχηγό των Ρως στο Νόβγκοροντ, έναν 
συγγενή του Ρούρικ ονόματι Ολέγκ (ON Helgi), ο οποίος είχε αναθρέψει τον νεαρό γιο 
του Ρούρικ, τον Ιγκόρ (ON Ingvarr). Ο Ιγκόρ παντρεύτηκε την Όλγα, που λέγεται πως 
ήταν μία Σουηδή πριγκίπισσα, και το Σκανδιναβικό της όνομα ήταν Χέλγα και η οποία 
πιθανότατα ήταν κόρη του Ολέγκ. Αφού ο Ολέγκ σκότωσε τους Άσκολντ και Ντιρ, αυ-
τοπροσδιορίστηκε ως ηγέτης των Σκανδιναβών στο Κίεβο και το Πρωτορωσικό Χρονικό 
αναφέρει ότι οι υπήκοοι του, Βάραγγες, Σλάβοι και άλλοι, ήταν γνωστοί συλλογικά ως 
Ρως. Ο Ολέγκ ήταν ένας επιτυχημένος ηγέτης, επιβάλλοντας φόρο υποτελείας στις γειτο-
νικές φυλές και κτίζοντας περιφραγμένα κέντρα στα οποία εγκαθιστούσε φρουρές. Όχι 

                                                 
171  Σ.τ.Μ. Η Vita Basilii (Ἱστορική διήγησις τοῦ βίου καί τῶν πράξεων Βασιλείου τοῦ ἀοιδίμου Βασιλέως, ἦν 

Κωνσταντίνος Βασιλεύς ἐν Θεῷ Ρωμαίων, ὁ τούτου υἱῶνος, φιλοπόνως ἀπό διαφόρων ἀθροίσας Διηγημά-
των τῷ γράφοντι προσανέθετο), είναι μία βιογραφία του Αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄, του πρώτου Βυζαντι-
νού αυτοκράτορα της Μακεδονικής δυναστείας. Αποτελεί το δεύτερο έργο στην συλλογή που είναι γνωστή 
ως Theophanes Continuatus και γράφτηκε πιθανώς γύρω στο 950 από τον εγγονό του αυτοκράτορα, τον 
Αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄. 
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μόνο ο Δρεβλιάνοι, αλλά και οι Σεβέροι και οι Ραντιμίτσι τον αναγνώριζαν τώρα ως επι-
κυρίαρχο και σταμάτησαν πλέον να πληρώνουν φόρο υποτέλειας στους Χαζάρους.  
 
Πολύ λίγα είναι γνωστά γι’ αυτή την Σκανδιναβική τριάδα, τον Helgi, τον Ingvar και την 
Helga, αλλά υπάρχουν κάποιες ομοιότητες ανάμεσα στον Helgi και στον Νορβηγό ήρωα 
Ǫrvar-Odd, στον οποίο θα επιστρέψουμε. Το κύριο επίτευγμα του Ολέγκ, σύμφωνα με το 
Χρονικό, ήταν μία επιτυχημένη επίθεση κατά της Κωνσταντινούπολης το 907, αλλά υ-
πάρχει μεγάλη αμφιβολία για το αν αυτό συνέβη ποτέ. Όπως και οι προκάτοχοί του, λέ-
γεται ότι είχε μία δύναμη 200 πλοίων και έναν αριθμό αλόγων, που θα χρησιμοποιούνταν 
σε αποστολές αναζήτησης τροφής σύμφωνα με το έθιμο των Βίκινγκς.  
 
Το Χρυσούν Κέρας έκλεινε με μία αλυσίδα, αλλά αυτός αποβιβάστηκε, σκότωσε πολλούς 
Έλληνες και κατέστρεψε τα κτήριά τους, και κατόπιν τοποθέτησε τροχούς στα πλοία του 
και άφησε τον άνεμο να τα σπρώξει πάνω από την στεριά ανάμεσα στον Βόσπορο και 
στο Κέρας. Οι Έλληνες συνθηκολόγησαν, του προσέφεραν δηλητηριασμένο φαγητό, το 
οποίο, αφού κατάλαβε περί τίνος επρόκειτο, το αρνήθηκε, και στη συνέχεια υποσχέθη-
καν να του πληρώνουν φόρο υποτελείας. ορκίστηκαν στον Σταυρό, ενώ ο Ολέγκ και οι 
άνδρες του ορκίστηκαν στους θεούς τους Perun και Voles. Ο Ολέγκ ζήτησε μεταξωτά 
πανιά για τα πλοία του και λινά για τους Σλάβους συμμάχους του, και κρεμάσε την ασπί-
δα του πάνω από την πύλη της πόλης ως σημάδι νίκης. Όταν αναχώρησαν για το Κίεβο 
τους δόθηκαν δώρα από χρυσό, κρασί και φρούτα και προτού φύγουν οι Ρως ‘ξεναγήθη-
καν’ στα μεγαλεία της πόλης και άκουσαν για την Χριστιανική πίστη. 
 
Για το γεγονός αυτό οι ελληνικές πηγές δεν μας δίνουν καμία επιβεβαίωση και η αξιοπι-
στία της παράδοσης αμφισβητήθηκε σοβαρά, ακόμη και η ύπαρξη του ίδιου του Ολέγκ. 
Ένας τέτοιος ακραίος σκεπτικισμός, ωστόσο, είναι σχεδόν αδικαιολόγητος, όπως έχουν 
δείξει οι Sorlin και Ostrogorsky. Μέρος της αφήγησης ίσως να είχε αντιγραφεί από άλλες 
ανάλογες ιστορίες επιθέσεων στην πρωτεύουσα, αλλά τίποτα σ’ αυτήν την ιστορία δεν 
είναι καθαυτό απίθανο. Η μεταφορά των πλοίων επάνω στην ξηρά πραγματοποιήθηκε 
από τους Τούρκους το 1453 και οι Ρώσοι ήταν έμπειροι στη χρήση κυλίνδρων και στην 
τέχνη της μεταφοράς πλοίων. Το δηλητήριο και το μετάξι ίσως να ήταν δημοφιλή μοτίβα 
που εισήχθησαν στην αφήγηση, αλλά η ύψωση μιας ασπίδας ήταν ένα αναγνωρισμένο 
σημάδι σύναψης ανακωχής.172 Ο Άραβας συγγραφέας Al-Mas'udi (βλ. σημ. 138) αναφέ-
ρεται σε κάποιον Alawang, ο οποίος πολέμησε τους Έλληνες, και που το όνομα του θα 

                                                 
172  Πρβλ. Eiríks Saga Rauða 11, όπου η ομάδα του Karlsefni σηκώνει τις ασπίδες τους ως ένδειξη πως θα ε-

μπορευτούν με τους Skraeling. 
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μπορούσε να εκπροσωπεί το Σκανδιναβικό όνομα Helgi. Ο Jenkins έχει προτείνει την 
άποψη πως ένα σκοτεινό και ασαφές απόσπασμα στα ελληνικά Χρονικά του Ψευδο-
Συμεών,173 το οποίο αναφέρεται στους Ρως οι οποίοι εμπιστεύονται τους χρησμούς, μπο-
ρεί να αναφέρεται σ’ αυτή την εκστρατεία. Ο κατάλογος των τοπωνυμίων που δίνονται 
θα μπορούσε να υποδεικνύει το ταξίδι στην Κωνσταντινούπολη και το όνομα του Ολέγκ 
veshchi, «ο σοφός», είναι μία λέξη που σχετίζεται μάλλον με την πρόγνωση και την δε-
ξιότητα στη μαντεία και όχι με την ευστροφία και τη νοημοσύνη. Αν όμως η παράδοση 
της επίθεσης του Ολέγκ βασίζεται σε ιστορικό γεγονός, μπορεί απλώς να ήταν μία από 
τις μικρές εκστρατείες που πραγματοποίησαν οι Ρως, και τις οποίες το Χρονικό του Νέ-
στορα μεγέθυνε σε μεγάλες νίκες και τις υποστήριζε με μοτίβα από άλλες ιστορίες κατά-
κτησης. Υπάρχουν, ωστόσο κάποιες ενδείξεις πως τέτοιες επιδρομές έλαβαν χώρα. Ο 
Λέων ΣΤ΄ στα Τακτικά,174 που γράφτηκαν γύρω στο 905, συμβουλεύει πως πρέπει να ε-
ξοπλίζονται τα πλοία του ελληνικού ναυτικού, ανάλογα με τον τύπο της επίθεσης που 
καλούνται να αντιμετωπίσουν. Οι Σαρακηνοί, σημειώνει, χρησιμοποιούν έναν μεγαλύτε-
ρο και πιο αργό τύπο σκάφους, ενώ οι Βόρειοι Σκύθες, και με τους όρους αυτούς πρέπει 
να σημαίνει τους Ρως, χρησιμοποιούσαν πλοία μικρότερα μεν και πολύ ταχύτερα, επειδή 
δεν ήταν σε θέση να φέρουν τα μεγαλύτερα πλοία τους μέσα από τον ποταμό στην Μαύ-
ρη Θάλασσα. Η Sorlin είναι της γνώμης ότι η αφήγηση της νίκης του Ολέγκ ίσως να είχε 
εισαχθεί στο Χρονικό σε αυτό το σημείο για να ερμηνεύσει τη συνθήκη του 907, η οποία 
πιστεύει ότι είναι συμπληρωματική εκείνης του 911 και όχι μία ξεχωριστή συνθήκη μετά 
από μία προηγούμενη εκστρατεία. Ως προς την ύπαρξη των συνθηκών, βρισκόμαστε σε 
σταθερότερο έδαφος και είναι σαφές ότι μόνον ο σεβασμός στην πολεμική δύναμη των 
Ρως και η επιθυμία να επωφεληθούν από το εμπόριό τους, θα έπειθαν τους Βυζαντινούς 
να συντάξουν τους ευνοϊκούς όρους που τους προσέφεραν στα έγγραφα αυτά).   

                                                 
173  Σ.τ.Μ. Ψευδο-Συμεών είναι ο τίτλος που δόθηκε στον ανώνυμο συγγραφέα ενός βυζαντινού χρονικού του 

τέλους του 10ου αιώνα, που σώζεται στον Κώδικα Parisinus graecus 1712. Περιγράφει την παγκόσμια ι-
στορία από την Βιβλική δημιουργία του κόσμου μέχρι το έτος 963. Για τα έτη μέχρι το 812, ο συγγραφέας 
χρησιμοποιεί ως πηγές του τον Θεοφάνη τον Ομολογητή και τον Γεώργιο Αμαρτωλό. Για τα επόμενα χρόνι-
α, χρησιμοποιεί τμήματα ενός ανώνυμου χρονικού του Λέοντα του Αρμένιου και του Ιωσήφ Γενεσίου. Ο 
Γεώργιος Κεδρηνός το χρησιμοποίησε ως πρότυπο για το δικό του χρονικό μέχρι το έτος 812. 

174  Σ.τ.Μ. Τα Τακτικά είναι μία στρατιωτική πραγματεία που γράφτηκε από τον Αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ΄ τον 
Σοφό ή για λογαριασμό του, το διάστημα 895-908 και αργότερα εκδόθηκε από τον γιο του, Αυτοκράτορα 
Κωνσταντίνο Ζ΄. Βασισμένα σε προηγούμενους συγγραφείς όπως στον Αιλιανό, στον Ονήσανδρο και στο 
Στρατηγικόν του αυτοκράτορα Μαυρίκιου, είναι ένα από τα σημαντικότερα έργα στρατιωτικής τακτικής 
που γράφτηκαν την παραμονή της «εποχής της επανακατάληψης» του Βυζαντίου. Ο ελληνικός τίτλος έχει 
ως εξής: ‘Λέοντος ἐν Χριστῷ τῷ Θεῷ αὐτοκράτορος τῶν ἐν πολέμοις τακτικῶν σύντομος παράδοσις’. Τα 
Τακτικά επεξεργάζονται μία ευρεία ποικιλία θεμάτων, όπως οι σχηματισμοί πεζικού και ιππικού, οι ασκή-
σεις, η πολιορκία και ο ναυτικός πόλεμος κλπ. Έχουν συνταχθεί σε μία δικανική μορφή γλώσσας και περι-
λαμβάνουν 20 Συντάγματα (Διατάξεις) και έναν Επίλογο και καταλήγουν σε 12 επιπλέον κεφάλαια, τα ο-
ποία κυρίως επικεντρώνονται στην αρχαία τακτική. 
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Οι μαρτυρίες για τις αρχικές επιθέσεις στην Κωνσταντινούπολη, αν και από πολλές από-
ψεις είναι ασαφείς και μη ικανοποιητικές, μας δείχνουν παρόλα αυτά, ότι στις αρχές του 
δέκατου αιώνα είχαν καθιερωθεί οι επαφές με τη Βυζαντινή πρωτεύουσα με τον συνηθι-
σμένο τρόπο των Βίκινγκς, δηλ. με τις στρατιωτικές απειλές από την θάλασσα, μαζί με 
προσφορές για κερδοφόρο εμπόριο. Αν και φαίνεται ότι δεν είχαν επιτευχθεί πολλά 
πράγματα με την πρώτη επίθεση και οι μαρτυρίες για τη δεύτερη είναι ανεπαρκείς, η συ-
ναγωγή ωστόσο, πρακτικών λεπτομερειών για τις εμπορικές συμφωνίες είναι αναμφι-
σβήτητη. Όσο κι αν η εξιστόρηση της νίκης του Ολέγκ είναι ασαφής ως προς τις λεπτο-
μέρειες της, ωστόσο μπορεί να δώσει μία ικανοποιητικά αξιόπιστη εικόνα μιας επιτυχη-
μένης λεηλασίας και μιας απόσπασης πληρωμής από τους Έλληνες, καθώς και του ανα-
νεωμένου σεβασμού που αισθάνθηκαν για τους Ρώσους και τους βόρειους συμμάχους 
τους. Η επόμενη επίθεση στην Κωνσταντινούπολη το 941 πρέπει να είχε ενισχύσει αυτήν 
την εντύπωση.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Οι εκστρατείες των Ρως 
 
Ενώ ο Ολέγκ ή άλλοι ηγέτες που είναι τώρα ξεχασμένοι, σημείωναν πρόοδο προς την 
Κωνσταντινούπολη, γίνονταν επίσης προσπάθειες να προωθηθούν προς τα ανατολικά, 
προς τα εδάφη του Χαλιφάτου. Το Πρωτορωσικό Χρονικό μας δίνει λίγες πληροφορίες 
σχετικά μ’ αυτό, αλλά σε Αραβικά κείμενα του δέκατου, ενδέκατου και δέκατου τρίτου 
αιώνα, περιγράφονται λεπτομερώς οι επιδρομές στην περιοχή της Κασπίας και υπάρχει 
μία γενική συμφωνία ανάμεσα στις αφηγήσεις, αν και είναι δύσκολο να καθοριστεί πό-
σες επιδρομές έγιναν ή να χρονολογηθούν με βεβαιότητα. Η πιο πρώιμη απόπειρα έγινε 
ανάμεσα στο 864 και στο 884, κατά την βασιλεία του Hasan ibn Zaid, και η επιδρομή 
αναφέρεται από τον Ibn Isfandiyar,175 κάτοικο της Merv (βλ. σημ. 78), που γράφει στις 
αρχές του 13ου  αιώνα. Αναφέρει πως οι Ρως επιτέθηκαν στο Abasgun,176 κοντά στο σύγ-
χρονο Gümüsh-täpo στη νοτιοανατολική γωνία της Κασπίας και καταγράφει μία άλλη 
επιδρομή το 910, όταν δεκαέξι πλοία εμφανίστηκαν στην Κασπία και προχώρησαν σε 
μία επιτυχημένη επίθεση, κατά την οποία σκοτώθηκαν πολλοί μουσουλμάνοι. Αυτό το 
τελευταίο συμβάν είναι ανεπιβεβαίωτο, αλλά μία επίθεση λίγο αργότερα το 912-13, πε-
ριγράφεται λεπτομερώς από έναν σύγχρονο της, τον Al-Mas-ʻudi (βλ. σημ. 138), ο ο-
ποίος γράφει το 943 και είναι γνωστό ότι είχε επισκεφθεί την περιοχή αυτή της Κασπίας. 
 
Ο Al-Masʻudi περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο οι Ρως είχαν καταλάβει μία ακτή της 
Αζοφικής Θάλασσας και την χρησιμοποιούσαν ως βάση για τα πλοία τους, χωρίς να συ-
ναντήσουν οποιαδήποτε αντίδραση. Γύρω στο 912-13 ένας μεγάλος στόλος περίπου πε-
ντακοσίων πλοίων, με εκατό άνδρες το καθένα, ήρθε στο Sarkel, στο στόμιο του Δον, 
εκεί όπου ο ποταμός εισέρχεται στη Μαύρη Θάλασσα. Ζήτησαν την άδεια του βασιλιά 
των Χαζάρων να διασχίσουν την επικράτειά του και έτσι να φτάσουν στον Βόλγα, ο ο-

                                                 
175  Σ.τ.Μ. Ο Bahā’ al-Dīn Muḥammad ibn Ḥasan ibn Isfandiyār ήταν ένας Ιρανός ιστορικός του 13ου αιώνα 

από το Tabaristan, ο οποίος έγραψε την ιστορία της περιοχής του, την Tarikh-i Tabaristan. Ότι στοιχείο 
γνωρίζουμε για την ζωή του προέρχεται από την εισαγωγή σ’ αυτό το έργο. 

176  Σ.τ.Μ. Το Abaskun ή Abasgun, ήταν ένα λιμάνι που υπήρχε κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα στη νοτιοδυ-
τική πλευρά της Κασπίας Θάλασσας, όχι μακριά από το Gorgan. Ο Πτολεμαίος στην Γεωγραφία του, ανα-
φέρει έναν ποταμό Sokanda στην Υρκανία, ο οποίος μάλλον είχε δώσει το όνομά του στην πόλη. Η ακρι-
βής τοποθεσία του Abaskun παραμένει ασαφής. το πιο πιθανό είναι ότι βρίσκεται πολύ κοντά στο στόμιο 
του ποταμού Gorgan. Σύμφωνα με Άραβες γεωγράφους, το Abaskun βρισκόταν μία ή τρεις ημέρες μακριά 
από το Gorgan. Το Abaskun ήταν μία ευημερούσα εμπορική πολιτεία από την οποία πλούσιοι έμποροι ξε-
κινούσαν για τη Daylam, Derbent και Itil στη γη των Χαζάρων, στην εμπορική διαδρομή κατά μήκος του 
Βόλγα. Τον 10ο αιώνα, το Abaskun διέθετε μία ακρόπολη από οπτοπλίνθους και ένα μεγάλο τζαμί στην 
εμπορική περιοχή. 
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ποίος θα τους παραχωρούσε την είσοδο στην Κασπία (που εδώ ονομάζεται Θάλασσα των 
Χαζάρων), και προσφέρθηκαν να του αντιδωρίσουν τη μισή λεία που θα κέρδιζαν στην 
εκστρατεία. Αυτή η γενναιόδωρη προσφορά δείχνει πόσο εξαρτημένοι ήσαν από μία 
συμμαχία με τους Χαζάρους, αφού το Sarkel,177,178 είχε ισχυρές οχυρώσεις και δεν υπήρ-
χε καμία άλλη διαδρομή διά της οποίας θα μπορούσαν να φτάσουν από τη Μαύρη Θά-
λασσα στην Κασπία. Συνήθως ανέπλεαν τον Δον και σε κάποιο σημείο έμπαιναν στον 
Βόλγα, ο οποίος τους έφερνε στην Κασπία Θάλασσα, όπου, όπως υπογραμμίζει ο Mas 
ʻudi, μέχρι τότε δεν είχε φανεί κανένα άλλο σκάφος179 εκτός από αλιευτικά και εμπορικά 
πλοία. Οι Ρως λυμαίνονταν μία μεγάλη περιοχή γύρω από την ακτή, εξαπολύοντας επι-
δρομικές ομάδες πάνω σε άλογα για να επιτεθούν σε πόλεις και χωριά στην ενδοχώρα. 
Έφθαναν μέχρι την Jill, το Daylam,180 το Tabaristan181 και στο Abaskun, στην ακτή της 

                                                 
177  Σ.τ.Μ. To Sarkel (ή Sharkil, κυριολεκτικά ‘λευκό σπίτι’ στη γλώσσα των Χαζάρων) ήταν ένα μεγάλο 

φρούριο, κατασκευασμένο από ασβεστόλιθο και τούβλα, στη σημερινή περιοχή Rostov της Ρωσίας, στην 
αριστερή όχθη του κάτω Ντον. Κτίστηκε από τους Χαζάρους με την βοήθεια των Βυζαντινών τη δεκαετία 
του 830 ή 840. Ονομάστηκε Sarkel, ή ‘λευκό σπίτι’, λόγω των λευκών ασβεστολιθικών τούβλων που χρη-
σιμοποιήθηκαν στην κατασκευή του. Το Serkel κτίστηκε το 833 για να προστατεύει τα βορειοδυτικά σύ-
νορα του κράτους των Χαζάρων. Οι Χάζαροι ζήτησαν από τον σύμμαχο τους, τον Βυζαντινό αυτοκράτορα 
Θεόφιλο, να στείλει μηχανικούς για να κατασκευάσουν μια οχυρωμένη πρωτεύουσα και ο Θεόφιλος έστει-
λε τον κύριο μηχανικό του Πετρωνά Καματηρό [βλ. σημ. 178]. Σε ανταμοιβή για αυτές τις υπηρεσίες, ο 
Χάζαρος Χαγάνος παραχώρησε τη Χερσόνησο και κάποιες άλλες εξαρτήσεις της Κριμαίας στο Βυζάντιο. 
Οι ιστορικοί δεν κατάφεραν να προσδιορίσουν γιατί ένα τέτοιο ισχυρό φρούριο χτίστηκε στον Ντον. Υπο-
στηρίζουν γενικά ότι η δαπανηρή κατασκευή πρέπει να οφείλεται στην άνοδο μιας ισχυρής περιφερειακής 
εξουσίας που αποτελούσε απειλή για τους Χαζάρους. Ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος γράφει στο έργο 
του De Administrando Imperio ότι οι Χάζαροι ζήτησαν από τον αυτοκράτορα Θεόφιλο να φτιάξει το 
φρούριο του Σάρκελ για χάρη τους. Η κατασκευή του συνδέεται με τους Ούγγρους στη βάση πως το νέο 
φρούριο κατέστη αναγκαίο λόγω της εμφάνισης του νέου εχθρού των Χαζάρων. Τον 10ο αιώνα, ένας Πέρ-
σης εξερευνητής και γεωγράφος, ο Ahmad ibn Rustah αναφέρει ότι οι Χάζαροι εδραιώθηκαν παρά τις επι-
θέσεις των Ούγγρων. 

178  Σ.τ.Μ. Ο Πετρωνάς Καματηρός (π. δεκαετία 830) ήταν Βυζαντινός αξιωματούχος, ο οποίος έζησε κατά 
την περίοδο βασιλείας του Αυτοκράτορα Θεόφιλου (βασίλευσε μεταξύ 829–842). Ο Πετρωνάς είναι το 
πρώτο ιστορικά καταγεγραμμένο μέλος της οικογένειας των Καματηρών. Προς το 833 ή, σύμφωνα με νεό-
τερη χρονολόγηση, το 839, κατείχε το αξίωμα του σπαθαροκανδιδάτου, ενώ εστάλη από τον Θεόφιλο να 
επιθεωρήσει την ανέγερση της Σαρκέλ, οχυρωμένης πόλης η οποία θα χρησίμευε ως πρωτεύουσα 
των Χαζάρων, οι οποίοι ήταν σύμμαχοι των Βυζαντινών. Κατά την επιστροφή του, ο Πετρωνάς φέρεται να 
συμβούλευσε τον Αυτοκράτορα να δώσει περισσότερη προσοχή στην Κριμαία και τις πόλεις της, όπου η 
βυζαντινή κυριαρχία είχε εξασθενήσει. Ως απάντηση, ο Θεόφιλος τον προήγαγε στο αξίωμα 
του πρωτοσπαθάριου και τον όρισε ως στρατηγό στη Χερσώνα, οδηγώντας στη δημιουργία 
του ομώνυμου θέματος. Θεωρείται πιθανό να κατείχε επίσης και το αξίωμα του γενικού λογοθέτη, με βάση 
μια σφραγίδα η οποία ανευρέθηκε στη Χερσώνα. 

179  Σ.τ.Μ. Εννοεί πολεμικό. 
180  Σ.τ.Μ. Το  Νταϋλάμ (γνωστό επίσης ως Νταϊλάμ, Ντεϋλάμ, και Ντεϊλάμ), ήταν το όνομα της ορεινής περι-

οχής Γκιλάν του Ιράν, στις νότιες ακτές της Κασπίας Θάλασσας. Έλαβε το όνομά του από τους κατοίκους 
του, που είναι γνωστοί ως Νταϋλαμίτες. 

181  Σ.τ.Μ. Το Ταμπαριστάν ή Ταπουρία ήταν ιστορική περιοχή στις νότιες ακτές της Κασπίας Θάλασσας, που 
εκτείνεται στις νότιες και βόρειες πλαγιές της οροσειράς Ελμπούρζ στο Ιράν, στις νότιες ακτές 



 129 

Jurja182 και μάλιστα διείσδυσαν στην χώρα γύρω από το Μπακού στο Αζερμπαϊτζάν, μέ-
χρι την Ardabil,183 τρεις μέρες πορεία από τη θάλασσα. Νίκησαν τις τοπικές δυνάμεις, 
που είχαν σταλεί να τους αντιμετωπίσουν, σκότωσαν πολλούς από τους κατοίκους, πή-
ραν μαζί τους τις γυναίκες και τα παιδιά ως δούλους, έκαψαν, λεηλάτησαν και προκάλε-
σαν μεγάλη καταστροφή. Στη συνέχεια αγκυροβόλησαν στα νησιά του νοτιοδυτικού 
τμήματος της θάλασσας, όχι μακριά από την περιοχή του πετρελαίου και ο βασιλιάς του 
Shirwan,184 ο Ali ibn-al-Haytham, οδήγησε μία δύναμη στρατιωτών με εμπορικά πλοία 
και μικρά σκάφη εναντίον τους. Εύκολα κατατροπώθηκαν από τους Ρως, οι οποίοι ήταν 
έμπειροι στο ναυτικό πόλεμο, και έτσι σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν χιλιάδες Μουσουλμάνοι. 
Μετά απ’ αυτό, οι Ρως περιέπλεαν τα παράλια για πολλούς μήνες ουσιαστικά ανεξέλε-
γκτοι και όλα όσα ο λαός της περιοχής μπορούσε να κάνει ήταν να παρακολουθεί συνε-
χώς τον εχθρό και να κάνει όποιες προετοιμασίες μπορούσε για να αντιμετωπίσει οποια-
δήποτε επίθεση. Η εικόνα που μας δίνει ο Al-Masʻudi θα μπορούσε να παραλληλισθεί μ’ 
αυτήν από τα Βρετανικά νησιά την ίδια εποχή, όταν οι επιθέσεις των Βίκινγκς βρίσκο-
νταν στο απόγειο τους και τα απροστάτευτα μοναστήρια και χωριά υπέφεραν πολύ.  
 

Τελικά, οι Ρως επέστρεψαν στις εκβολές του Βόλγα με πολλή λεία και πολλούς δούλους, 
και έστειλαν ένα μέρος από αυτά που είχαν αποκτήσει στον βασιλιά των Χαζάρων όπως 
είχαν υποσχεθεί. Οι ίδιοι οι Χάζαροι δεν είχαν στόλο, μας λέει ο Al-Masʻudi. στην αντί-
θετη περίπτωση οι ίδιοι θα μπορούσαν να κάνουν μεγάλο κακό στην περιοχή της Κασπί-
ας. Ωστόσο, τη στιγμή εκείνη τα νέα για την εκστρατεία των Ρως έφτασαν στα αυτιά των 
Μουσουλμάνων, στο κράτος των Χαζάρων και δημιούργησαν μεγάλη αγανάκτηση για τη 
ζημιά που υπέστησαν οι ομόφυλοι και ομόθρησκοί τους, ώστε επέμεναν να επιτεθούν 
στον στόλο των Ρως, καθώς επέστρεφε στην βάση του. Ο βασιλιάς δεν μπορούσε να τους 
συγκρατήσει και το μόνο που μπόρεσε να κάνει ήταν να στείλει ένα μήνυμα στον ηγέτη 

                                                                                                                                                             
της Κασπίας. Η Ταπουρία ανταποκρίνεται περίπου στις σημερινές επαρχίες Μαζανταράν, Γκολεστάν και 
βόρειο Σεμνάν του Ιράν. 

182  Σ.τ.Μ. Θάλασσα Girgan ή Gurgan. 
183  Σ.τ.Μ. Η Αρνταμπίλ είναι ιστορική πόλη και ομώνυμη επαρχία στο βορειοδυτικό Ιράν. Το όνομα Αρντα-

μπίλ πιθανόν προέρχεται από το ζωροαστρικό όνομα Αρταβίλ, που σημαίνει ιερό μέρος. Η Αρνταμπίλ είναι 
κέντρο της επαρχίας Αρνταμπίλ. Στην απογραφή του 2011, ο πληθυσμός της ήταν 564.365 κάτοικοι, όπου 
η κυρίαρχη πλειοψηφία ήταν Αζέροι. Ονομαστή για την παραγωγή μεταξιού και για την παράδοση στη 
δημιουργία χαλιών, τα χαλιά Αρνταμπίλ θεωρούνται κλασικά της περσικής παραγωγής. Η Αρνταμπίλ είναι 
επίσης γνωστή ως Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς και τόπος ταφής του σεΐχη Σαφί αντ-Ντιν, ιδρυτή 
του ονομαστού σουφιτικού τάγματος Σαφαβίγια. 

184  Σ.τ.Μ. Το Σιρβάν, γνωστό και ως Σαρβάν, Σερβάν, είναι μία ιστορική περιοχή στον ανατολικό Καύκασο, 
γνωστή με αυτό το όνομα τόσο στην ισλαμική εποχή όσο και στη σημερινή. Σήμερα, η περιοχή αποτελεί 
ανεπτυγμένο βιομηχανικό και γεωργικό τμήμα της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, και απλώνεται μεταξύ 
των δυτικών ακτών της Κασπίας Θάλασσας και του ποταμού Κουρά, με κέντρο την πεδιάδα του Σιρβάν. 
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των Ρως, προειδοποιώντας τον για το στρατό που πλησίαζε. Λέγεται ότι περίπου 150.000 
άνδρες ακολούθησαν τον Βόλγα, καλά οπλισμένοι και εξοπλισμένοι με άλογα, με την 
υποστήριξη των Χριστιανών από την πόλη Atil.185 Οι Ρως είδαν τον στρατό να πλησιάζει 
και άφησαν τα πλοία του για να πολεμήσουν, και η μάχη συνεχίστηκε για τρεις ημέρες. 
Στο τέλος, οι Ρως υπερκεράστηκαν από τον μεγαλύτερο αριθμό των στρατιωτών του ε-
χθρού και τόσοι πολλοί σκοτώθηκαν ή πνίγηκαν, ώστε ο Αl-Masʻudi υπολογίζει πως πε-
ρίπου 30.000 έχασαν τη ζωή τους, πράγμα που σημαίνει περίπου τα δύο τρίτα της αρχι-
κής δύναμης. Κάποια πλοία απομακρύνθηκαν στην ανατολική όχθη του ποταμού, αλλά 
τα περισσότερα πληρώματά τους σκοτώθηκαν είτε από τους Burtas,186 είτε από τους 
Μουσουλμάνους Βούλγαρους που κατοικούσαν παραπάνω στον Βόλγα, έτσι ώστε να 
χαθούν κι άλλες 5.000. Ο Al-Masʻudi λέει ότι αυτή η επίθεση στην περιοχή της Κασπίας 
δεν επαναλήφθηκε, αν και οι Ρως δεν είχαν εγκαταλείψει τα σχέδιά τους να πάρουν τον 
έλεγχο αυτής της περιοχής, όπως θα δούμε παρακάτω.  

 
Φαίνεται πιθανό πως η εκστρατεία είχε σχεδιαστεί ως ένα προκαταρκτικό σχέδιο εισβο-
λής και κατάκτησης κατά το πρότυπο του Κιέβου. Τα πλεονεκτήματα του σχήματος είναι 
προφανή, καθώς η περιοχή ήταν πλούσια και γόνιμη, χωρίς καλά οργανωμένες αντιστά-
σεις, και περιλάμβανε την πηγή του ανεκτίμητου πετρελαίου από το οποίο εξαρτώντο οι 

                                                 
185  Σ.τ.Μ. Η πόλη Atil, που σημαίνει κυριολεκτικά «μεγάλος ποταμός», ήταν η πρωτεύουσα της Χαζαρίας από 

τα μέσα του 8ου αιώνα μέχρι τα τέλη του 10ου αιώνα. Το Atil βρισκόταν στο δέλτα του ποταμού Βόλγα στη 
βορειοδυτική γωνία της Κασπίας Θάλασσας. Μετά την ήττα των Χαζάρων στον δεύτερο Αραβο-Χαζαρικό 
πόλεμο, το Atil έγινε πρωτεύουσα της Χαζαρίας. Η πόλη αναφέρεται ως Khamlij στις Αραβικές πηγές του 
9ου αιώνα και το όνομα Atil εμφανίζεται τον 10ο αιώνα. Η πόλη υπήρξε σημαντικό κέντρο εμπορίου και 
αποτελούνταν από τρία τμήματα που τα χώριζε ο Βόλγας. Το δυτικό τμήμα περιλάμβανε το διοικητικό κέ-
ντρο της πόλης, μ’ ένα δικαστήριο και μία μεγάλη στρατιωτική φρουρά. Το ανατολικό τμήμα της πόλης 
κτίστηκε αργότερα και λειτούργησε ως το εμπορικό κέντρο της Atil και είχε πολλά δημόσια λουτρά και 
καταστήματα. Ανάμεσά τους βρισκόταν ένα νησί στο οποίο ήταν τα παλάτια των Χαγάνων βασιλέων. Το 
νησί συνδεόταν με ένα από τα άλλα μέρη της πόλης με μία πλωτή γέφυρα. Σύμφωνα με Αραβικές πηγές, η 
μισή πόλη αναφερόταν ως Atil, ενώ η άλλη μισή ονομάστηκε Khazaran. Η Atil ήταν μία πολυσυλλεκτική 
πόλη, στην οποία κατοικούσαν Εβραίοι, Χριστιανοί, Μουσουλμάνοι, Σαμανιστές και Ειδωλολάτρες, και 
πολλοί από αυτούς ήταν έμποροί από ξένες χώρες. Όλες οι θρησκευτικές ομάδες είχαν τους δικούς τους 
τόπους λατρείας στην πόλη και υπήρχαν επτά δικαστές που διορίζονταν για να διευθετούν τις διαφορές 
(δύο Χριστιανοί, δύο Εβραίοι και δύο Μουσουλμάνοι δικαστές, και ένας δικαστής για όλους τους Σαμανι-
στές και τους Ειδωλολάτρες). Ο Σβιατοσλάβος Α΄ του Κιέβου λεηλάτησε το Atil το 968 ή 969 μ.Χ. 

186  Σ.τ.Μ. Οι Βουρτάσοι ή Μπουρτάς (αγγλικά: Burtas, ρωσικά: Буртасы) ήταν μία συνομοσπονδία φυλών 
απροσδιόριστης ακόμα εθνογλωσσικής προέλευσης που κατοικούσε στη στέπα βόρεια της Κασπίας Θά-
λασσας (σημερινές περιφέρειες Ουλιάνοφσκ, Σαράτοφ, και Πένζα της Ρωσίας) στα μεσαιωνικά χρόνια. Οι 
Βουρτάσοι ήταν υποτελείς στους Χαζάρους. Η εθνική ταυτότητα των Βουρτάσων αποτελεί αντικείμενο δι-
αμάχης, με θεωρίες που κάνουν λόγο για ουραλικής προέλευσης συνομοσπονδία φυλών (που πιθανόν αρ-
γότερα αφομοιώθηκε και υιοθέτησε κάποια τουρκική διάλεκτο), και γι' αυτό το λόγο θεωρούνται πρόγονοι 
των σημερινών Μοχσά, ή είναι ιρανικής προέλευσης, πιθανώς πρόγονοι των σημερινών Μισάρ, 
ή ταταρικής προέλευσης από τον ποταμό Βόλγα, ή τσουβασικής (τουρκική φυλή) προέλευσης. 
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Βυζαντινοί, «τόσο σημαντικό όσο ο σίδηρος και πιο πολύτιμο από τον χρυσό ή το ασή-
μι», το οποίο τους είχε χαρίσει ένα όπλο κατά των επιθέσεων από τη θάλασσα. Οι δυ-
σκολίες ήταν επίσης προφανείς, επειδή μπορούσε κανείς να φτάσει στην Κασπία μόνο 
μέσα από το νερό, με την καλή θέληση των Χαζάρων, το οχυρό των οποίων στο στόμιο 
του Ντον ήταν γερά φυλασσόμενο. Το Χρονικό του Νέστορα δεν μας παρέχει πληροφορί-
ες σχετικά με την επίδραση αυτής της ήττας στον Βόλγα, η οποία πρέπει να ήταν ένα συ-
ντριπτικό πλήγμα, αλλά κάπου σ’ αυτή την περίοδο έχουμε την περίεργη ιστορία του θα-
νάτου του Ολέγκ, ο οποίος αποτελεί ένα από τα κύρια προβλήματα στην πρώιμη ιστορία 
των Σκανδιναβών στη Ρωσία. Συνέβη μετά την αφήγηση της νίκης του στην Κωνσταντι-
νούπολη. 
 
Οι «θαυματουργοί μάγοι» είχαν πει στον Ολέγκ ότι το υπέροχο άλογο του θα ήταν η αι-
τία του θανάτου του. και αυτός κατ’ αναλογίαν ορκίστηκε να μη το καβαλικέψει, ούτε να 
το δει ξανά, αν και έδωσε εντολή να το ταΐζουν και να το περιποιούνται. Πέντε χρόνια 
αργότερα επέστρεψε στο Κίεβο και έμαθε ότι το άλογο ήταν νεκρό, οπότε γέλασε και 
δήλωσε: ‘Οι μάντεις λένε ψέματα και τα λόγια τους δεν είναι παρά ψεύτικα. Αυτό το ά-
λογο είναι νεκρό, αλλά εγώ είμαι ακόμα ζωντανός’. Έπειτα πήγε να δει τον σκελετό, πά-
τησε στο κρανίο, ενώ συνέχιζε να χλευάζει την προφητεία, και ως αποτέλεσμα τον δά-
γκωσε ένα φίδι που βγήκε απ’ αυτό και πέθανε λίγο αργότερα. Ετάφη σ’ έναν λόφο, ό-
που λέγεται πως ο τάφος του ήταν ακόμη ορατός.    
 
Αυτή η ιστορία βρίσκεται πολύ κοντά σ’ αυτή που λεγόταν για τον Odd τον Ταξιδευτή, 
τον άνθρωπο από την Halogaland, που ήταν διάσημος για τα ταξίδια του στη Βιαρμα-
λάνδη και στην ανατολική περιοχή. Ο θάνατός του επίσης είχε προβλεφτεί, αν και αυτή 
την φορά από μία Λαπωνίδα μάντισσα που επισκέφθηκε το σπίτι του πατριού του στη 
βόρεια Νορβηγία, ενώ ο Odd ήταν ακόμα νέος. Προφήτευσε ότι ένα άλογο στο αγρόκτη-
μα θα ήταν η αιτία του θανάτου του, και ο Odd αμέσως σκότωσε το ζώο και το έθαψε. 
Στο τέλος μιας μακράς και επιτυχημένης σταδιοδρομίας επέστρεψε στο ερημωμένο α-
γρόκτημα της Νορβηγίας, όπου είχε ζήσει ο πατριός του και είδε το κρανίο ενός αλόγου, 
«πολύ γυαλισμένο και αρχαίο, μεγάλο και γκρίζο στο εξωτερικό του». Αναρωτήθηκε αν 
αυτό θα μπορούσε να είναι το κρανίο του αλόγου Faxi, και καθώς κάρφωσε το δόρυ του 
σ’ αυτό, μια οχιά σύρθηκε έξω και τον δάγκωσε στον αστράγαλο. Το πόδι του πρήστηκε 
από το δηλητήριο, και αφού συνέθεσε ένα ποίημα για τα κατορθώματά του και έδωσε 
οδηγίες για την κηδεία του, πέθανε. Τον έβαλαν σ’ ένα πέτρινο φέρετρο μεγάλου μεγέ-
θους και στη συνέχεια τον έκαψαν, σύμφωνα με τις εντολές του, και η σάγκα αναφέρει 
ότι το φέρετρο ήταν ακόμα ορατό. 
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Στην ιστορία μιας εκπληρωμένης προφητείας έχουμε αυτό που είναι βασικά ένα παραμύ-
θι, με μοτίβο την έννοια του αναπόφευκτου χαρακτήρα της μοίρας, παρά τις προσπάθειες 
του έξυπνου ανθρώπου να την αποφύγει. είναι ένα μοτίβο με λογοτεχνικές συνδηλώσεις 
και κλασικά προηγούμενα σχετικά με το μαντείο των Δελφών και παρόμοιες προφητείες. 
Ο Stender-Petersen187 δίνει τέσσερις εκδοχές της ιστορίας στην οποία το άλογο αποτελεί 
τον κεντρικό παράγοντα. εκτός από τις δύο ιστορίες του Oleg και του Odd, υπάρχει μία 
αγγλική παραλλαγή του θανάτου ενός ιππότη που τον προείπε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η 
οποία ίσως προέρχεται από τη Σκανδιναβία, και μία Σερβο-τουρκική εκδοχή η οποία πί-
στευε πως προερχόταν από το Βυζάντιο και πήγαζε από τις παραδόσεις για τον θάνατο 
του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ΄ το 867. Αυτός ο ηγεμόνας είχε εμμονή με τα άλογα και πα-
ραμελούσε τις κρατικές υποθέσεις για χάρη τους και τελικά δολοφονήθηκε από τον «πα-
ρακοιμώμενο» του Βασίλειο, ο οποίος είχε κερδίσει την εύνοιά του εξημερώνοντας ένα 
υπέροχο άλογο, το οποίο ο αυτοκράτορας δεν μπόρεσε να καβαλήσει. Η προδοσία του 
«παρακοιμώμενου» του είχε προβλεφτεί από πολλές δυσοίωνες προφητείες, τις οποίες 
είχε αγνοήσει ο αυτοκράτορας. Δεν υπάρχει λοιπόν ερπετό σ’ αυτήν την εκδοχή και φαί-
νεται απίθανο να αποτέλεσε τη βάση της ιστορίας του θανάτου του Oleg. Από το παρα-
νόμι του, ο «σοφός» Ολέγκ, φαίνεται πως είχε τη φήμη της προγνωστικής, έτσι ώστε κά-
ποια παρερμηνευμένη προφητεία σχετικά με τη μοίρα του να έχει διαμορφώσει τη βάση 
της ιστορίας στο Πρωτορωσικό Χρονικό.  
 
Το όνομα του ηγέτη που έχασε τη ζωή του στη μάχη του Βόλγα το 913, δεν δίνεται στις 
Αραβικές πηγές, αλλά λέγεται ότι σκοτώθηκε μαζί με ένα μεγάλο μέρος του στρατού 
του. Αυτός ενδεχομένως να ήταν ο τρόπος με τον οποίο ο Ολέγκ συνάντησε πραγματικά 
τον θάνατό του. Οι αρχηγοί των νομάδων αναφέρονταν συχνά ως φίδια στα Ρωσικά by-
liny,188 και αν ο θάνατος του Ολέγκ έλαβε χώρα στη μάχη, μία εικονιστική έκφραση αυ-

                                                 
187  Σ.τ.Μ. Ο Adolf Stender-Petersen, γεννήθηκε το 1893 στην Αγία Πετρούπολη, και πέθανε το 1963 στο Aar-

hus. ήταν Δανός Σλαβολόγος, φιλόλογος και ιστορικός της λογοτεχνίας, και από το 1941 καθηγητής στο 
Πανεπιστήμιο του Aarhus. Μεταξύ άλλων, ήταν ο πρώτος συντάκτης του περιοδικού Scando-Slavica. 

188  Σ.τ.Μ. Η bylina (были́на) είναι ένα παραδοσιακό προφορικό επικό ποίημα των Ανατολικών Σλάβων. Τα 
τραγούδια byliny ελάχιστα βασίζονται σε ιστορικά γεγονότα, αλλά αποτελούν περισσότερο καρπό της φα-
ντασίας ή της υπερβολής. Η λέξη bylina προέρχεται από τον αόριστο χρόνο του ρήματος "είναι" και υπο-
δηλώνει "κάτι που υπήρξε". Ο όρος πιθανότατα προήλθε από μελετητές της Ρωσικής λαογραφίας. το 1839 
ο Ιβάν Σαχάροφ, Ρώσος λαογράφος, δημοσίευσε μία ανθολογία της Ρωσικής λαογραφίας, τμήμα της ο-
ποίας ονόμασε "Byliny του Ρωσικού λαού", πράγμα που προκάλεσε τη διάδοση του όρου. Οι περισσότεροι 
ιστορικοί της Ανατολικής Σλαβικής και Ρωσικής λαογραφίας πιστεύουν ότι τα byliny ως λογοτεχνικό είδος 
προέκυψε κατά την περίοδο του Κιέβου, τον δέκατο και ενδέκατο αιώνα. τα byliny συνέχισαν να παράγο-
νται μέχρι την άφιξη των Τατάρων τον 13ο αιώνα και την καταστροφή του παλαιού Σλαβικού πολιτισμού. 
Το Byliny ενσωματώνει στοιχεία ιστορίας από διάφορες εποχές. Για παράδειγμα, οι τραγουδιστές των by-
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τού του είδους σ’ ένα ποίημα θα μπορούσε να είχε ληφθεί κυριολεκτικά από τους χρονι-
κογράφους και να οδηγήσει στην περίεργη ιστορία του φιδιού. Φαίνεται απίθανο ότι ένα 
τέτοιο περιστατικό προήλθε από τη Νορβηγία, αν και χωρίς νέες μαρτυρίες δεν είναι δυ-
νατόν να αποδειχθεί αυτό. Η περιγραφή του κρανίου του αλόγου στο Ισλανδικό έπος εί-
ναι εντυπωσιακή και ακούγεται σαν να προέρχεται από ένα ποίημα και ίσως να είχε υ-
πάρξει με τη μορφή αφηγηματικής ποίησης, όταν η ιστορία του θανάτου του ηγέτη έφ-
θασε στον Βορρά. Η παράδοση ότι ο Ολέγκ τοποθετήθηκε σ’ ένα πέτρινο φέρετρο προ-
τού αποτεφρωθεί, υποδηλώνει περισσότερο μία Ρωσική παρά μία Νορβηγική πηγή, με 
την ιστορία ίσως να συνδέεται με κάποιον τοπικό αρχαϊσμό. Είναι τουλάχιστον αξιοση-
μείωτο ότι υπάρχει μία βασική ομοιότητα ανάμεσα στις σταδιοδρομίες του Ολέγκ και 
του Ǫrvar-Odd: και οι δύο απέκτησαν φήμη με τα ταξίδια τους στην ανατολή, και οι δύο 
ήταν αρχηγοί πολεμικών παρατάξεων στην Ανατολή, και οι δύο πέθαναν εκπληρώνοντας 
μία προφητεία.  
 
Το επόμενο όνομα που αναδύεται στο Χρονικό του Νέστορα είναι αυτό του Ιγκόρ (ON 
Ingvarr), ο οποίος λέγεται πως ήταν ο γιος του Ολέγκ. Σ’ αυτόν αποδίδεται η επόμενη 
επίθεση στην Κωνσταντινούπολη το 941, και αυτό επιβεβαιώνεται από μία λεπτομερή 
εξιστόρηση του Λιουτπράνδου, μετέπειτα Επισκόπου Κρεμόνας, ο οποίος βρισκόταν 
στην Κωνσταντινούπολη το 949 σε διπλωματική αποστολή και του οποίου ο πατριός 
βρισκόταν εκεί ακριβώς την ώρα της επιδρομής και είδε τον αποκεφαλισμό των επιζώ-
ντων μετά τη ναυμαχία. Ο Λιουτπράνδος μας λέει ότι οι επιτιθέμενοι ήταν γνωστοί στην 
πατρίδα του ως Nordmanni (Νορμανδοί) και ότι ο βασιλιάς τους Ιγκόρ, συνέλεξε πάνω 
από χίλια πλοία και έπλευσε ενάντια στην πόλη σε μία στιγμή που ο αυτοκρατορικός 
στόλος βρισκόταν μακριά πολεμώντας με τους Σαρακηνούς. Ο Ιγκόρ και οι άνδρες του 
κινήθηκαν γύρω από τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας, καταστρέφοντας τις παράκτιες 
περιοχές καθώς προχωρούσαν, ενώ ο αυτοκράτορας Ρωμανός περνούσε άγρυπνες νύχτες 
ανησυχώντας για την πρωτεύουσα. Στη συνέχεια, ο αυτοκράτορας έμαθε ότι υπήρχαν 
κάποιες παλιές γαλέρες στα ναυπηγεία και κάλεσε ξυλουργούς να τις επισκευάσουν και 
να τις εξοπλίσουν με φλογοβόλα, έτσι ώστε το ελληνικό πυρ να μπορεί να εκτοξεύεται 
από όλες τις πλευρές εναντίον των εχθρικών πλοίων:  
 
«Όταν οι γαλέρες εξοπλίστηκαν σύμφωνα με τις οδηγίες του, συνέλεξε τους πιο επιδέξι-
ους ναυτικούς και τους διέταξε να πολεμήσουν τον βασιλιά Ιγκόρ. Έτσι ξεκίνησαν. και 
όταν ο βασιλιάς Ιγκόρ τους είδε στην ανοιχτή θάλασσα, διέταξε τους άντρες του να τους 

                                                                                                                                                             
liny αναφέρονται σε πολλούς από τους εχθρούς των Ρως του Κιέβου, ως Ταρτάρους, αν και οι ιστορίες αρ-
χικά αναφέρονταν σε άλλους λαούς της στέπας που συγκρούονταν με το Κίεβο των Ρως. 
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συλλάβουν ζωντανούς και να μην τους σκοτώσουν. Αλλά ο φιλεύσπλαχνος και συμπα-
θής Κύριος δεν θέλησε μόνο να προστατεύσει τους λάτρεις του που προσεύχονταν σ’ 
Αυτόν και ικέτευαν για την βοήθειά Του, αλλά και να τους δώσει την τιμή της νίκης. Γι’ 
αυτό σταμάτησε τους ανέμους και ηρέμησε τα κύματα. διαφορετικά οι Έλληνες θα δυ-
σκολεύονταν πολύ να εκτοξεύσουν το πυρ τους. Οι Έλληνες, καθώς ήταν περικυκλωμέ-
νοι από τον εχθρό, άρχισαν να ρίχνουν το υγρό πυρ παντού. και οι Ρώσοι, βλέποντας τις 
φλόγες, έπεφταν στην θάλασσα βιαστικά από τα πλοία τους, προτιμώντας να πνιγούν στο 
νερό αντί να καούν ζωντανοί στη φωτιά. Κάποιοι βυθίστηκαν κάτω από το βάρος των 
πανοπλιών και των κρανών τους και ποτέ κανείς δεν τους ξαναείδε. κάποιοι έπιασαν φω-
τιά καθώς κολυμπούσαν ανάμεσα στα αποκαΐδια. κανείς δεν μπόρεσε εκείνη την ημέρα 
να ξεφύγει, εκτός από εκείνους που κατάφεραν να φτάσουν στην ακτή. Τα πλοία των 
Ρως λόγω του μικρού μεγέθους μπορούσαν να κινηθούν σε πολύ ρηχά νερά, εκεί όπου οι 
ελληνικές γαλέρες λόγω του μεγαλύτερου βυθίσματός τους δεν μπορούσαν να προσεγγί-
σουν».  
 
Είναι σαφές ότι οι απώλειες των Ρως ήταν βαριές. Ο Λέων ο Διάκονος, αναφερόμενος σ’ 
αυτή την ήττα, αφηγούμενος ένα μήνυμα που έστειλε ο αυτοκράτορας Ιωάννης στον Σβι-
ατοσλάβο αργότερα, αναφέρει ότι από τον τεράστιο στόλο μόνο δέκα πλοία διέφυγαν 
στην άλλη πλευρά. Γνωρίζουμε πλέον αρκετά σχετικά με το Ελληνικό ή υγρό πυρ, που 
βασιζόταν σε μία σύνθεση με βάση το πετρέλαιο και εκτοξευόταν μέσω ενός μεταλλικού 
σωλήνα. μεγάλο μέρος της αποτελεσματικότητάς του εξαρτιόταν από το γεγονός ότι ο 
σωλήνας μπορούσε να στραφεί προς διαφορετικές κατευθύνσεις και όταν η θάλασσα ή-
ταν ήρεμη, όπως σε αυτή την περίπτωση, μπορούσε να προκαλέσει μεγάλες ζημιές στα 
ξύλινα πλοία και στα πληρώματα τους. Το φλεγόμενο πετρέλαιο καιγόταν πάνω στο νερό 
και στα ρούχα, όπως φαίνεται από την αφήγηση του Λιουτπράνδου. Κάποιοι από αυτούς 
που έφθασαν στην ακτή προφανώς αιχμαλωτίστηκαν, και ο πατριός του Λιουτπράνδου 
τους είδε να αποκεφαλίζονται στην Κωνσταντινούπολη. Κάποια πλοία έφτασαν στην άλ-
λη ακτή, λόγω της δυνατότητάς τους να εισέρχονται σε ρηχά νερά, εκεί όπου τα ελληνι-
κά πλοία δεν μπορούσαν να τα ακολουθήσουν, και με αυτούς τους επιζήσαντες ο Ιγκόρ 
επέστρεψε στην πατρίδα του. Το Ρωσικό Χρονικό του Νέστορα επιβεβαιώνει την Ελληνι-
κή αφήγηση, και δίνει πρόσθετες λεπτομέρειες για τις επιδρομές κατά μήκος των ακτών 
της Μαύρης Θάλασσας, μέχρι την Ηράκλεια και την Παφλαγονία και σε όλη τη Νικομή-
δεια. Οι Ρως κατηγορούνται πως σκότωναν τους αιχμαλώτους τους με μεγάλη αγριότητα, 
χρησιμοποιώντας τους ως στόχους για τα βέλη τους και χώνοντας σιδερένια καρφιά στα 
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κεφάλια τους. αυτή η πληροφορία φαίνεται να προέρχεται από τον Γεώργιο Αμαρτωλό189 
και εμφανίζεται επίσης στον Ιωάννη Σκυλίτση, αλλά δεν κάνει σαφές πότε έλαβαν χώρα 
όλα αυτά. Σ’ ένα σημείο, σύμφωνα με το Πρωτορωσικό Χρονικό, ένας στρατός από τις 
ανατολικές επαρχίες βάδισε εναντίον των επιδρομέων, αλλά μετά από μία αμφίρροπη 
σύγκρουση, οι Ρώσοι επιβιβάστηκαν στα πλοία τους τη νύχτα και έφυγαν μακριά. Κατό-
πιν ακολουθεί μία εξιστόρηση της συνάντησης με τα Ελληνικά πυρφόρα πλοία που διοι-
κούσε ο Θεοφάνης,190 και υπάρχει ακόμη μία ζωντανή περιγραφή των Ρώσων να ρίχνο-
νται στην θάλασσα για να ξεφύγουν από τις φλόγες:  
 
«Όταν επέστρεψαν για άλλη μια φορά στην γενέθλια γη, όπου διηγήθηκαν στους συγγε-
νείς τους την πορεία των γεγονότων και περιέγραφαν την φωτιά που εκτοξευόταν από τα 
πλοία, έλεγαν πως  οι Έλληνες είχαν στην κατοχή τους τον κεραυνό που έπεφτε από τον 
ουρανό και τους κατέκαιε, εκτοξεύοντάς τον προς στο μέρος τους, έτσι ώστε οι Ρως δεν 
θα μπορούσαν να τους κατακτήσουν».  
 
Το Πρωτορωσικό Χρονικό συνεχίζει λέγοντας ότι το 944 ο Ιγκόρ επέστρεψε μ’ έναν 
στρατό Σλάβων και Πετσενέγκων και έναν άλλο στόλο. Ο αυτοκράτορας ειδοποιήθηκε 
για την προσέγγισή του από τους κατοίκους της Χερσώνας στην Κριμαία και συμφώνησε 
να πληρώσει φόρο υποτελείας στους Ρως, όπως είχε κάνει στον Ολέγκ, στέλνοντας ως 
δώρα μεταξωτά pallia (βλ. σημ. 124) και χρυσό στους συμμάχους του Ιγκόρ, τους Πε-
τσενέγκους. Οι άνδρες του Igor τάχθηκαν υπέρ της αποδοχής της προσφοράς, οπότε επέ-
στρεψαν στον τόπο τους, αφήνοντας τους Πετσενέγκους να καταστρέψουν τη Βουλγαρί-
α. Μετά απ’ αυτό έρχεται η μακρά και λεπτομερής συνθήκη που ήδη συζητήθηκε και 
από τους ευνοϊκούς όρους που διατυπώθηκαν φαίνεται ξανά ότι η εντύπωση που προξέ-
νησε η επίθεση των Ρως πρέπει να ήταν σημαντική, παρά την ήττα και την απώλεια των 
πλοίων τους.  

                                                 
189  Σ.τ.Μ. Ο Γεώργιος Αμαρτωλός ή Γεώργιος Μοναχός (9ος αιώνας) ήταν Βυζαντινός μοναχός και ιστορικός 

στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο του αυτοκράτορα Μιχαήλ Γ´ (842–867). Το έργο για το οποίο είναι 
γνωστός είναι το Χρονικόν Σύντομον στο οποίο παραθέτει την ιστορία του κόσμου. Δεν είναι γνωστό τίπο-
τα για την ζωή του εκτός από τα στοιχεία που παραθέτει στο γραπτό του έργο, αναφέροντας τον Μιχαήλ 
Γ´ ως αυτοκράτορα, και αποκαλώντας τον εαυτό του αρκετές φορές εντός του κειμένου ως μοναχό. Το έρ-
γο αναφέρεται πως γράφτηκε ὑπό Γεωργίου ἁμαρτωλοῦ, έτσι η επωνυμία Αμαρτωλός δεν είναι το πραγμα-
τικό του επίθετο αλλά κοινό επίθετο και χαρακτηρισμός των μοναχών της εποχής. Σύμφωνα με τον βυζα-
ντινολόγο του 19ου αιώνα Καρλ Κρουμπάχερ, η χρήση του όρου Αμαρτωλός ως επωνυμία είναι άστοχη και 
η επωνυμία Μοναχός είναι ορθότερη. 

190  Οι Gregoire και Orgels (1954) υποστηρίζουν ότι υπήρξαν δύο ξεχωριστές ναυμαχίες, η μία στις 11 Ιουνίου 
για την προάσπιση της πόλης και μία άλλη τον Σεπτέμβριο όταν οι Ρως έστρεψαν την προσοχή τους στις 
ακτές της Μαύρης θάλασσας. Είναι δύσκολο, ωστόσο, να συμβιβάσουμε αυτήν την άποψη με την λεπτο-
μερή αφήγηση του Λιουτπράνδου.  
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Σχεδόν αμέσως μετά την εκστρατεία αυτή έρχεται η επίθεση στην Bardha’a (βλ. σημ. 
158) στην περιοχή της Κασπίας. Ενδεχομένως ο Ιγκόρ ήθελε να κάνει χρήση του στρα-
τού που είχε συγκεντρώσει τώρα και ο οποίος δεν χρειαζόταν πλέον να επιτεθεί στην 
Κωνσταντινούπολη. Το Πρωτορωσικό Χρονικό αγνοεί αυτή την εκστρατεία, όπως και 
την προηγούμενη στην ίδια περιοχή, αλλά την περιγράφει πολύ λεπτομερώς ο Miskawaih 
και αναφέρεται σε αρκετούς Άραβες συγγραφείς. Δεν μαθαίνουμε αυτή τη φορά το πως 
οι Ρως έφτασαν στην Κασπία, αλλά άπαξ και βρέθηκαν εκεί, ταξίδεψαν μέσω του ποτα-
μού Κύρου (Kura),191 που πηγάζει από τα βουνά του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας. 
Ανέπλευσαν τον ποταμό και συναντήθηκαν με τον κυβερνήτη της Bardha’a, επικεφαλής 
μιας δύναμης 600 περίπου ανδρών με πολλούς ντόπιους εθελοντές, σχηματίζοντας έτσι 
έναν στρατό, σύμφωνα με τον Ibn al-Athir (βλ. σημ. 159), περίπου 5.000 ανδρών στο 
σύνολο. Οι Ρως τους έτρεψαν σε φυγή χωρίς δυσκολία, «μέσα σε μία ώρα». Όλοι δε όσοι 
ήταν ικανοί να φύγουν από την πόλη, το έκαναν και τότε η πόλη κατελήφθη από τους 
Ρως. Κατόπιν ακολούθησαν τα γεγονότα που έχουν ήδη περιγραφεί, η προσφορά εκεχει-
ρίας, η άρνηση των κατοίκων να καταλήξουν σε συμφωνία και η δολοφονία ή υποδού-
λωση πολλών από αυτούς. Ο Μωυσής του Καλανκατούκ,192 που γράφει στα τέλη του δέ-
κατου αιώνα, αναφέρει ότι «οι γυναίκες της πόλης, γνωρίζοντας τη μέθοδο, έκαναν τους 
Ρως να πιουν ένα φλιτζάνι θάνατο, και αυτοί, αντιλαμβανόμενοι την εξαπάτηση, κατέ-
σφαξαν αλύπητα τις γυναίκες και τα παιδιά». Αυτό μάλλον αναφέρεται στην κατοχή της 
πόλης και μάλιστα ίσως να συνδέεται με το ξέσπασμα της επιδημίας που αποδείχθηκε 
ένας τέτοιος όλεθρος για τους Ρως, αν αυτό οφειλόταν ή θεωρούσαν ότι οφειλόταν στο 
γεγονός ότι οι γυναίκες είχαν αλλοιώσει τα παρεχόμενα τρόφιμα και το νερό. Όποια και 
αν ήταν η αιτία, η επιδημία ξαπλώθηκε γρήγορα και πολλοί Ρως πέθαναν. Εν τω μεταξύ, 
ο Μαρζουμπάν Ίμπν Μουχάμαντ, κυβερνήτης του Αζερμπαϊτζάν, άρχισε να δημιουργεί 
αντιστασιακές δυνάμεις. Έκανε πολλές προσπάθειες να ξαναπάρει την πόλη, αλλά πάντα 
αναγκαζόταν να αποσυρθεί. Τελικά οργάνωσε μία ενέδρα και προχώρησε σε μία ψεύτικη 
επίθεση, και υποχώρησε γρήγορα έτσι ώστε οι Ρως να καταδιώξουν τους άνδρες του κα-

                                                 
191  Σ.τ.Μ. Ο ποταμός Κύρος (τουρκικά: Kura· αρχαία ελληνικά: Κῦρος) ρέει προς στα ανατολικά, νοτίως των 

κορυφών του Μεγάλου Καυκάσου, και εκρέει μέσα από τις νότιες πλαγιές του Μεγάλου Καυκάσου ανατο-
λικά στην Κασπία Θάλασσα. Κύριος παραπόταμός του, ο Αράς. Το συνολικό μήκος του ποταμού είναι 
1.515 χιλιόμετρα. 

192  Σ.τ.Μ. Ο Movses Kaghankatvatsi ή Movses Daskhurantsi είναι ο φημισμένος συγγραφέας (ή συγγραφείς) 
ενός κλασικού Αρμενικού έργου του δέκατου αιώνα για την Αλβανία του Καυκάσου και τις ανατολικές 
επαρχίες της Αρμενίας, γνωστό ως Η ιστορία της χώρας της Αλβανίας. Ο πρώτος ιστορικός που αναφέρεται 
στο έργο του Movses ήταν ο Αρμένιος λόγιος Mkhitar Gosh, και τον αποκαλεί "Movses Daskhurantsi". 
Ένας μεταγενέστερος ιστορικός, ο Kirakos Gandzaketsi, συγγραφέας της Ιστορίας της Αρμενίας, αποδίδει 
το όνομα του συγγραφέα ως Movses Kaghankatvatsi. 
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θώς αυτοί έφευγαν. Οι Ρως τους καταδίωξαν, με τον ηγέτη τους καβάλα πάνω σ’ ένα γα-
ϊδούρι. αυτό έχει μπερδέψει κάποιους σχολιαστές, αλλά ήταν κάτι το συνηθισμένο στις 
εκστρατείες των Βίκινγκς, ένας έφιππος ηγέτης να κατευθύνει τους άντρες του. ωστόσο 
δεν υπήρχαν άλογα διαθέσιμα, καθότι, όπως μας λένε, όλα τα μεταφορικά ζώα είχαν 
χρησιμοποιηθεί από εκείνους που έφευγαν από την πόλη. Αρχικά, το σχέδιο του Μαρ-
ζουμπάν έμοιαζε αποτυχημένο, επειδή μόλις οι άνδρες του άρχισαν να τρέχουν, δεν μπο-
ρούσαν να σταματήσουν. μόνον όταν ο ίδιος, με το επιτελείο του στράφηκε με αποφασι-
στικότητα να αντιμετωπίσει τον εχθρό, περιμένοντας άμεσο θάνατο, τότε ήταν που οι 
υπόλοιποι, γεμάτοι ντροπή, σταμάτησαν. Φώναξαν τους άνδρες που περίμεναν κρυμμέ-
νοι να προχωρήσουν σε ενέδρα, και αυτοί βγήκαν και απέκοψαν από την πόλη τους Ρως 
που τους κατεδίωκαν, έτσι ώστε οι Μουσουλμάνοι τους περικύκλωσαν. Λέγεται ότι ο 
διοικητής των Ρως και 700 άνδρες του σκοτώθηκαν, ενώ οι υπόλοιποι υποχώρησαν σ’ 
ένα φρούριο μέσα στην πόλη και πολιορκήθηκαν από τον Μαρζουμπάν.  
 
Εν τω μεταξύ, η επιδημία χειροτέρευε και αφού οι Ρώσοι έθαψαν πολλούς από τους νε-
κρούς τους, γλίστρησαν μέσα στη νύχτα, παίρνοντας μαζί τους ότι λεία μπόρεσαν να με-
ταφέρουν και τους πιο πολύτιμους αιχμαλώτους. έφτασαν στον ποταμό Κύρο και έφυγαν 
κωπηλατώντας. Ο Θεός είχε σώσει τους Μουσουλμάνους από αυτούς, κατέληξε ο Mis-
kawaih. Η γραφική αφήγησή του επιβεβαιώνεται και από άλλους συγγραφείς. Ο Ιμπν αλ-
Αθήρ (βλ. σημ. 159) αφηγείται μία παρόμοια ιστορία, τονίζοντας το γεγονός ότι οι Ρως 
συμπεριφέρθηκαν καλά στην Bardha’a, μέχρις ότου μία προβοκάτσια των κατοίκων κα-
τέστησε αδύνατη κάθε συνθηκολόγηση. Προσθέτει ότι οι δυνάμεις του Marzuban δεν 
τόλμησαν να καταδιώξουν τους Ρως μετά την αποχώρησή τους από την πόλη, επειδή έ-
τρεφαν μεγάλο σεβασμό για την πολεμική δύναμη των αντιπάλων τους. 
 
Πιθανώς, το αποτέλεσμα αυτής της εκστρατείας ήταν η επιδείνωση των σχέσεων ανάμε-
σα στους Ρως και στους Χαζάρους. Το Εβραϊκό κείμενο που είναι γνωστό ως «Απάντη-
ση του Ιωσήφ»,193 η οποία ενδεχομένως μπορεί να θεωρηθεί ως μία γνήσια πηγή του δέ-
                                                 
193  Σ.τ.Μ. Η αλληλογραφία των Χαζάρων είναι ένα σύνολο εγγράφων που φέρονται να γράφονται τη δεκαετία 

του 950 ή τη δεκαετία του 960 και είναι επιστολές ανάμεσα στους Hasdai ibn Shaprut, υπουργού Εξωτερι-
κών του Χαλίφη της Κόρδοβας και του Joseph Khagan των Χαζάρων. Η αλληλογραφία είναι ένα από τα 
λίγα μόνο έγγραφα που αποδίδονται σε Χάζαρο συγγραφέα. Φαινομενικά, μας δίνει τόσο τη μεταστροφή 
των Χαζάρων στον Ιουδαϊσμό όσο και την πρόοδό της στις επόμενες γενιές, καθώς και για να δείξει ότι 
μέσα σε μια γενιά από την πτώση της αυτοκρατορίας των Χαζάρων το 969, το κράτος των Χαζάρων ήταν 
ακόμα στρατιωτικά ισχυρό και λάμβαναν φόρο υποτελείας από αρκετές φυλές. Η αλληλογραφία διαμείφ-
θηκε ανάμεσα στον Hasdai ibn Shaprut, τον υπουργό εξωτερικών του Abd ar-Rahman III, Χαλίφη Ομαγιάτ 
της Κόρδοβας και του αλ-Ανδαλούς. Λέγεται ότι ο Hasdai είχε πληροφορηθεί την ύπαρξη των Χαζάρων 
από τους εμπόρους του Khorasani. Η άγνοια για το κράτος των Χαζάρων φαίνεται περίεργη. Ο πρώτος αγ-
γελιοφόρος του Hasdai λέγεται ότι έφθασε στην Κωνσταντινούπολη, όπου οι βυζαντινές αρχές αρνήθηκαν 
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κατου αιώνα, υποδηλώνει ότι ο βασιλιάς των Χαζάρων αρνήθηκε στους Ρως την είσοδο 
στον ανάπλου του ποταμού Ντον και στον κατάπλου του Βόλγα προς την Κασπία: 
«…δεν επιτρέπω στους Ρώσους που έρχονται με πλοία δια θαλάσσης να επιτίθενται ενα-
ντίον των Αράβων, ούτε σε κανέναν εχθρό που έρχεται δια ξηράς…. Αν τους επέτρεπα 
έστω και για μία ώρα, θα κατέστρεφαν όλη τη χώρα των Αραβών μέχρι τη Βαγδάτη». Η 
κατοχή της Bardha’a, η οποία ίσως να είχε συνεχιστεί για μερικούς μήνες, πρέπει να είχε 
προκαλέσει τεράστια εντύπωση στον Μουσουλμανικό κόσμο. Υπάρχουν αναφορές του 
Ibn al-Faqih194 σε χωριά γύρω από την πόλη που είχαν καταληφθεί, και στο Hudud al-
‘Alam, (βλ. σημ. 154) στο έργο αυτό του δέκατου αιώνα γραμμένο από έναν Πέρση γεω-
γράφο που γνώριζε καλά την περιοχή αυτή, λέγεται ότι οι Ρως κατασκήνωσαν στο χωριό 
’Mubaraki έξω από την Bardha’a, πριν προχωρήσουν στην επίθεσή τους το 943. Ο 
Marvazi, ένας άλλος Πέρσης συγγραφέας που έζησε τον 11ο αιώνα, αναφέρει ότι οι Ρως 
κράτησαν την Bardha’a για λίγο καιρό. Φαίνεται πιθανό ότι υπήρξαν περισσότερες επι-
δρομές και αψιμαχίες με τους κατοίκους της περιοχής από εκείνες που περιγράφονται 
στις υπάρχουσες αφηγήσεις, και πως τις ενθυμούνταν για πολύ καιρό στην περιοχή. Δεν 
γνωρίζουμε ποιος ηγέτης των Ρως ήταν υπεύθυνος για την εκστρατεία. είναι απίθανο ο 
άνθρωπος που σκοτώθηκε στην Bardha’a να ήταν ο Ιγκόρ, εφόσον ο θάνατός του κατα-
γράφεται το 945 και συνέβη πολύ πιο κοντά στο σπίτι του.  
 
Το Πρωτορωσικό Χρονικό αναφέρει ότι οι άνθρωποι του Ιγκόρ τον προέτρεψαν να βγει 
έξω και να συλλέξει περισσότερη λεία και παρόλο που είχε ήδη λάβει τον φόρο υποτέ-
λειας των Δρεβλιάνων (Drevljane), τράβηξε εναντίον τους πάλι για δεύτερη φορά μ’ ένα 
μικρό απόσπασμα. Δεν αποτέλεσε έκπληξη το ότι διαμαρτυρήθηκαν, και κατόπιν επιτέ-
θηκαν και τον σκότωσαν και ο τάφος του, λέγεται ότι βρίσκεται κοντά στην Iskoro-
sten.195 Ο Λέων ο Διάκονος είχε ακούσει μια άλλη αφήγηση για τον θάνατό του, στην 
                                                                                                                                                             

να του επιτρέψουν να προχωρήσει πάρα πέρα. Τελικά, η επιστολή του Hasdai, λέγεται πως δόθηκε σε κά-
ποιους Εβραίους που συνόδευαν μία Κροατική πρεσβεία και έφτασε στην Χαζαρία μέσω ενός άλλου αγγε-
λιοφόρου, του Isaac ben Eliezer της Nemetz (Γερμανίας). Η υποτιθέμενη απάντηση του Ιωσήφ αφηγείται 
την ιστορία των Χαζάρων και τη σύγχρονη κοινωνικοπολιτική και οικονομική τους κατάσταση (περίπου 
960). Καλεί επίσης τον Hasdai να έρθει στην Χαζαρία, μία πρόσκληση που ο Hasdai πιθανώς δεν την δέ-
χτηκε ποτέ. Η αλληλογραφία έχει επιβιώσει σε τρεις ελαφρώς παραλλαγμένες εκδοχές. 

194  Σ.τ.Μ. Ο Aḥmad ibn Muḥammad ibn al-Faqih al-Hamadani, ήταν ένας Πέρσης ιστορικός και γεωγράφος 
του 10ου αιώνα, διάσημος για το έργο του Mukhtasar Kitab al-Buldan ("Συνοπτική Βίβλος των Χωρών") 
γραμμένο στα Αραβικά. Τη δεκαετία του 1870 ο ολλανδός ανατολιστής Michael Jan de Goeje εξέδωσε μία 
συλλογή γεωγραφικών έργων Αράβων γεωγράφων σε μία σειρά 8 τόμων με τίτλο Bibliotheca geographo-
rum Arabicorum που εκδόθηκε στη Leiden από τους Lugduni-Batavae Brill. Το έργο Mukhtasar Kitab al-
Buldan του Al-Hamadhānī δημοσιεύθηκε στον 5o τόμο αυτής της σειράς. 

195  Σ.τ.Μ. Η πόλη Iskorosten ή Korosten σήμερα, είναι μια ιστορική πόλη και ένας μεγάλος σιδηροδρομικός 
κόμβος στην επαρχία Zhytomyr της βόρειας Ουκρανίας. Βρίσκεται στον ποταμό Uzh. Ο πληθυσμός της εί-
ναι περίπου 64.256 κάτοικοι. Η πόλη ιδρύθηκε πριν από μία χιλιετία και ήταν η πρωτεύουσα των Ντρε-
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οποία αναφέρεται πως είχε πεθάνει στα χέρια των Γερμανών, οι οποίοι τον έδεσαν σε 
δύο δένδρα που στη συνέχεια τα απελευθέρωσαν έτσι ώστε σκίστηκε στα δύο. Η ιδέα 
πως είχε σκοτωθεί από έναν γειτονικό λαό συμφωνεί με τις ιστορίες εκδίκησης στην ο-
ποία προχώρησε η χήρα του Όλγα. Το Χρονικό γράφει ότι μετά τον θάνατο του Ιγκόρ, οι 
Δρεβλιάνοι της έστειλαν μία αντιπροσωπεία προτείνοντάς της να παντρευτεί τον πρίγκι-
πα τους για να ενώσουν τα βασίλεια. η Όλγα τους δελέασε να μπουν σ’ έναν πέτρινο θά-
λαμο μέσα σ’ έναν ταφικό τύμβο και εκεί τους έθαψε ζωντανούς, ενώ αυτοί κάθονταν 
στο εσωτερικό του «πλοίου» τους φορώντας πλούσιους μανδύες. Μία δεύτερη πρεσβεία 
στάλθηκε και όσοι έλαβαν μέρος σ’ αυτήν κάηκαν έως θανάτου μέσα σ’ ένα θερμαινό-
μενο λουτρό. Μετά από αυτό, η Όλγα πήγε στην πόλη των Δρεβλιάνων, φαινομενικά για 
να θρηνήσει πάνω στον τάφο του Ιγκόρ, και τους ζήτησε να ετοιμάσουν μια μεγάλη τα-
φική εορτή γι’ αυτόν. Κατόπιν διέταξε την σωματοφυλακή της να τους σφαγιάσουν κα-
θώς ήταν μεθυσμένοι μετά το συμπόσιο, και έστειλε τον στρατό υπό τις διαταγές του νε-
αρού γιου της Σβιατοσλάβου, πριν αυτοί μπορέσουν να αντεκδικηθούν και τους νίκησε. 
Πολιόρκησε το Iskorosten και λέγεται ότι το κατέλαβε με την χρήση του αρχαίου τεχνά-
σματος, βάζοντας του δηλ. φωτιά με τη βοήθεια πουλιών που είχαν σπίρτα δεμένα στα 
φτερά τους, ένα κατόρθωμα που παρουσιάζεται σε πολλές ιστορίες στρατηγικών πολέ-
μου στον κλασικό και στον μεσαιωνικό κόσμο. 
 

H Nora Chadwick θεωρεί πως αυτές οι αδυσώπητες πράξεις που αποδόθηκαν στην Όλγα 
πριν από την μεταστροφή της στον Χριστιανισμό, προέρχονται από τη Σκανδιναβική 
προφορική παράδοση, και πράγματι, τόσο ο χαρακτήρας της πεισματάρας βασίλισσας 
όσο και το είδος της δράσης που ανέλαβε εναντίον των εχθρών της μπορούν να βρουν τα 
παράλληλα τους στην Παλαιά Σκανδιναβική γραμματεία. Το πλοίο μέσα στον τύμβο 
φαίνεται να βασίζεται σε κάποια παρεξηγημένη παράδοση ταφής πλοίων με περίτεχνα 
νεκρώσιμα τυπικά, σαν αυτά που ασκούσαν οι Ρως τον δέκατο αιώνα (βλ σελ. 66) όπως 
τα γνωρίζουμε από τον Ibn Fadlan (βλ. σημ. 70) ενώ η χρήση του λουτρού για την διά-
πραξη δολοφονίας είναι στοιχείο του Ισλανδικού περιβάλλοντος. Η σύζυγος του Ιγκόρ, 
ωστόσο μνημονεύεται στις Ρωσικές πηγές για τη μεταστροφή της στον Χριστιανισμό. 
Παρά την επίθεση του συζύγου της στην πόλη, αυτή επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπο-
λη το 957 και έγινε δεκτή με μεγάλες τελετές από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο, όπως 
γνωρίζουμε από τις ελληνικές πηγές. Ήταν η πρώτη από τον Βασιλικό Οίκο του Κιέβου 
που έγινε Χριστιανή, αλλά ο γιος της Σβιατοσλάβος δεν ακολούθησε το παράδειγμά της. 

                                                                                                                                                             
βλιάνων (Drevlyans), μία αρχαία σλαβική φυλή η οποία αργότερα ενσωματώθηκε στην Ρωσία του Κιέβου. 
Το όνομα ίσως προέρχεται από τη λέξη korost που σημαίνει, θαμνότοπος, θάμνοι, λόχμη. 
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«Οι σωματοφύλακές μου θα γελάνε μαζί μου», της είπε, σύμφωνα με το Χρονικό του Νέ-
στορα, και συνέχισε να τηρεί τις παραδόσεις ενός ειδωλολατρικού παρελθόντος και την 
παλιά πολιτική των επιδρομών και του πολέμου με την υποστήριξη των αμετανόητων 
πολεμιστών του Βορρά. Φαίνεται πως το Σλαβικό στοιχείο στην αυλή του Κιέβου ήταν 
αυτό που καλοδέχθηκε την μεταστροφή, ενώ οι Σκανδιναβοί ηγέτες και οι ακόλουθοί 
τους ήταν αυτοί που αντιστάθηκαν στη νέα πίστη. Όταν ο Σβιατοσλάβος μεγάλωσε αρ-
κετά ώστε να αναλάβει την εξουσία στο Κίεβο, ο Φράγκος επίσκοπος που είχε φέρει εκεί 
η μητέρα του, εξαναγκάστηκε να φύγει και οι Χριστιανοί έπρεπε να παραμείνουν μόνο 
μία μικρή μειοψηφία. Εν τω μεταξύ, ο Σβιατοσλάβος συνέχισε την πολιτική των Σκανδι-
ναβών προκατόχων του και ακολούθησε ένα ρωμαλέο σχέδιο επέκτασης και κατάκτησης 
στα ανατολικά και στα νότια.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Ο Μεγάλος Σβιατοσλάβος 
 
Ο γιος του Ιγκόρ Σβιατοσλάβος ήταν ο τελευταίος από τους μεγάλους ηρωικούς ηγέτες 
που ανήκε σε μία παγανιστική παράδοση. Τη στιγμή που έγινε Πρίγκιπας του Κιέβου, το 
βασίλειο πρέπει να είχε γίνει κυρίως Σλαβικό ως προς την οργάνωση και την πολιτική, 
και βεβαίως ηγείτο ενός Σλαβικού στρατού. Η καταγωγή του ήταν άμεσα Σκανδιναβική 
και οι Σκανδιναβοί πολεμούσαν σε μεγάλο αριθμό στο πλευρό του, έτσι ώστε έχουμε το 
δικαίωμα να θεωρούμε τις εκστρατείες του ως μέρος της ιστορίας των ανατολικών Βί-
κινγκς.  
 
Ο έπαινος των επιτευγμάτων του στο Χρονικό του Νέστορα ακούγεται σαν να έχει ληφθεί 
από την πανηγυρική ποίηση και γνωρίζουμε αρκετά για τις εκστρατείες του από εξωτε-
ρικές πηγές ώστε να συνειδητοποιήσουμε τις μεγάλες φιλοδοξίες του και τη σημαντική 
επιτυχία που κέρδισε πριν από το θάνατό του σε μία ενέδρα στον Δνείπερο. Όπως συμ-
βαίνει συχνά στην ιστορία των Βίκινγκς, οι κατακτήσεις των Ρως υπό τον Σβιατοσλάβο, 
αν και θεαματικές, δεν είχαν διάρκεια. Ξεκίνησε την σταδιοδρομία του με κατακτήσεις 
μεγάλης κλίμακας και ο στρατός του στράφηκε εναντίον των Χαζάρων, των Βουλγάρων 
του Βόλγα, των Βουλγάρων του Δούναβη και τελικά εναντίον των δυνάμεων της Βυζα-
ντινής αυτοκρατορίας. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που ο στρατός των Ρως συνάντησε τις 
Βυζαντινές δυνάμεις σε άμεση σύγκρουση και βρέθηκε πολύ κοντά στη νίκη. 
 
Ο λόγος για τον οποίο ο Σβιατοσλάβος επιτέθηκε στους Χαζάρους έχει συζητηθεί λεπτο-
μερώς από τον Βασίλιεφ. Δυστυχώς, τα περισσότερα από τα επιχειρήματα υπέρ αυτού 
εξαρτώνται από τρία αποσπάσματα γνωστά ως Έκθεση ενός Έλληνα Τοπάρχη, τα οποία 
υποτίθεται ότι προέρχονται από δύο φύλλα ενός χειρογράφου που ανακαλύφθηκε από 
τον Karl Hase στη Bibliothèque Nationale, και δημοσιεύθηκαν το 1819. Αυτά τα φύλλα 
στην πραγματικότητα δεν βρέθηκαν ποτέ. η εξαντλητική αναζήτησή τους και η διερεύ-
νηση της αλληλογραφίας του Hase για να βρεθεί το δικό του αντίγραφο από τον Ihor 
Ševčenko, καθιστά πλέον πολύ πιθανό το γεγονός ότι τα αποσπάσματα ήταν πλαστογρα-
φίες του ίδιου του Hase.  
 
Τα αποσπάσματα υποτίθεται ότι προέρχονταν από τα τρία τμήματα μιας αφήγησης που 
γράφτηκε από έναν ηγεμόνα στην Κριμαία, ο οποίος μας λέει για το πως οι γειτονικές 
περιοχές είχαν κατακλυστεί από θηριώδεις βαρβάρους, αν και αυτοί ήταν ένας λαός ο 
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οποίος προηγουμένως ήταν γνωστός για την ηπιότητα και τη δικαιοσύνη του. Οχύρωσε 
λοιπόν την πόλη του εναντίον τους και συμβουλεύτηκε ορισμένους ανθρώπους που είχαν 
εγκατασταθεί εκεί, και οι οποίοι δεν ήταν Έλληνες. τον συμβούλεψαν να ζητήσει βοή-
θεια από έναν ηγεμόνα βορείως του Δούναβη, του οποίου τα ήθη και τα έθιμα ήταν πα-
ρόμοια με τα δικά τους και ο οποίος μάλιστα διέθετε έναν μεγάλο στρατό. Ένα κομμάτι 
της αφήγησης λείπει, αλλά φαίνεται ότι ο ηγεμόνας αυτός υποσχέθηκε τη βοήθειά του 
και ο Τοπάρχης της Κριμαίας επέστρεψε με την πρεσβεία του τον χειμώνα, διασχίζοντας 
τον Δνείπερο μόλις ο πάγος μπόρεσε να τους αντέξει και υποφέροντας πολύ από χιονο-
θύελλες και από εχθρικές φυλές. Αναφέρεται ότι η θέση του ήλιου βρισκόταν στον Κρό-
νο, πράγμα που μας δίνει μία πιθανή ημερομηνία τον χειμώνα του 962-3, αν και, όπως 
δείχνει ο Σεβτσένκο, και άλλες ημερομηνίες είναι πιθανές και φαίνεται απίθανο να είχαν 
γίνει τέτοιοι υπολογισμοί την εποχή στην οποία αναφέρεται η αφήγηση. Ο Βασίλειεφ πί-
στευε ότι οι κτηνώδεις βαρβάροι ήταν οι Χάζαροι και οι άνδρες που έδωσαν τις συμβου-
λές τους ήταν οι Ρως που είχαν εγκατασταθεί στην Κριμαία και οι οποίοι είχαν συμβου-
λέψει να ζητηθεί βοήθεια από τον Σβιατοσλάβο του Κιέβου. Πίστευε ότι αυτό έδωσε έ-
ναν ευλογοφανή λόγο στον Σβιατοσλάβο για να εκστρατεύσει εναντίον των Χαζάρων 
στις αρχές της δεκαετίας του ’60 και αυτό συνεπήγετο ότι ο Πρίγκιπας απέκτησε επιρροή 
για κάποιο χρονικό διάστημα πάνω στην Κριμαία, η οποία ήταν εξαιρετικής στρατηγικής 
σημασίας. Αυτά τα επιχειρήματα δεν μπορούν πλέον να γίνουν αποδεκτά ως έγκυρα, αν 
και υπάρχουν καλές μαρτυρίες σχετικά με την επίθεση εναντίον των Χαζάρων.   
 
Το Χρονικό του Νέστορος καταγράφει την κατάληψη της πόλης των Χαζάρων Biela 
Viezha («Λευκός Πύργος» ή «Λευκή Σκηνή»), και μία νίκη επί των Yas και Kazog. Αυ-
τή η πόλη μπορεί να ήταν η Sarkel (βλ. σημ. 177, 178), το φρούριο που φυλάσσει το 
στόμιο του Ντον, αλλά είναι πιθανότερο να ήταν η πρωτεύουσα, Khazaren-Atil (η Atil 
των Χαζάρων) στον Βόλγα. Αν ναι, τότε υπήρξε ένα πολύ σημαντικό επίτευγμα. Το κί-
νητρο για μία επίθεση σε αυτή την περιοχή μπορεί να βρεθεί στην καταστροφή που υπέ-
στη ο στρατός των Ρως πριν από είκοσι χρόνια, επειδή από την Ατίλ, μία πόλη με χριστι-
ανική εκκλησία και έδρα μητροπολίτη, είχε ξεκινήσει μία δύναμη από Χριστιανούς οι 
οποίοι ήρθαν προς υποστήριξη του στρατού των Μουσουλμάνων και κέρδισαν έτσι μία 
μεγάλη νίκη επί των Ρως, καθώς αυτοί επέστρεφαν από την Κασπία. Υπάρχουν και άλ-
λες αναφορές στην καταστροφή του Atil την ίδια περίπου εποχή. Ο Ibn Hauqal (βλ. σημ. 
160) είχε ακούσει το 965 από έναν άνθρωπο ο οποίος είχε επισκεφτεί την πόλη μετά την 
επίθεση, ότι οι κήποι και οι οπωρώνες της είχαν καταστραφεί και ότι οι Μουσουλμάνοι 
και άλλοι άνθρωποι την είχαν εγκαταλείψει. Ισχυριζόταν ότι οι Ρως είχαν επιπέσει στους 
πάντες και όχι μόνο στους Χαζάρους αλλά και στους Burtas στην ανατολική όχθη του 
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Βόλγα και στους Βούλγαρους του Βόλγα βορειότερα, οι οποίοι έχασαν τα πάντα και έ-
μειναν μόνο με ερείπια εκεί όπου στέκονταν κάποτε οι πόλεις τους και αργότερα τους 
βοήθησε ο ηγεμόνας της Shirwan,196 στέλνοντάς τους στρατό. Ο Miskawaih (βλ. σημ. 
153) αναφέρεται επίσης στην υποταγή της πρωτεύουσας των Χαζάρων το 965, αν και το 
αποδίδει στους Τούρκους και στους Χαζάρους οι οποίοι απευθύνθηκαν στους Μουσουλ-
μάνους για βοήθεια. Μπορεί να σημειωθεί ότι οι Burtas και οι Βούλγαροι είχαν βοηθήσει 
τους Χαζάρους στην επίθεση εναντίον του στρατού των Ρως και φαίνεται πάρα πολύ πι-
θανό πως το κύριο κίνητρο του Σβιατοσλάβου ήταν η επιθυμία του να εκδικηθεί, ενώ 
παράλληλα ήθελε να αποκαταστήσει τη φήμη των Ρως ανάμεσα στους ανατολικούς 
λαούς. Οι διασκορπισμένοι Χάζαροι φαίνεται ότι επέστρεψαν στην πόλη τους με την πά-
ροδο του χρόνου, αλλά μία παράξενη σιωπή σκεπάζει τις δραστηριότητές τους μετά απ’ 
αυτό, και ο Dunlop δέχεται το 965 ως την χρονολογία που σηματοδοτεί το τέλος του α-
νεξάρτητου κράτους στον Βόλγα. Την εποχή του al-Biruni στις αρχές του ενδέκατου 
αιώνα, η Atil βρισκόταν ακόμα σε ερείπια, και η πόλη Sagsen,197 που άνθισε τον δωδέ-
κατο αιώνα, την είχε αντικαταστήσει ως εμπορικό κέντρο. Υπάρχουν περιστασιακές α-
ναφορές στους Χαζάρους, και μερικοί μελετητές πιστεύουν ότι εγκατέστησαν ένα μικρό 
κράτος στην Κριμαία, αλλά η δύναμη και η επιρροή τους είχαν πλέον παρέλθει.  
 
Μετά από αυτή την εκστρατεία προς τα νοτιοανατολικά, ο Σβιατοσλάβος στράφηκε προς 
τα νότια, ενάντια στους Βούλγαρους του Δούναβη. Τον προέτρεψε ο πανούργος αυτο-
κράτορας Νικηφόρος, ο οποίος ήλπιζε να στρέψει τον ένα ενοχλητικό γείτονα κατά του 
άλλου και δεν υπάρχει αμφιβολία πως ήθελε να βγάλει τους Ρως από την Κριμαία. Αυτή 
αποτελούσε μία σημαντική περιοχή για το Βυζάντιο, λόγω της στρατηγικής της σημασί-
ας, τοποθετημένη καθώς ήταν ανάμεσα στην αυτοκρατορία και στους βόρειους λαούς 
και ήταν ευκολοπροσβάσιμη μέσω της Μαύρης Θάλασσας, καθώς και μία πηγή πληρο-
φοριών για τις κινήσεις των Ρώσων και των Πετσενέγκων και άλλων φυλών. Γιαυτό ο 
αυτοκράτορας έστειλε μία πρεσβεία στο Κίεβο, με προσφορά 1.500 λιβρών χρυσού, «ένα 

                                                 
196  Σ.τ.Μ. Η Shirvan (επίσης προφέρεται Sharvān, Shirwan, Shervan, Sherwan και Šervān), είναι μία ιστορική 

περιοχή στον ανατολικό Καύκασο, και είναι γνωστή μ’ αυτό το όνομα τόσο στην Ισλαμική εποχή όσο και 
στην σύγχρονη. Σήμερα, η περιοχή είναι ένα βιομηχανικό και αγροτικό τμήμα της Δημοκρατίας του Αζερ-
μπαϊτζάν, το οποίο εκτείνεται ανάμεσα στις δυτικές ακτές της Κασπίας Θάλασσας και στον ποταμό Κύρο. 

197  Σ.τ.Μ. H Saqsin (επίσης Saksin, Saksin-Bolgar) ήταν μία μεσαιωνική πόλη που άνθισε από τον 11ο έως τον 
13ο αιώνα. Βρισκόταν στο δέλτα του ποταμού Βόλγα (περιοχή του σημερινού Αστραχάν) ή στην περιοχή 
του Κάτω Βόλγα και ήταν γνωστή στην προ-Μογγολική εποχή ως Saksin-Bolgar, και η οποία κατά την 
Μογγολική περίοδο έγινε Sarai Batu. Αναφέρεται από τον Άραβα γεωγράφο al-Gharnati και τον Πέρση 
Qazwini, μεταξύ άλλων. Η S. Pletneva εντοπίζει το Saksin ανάμεσα στο σημερινό Volgograd και στο 
Akhtubinsk. Βρισκόταν κοντά στα ερείπια της Atil, της παλιάς πρωτεύουσας των Χαζάρων, αλλά δεν υ-
πάρχει καμία ένδειξη πως ήταν μέρος κάποιας μεταγενέστερης πολιτικής των Χαζάρων. Ορισμένες πηγές 
υποστηρίζουν ότι βρισκόταν υπό την επήρεια των Βουλγάρων του Βόλγα. 
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τεράστιο χρηματικό ποσό ακόμη και για εκείνες τις ημέρες της υπερβολικής δωροδοκίας 
των εθνών», όπως παρατηρεί ο Ράνσιμαν, για να πεισθεί ο Σβιατοσλάβος να εισβάλει 
στη Βουλγαρία. Ο φιλοπόλεμος Συμεών της Βουλγαρίας είχε πεθάνει, οπότε η περιοχή 
δεν φαινόταν να αποτελεί σοβαρή απειλή για την αυτοκρατορία, αλλά υπήρχε ανάγκη να 
κρατηθεί σε μια κατάσταση αδυναμίας, όπως και για να εμποδίσει τον πρίγκιπα των Ρως 
να ξεκινήσει πιο επικίνδυνες εκστρατείες. Ωστόσο, ο πρεσβευτής που εστάλη στο Κίεβο, 
κάποιος Καλοκύρας, από την Χερσώνα της Κριμαίας, ένας πανούργος χαρακτήρας, κα-
τέληξε σε ξεχωριστή συμφωνία με τον Σβιατοσλάβο, βάσει της οποίας θα μπορούσαν οι 
Ρως να κρατήσουν την Βουλγαρία αν υποστήριζαν τις βλέψεις του στον αυτοκρατορικό 
θρόνο. Σύμφωνα με τον Ιωάννη Σκυλίτση, ο Σβιατοσλάβος έκανε κάποιες προκαταρκτι-
κές επιδρομές στην περιοχή και αποφάσισε πως μία μόνιμη κατάκτηση θα άξιζε πολύ. 
Φαίνεται ότι δέχθηκε την δελεαστική προσφορά και δέχθηκε τον χρυσό του αυτοκράτο-
ρα.  
 

Το 967 άρχισε να κατεβαίνει τον Δνείπερο με τον στόλο του και περιέπλευσε τις ακτές 
της Μαύρης Θάλασσας μέχρι τις εκβολές του Δούναβη. Φαίνεται ότι κατέλαβε τους 
Βούλγαρους εξ απήνης. τώρα κυβερνούσε ο γιος του Συμεών Πέτρος, ο οποίος δεν έ-
μοιαζε στον πατέρα του. ήταν ένας ευγενικός και ευσεβής άνθρωπος. Συγκεντρώθηκε 
βιαστικά ένας στρατός περίπου 30.000 ανδρών, αλλά αφού νικήθηκε από τις δυνάμεις 
του Σβιατοσλάβου, υποχώρησε στην Dristra (Δορύστολον, βλ. σημ. 165), και μετά από 
αυτό φαίνεται ότι δεν υπήρξε άλλη αντίσταση. Ο Σβιατοσλάβος πήρε αρκετές πόλεις, 
σύμφωνα με το Χρονικό μέχρι και ογδόντα, αλλά ο αριθμός αυτός πιθανότατα προήλθε 
από τον κατάλογο των ογδόντα οχυρών που είχε ιδρύσει ο Ιουστινιανός στον Δούναβη, 
όπως μας τον παρέδωσε ο Προκόπιος. Κατόπιν εγκαταστάθηκε στο Περεγιασλαβέτς για 
να κυβερνά το βορειοανατολικό τμήμα της επικράτειας. Η ακριβής θέση αυτού του ση-
μαντικού οχυρού είναι αβέβαιη, αλλά μία ελκυστική πρόταση είναι ότι βρισκόταν μέσα 
στο Βυζαντινό φρούριο της Δινογέτειας198 στην Ρουμανία, στο σημείο της Δομπρουτσάς 
                                                 
198  Σ.τ.Μ. Η Δινογέτεια ήταν ένας οικισμός των Γετών-Δακών και αργότερα Ρωμαϊκό και Βυζαντινό φρούριο 

και βρισκόταν στην δεξιά (νότια) όχθη του Δούναβη, κοντά στις εκβολές του Σίρετ στην σημερι-
νή Ρουμανία. Ο αρχαιολογικός χώρος της Δινογέτειας βρίσκεται στη Δοβρουτσά, 8 χιλιόμετρα ανατολικά 
από το Γαλάτσι και 2 χιλιόμετρα βόρεια του χωριού Γκαρβάν. Αρχικά θρακικός οικισμός, με άγνωστη ι-
στορία. κατακτήθηκε από τους Ρωμαίους και μετατράπηκε σε ένα συνοριακό φρούριο. Το οχυρό αναφέρε-
ται από τον Πτολεμαίο. Το Ρωμαϊκό φρούριο της Δινογέτειας αρχικά ήταν ένα μικρό φρούριο, που είχε 
ρόλο στο αμυντικό σύστημα στον Κάτω Δούναβη. Μεγάλη σημασία απέκτησε στα χρόνια του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. το φρούριο ενισχύθηκε την εποχή του Διοκλητιανού. Την εποχή του Αναστασίου και 
του Ιουστινιανού έγιναν επεκτάσεις στο οχυρό και ενισχύθηκαν τα τείχη του. Όμως, από το τέλος του 2ου 
αιώνα μ.Χ., όταν είχαν αρχίσει οι μεγάλες βαρβαρικές επιδρομές, αυξήθηκε η σημασία του φρουρίου. Η 
στρατηγική του θέση στη βορειοδυτική γωνία της Δοβρουτσάς έδωσε στο φρούριο σημαντικό ρόλο στο 
αμυντικό σύστημα της επαρχίας. Μετά από μία περίοδο ανοικοδόμησης κατά τη διάρκεια των Σεβήρων, 
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εκεί όπου ο Δούναβης κάμπτει ανατολικά στην πορεία του προς τη Μαύρη Θάλασσα. 
Υπήρχε ένας Σλάβικος οικισμός μέσα στο φρούριο, που ιδρύθηκε γύρω στον δέκατο 
αιώνα και κατοικήθηκε μέχρι τον δωδέκατο, αρκετά μεγάλος για να περιέχει πάνω από 
160 σπίτια, και ήταν σαφώς ένα κέντρο εμπορίου. Ο στενός δεσμός του με το Κίεβο υπο-
δεικνύεται από ένα εύρημα: σφόνδυλοι για αδράχτι (αργαλειού) από πορτοκαλί σχιστό-
λιθο, σαν αυτόν που υπάρχει μόνο στην περιοχή του Κιέβου, ενώ βρέθηκαν και αντικεί-
μενα από την περιοχή των Βουλγάρων του Βόλγα που θα μπορούσαν επίσης να έχουν 
έρθει μέσω Κιέβου. Ο Σβιατοσλάβος λέγεται ότι είχε λάβει περισσότερα χρήματα από 
τον αυτοκράτορα, ίσως και άλλες δόσεις από το αρχικό ποσό που του είχαν υποσχεθεί 
και εν γένει ότι είχε γίνει αποδεκτός από τους Βούλγαρους, οι οποίοι έβρισκαν την κατο-
χή των Ρως προτιμότερη από την κυριαρχία των μισητών Ελλήνων.  

 
Δυστυχώς, τα νέα έφτασαν από το Κίεβο για την ασθένεια της μητέρας του Όλγας και 
για τις επιθέσεις των Πετσενέγκων στην πόλη. Ο Σβιατοσλάβος αναγκάστηκε να επι-
στρέψει στην έδρα του, αφήνοντας τον στόλο στη Βουλγαρία ενώ ο ίδιος και η σωματο-
φυλακή του επέστρεψαν δια ξηράς, κάνοντας ένα ταξίδι περίπου έξι εβδομάδων. Οι Πε-
τσενέγκοι είχαν επιτεθεί με μεγάλη δύναμη, πιθανώς με την ανοχή του αυτοκράτορα, και 
η Όλγα ήταν πλέον μία ηλικιωμένη γυναίκα, ενώ οι γιοι του Σβιατοσλάβου ήταν ακόμα 
νέοι. Δεν μπόρεσε να διασχίσει τον Δνείπερο και να έρθει σε επαφή με δυνάμεις στην 
απέναντι όχθη, και σύντομα οι προμήθειες του τελείωναν και συζητούσε να παραδοθεί. 
Τότε έρχεται το συναρπαστικό επεισόδιο με ένα νεαρό Ρως που γλίστρησε έξω από την 
πόλη και ανακατεύτηκε με τους νομάδες. κρατώντας ένα χαλινάρι στο χέρι και μιλώντας 
τους στη γλώσσα των Πετσενέγκων, τους είπε ότι έψαχνε το άλογό του. Ξαφνικά πήδηξε 
στον Δνείπερο και άρχισε να κολυμπάει και παρόλο που οι Πετσενέγκοι του έρριχναν 
βέλη, αυτός επέζησε μέχρις ότου μία βάρκα από την άλλη ακτή τον παρέλαβε. Μίλησε 
στον Σλάβο στρατηγό Pryetich, για την κατάσταση των πραγμάτων στο Κίεβο. το επόμε-
νο πρωί αντήχησαν τα κέρατα και ο Pryetich με τους άνδρες του εμφανίστηκαν στην ό-
χθη του ποταμού. Οι Πετσενέγκοι υπέθεσαν ότι επιστρέφει ο πρίγκιπας Σβιατοσλάβος 
και υποχώρησαν, έτσι ώστε η Όλγα και οι εγγονoί της μπόρεσαν να διασχίσουν τον πο-
ταμό και να έρθουν σε ασφαλές μέρος. Τότε ο Πετσενέγκος πρίγκιπας ήρθε μόνος του 
για να συναντήσει τον Pryetich, ο οποίος του είπε ότι ο Πρίγκηπας βρισκόταν καθοδόν 

                                                                                                                                                             
τον 3ο αιώνα, η Δινογέτεια έγινε και πάλι στόχος για τους βάρβαρους εισβολείς. Μετά την εγκατάλειψη 
της Δακίας, η στρατηγική σημασία της περιοχής αυξήθηκε κι άλλο και ενισχύθηκαν εκ νέου οι οχυρώσεις 
του. Κατά την ύστερη αρχαιότητα η Δινογέτεια είχε καθοριστικό ρόλο στο αμυντικό σύστημα της Ρωμαϊ-
κής επαρχίας. Ο Αναστάσιος και ο Ιουστινιανός αργότερα ενίσχυσαν τα τείχη. Η επίθεση των Αβάρων το 
559 είχε καταστροφικές συνέπειες για το οχυρό. 



 146 

προς την έδρα του μ’ έναν τεράστιο στρατό. οι δύο τότε συνήψαν μία συνθήκη φιλίας και 
ο Σλάβος ηγέτης αντάλλαξε τον θώρακα, το σπαθί και την ασπίδα του με το δόρυ, την 
σπάθα και τα βέλη του νομάδα. Οι Πετσενέγκοι παράτησαν την πολιορκία και, όταν έ-
φτασε τελικά ο Σβιατοσλάβος, συγκέντρωσε έναν στρατό και τον οδήγησε πίσω στη 
στέπα. Το συμπέρασμα εδώ είναι ότι ο Σλάβος στρατηγός, αν και πιστός σύμμαχος, ήταν 
ανεξάρτητος από τον Σβιατόσλαβο και μπορούσε να συνάψει τη δική του συμφωνία με 
τον εχθρό.  
 
Ο Σβιατοσλάβος παρέμεινε στο Κίεβο μέχρι τον θάνατο της μητέρας του και την κηδεία 
της σύμφωνα με το Χριστιανικό τυπικό το 969. Είχε καταστήσει σαφές ότι σκόπευε να 
μετακινηθεί στο Περεγιασλάβετς, όπου «συγκεντρώνονται όλα τα πλούτη: χρυσός, μετά-
ξια, κρασί και διάφορα φρούτα από την Ελλάδα, ασήμι και άλογα από την Ουγγαρία και 
τη Βοημία και από τους Ρως γούνες, κερί, μέλι και σκλάβοι». Τοποθέτησε τους τρεις νέ-
ους γιους του ως αντιβασιλείς στο Κίεβο, στην Ντέρεβα (Dereva) και στο Νόβγκοροντ, 
και κατόπιν επέστρεψε διά ξηράς στη Βουλγαρία με επιπλέον στρατεύματα από Ρώσους, 
Μαγυάρους και Πετσενέγκους. Ωστόσο, είχε πλέον χαθεί πολύτιμος χρόνος και η κατά-
σταση είχε επιδεινωθεί. Οι Βυζαντινοί είχαν μάθει για την προδοσία του Καλοκύρα και 
την αποτυχία του αρχικού τους σχεδίου και ο Νικηφόρος προχώρησε σε μία νέα συμμα-
χία με τους Βούλγαρους. Μαθαίνουμε γι’ αυτή από τον διπλωμάτη Λιουτπράνδο, ο ο-
ποίος όταν έφτασε στην Κωνσταντινούπολη το 968, «κόντεψε να πάθει συγκοπή» όταν 
ανακάλυψε ότι οι «άπλυτοι βάρβαροι» από τη Βουλγαρία είχαν προτεραιότητα έναντι 
όλων των άλλων ξένων απεσταλμένων. Οργανώθηκαν γάμοι για δύο μικρές Βούλγαρες 
πριγκίπισσες με δύο νεαρούς πρίγκιπες της αυτοκρατορικής οικογένειας και τα μικρά 
κορίτσια εστάλησαν στην Κωνσταντινούπολη μ’ ένα πρωτόγονο πολεμικό άρμα με δρε-
πάνια τοποθετημένα στους τροχούς. Η μοίρα τους όμως είναι άγνωστη, επειδή τον Δε-
κέμβριο του 968, μία από τις ύπουλες δολοφονίες του παλατιού, για τις οποίες ήταν δια-
βόητο το Βυζάντιο, έλαβε χώρα, και δολοφονήθηκε ο Νικηφόρος στην κρεβατοκάμαρα 
του από τον εραστή της συζύγου του Ιωάννη Τσιμισκή. Ο Ιωάννης σύντομα απαλλάχθη-
κε από την Αυτοκράτειρα και αποδείχθηκε ένας πολύ πιο δυνατός ηγεμόνας από τον 
προκάτοχό του, αλλά στην αρχή δεν ήταν επαρκώς ασφαλής για να λάβει τα κατάλληλα 
μέτρα εναντίον του Σβιατοσλάβου. Ωστόσο, τον Ιανουάριο του 969, πέθανε ο Τσάρος 
Πέτρος της Βουλγαρίας και τον διαδέχτηκε ο γιος του Μπόρις, που είχε ανατραφεί στην 
Κωνσταντινούπολη και το πιθανότερο ήταν να ευνοήσει την Βυζαντινή πλευρά.  
 
Έτσι, όταν ο Σβιατοσλάβος επέστρεψε στη Βουλγαρία, ανακάλυψε ότι ο Μπόρις είχε ξα-
ναπάρει το Περεγιασλάβετς και είχε διώξει την φρουρά που είχε αφήσει εκεί, υπό τη 
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διοίκηση του βοεβόδα του Σβιατοσλάβου, Volk, ενός Σλάβου στρατηγού. Μπορούμε να 
συναγάγουμε από τα σωζόμενα λείψανα ενός χαμένου χρονικού πως οι Βούλγαροι επιτέ-
θηκαν λίγο μετά την αναχώρηση του Σβιατοσλάβου και ο Βόλκ ανακάλυψε ότι οι προ-
μήθειες του τελείωναν. Μάζεψε όλα τα πλοία που μπόρεσε να βρει, έσφαξε τα άλογά του 
και αλάτισε το κρέας και στη συνέχεια έβαλε φωτιά στην πόλη. Οι Βούλγαροι μαζεύτη-
καν γύρω από την φωτιά και εν τω μεταξύ ο Βολκ με τους άνδρες του ξεγλίστρησαν με 
φορτία τροφίμων και ανέπλευσαν τον Δούναβη, φροντίζοντας να μην παραμείνει κανένα 
σκάφος πίσω. Έφθασαν στην Dristra (βλ. σημ. 165) και εκεί προσεχώρησαν στις νέες δυ-
νάμεις που είχε φέρει πίσω ο Πρίγκιπας.  
 
Ο Σβιατοσλάβος ετοιμάστηκε να ανακαταλάβει το Περεγιασλάβετς, αλλά αποκρούστηκε 
με μεγάλες απώλειες. Συγκέντρωσε τους άνδρες του με γενναία λόγια και έκαναν μία 
δεύτερη απόπειρα και το επανεκατέλαβαν το βράδυ. Ο αυτοκράτορας Ιωάννης Τσιμι-
σκής τότε του έστειλε ένα μήνυμα λέγοντας του ότι θα συνέχιζε τις πληρωμές όπως είχε 
υποσχεθεί, αν ο Σβιατοσλάβος έφευγε από την Βουλγαρία. Ανταπέδωσε το μήνυμα με 
κάτι που ίσως κατατάσσεται ανάμεσα στα πιο αλαζονικά μηνύματα που στάλθηκε ποτέ 
στο Βυζάντιο: ο Σβιατοσλάβος πρότεινε στον αυτοκράτορα πως θα ήταν καλύτερο γι’ 
αυτόν (τον αυτοκράτορα) να καταφύγει στην Ασία, επειδή η μόνη προσφορά που αυτός 
θα δεχόταν ήταν όλες οι κτήσεις του αυτοκράτορα στην Ευρώπη. Ο Ιωάννης του απά-
ντησε υπενθυμίζοντάς του την καταστροφή που υπέστη ο πατέρας του Ιγκόρ στον Βό-
σπορο όταν κατεπάτησε τις συμφωνίες και επιτέθηκε στην Κωνσταντινούπολη και τότε 
απείλησε τον Σβιατοσλάβο με όλη τη δύναμη του Βυζαντινού στρατού. Ο Σβιατοσλάβος 
απάντησε πως δεν υπήρχε ανάγκη να τον αναζητήσει ο αυτοκράτορας. θα συναντιόνταν 
έξω από τις πύλες της Κωνσταντινούπολης. Και κατέληξε με λόγια που είχαν έναν αλα-
ζονικό και ηρωικό τόνο: ο αυτοκράτορας έπρεπε να καταλάβει ότι οι Ρως δεν ήταν απλοί 
εργάτες, που ζούσαν από τα έργα των χεριών τους, αλλά πολεμιστές που μπορούσαν να 
χρησιμοποιήσουν όπλα. δεν ήταν γυναίκες για να τρομάζουν από απειλές ή βρέφη που θα 
τα φόβιζαν στοιχειά.  
 
Από τη στιγμή που η διπλωματία απέτυχε, ο Ιωάννης προετοιμάστηκε για πόλεμο. Κά-
λεσε το επίλεκτο σώμα των στρατιωτών του, τους Αθανάτους, και έστειλε τον Βάρδα και 
τον Πέτρο μπροστά για να ξεκινήσουν την εκστρατεία. Ο Λέων μας δίνει μια λεπτομερή 
εξιστόρηση όλων αυτών στα βιβλία VII, VIII και IX της ιστορίας του και από την στιγμή 
που ήταν παρών στην εκστρατεία ως γραμματέας του αυτοκράτορα, θα πρέπει να είναι 
ένας καλός μάρτυρας. Υπάρχουν περεταίρω πληροφορίες στην αφήγηση του Ιωάννη 
Σκυλίτση, η οποία καταγράφεται από τον Κεδρηνό. Ο Βάρδας ξεκίνησε στέλνοντας κα-
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τασκόπους ντυμένους σαν Ρως για να ανακαλύψουν τη θέση του εχθρού και κατόπιν ε-
βάδισαν εναντίον του με μία μικρή δύναμη. Μαθαίνουμε ότι ο στρατός του Σβιατοσλά-
βου αποτελείτο από τρία τμήματα, τους Πετσενέγκους, τους Τούρκους και τους Ρως, μα-
ζί με μερικούς Βούλγαρους που τον υποστήριζαν. Ο όρος Ρως εδώ πρέπει να αντιληφ-
θούμε πως σημαίνει Σκανδιναβός, μαζί με τους Σλάβους συμμάχους τους. Ο Βάρδας συ-
νειδητοποίησε ότι ο εχθρός ήταν υπεράριθμος και έτσι παρέμεινε μέσα στα τείχη ενός 
φρουρίου, παρά τους χλευασμούς που δεχόταν για να βγει να πολεμήσει. Μετά από λίγο, 
οι Ρώσοι και οι σύμμαχοί τους έγιναν απρόσεκτοι και δεν κρατούσαν πλέον το στρατό-
πεδό τους σε τάξη, αλλά γιόρταζαν, χόρευαν, έπαιζαν μουσική και γυρνούσαν όπου ήθε-
λαν. Ο Βάρδας έστειλε μία μικρή δύναμη για να τους προκαλέσει να την καταδιώξουν, 
και τοποθέτησε άλλες στρατιωτικές ομάδες σε θέσεις ενέδρας, έτσι ώστε όταν οι Πετσε-
νέγκοι κατεδίωκαν τους φυγάδες, θα περικυκλώνονταν και θα έπεφταν νεκροί σχεδόν 
μέχρι τον τελευταίο άνδρα. Τότε υπήρξε λυσσαλέα μάχη μεταξύ των δύο στρατών, μέ-
χρις ότου ο ίδιος ο Βάρδας γκρεμίσει έναν από τους κύριους πολεμιστές τους, έναν μεγα-
λόσωμο άνδρα με υπέροχα όπλα που του είχε επιτεθεί με το σπαθί του. ο Βάρδας, ωστό-
σο, είχε καλύτερο όπλο και τον έρριξε κάτω μ’ ένα κτύπημα, κόβοντας τον σχεδόν στα 
δύο. Μετά απ’ αυτό, οι Ρως διαλύθηκαν και υποχώρησαν, παρόλο που δεν φαίνεται πως 
αυτή υπήρξε η αποφασιστική νίκη όπως ισχυρίζεται ο Λέων, ενώ το Πρωτορωσικό Χρο-
νικό θεωρεί ότι αποτέλεσε μία νίκη για τους Ρως. Αμέσως μετά ο Βάρδας έφυγε από τον 
Δούναβη για να ξεκινήσει τη δική του επανάσταση, από μόνος του στην Καππαδοκία, 
έτσι ο ίδιος ο αυτοκράτορας προετοιμάστηκε να ηγηθεί της εαρινής επίθεσης το 971.  
 
Ετοίμασε έναν στόλο από γαλέρες ικανών να εκτοξεύουν το υγρόν πυρ και τον επιθεώ-
ρησε πριν αναχωρήσουν από την πόλη, και κατόπιν ξεκίνησε με τον στρατό του. Λόγω 
μιας μοιραίας απροσεξίας, ο Σβιατοσλάβος δεν είχε άφησει καμία φρουρά στα ορεινά 
περάσματα, και έτσι οι Έλληνες έφθασαν στο Περεγιασλάβετς ενώ ο ίδιος ήταν ακόμα 
στην Dristra. Ίσως να τον είχε αιφνιδιάσει η άφιξη του Αυτοκράτορα κατά την Μεγάλη 
Εβδομάδα ή να είχε αποκοιμηθεί μέσα σε μια ψεύτικη ασφάλεια που είχαν δημιουργήσει 
οι νέες προσφορές των Ελλήνων για εκεχειρία, αλλά εν πάσει περιπτώσει το λάθος επρό-
κειτο να αποδειχθεί ακριβό. Η φρουρά του Περεγιασλάβετς αμύνθηκε με δόρατα, βέλη 
και πέτρες, ενώ οι Έλληνες χρησιμοποίησαν καταπέλτες για να βομβαρδίσουν τους τοί-
χους. Τελικά, ένας νεαρός στρατιώτης έκανε μία επιτυχημένη επίθεση εναντίον των ε-
πάλξεων με τη βοήθεια μιας σκάλας, αποκεφαλίζοντας έναν πολεμιστή που του έκλεινε 
τον δρόμο και έτσι οι Έλληνες μπόρεσαν να εισέλθουν στο κάστρο. Οι Ρως αποσύρθη-
καν πλέον στον πύργο όπου φυλάσσονταν οι Βουλγαρικοί θησαυροί και υπερασπίστηκαν 
τόσο επιτυχημένα τη στενή είσοδο, ώστε πριν περάσει πολλή ώρα ένας τεράστιος αριθ-
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μός Ελλήνων κείτονταν νεκροί μπροστά της. Επιτέλους ο αυτοκράτορας κατέφυγε στα 
φλογοβόλα εναντίον του κτηρίου, το οποίο πρέπει εν μέρει να ήταν κατασκευασμένο από 
ξύλο και έτσι οι φλόγες ανάγκασαν τους Ρως να βγουν έξω. Υπήρξαν λυσσαλέες μάχες 
για λίγο και κατόπιν ο Svinketil (προφανώς Σκανδιναβός ηγέτης) άνοιξε δίοδο ανάμεσα 
στους Έλληνες και με μία μικρή ομάδα στρατιωτών κατέφυγε στην Dristra.  
 
Ο αυτοκράτορας αφού επισκεύασε το Περεγιασλάβετς και αφού έστειλε αιχμαλώτους 
για να καλέσει τον Σβιατοσλάβο να παραδοθεί, βάδισε κατά της Distra (την οποία οι Έλ-
ληνες αποκαλούν Δορύστολον), καταλαμβάνοντας αρκετές μικρές θέσεις καθοδόν. Ο 
Σβιατοσλάβος εξοργίστηκε όταν οι Βούλγαροι άρχισαν να πηγαίνουν με τους Έλληνες, 
και έτσι αποκεφάλισε τριακόσιους κορυφαίους άνδρες και άλλους φυλάκισε. Συγκέ-
ντρωσε μία όσο το δυνατόν μεγαλύτερη δύναμη και έστειλε μία ομάδα ατάκτων εναντίον 
του στρατού του αυτοκράτορα. σκότωσαν αρκετούς Έλληνες στρατιώτες μέχρις ότου ο 
Αυτοκράτορας έστειλε ομάδες ανιχνευτών στα δάση δίπλα στο δρόμο, συνέλαβε τους 
επιδρομείς και τους έκοψε σε κομμάτια επί τόπου. Στην Dristra οι Ρως συγκετρώθηκαν 
έξω από τα τείχη σε σχηματισμό μάχης και για πολλή ώρα πολέμησαν απελπισμένα. αλ-
λά μόλις ο αυτοκράτορας έστειλε το ιππικό και διέρρηξε την γραμμή άμυνας, οι Ρως υ-
ποχώρησαν μέσα στο φρούριο. Ο αυτοκράτορας κατόπιν έκτισε ένα στρατόπεδο σ’ έναν 
λόφο εκεί κοντά, από το οποίο θα μπορούσαν να εκτοξεύουν πέτρες στην πόλη. Οι Ρως 
εξεστράτευσαν εναντίον του πάνω στα άλογα, αλλά δεν ήταν ισάξιοι με τους έμπειρους 
Έλληνες ιππείς. Τότε, τα πυρφόρα πλοία έφτασαν στον Δούναβη, υψώνοντας σημαντικά 
το ηθικό των Ελλήνων, και αναπτύχθηκαν κατά μήκος των δύο πλευρών του ποταμού, 
έτσι ώστε κάθε διαφυγή των πολιορκημένων με πλοίο να είναι αδύνατη.   
 
Την άλλη μέρα οι άντρες του Σβιατοσλάβου βγήκαν για να πολεμήσουν και πάλι, αλλά η 
μάχη τελείωσε με τον θάνατο του Svinketil, του ενός από τους τρεις ηγέτες, και πάλι υ-
ποχώρησαν οι Ρως, ενώ ο Αυτοκράτορας ενθάρρυνε τους άντρες του με δώρα και προ-
μήθειες κρασιού. Το κρασί αποδείχθηκε σχεδόν καταστροφικό, επειδή ο άνδρας που ή-
ταν υπεύθυνος για την πολεμική μηχανή του στρατοπέδου ήταν τόσο νυσταγμένος μετά 
το μεσημεριανό του γεύμα ώστε, όταν οι Ρως επιτέθηκαν σε μια προσπάθεια να την κά-
ψουν, έπεσε από το άλογό του και αμέσως κατακομματιάστηκε. Οι Ρως βλέποντας την 
πλούσια πανοπλία του και τα όμορφα χαλινάρια του αλόγου του φαντάστηκαν πως είχαν 
σκοτώσει τον αυτοκράτορα και έκαναν μεγάλες χαρές. Την επόμενη μέρα βγήκαν ξανά, 
αλλά ένας από τους αρχηγούς της αυτοκρατορικής φρουράς, ένας επιδέξιος Άραβας ιπ-
πέας ονόματι Ανεμάς, κατέκοψε με το σπαθί του έναν άλλο Σκανδιναβό ηγέτη ονόματι 
Ingvar (Ikmor). για άλλη μία φορά οι Ρως υποχώρησαν. Εκείνη τη νύχτα συγκέντρωσαν 



 150 

τους νεκρούς και τους έκαψαν δίπλα στα τείχη, θυσιάζοντας ανθρώπους και ζώα προς 
τιμήν των νεκρών. Το πρωί μετά την κηδεία, ο Σβιατοσλάβος συγκάλεσε ένα συμβούλιο. 
μερικοί από τους άντρες του τον προέτρεπαν να συνθηκολογήσει με τους Έλληνες και να 
επιστρέψει στην έδρα του, καθότι τα πυρφόρα πλοία καθιστούσαν αδύνατη κάθε φυγή 
και δεν μπορούσαν πλέον να βγουν προς αναζήτηση τροφής στην ύπαιθρο, όπως έκαναν 
πριν φτάσουν τα πλοία. Ο Λέων και ο Σκυλίτσης μας δίνουν μία περίληψη της ζωηρής 
ομιλίας του Σβιατοσλάβου στους στρατιώτες του. τους υπενθύμισε τις γενναίες πράξεις 
των προγόνων τους, τη φήμη που είχαν ως πολεμιστές και την επιδίωξη της δόξας, παρό-
λο που αυτό σήμαινε θάνατο. Μία παρόμοια αφήγηση με διαφορετικά λόγια μας δίνει το 
Χρονικό του Νέστορα: 
 
«Τώρα δεν έχουμε τόπο στον οποίο θα μπορούσαμε να καταφύγουμε. Θέλουμε δεν θέ-
λουμε, πρέπει να δώσουμε μάχη. Ας μην ντροπιάσουμε του Ρως, αλλά ας θυσιάσουμε τη 
ζωή μας, για να μην ατιμωθούμε. Δεν πρέπει να αποδράσουμε, αλλά θα αντισταθούμε 
τολμηρά, και εγώ θα βαδίσω μπροστά σας. Αν πέσει το κεφάλι μου, τότε φροντίστε τους 
εαυτούς σας.» Τότε οι πολεμιστές του απάντησαν: «Οπουδήποτε πέσει το δικό σου κε-
φάλι, εκεί κι εμείς θα βάλουμε το δικό μας».   
 
Η αφήγηση που μας προσφέρει ο Λέων είναι πολύ ζοφερότερη από αυτή του Χρονικού, 
το οποίο περιγράφει το πώς ο Σβιατοσλάβος απώθησε τους Έλληνες και βάδισε προς την 
Κωνσταντινούπολη μέχρις ότου ο αυτοκράτορας, θεωρώντας αδύνατο να τον δελεάσει 
με δώρα, συνθηκολόγησε. ο Σβιατοσλάβος συμφώνησε (αναγκαστικά) επειδή θα χρεια-
ζόταν πολύς χρόνος για να συγκεντρώσει ενισχύσεις. Σύμφωνα με τον Λέοντα, η τελική 
μάχη, στις 24 Ιουλίου 971, ήταν πολύ σκληρή και οι Έλληνες παραλίγο να νικηθούν. Ο 
Αμέτας (Ametas;;;) επιχείρησε να επαναλάβει την προηγούμενη επιτυχία του και βάδισε 
κατά του Σβιατοσλάβου με σηκωμένο το σπαθί, καθώς ο ηγέτης των Ρως πάλευε σαν 
δαιμονισμένος στη μέση της μάχης. Του χύμηξε, αλλά ο Σβιατοσλάβος ήταν επίσης έ-
φιππος και τον προστάτευε ένας καλός αλυσιδωτός μανδύας. γλίστρησε από το άλογό 
του και ξέφυγε με μία πληγή, ενώ ο Αμέτας έγινε κομματάκια από τον σωματοφύλακα 
του Σβιατοσλάβου. Ο αυτοκράτορας κάλεσε την φρουρά του καθώς οι Ρως προχωρού-
σαν, και τα τύμπανα και οι τρομπέτες ηχούσαν παροτρύνοντας τους Έλληνες που υπο-
χωρούσαν, σε μία καινούργια προσπάθεια. Εκείνη τη στιγμή μία θύελλα ξέσπασε με σύν-
νεφα σκόνης και εκτυφλωτικής βροχής, και στη συνέχεια αναφέρεται ότι ένας άγνωστος 
αναβάτης σ’ ένα λευκό άλογο ξαφνικά κάλπασε προς τα εμπρός οδηγώντας την επίθεση. 
Στη συνέχεια ο αυτοκράτορας προσπάθησε να βρει αυτόν τον άνθρωπο για να τον αντα-
μείψει, αλλά δεν βρέθηκε ποτέ και οι άνθρωποι έλεγαν ότι δεν ήταν άλλος από τον Άγιο 
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Μάρτυρα Θεόδωρο, που τον απέστειλε η Παναγία για να σώσει τον λαό της πόλης της τη 
στιγμή της βαθύτερης ανάγκης. Εν πάση περιπτώσει, οι Ρως υποχώρησαν και ο Σβιατοσ-
λάβος, εξασθενημένος λόγω της απώλειας αίματος από την πληγή του, μόλις που κατά-
φερε να δραπετεύσει στο σκοτάδι που έπεφτε. σύμφωνα με τον Λέοντα, «λυσσομανούσε 
όλη τη νύχτα από θυμό και πόνο».  
 
Ο Σβιατοσλάβος συνειδητοποίησε πλέον πως η μόνη δυνατότητα που είχε ήταν να συν-
θηκολογήσει με τους Έλληνες και έστειλε ένα μήνυμα προσφέροντας να παραδώσει την 
πόλη και να απελευθερώσει τους αιχμαλώτους, αν οι Έλληνες επέτρεπαν στα πλοία του 
να φύγουν χωρίς να χρησιμοποιήσουν το υγρό πυρ και να τους προσφέρουν εφόδια για το 
ταξίδι της επιστροφής. Θα μπορούσαν πλέον να συμβιώνουν με όρους φιλίας όπως στο 
παρελθόν και να συνεχίσουν το εμπόριο μεταξύ τους. Ο αυτοκράτορας εκμεταλλεύτηκε 
την ευκαιρία, αντιμετώπισε γενναιόδωρα τους αγγελιοφόρους και συμφώνησε να δώσει 
δύο μοδίους199 καλαμποκιού σε κάθε άνδρα, ενώ συναίνεσε στο αίτημα του Σβιατοσλά-
βου για μία συνάντηση. Ο ηγέτης των Ρως διέπλευσε κωπηλατώντας τον Δούναβη με 
τους άνδρες του και ο Λέων δίνει την περίφημη περιγραφή της εμφάνισής του. Τον απο-
καλεί άνδρα με ωραία μορφή, μεσαίου αναστήματος, με δυνατό λαιμό και πλατύ στήθος. 
είχε λαμπερά μάτια, θυσανωτά φρύδια, πλατιά μύτη και λεία μάγουλα, μ’ ένα φαρδύ 
μουστάκι στο άνω χείλος του. Το κεφάλι του ήταν φαλακρό, εκτός από κάποιες μπού-
κλες μαλλιών και από τις δύο πλευρές, δείγμα της ευγενικής του γέννησης (και πιθανώς 
της Σλαβικής παράδοσης), και στο ένα αυτί φορούσε ένα ασημένιο σκουλαρίκι διακο-
σμημένο με δύο μαργαριτάρια και ένα ρουμπίνι. Αυτή η προσεκτική περιγραφή μπορεί 
να τοποθετηθεί δίπλα σ’ αυτήν του Πρωτορωσικού Χρονικού, όπου απεικονίζεται ως έ-
νας σκληρός πολεμιστής, «που πατά ελαφριά σαν λεοπάρδαλη», συνηθισμένος να ταξι-
δεύει με τους άνδρες του χωρίς πολυτέλειες και ανέσεις, που ψήνει λωρίδες αποξηραμέ-
νου κρέατος πάνω στα κάρβουνα και κοιμάται στην ύπαιθρο με τη σέλα του για μαξιλά-
ρι. Αυτό ίσως να απηχεί τα ηρωικά ποιήματα που γράφτηκαν για να τον επαινέσουν. αν 
προσθέσουμε σ’ αυτή την εικόνα την εικόνα του Σβιατοσλάβου που μας άφησε ο εχθρι-
κός Έλληνας ιστορικός και τις μαρτυρίες των κατορθωμάτων του στο πεδίο της μάχης, 

                                                 
199  Σ.τ.Μ. Ο Μόδιος ήταν αρχαίο Ρωμαϊκό μέτρο χωρητικότητας υγρών, αλλά και ξηρών καρπών και ειδικό-

τερα των σιτηρών. Η περιεκτικότητά του ισοδυναμούσε προς το 1/6 του ελληνικού μέδιμνου που ισοδυνα-
μούσε με 8.7 λίτρα. Επίσης ίδιο μέτρο με την αυτή ισοδυναμία αναφέρεται από τους Εβδομήκοντα, ως μία 
βιβλική μονάδα μέτρησης χωρητικότητας μόνο στερεών και αποτελούσε χαρακτηριστικό οικιακό σκεύος 
της εποχή της Καινής Διαθήκης. Υποδιαίρεση αυτού του βιβλικού μοδίου ήταν ο χοίνιξ, ενώ πολλαπλάσια 
μονάδα ήταν η Σάτα. Επίσης στους νεότερους χρόνους το "μόδιον", κοινώς "μόδι" αποτελούσε στην ελλη-
νική ύπαιθρο, ιδίως στη Λέσβο, μέτρο χωρητικότητας ελαιολάδου που ισοδυναμούσε με 640 κιλά ελιές ή 
500 οκάδες λάδι. Σε άλλα μέρη της Ελλάδας Μάνη, Μεσσηνία, Κόρινθος κ.λπ. αποτελούσε μέτρο σιτηρών 
και διαφόρων καρπών ποικίλης χωρητικότητας. 
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τότε έχουμε την εντύπωση ενός εξαιρετικού οπλαρχηγού, ικανού να σταθεί δίπλα σε ο-
ποιονδήποτε προβάλλει από την γραμματεία της ηρωικής εποχής και του Βορρά των Βί-
κινγκς.  
 
Η εκστρατεία του Σβιατοσλάβου εναντίον των Ελλήνων ήταν η τελευταία που επιχείρη-
σε. Αφού εκπλήρωσε τη δική του πλευρά της συμφωνίας, ξεκίνησε με πλοίο μαζί με την 
ομάδα του να επιστρέψουν στο Κίεβο. Αλλά όταν έφθασαν στον Δνείπερο, οι Πετσενέ-
γκοι τους περίμεναν σε ενέδρα, πιθανώς στο αγαπημένο τους σημείο κοντά στους καταρ-
ράκτες του ποταμού, και στη μάχη που δόθηκε, ο πρίγκιπας και πολλοί από τους άνδρες 
του σκοτώθηκαν και μόνο μία μικρή δύναμη επέστρεψε στο Κίεβο. Λέγεται πως οι Πε-
τσενέγκοι, που θριαμβολόγησαν για τη νίκη τους εναντίον σε έναν τόσο διάσημο ηγέτη, 
πήραν το κρανίο του και το έφτιαξαν κούπα, αφού το έντυσαν με χρυσό, ένα έθιμο για το 
οποίο υπάρχουν μαρτυρίες στους διάφορους Αλταϊκούς λαούς.200 Η διατήρηση του κρα-
νίου ενός εχθρού κατ’ αυτόν τον τρόπο αποτελούσε μία εξαιρετική τιμή και αυτή η σύ-
ντομη αναφορά στο Χρονικό του Νέστορα δείχνει κάτι από το δέος και τον τρόμο που 
σκόρπιζε ο Σβιατοσλάβος στις φυλές γύρω από το Κίεβο.    
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
200  Σ.τ.Μ. Οι Αλτάι είναι μία Τουρκική εθνοτική ομάδα που ζει στη Σιβηρία, στη Δημοκρατία Αλτάι και στην 

Altai Krai της Ρωσίας. Ο πληθυσμός των Altai χωρίζεται σε δύο περιοχές, στους Βόρειους Altai και στους 
νότιους Altai. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Οι Βάραγγοι στην Ρωσία 
 
Μετά τον θάνατο του Σβιατοσλάβου, μία μεταβολή λαμβάνει χώρα στις εξιστορήσεις 
των πολέμων που περιέχονται στο Πρωτορωσικό Χρονικό. Αντί για έναν ηρωικό ηγέτη 
που ξεκινά μια σταδιοδρομία κατακτήσεων, για έναν ηγέτη Σκανδιναβικής καταγωγής, 
που ακολουθείται από την σωματοφυλακή του, και ο οποίος δημιουργεί μεγάλους στρα-
τούς με τη βοήθεια των συμμάχων του Σλάβων και Πετσενέγκων, βρίσκουμε τώρα τους 
Σκανδιναβούς να εργάζονται ως μισθοφόροι δίπλα στους ηγεμόνες του Κιέβου, του Νόβ-
γκοροντ και άλλων πόλεων της Ρωσίας. Αυτές οι Σκανδιναβικές δυνάμεις είναι γνωστές 
ως Βάραγγοι ή Βάραγγες. Είναι επίσης σαφές ότι οι κάτοικοι των πόλεων ήταν πλέον σε 
θέση να επιβάλουν σημαντικούς περιορισμούς στις πράξεις των ηγετών τους. μπορούσαν 
να προσφέρουν πλούτο για να πληρωθούν οι στρατιώτες ή να αντιταχθούν στην πρόσλη-
ψή τους, να δημιουργήσουν τους δικούς τους τοπικούς στρατούς όταν το θεωρήσουν α-
παραίτητο και είτε να προτρέψουν τους πρίγκιπες σε πόλεμο ή να αρνηθούν να υποστη-
ρίξουν τις εκστρατείες τους. Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βλαδίμηρου και του 
Γιαροσλάβου, Ισλανδικές πηγές δείχνουν ότι υπήρξε έντονο ενδιαφέρον για τις υποθέ-
σεις στη Ρωσία. 
 
Την εποχή που ο Βλαδίμηρος έγινε ηγεμόνας του Κιέβου, η Σλαβική επιρροή εκεί είχε 
αυξηθεί σημαντικά. Η μητέρα του Βλαδίμηρου ανήκε στους Drevljane και ήταν στην αυ-
λή της Όλγας υπεύθυνη για το σπιτικό της. Αυτή ήταν μία αξιέπαινη θέση, αλλά εξηγεί 
και την υπεροπτική απάντηση της Σκανδιναβής Ragnheid, της οποίας ο πατέρας Rogn-
vald λέγεται πως είχε έρθει από την Σουηδία και κατέλαβε το Polotsk. Αρνήθηκε να πα-
ντρευτεί τον Βλαδίμηρο, δηλώνοντας ότι δεν επρόκειτο να βγάζει τις μπότες του γιου ε-
νός σκλάβου. Ο θείος του Βλαδίμηρου από την πλευρά της μητέρας του, της Dobrynya, 
ενεργούσε ως σύμβουλος του πρίγκιπα όταν αυτός διαδέχθηκε τον πατέρα του και κυ-
βερνούσε το Νόβγκοροντ όταν ο Βλαδίμηρος ήταν στο Κίεβο. Πράγματι, φαίνεται ότι ο 
Βλαδίμηρος ποτέ δεν θα μπορούσε να κερδίσει το Κίεβο δίχως την βοήθεια κάποιου 
Σλάβου στρατηγού ονόματι Blud, που αποκαλείται βοεβόδας του αδελφού του Βλαδίμη-
ρου, Yaropolk. Η Nora Chadwick θεωρεί ότι οι άνδρες που έφεραν αυτόν τον τίτλο και 
είχαν σαφώς διαδραματίσει έναν σημαντικό ρόλο στην διακυβέρνηση του Κιέβου, ήταν 
μέλη της γηγενούς κληρονομικής αριστοκρατίας, από την οποία οι πρίγκιπες με Σκανδι-
ναβική καταγωγή εξαρτώντο για την εξουσία τους και είχαν την απαραίτητη υποστήριξη 
για την διατήρησή της. Ο Βλαδίμηρος λέγεται ότι είχε Βαράγγους στην υπηρεσία του και 
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ότι τους πλήρωνε με καθυστέρηση. Σε μία περίπτωση (οι Βάραγγοι) είχαν καταλάβει μία 
πόλη και απαιτούσαν να λάβουν μέρος από τον φόρο υποτέλειας, αλλά ο Βλαδίμηρος 
υποσχέθηκε να τους πληρώσει όταν τα δέρματα από τα κουνάβια θα συγκεντρώνονταν σ’ 
ένα μήνα. κατόπιν όμως δεν τήρησε την υπόσχεσή του. Ως συνέπεια, ένας μεγάλος αριθ-
μός Σκανδιναβών τον παράτησε και πήγε να υπηρετήσει με τον αυτοκράτορα, αν και ο 
Βλαδίμηρος έπεισε εκείνους, τις υπηρεσίες των οποίων εκτιμούσε περισσότερο, να πα-
ραμείνουν μαζί του, παραδίνοντάς τους τον έλεγχο ορισμένων πόλεων.201    
 
Είναι προφανές ότι οι πρίγκιπες των Ρως βασίζονταν στις Σκανδιναβικές δυνάμεις, επει-
δή έπρεπε να διαξάγουν πολλές μάχες, αν και διαφορετικού είδους από εκείνες που γίνο-
νταν τον καιρό του Σβιατοσλάβου. Οι ηγεμόνες διαφόρων πόλεων φιλονικούσαν μεταξύ 
τους και ανταγωνίζονταν για τον τόσο σημαντικό φόρο υποτέλειας που αποσπούσαν από 
τις γειτονικές φυλές. Όταν ο Sveinald επέστρεψε με τον στρατό από την εκστρατεία στην 
Βουλγαρία, ενεθάρρυνε τον μεγαλύτερο γιο του Σβιατοσλάβου, τον Yaropolk, να πολε-
μήσει τον αδερφό του Ολέγκ. Ο Ολέγκ είχε σκοτώσει τον γιο του Sveinald και το δικό 
του σώμα βρέθηκε αργότερα ανάμεσα στους σκοτωμένους στην τάφρο μιας μικρής πό-
λης στην οποία είχε διαφύγει. Τότε, ο Βλαδίμηρος, με τη βοήθεια του Blud, ξεσηκώθηκε 
ενάντια στον Yaropolk, τον σκότωσε με προδοσία το 978 και έτσι έγινε ηγεμόνας του 
Κιέβου. 
 
Στα πρώτα χρόνια της βασιλείας του ανήκει η ιστορία της Σκανδιναβής πριγκίπισσας 
Ragnheid, της οποίας ο πατέρας Rognvald είχε καταλάβει το Polotsk, σύμφωνα με μια 
λεπτομερή αφήγηση σ’ ένα μεταγενέστερο τμήμα του Χρονικού. Όταν προσέβαλε τον 
Βλαδίμηρο αρνούμενη να τον παντρευτεί, δήλωσε ότι ήθελε τον μεγαλύτερο αδελφός 
του Yaropolk ως σύζυγό της, τότε ο θείος του Βλαδίμηρου, Dobrynya εξοργίστηκε με 
την απάντηση της κοπέλας, καθότι αυτός ήταν ο αδελφός της μητέρας του Βλαδίμηρου 
τον οποίο είχε ονομάσει σκλάβο. Μαζί με τον Βλαδίμηρο επιτέθηκε στο Πολότσκ, αιχ-
μαλώτισε τον ηγεμόνα και τη σύζυγό του και παρότρυνε τον Βλαδίμηρο να βιάσει το κο-
ρίτσι μπροστά στους γονείς του. Ο Βλαδίμηρος λέγεται πως σκότωσε τον πατέρα της και, 
σύμφωνα με μιαν αφήγηση, και τους αδελφούς της, και κατόπιν την έκανε σύζυγό του, 
ονομάζοντας την Γκορισλάβα (Gorislava). Ο γιος τους ονομάστηκε Ιζασλάβ (Izaslav). 
Με το πέρασμα του χρόνου, ο Βλαδίμηρος πήρε άλλες γυναίκες και παραμέλησε την 
Ragnheid, η οποία μία νύχτα προσπάθησε να τον μαχαιρώσει καθώς αυτός κοιμόταν. 

                                                 
201  Primary Chronicle, 980, 93. Ο Cross υποδεικνύει ότι η αναχώρηση για την Κωνσταντινούπολη ανήκει στα 

γεγονότα του 988, αλλά η παράδοση για τη μικροπρέπεια του Βλαδίμηρου και την ανησυχία του να απαλ-
λαγεί από ορισμένους από τους μισθοφόρους του μπορεί να είναι αξιόπιστη.  
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Ξύπνησε εγκαίρως και της κράτησε το χέρι. του είπε ότι τον μισούσε επειδή δολοφόνησε 
τον πατέρα της και άρπαξε το βασίλειο του και επειδή παραμελούσε αυτήν και τον γιο 
της. Ο Βλαδίμηρος την διέταξε να φορέσει το βασιλικό νυφικό που είχε βάλει στο γάμο 
της και να ξαπλώσει στο κρεβάτι, επειδή θα επέστρεφε μ’ ένα όπλο για να την σκοτώσει. 
Αφού αυτός έφυγε, η Ragnheid έδωσε ένα γυμνό σπαθί στον μικρό της γιο και του είπε 
ότι έπρεπε να ρωτήσει τον πατέρα του αν σκεφτόταν πως η μητέρα του βρισκόταν εκεί 
μόνη. Στην ερώτηση του παιδιού, ο Βλαδίμηρος πέταξε το όπλο του. πήγε να συμβου-
λευτεί τους συμβούλους του, οι οποίοι του είπαν ότι έπρεπε να φειστεί την Βασίλισσα 
για χάρη του γιου της και ότι θα έπρεπε να τους προσφέρει ένα μέρος για να ζήσουν. Ο 
Βλαδίμηρος έκτισε την πόλη Ιζασλάβλ (Izaslavl) και την παρέδωσε στην σύζυγό και 
στον γιο του.  
 
Μία λιγότερο δραματική εκδοχή της μοίρας της Ragnheid βρίσκεται σ’ ένα άλλο σημείο 
του Χρονικού, όπου λέγεται πως (ο Βλαδίμηρος) την είχε κάνει πέρα όταν παντρεύτηκε 
τη Βυζαντινή πριγκίπισσα Άννα και προσφέρθηκε να την παντρέψει μ’ έναν από τους 
ευγενείς του, αλλά αυτή αρνήθηκε με αγανάκτηση. Βαπτίστηκε και εισήλθε σ’ ένα μο-
ναστήρι με το όνομα Αναστασία. Ο Stender-Petersen θεωρεί ότι αυτή η ιστορία εκδίκη-
σης ανήκει σε μία σειρά από ιστορίες εκδίκησης που επιχείρησαν να πάρουν νύφες την 
πρώτη νύχτα του γάμου τους και τη συγκρίνει με άλλες ιστορίες καταναγκαστικών γά-
μων, μερικές από τις οποίες δεν πείθουν και πολύ ως παράλληλες μ’ αυτή την ιστορία 
στο Χρονικό. Υπάρχουν, ωστόσο, προφανείς δεσμοί με μία ιστορία, εκείνη του γάμου 
του Olaf Tryggvason με την Gudrun, κόρη του Jarnskeggi, ο οποίος είχε αντισταθεί στην 
είσοδο του Χριστιανισμού και είχε σκοτωθεί όταν ο Ούλαφ κατέστρεψε το ναό του Thor. 
Ο Jarnskeggi είχε οδηγήσει τους αντιπολιτευόμενους γαιοκτήμονες εναντίον του Ούλαφ, 
και όταν η περιοχή εκχριστιανίστηκε και συμφωνήθηκαν οι όροι ανάμεσα στον βασιλιά 
και στους πρώην εξεγερμένους, συμφωνήθηκε ο Ούλαφ να παντρευτεί την Gudrun: 
 
«Και όταν έφθασε η πρώτη νύχτα του γάμου, και οι δύο, ο βασιλιάς Ούλαφ και η Gud-
run, μοιράστηκαν το ίδιο κρεβάτι. Αλλά την πρώτη νύχτα που ξάπλωσαν μαζί, μόλις ο 
βασιλιάς κοιμήθηκε, η Gudrun πήρε ένα μαχαίρι, σκοπεύοντας να τον μαχαιρώσει. Ο 
βασιλιάς, όμως, το γνώριζε και άρπαξε το μαχαίρι από το χέρι της, σηκώθηκε από το 
κρεβάτι και πήγε στους άντρες του και τους είπε τι συνέβη.» 
 
Τότε η Gudrun έφυγε μαζί με τους ακολούθους της και δεν συναντήθηκε ποτέ ξανά με 
τον Ούλαφ. Αυτή η ιστορία μιας γυναίκας παντρεμένης ενάντια στη βούλησή της που 
επιχειρεί να πάρει εκδίκηση, ίσως επέστρεψε στη Νορβηγία και αργότερα συμπεριλήφ-
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θηκε στις πράξεις του Olaf Tryggvason όπως καταγράφτηκαν από τον Snorri (βλ. σημ. 
7). Πολύ λίγα πράγματα αναφέρονται εδώ από την ιστορία, αλλά στην αφήγηση της 
Ragnheid έχουμε μία ιστορία γραμμένη σύμφωνα με το Σκανδιναβικό ηρωικό ύφος, με 
μία υπερήφανη και τραγική ηρωίδα. Πόση ιστορική αλήθεια βρίσκεται πίσω από αυτή, 
δεν γνωρίζουμε, αλλά ανακαλεί στη μνήμη μας την ατμόσφαιρα του παλιού ηρωικού κό-
σμου και τις πράξεις εκδίκησης που διαπράχθηκαν από τις Brynhild και Gudrun στις ι-
στορίες των Volsungs.202 Δεν είναι η μοναδική ιστορία που συνδέεται με τον Βλαδίμηρο 
και που βρήκε τον δρόμο της για τον Βορρά.   
 
Λέγεται ότι στο πρώτο μέρος της βασιλείας του ο Βλαδίμηρος είχε επιτεθεί σε πολλές 
γειτονικές φυλές. Αναφέρονται οι Lyahks(;;;) στα Πολωνικά εδάφη δυτικά του Κιέβου, 
οι Vjatici203 γύρω από τον άνω Όκα, νότια της Μόσχας, μερικοί από τους οποίους μετα-
κινήθηκαν στην Ανατολική Πρωσία ως αποτέλεσμα της εκστρατείας του, και οι Radimi-
chi204 που είχαν εγκατασταθεί στις δασικές περιοχές ανατολικά του Δνείπερου. Δεν δίνο-
                                                 
202  Σ.τ.Μ. Η σάγκα Völsunga (που συχνά αναφέρεται και ως Σάγκα των Völsungs) είναι ένα θρυλικό έπος, μία 

ποιητική απόδοση του τέλους του 13ου αιώνα στην Ισλανδική γλώσσα, για την καταγωγή και την παρακμή 
της πατριάς των Völsung (συμπεριλαμβανομένης της ιστορίας του Sigurd και της Brynhild και της κατα-
στροφής των Βουργουνδών). Η ιστορία καλύπτει θέματα, όπως τους αγώνες εξουσίας μεταξύ των προγό-
νων του Sigurd. τον φόνο του δράκου Fafnir από τον Sigurd. και την επιρροή του καταραμένου δακτυλι-
διού Andvaranaut. Δύο από τα βασικά θέματα της σάγκας είναι η ανδρική ευθύνη για την ανταμοιβή των 
φίλων και την τιμωρία των πράξεων ντροπής, και η γυναικεία ευθύνη στην αναζήτηση εκδίκησης. Βασίζε-
ται σε μεγάλο βαθμό στην επική ποίηση του ιστορικού Γέροντα Edda. Η παλαιότερη γνωστή εικονογραφι-
κή παράσταση αυτής της παράδοσης είναι το ανάγλυφο Ramsund, στην Σουηδία, που δημιουργήθηκε περ. 
το 1000 μ.Χ. Ωστόσο, η προέλευση του υλικού είναι αρκετά παλαιότερη και εν μέρει απηχεί πραγματικά 
γεγονότα στην Κεντρική Ευρώπη κατά τη διάρκεια της Μετανάστευσης, κυρίως την καταστροφή του Βα-
σιλείου της Βουργουνδίας από τους Ούννους τον πέμπτο αιώνα. Μερικά από τα ποιήματα που περιλαμβά-
νονται στη συλλογή του Γέροντα Edda αφορούν επεισόδια από τον θρύλο των Völsung. Από την άλλη 
πλευρά, το μοναδικό διασωζόμενο μεσαιωνικό χειρόγραφο της σάγκας, που υπάρχει στην Βασιλική Βιβλι-
οθήκη της Δανίας, χρονολογείται περίπου στα 1400. 

203  Σ.τ.Μ. Οι Vjatiči ήταν μία φυλή των Ανατολικών Σλάβων. η παρουσία τους μαρτυρείται στο Χρονικό του 
Νέστορα, το οποίο αναφέρει το όνομα Vjatko, ενός από τους ιστορικούς ηγέτες της. Προερχόμενοι, προφα-
νώς, από τις πεδιάδες της Ανατολικής Ευρώπης, εγκαταστάθηκαν στη λεκάνη του ποταμού Oka από τον 
όγδοο αιώνα, ζώντας κυρίως από την γεωργία και την κτηνοτροφία. ανάμεσα στον 10ο και στον 11ο αιώνα 
υποχρεώθηκαν να πληρώνουν φόρο υποτελείας πρώτα στους Cazari, και στη συνέχεια στους πρίγκιπες των 
Ρως του Κιέβου, παρά το γεγονός ότι πάντοτε επιδίωκαν την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας τους από τους 
ισχυρούς γείτονες τους. Κατά τον 11ο αιώνα, οι Vjatiči είχαν συγκεντρωθεί στη λεκάνη του ποταμού Μό-
σχοβα, όπου σήμερα βρίσκεται η Ρωσική πρωτεύουσα. Ίχνη της παρουσίας τους είναι εμφανή στην περι-
φέρεια της πόλης της Μόσχας και στην περιοχή της, καθώς και στις άνω λεκάνες των ποταμών Oka και 
Don. 

204  Σ.τ.Μ. Οι Radimichi ήταν μία Ανατολική Σλαβική φυλή των τελευταίων αιώνων της 1ης χιλιετίας, η οποία 
κατοικούσε στα άνω ανατολικά τμήματα του Δνείπερου, κοντά στον ποταμό Sozh και τους παραποτάμους 
του. Το όνομα προέρχεται πιθανότατα από το όνομα του προπάτορα της φυλής - Radim. Τα εδάφη των 
Radimichi συνδέονταν άνετα με τις κεντρικές περιοχές του Κιέβου των Ρως με πλωτές οδούς. Τον 11ο και 
12ο αιώνα, οι Radimichi είχαν λίγες γνωστές πόλεις. Υπάρχουν ελάχιστες πληροφορίες σχετικά με τους 
Radimichi. Σύμφωνα με το Χρονικό του Νέστορα, η φυλή των Radimichi ήταν Lachy (Lechitic), παρόμοιοι 
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νται λεπτομέρειες σχετικά μ’ αυτές τις επιθέσεις. Λέγεται επίσης ότι είχε επιτεθεί με 
πλοία στους Βούλγαρους του Βόλγα, κατά πάσα πιθανότητα κατά μήκος της παλιάς δια-
δρομής του Βόλγα, με την βοήθεια των Torks, ενός νομαδικού λαού από τον άνω Δον 
που ήταν εχθροί των Πετσενέγκων. Αυτή η εκστρατεία ήταν επιτυχημένη, και συνήψε 
μία συνθήκη ειρήνης με τους Βούλγαρους, με την ευχή η ειρήνη να αντέξει «μέχρις ότου 
επιπλεύσει η πέτρα και βυθιστεί το άχυρο». Το Χρονικό αναφέρεται σε μία παράδοση 
σύμφωνα με την οποία οι Βούλγαροι προσφέρθηκαν να κατηχήσουν τον Βλαδίμηρο στην 
Ισλαμική θρησκεία και σύμφωνα με τον Marvazi (βλ. σημ. 155), ένας μουσουλμάνος δά-
σκαλος επισκέφθηκε το Κίεβο. Ωστόσο, η λαμπρότητα του Βυζαντινού τελετουργικού 
και τα πολιτικά πλεονεκτήματα της συμμαχίας οδήγησαν τον Βλαδίμηρο να αποδεχθεί 
τον Χριστιανισμό στην ανατολική του μορφή. 
 
Η μεταστροφή του Βλαδίμηρου, στην οποία το Πρωτορωσικό Χρονικό έχει αφιερώσει 
πολύ χώρο, αναπόφευκτα σήμαινε στενότερους δεσμούς με την Αυτοκρατορία. Ο Βασί-
λειος Β΄ υποσχέθηκε στην αδελφή του την Άννα σε γάμο, μια εξαιρετική τιμή, αλλά οι 
ρυθμίσεις προχωρούσαν πολύ αργά και η Άννα λέγεται πως ήταν οτιδήποτε άλλο από 
ενθουσιώδης. Αυτός ήταν ίσως ο λόγος που το 989, ο Βλαδίμηρος οργάνωσε μία εκστρα-
τεία εναντίον της Χερσώνος στην Κριμαία, μία πόλη με την Χριστιανική εκκλησία καλά 
εδραιωμένη, πράγμα που είχε μεγάλη σημασία για την Αυτοκρατορία. Ο λόγος ίσως να 
ήταν, σύμφωνα με τον Minns,205 ότι την εποχή εκείνη (η Χερσώνα) είχε καταληφθεί από 
επαναστάτες, έτσι ώστε ο Βλαδίμηρος βοηθούσε τόσο τον Βασίλειο όσο και επιδείκνυε 

                                                                                                                                                             
με τους Lendians και ζούσε σε περιοχές ανατολικά του ποταμού Vistula. Λόγω κάποιας ξένης εισβολής, 
μετακινήθηκαν Ανατολικά. Οι ιστορικοί γνωρίζουν ότι στα μέσα του 9ου αιώνα απέδιδαν φόρο υποτέλειας 
στους Χαζάρους. Το 885, οι Radimichi κατακτήθηκαν από τον πρίγκηπα Ολέγκ του Νόβγκοροντ και έγι-
ναν μέρος της Ρωσίας του Κιέβου. Το 907, οι Radimichi αναφέρονται ως μέρος του στρατού του Ολέγκ 
στην εκστρατεία του κατά της Βυζαντινής αυτοκρατορίας. Το 984, οι Radimichi προσπάθησαν να απομα-
κρυνθούν από τους Ρως του Κιέβου, αλλά νικήθηκαν στον ποταμό Pischan από τον διοικητή του Μεγάλου 
Βλαδίμηρου, Volchiy Khvost ("Ουρά του Λύκου"). Από τότε, δεν υπάρχει καμία αναφορά της φυλής στα 
χρονικά. Συνέχισαν να ζουν στη γη τους, βαθμιαία αφομοιούμενοι από τις γειτονικές φυλές και λαούς και 
διαμορφώνοντας την εθνότητα των Λευκορώσων. Οι Radimichi αναφέρονται για τελευταία φορά σ’ ένα 
χρονικό το 1169. 

205  Σ.τ.Μ. Ο Sir Ellis Hovell Minns (1874 - 1953) ήταν Βρετανός πανεπιστημιακός και αρχαιολόγος, οι σπου-
δές του οποίου επικεντρώθηκαν στην Ανατολική Ευρώπη. Σπούδασε στο Charterhouse και φοίτησε στο 
κολλέγιο Pembroke του Κέιμπριτζ, όπου ασχολήθηκε με τις Σλαβικές και Ρωσικές σπουδές. Έζησε για λί-
γο χρόνο στο Παρίσι πριν μετακομίσει στην Αγία Πετρούπολη το 1898 για να εργαστεί στη βιβλιοθήκη της 
Αυτοκρατορικής Αρχαιολογικής Επιτροπής. Επιστρέφοντας στο Κέιμπριτζ το 1901 άρχισε να διδάσκει στο 
Πανεπιστήμιο. Το 1927 διορίστηκε Καθηγητής Αρχαιολογίας, θέση που κατείχε μέχρι το 1938. Έγραψε 
ευρέως γνωστά βιβλία όπως Οι Σκύθες και οι Έλληνες (1913) και Η Τέχνη των Βόρειων Νομάδων (1944). 
Υπήρξε αυθεντία στις Σλαβικές εικόνες και το 1943 εκκαθάρισε τη ρωσική μετάφραση που είχε χαραχθεί 
στο τελετουργικό «Ξίφος του Στάλινγκραντ» που παρέδωσε ο Βρετανικός λαός ως φόρο τιμής στους υπε-
ρασπιστές της ρωσικής πόλης. 
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την δική του δύναμη. η κατοχή της πόλης θα αποτελούσε έναν πολύτιμο διαπραγματευ-
τικό παράγοντα στις συναλλαγές του με τους Ελληνες. Η επίθεση προφανώς έγινε από 
την θάλασσα μετά την μεταφορά του στόλου μέσω του Δνείπερου και ο Βλαδίμηρος πο-
λιόρκησε την πόλη μέχρις ότου, όπως λέγεται, ένα βέλος εκτοξεύτηκε από το εσωτερικό 
των τειχών που μετέφερε ένα μήνυμα στο οποίο έλεγε πώς να κόψει την παροχή νερού. 
Μία άλλη εκδοχή206 είναι ότι ο άνθρωπος που έστειλε το μήνυμα ήταν ένας Βάραγγος, 
ονόματι Sigbiorn (Zhidibern), που συμβούλευε τον Βλαδίμηρο να αποκόψει τον δρόμο 
από τον οποίο έφταναν στην πόλη οι προμήθειες από τα εμπορικά πλοία. Οποιαδήποτε 
παράδοση θα μπορούσε να είναι αξιόπιστη αν η επίθεση του Βλαδίμηρου γινόταν στην 
περιοχή του σύγχρονου κόλπου της Καραντίνας (Quarantine Bay), καθώς η υδροδότηση 
εισερχόταν στην πόλη από την βορειοανατολική πλευρά και τα πλοία θα μπορούσαν να 
φέρουν προμήθειες στον Βόρειο Κόλπο. Η ιστορία του βέλους είναι ομολογουμένως ένα 
συμβατικό μοτίβο, που υπάρχει στον Πολύαινο και σε άλλους αρχαίους συγγραφείς, αλ-
λά αυτό δεν σημαίνει απαραιτήτως ότι η παράδοση είναι εντελώς πλασματική. ο Βλαδί-
μηρος ίσως είχε λάβει ένα μήνυμα από κάποιον στην πόλη, όπου ο πληθυσμός ήταν πολύ 
ανακατωμένος, δίνοντάς του ουσιαστικές πληροφορίες που οδήγησαν στην κατάληψη 
της Χερσώνος. Λέγεται ότι ετέλεσε τον γάμο του με την αδελφή του αυτοκράτορα εκεί 
και παρουσίασε την πόλη στον αυτοκράτορα ως δώρο εκ μέρους του γαμπρού. Μία πα-
ράδοση επίσης λέει ότι βαπτίστηκε εκεί, αν και φαίνεται πιο πιθανό πως το βάπτισμα του 
έγινε στο Κίεβο. Είχε συμφωνήσει να δεχθεί τον Χριστιανισμό ήδη από το 987, ενώ η 
εκστρατεία της Χερσώνας έγινε το καλοκαίρι του 989, με την ημερομηνία να βασίζεται 
σε αναφορές που γίνονται σε κάποιον κομήτη και σεισμό στα Ελληνικά αρχεία. Σε γενι-
κές γραμμές, η μεγάλη καθυστέρηση φαίνεται απίθανη, ειδικά επειδή οι Έλληνες φαίνε-
ται πως επέμεναν το βάπτισμα να προηγηθεί της τέλεσης του γάμου.   
 
Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Βλαδίμηρου υπήρξαν αρκετές επιθέσεις από τους 
Πετσενέγκους στο Κίεβο και σε άλλες πόλεις. Μία ιστορία στοχεύει να δείξει την ηλιθιό-
τητά τους και ακολουθεί ένα πολύ γνωστό μοτίβο: όταν πολιορκούσαν το Belgorod, μία 
μικρή πόλη στον ποταμό Irpen που δεν απέχει πολύ από το Κίεβο, οι κάτοικοι είχαν εξα-
ντλήσει σχεδόν όλες τις προμήθειές τους, όταν ένας γέρος τους συμβούλευσε να ρίξουν 
τα τελευταία εναπομείναντα αποθέματα από χυλό και μέλι μέσα σε κάδους, που είχαν 
τοποθετηθεί σε λάκκους στο έδαφος. Είπαν στους αγγελιαφόρους των Πετσενέγκων ότι 
μπορούσαν να βασίζονται σε συνεχείς προμήθειες τροφής από τη γη και τους έδωσαν 
χυλό και υδρόμελι φτιαγμένο από μέλι και οι Πετσενέγκοι εντυπωσιάστηκαν τόσο πολύ 

                                                 
206  Ένα μέρος της ιστορίας μοιάζει με αυτήν της Ragnheid, από τη στιγμή που ο Βλαδίμηρος λέγεται ότι βίασε 

την κόρη του ηγεμόνα της Χερσώνας και στη συνέχεια την πάντρεψε με τον Sigbiorn. 
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ώστε ο πρίγκιπας τους εγκατέλειψε την πολιορκία. Αυτή η διήγηση ανήκει σε μία σειρά 
από ιστορίες «στρατηγικής» με πονηρά κόλπα που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο, εκ 
των οποίων ένας σημαντικός αριθμός απαντάται σε Έλληνες και Ρωμαίους συγγραφείς. 
Ο Stender-Petersen θεωρεί ότι τέτοιες ιστορίες εισήχθησαν στη Ρωσία από τους Βάραγ-
γες του Βυζαντίου, και είναι πιθανό πως ήταν πολύ δημοφιλείς στον στρατό. Η εξαπάτη-
ση του εχθρού σχετικά με τις προμήθειες, βρίσκεται σε ιστορίες από τον Φροντίνο (Fron-
tinus) και τον Πολύαινο (Polyainos), αν και οι λεπτομέρειες του χυλού και του μελιού 
και η συνήθεια της αποθήκευσής τους σε λάκκους, έχουν προφανώς χρησιμοποιηθεί για 
να ταιριάζουν στις συνθήκες της Ρωσίας του Κιέβου.  
 
Μία άλλη ιστορία που λέγεται για τους Πετσενέγκους είναι πως προκαλούσαν τους Ρως 
να επιλέξουν έναν παλαιστή για να παλαίψει με τον δικό τους πρωταθλητή, έναν άνθρω-
πο τεράστιας δύναμης, και προσφέρθηκαν να διατηρήσουν την ειρήνη για τρία χρόνια αν 
κάποιος μπορούσε να τον νικήσει. Ο Stender-Petersen υπογραμμίζει εδώ την επιρροή της 
βιβλικής ιστορίας του Δαβίδ και του Γολιάθ, τόσο σ’ αυτή την ιστορία όσο και σε άλλες 
που αποδίδονται σ’ αυτή την περίοδο. Στην ιστορία των Πετσενέγκων υπάρχουν προφα-
νείς ομοιότητες: οι δύο στρατοί ήταν αντιμέτωποι, για αρκετή ώρα κανείς εθελοντής δεν 
μπορούσε να βρεθεί που θα αντιμετώπιζε τον πρωταθλητή, που ήταν τεραστίων διαστά-
σεων, μέχρις ότου επιτέλους ένας γέρος πρότεινε τον νεώτερο γιο του, οι τέσσερις αδελ-
φοί του οποίου υπηρετούσαν στον στρατό. Αυτός ο νεαρός είχε τόσο ισχυρή λαβή ώστε 
μπορούσε να κάνει κομμάτια ένα δέρμα με τα χέρια του και όταν δοκιμάστηκε ενάντια 
σ’ έναν άγριο ταύρο, απέσπασε κομμάτι από το δέρμα του, όπως ο Δαβίδ υποστήριζε 
πως είχε νικήσει ένα λιοντάρι και μία αρκούδα που είχαν επιτεθεί στο κοπάδι του και εί-
χε σκοτώσει το λιοντάρι με τα χέρια του. Ο Βλαδίμηρος έστειλε το αγόρι να αντιμετωπί-
σει τον παλαιστή και παρόλο που ήταν μικρότερο σε μέγεθος, συνέτριψε τον αντίπαλό 
του και τον έστειλε στον θάνατο. έτσι οι Ρως κατεδίωξαν τους Πετσενέγκους και τους 
έδιωξαν από το πεδίο της μάχης. Το επεισόδιο που αφορά τον ταύρο μοιάζει μ’ αυτό που 
λέγεται για τον Ισλανδό ήρωα Thorstein Oxleg, και βρίσκεται στο Flateyjarbók,207 και 
ίσως εδώ το μοτίβο του Γολιάθ να έχει συνδεθεί με μία άλλη παραδοσιακή ιστορία για 
έναν δυνατό άνδρα. σίγουρα φαίνεται παράλογο να υποθέτουμε πως όλες οι ιστορίες πά-

                                                 
207  Σ.τ.Μ. Το Flateyjarbók είναι το μεγαλύτερο μεσαιωνικό Iσλανδικό χειρόγραφο, αποτελούμενο από 225  

εικονογραφημένα περγαμηνά φύλλα. Περιέχει κυρίως σάγκες των Σκανδιναβών βασιλέων, όπως βρέθηκαν 
στο Heimskringla, και συγκεκριμένα σάγκες για τον Olaf Tryggvason, τον άγιο Olaf, τον Sverre, τον 
Hákon τον Πρεσβύτερο, τον Magnus τον Καλό και τον Harald Hardrada. Αλλά εμφανίζονται εδώ με πρό-
σθετο υλικό που δεν βρίσκεται πουθενά αλλού μαζί με άλλες μοναδικές διαφορές. Από εσωτερικές μαρτυ-
ρίες φαίνεται πως το βιβλίο γράφτηκε το 1387 και ολοκληρώθηκε το 1394. Πρόσθετο υλικό εισήχθη στα 
τέλη του 15ου αιώνα. 
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λης που συνδέονται με την αυλή του Βλαδίμηρου, από τις οποίες υπάρχουν αρκετές, 
προέρχονται από την αγία Γραφή, καθώς και οι Γερμανοί και οι Σκανδιναβοί διέθεταν τις 
δικές τους τοπικές παραδόσεις, στις οποίες οι μονομαχίες μεταξύ δύο πρωταθλητών, ως 
μέσα για να αποφασιστεί η κατάληξη της μάχης, έπαιζαν σημαντικό ρόλο.  
 
Η Ισλανδική σάγκα του Biorn, Πρωταθλητή της Hitdale, αναφέρει μία από τις μονομαχί-
ες που λέγεται πως είχαν οργανωθεί στο Κίεβο, η οποία αν και μικρής λογοτεχνικής αξί-
ας, ανήκει σε μία ομάδα από πρώιμες σάγκες που θεωρεί ο Braun πως είχαν βασιστεί σε 
μεγάλο βαθμό στην προφορική παράδοση. Ο Biorn ήταν ποιητής και είχε έρθει στην Ρω-
σία για να υπηρετήσει κάτω από τον Valdimar (Vladimir), σε μία στιγμή που ο βασιλιάς 
είχε προσκληθεί να μονομαχήσει με τον συγγενή του Kaldimar, παίζοντας το βασίλειό 
του. Ο Καλντιμάρ ήταν διάσημος ξιφομάχος και ο βασιλιάς αναζητούσε κάποιον να πά-
ρει τη θέση του, καθώς είχε μικρή ελπίδα νίκης. Ο Biorn είχε πάει στη Garðard για να 
κερδίσει φήμη και προσφέρθηκε εθελοντικά να μονομαχήσει, λέγοντας πως θα ήταν άδι-
κο ο κύριός του να μείνει δίχως υποστήριξη. Ο αγώνας ήταν μακρός και σκληρός, αν και 
δεν δίνονται λεπτομέρειες, εκτός από το ότι οι άνδρες μονομάχησαν με ξίφη και ότι ο 
Biorn τελικά έρριξε κάτω τον Kaldimar, παρόλο που και αυτός τραυματίστηκε σοβαρά. 
Μία σκηνή στήθηκε για χάρη του, καθώς ήταν πολύ αδύναμος για να μπορέσει να μετα-
κινηθεί. Το κύριο ενδιαφέρον αυτού του περιστατικού για τον αφηγητή της σάγκας φαί-
νεται πως βρίσκεται στο γεγονός ότι η μονομαχία καθυστέρησε την επιστροφή του Biorn 
στην Ισλανδία, μέχρις ότου το κορίτσι που αγαπούσε παντρεύτηκε έναν άλλο άντρα. 
Πράγματι, ολόκληρο το επεισόδιο είναι άτεχνο και το ποίημα που λέγεται πως είχε συν-
θέσει ο Biorn μετά τον αγώνα, είναι ασυμβίβαστο με την πεζή εξιστόρηση: ο Biorn λέει 
ότι κοιμάται με άλλους πολεμιστές σε μία σκηνή και ότι η Ingibiorg θα ήθελε να είναι 
μαζί του αν γνώριζε πως ήταν τόσο κοντά, αλλά αυτός βρισκόταν στην Ρωσία ενώ αυτή 
ήταν στην Ισλανδία. Φαίνεται ωσάν το επεισόδιο ενός τραυματισμένου άνδρα που έμενε 
σε μια σκηνή να έχει μεταφερθεί εδώ ως δικαιολογία για την εισαγωγή του ποιήματος. 
 
Έτσι, δεν υπάρχουν μαρτυρίες στους στίχους του Biorn που να επιβεβαιώνουν την παρά-
δοση της μονομαχίας και κανένα από τα παραδείγματα ατομικής μάχης που αναφέρονται 
στις Ρωσικές πηγές δεν αντιστοιχεί στην ιστορία του. Ο Γιάροπολκ, ο μεγαλύτερος α-
δελφός του Βλαδίμηρου, δολοφονήθηκε από τους Βαράγγους, οι οποίοι τον μαχαίρωσαν 
στο στήθος καθώς εισήλθε στην αίθουσα για μία συνάντηση με τον αδερφό του. αυτό 
έλαβε χώρα περί το 980, περίπου εννέα χρόνια πριν γεννηθεί ο Biorn. Η μονομαχία με-
ταξύ του Πετσενέγκου και του ανώνυμου νεαρού ήταν ένας αγώνας πάλης, που χρονολο-
γείται στο 992, από το Πρωτορωσικό Χρονικό. Αργότερα, κατά τη διάρκεια της βασιλεί-
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ας του Γιαροσλάβου, υπήρξε μία μονομαχία μεταξύ του ετεροθαλούς αδελφού του Msti-
slav και του Redeya, πρίγκιπα των Kazogs. και αυτός ήταν επίσης ένας αγώνας πάλης, 
αλλά ο Mstislav, όταν είχε σχεδόν νικηθεί, μαχαίρωσε τον αντίπαλό του μόλις έπεσε. 
Υπάρχουν επίσης αρκετές μονομαχίες που αποδίδονται στον ήρωα Starkad στην Ιστορία 
του Saxo (βλ. σημ. 5), μερικές από τις οποίες συνδέονται με την Ρωσία. Η πρώτη διεξή-
χθη μεταξύ του Starkad και ενός πρωταθλητή ονόματι Wisinnus, ο οποίος ζούσε σ’ ένα 
βράχο στην Ρωσία που ονομάζεται Ana-fial. ήταν μεγάλος μονομάχος και μπορούσε να 
στομώσει τα ξίφη με μόνο το βλέμμα του, αλλά ο Starkad τον νίκησε καλύπτοντας την 
λεπίδα του σπαθιού του μ’ ένα λεπτό δέρμα. Κατόπιν νίκησε έναν Βυζαντινό πρωταθλη-
τή με το όνομα Tanna και τον «υποχρέωσε να διαφύγει ως έκνομος σε άγνωστα μέρη της 
γης», που φαίνεται πως είναι ένας περίτεχνος τρόπος να πει πως τον σκότωσε. Επόμενος 
αντίπαλός του ήταν ένας κάποιος Waska ή Wilzla στην Πολωνία. Κατόπιν συνάντησε 
τον Σάξονα πρωταθλητή Hama, ο οποίος είχε αντιμετωπίσει τον βασιλιά της Δανίας 
Frode. Ο Starkad δήλωσε ότι δεν ήταν αρμόζον για τους βασιλείς να μάχονται όσους 
βρίσκονται σε χαμηλότερη βαθμίδα και έτσι πήρε τη θέση του Frode. Και οι δύο πρωτα-
θλητές συνοδεύτηκαν στο σημείο της μονομαχίας από τους συμπατριώτες του και, όταν 
συναντήθηκαν, ο Hama σκέφτηκε ότι ο αντίπαλός του ήταν πολύ ηλικιωμένος για να τον 
πάρει στα σοβαρά και τον πέταξε στο έδαφος, αλλά ο Starkad τράβηξε το σπαθί του και 
σκότωσε τον Hama. Αυτή η ιστορία μοιάζει κάπως με την ιστορία του Mstislav, από τη 
στιγμή που ένας αγώνας πάλης τελειώνει με τον άνθρωπο που έχει πεταχτεί κάτω να μα-
χαιρώνει τον αντίπαλό του και ο Stender -Petersen θεωρεί πως και αυτή είναι μία Ρωσική 
ιστορία την οποία ο Saxo, σύμφωνα με την πρακτική του, μετέφερε στο πεδίο του εγγύ-
τερου οίκου των Σαξόνων. Δεν φαίνεται δυνατό να καταλήξουμε ποια απ’ όλες τις διά-
φορες ιστορίες μονομαχιών είναι γνήσιες παραδόσεις κάποιου διάσημου αγώνα ή ποιες 
μπορεί να είναι οι πιθανές σχέσεις μεταξύ τους. Είναι ενδιαφέρον, ωστόσο, πως βρί-
σκουμε τόσες πολλές ιστορίες αυτού του είδους να συνδέονται με την αυλή του Βλαδί-
μηρου, και που οι Βάραγγοι θα μπορούσαν να έχουν μεταφέρει πίσω στην Σκανδιναβία, 
όπως προτείνει ο Braun. Σίγουρα, αυτή την περίοδο το Χρονικό του Νέστορα φαίνεται να 
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό σε ιστορίες δημοφιλούς τύπου, που θα μπορούσαν να οφεί-
λουν κάτι στις προφορικές παραδόσεις των Βαράγγων. Πρέπει να σημειωθεί πως ο ίδιος 
ο Πρίγκιπας, δεν είναι παρά ένα διακοσμητικό πρόσωπο, σε εντυπωσιακή αντίθεση με 
τον προκάτοχό του Σβιατοσλάβο.  
 
Μετά τον θάνατο του Βλαδίμηρου, ξέσπασαν εκ νέου πικρόχολες συγκρούσεις ανάμεσα 
στους γιους του που είχαν γεννηθεί από διαφορετικές συζύγους πριν από την μεταστρο-
φή του και ο τελικός διάδοχος του Γιαροσλάβος δεν εμφανίζεται στις αφηγήσεις ως μια 
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ιδιαίτερα ηρωική μορφή. Στο Χρονικό του Νέστορα, οι Σλάβοι σύμβουλοί του και ο λαός 
του Νόβγκοροντ και του Κιέβου είναι αυτοί που παρουσιάζονται πως κάνουν κουμάντο. 
Λέγεται πως διέθετε μεγάλες δυνάμεις Βαράγγων στο Νόβγκοροντ, αλλά οι κάτοικοι ε-
ναντιώθηκαν στην απείθαρχη συμπεριφορά τους και σκότωσαν πολλούς απ’ αυτούς σε 
μια επίθεση που έγινε στην «αυλή Poromoni», την οποία ο Cross μεταφράζει ως «αγο-
ρά», υποδηλώνοντας ότι προέρχεται από την Σκανδιναβική λέξη farmanna (οι άνθρωποι 
από το εξωτερικό) και αναφέρεται στο τμήμα της πόλης που ανήκε στους Βαράγγους. Ο 
Γιαροσλάβος θύμωσε πολύ μ’ αυτό, αλλά δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, καθότι βασιζό-
ταν στην υποστήριξη των κατοίκων της πόλης στον πόλεμο κατά του αδελφού του Σβια-
τοπόλκου, ο οποίος είχε εγκατασταθεί στο Κίεβο. Για τρεις μήνες οι στρατοί του Για-
ροσλάβου και του αδελφού του έρχονταν αντιμέτωποι ο ένας με τον άλλο, κατά μήκος 
του Δνείπερου και ο αρχηγός των δυνάμεων του Σβιατοπόλκου χλεύαζε τους άνδρες του 
Νόβγκοροντ αποκαλώντας τους ξυλουργούς και κορόιδευε τον Γιαροσλάβο για την ανα-
πηρία του. Ωστόσο, μόλις ο ποταμός πάγωσε εν μέρει, ο Γιαροσλάβος και οι άνδρες του 
τον διέσχισαν και η συνοδεία του έσπρωξε τα σκάφη που τους είχαν φέρει, έξω στην 
στεριά έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία υποχώρηση. Η προσπάθεια ήταν επιτυχής. οι άν-
δρες του Σβιατοπόλκου οδηγήθηκαν στον λεπτό πάγο και ηττήθηκαν και ο Γιαροσλάβος 
κατέλαβε το Κίεβο.  
 
Δύο χρόνια αργότερα ο Σβιατοπόλκος επέστρεψε με τον Πολωνό πεθερό του, τον Bu-
rislav, ο οποίος περιγράφεται ως ένας μεγαλόσωμος, σκληρός άνδρας. Ο πατριός του 
Γιαροσλάβου Budy τον χλεύαζε, λέγοντας: «Θα τρυπήσουμε την παχιά κοιλιά σου μ’ ένα 
δόρυ», αλλά αυτή ήταν μία πρόωρη καύχηση, επειδή οι εισβολείς έκαναν μία ξαφνική 
επίθεση και έδιωξαν τον Γιαροσλάβο από την πόλη. Αυτός αποφάσισε να φύγει από τη 
Ρωσία, αλλά για άλλη μία φορά ο Σλάβος στρατηγός και οι άνθρωποι του Νόβγκοροντ 
ανέλαβαν τον έλεγχο, επιμένοντας ότι θα έπρεπε να δώσει άλλη μία μάχη. κατέστρεψαν 
μάλιστα το πλοίο του έτσι ώστε να μην μπορέσει να αποδράσει. Ξεκίνησαν να συλλέ-
γουν φόρους υποτελείας σε δέρματα από τις γύρω περιοχές, προκειμένου να πληρώσουν 
τις νέες δυνάμεις που προσέλαβαν για να τους στηρίξουν. Εν τω μεταξύ, ο Σβιατοπόλκος 
είχε διαπληκτιστεί με τον πεθερό του Burislav και όταν η μάχη έλαβε χώρα τελικά νική-
θηκε, αν και ήταν μία άγρια σύγκρουση, που περιγράφεται ως η πιο τρομερή μάχη που 
έγινε ποτέ στη γη της Ρωσίας. Οι στρατιώτες, λέγεται πως πολέμησαν χέρι με χέρι. «τρεις 
φορές συγκρούστηκαν, έτσι ώστε το αίμα να ρέει στις κοιλάδες». Αυτό ίσως ακούγεται 
σαν ηχώ κάποιου ηρωικού ποιήματος και η μοίρα του Σβιατοπόλκου ίσως να έχει ληφθεί 
από κάποια ηρωική αφήγηση: ο στρατός του σκόρπισε και, λέγεται ότι αυτός διέφυγε 
στην Πολωνία, όπου και πέθανε τρελός, τρομοκρατημένος από αόρατους διώκτες. 
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Η επόμενη αντίδραση προερχόταν από έναν άλλο ετεροθαλή αδελφό, τον ίδιο τον Msti-
slav που είχε συμμετάσχει στη μονομαχία εναντίον του πρίγκιπα των Kazog. Ο Mstislav 
περιγράφεται ως ένας μεγαλόσωμος άνθρωπος, κοκκινοπρόσωπος, με μεγάλα μάτια, έ-
νας τολμηρός πολεμιστής, που ήταν επίσης φιλεύσπλαχνος και φημισμένος για τη γεν-
ναιοδωρία του απέναντι στους υπηκόους του, των οποίων δεν ζήλευε «ούτε τους θησαυ-
ρούς, ούτε το φαγητό, ούτε το ποτό». Ήταν χριστιανός. παρόλα αυτά φαίνεται πως ανήκε 
στην παλιά ηρωική παράδοση σε αντίθεση προς τον επιφυλακτικό και αμφιταλαντευόμε-
νο Γιαροσλάβο. Ο Mstislav ήταν κυβερνήτης του Tmutorakan (βλ. σημ. 90) στα νοτιοα-
νατολικά και εκεί είχε κτίσει μιαν εκκλησία προς τιμήν της Παναγίας ως ευχαριστία για 
τη νίκη του κατά των Kazog. Ο Γιαροσλάβος και ο Mstislav συναντήθηκαν μία νύχτα με 
καταιγίδα και για άλλη μια φορά η αφήγηση της μάχης ακούγεται σαν απόσπασμα από 
ένα ποίημα: «Οι αστραπές φώτιζαν, τα όπλα λαμποκοπούσαν, οι κεραυνοί έπεφταν και ο 
αγώνας ήταν βίαιος και τρομακτικός».  
 
Είναι προφανές ότι οι Βάραγγοι έπαιζαν έναν σημαντικό ρόλο σ’ αυτές τις συγκρούσεις. 
Λέγεται πως ο Γιαροσλάβος είχε έναν Νορβηγό πρίγκιπα, τον Hakon208  στο πλευρό του, 
μία εξαιρετική μορφή μέσα σ’ έναν χρυσοκοσμημένο μανδύα. Σε μερικές από τις καλύ-
τερες χειρόγραφες αναγνώσεις, ονομάζεται slepu, «τυφλός», αν και ο Braun θεωρεί πως 
προέρχεται από τον όρο s’epu, «όμορφος». Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις στις ιστορίες 
του Saxo όπου ηλικιωμένοι πολεμιστές με ελλατωμένη την όραση τους, περιγράφονται 
ως «τυφλοί». Ένας απ’ αυτούς ήταν και ο Harald ο Πολεμοδόντης (War-tooth) στη Μάχη 
του Bravellir,209 και αυτό μπορεί απλά να αποτελεί ένδειξη ότι ο Hakon ήταν ένας ηλικι-
ωμένος άνδρας. Ο Mstislav ανεδείχθη νικητής αυτής της μάχης, αλλά επέτρεψε γενναιό-
δωρα στον μεγαλύτερο αδερφό του να κρατήσει το Κίεβο ενώ αυτός κράτησε το Cherni-
gov και τη γη γύρω από αυτό, με τον ποταμό Δνείπερο ως το όριο μεταξύ τους. Σ’ αυτό ο 
Γιαροσλάβος συμφώνησε, αλλά επέλεξε να παραμείνει στο Νόβγκοροντ αντί για το Κίε-
βο. Φαίνεται πως οι αδελφοί διατήρησαν καλές σχέσεις μέχρι τον θάνατο του Mstislav, ο 
οποίος ήταν προφανώς πολύ πιο δημοφιλής από τον αδελφό του. Ξέρουμε ελάχιστα γι’ 

                                                 
208  Σ.τ.Μ. Haakon ή Håkon στα Νορβηγικά. 
209  Σ.τ.Μ. Η μάχη του Brávellir ή η μάχη της Bråvalla ήταν μια θρυλική μάχη που έλαβε χώρα στο Brávellir 

(Brávellir ή Bråvalla ήταν το όνομα της κεντρικής πεδιάδας της Östergötland, στη Σκανδιναβική μυθολο-
γία) ανάμεσα στον Sigurd Hring, βασιλιά της Σουηδίας και στους Geats (Οι Γήτες ήταν μία βόρεια Γερμα-
νική φυλή που κατοικούσε στη σύγχρονη νότια Σουηδία κατά τη διάρκεια του Μεσαίωνα. Είναι μία από τις 
προγονικές ομάδες των σύγχρονων Σουηδών. Πρώτη αναφορά κάνει σ’ αυτούς ο Πτολεμαίος στην Γεω-
γραφία του, αποκαλώντας τους Γούται, της Västergötland. Αυτή η μάχη λέγεται πως διεξήχθη το 770 και 
την αναφέρουν αρκετές πηγές. Περιγράφεται όμως πιο εκτενώς στην εθνική ιστορία της Δανίας Gesta Da-
norum του Saxo Grammaticus. 
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αυτόν, αλλά φαίνεται ότι διατηρούσε επαφές με τη Σκανδιναβία, αφού παντρεύτηκε μια 
Σουηδή πριγκίπισσα, την Χριστίνα, κόρη του βασιλιά Ingi, και απέκτησε μία κόρη, την  
Malmfrid η οποία παντρεύτηκε τον Νορβηγό βασιλιά Sigurd τον Σταυροφόρο. 
 
Η γενική έλλειψη δημοφιλίας του Γιαροσλάβου φαίνεται να οφείλεται εν μέρει στην μι-
κροπρέπεια που επιδείκνυε στους ακολούθους του και ιδιαίτερα στους Σκανδιναβούς μι-
σθοφόρους του. Αυτή η κατηγορία εκτοξεύεται εναντίον του σε μία από τις πιο λεπτομε-
ρείς ιστορίες της Ισλανδίας που ασχολείται με τα γεγονότα στη Ρωσία την εποχή εκείνη, 
στην ιστορία του Eymund, που περιλαμβάνεται στη Σάγκα του αγίου Ούλαφ, στο Flatey-
jarbók. Γίνεται συχνά αναφορά σ’ αυτή την πηγή, αλλά σπάνια εξετάζεται λεπτομερώς 
και έτσι φαίνεται πως αξίζει τον κόπο να της δώσουμε λίγη προσοχή εδώ. Έχει προταθεί 
πως η ιστορία βασίζεται στις παραδόσεις που είχαν μεταφερθεί στην Ισλανδία από τους 
άνδρες της μονάδας του Eymund, και σίγουρα συνεπάγεται σημαντική γνώση των σχέ-
σεων μεταξύ του Γιαροσλάβου και των Βαράγγων στρατιωτών του, ακόμη και αν δεν 
μπορεί να είναι ιστορικά ακριβής. Ο ήρωας Eymund ήταν γιος ενός Νορβηγού βασιλιά 
στο Hringariki210 και δισέγγονος του Harald του Ξανθού, ενώ ήταν επίσης στενός φίλος 
του αγίου Olaf Haraldson κατά την παιδική του ηλικία. Έφυγε από τη Νορβηγία επειδή ο 
αδελφός του Hraerek πρόδωσε τον βασιλιά και κατέφυγε στην αυλή του Γιαροσλάβου, 
αναζητώντας φήμη, αφού είχε ακούσει ότι οι γιοί του Βλαδίμηρου πολεμούσαν μεταξύ 
τους για το βασίλειο. Οι τρεις γιοι που εισέρχονται στην ιστορία ονομάζονται Burizlaf, 
Jarisleif και Vartilaf. ο πρώτος, που κατέχει το Κίεβο, πρέπει να είναι ο Σβιατοπόλκος. ο 
Jarisleif, που κατέχει το Novgorod, είναι προφανώς ο Γιαροσλάβος. ο Vartilaf έχει ταυ-
τιστεί με τον ανιψιό του Γιαροσλάβου που κυβέρνησε το Πολότσκ, αν και έχει κάποια 
ομοιότητα με τον Mstislav. Ο Eymund προσέφερε στον Jarisleif την υποστήριξή του ε-
ναντίον του αδελφού του στο Κίεβο και έφθασε στο Νόβγκοροντ με τον θετό αδελφό του 
Ragnar και αρκετές εκατοντάδες Σκανδιναβούς. Ο Jarisleif παρουσιάζεται ως ικανός βα-
σιλιάς, αλλά κάπως αδύναμος και ποταπός, ενώ η βασίλισσα, Ingigerd, ήταν μία ωραία 
και γενναιόδωρη κυρία. Καλωσόρισαν τον Eymund και αυτός τους έφερε νέα από τη 
Νορβηγία.  
 
Ο Eymund προσεφέρθη να υπερασπιστεί το βασίλειο απέναντι στους εχθρούς του βασι-
λιά, με αντάλλαγμα την πληρωμή του σε χρυσό και ασήμι, καλά ρούχα για τους άνδρες 
του και τη δική τους περιοχή κατοικίας. Ο βασιλιάς δίσταζε και τους ρώτησε τι αμοιβή 
ακριβώς απαιτούσαν. Ο Eymund δήλωσε ότι πρέπει να τους παρασχεθεί αίθουσα και φα-

                                                 
210  Σ.τ.Μ. Η σημερινή πόλη της Νορβηγίας Ringerike, στο κέντρο της χώρας. Διοικητικό κέντρο της περιοχής 

η πόλη Hønefoss. 
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γητό, μαζί με μία ουγγιά ασήμι για κάθε άνδρα της μονάδας του και επιπλέον μισή ου-
γκιά για κάθε πηδαλιούχο (πλοίαρχο ενός πλοίου), καθώς είχαν φέρει μαζί τους τα δικά 
τους πλοία. Σε περίπτωση πολέμου, έπρεπε να είναι υπό τη διοίκηση του Jarisleif, ο ο-
ποίος πρέπει επίσης να παράσχει τον δικό του στρατό. Ο Eymund εξήγησε ότι μέρος της 
αμοιβής θα μπορούσε να είναι σε δέρματα κάστορα ή ζιμπελίνας και σε «άλλα πράγματα 
που εύκολα κανείς αποκτά στην γη σας», ενώ θα τους έδιναν και επαρκή λεία για να συ-
μπληρώσουν το προκαθορισμένο ποσό. Τελικά, ο βασιλιάς συμφώνησε να υπογράψει 
ένα συμβόλαιο δώδεκα μηνών και οι Νορβηγοί προσάραξαν τα πλοία τους και άρχισαν 
να προετοιμάζονται για πόλεμο. Έμειναν ικανοποιημένοι με τη διαμονή και το φαγητό 
που έλαβαν. 
 
Δεν πέρασε πολύς καιρός και ο Burizlaf απαίτησε να πάρει ορισμένες πόλεις και χωριά 
κοντά στα σύνορα, δηλώνοντας ασύστολα πως θα του ταίριαζε πολύ καλά να εισπράττει 
έσοδα από αυτά. Ο Jarisleif θορυβημένος συμβουλεύτηκε τον Eymund. ο Eymund τον 
προειδοποίησε ότι αν υποχωρήσει τώρα θα ακολουθούσαν περισσότερες απαιτήσεις. και 
κατέληξε: «Δεν γνωρίζω γιατί κρατάτε εδώ έναν ξένο στρατό αν δεν πρόκειται να βασι-
στείτε πάνω μας». Έτσι ο Jarisleif αρνήθηκε τις απαιτήσεις του Burizlaf. ο Burizlaf υπέ-
θεσε ότι ο αδελφός του πρέπει να είχε λάβει ενισχύσεις και έμαθε ότι υπήρχαν 600 Σκαν-
διναβοί στο Νόβγκοροντ. Οι δύο στρατοί συγκρούστηκαν και στις δύο πλευρές ενός πο-
ταμού, όπου οι όχθες ήταν δασωμένες. Για τέσσερις ημέρες, ο Jarisleif δίσταζε και οι ά-
ντρες του άρχισαν να σκορπίζουν, μέχρις ότου ο Eymund προσφέρθηκε να μετακινήσει 
τα πλοία του κατά μήκος του ποταμού και να επιτεθεί έτσι πίσω από τις θέσεις του ε-
χθρού. Αυτή η μανούβρα αποδείχθηκε επιτυχής και υπήρξε μεγάλη σφαγή ανάμεσα 
στους υποστηρικτές του Burizlaf, «ώστε να χρειάζεται πολύς χρόνος για να καταγραφούν 
τα ονόματά τους», και ο Jarisleif έλαβε πολλή λεία.  
 
Οι Σκανδιναβοί επαινέθηκαν πολύ, αλλά δεν έλαβαν την πληρωμή τους στην καθορισμέ-
νη ημερομηνία, καθώς ο βασιλιάς πίστευε ότι ο αδελφός του ήταν νεκρός και είχαν τε-
λειώσει όλα τα προβλήματά του. Στο τέλος ο Eymund του είπε ωμά ότι ο Burizlaf ήταν 
ζωντανός, είχε περάσει τον χειμώνα στην Βιαρμαλάνδη (βλ. σημ. 50) και προχωρούσε μ’ 
έναν στρατό Βιαρμίων, ο οποίος θα τους επιτίθετο σε περίπου τρεις εβδομάδες. Ο βασι-
λιάς κατόπιν συνεννοήθηκε με τους Σκανδιναβούς, αγοράζοντας άλλη μία ετήσια υπηρε-
σία και έτσι ο Eymund διέταξε τους άντρες του να κόψουν δέντρα και να οχυρώσουν την 
πόλη μ’ ένα ξύλινο τείχος, με τους κορμούς όρθιους και γέρνοντας προς τα έξω έτσι ώ-
στε ο εχθρός να μη μπορεί να φτάσει αρκετά κοντά για να εκσφενδονίσει τα πυρομαχικά 
του πάνω από το τείχος. Έξω από το ξύλινο τείχος έσκαψε μία βαθιά τάφρο και την κά-
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λυψε με ξύλα και κατόπιν τοποθέτησε μερικούς χρυσούς κρίκους σ’ ένα φλάμπουρο, που 
κι αυτό ήταν δουλεμένο με χρυσό και το στερέωσε σ’ έναν στύλο δίπλα στην πύλη για να 
δελεάσει τους Βιαρμίους που ήταν πάντα άπληστοι για χρυσό. Οι εισβολείς είδαν τα δα-
χτυλίδια και σκέφτηκαν ότι είχαν πιάσει τον Γιαροσλάβο απροετοίμαστο. προχώρησαν 
προς την πύλη και πολλοί έπεσαν στην τάφρο και σκοτώθηκαν. Στη συνέχεια, ο Burizlaf 
διενήργησε μία δεύτερη σκληρή επίθεση με το κύριο σώμα του στρατού του, μπήκε στην 
πόλη, αλλά απωθήθηκε μόνον όταν ο Eymund ήρθε σε βοήθεια του Jarisleif, ο οποίος 
τραυματίστηκε στο πόδι. Οι άνδρες του Burizlaf κατέφυγαν στο δάσος και πολλοί σκο-
τώθηκαν.  
 
Επειδή ο Βασιλιάς καθυστερούσε ακόμη την πληρωμή, ο Eymund τον κατηγόρησε για 
ανεντιμότητα, καθώς του είχαν φέρει άφθονη λεία. Υπενθύμισε στον βασιλιά ότι πολλοί 
από τους άντρες του είχαν τραυματιστεί και έπρεπε τώρα να τρέφονται και να δέχονται 
περιποιήσεις. δήλωσε ότι αν δεν λάβουν αποζημίωση για τα τραύματά τους, αυτός και οι 
άνδρες του θα έφευγαν: «Δεν υπηρετούμε μόνο για φαγητό και θα προτιμούσαμε να πά-
με στην επικράτεια κάποιου άλλου βασιλιά και να επιδιώξουμε τη φήμη μας εκεί». Ο 
Jarisleif είχε βρει τη σημαία του αδελφού του μετά τη μάχη και υπέθεσε ότι έπρεπε να 
είναι νεκρός, αλλά ο Eymund του είπε ότι ο Burizlaf είχε δραπετεύσει για άλλη μια φορά 
και τώρα προχωρούσε μ’ έναν στρατό Τούρκων, με μαύρους άνδρες και «κάθε είδους 
ειδωλολάτρες», έτοιμος να απαρνηθεί τον Χριστιανισμό αν μπορούσε να κερδίσει το βα-
σίλειο. Ο Ragnar ήθελε να εγκαταλείψει τον Jarisleif στη μοίρα του, αλλά ο Eymund δή-
λωσε ότι θα ήταν ατιμωτικό αν έφευγαν σε περίοδο κρίσης. Όταν ο βασιλιάς ζήτησε τη 
βοήθειά του, αυτός προσφέρθηκε να ασχοληθεί με τους εισβολείς χωρίς να καλέσει τον 
λαό του Νόβγκοροντ, ο οποίος ίσως ήταν απρόθυμος να συμμετάσχει σε άλλη μία μάχη 
και ρώτησε τον βασιλιά αν ήταν έτοιμος να δει τον θάνατο του αδερφού του. Ο Jarisleif 
απάντησε ότι αν τους έστελνε εναντίον του Burizlaf, δεν θα είχε αντίρρηση για τον θάνα-
το του αδελφού του.  
 
Ο Eymund και ο Ragnar κρύφτηκαν στο δάσος, περιμένοντας τον Burizlaf να στήσει τη 
σκηνή του, δίπλα σε μια μεγάλη βελανιδιά σ’ ένα ξέφωτο. Ο Eymund τότε έδεσε τα κλα-
διά μ’ ένα σχοινί και όταν στήθηκε η σκηνή του Burizlaf κάτω από το δέντρο, ένας από 
τους άνδρες του Eymund που ήταν κρυμμένος στα κλαδιά, έδεσε μ’ ένα σχοινί τον χρυσό 
ανεμοδείκτη που ήταν στην κορυφή του κεντρικού στύλου της σκηνής. Όταν όλοι κοι-
μούνταν, έκοψαν τα σχοινιά που κρατούσαν κάτω το δέντρο και η σκηνή σηκώθηκε στον 
αέρα. Ο Eymund είχε ανακαλύψει πού βρισκόταν ο βασιλιάς, επειδή είχε επισκεφτεί το 
στρατόπεδο το προηγούμενο βράδυ μεταμφιεσμένος σε ζητιάνο και με τη γενική σύγχυ-
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ση που υπήρξε, γλίστρησε στο κρεβάτι του βασιλιά και του έκοψε το κεφάλι.   
 
Ο Jarisleif κοκκίνησε από θυμό όταν ο Eymund του έφερε το κεφάλι του αδελφού του 
και είναι σαφές πως δεν του άρεσε καθόλου η πράξη του. Ωστόσο, συμφώνησε πως ο 
Eymund θα έπρεπε να επιστρέψει και να θάψει τον νεκρό βασιλιά, οι υποστηρικτές του 
οποίου είχαν πανικοβληθεί όταν ανακάλυψαν τον θάνατό του. Ο Jarisleif κυβερνούσε 
πλέον τόσο το Νόβγκοροντ όσο και το Κίεβο, αλλά δεν είχε πληρώσει ακόμη την μονάδα 
του Eymund και κάποιοι από την αυλή του είχαν αρχίσει να γκρινιάζουν επειδή είχε σκο-
τωθεί ο Burizlaf. Τελικά ο Eymund ανακοίνωσε ότι επρόκειτο να συμμαχήσει με τον τρί-
το αδελφό, τον Vartilaf. ο ίδιος και οι άνδρες του πήγαν στα πλοία τους. Η βασίλισσα 
Ingigerd συνειδητοποιώντας την ανοησία του συζύγου της, έτρεξε στο κατόπιν τους μαζί 
με τον συγγενή της, τον Jarl Rognvald. Ο Eymund την συνάντησε στην όχθη του ποτα-
μού, παρά τις προειδοποιήσεις του Ragnar. μόλις που απέφυγε τον θάνατο όταν αυτή έ-
βγαλε το γάντι της ως σήμα στους άνδρες της να τον περικυκλώσουν και να τον σκοτώ-
σουν. Ο Eymund οπισθοχώρησε και οι άντρες του πήδηξαν στην ξηρά και απώθησαν την 
βασίλισσα και την ομάδα της προς την όχθη μέσα σε παχιά λάσπη, όπου δεν μπορούσαν 
να κινηθούν. Ο Ragnar θα είχε απαγάγει την Ingigerd, αλλά ο Eymund προτίμησε να δια-
τηρήσει την φιλία της και έτσι την άφησε να επιστρέψει εν ειρήνη. 
 
Προσέφερε τους ίδιους όρους στον Vartilaf, σας αυτούς που είχε προηγουμένως κανονί-
σει με τον Jarisleif. Ο Vartilaf του εξήγησε πως δεν ήταν αρμόδιος να αποφασίσει για τον 
εαυτό του, αλλά συμβουλεύτηκε τον λαό του και αυτός τον προέτρεψε να δεχθεί. Η ε-
ξουσία του, είπε, ήταν μικρότερη από αυτή του Jarisleif στο Νόβγκοροντ, αλλά υποσχέ-
θηκε να συζητήσει τα σχέδια με τον Eymund ανοικτά και να επιβλέψει την αρμόζουσα 
πληρωμή των Σκανδιναβών. Όταν έφθασε στην απαίτηση του Jarisleif να του παραδο-
θούν ορισμένες πόλεις και χωριά, ο Eymund προειδοποίησε τον βασιλιά ότι «ένας άπλη-
στος λύκος δεν είναι κατάλληλος να ασχοληθεί μ’ αυτό» και ότι περισσότερες απαιτή-
σεις θα ακολουθούσαν αν χορηγούνταν αυτές. Έτσι, για άλλη μια φορά, οι δύο στρατοί 
συγκρούστηκαν κατά μήκος ενός ποταμού, αλλά αυτή τη φορά ο Eymund συμβούλεψε 
να υπάρξει καθυστέρηση. Ο ίδιος και ο Ragnar ξεγλίστρησαν από ένα μονοπάτι που οδη-
γούσε στο στρατόπεδο του Jarisleif και καθώς η βασίλισσα πλησίασε με μία μικρή ομά-
δα, μαχαίρωσαν το άλογό της και την απήγαγαν προτού οι σύντροφοί της συνειδητοποι-
ήσουν τι συνέβαινε. Ο Eymund έφερε την βασίλισσα στον Vartilaf και πρότεινε να την 
καλέσουν να μεσολαβήσει ανάμεσα στους αδελφούς. Ο Vartilaf συμφώνησε. Η Ingigerd 
δήλωσε ότι ο Jarisleif πρέπει να συνεχίσει να κατέχει το Νόβγκοροντ, «το καλύτερο βα-
σίλειο στο Garðariki», ενώ ο Vartilaf έπρεπε να κρατήσει το Κίεβο, «το οποίο βρισκόταν 
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στην δεύτερη θέση ως προς την αξία των φόρων υποτέλειας και των τελών», και ο ίδιος 
ο Eymund πρέπει να κυβερνήσει την πόλη Polotsk του Vartilaf και να την επιστρέψει 
στους αδελφούς αν πέθαινε χωρίς κληρονόμο. Ο Eymund θα ήταν υπεύθυνος για την ά-
μυνα της χώρας και ο βασιλιάς θα παρείχε τον αναγκαίο στρατό. Η συμφωνία αυτή λει-
τούργησε καλά, αν και μετά από τρία χρόνια πέθανε ο Vartilaf και το Κίεβο επέστρεψε 
στον Jarisleif.   
 
Ο τελευταίος όρος μοιάζει μ’ εκείνον που είχε τεθεί ανάμεσα στον Γιαροσλάβο και στον 
Mstislav στην αφήγηση του Πρωτορωσικού Χρονικού, και μέρος της ιστορίας ίσως να 
βασίζεται σε σύγκρουση μεταξύ των αδελφών, στην αρχή της εποχής του Γιαροσλάβου. 
Το πιο ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, ωστόσο, είναι η σχέση μεταξύ των βασιλέων, των 
κατοίκων των πόλεων και των Σκανδιναβών μισθοφόρων, η οποία γίνεται πολύ σαφής. 
Στο Νόβγκοροντ, ο Jarisleif είχε την εξουσία να αποφασίσει για ειρήνη ή για πόλεμο, 
αλλά εξαρτάτο από τους κατοίκους της πόλης να δημιουργήσουν στρατό. στο Polotsk, ο 
Vartilaf είχε μικρότερη εξουσία από τον Jarisleif και έπρεπε να συμβουλευτεί τον λαό 
του πριν πάρει σημαντικές αποφάσεις, όπως η πρόσληψη μισθοφόρων. Οι Σκανδιναβοί 
ήρθαν να αναζητήσουν πλούτο και φήμη στην Ρωσία, παίρνοντας μαζί τους τα δικά τους 
πλοία και ως αντάλλαγμα για την πιστή στήριξη και τη στρατιωτική τους δύναμη, είχαν 
διαμονή στη δική τους αίθουσα, προμήθειες, αποζημίωση για τραυματισμούς στη διάρ-
κεια της μάχης και μιαν ετήσια πληρωμή σε ασήμι ή γούνες, ενώ η λεία που συγκεντρω-
νόταν μετά τη μάχη πήγαινε στον βασιλιά. Στην περίπτωση πολέμου μεγάλης κλίμακας, 
ο βασιλιάς και οι κάτοικοι των πόλεων παρείχαν τον στρατό, και ο βασιλιάς ενεργούσε 
ως ο ηγέτης, ενώ οι Σκανδιναβοί παρείχαν υποστήριξη. Σύμφωνα μ’ αυτή την ιστορία, τα 
συμβόλαια με τους μισθοφόρους είχαν διάρκεια ενός έτους την φορά. Τα δέρματα εξα-
κολουθούσαν να χρησιμοποιούνται ως σημαντική πηγή εσόδων και μπορούσαν να προ-
σφερθούν εν μέρει ως πληρωμή αν δεν υπήρχε πολύ ασήμι. 
 
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι κυβερνήτες του Κιέβου και του Νόβγκοροντ δεν παρουσιάζο-
νται πλέον ως Σκανδιναβοί, αν και είχαν σαφώς στενή επαφή με τις βασιλικές οικογένει-
ες της Νορβηγίας και της Σουηδίας και οι αυλές τους λειτουργούσαν ως καταφύγιο για 
εκείνους που έπρεπε να εγκαταλείψουν για λίγο τη Σκανδιναβία. Η Ingigerd και ο Rogn-
vald ήταν Σουηδοί, και γνωρίζουμε ότι ο Mstislav είχε εξ αγχιστείας σχέσεις με τη Σουη-
δία και τη Νορβηγία. Είναι σαφές πως δεν ήταν πάντοτε εύκολο οι πολεμικές μονάδες να 
πληρώνονται για τις υπηρεσίες τους και ένα επεισόδιο στο Χρονικό του Νέστορα παρου-
σιάζει τον Βλαδίμηρο να καθυστερεί την πληρωμή των Βαράγγων, έτσι ώστε πολλοί από 
αυτούς εγκατέλειψαν την υπηρεσία του. Από την άλλη πλευρά, λέγεται πως είχε κάνει το 
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εξής σχόλιο: ενώ ο χρυσός δεν θα του εξασφάλιζε μία συνοδεία, η συνοδεία του θα του 
έφερνε έναν θησαυρό, όπως είχε αποδείξει ο πατέρας και ο παππούς του. Κατά συνέπεια, 
όταν γκρίνιαζαν πως έτρωγαν με ξύλινα κουτάλια, τους έδινε ασημένια: «επειδή ο Βλα-
δίμηρος αγαπούσε τους άνδρες του και τους συμβουλευόταν σχετικά με θέματα διοίκη-
σης, πολέμου και διακυβέρνησης».   
 
Πρέπει να υπήρξαν πολλές σάγκες σχετικά με τις περιπέτειες των Βαράγγων και το προ-
λογικό κεφάλαιο της Yngvars Saga αναφέρει την ιστορία του Eymund που υποστηρίζει 
τον Jarisleif και προφανώς από μία διαφορετική εκδοχή από εκείνη του Flateyjarbók, 
καθώς λέγεται πως ο Burizlaf συνελήφθη και τυφλώθηκε και μεταφέρθηκε μπροστά στον 
βασιλιά, ενώ ο Eymund έλαβε πλούσια λεία. Υπήρχε σαφώς μεγάλο ενδιαφέρον στην 
Ισλανδία για την αυλή του βασιλιά Βλαδίμηρου και του βασιλιά Γιαροσλάβου και οι 
πληροφορίες έφταναν στη δύση ακόμη και μετά το τέλος της βασιλείας του Γιαροσλά-
βου, αν και από τον 11ο αιώνα το κέντρο ενδιαφέροντος είχε ήδη μετατοπιστεί από την 
Ρωσία στο Βυζάντιο.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
 

Οι τελευταίοι δεσμοί με την Σκανδιναβία 
 
Ένας άμεσος σύνδεσμος ανάμεσα στην Garðar (βλ. σημ. 18) και στην Σκανδιναβία, κατά 
την βασιλεία του Γιαροσλάβου, υπήρξε η παρουσία της Ingigerd στο Novgorod. Η βασί-
λισσα σύζυγος του Γιαροσλάβου ήταν κόρη του Ούλαφ της Σουηδίας και έπαιξε έναν 
σημαντικό ρόλο στην ιστορία του Eymund, όπου παρουσιάζεται ως μία ελκυστική, γεν-
ναιόδωρη, αλλά και μάλλον αδίστακτη βασίλισσα, που επηρέαζε πολύ τις πολιτικές απο-
φάσεις ενός αδύναμου και δειλού βασιλιά. Πράγματι, στις Ισλανδικές πηγές, η Ingigerd 
εξελίχθηκε σε κάτι που πλησιάζει την ρομαντική ηρωίδα. συνεχίζει να αγαπά τον Olaf 
Sigurdson της Νορβηγίας, τον οποίο ο πατέρας της δεν της επέτρεψε να παντρευτεί. Τα 
γεγονότα της ιστορίας είναι αποδεδειγμένα, αλλά τα περαιτέρω υπονοήματα που υπάρ-
χουν σε πολλές πηγές και τα οποία αναπτύχθηκαν ειδικότερα από τον Snorri Sturluson 
στην σάγκα Άγιος Ούλαφ, αποτελούν μέρος μιας γενικής ιστορίας των αφηγήσεων, και η 
αυθεντικότητά τους είναι αμφίβολη. Το έργο Ágrip211 μας δίνει μια τίμια και άμεση αφή-
γηση του γεγονότος ότι ο Ούλαφ της Σουηδίας αρνήθηκε να αφήσει την κόρη του να πα-
ντρευτεί τον Νορβηγό συνονόματό του και κατόπιν κανόνισε τον γάμο της με τον Για-
ροσλάβο. Φαίνεται ότι την πρόταση γάμου μετέφερε στην Σουηδία ο Ισλανδός Hjalti, ο 
οποίος είχε περάσει ένα έτος στη Νορβηγική αυλή και ότι μερικοί από τους ποιητές του 
βασιλιά τον συνόδευσαν στο ταξίδι του στην Ουψάλα. Ο Σουηδός βασιλιάς ήταν πολύ 
απρόθυμος να καταλήξει σε μια συμφωνία με τη Νορβηγία, αν και σύμφωνα με το έργο 
Ágrip η κόρη του ευνοούσε το προξενειό και ο Snorri παρουσιάζει τους γαιοκτήμονες 
στη Συνέλευση της Ουψάλας να μιλούν σθεναρά εναντίον της αντινορβηγικής πολιτικής 
του βασιλιά. Όταν όμως ο Ούλαφ της Νορβηγίας έφθασε στη Νότια Σουηδία για να συ-
ναντήσει τη νύφη του, η Σουηδική συνοδεία δεν έφθασε ποτέ, επειδή ο πατέρας της 
Ingigerd είχε δηλώσει με αγανάκτηση, σύμφωνα με τον Snorri, ότι δεν πρέπει ποτέ να 
παντρευτεί τον Νορβηγό βασιλιά, ‘παρόλη την μεγάλη αγάπη που επενδύσατε σ’ αυτόν 
                                                 
211  Σ.τ.Μ. Το έργο Ágrip af Nóregskonungasögum ή Ágrip είναι η ιστορία των βασιλέων της Νορβηγίας. 

Γραμμένο στην παλαιά Σκανδιναβική διάλεκτο, αποτελεί, μαζί με την Historia Norvegiæ, μία από τις Νορ-
βηγικές συνοπτικές ιστορίες. Το διατηρημένο κείμενο ξεκινά με τον θάνατο του Hálfdan svarti (860) και 
τελειώνει με την ανάδειξη στον θρόνο του Ingi krókhryggr (1136), αλλά θεωρείται πως το πρωτότυπο κα-
λύπτει μια μακρύτερη περίοδο, πιθανώς μέχρι τη βασιλεία του Sverrir (1184-1202). Το έργο συντάχθηκε 
από έναν άγνωστο Νορβηγό συγγραφέα γύρω στο 1190. Το μόνο χειρόγραφο που διασώζεται είναι το Ισ-
λανδικό από το πρώτο μισό του δέκατου τρίτου αιώνα. Το διατηρημένο περγαμηνό βιβλίο αποτελείται από 
τέσσερα ‘δεκαεξασέλιδα’, ένα πέμπτο ‘δεκαεξασέλιδα’ έχει χαθεί. Λείπει επίσης το πρώτο φύλλο, γιαυτό 
και ο αρχικός τίτλος του βιβλίου, αν υπήρχε, είναι άγνωστος. Το όνομα Ágrip af Nóregskonungasögum 
("Μία σύνοψη των Ιστοριών των Βασιλέων της Νορβηγίας") χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε μία έκ-
δοση του 1835. 
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τον υπερήφανο άνθρωπο’. Η Ingigerd έστειλε προειδοποίηση στον συγγενή της Jarl 
Rognvald ότι ο πατέρας της παρέμενε ακόμα εχθρικός (προς αυτό τον γάμο) και του ζή-
τησε να ενημερώσει τον Ούλαφ της Νορβηγίας γι’ αυτό. Ο Ούλαφ ήταν «θυμωμένος και 
άρρωστος στην καρδιά του και για μερικές μέρες κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να 
του μιλήσει» και η μόνη ευχαρίστηση του ήταν να μιλάει με ανθρώπους όπως ο Sigvat ο 
Ποιητής για την Ingigerd. Τότε ο Γιαροσλάβος ζήτησε σε γάμο την Ingigerd και ο 
Rognvald πρότεινε να αρραβωνιαστεί το Νορβηγό βασιλιά η αδελφή της Astrid χωρίς να 
ζητήσει την συγκατάθεση του πατέρα της. Η Ingigerd συμφώνησε να παντρευτεί τον 
Γιαροσλάβο υπό τον όρο να την συνοδέψει στην Ρωσία ο Jarl Rognvald και να του επι-
τραπεί να κυβερνήσει το Aldeigjuborg (βλ. σημ. 66), επειδή ήθελε να τον προστατεύσει 
από την εκδίκηση του πατέρα της.   
 
Ο Μπράουν υποστηρίζει ότι το ενδιαφέρον για τις υποθέσεις στην αυλή του Γιαροσλά-
βου και η γνώση για τον προτεινόμενο γάμο που δεν κατέληξε πουθενά οφείλονταν σε 
Ισλανδούς όπως ο Hjalti Skjeggason, οι οποίοι βρίσκονταν στη Νορβηγία με τον βασιλιά 
Ούλαφ όταν συζητήθηκε το ζήτημα. Ο Hjalti επέστρεψε στην Ισλανδία το 1019 και μετά 
από αυτό, οι αυλικοί ποιητές όπως ο Sigvat και ο Hallfred συνέχισαν να ενδιαφέρονται 
για την Ρωσία επειδή ο Olaf II κατέφυγε εκεί με το νεαρό γιο του Magnus το 1029. Λέ-
γεται ότι ο Γιαροσλάβος και η Ingigerd (που υποθέτουμε πως για πρώτη φορά συνάντησε 
τον άντρα που ήθελε να παντρευτεί) τους καλωσόρισαν θερμότατα και προσφέρθηκαν να 
τους παραδώσουν την διακυβέρνηση της πόλης Bulghar επί του Βόλγα, ενώ ο ίδιος ο 
Ούλαφ σκεφτόταν να ταξιδέψει στους Αγίους Τόπους. Ωστόσο, στο τέλος επέστρεψε στη 
Νορβηγία παρά τις συμβουλές τους για το αντίθετο. ο Γιαροσλάβ τον εφοδίασε με άλογα 
και προμήθειες, ενώ ο μικρός γιος του Magnus έμεινε στη φροντίδα της Ingigerd, ενώ ο 
Ούλαφ επέστρεψε για να πέσει νεκρός στο Stiklastad.212    
 
Δύο εκδοχές σε πεζό λόγο της σάγκας του αγίου Ούλαφ, η μία στο έργο Ágrip και η άλλη 
στο Flateyjarbók, περιλαμβάνουν το σχόλιο ότι η Ingigerd δεν ήθελε να αφήσει τον 
Magnus να φύγει όταν έφθασαν απεσταλμένοι για να τον φέρουν στο σπίτι του μετά τον 

                                                 
212  Σ.τ.Μ. Το Stiklestad είναι ένα χωριό και ενορία μαζί στον δήμο Verdal, στην επαρχία Trøndelag της Νορ-

βηγίας. Βρίσκεται 4 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Verdalsøra και περίπου 2 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά 
του χωριού Forbregd/Lein. Το χωριό είναι κυρίως γνωστό ως ο τόπος της μάχης του Stiklestad στις 29 Ιου-
λίου 1030. Η εκκλησία του Stiklestad βρίσκεται στο χωριό και θεωρείται ότι ανηγέρθη στο ακριβές σημείο 
όπου έπεσε ο βασιλιάς Olaf II Haraldsson στη μάχη. Ο βασιλιάς ετάφη στη Nidaros (Τρόντχαϊμ), αγιοκα-
τατάχθηκε εκεί στις 3 Αυγούστου 1031 και αργότερα τα λείψανά του μεταφέρθηκαν στον Καθεδρικό Ναό 
της Nidaros. Μετά την Μεταρρύθμιση, το 1537 απομακρύνθηκαν τα λείψανα του αγίου και η ακριβής θέ-
ση τοποθέτησής τους είναι άγνωστη από το 1568.      
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θάνατο του πατέρα του. Στην εκδοχή της ιστορίας που βρίσκεται στο έργο Morkins-
kinna,213 ο Γιαροσλάβος λέγεται ότι μπήκε στον πειρασμό να χτυπήσει τη σύζυγό του 
όταν αυτή υποτίμησε τη νέα αίθουσα του παλατιού, λέγοντας πως δεν ήταν τόσο όμορφη 
όσο αυτή του Ούλαφ. Αυτό μας θυμίζει μία ιστορία στην Ágrip και στην Fagrskinna, 
όπου η Ingigerd προσβάλλει τον πατέρα της συγκρίνοντας τις επιτυχίες του κατά τη 
διάρκεια της πρωινής κυνηγετικής εκστρατείας με τη νίκη του Ούλαφ πάνω σε αρκετούς 
βασιλείς σε μία μέρα. τον εξοργίζει τόσο πολύ ώστε αυτός δηλώνει πως μετά απ’ όλα αυ-
τά δεν πρόκειται να παντρευτεί τον Ούλαφ. Σε τέτοιες ιστοριούλες μπορούμε να δούμε 
την τάση να μετατρέπονται τα ιστορικά γεγονότα σε μυθοπλασία, τόσο χαρακτηριστικό 
των Ισλανδών παραμυθάδων όταν ορισμένοι χαρακτήρες εισέρχονται στην ιστορία. Ή-
ταν φυσικό το ενδιαφέρον για την Ingigerd μετά τον ενθουσιασμό που προκάλεσε ο προ-
τεινόμενος γάμος το 1018, ενώ ο γενναιόδωρος και αποφασιστικός χαρακτήρας της μπο-
ρεί να είναι μία γνήσια παράδοση βασισμένη στη φήμη της στη Σουηδία και στο Νόβ-
γκοροντ. Η ρομαντική έμφαση που δίνεται στην κακότυχη αγάπη της για έναν άνδρα τον 
οποίο δεν γνώρισε ποτέ, φαίνεται να αυξάνεται καθώς η ιστορία επαναλαμβάνεται και το 
ενδιαφέρον για την εξιδανίκευση του Αγίου Ούλαφ της έδωσε πρόσθετη δημοφιλία. Από 
τις Ρωσικές πηγές δεν ακούμε τίποτα για όλα αυτά. Σ’ αυτές η Ingigerd ονομάζεται Ει-
ρήνη και μόνον ο θάνατός της καταγράφεται το 1050, μαζί με το γεγονός ότι είχε έξι γι-
ους.   
 
Οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα αδέλφια στην ιστορία του Eymund προφανώς βασίζονται 
σε μία ατελή γνώση των υποθέσεων στην Ρωσία, μετά την άνοδο του Γιαροσλάβου στον 
θρόνο. Η εχθρότητα του Σβιατοπόλκου προς αυτόν και οι προσπάθειές του να πάρει ο-
λόκληρη τη βασιλεία από τον αδελφό του, τεκμηριώνονται στο Πρωτορωσικό Χρονικό. 
Η μορφή που έλαβαν οι επιθέσεις στην Ισλανδική ιστορία και ο τελικός θάνατος του 
Πρίγκιπα στα χέρια του Eymund είναι πιθανό να είναι μυθοπλασία. Το αν η παράδοση 
σχετικά με περίπλοκα σχέδια που καταρτίστηκαν για να του πάρουν τη ζωή, μπορούσε 
να έχει κατά κάποιον τρόπο συνδεθεί με τη Ρωσική παράδοση ότι πέθανε τρελός, πι-
στεύοντας ότι τον καταδίωκαν αόρατοι επιδρομείς, μπορεί να είναι μόνο ζήτημα εικασίας 
με τις σημερινές περιορισμένες γνώσεις μας. Ο τρίτος πρίγκιπας, ο Vartilav, ίσως είναι ο 

                                                 
213  Σ.τ.Μ. Το έργο Morkinskinna είναι μία παλιά Σκανδιναβική σάγκα, που αναφέρεται στην ιστορία των βα-

σιλέων της Νορβηγίας από το 1025 έως το 1157. Η σάγκα γράφτηκε στην Ισλανδία γύρω στο 1220 και δι-
ατηρήθηκε σ’ ένα χειρόγραφο από το 1275. Το όνομα Morkinskinna σημαίνει "μουχλιασμένη περγαμηνή" 
και είναι το αρχικό όνομα του χειρόγραφου βιβλίου στο οποίο διατηρήθηκε το έπος. Το βιβλίο βρίσκεται 
σήμερα στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Δανίας, στην Κοπεγχάγη. Το μετέφερε στην Δανία από την Ισλαν-
δία ο Þormóður Torfason (Tormod Torfæus) το 1662. Η σάγκα κυκλοφόρησε στην αγγλική γλώσσα το 
2000 σε μετάφραση του Theodore M. Andersson και της Kari Ellen Gade.  
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Bryacheslav, ο γιος του Izaslav, Σκανδιναβικής καταγωγής από την πλευρά της γιαγιάς 
του, αυτός που κυβέρνησε το Polotsk μετά τον πατέρα του και πέθανε το 1044. Πολέμη-
σε τον Γιαροσλάβο το 1021 και λέγεται στο Πρωτορωσικό Χρονικό πως νικήθηκε, αλλά 
αμέσως μετά απ’ αυτό έρχεται η επίθεση του Mstislav, ο οποίος νίκησε τον Γιαροσλάβο 
και κατόπιν συμφώνησε να διαιρέσει το βασίλειο όπως γίνεται στην Ισλανδική ιστορία. 
Η πλοκή της Ιστορίας του Eymund θα μπορούσε έτσι να περιλάμβανει έναν συνδυασμό 
των δύο συναντήσεων με αντίπαλους διεκδικητές μέσα στην οικογένεια του Γιαροσλά-
βου. Δεν έχει βρεθεί καμία μαρτυρία για την κυριαρχία του Eymund επί του Polotsk. Η 
αναφορά στην πληγή στο πόδι του Γιαροσλάβου, που όπως λέγεται στην ιστορία είχε 
προκληθεί σε μία από τις μάχες με τον αδερφό του, προφανώς σκοπό είχε να εξηγήσει 
την αναπηρία του πρίγκιπα, η οποία αναφέρεται σε Ρωσικές πηγές, αλλά φαίνεται πως 
ήταν μία κατάσταση που πηγαίνει πίσω στην παιδική ηλικία. 
 
Μία άλλη σάγκα που διατηρεί μνήμες από έναν Σκανδιναβό πρίγκιπα που επισκέφτηκε 
την αυλή του Γιαροσλάβου είναι το εργο Yngvars Saga Viðforla, που είναι η μοναδική 
Ισλανδική σάγκα που επιβίωσε με Σουηδό ήρωα. Η σάγκα έχει φθάσει μέχρις εμάς σε 
μια κάπως συγκεχυμένη μορφή και περιλαμβάνει μερικές φανταστικές περιπέτειες, οι 
οποίες έκαναν τον επιμελητή της να την υποτιμήσει όταν για πρώτη φορά δημοσιεύθηκε 
στην Κοπεγχάγη το 1912. Έχουμε, ωστόσο, βάσιμους λόγους να δεχθούμε πως βασίζεται 
στην γνήσια παράδοση μιας διάσημης εκστρατείας στην ανατολική Ρωσία που είχε ανα-
λάβει ένα μέλος της Σουηδικής βασιλικής οικογένειας τον 11ο αιώνα. Ο Μπράουν θεωρεί 
ότι ο ήρωας Ίνγκβαρ ήταν μέλος της παλιάς βασιλικής δυναστείας στην Ουψάλα, η ο-
ποία εκδιώχθηκε μετά την μεταστροφή, και μερικά μέλη της οποίας προσπάθησαν να ξα-
ναπάρουν την εξουσία. Στη σάγκα λέγεται πως ήταν εγγονός του E(i)rik του Νικηφόρου 
και ο Μπράουν πίστευε ότι πιθανότατα ήταν ο γιος του Emund, από πληροφορίες που 
έχουμε από μία σειρά ρουνικών επιγραφών οι οποίες αναφέρονται στο διάσημο ταξίδι 
του στην ανατολή. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η εκστρατεία ήταν σημαντική και 
δαπανηρή, επειδή περισσότερες από είκοσι έξι πέτρινες στήλες στη Σουηδία αναφέρουν 
τα ονόματα των ανδρών που έχασαν τη ζωή τους με τον Ingvar. Καμία άλλη εκστρατεία 
αυτού του μεγέθους δεν έχει καταγραφεί σε αναμνηστικές στήλες τον 11ο αιώνα στη 
Σουηδία.  
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Οι επιγραφές σε τέσσερις περιπτώσεις αναφέρουν τη Serkland214 ως τον τόπο όπου οι 
άνδρες έχασαν τη ζωή τους. Στην αρχή της εποχής των Βίκινγκς, αυτός ο όρος σήμαινε 
συνήθως την περιοχή νοτίως και πέρα από την Κασπία θάλασσα, αλλά αργότερα χρησι-
μοποιήθηκε χαλαρά για την περιοχή που καταλαμβάνουν Μουσουλμανικοί λαοί ανατο-
λικά της Garðar. Το ταξίδι του Ingvar ήταν σαφώς μία ατυχής επιχείρηση. δώδεκα από 
τις επιγραφές χρησιμοποιούν φράσεις όπως «σκοτώθηκε», «έπεσε», «κατέληξε» και κα-
νείς δεν καταγράφεται ότι επέστρεψε ή πέθανε στο σπίτι του. Κάποιοι λέγεται πως ήταν 
πηδαλιούχοι των πλοίων που έφυγαν με τον Ingvar. Ο σκοπός της εκστρατείας δεν είναι 
ξεκάθαρος στις επιγραφές, αν και ένας από το Gripsholm δηλώνει ότι: «Πήγαν μακριά, 
γενναία, αναζητώντας τον χρυσό, και έδωσαν κρέας στους αετούς στο νότο, στη Σερ-
κλανδία (Serkland)».  
 
Οι άνδρες που κατονομάζονται στις πλάκες προέρχονταν όλοι από μία συγκεκριμένη πε-
ριοχή της Σουηδίας, την περιοχή γύρω από τη λίμνη Mälar, με τρεις εξαιρέσεις: από την 
βόρεια Uppland, την Västmanland και τη βορειοανατολική Östergotland. Ο Wessen215 
σημειώνει ότι οι πλάκες αυτές αποτελούν μια ξεχωριστή ομάδα με διακεκριμένο ύφος 
και διακόσμηση. Η ημερομηνία που δίνεται στη σάγκα για τον θάνατο του Ingvar είναι 
το 1042, έντεκα χρόνια μετά την πτώση του Αγίου Ούλαφ, και αυτό συμφωνεί λογικά με 
τις εκτιμώμενες ημερομηνίες κατασκευής των επιγραφών. Συμφωνεί επίσης με την ημε-
ρομηνία που δίνεται σε τρεις σειρές Ισλανδικών χρονικών, αν και δεν γνωρίζουμε αν ό-
λες αυτές ελήφθησαν από κάποια προηγούμενη πηγή ή αν είναι το αποτέλεσμα μιας έ-
μπνευσης που βασίστηκε στη γνώση της σάγκας. Σε γενικές γραμμές, ο Wessen τείνει 
στο να την αποδεχθεί ως μία παλαιά και αξιόπιστη παράδοση. 
 

                                                 
214  Σ.τ.Μ. Σε πηγές της παλαιάς Σκανδιναβικής διαλέκτου, όπως στις σάγκες και στις ρουνικές επιγραφές, η 

Serkland (επίσης Særkland, Srklant, Sirklant, Serklat κ.λπ.) ήταν η «γη των Serkir», που συνήθως ταυτίζο-
νται με τους Σαρακηνούς. Η ακριβής ετυμολογία αμφισβητείται. Serk - μπορεί να προέρχεται από το "Σα-
ρακηνός". από τον όρο sericum, στα λατινικά το μετάξι, που υποδηλώνει μία σύνδεση με τον Δρόμο του 
Μεταξιού. από το φρούριο των Χαζάρων Sarkel. ή από τον όρο serkr, πουκάμισο ή φόρεμα, δηλαδή "γη 
των φορεμάτων". Σε κάθε περίπτωση, αναφέρεται σε μία γη στην Ανατολή. Αρχικά, αναφερόταν στη γη 
νοτίως της Κασπίας Θάλασσας, αλλά σταδιακά επεκτάθηκε για να καλύψει όλες τις Ισλαμικές χώρες, μαζί 
με την Αφρική (και μάλιστα ακόμη και την Μουσουλμανική Σικελία). 

215  Σ.τ.Μ. Ο Elias Wessén (1889 - 1981) ήταν εξέχων Σουηδός γλωσσολόγος και καθηγητής των Σκανδιναβι-
κών γλωσσών στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης (1928-1956). Το 1947 τιμήθηκε με μία από τις 18 έδρες 
της Σουηδικής Ακαδημίας. Το παλαιότερο έργο του αφορούσε τα μορφολογικά προβλήματα στις Γερμανο-
γενείς γλώσσες, την Ονοματολογία και τη Σκανδιναβική μυθολογία. Δημοσίευσε τμήματα του έργου 
Sveriges runinskrifter, εκδόσεις μεσαιωνικών κειμένων, καθώς και διάφορα έργα αναφοράς, όπως το 
Svensk språkhistoria σε τρεις τόμους, και μια γραμματική για τη σύγχρονη Σουηδική γλώσσα, Vårt sven-
ska språk. Το 1944, ίδρυσε το Nämnden för svensk språkvård (σήμερα Språkrådet, το Σουηδικό Συμβούλιο 
Γλωσσών). 



 175 

Όσο είναι δυνατό να επιβεβαιωθεί από πληροφορίες σχετικά με τις οικογένειες των αν-
δρών που τιμώνται στις στήλες, αυτοί που έλαβαν μέρος είναι γηραιότεροι από αυτούς 
που θα ανέμενε κανείς να λάβουν μέρος σε μια τακτική επιδρομή ή στρατιωτική εκστρα-
τεία. Ορισμένες επιγραφές είναι ελλειπείς, αλλά από εκείνες που διατηρούνται καλά, 
τουλάχιστον έντεκα, έχουν αφιερωθεί από κάποιον γιο ή κόρη για να καταγραφεί ο θάνα-
τος ενός πατέρα και οι εννιά από τους άνδρες που αναφέρονται είναι παντρεμένοι. μόνο 
δύο επιγραφές αναφέρουν γονείς και δύο μόνο μία μητέρα. Ο Ruprecht θεωρεί πως του-
λάχιστον δώδεκα από τους είκοσι έξι ήταν άνδρες μεγαλύτερης ηλικίας. Πιστεύει ότι η 
μονάδα του Ingvar ίσως ήταν μία από εκείνες που ήθελαν να υπηρετήσουν τον Γιαροσ-
λάβο, αλλά είναι πιθανό πως σκοπός της εκστρατείας ήταν να ανοίξει εκ νέου την παλιά 
εμπορική διαδρομή δίπλα στον Βόλγα και γιαυτό είχε προσκληθεί να συμμετάσχει ένας 
αριθμός έμπειρων ανδρών. Η σάγκα παρουσιάζει το ταξίδι ως εξερεύνηση και παρόλο 
που δεν εισήλθαν σε άγνωστο έδαφος, όπως επισημαίνει ο Wessen, πιθανόν να υπήρχουν 
ελάχιστες ακριβείς πληροφορίες σχετικά με τις συνθήκες ταξιδιού στον Βόλγα, ενώ σε 
κάθε περίπτωση έπρεπε να ληφθούν υπόψη οι αλλαγές στις κινήσεις των νομαδικών 
λαών σ’ αυτή την περιοχή. Η κατάρρευση των Χαζάρων θα πρέπει να είχε προκαλέσει 
μια σημαντική διαφορά στις συνθήκες σ’ αυτήν την περιοχή.  
 
Σύμφωνα με την σάγκα, ο Ingvar είχε αποκτήσει φήμη όταν ήταν νέος με την επιτυχία 
του να αποσπάσει φόρο υποτελείας από τους κατοίκους της Semigallia (βλ. σημ. 46) 
στην ανατολική Βαλτική. Ο Ούλαφ της Σουηδίας δεν του χορήγησε δική του γη, οπότε 
έφυγε από τη χώρα όταν ήταν είκοσι ετών και πήγε στην αυλή του Γιαροσλάβου, όπου 
πέρασε τρία χρόνια σπουδάζοντας γλώσσες. Στη συνέχεια ξεκίνησε να εξερευνά το με-
γαλύτερο από τα τρία ποτάμια στα ανατολικά του Γαρδαρίκι (Garðariki, βλ. σημ. 18), το 
οποίο πιθανότατα ήταν ο Βόλγας. Ήθελε να ανακαλύψει το που οδηγούσε, και αυτό δεν 
μπορούσε να του το πει κανείς. Αυτός και οι τέσσερις φίλοι του και οι υποστηρικτές τους 
είχαν πολύ περίεργες περιπέτειες, κερδίζοντας ένα ασημένιο καζάνι από έναν γίγαντα, 
βλέποντας ένα λαμπερό ανάχωμα να καλύπτεται με φίδια και συναντώντας έναν ιπτάμε-
νο δράκο. πολλοί από τους άνδρες του χάθηκαν στο δρόμο. Πέρασαν τον πρώτο χειμώνα 
στην αυλή μιας πανέμορφης βασίλισσας που ονομαζόταν Silkisif, στην οποία ο Ingvar 
δίδαξε την Χριστιανική πίστη. Έπειτα πέρασαν αρκετούς καταρράκτες στον ποταμό και 
πέρασαν έναν δεύτερο χειμώνα στην αυλή της Ηλιούπολης, που την κυβερνούσε ένας 
ειδωλολάτρης βασιλιάς, ο οποίος μιλούσε ελληνικά. Τους είπε ότι ο ποταμός οδηγούσε 
στην Ερυθρά Θάλασσα, και τους προειδοποίησε για διάφορους κινδύνους που πιθανόν 
θα συναντούσαν στον δρόμο τους. Στο επόμενο στάδιο του ταξιδιού τους γκρέμισαν το 
σπίτι ενός γίγαντα, προκάλεσαν τον θάνατό του και μετέφεραν μαζί τους το τεράστιο πό-
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δι του.216 Στη συνέχεια συνάντησαν ένα στόλο πλοίων εξοπλισμένων με το Ελληνικό πυρ, 
αλλά ο Ingvar χρησιμοποίησε πύρινα βέλη, που τα είχε ευλογήσει ένας επίσκοπος και 
είχε το καλύτερο αποτέλεσμα από αυτή την συνάντηση, αν και ένα από τα πλοία του κά-
ηκε. Το πόδι του γίγαντα τους χρησίμεψε στην επόμενη περιπέτεια, αφού απέσπασαν την 
προσοχή ενός δράκου και κατάφεραν έτσι να ληστέψουν τον τύμβο του. Τελικά έφτασαν 
στο σημείο όπου ο ποταμός χύνεται πάνω από έναν βράχο στη θάλασσα και εδώ υπήρχε 
μία αίθουσα στοιχειωμένη από κακά πνεύματα, όπου ο βασιλιάς Harald της Σουηδίας εί-
χε χαθεί πριν από πολύ καιρό. Ο Ingvar βρήκε το φλάμπουρο του Βασιλιά και το πήρε 
μαζί του στο ταξίδι της επιστροφής. Υπήρχε μία κατάρα στην αίθουσα λόγω των τρομε-
ρών πραγμάτων που είχαν συμβεί εκεί και κατά την επιστροφή τους πολλοί άνδρες έχα-
σαν τη ζωή τους. τελικά ο ίδιος ο Ingvar πέθανε από αρρώστια. Η υπόλοιπη σάγκα, που 
φαίνεται να είναι ένα υστερόγραφο, ασχολείται με τις περιπέτειες του γιου του Ingvar, ο 
οποίος έκανε το ίδιο ταξίδι και παντρεύτηκε την Silkisif.  
 
Ορισμένα από τα περιστατικά της σάγκας, όπως η περιγραφή των καταρρακτών και η 
αντιμετώπιση του υγρού πυρός, είναι πειστικά ως προς τις λεπτομέρειες τους και μοιά-
ζουν να βασίζονται σε κάποια γνώση των συνθηκών στις ανατολικές περιοχές. Αν σκο-
πός της εκστρατείας ήταν όντως να βρεθεί ένας δρόμος προς την Κασπία Θάλασσα για 
εμπορικούς σκοπούς, τώρα που δεν χρειαζόταν πλέον να υπολογίσουν στην εχθροτητα 
των Βουλγάρων του Βόλγα ή των Χαζάρων, μπορούσε να βρεθεί μία εξήγηση για το πε-
ρίεργο συμβάν στην στοιχειωμένη αίθουσα. Ο θρύλος αυτός θα μπορούσε να αναφέρεται 
στην τρομερή ήττα στον Κάτω Βόλγα τον προηγούμενο αιώνα, όταν πολλοί από τον 
στρατό των Ρως λέγεται πως έχασαν τη ζωή τους στον ποταμό. Η αφήγηση της σάγκας 
δεν είναι πολύ σαφής, αλλά ένας δαίμονας εξηγεί σ’ έναν από τους άνδρες του Ingvar 
που είχαν εισέλθει στην αίθουσα ότι ο Harald, ο βασιλιάς των Σουηδών, είχε κάποτε α-
κολουθήσει αυτόν τον δρόμο: 
 
«...και πέθανε στη δίνη της Ερυθράς Θάλασσας με τη μονάδα του, και τώρα έχει έρθει 
εδώ ως φρουρός και προς επίρρωση της ιστορίας μου σώζεται το φλάμπουρό του στην 
αίθουσα, και ο Ingvar μπορεί να το πάρει μαζί του και να το στείλει στη Σουηδία, έτσι 
ώστε να μην αφεθούν στην άγνοια για την τύχη του βασιλιά τους».  
 
Οι διάφορες διηγήσεις για γίγαντες, δράκους και τα συναφή στη σάγκα είναι χαρακτηρι-
στικές ιστορίες των ανατολικών περιοχών στις θρυλικές σάγκες. μπορούν επίσης να συ-

                                                 
216  Το περίεργο αυτό περιστατικό θα μπορούσε ενδεχομένως να βασίζεται στην απόκτηση μέρους ενός μεγά-

λου αγάλματος στην Ελληνική περιοχή της νότιας Ρωσίας.  
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γκριθούν με τις ιστορίες που άκουσε ο Ibn Fadlan (βλ. σημ. 70) όταν διέσχιζε τον Βόλγα 
στις αρχές του δέκατου αιώνα, ταξιδεύοντας για την αυλή του βασιλιά της Βουλγαρίας. 
Παράξενες ιστορίες θαυμάτων και κινδύνων πρέπει να είχαν μεταφερθεί από αυτή την 
περιοχή, μερικές από τις οποίες σε παραμορφωμένη μορφή φαίνεται να βρήκαν τον δρό-
μο τους στην επική λογοτεχνία. Ο συγγραφέας της σάγκας σ’ αυτή την περίπτωση, πιθα-
νότατα δεν γνώριζε πολλά από τα γεγονότα της εκστρατείας του Ingvar, αλλά γέμισε την 
πλοκή του με δημοφιλείς ιστορίες αυτού του είδους. Ωστόσο, όπως προτείνει ο Wessen, 
μπορεί επίσης να άντλησε στοιχεία από την προφορική παράδοση που είχε μεταφερθεί 
στην Ισλανδία από την Ρωσία. Η σάγκα λέει ότι μόνο ένα πλοίο από τα τριάντα που εί-
χαν ξεκινήσει επέστρεψε στο Garðariki και ότι ο Garða-Ketil, φίλος του Ingvar, μετέφερε 
τα νέα για τον θάνατο του πρίγκιπα και την απώλεια πολλών ανδρών πίσω στη Σουηδία. 
κατόπιν ο Ketil μετέφερε την ιστορία στην Ισλανδία. Παρόλο που αυτός μπορεί να είναι 
ο συμβατικός τρόπος να επινοηθεί κάποια εγκυρότητα για μία άγρια ιστορία, ο αριθμός 
των ρουνικών επιγραφών που αναφέρονται στην εκστρατεία δείχνουν ότι η ιστορία πρέ-
πει να έγινε ευρέως γνωστή.  
 
Προφανώς αυτή η τελευταία προσπάθεια των Σουηδών τυχοδιωκτών να βρουν μία πηγή 
πλούτου στις ανατολικές περιοχές με τις παλιές μεθόδους, οι οποίες μπορεί να είχαν και 
την κρατική στήριξη της χώρας τους, δεν ευδοκίμησε. Υπήρξε άλλη μία αποτυχία στο 
τελευταίο σκέλος της βασιλείας του Γιαροσλάβου, όταν έλαβε χώρα η τελευταία επιδρο-
μή των Ρως στην Κωνσταντινούπολη. Η χρονολογία που δίνει το Πρωτορωσικό Χρονικό 
είναι το 1043, και αυτή επιβεβαιώνεται από ελληνικές πηγές, από τις αφηγήσεις του Κε-
δρηνού και του Μιχαήλ Ψελλού, με τον δεύτερο να ισχυρίζεται ότι παρακολούθησε την 
ήττα των πλοίων των εισβολέων καθώς καθόταν με τον αυτοκράτορα ατενίζοντας τον 
Βόσπορο. Ο Ψελλός δηλώνει ότι το βάρβαρο έθνος των Ρως ανέκαθεν μισούσε την αυ-
τοκρατορία και χρησιμοποιούσε κάθε πρόσχημα για να επιτεθεί. ένας μη παράλογος ι-
σχυρισμός αν παρατηρήσει κάποιος τη σειρά των προηγούμενων επιθέσεων στη Μαύρη 
Θάλασσα. Ωστόσο, δεν είχαν καταφέρει τίποτα, δηλώνει, κατά τη βασιλεία του Βασιλεί-
ου Β΄, ο οποίος ήταν ένας ισχυρός ηγέτης, αλλά μετά τον θάνατό του και τον θάνατο του 
Ρωμανού Γ΄, αποφάσισαν να κάνουν άλλη μία προσπάθεια. Ετοιμάστηκε ένας μεγάλος 
στόλος, κατασκευάζοντας πολλά σκάφη, μικρά και μεγάλα, και μόλις ξεκίνησαν έμαθαν 
πως ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Β΄ εκθρονίστηκε. αυτός ήταν ο λαομίσητος αυτοκράτορας 
που αρνήθηκε να κάνει χρήση της Φρουράς των Βαράγγων και κατά τη διάρκεια της σύ-
ντομης βασιλείας του ο Harald της Νορβηγίας βρέθηκε στην φυλακή. Δεν είναι γνωστό 
αν αυτό έχει να κάνει με την ανανεωμένη έχθρα των Ρως, αλλά σύμφωνα με τον Κεδρη-
νό οι Ρως είχαν εξοργιστεί από κάποιο γεγονός στην Κωνσταντινούπολη. δίνει ως λόγο 
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την δολοφονία ενός Ρως ευγενικής καταγωγής κατά τη διάρκεια μίας επίθεσης εναντίον 
των Ρως εμπόρων στην πρωτεύουσα. Ο Ψέλλος τονίζει επίσης ότι οι Ρως δεν είχαν κανέ-
να παράπονο εναντίον του Κωνσταντίνου Θ΄, του διαδόχου του Μιχαήλ, αλλά προχώρη-
σαν στην επίθεση για να μη χαθούν όλες οι προετοιμασίες που είχαν κάνει. Ο στόλος έ-
φτασε στον Βόσπορο και οι Ρως ξεκίνησαν δίνοντας στους Έλληνες την ευκαιρία να 
τους εξαγοράσουν, αλλά οι όροι τους ήταν τόσο υπερβολικοί ώστε ήταν εκτός πάσης 
πραγματικότητας. Ο Ψέλλος αναφέρει το ποσό που ζητούσαν: χίλιους στατήρες217 για 
κάθε πλοίο και ο Κεδρηνός αναφέρει χρυσό βάρους τριών λιβρών για κάθε ναύτη, και τα 
χρήματα να μετρηθούν σ’ ένα από τα πλοία τους. Οι ναυτικές δυνάμεις στην πρωτεύου-
σα ήσαν και πάλι υποστελεχωμένες, αλλά ο αυτοκράτορας συνέλεξε τις λίγες διαθέσιμες 
τριήρεις μαζί με μεταφορικά πλοία και μερικά ακόμη παλαιά επισκευασμένα πλοία και 
τα εξόπλισαν όλα αυτά με σωλήνες που εκτόξευαν το υγρό πυρ. Συγκεντρώθηκαν κατό-
πιν στο λιμάνι, ενώ οι Ρως ήταν αγκυροβολημένοι στην απέναντι όχθη. Το πρωί, τα 
πλοία των Ρως προχώρησαν και παρατάχθηκαν σε μία γραμμή κατά μήκος του Βοσπό-
ρου, ώστε να αποκλείσουν την διέλευση και έτσι παρουσίαζαν ένα τρομακτικό θέαμα 
στους Έλληνες. Ο ίδιος ο Ψελλός παρακολουθούσε από έναν λόφο και το απόγευμα είδε 
τις τριήρεις που είχε στείλει ο αυτοκράτορας κατά του εχθρού να εγκαταλείπουν το λι-
μάνι. Αρκετά πλοία των Ρως προχώρησαν για να τα περικυκλώσουν και τα πληρώματά 
τους προσπάθησαν να τα βλάψουν κτυπώντας τα με μακριά κοντάρια κάτω από την ίσα-
λο γραμμή. Τα ελληνικά πλοία ήταν επανδρωμένα με εκτοξευτές δοράτων, λίθων και υ-
γρού πυρός και επιτέθηκαν στα πλοία των Ρως μέχρις ότου τα πληρώματα ένοιωσαν τόσο 
ανίσχυρα μπροστά στο υγρό πυρ ώστε να πέφτουν στο νερό. Περισσότερα ελληνικά 
πλοία προχώρησαν και οι Ρως άρχισαν να αποσύρονται. τότε ξαφνική ξέσπασε καταιγίδα 
και μερικά από τα εχθρικά πλοία βυθίστηκαν ενώ άλλα εξώκειλαν στην στεριά ή κατα-
λήφθηκαν από τις τριήρεις και ρυμουλκήθηκαν στην στεριά. Ο Κεδρηνός καταγράφει ότι 
τουλάχιστον 15.000 πτώματα ξεβράστηκαν στις όχθες του Βοσπόρου και μεταξύ των κα-
τεστραμμένων πλοίων ήταν και εκείνο του αρχηγού τους, του πρίγκιπα Βλαδίμηρου, γιου 
του Γιαροσλάβου. Υποχρεώθηκε να επιβιβαστεί σε άλλο σκάφος και μαζί με τη σωματο-
φυλακή του αποσύρθηκε στα βόρεια, προς τη Βουλγαρική ακτή και κατάφερε να επιτεθεί 
σε μερικές από τις τριήρεις που τους ακολουθούσαν, και μάλιστα κατέλαβε τέσσερις από 
αυτές. Ο Σλάβος διοικητής, ο Vyshata, ανακοίνωσε τότε ότι σκόπευε να επιστρέψει στην 
πατρίδα τους με τους στρατιώτες του διά ξηράς, πράγμα που θεωρούσε ότι τους έδινε 

                                                 
217  Σ.τ.Μ. Στατήρ, στατήρος: αρχαίο ελληνικό νόμισμα, συνήθως αργυρό, αλλά σε κάποιες περιπτώσεις και 

χρυσό, που κόπηκε από διάφορες Ελληνικές πόλεις. Είναι ωστόσο παράξενο που χρησιμοποιείται τόσο αρ-
γά, κατά την μέση Βυζαντινή περίοδο, όταν κυκλοφορούσε το πανίσχυρο βυζαντινό νόμισμα, ο σόλιδος, το 
γνωστό στην Δύση ως bezant. 
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περισσότερες πιθανότητες επιβίωσης. Κοντά στη Βάρνα, όμως, υπέστησαν επίθεση από 
μία ντόπια δύναμη και έχασαν πολλούς άντρες, ενώ περίπου 800, συμπεριλαμβανομένου 
του Vyshata, εστάλησαν στην Κωνσταντινούπολη και πολλοί τυφλώθηκαν. Ο Vyshata 
επέστρεψε στο Κίεβο μετά από τρία χρόνια. Η καταιγίδα που διασκορπίζει τα εχθρικά 
πλοία πρέπει να προστεθεί στον θρύλο της καλής τύχης του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου, 
στην οποία αναφέρεται ο Ψελλός. Αυτή είναι η τελευταία επίθεση στη Βυζαντινή πρω-
τεύουσα που καταγράφεται στα αρχεία του Κιέβου.  
 
Μετά την εποχή αυτή οι εκστρατείες των Σκανδιναβών ηγετών στη Ρωσία και οι μονάδες 
των μισθοφόρων δεν μπορούν πλέον να εντοπιστούν λεπτομερώς και δεν υπάρχουν 
Σκανδιναβικά αρχεία που θα μας βοηθούσαν να εντοπίσουμε το τέλος της ιστορίας των 
Βαράγγων. Αντίθετα, η έμφαση μετατοπίζεται στην ίδια την Κωνσταντινούπολη, όπου 
όλο και περισσότεροι Σκανδιναβοί εισέρχονται στην υπηρεσία του αυτοκράτορα και οι 
περιπέτειές τους εκεί έχουν αφήσει ένα έντονο αποτύπωμα στην Ισλανδική λογοτεχνία. 
 
Αυτό είναι το τέλος ενός ταραγμένου κεφαλαίου, μεγάλο μέρος του οποίου μνημονεύεται 
στην Σουηδική παράδοση, αλλά αυτό το κεφάλαιο ποτέ δεν έφθασε στην Ισλανδία. Είναι 
φανερό από πηγές εκτός της Σκανδιναβίας ότι υπήρχε άφθονο υλικό για ηρωική ποίηση 
και σάγκες στις πράξεις των ανατολικών Βίκινγκς, από τις οποίες έχουν φτάσει μέχρις 
εμάς μόνο κάποια αμυδρή και αδύναμη ηχώ. Οι ιστορίες συγκρούσεων, συμμαχιών και 
διπλωματίας σε μια μεγάλη περιοχή της ανατολικής Ευρώπης μας δίνουν μια περαιτέρω 
ένδειξη για το εύρος και την ποικιλία των επαφών που δημιουργήθηκαν σε μια περίοδο 
μεγαλύτερη από διακόσια χρόνια, με τους νομαδικούς λαούς και τους μουσουλμάνους. 
Επειδή εξετάζουμε ως επί το πλείστον τις κινήσεις σχετικά μικρών μονάδων υπό την η-
γεσία μεμονωμένων αρχηγών και όχι μεγάλους στρατούς εξοπλισμένους για μαζική με-
τακίνηση, οι ευκαιρίες γνωριμίας με τη ζωή αυτών των ξένων λαών και η υιοθέτηση κά-
ποιων από τα έθιμα και τις παραδόσεις τους, πρέπει να ήταν ένα σημαντικό ζήτημα. Η 
επιμονή που έδειχναν οι Σκανδιναβοί να διεισδύουν στις επικίνδυνες περιοχές κατά μή-
κος του ανατολικού δρόμου δείχνει την πλούσια ανταμοιβή που τους περίμενε και τις δυ-
νατότητές που προσέφερε αυτή η διείσδυση, ενώ τα αποτελέσματα δεν γίνεται να περιο-
ριστούν μόνο στα οικονομικά οφέλη, όσο σημαντικά κι αν ήσαν αυτά. Εξερευνητές όπως 
οι Ǫrvar-Odd και Ingvar και οι ξεχασμένοι ηγέτες που οδήγησαν τα πλοία τους στη Μαύ-
ρη Θάλασσα και στην Κασπία, συνοδεύονταν από πολλούς μικρότερους τυχοδιώκτες, 
μερικοί από τους οποίους πρέπει να είχαν περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής τους 
στις ανατολικές περιοχές, έτσι ώστε ο δρόμος να κρατιέται ανοικτός τόσο για τις ιδέες 
όσο και για τα ασημένια νομίσματα κατά την επιστροφή τους στη Σουηδία και στη Νορ-
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βηγία. Όταν προσθέτουμε σ’ αυτό τη συνάντηση τους με τον πλούτο και το μεγαλείο του 
Βυζαντίου και του θησαυρού της αρχαίας γνώσης και των σύγχρονων τεχνικών γνώσεων 
που κατείχε, η εικόνα του ανατολικού δρόμου δέχεται νέο πλούτο και ποικιλία.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Η Φρουρά των Βαράγγων 
 
Μεγάλο μέρος της ιστορίας των Βίκινγκς στην Ανατολή αφορά τις επιθέσεις τους στην 
Κωνσταντινούπολη, την πρωτεύουσα του Βυζαντίου. Ωστόσο, οι σχέσεις τους με την 
Αυτοκρατορία δεν ήταν εντελώς εχθρικές και η παράδοση της θητείας τους στις Βυζα-
ντινές ένοπλες δυνάμεις τον δέκατο, ενδέκατο και δωδέκατο αιώνα πρέπει τώρα να εξε-
ταστεί με τη σειρά της. Η ιστορία των Σκανδιναβών που υπηρετούν στην Κωνσταντινού-
πολη και σε διάφορες εκστρατείες στο εξωτερικό έχει καταγραφεί προσεκτικά από τον 
Sigfus Blöndal218 στην πολύτιμη μελέτη του, Væringjasaga, ένα έργο ελάχιστα γνωστό 
επειδή έχει δημοσιευθεί στα Ισλανδικά. Οι ακαταπόνητες έρευνές του στις Σκανδιναβι-
κές και Ελληνικές πηγές αποκαλύπτουν τις πλούσιες εμπειρίες που ανοίγονταν σε όσους 
εισέρχονταν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, ειδικά σε εκείνους από την Φρουρά των 
Βαράγγων που βρίσκονταν σε στενή επαφή με την αυτοκρατορική οικογένεια και με την 
άνοδο και την πτώση των δυναστειών μέσα στην καρδιά της αυτοκρατορίας. Έχει υπο-
στηριχθεί ότι η μελέτη χρειάζεται εκτενή αναθεώρηση, λόγω της τάσης του Blöndal να 
θεωρεί ότι οι Ισλανδοί ήσαν παρόντες σε πολλές περιπτώσεις για τις οποίες οι μαρτυρίες 
είναι αμφίβολες. Ωστόσο, η πλήρης και προσεκτική τεκμηρίωσή του και η ικανότητά του 
να αντλεί υλικό από ένα ευρύ φάσμα πηγών, καθιστούν την μελέτη του ένα τεράστιο επί-
τευγμα, κάτι που πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη από κάθε φοιτητή της ιστορίας των 
Βαράγγων. 
 

Η παράδοση εξάρτησης από βαρβαρικά στρατεύματα που προήρχοντο έξω από την αυ-
τοκρατορία ήταν τόσο παλιά όσο και η ίδια η πόλη, καθώς ο Κωνσταντίνος έδειξε μεγά-
λη τιμή στους Cornuti219 για τον ρόλο που έπαιξαν στη μάχη της Μιλβίας Γέφυρας το 

                                                 
218  Σ.τ.Μ. Ο Δρ Sigfús Blöndal (1874-1950) συνέγραψε πολλά έργα στην Ισλανδική γλώσσα και εργάστηκε 

ως βιβλιοθηκάριος στη Βασιλική Βιβλιοθήκη της Κοπεγχάγης. Είναι γνωστός για το Konunglega 
bókasafnið (Ισλανδο-δανικό λεξικό), το οποίο συνέγραψε με τη σύζυγό του Björg Þorláksdóttir Blöndal 
και μια μικρή ομάδα μελετητών. Το ζευγάρι και οι άλλοι μελετητές χρειάστηκαν σχεδόν 20 χρόνια για να 
συντάξουν το λεξικό, το οποίο πρωτοδημοσιεύθηκε το 1920-1924. Το Blöndalsbókin (το βιβλίο των Blön-
dal) ή το Orðabók Blöndals (το λεξικό των Blöndal), όπως συνήθως το αποκαλούν οι Ισλανδοί, αποτελεί 
βασική πηγή της Ισλανδικής γλώσσας. Ο Δρ. Blöndal δίδαξε τα σύγχρονα Ισλανδικά στο Πανεπιστήμιο 
της Κοπεγχάγης από το 1931 έως το 1946. Μετέφρασε πολλά αρχαία ελληνικά ποιήματα στα Ισλανδικά, 
καθώς και πολλά ποιήματα από τον σύγχρονο Έλληνα ποιητή Αριστοτέλη Βαλαωρίτη. Ασχολήθηκε ερευ-
νητικά με τους Βάραγγες της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας για 25 χρόνια και ολοκλήρωσε το έρ-
γο του για τους Βάραγγες στα Ισλανδικά λίγο πριν από τον θάνατό του. 

219  Σ.τ.Μ. Οι Cornuti ("κερασφόροι") ήταν μία μονάδα auxilia palatina στον Ύστερο Ρωμαϊκό στρατό, που 
δραστηριοποιείται στον 4ο και 5ο αιώνα. Πιθανότατα σχετίζονταν με τους Cornuti seniores και τους Cor-
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312 μ.Χ. Όχι μόνον αυτοί οι Γερμανογενείς πολεμιστές απεικονίζονται καθαρά στην Α-
ψίδα του Κωνσταντίνου να στέκονται κοντά στον Αυτοκράτορα, αλλά το έμβλημα των 
κεράτων που καταλήγουν σε κεφάλια ζώων που φέρονται στα κράνη τους ενσωματώθη-
κε στον Ρωμαϊκό στρατό, μαζί με τη Γερμανική πολεμική ιαχή, την barditus. Τα συντάγ-
ματα διάσπασης του εχθρού σχηματίζονταν από τους πιο πολύτιμους βάρβαρους νεοσύλ-
λεκτους, όπως οι Bucellarii220 και οι Foederati.221 Από την πρώτη κιόλας στιγμή της ιστο-
ρίας της Κωνσταντινούπολης υπήρχαν ορισμένες επίλεκτες μονάδες που ήταν επιφορτι-
σμένες με την φύλαξη της πόλης, του παλατιού και του προσώπου του αυτοκράτορα. αυ-
τές αποτελούσαν μέρος των Ταγμάτων, του τμήματος του στρατού που στάθμευε μέσα 
και γύρω από την πρωτεύουσα. Οι μονάδες αυτές γνωστές ως Σχολές (Candidati), Εξ-

                                                                                                                                                             
nuti iuniores. Σύμφωνα με μερικούς μελετητές, απεικονίζονται στην Αψίδα του Κωνσταντίνου, ως οι στρα-
τιώτες που εμφανίζονται να φορούν κράνη με κέρατα. Στο ανάγλυφο που παριστάνει τη Μάχη της Βερό-
νας (312), βρίσκονται στις πρώτες γραμμές και απεικονίζονται να μάχονται με τους τοξοβόλους στο ανά-
γλυφο της Μάχης στην Μιλβία Γέφυρα. Οι Cornuti ανήκαν στο comitatus της Γαλατίας και μαρτυρούνται 
στα βόρεια σύνορα από το 355. 

220  Σ.τ.Μ. Οι Βουκελάριοι ήταν μονάδα στρατιωτών στην ύστερη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και στη Βυζαντινή 
Αυτοκρατορία που δεν υποστηρίζονται από το κράτος αλλά από κάποιο άτομο όπως στρατηγό ή κυβερνή-
τη, ουσιαστικά ήταν τα «οικιακά στρατεύματα». Η λέξη ετυμολογείται από τη λέξη «Βουκάκρατον», η ο-
ποία παράγεται από τις λέξεις «Βούκα», δηλ. μπουκιά, όπως ονομαζόταν εκείνη την εποχή το Σώμα του 
Χριστού στην Θεία Ευχαριστία ή/και ο Άρτος της Αρτοκλασίας και «Άκρατος», δηλ. ανόθευτος οίνος, κα-
θώς και από τη λέξη «Κελλάριος» που σημαίνει «Φύλαξ». Αυτές οι μονάδες ήταν γενικά αρκετά μικρές, 
αλλά, ειδικά κατά τη διάρκεια πολλών εμφύλιων πολέμων, αυξάνονταν σε αριθμό αρκετών χιλιάδων αν-
δρών. Στην πραγματικότητα, οι βουκελάριοι ήταν μικρά ιδιωτικά στρατεύματα εξοπλισμένα και πληρωμέ-
να από πλούσιους ανθρώπους. Ως εκ τούτου ήταν αρκετά συχνά καλύτερα εκπαιδευμένοι και εξοπλισμέ-
νοι, για να μην αναφέρουμε και παρακινημένοι, από τους τακτικούς στρατιώτες της εποχής. Τον 6ο αιώνα, 
ο Βελισάριος απασχολούσε έως και 7.000 βουκελάριους. Μέχρι αυτή την περίοδο, οι βουκελάριοι ενσω-
ματώθηκαν καλά στον κύριο ρωμαϊκό στρατό και σύντομα ο όρος άρχισε να εφαρμόζεται αδιακρίτως σε 
καλά εξοπλισμένα ιππικά στρατεύματα. Έτσι, τον 7ο αιώνα, όταν οι περιοχές στρατιωτικής στρατολόγησης 
αποτελούσαν τη βάση του Θεματικού Συστήματος, ένα από τα πρώτα θέματα ήταν εκείνο 
των Βουκελαρίων, στην περιοχή της Παφλαγονίας και της Γαλατίας, με πρωτεύουσα την Άγκυρα. 

221  Σ.τ.Μ. Με το εξελληνισμένο όνομα Φοιδεράτοι (εκ της λατινικής foederati = ομόσπονδοι), ονομάζονταν 
οι κάτοικοι ανεξαρτήτων πόλεων που συνδέονταν με την αρχαία Ρώμη με συνθήκες (foedus). Οι κάτοικοι 
αυτών των πόλεων ήταν μεν σύμμαχοι με τους Ρωμαίους αλλ’ όμως δεν είχαν και τα ίδια δικαιώματα του 
Ρωμαίου πολίτη μέσα στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα απέκτησαν μετά τον 
Συμμαχικό Πόλεμο του 91 π.Χ.. Τότε οι πόλεις των Φοιδεράτων ονομάσθηκαν «πολιτείες», και οι μεν λαοί 
της Ιταλίας λέγονταν civitas, οι δε ξένοι peregrini. Κατά την ύστερη Αρχαιότητα φοιδεράτοι ονομάζονταν 
στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ομόσπονδα μισθοφορικά στρατεύματα με δικό τους οπλισμό, ως επί το πλεί-
στον αποτελούμενα από Γότθους. Στους γερμανικής καταγωγής φοιδεράτους είχε επιτραπεί από 
τον τέταρτο αιώνα μ.Χ. να εγκατασταθούν σε ρωμαϊκά εδάφη για να τα καλλιεργήσουν, έναντι της υπο-
χρέωσης στράτευσης για κάποιο χρονικό διάστημα. Στα ανατολικά, Ασιατικά σύνορα της Αυτοκρατορίας 
ως φοιδεράτοι αξιοποιούνταν και αραβικοί πληθυσμοί. Οι δυνάμεις των φοιδεράτων και οι διοικητές τους 
ήταν αυτές που, μετά την εξασθένιση και τελικά εξάλειψη της ισχύος του ρωμαϊκού κράτους στη Δυτική 
Ευρώπη κατά τον πέμπτο αιώνα μ.Χ., κάλυψαν το κενό εξουσίας οδηγώντας σε μία πανσπερμία κρατιδίων. 
Την ίδια στιγμή, στο κραταιό ανατολικό τμήμα της Αυτοκρατορίας, μετά το τέλος του 5ου αιώνα μ.Χ. τα 
μισθοφορικά στρατεύματα των φοιδεράτων ανασυγκροτήθηκαν σε νέες βάσεις και οι αρχηγοί τους προέρ-
χονταν από αξιωματικούς του βυζαντινού στρατού. 
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κουβίτορες ή Εξκούβιτοι (Excubitors) και Βίγλα ή Αριθμός συμπεριλήφθηκαν στα Τάγ-
ματα από πολύ νωρίς και οι Ικανάτοι προστέθηκαν ως μια τέταρτη ιππική μονάδα από 
τον Νικηφόρο Α΄ στις αρχές του 9ου αιώνα. Υπήρχαν επίσης δύο μονάδες πεζικού, οι 
Νούμεροι (Numeri) και οι Οπτιμάτοι (Optimati), που φύλαγαν τα τείχη. Άλλες ειδικές 
μονάδες εδημιουργούντο κατά καιρούς, ειδικά στον 11ο αιώνα.  

 
Απ’ όλες αυτές τις μονάδες, οι σπουδαιότερες ήσαν οι Σχολές, ένα ιππικό από νεαρούς 
Έλληνες που ζούσαν στην πρωτεύουσα, και μπορούσαν να πάνε στα σπίτια τους όταν 
δεν είχαν υπηρεσία. Έφεραν λευκά χαρακτηριστικά πάνω από την πανοπλία τους και έ-
παιζαν σημαντικό ρόλο στις δημόσιες τελετές στις οποίες συμμετείχε ο αυτοκράτορας. 
Οι Εξκουβίτορες ή Εξκούβιτοι είχαν αστυνομικά καθήκοντα και προχωρούσαν σε συλ-
λήψεις. είχαν μία φρουρά στην πρωτεύουσα και σε διάφορες άλλες πόλεις της Μικράς 
Ασίας και συνόδευαν τον αυτοκράτορα στις εκστρατείες του. Η Βίγλα ή Αριθμός ήταν  

 
υπεύθυνοι για τη φύλαξη των παλατιών το βράδυ. Μόλις οι Σκανδιναβοί κατάφεραν να 
εδραιώσουν την επαφή τους με την πρωτεύουσα, μπόρεσαν τότε να βρουν μια θέση σ’ 
αυτά τα συντάγματα, επειδή αυτή την εποχή ήταν περίπου που η φρουρά διευρύνθηκε 
και μεγάλος αριθμός μισθοφόρων έγιναν δεκτοί σ’ αυτήν. Η παρουσία των Ρως στις αυ-
τοκρατορικές δυνάμεις αναγνωρίζεται ήδη από το 911 στη συνθήκη που συνετάχθη εκει-
νή την εποχή. Οι Βίκινγκς ίσως υπηρετούσαν μαζί με τους Γερμανούς, τους Ούγγρους, 
τους Γότθους, τους Λομβαρδούς, τους Νορμανδούς και τους Πετσενέγκους, υπήρχαν δε 
επίσης δύο χωριστές μονάδες Τούρκων από την Κεντρική Ασία γνωστοί ως Φαραγκιανοί 
και μία μονάδα Χαζάρων. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι από τον δέκατο αιώνα και 
μετά η ανάπτυξη και η χρήση των Ταγμάτων έγινε όλο και πιο ευέλικτη και δεν περιορι-
ζόταν πλέον αποκλειστικά στην πρωτεύουσα. 
 
Η καθαυτό αυτοκρατορική σωματοφυλακή ήταν γνωστή ως Εταιρεία, και ήταν χωρισμέ-
νη σε δύο τμήματα, την Μεγάλη και την Μικρή Εταιρεία. φαίνεται ότι υπήρξε εποχή που 
λειτουργούσε και μία τρίτη ‘Μέση’ μονάδα. Η πρόθεση πίσω από αυτή τη διαίρεση ίσως 
ήταν να κρατηθούν χωριστά Χριστιανοί από τους μη χριστιανούς, ή άνδρες από πολύ δι-
αφορετικά υπόβαθρα. Αρχηγός της Φρουράς ήταν ο Μεγάλος Εταιρειάρχης, ένα αξίωμα 
που κατά πάσα πιθανότητα δημιούργησε ο Μιχαήλ Γ΄ στα μέσα του 9ου αιώνα. Ήταν μία 
θέση μεγάλης ευθύνης, καθώς ανάμεσα στα καθήκοντα του διοικητή ήταν η προστασία 
του αυτοκράτορα από προδοσία, πράγμα το οποίο δεν ήταν μία καθόλου εύκολη υπόθε-
ση στο συνεχώς συνωμοτών Βυζάντιο. Αυτός προερχόταν συνήθως από κάποια αριστο-
κρατική ελληνική οικογένεια, και ίσως ήταν συγγενής του αυτοκράτορα.  
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Φαίνεται πως καμία ξεχωριστή ομάδα από Βαράγγους δεν είχε σχηματιστεί μέχρι το 988, 
όταν ο Βασίλειος Β΄ δέχθηκε έναν μεγάλο αριθμό Σκυθών κατά τη στιγμή του βαπτίσμα-
τος του Βλαδίμηρου. Φαίνεται ότι είχαν υπάρξει προηγούμενες προσπάθειες να πεισθεί η 
Όλγα να στείλει μισθοφόρους στην πρωτεύουσα. Η δύναμη που απεστάλη το 988 ήταν 
για να υποστηρίξει τον αυτοκράτορα και τον αδελφό του ενάντια στην εξέγερση του 
Βάρδα Φωκά, σύμφωνα με τον Yahya της Αντιόχειας,222 ο οποίος αποτελεί μία αξιόπι-
στη πηγή. Αυτό υπήρξε μέρος της συμφωνίας με την οποία ο Βλαδίμηρος έλαβε σε γάμο 
την αδελφή του αυτοκράτορα Άννα και η κατάληψη της Χερσώνος ίσως βοήθησε ώστε 
οι Βυζαντινοί να διατηρήσουν το δικό τους μέρος της συμφωνίας. Σύμφωνα με τις ελλη-
νικές πηγές, εστάλησαν περίπου 6.000 άνδρες για να βοηθήσουν τον Αυτοκράτορα, και ο 
Ψελλός μιλάει για την άφιξή τους από τον Ταύρο (Ρωσία) και πως χρησιμοποιήθηκαν 
αποτελεσματικά: 
 
«Αυτοί οι άνδρες που ήταν ωραίοι μαχητές, είχαν εκγυμναστεί από αυτόν [τον Βασίλειο] 
για να αποτελέσουν ένα ξεχωριστό σώμα, το οποίο σε συνδυασμό με άλλη μισθοφορική 
δύναμη, χωρισμένο σε λόχους, το έστειλε να πολεμήσει τους αντάρτες. Επέπεσαν επάνω 
τους απροσδόκητα όταν αυτοί βρίσκονταν εκτός υπηρεσίας, καθισμένοι στο τραπέζι και 
πίνοντας, και αφού αφάνισαν αρκετούς από αυτούς, διεσκόρπισαν τους υπόλοιπους προς 
όλες τις κατευθύνσεις». 
 
Αυτή η συμπλοκή αποτελεί μέρος της Μάχης της Χρυσούπολης, που διεξήχθη το καλο-
καίρι του 988, και η χρήση επιλεγμένων αλλοδαπών στρατιωτών κατ’ αυτόν τον τρόπο 
αποτέλεσε μία αντεπίθεση κατά του Φωκά, ο οποίος χρησιμοποίησε νεαρούς Ίβηρες: ‘οι 
καλύτεροι μαχητές... στο άνθος της ηλικίας τους, ψηλοί άνδρες και ίσου ύψους σαν να 
είχαν μετρηθεί με χάρακα».  
 
Είναι σαφές ότι η υιοθέτηση του Χριστιανισμού από τον Βλαδίμηρο σηματοδότησε μία 
καμπή στην ιστορία των ανατολικών Βίκινγκς. πρέπει να υπήρχαν πλέον πολλές ομάδες 
υπό τον έλεγχο Σκανδιναβών αρχηγών που επιθυμούσαν σφόδρα να αποκτήσουν πλούτο 
και φήμη σε κάποιο νέο πεδίο, τώρα που οι μεγάλοι στρατοί του Σβιατοσλάβου είχαν νι-
                                                 
222  Σ.τ.Μ. Ο Yahya της Αντιόχειας (πλήρες όνομα: Yaḥya ibn Sa'īd al-Anṭākī), ήταν ένας Μελχίτης Χριστια-

νός ιατρός και ιστορικός του 11ου αιώνα. Πιθανότατα γεννήθηκε στη Αίγυπτο των Φατιμιδών. Έγινε ια-
τρός, αλλά τα αντιχριστιανικά πογκρόμ του Χαλίφη Al-Hakim bi-Amr Allah (996-1021) τον ανάγκασαν να 
καταφύγει στη βυζαντινή Αντιόχεια. Το κύριο έργο του αποτελεί μία συνέχεια των Χρονικών του Ευτυχί-
ου, και εκτείνεται από το 938 ως το 1034. Βασισμένη σε ποικίλες πηγές, η ιστορία του ασχολείται με γεγο-
νότα της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της Αιγύπτου, καθώς και της Βουλγαρίας και της Ρωσίας του Κιέ-
βου». Ενώ ζούσε στην Αντιόχεια, έγραψε επίσης θεολογικά έργα υπέρ του Χριστιανισμού και αντιρρητικά 
του Ισλάμ και του Ιουδαϊσμού. Πέθανε περίπου το 1066. 
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κηθεί και διαλυθεί. Συχνά δυσκολεύονταν να λάβουν την αμοιβή τους από τους πρίγκι-
πες του Garðar και αναμφισβήτητα η θαυμάσια και καταπληκτική ζωή στο Βυζάντιο και 
οι ευκαιρίες που είχαν για να πολεμήσουν εκεί μ’ έναν καλό μισθό, είχε πολύ συζητηθεί 
μεταξύ τους από τότε που η Όλγα επισκέφτηκε την πρωτεύουσα το 958. Ο αυτοκράτορας 
ήταν πάντα έτοιμος να στρατολογήσει αξιόπιστες μονάδες μαχητών, και ο Βασίλειος Β΄ 
ήταν ένας καλός στρατηγός, που είχε πιθανώς προσκαλέσει Βαράγγους. Προφανώς απο-
τελούσαν μέρος αυτής της «Σκυθικής» δύναμης από την Ρωσία, την οποία είχε χρησιμο-
ποιήσει ως δική του σωματοφυλακή, αφού, σύμφωνα με τον Ψελλό, «γνώριζε καλά την 
αναξιοπιστία των Ρωμαίων».   
 
Σε ελληνικές πηγές, οι Βάραγγες αναφέρονται μερικές φορές ως Ταυρο-Σκύθες (αν και 
αυτός ο όρος φαίνεται να έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά χαλαρά) και μερικές φορές ως οι 
«πελεκυφόροι βάρβαροι» ή εκείνοι που «κρεμούν τα σπαθιά τους από τους δεξιούς ώ-
μους τους». Αυτή ήταν η εικόνα που παρουσίαζαν στους Έλληνες, καθώς η τεχνική τους 
ήταν να ρίχνονται στους αντιπάλους τους με τα τσεκούρια τους και κατόπιν να τους απο-
τελειώνουν με τα σπαθιά τους. Όμως, κάθε αυτοκράτορας μπορούσε να οργανώσει την 
σωματοφυλακή του με τον τρόπο που αυτός ήθελε και ο μη δημοφιλής Μιχαήλ Ε΄ (1041-
2) σύμφωνα με τον Ψελλό, προτίμησε να χρησιμοποίησει τους νεαρούς Σκύθες ευνού-
χους που είχε αγοράσει ως σκλάβους και οι οποίοι πιθανότατα ήταν Σλάβοι ή Πετσενέ-
γκοι. Από την άλλη πλευρά ωστόσο είναι σαφές πως δεν διέλυσε την υπάρχουσα Φρου-
ρά. 
 

Οι Βάραγγοι συνέχισαν ως μία κυρίως Σκανδιναβική μονάδα μέχρι το δεύτερο μισό του 
ενδέκατου αιώνα, όταν μετά από την Νορμανδική Κατάκτηση, Άγγλοι καθώς και Δανοί 
ευγενείς, που αποφάσισαν να φύγουν από την Αγγλία απορροφήθηκαν σ’ αυτή. Οι μαρ-
τυρίες που έχουμε γι’ αυτή την αλλαγή είναι μάλλον ασαφείς και ο Blöndal (βλ. σημ. 
218) πιστεύει ότι είχε μεγαλοποιηθεί και πως οι Σκανδιναβοί παρέμειναν ως πλειοψηφία 
μέχρι το 1204, όταν μετά την κατάληψη της πόλης από τους Σταυροφόρους η φρουρά 
ουσιαστικά έπαψε να υπάρχει. Η Άννα Κομνηνή γράφει για «βαρβάρους από την Θού-
λη»223 στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά αυτή μπορεί να αναφέρεται στη Σκανδιναβία ή 

                                                 
223  Σ.τ.Μ. Η αρχαία Θούλη είναι ένα νησί που αναφέρει ο αρχαίος Έλληνας ερευνητής Πυθέας τον 4ο αιώνα 

π.Χ. Το 325 π.Χ. περίπου ταξίδεψε από τη νότια Ισπανία στη Μεγάλη Βρετανία. Σύμφωνα με τα γραπτά 
του, η Θούλη βρίσκεται στον ακραίο βορρά, έξι μέρες βόρεια της Βρετανίας. Για τον λόγο αυτό, το όνομα 
της Θούλης συμβολίζει από την εποχή της αρχαιότητας την πιο βόρεια άκρη του κόσμου (λατ. ultima 
thule). Από τα βιβλία του Πυθέα περί Ωκεανού και Γης σώζονται μόνο αποσπάσματα. Συνεπώς υπάρχουν 
διάφορες υποθέσεις σχετικά με το ποια ήταν η Θούλη. Μάλλον πρόκειται για την Ισλανδία, τη Νορβηγία, 
τις Νήσους Φερόες ή τις Νήσους Σέτλαντ. Ο Πυθέας αναφέρει ότι ήταν μία γεωργική χώρα, όπου η μεγα-
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στη βόρεια Ρωσία, καθώς και στην Αγγλία. Σύμφωνα με τον Saxo, οι Δανοί βρίσκονταν 
στο προσκήνιο στις αρχές του δωδέκατου αιώνα και ο αυτοκράτορας φαίνεται να έχει 
δεχθεί καινούργιους νεοσύλλεκτους από την Σκανδιναβία επιλέγοντας ανάμεσα σ’ εκεί-
νους που είχαν έρθει ως προσκυνητές υπό την αρχηγία του Sigurd της Νορβηγίας και του 
Rognvald από τα νησιά Orkney (Ορκάδες νήσοι). Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι κατά 
τον ενδέκατο και δωδέκατο αιώνα το καθήκον φύλαξης του προσώπου του αυτοκράτορα 
στην Κωνσταντινούπολη αλλά και στις εκστρατείες στο εξωτερικό, έπεφτε κυρίως στους 
Βάραγγες και στους Βαρδαριώτες, ένα σώμα χριστιανών Τούρκων από τη Μακεδονία. Η 
περίοδος της Φρουράς των Βαράγγων ήταν συγκριτικά σύντομη, αλλά ήταν μία παράδο-
ση για την οποία οι Ισλανδοί ήταν εξαιρετικά υπερήφανοι και ο αντίκτυπός της στη λο-
γοτεχνία των θρύλλων που ονομάζονται σάγκες στον δωδέκατο και δέκατο τρίτο αιώνα, 
έχει προκαλέσει απηχήσεις στη ρομαντική μυθοπλασία των τελευταίων χρόνων και τείνει 
στην μεγαλοποίηση μέσα από δημοφιλή βιβλία για το Βυζάντιο.  

 
Δεν ήταν τόσο εύκολο να μπει κανείς στην αυτοκρατορική φρουρά, στον βαθμό που οι 
σάγκες υπονοούν με εκφράσεις όπως: «Ήταν καλοδεχούμενοι από τη στιγμή που γινόταν 
γνωστό ότι ήσαν Σκανδιναβοί», αν και το πιθανότερο ήταν πως δεν υπήρχαν εμπόδια σε 
ανθρώπους με πολεμικές αρετές που ήθελαν να εισέλθουν στο στρατό ή στο ναυτικό. 
Φαίνεται πως υπήρχε ένα σύστημα στρατολόγησης ανδρών από άλλα συντάγματα ή από 
τον στόλο, αν αυτοί επεδείκνυαν εξαιρετικές ικανότητες και κάποιοι Σκανδιναβοί πιθα-
νώς υπηρετούσαν με τα δικά τους πλοία και αργότερα προωθήθηκαν για να υπηρετήσουν 
στην Φρουρά. Υπήρχε ένα τέλος εισόδου που έπρεπε να πληρώσει κάθε νέο μέλος, και 
αυτό ήταν ένα σημαντικό ποσό. ίσως το θησαυροφυλάκιο να βοηθούσε με δάνεια, καθότι 
ήταν γνωστό πως τα χρήματα που κέρδιζε κανείς υπηρετώντας στην Φρουρά ήταν καλά 
και περιλάμβαναν πλούσια δώρα από την αυτοκρατορική εστία. Είναι δύσκολο να υπο-
λογιστεί το ποσόν της αμοιβής, λόγω διαφόρων άγνωστων παραγόντων που υπεισέρχο-
νται. Μία λίβρα χρυσού ισούτο με εβδομήντα δύο χρυσά νομίσματα και στο έργο De 
Ceremoniis224 υπάρχει αναφορά σε δεκαέξι λίρες ως τέλος εισόδου στη Μεγάλη Εταιρεί-

                                                                                                                                                             
λύτερη ημέρα διαρκεί 20 (ισημερινές) ώρες. Οι εκεί κάτοικοι τρέφονταν με φρούτα και παρασκεύαζαν ένα 
ποτό από σιτάρι και μέλι. Ο Προκόπιος (500-565) αναφέρει τη Θούλη στην Ιστορία των Πολέμων. Το όνο-
μα της Θούλης έγινε επίσης γνωστό με τον Φάουστ του  Γκαίτε. Η Γκρέτχεν τραγουδάει εκεί το τραγού-
δι του Βασιλιά της Θούλης. 

224  Σ.τ.Μ. Το έργο De Ceremoniis (πλήρης τίτλος, De ceremoniis aulae Byzantinae) είναι το συμβατικό λατι-
νικό όνομα ενός Ελληνικού βιβλίου τελετουργικού πρωτοκόλλου στην αυλή των Βυζαντινών αυτοκρατό-
ρων στην Κωνσταντινούπολη. Ο ελληνικός τίτλος αναφέρεται συχνά ως Ἔκθεσις τῆς βασιλείου τάξεως, και 
λαμβάνεται από τον πρόλογο του έργου, Περί τῆς Βασιλείου Τάξεως. Γράφτηκε ή τουλάχιστον ανατέθηκε η 
συγγραφή του από τον αυτοκράτορα Κωνσταντίνο Ζ΄ Πορφυρογέννητο (βασίλευσε το 913-959), πιθανότα-
τα γύρω στα 956-959. Αναθεωρήθηκε μερικώς αργότερα υπό τον Νικηφόρο Β΄ (963-969), ίσως υπό την 



 189 

α, δέκα για τη Μέση Εταιρεία και επτά για τις μονάδες των Φαραγκιανών και των Χαζά-
ρων, δύο σώματα ξένων σωματοφυλάκων. Η αμοιβή φαίνεται να ανέρχεται σε σαράντα 
χρυσά νομίσματα ετησίως για τη Μικρή Εταιρεία και σαράντα τέσσερα για τη Μεγαλύ-
τερη, έτσι ώστε το αρχικό τέλος εισόδου να ανακτηθεί μετά από μερικά χρόνια υπηρεσί-
ας. Εκτός από τον μισθό, υπήρχαν ειδικά δώρα όπως αυτά που δίνονταν το Πάσχα, δώρα 
στη στέψη ενός αυτοκράτορα και ένα μερίδιο της λείας που προερχόταν από τις εκστρα-
τείες. Υπάρχει παράδοση ότι ο Harald της Νορβηγίας κατηγορήθηκε πως δεν απέδινε το 
σωστό ποσό της λείας στον αυτοκράτορα, ενώ ο Snorri περιέλαβε στην Heimskringla225 
την αινιγματική δήλωση ότι μετά τον θάνατο του αυτοκράτορα οι Βάραγγοι είχαν το δι-
καίωμα να διασχίσουν το παλάτι και να φτάσουν εκεί «όπου ήταν αποθηκευμένοι οι φό-
ροι» και να πάρουν ότι μπορούσαν για τον εαυτό τους. Έχει ερμηνεύσει τον όρο pólútas-
varf ως «λάφυρα του παλατιού», αλλά μπορεί να κάνει λάθος εδώ, επειδή φαίνεται πως ο 
όρος προέρχεται από μία σλαβική λέξη για τη συλλογή τον φόρων υποτελείας. Πολλά 
χρήματα εισήρχοντο στο παλάτι κατά την ανάρρηση ενός νέου αυτοκράτορα, όταν εστέ-
λοντο δωρεές, ενώ οι γεοκτήμονες έπρεπε να καταβάλουν τέλη για τη υποστήριξη των 
ξένων μισθοφόρων και είναι κατανοητό ότι ο Harald ασχολήθηκε με τη συλλογή τους. Ο 
Snorri πίστευε ότι ο Harald είχε παρευρεθεί στην στέψη τριών αυτοκρατόρων στην Κων-
σταντινούπολη, πράγμα που αποδείχθηκε πολύ προσοδοφόρο γι’ αυτόν. Είχε επίσης α-
ποκτήσει μία τεράστια ποσότητα λείας από τις διάφορες εκστρατείες του και έστελνε με-
γάλα ποσά στο σπίτι του Γιαροσλάβου, του μελλοντικού πεθερού του. Οι επισκέπτες του 
παλατιού εντυπωσιάζονταν από το ύψος της αμοιβής που ελάμβανε η Φρουρά και αυτό 
φαίνεται στο σχόλιο που κάνει ο Λιουτπράνδος στην Ανταπόδοση:226 «Το παλάτι στην 

                                                                                                                                                             
επίβλεψη του Βασιλείου Λεκαπηνού, του αυτοκρατορικού παρακοιμώμενου, και περιέχει επίσης παλαιό-
τερες περιγραφές του 6ου αιώνα. 

225  Σ.τ.Μ. Η Heimskringla είναι η πιο γνωστή από τις σάγκες των παλαιών Σκανδιναβών βασιλέων. Γράφτηκε 
στα Παλαιά Σκανδιναβικά στην Ισλανδία από τον ποιητή και ιστορικό Snorri Sturluson (1178/79-1241), 
περίπου το 1230. Το όνομα Heimskringla χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά τον 17ο αιώνα, και προέρχεται 
από τις δύο πρώτες λέξεις ενός από τα χειρόγραφα (kringla heimsins, "ο κύκλος του κόσμου"). Η Heim-
skringla είναι μία συλλογή από σάγκες για τους Σουηδούς και Νορβηγούς βασιλείς, ξεκινώντας από την 
σάγκα της θρυλικής Σουηδικής δυναστείας των Ynglings, και ακολουθούν οι ιστορίες των Νορβηγών ηγε-
μόνων από τον Harald τον Ξανθό τον 9ο αιώνα μέχρι τον θάνατο του διεκδικητή του θρόνου Eystein Meyla 
το 1177. Οι ακριβείς πηγές του έργου του αμφισβητούνται, αλλά περιλαμβάνουν πρώιμες σάγκες βασιλέ-
ων, όπως την Morkinskinna, την Fagrskinna και τις Νορβηγικές συνοπτικές ιστορίες και προφορικές παρα-
δόσεις του δωδέκατου αιώνα, και κυρίως πολλά ποιήματα της αυλής. Ο ίδιος ο Snorri είχε επισκεφτεί τη 
Νορβηγία και τη Σουηδία. 

226  Σ.τ.Μ. Η Ανταπόδοσις του Λιουτπράνδου από την Κρεμόνα, ήταν προϊόν υψηλής πολιτικής της Γερμανίας, 
της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα της Βόρειας Ιταλίας κατά το πρώτο μισό του δέκατου αιώνα 
(περίπου 888-949). Ο συγγραφέας ήταν μέλος μιας ισχυρής οικογένειας της Λομβαρδίας, με έδρα τη Βό-
ρεια Ιταλία, την οποία ο βασιλιάς Berengar II και η σύζυγός του Willa είχαν εξορίσει στις αρχές του 950. 
Όπως ο ίδιος εξηγεί, ονόμασε την ιστορία του Ανταπόδοσις, με σκοπό «να παρουσιάσει, δημοσιοποιήσει 
και διαμαρτυρηθεί για τα έργα αυτού του Berengar, ο οποίος δεν κυβερνά τόσο όσο τυραννεί την Ιταλία, 
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Κωνσταντινούπολη φυλάσσεται από πολλές εταιρείες στρατιωτών για να εξασφαλιστεί η 
ασφάλεια του αυτοκράτορα και κάθε μέρα ένα σημαντικό χρηματικό ποσό δαπανάται για 
τους μισθούς και την τροφοδοσία αυτών των ανδρών».   
 
Οι Σκανδιναβοί μπορούσαν να κατέχουν διάφορα αξιώματα στην Φρουρά, αν και οι υ-
ψηλότεροι βαθμοί ήταν πιθανό να προορίζονται για μέλη των ευγενών ελληνικών οικο-
γενειών. Ο Blöndal θεωρούσε ότι ήταν δυνατόν ο Ναμπίτης (Nabites), ο αρχηγός της 
Φρουράς υπό τον Αλέξιο Α΄, να είναι ένας Σκανδιναβός. το όνομα δεν είναι ελληνικό και 
θα μπορούσε λογικά να σχηματιστεί από κάποιο Σκανδιναβικό παρωνύμιο όπως το 
«Near-Biter». Κάποιος Ragnvald από την Uppland της Σουηδίας, που μνημονεύεται σε 
μια ρουνική επιγραφή, λέγεται πως υπήρξε αρχηγός του στρατού στη γη των Ελλήνων 
και μπορεί να κατείχε κάποιο αξίωμα στην Φρουρά τον 11ο αιώνα. Ο ίδιος ο Harald 
Sigurdson κατείχε επισήμως τον βαθμό του Μαγγλαβίτη227 και αργότερα, ως ανταμοιβή 
για τις υπηρεσίες του στην Βουλγαρική εκστρατεία, του δόθηκε εκείνος του Σπαθαρο-
κανδιδάτου. Το καθήκον των Μαγγλαβιτών ήταν αρχικά να προπορεύονται του αυτοκρά-
τορα εν πομπή, έχοντας στη ζώνη τους ένα στολισμένο μαστίγιο, που το χρησιμοποιού-
σαν για να συγκρατούν το πλήθος. ο άνδρας που κατείχε ένα τέτοιο αξίωμα είχε το δι-
καίωμα να φορά ένα ξίφος με χρυσή λαβή. Ο βαθμός του Σπαθαροκανδιδάτου συγκρίνε-
ται με αυτόν του συνταγματάρχη, αν και δεν ήταν απαραίτητα ένας στρατιωτικός βαθ-
μός. Ανάμεσα στις συζύγους των αξιωματούχων που υποδέχθηκαν την Όλγα του Κιέβου 
κατά την επίσκεψή της στο παλάτι, οι γυναίκες των Σπαθαροκανδιδάτων κατατάσσονται 
                                                                                                                                                             

και της συζύγου του Willa, η οποία σωστά αποκαλείται δεύτερη Ιεζάβελ». Παρουσιάζεται με συνέπεια ότι 
αυτός παρέχει την αληθινή εκδοχή του τι συνέβη, ισχυριζόμενος ότι ο ίδιος υπήρξε μάρτυρας των γεγονό-
των που αναφέρονται από το 4ο βιβλίο και εξής. Άρχισε να γράφει το 958 στην Φρανκφούρτη, στην ανα-
τολική Φραγγία, όπου είχε καταφύγει, ολοκληρώνοντας την πρώτη έκδοση το 962. Όπως και άλλοι ιστορι-
κοί του Μεσαίωνα, ο Λιουτπράνδος συνέχισε να αναθεωρεί το κείμενο μέχρι τον θάνατό του και υπάρχουν 
βάσιμοι λόγοι να πιστεύουμε ότι το έργο ποτέ δεν τελείωσε σωστά. Υπάρχουν αντιφάσεις στην αφήγηση. 
το 6ο βιβλίο είναι επίσης «ελλειποβαρές». Μ’ άλλα λόγια, φαίνεται ότι ο Λιουτπράνδος σκόπευε να προ-
σθέσει και άλλο υλικό. αλλά αυτή η ατέλεια ίσως εξηγείται με την παρατήρηση ότι ο θάνατος του Beren-
gar II κατέστησε το βιβλίο περιττό. 

227  Σ.τ.Μ. Οι Μανγκλαβίτες ή Μαγγλαβίτες ήταν ένα σώμα σωματοφυλάκων στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία. Το 
όνομά τους προέρχεται από τον όρο μαγγλάβιον (= ρόπαλο), ο οποίος επίσης προσδιόριζε ολόκληρο το 
σώμα. Η καταγωγή του όρου ωστόσο αμφισβητείται: μία θεωρία προτείνει τον Αραβικό όρο mijlab (= μα-
στίγιο), ενώ μία άλλη τον λατινικό όρο manus (= χέρι) και clava (= ρόπαλο). Οι μαγγκλαβίτες για πρώτη 
φορά εμφανίζονται τον 9ο αιώνα, όταν μαζί με την αυτοκρατορική Εταιρεία ήταν υπεύθυνοι για την προ-
σωπική ασφάλεια του αυτοκράτορα. Οπλισμένοι με σπαθιά, οι μαγγκλαβίτες προηγούντο στις τελετές και 
ήταν υπεύθυνοι για το ξεκλείδωμα ορισμένων πυλών του Μεγάλου Παλατίου της Κωνσταντινούπολης κά-
θε πρωί. Οι μεμονωμένοι μαγγκλαβίτες είχαν σχετικά χαμηλή καταγωγή και θέση, συχνά ήταν αγράμμα-
τοι, αλλά ο διοικητής τους, γνωστός ως Πρωτομαγγλαβίτης, ή ἐπί του μαγγλαβίου, είχε υψηλή θέση στην 
αυτοκρατορική ιεραρχία λόγω της εγγύτητάς του με τον αυτοκράτορα. Οι μαγγλαβίτες ως αυτοκρατορικοί 
σωματοφύλακες φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί στα τέλη του 11ου αιώνα, αλλά υπάρχουν στοιχεία από σι-
γίλια κυρίως για τους «μαγγλαβίτες της Μεγάλης Εκκλησίας» από τον 11ο  ως τον 13ο αιώνα. 
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στην έκτη θέση και ο βαθμός εμφανώς είναι αρκετά υψηλός στον κατάλογο των δεκα-
τεσσάρων βαθμών των αξιωματούχων της αυλής. Όλοι αρχικά συνδέονταν με σημαντικά 
αξιώματα, αλλά από τον δέκατο αιώνα είχαν εκφυλιστεί σε απλούς τίτλους που προσδιό-
ριζαν τον βαθμό του αποδέκτη. Ένας Βυζαντινός στρατηγός γράφοντας ανάμεσα στο 
1075 και στο 1078, προειδοποιούσε τον αυτοκράτορα να σταματήσει να προωθεί αλλο-
δαπούς στα ανώτερα αξιώματα στην αυλή, αναφέροντας ότι ούτε ο Ρωμανός Γ΄ ούτε ο 
Βασίλειος Β΄ είχαν ποτέ προωθήσει κάποιον Φράγκο ή Βάραγγο σε ανώτερο βαθμό από 
αυτόν του Σπαθαρίου. Αναφέρει τον Harald Sigurdsson ως έναν άνθρωπο του Βορρά, ο 
οποίος αναρριχήθηκε σε τέτοιον βαθμό, πράγμα που τον έκανε αρκετά ευχαριστημένο. 
Αυτό συνεπάγεται πως στα τέλη του ενδέκατου αιώνα μερικοί Βάραγγοι τουλάχιστον εί-
χαν ανέλθει στα ανώτερα αξιώματα της Φρουράς. Υπήρχαν ασφαλώς αρκετά τμήματα 
στην ίδια την Φρουρά, έτσι ώστε ένας άνθρωπος θα μπορούσε να κατέχει ηγετική θέση 
χωρίς να ασκεί την διοίκηση της αυτοκρατορικής φρουράς στο σύνολό της. Η θέση του 
Harald στις εκστρατείες ήταν προφανώς εκείνη του διοικητή μιας μονάδας Σκανδιναβών 
υπό την αρχηγεία ενός Έλληνα στρατηγού.  
 
Τα καταλύματα της αυτοκρατορικής φρουράς βρίσκονταν μέσα στο Μεγάλο Παλάτιο 
και φαίνεται ότι είχαν καταλάβει το μέρος εκείνο των κτηρίων που προορίζονταν αρχικά 
για τις Σχολές και τους Εξκουβίτορες, αλλά ίσως να είχαν στεγασθεί σε διαφορετικούς 
τόπους σε διαφορετικούς χρόνους. Τα κτήρια για τα στρατεύματα, τον δέκατο αιώνα 
βρίσκονταν στην ανατολική πλευρά, και είχαν πρόσβαση μέσα από τον «Χάλκινο Οίκο» 
(Brazen House), πριν από το παλάτι της Δάφνης. Όταν η Φρουρά των Βαράγγων εδραι-
ώθηκε πλήρως, ανέλαβε ίσως και κάποια καθήκοντα των Εξκουβιτόρων και μοιράστηκε 
τα καταλύματά της, τα οποία στις Ισλανδικές πηγές λέγεται πως ήσαν στην Skipt. Υπήρ-
χε μια Ισλανδική παράδοση ότι ο Harald Sigurdson και οι άνδρες του διέμεναν στον 
πρώτο όροφο: 
 
«Στην Κωνσταντινούπολη υπάρχουν δύο ομάδες δωματίων στο παλάτι τα οποία κατα-
λαμβάνει η αυτοκρατορική φρουρά, η μία πάνω από την άλλη... οι Έλληνες στρατιώτες 
και οι Βάραγγοι διαφώνησαν σχετικά με αυτά τα δωμάτια και το θέμα διευθετήθηκε με 
κλήρωση. Ο Norðbrikt (Harald)228 και οι Βάραγγοι πήραν τα πάνω δωμάτια, και από τότε 
ο κανόνας ήταν αυτά τα δωμάτια να καταλαμβάνονται από τους Σκανδιναβούς».  
 
Κάποια στιγμή φαίνεται να στεγάστηκαν στα Νούμερα, ένα κτήριο κοντά στον Ιππόδρο-

                                                 
228  Σ.τ.Μ. Ο Haraldr harðráði είχε υιοθετήσει το παρωνύμιο Norðbrikt όταν προσελήφθη στην αυτοκρατορική 

φρουρά. 
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μο που χρησίμευε ως φυλακή τον 9ο και 10ο αιώνα, όπου και πάλι ήσαν στον πάνω όρο-
φο. Ο Μιχαήλ Γλυκάς λέγεται ότι είχε φυλακιστεί εκεί και μας άφησε ένα ποίημα στο 
οποίο αναφέρεται στον θόρυβο που έκαναν οι Βάραγγοι τη νύχτα, ο οποίος τον ενοχλού-
σε αφάνταστα, ενώ παραπονέθηκε ότι τα Νούμερα, κάτω στα υπόγεια, είχαν καπνούς, 
μύριζαν πολύ άσχημα και ήταν «χειρότερα από την κόλαση». Θεωρείται πως τα κτήρια 
που κατείχε η Φρουρά στο παλάτι, ήταν διαρρυθμισμένα γύρω από μία μεγάλη αυλή με 
στοές, με την αυλή είτε ανοικτή, είτε στεγασμένη για να παρέχει περισσότερο χώρο σε 
όσους ήταν εκτός υπηρεσίας. Σε μία ιστορία που αφηγείται ο Λιουτπράνδος για το πώς ο 
αυτοκράτορας Λέων εξέτασε την φρουρά του, μας λέει ότι διαμένουν δώδεκα σ’ ένα δω-
μάτιο. Σκαλίσματα ασπίδων στον τοίχο, εκεί όπου κάποτε ήταν κτισμένο το παλάτι του 
Βουκολέοντα, κοντά στο θαλάσσιο τείχος, οδήγησε στην θεωρία ότι οι Βάραγγοι έμεναν 
εκεί, αλλά η ιδέα ότι οι ασπίδες ήταν σημαδεμένες σε ορισμένες περιπτώσεις με Σκανδι-
ναβικές ρουνικές επιγραφές, φαίνεται να είναι λανθασμένη.  
 
Οι αυτοκράτορες εκτιμούσαν τους Βάραγγες κυρίως για την αφοσίωση και το θάρρος 
τους, τις πολεμικές αρετές τους και την ικανότητά τους να εκτελούν τις εντολές αποτε-
λεσματικά και χωρίς ερωτήσεις. Δεν είναι και τόσο ρεαλιστικό να τους κατηγορούμε ότι 
δρούσαν ως ταραχοποιοί και δολοφόνοι. σε μια εποχή μεγάλης αδιαλλαξίας και στις δέλ-
τους της Βυζαντινής ιστορίας ειδικότερα, οι πράξεις τους δεν ξεχωρίζουν ως ιδιαίτερα 
βίαιες και ένας ισχυρός αυτοκράτορας προφανώς θα έπρεπε να διαθέτει μία αξιόπιστη 
δύναμη ανδρών πίσω του που θα τον προστάτευε από το είδος της μεταχείρισης που επι-
φύλαξε στον ατυχή Νικηφόρο ο εραστής της συζύγου του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η 
Φρουρά ενέπνεε σεβασμό και φόβο. Η Άννα Κομνηνή μας δίνει μία ζωηρή εικόνα για 
την επίδραση που είχαν τέτοιοι σκληροί φρουροί του προσώπου του αυτοκράτορα, σ’ 
έναν άνθρωπο που σχεδίαζε να προδώσει. Όταν ο Ιωάννης Σολομών βρέθηκε να έχει λα-
βει μέρος σε μια συνωμοσία εναντίον του Αλεξίου Α΄ και μεταφέρθηκε ενώπιον του αυ-
τοκράτορα, περιγράφει τη σκηνή ως εξής: 
 
«…καὶ αὐτοὶ δὲ οἱ πάλαι τῶν βασιλικῶν σωμάτων τεταγμένοι φύλακες, πρῶτοι πρὸς τὴν 
βασιλικὴν ἐχώρουν σκηνὴν οἱ μὲν ξίφη περιεζωσμένοι, οἱ δὲ δόρατα φέροντες, οἱ δὲ τὰς 
βαρυσιδήρους ῥομφαίας ἐπὶ τῶν ὤμων ἔχοντες, ἐκ διαστήματός τινος τοῦ βασιλικοῦ 
θρόνου εἰς μηνοειδὲς σχῆμα ἑαυτοὺς ἰλαδὸν καταστήσαντες καὶ οἷον ἐναγκαλισάμενοι 
τὸν αὐτοκράτορα, θυμῷ στρατηγούμενοι πάντες… (Οι στρατιώτες που από παλιά ήταν οι 
προσδιορισμένοι σωματοφύλακες του, ήρθαν πρώτοι στη σκηνή του αυτοκράτορα, μερικοί 
φέροντας ξίφη, άλλοι φέροντας λόγχες ή τους βαρείς σιδερένιους πελέκεις στους ώμους 
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τους και φτιάχνοντας μία διάταξη σε σχήμα ημισελήνου σε κάποια απόσταση από τον θρό-
νο του, ήταν σαν να τον αγκαλιάζουν. ήταν όλοι τους πολύ εξοργισμένοι...)» 
 
Όταν ο Σολομών απειλήθηκε με βασανιστήρια αν δεν ομολογούσε, τότε αυτός, 
 
«Ὁ δὲ ἐνατενίσας καὶ τοὺς περικυκλοῦντας τὸν σεβαστοκράτορα βαρβάρους θεασάμενος 
ἐπὶ τῶν ὤμων τὰ ἑτερόστομα ξίφη κραδαίνοντας, ἔντρομος γεγονώς, παραχρῆμα ἅπαντα 
ἀπαγγέλλει… (κοίταξε σταθερά τους βaρβάρους που στέκονταν σ’ έναν κύκλο γύρω από 
τον Σεβαστοκράτορα, κραδαίνοντας τους κοφτερούς πελέκεις στους ώμους τους, και αμέ-
σως άρχισε να τρέμει και να αποκαλύπτει τα πάντα)».  
 
Η Άννα υπογραμμίζει την αφοσίωση της Φρουράς και αυτό δεν μπορεί να αναχθεί σ’ έ-
ναν απλό ρομαντικό ιδεαλισμό από την πλευρά της, καθότι την προβάλλει ως έναν έγκυ-
ρο λόγο για τον οποίο ο πατέρας της Αλέξιος, όταν δεν ήταν ακόμη αυτοκράτορας και 
σχεδίαζε να αρπάξει τον θρόνο από τον ηλικιωμένο Νικηφόρο Γ΄, δεν τόλμησε να τους 
πάρει με το μέρος του. Τον προειδοποίησαν πως η Φρουρά δεν επρόκειται να ακούσουν 
καμία κουβέντα για προδοσία και πως η αφοσίωσή τους ήταν ίση με αυτήν των Αθανά-
των, που ήταν το καλύτερο σύνταγμα στον στρατό, μια ειδική μονάδα εκλεκτών Έλλή-
νων σχηματισμένη από τον Μιχαήλ Ε΄ για να πολεμήσει τους Τούρκους που πήραν το 
όνομα τους από τους διάσημους πολεμιστές του Δαρείου του Πέρσου:  
 
«Οἱ δέ γε [Βάραγγοι] ἐπὶ τῶν ὤμων τὰ ξίφη κραδαίνοντες πάτριον παράδοσιν καὶ οἷον 
παρακαταθήκην τινὰ καὶ κλῆρον τὴν εἰς τοὺς αὐτοκράτορας πίστιν καὶ τὴν τῶν σωμάτων 
αὐτῶν φυλακὴν ἄλλος ἐξ ἄλλου διαδεχόμενοι τὴν πρὸς αὐτὸν πίστιν ἀκράδαντον διατη-
ροῦσι καὶ οὐδὲ ψιλὸν πάντως ἀνέξονται περὶ προδοσίας λόγον. (Οι Βάραγγοι επίσης, που 
έφεραν πελέκεις στους ώμους τους, θεωρούσαν τη νομιμοφροσύνη τους στους Αυτοκράτο-
ρες και την προστασία των αυτοκρατορικών προσώπων ως μία υπόσχεση που είχαν δώσει 
και μία προγονική παράδοση, που είχε παραδοθεί από πατέρα σε γιο, την οποία εφύλατταν 
απαραβίαστη και σίγουρα δεν θα άκουγαν την παραμικρή κουβέντα για προδοσία)» 
 
Ο Αλέξιος ακολούθησε αυτή τη συμβουλή και στράφηκε σε μια μονάδα Γερμανών στρα-
τιωτών για βοήθεια. Αυτό συνέβη το 1081, όταν η Φρουρά περιλάμβανε πολλούς επί-
στρατους από την Αγγλία, αλλά είναι ενδιαφέρον να βλέπουμε την Άννα να θεωρεί είναι 
σημαντική η συνέχεια ανάμεσα στα μέλη της και ότι υπάρχει μια παράδοση πιστότητας 
που μεταβιβάζεται από πατέρα σε γιο. Ο νομιμόφρων Βαράγγος, ωστόσο, πρέπει να δυ-
σκολεύτηκε πολλές φορές στην ταραγμένη ιστορία της πρωτεύουσας, όταν συνέβαινε η 
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επιτυχημένη ανατροπή κάποιου αυτοκράτορα και δυσκολευόταν να δει σε ποια μεριά 
βρισκόταν το καθήκον του. Ένα παράδειγμα αυτού ήταν η εκθρόνιση και η τύφλωση του 
αιμοβόρου και ανόητου νεαρού αυτοκράτορα Μιχαήλ Ε΄ το 1042, ο οποίος παρόλο που 
είχε επιλέξει τη δική του ειδική σωματοφυλακή, οι Βάραγγοι πιθανώς δεν είχαν ορκιστεί 
νομιμοφροσύνη σ’ αυτόν. Ένα άλλο παράδειγμα έρχεται από το 1057, όταν ο Μιχαήλ 
ΣΤ΄ αναγκάστηκε να παραιτηθεί υπέρ του στρατηγού Ισαάκ Κομνηνού και οι Βάραγγοι 
πολέμησαν και στις δύο πλευρές. τέσσερις από αυτούς λέγεται ότι είχαν επιτεθεί στον 
Ισαάκ αμέσως, αλλά καθώς ήταν ένας άριστος ξιφομάχος, κατάφερε να αμυνθεί πάνω 
από το άλογό του και να τους νικήσει. Όταν δολοφονήθηκε ο Νικηφόρος Β΄ από τον Ι-
ωάννη Τσιμισκή το 969, οι συνωμότες, με τη βοήθεια της άπιστης συζύγου του Θεοφα-
νούς, όρμησαν μέσα στην κρεβατοκάμαρά του και εκεί βρήκαν τον αυτοκράτορα να κοι-
μάται στο πάτωμα με τη μοβ ρόμπα του. Τη στιγμή που παρενέβη ο σωματοφύλακας για 
να τον υπερασπιστεί, ήταν ήδη πολύ αργά για να τον σώσει και στη σκληρή μάχη που 
ακολούθησε, λέγεται πως πέθαναν εβδομήντα απ’ αυτούς. Αυτό συνέβη πριν από την ε-
ποχή των Βαράγγων και η φρικτή αυτή ιστορία μπορεί να ήταν στο μυαλό του Βασιλείου 
Β΄, όταν διαμόρφωνε τη νέα μονάδα του λίγο αργότερα. Οι εξεγέρσεις και οι συνωμοσίες 
ήταν συχνές στο Βυζάντιο και στα μέσα του ενδέκατου αιώνα ο Νικηφόρος Βρυέννιος (ο 
πατέρας ή ο παππούς του συζύγου της Άννας Κομνηνής) και ο αδελφός του Ιωάννης, δύο 
δημοφιλείς ηγέτες, προσπάθησαν να οικειοποιηθούν την φρουρά για να επαναστατήσουν 
ενάντια στον Αυτοκράτορα, τον Νικηφόρο Βοτανιάτη, αλλά απέτυχαν. Φαίνεται, σύμ-
φωνα με τον Ατταλιάτη, ότι μερικοί Βάραγγοι πήγαν με το μέρος τους, αλλά το κύριο 
σώμα αρνήθηκε και έστειλε ορισμένους φρουρούς να τα βάλουν με τους εξεγερθέντες, 
και τότε ο Ιωάννης διέταξε να του κόψουν τη μύτη. Ο Αλέξιος, τότε Δομέστιχος των 
Σχολών, κατέστειλε την εξέγερση και ο Βρυέννιος συνελήφθη και αργότερα τυφλώθηκε, 
παρόλο που και οι δύο αδελφοί πήραν αργότερα χάρη. Λίγο καιρό αργότερα, οι Βάραγ-
γοι που είχαν ακρωτηριασθεί, λέγεται πως συνάντησαν τον Ιωάννη Βρυέννιο και τον 
σκότωσαν. ποια ήταν η μοίρα του δεν έχει καταγραφεί.229  
 
Η πειθαρχία στην φρουρά έπρεπε να διατηρείται και έτσι οι άνδρες παρουσιάζονται σαν 
να έχουν τους δικούς τους νόμους και την εξουσία να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους 
τους παραβίαζαν, εκτός κι αν παρενέβαινε ο αυτοκράτορας. Ο Κεδρηνός μας δίνει μια 
ιστορία ενός Βαράγγου που ξελόγιασε μια γυναίκα κατά τη διάρκεια της παραμονής του 
στη Μικρά Ασία, στην περιοχή που αργότερα έγινε γνωστή ως Λυδία, όπου η Φρουρά 
βρισκόταν στο χειμερινό της κατάλυμμα το 1034, κατά τη διάρκεια μιας εκστρατείας. 

                                                 
229  Ο Blöndal παίρνει αυτή την εκδοχή από τον Ατταλειάτη και τον Σκυλίτση. Μία άλλη εκδοχή είναι ότι ο 

Βάραγγος επιτέθηκε στον Νικηφόρο και έτσι επιτάχυνε την εξέγερση.   
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Αυτή τον σκότωσε μ’ ένα «ξένο σπαθί», το οποίο πιθανώς να ήταν το όπλο του ανθρώ-
που αυτού, και όταν αυτό μαθεύτηκε οι Βάραγγες έκαναν συνέλευση και αποφάσισαν ότι 
η γυναίκα έπρεπε να κληρονομήσει τα υπάρχοντα του νεκρού, ενώ το σώμα του αντιμε-
τωπίστηκε σαν το σώμα ενός αυτόχειρα και το πέταξαν έξω χωρίς ταφικές τελετουργίες. 
Υπάρχουν δύο ιστορίες στις Ισλανδικές σάγκες για Ισλανδούς που σκότωσαν για λόγους 
εκδίκησης μέλη της Φρουράς. μπορεί να αποτελούν μυθοπλασία, αλλά μπορεί ενδεχομέ-
νως να βασίζονται σε κάποιο περιστατικό που συνέβη στην Κωνσταντινούπολη. Πιο πει-
στική είναι η ιστορία στην Grettis Saga,230 που αποτελεί αφήγηση της εκδίκησης του 
Grettir του Δυνατού, που σκοτώθηκε με τον μικρότερο αδελφό του το 1031. Ο άθλος 
πραγματοποιήθηκε από έναν άλλο αδελφό, τον Thorstein Asmundarson, γνωστό ως 
drómundr. Ο συγγραφέας της σάγκας δεν φαίνεται να κατανοεί το παρωνύμιο αυτό, και 
λέει ότι σημαίνει «κινούμενος αργά», αλλά ο Thorstein πρέπει να είχε πάρει το όνομα 
αυτό από ένα είδος ελληνικού πλοίου γνωστού ως drómundr στα παλαιά Σκανδιναβι-
κά,231 και ίσως ονομάστηκε έτσι επειδή υπηρέτησε στο ελληνικό ναυτικό. Σύμφωνα με 
τη σάγκα, ο Thorstein ακολούθησε τον φονιά του Grettir, τον Thorbiorn Angle στη Νορ-
βηγία, αλλά εκεί διαπίστωσε ότι αυτός είχε καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου 
είχε γίνει μέλος της Φρουράς υπό τον αυτοκράτορα Μιχαήλ Καταλάκ.232 Ο Thorstein ε-
γκατέλειψε την περιουσία του στη Νορβηγία και ξεκίνησε προς αναζήτηση του ανθρώ-
που που δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Έγινε κι αυτός μέλος της Φρουράς, αλλά δεν βρήκε τον 
Thorbiorn, μέχρις ότου μία μέρα υπήρξε μία Thing όπλων,233 το οποίο σημαίνει ότι έγινε 
επιθεώρηση των όπλων που κατείχαν οι άνδρες πριν φύγουν για μία εκστρατεία. Ο Thor-
                                                 
230  Σ.τ.Μ. Η Grettis saga Ásmundarsonar (γνωστή επίσης ως Grettla, Grettir's Saga ή Η Σάγκα του Grettir του 

Δυνατού) είναι μία από τις σάγκες της Ισλανδίας. Αναφέρεται λεπτομερώς στη ζωή του Grettir Ásmundar-
son, ενός πολεμοχαρούς Ισλανδού τυχοδιώκτη. Η σάγκα του Grettir θεωρείται ως μία από τις Σάγκες των 
Ισλανδών (Íslendingasögur), οι οποίες γράφτηκαν τον δέκατο τρίτο και δέκατο τέταρτο αιώνα και κατα-
γράφουν ιστορίες γεγονότων που υποτίθεται ότι έλαβαν χώρα ανάμεσα στον ένατο και ενδέκατο αιώνα 
στην Ισλανδία. Το χειρόγραφο της σάγκας του Grettir γράφτηκε κάποια στιγμή πριν από το 1400, καθι-
στώντας το έτσι μία όψιμη προσθήκη στην παράδοση. 

231  Σ.τ.Μ. Προφανώς εννοεί τον Δρόμωνα. Ο Δρόμων υπήρξε ένας τύπος πλοίου του Βυζαντινού πολεμικού 
ναυτικού. Η διήρης και η τριήρης θεωρούνται πρόγονοί του. Από τη λέξη «δρόμων» προέρχεται ο όρος 
«εύδρομον» που χαρακτηρίζει ένα νεότερου τύπου πολεμικό ιστιοφόρο. Υπήρξε για την εποχή του ο επι-
κρατέστερος τύπος, ήταν δε πολύ γρήγορο και ευκίνητο πλοίο, τόσο για επιθετικές όσο και αμυντικές επι-
χειρήσεις. Ο κυβερνήτης του ονομαζόταν «κένταρχος» και οι δύο βοηθοί του «πρωτοκάραβοι». Ο Δρόμων 
είχε δύο σειρές 50 κουπιών σε κάθε πλευρά του και σε κάθε κουπί υπήρχαν από δύο κωπηλάτες (ήταν δη-
λαδή σύμφωνα με την αρχαία ναυτική ορολογία δίκροτη τετρήρης) με πλήρωμα περίπου 200 ερετών (κω-
πηλατών) και αναφέρεται η παρουσία του τον 6ο αι. στις ναυμαχίες του Ιουστινιανού. Έφερε επίσης ιστίο 
(πανί) στον κύριο ιστό του (κατάρτι). Μπορούσε να φτάσει τα 55μ. σε μήκος και τα 6μ. σε πλάτος. Στο κα-
τάστρωμά του επέβαιναν 100 έως 300 άνδρες που διακρίνονταν σε κωπηλάτες και πολεμιστές. Σε περί-
πτωση μάχης ωστόσο οι κωπηλάτες βοηθούσαν τους πολεμιστές. Στη μάχη, το πλοίο μπορούσε να φθάσει 
ταχύτητα περίπου 7 κόμβων, ωστόσο ήταν απαραίτητες οι ευνοϊκές καιρικές συνθήκες. 

232  Σ.τ.Μ. Έτσι ήταν γνωστός στην Σκανδιναβία ο αυτοκράτορας Μιχαήλ Ε΄, ο Καλαφάτης. 
233  Σ.τ.Μ. Ο όρος Thing στα παλαιά Σουηδικά και Νορβηγικά σημαίνει σύναξη, συνέλευση, κοινοβούλιο. 
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biorn έβγαλε και έδειξε το μικρό ξίφος που είχε πάρει από τον νεκρό Grettir, ένα πολυτι-
μότατο απόκτημα, και το θαύμαζαν όσοι στέκονταν εκεί γύρω του, και οι οποίοι ρωτού-
σαν πώς και υπήρχε ένα παρωνύμιο στη λεπίδα. Ο Thorbiorn άρχισε να καυχιέται πώς 
είχε σκοτώσει τον μεγάλο πρωταθλητή Grettir τον Δυνατό και του είχε κόψει το κεφάλι. 
Ακούγοντας το αυτό, ο Thorstein ζήτησε να δει το όπλο, και όταν το πήρε στο χέρι του, 
κτύπησε τον Thorbiorn και έκοψε το κεφάλι του μέχρι το σαγόνι, έτσι ώστε ο άνδρας να 
πέσει νεκρός. Πάνω σ’ αυτό, ο οικονόμος του παλατιού, με το όνομα gjaldker, συνέλαβε 
τον Thorstein και ρώτησε γιατί είχε διαπράξει μια τέτοια πράξη βίας κατά την διάρκεια 
της «Ιερής Συνέλευσης». Αυτή η φράση βασίζεται στην Ισλανδική παράδοση, αλλά είναι 
κατάλληλη και εδώ, δεδομένου πως η βία στο παλάτι αποτελούσε παραβίαση της ειρήνης 
τόσο σοβαρή όσο αν είχε διαπραχθεί κατά τη διάρκεια της Ισλανδικής Συνέλευσης. Τότε 
ο Thorstein είπε την ιστορία του και τον υποστήριξαν πολλά πρόσωπα εκεί:  
 
«...λέγοντας πως η πράξη είναι συγγνωστή όταν ένας άνθρωπος όπως ο Thorstein είχε 
έρθει από τόσο μακριά για να πάρει εκδίκηση. Οι Σύμβουλοι εκεί παραδέχτηκαν ότι αυτό 
ήταν λογικό, αλλά καθώς δεν υπήρχε κανένας παρών που θα μπορούσε να επαληθεύσει 
όσα είπε ο Thorstein, ο νόμος τους όριζε πως όποιος είχε σκοτώσει έναν άνθρωπο ήταν 
υποχρεωμένος να χάσει τη ζωή του, δίχως εναλλακτική λύση». 
 
Η υπόλοιπη ιστορία που μας λέει πώς μια πλούσια γυναίκα ονόματι Spes ερωτεύτηκε τον 
Thorstein και πλήρωσε λύτρα γι’ αυτόν, εξαπατώντας τον σύζυγό της με ψεύτικο όρκο 
και η οποία αργότερα παντρεύτηκε τον εραστή της, είναι μία γνωστή λαϊκή ιστορία, η 
οποία πιθανώς προέρχεται από την ιστορία του Tristram, αλλά ίσως και να είναι ανατο-
λικής προέλευσης. Όποια κι αν είναι η πηγή της, η ιστορία είναι αδέξια διαπλασμένη στο 
τελευταίο μέρος της σάγκας, και δέχεται ένα σοβαρό τέλος, καθότι ο Thorstein και η 
Spes τελικά χωρίζουν για να ζήσουν με αγιότητα, πράγμα που δημιουργεί ένα κάπως α-
ταίριαστο αποτέλεσμα. Το μέρος της ιστορίας όπου ο Thorstein διασώζεται από μία γυ-
ναίκα που τον ακούει να τραγουδάει στο μπουντρούμι που βρίσκεται, μπορεί να είναι ε-
πιρροή από την ιστορία του Harald του Ανελέητου, πολύ γνωστή στην Ισλανδία. Το πε-
ριστατικό όπου ο Thorstein διαφεύγει από μία καταπακτή σ’ ένα δωμάτιο που είναι κτι-
σμένο πάνω από τη θάλασσα, έτσι ώστε να μην βρεθεί με τη Spes, μοιάζει με μία ιστορία 
που μας διηγείται το πως ο Harald δραπέτευσε από ένα δωμάτιο παρόμοιας μορφής όπου 
βρισκόταν με την αδελφή της αυτοκράτειρας Μαρία, στη Morkinskinna (βλ. σημ. 213) 
Εντούτοις, αυτό δεν μειώνει το ενδιαφέρον του πρώτου μέρους της ιστορίας, το οποίο 
φαίνεται να δείχνει κάποια γνώση της ζωής στην Φρουρά, πράγμα καθόλου απίθανο.  
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Η δεύτερη ιστορία εκδίκησης βρίσκεται στην Heiðarvíga Saga,234 η οποία σώζεται σε 
ατελή μορφή. Σύμφωνα με την αρχική εκδοχή, που μας μεταδόθηκε με την βοήθεια της 
μνήμης του Jón Oláfsson, ο Gest Thorhallarson σκότωσε τον Viga-Styr το 1007, μετά 
από σημαντική πρόκληση, και ο γιος του νεκρού τον κατεδίωξε μέχρι την Κωνσταντι-
νούπολη. Όταν ένας αγώνας πάλης έλαβε χώρα ανάμεσα στους άνδρες της Φρουράς, ο 
Thorstein πάλεψε με τον Gest και τον τραυμάτισε μ’ ένα μικρό σπαθί που είχε κρύψει 
κάτω από τον μανδύα του, αλλά η πληγή δεν ήταν σοβαρή. Οι Βάραγγες τους χώρισαν 
και, όπως και στην άλλη ιστορία, η ποινή για μία τέτοια ενέργεια ήταν θάνατος. Το τέ-
λος, ωστόσο, είναι διαφορετικό, επειδή παρεμβαίνει ο ίδιος ο Gest, προσφέροντας τα μι-
σά από τα κέρδη του μαζί με τα μισά από αυτά του Thorstein ως λύτρα και εξηγώντας 
γιατί ο τελευταίος αισθάνθηκε υποχρεωμένος να εκδικηθεί τον πατέρα του. Αρκετοί ά-
ντρες εκεί γνώριζαν την οικογένεια του Thorstein και υποστήριξαν την έκκλησή του να 
δοθεί χάρις, η οποία τελικά του παραχωρήθηκε. Ο Gest έδωσε στον Thorstein κάποια 
χρήματα για το ταξίδι της επιστροφής στην πατρίδα και ο ίδιος παρέμεινε στην Κωνστα-
ντινούπολη και ποτέ δεν επέστρεψε στην Ισλανδία. Και πάλι η ιστορία φαίνεται να δεί-
χνει κάποια γνώση των συνθηκών στην Φρουρά και αναφέρει πως συμμετείχαν στην πά-
λη τόσο Βάραγγοι όσο και Σκανδιναβοί.   
 

Ο Έλληνας ιστορικός Ατταλιάτης μας μεταφέρει μία ιστορία για το πώς ο αυτοκράτορας 
Νικηφόρος Βοτανιάτης (1078-81) και ο γραμματέας του είχαν κάποτε δεχθεί επίθεση σε 
κάποιο κλιμακοστάσιο από μερικούς μεθυσμένους Βάραγγες. Ο αυτοκράτορας αμύνθηκε 
καλά και τον βοήθησαν μερικά μέλη της αυλής μέχρις ότου ήρθαν προς βοήθεια του άν-
δρες από μία ελληνική «εταιρεία». Οι αρχηγοί της σπείρας δεν καταδικάστηκαν σε θάνα-
το, αλλά μετατέθηκαν σε απομακρυσμένες φρουρές έξω από την πόλη, και στους περισ-
σότερους στρατιώτες δόθηκε χάρη, κάτι που λέει πολλά για τη γενναιοδωρία του αυτο-
κράτορα. Σύμφωνα με τον Ψελλό, ο αυτοκράτορας πριν από τον Νικηφόρο, ο Μιχαήλ 
Ζ΄, επέτρεψε επίσης σε ορισμένα μέλη της σωματοφυλακής του να παραμείνουν ατιμώ-
ρητα όταν σκόπευαν να τον τραυματίσουν, αν και δεν δίνονται λεπτομέρειες. Ίσως και 
αυτοί να ήταν μεθυσμένοι. δεν υπάρχει αμφιβολία ότι έπιναν πολύ στην Φρουρά, όπως 

                                                 
234  Σ.τ.Μ. Η Heiðarvíga saga ή η Ιστορία των Φόνων στους Ξερότοπους είναι μία από τις σάγκες των Ισλαν-

δών. Είναι άσχημα συντηρημένη. 12 φύλλα του μοναδικού σωζόμενου χειρόγραφου καταστράφηκαν μαζί 
με το μοναδικό τους αντίγραφο στην πυρκαγιά της Κοπεγχάγης το 1728. Το περιεχόμενο αυτού του μέρους 
είναι γνωστό μόνο από μία περίληψη που έγραψε από μνήμης ο Ισλανδός μελετητής Jón Grunnvíkingur 
(1705-1779), η οποία είναι η μοναδική μορφή στην οποία σώζονται σήμερα τα περιεχόμενα της σάγκας. 
Κάποιοι μελετητές, θεωρούν αυτή την σάγκα ως την αρχαιότερη από όλες τις Ισλανδικές σάγκες. Η σάγκα 
μιλάει για τους απογόνους του Egill Skallagrímsson και τις μακρόχρονες διαμάχες και συγκρούσεις οι ο-
ποίες κορυφώθηκαν στη μάχη των Φόνων στους Ξερότοπους (Heiðarvíga). 
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μπορούμε να το διαπιστώσουμε από την προτροπή που έδωσε στους Δανούς που υπηρε-
τούσαν τον Αυτοκράτορα ο βασιλιάς Eirik235 της Δανίας. Στο πλαίσιο αυτό, η ιστορία 
ενός από τα πιο διάσημα κατορθώματα των Βαράγγων έχει έναν πυρήνα αλήθειας μέσα 
της. Αυτή η ιστορία τοποθετείται σε πολλά διαφορετικά πλαίσια στις Ισλανδικές πηγές, 
που βρίσκονται σε διάφορες εκδοχές των ιστοριών των βασιλέων. επιβεβαιώνεται σε ελ-
ληνικές πηγές, όπως στα έργα των ιστορικών Κίνναμου236 και Νικήτα. Το περιστατικό 
στην πραγματικότητα έλαβε χώρα κατά την διάρκεια της βασιλείας του Ιωάννη Β΄ Κο-
μνηνού, γιου του Αλεξίου Α΄, κοντά στο Εσκ Ζάγκνα της Μακεδονίας(;;;;) γύρω στο 
1121237 κατά τη διάρκεια της τελευταίας μάχης εναντίον των Πετσενέγκων που είχαν 
προκαλέσει τόσα πολλά προβλήματα στην Αυτοκρατορία, αλλά σε μερικές Ισλανδικές 
αφηγήσεις τοποθετείται στην βασιλεία του βασιλιά Kirjalax ή Αλεξίου Α΄ και σε μία πε-
ρίπτωση σχετίζεται με τον Harald τον Αμείλικτο. Σύμφωνα με τον Κίνναμο, οι Πετσενέ-
γκοι αγωνίστηκαν σθεναρά εναντίον των Βυζαντινών στρατευμάτων και οχυρώθηκαν 
μαζί με τις συζύγους και τα παιδιά τους πίσω από τις άμαξες τους που καλύπτονταν από 
δέρματα βοδιών. Οι Έλληνες δεν μπόρεσαν να τους διασπάσουν και τη στιγμή της κρί-
σης, ο αυτοκράτορας αναγκάστηκε να καλέσει τους «πελεκυφόρους Βρετανούς, έναν 
λαό που από παλιά ήταν στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα», ενώ σύμφωνα με τον Νικήτα 
κάλεσε την Φρουρά του, οπλισμένη με μακριές ασπίδες και δίκοπους πελέκεις, και κέρ-
δισαν τη νίκη, οπότε ο αυτοκράτορας καθιέρωσε ένα φεστιβάλ ευχαριστιών που λέγεται 
πως διατηρήθηκε μέχρι την εποχή του συγγραφέα. Στις σάγκες αναφέρεται ότι τα στρα-
τεύματα Ελλήνων, Φράγκων και Φλαμανδών δεν κατάφεραν να διατρύσουν την άμυνα 
των Πετσενέγκων, μέχρις ότου ο αυτοκράτορας θύμωσε πολύ. Οι άνδρες του τον συμ-
βούλεψαν να κάνει χρήση των «οινοσάκκων» του (vinbelja),238 εννοώντας έτσι τους Βά-

                                                 
235  Σ.τ.Μ. Το όνομα κανονικά στα παλαιά αλλά και στα σύγχρονα Δανικά είναι Erik, αλλά γίνεται Eirik στα 

Ισλανδικά. Το ίδιο γλωσσικό φαινόμενο παρατηρείται σε πολλά άλλα ονόματα. 
236  Σ.τ.Μ. Ο Ιωάννης Κίνναμος ήταν Βυζαντινός ιστορικός αριστοκρατικής καταγωγής. Έζησε τον 12ο αιώνα 

και έλαβε διάφορα αξιώματα την περίοδο που αυτοκράτορας ήταν ο Μανουήλ ο Α' ο Κομνηνός (1143-
1180). Υπήρξε βασιλικός γραμματικός του αυτοκράτορα και τον ακολούθησε σε πολλές εκστρατείες. Μετά 
τον θάνατο του Μανουήλ, ο Κίνναμος έγραψε το έργο «Επιτομή των κατορθωμάτων» που είναι η ιστορία 
της περιόδου στη διάρκεια της οποίας στον θρόνο του Βυζαντίου βρισκόταν ο Μανουήλ ο Α΄. Η «Επιτομή 
των κατορθωμάτων» αποτελεί πολύτιμη πηγή για τον 12ο αιώνα στη Βυζαντινή αυτοκρατορία, παρόλο το 
διθυραμβικό ύφος του Κίνναμου, καθώς βασίστηκε σε πλούσιο αρχειακό υλικό, προσωπικές αφηγήσεις και 
προσωπικές εμπειρίες και είναι φανερή η πρόθεση του συγγραφέα να είναι αντικειμενικός. Ο Κίνναμος έ-
γραψε επίσης λόγο προς αυτοκράτορα της δυναστείας των Αγγέλων με τίτλο «Ηθοποιία». 

237  Σ.τ.Μ. Η Μάχη της Βερόης ήταν μία μάχη που έγινε το 1122 ανάμεσα στη Βυζαντινή Αυτοκρατορία και 
τους Πετσενέγους στη θρακική πόλη Βερόη, σημερινή Στάρα Ζαγορά της Βουλγαρίας. Ο βυζαντινός στρα-
τός υπό τις διαταγές του αυτοκράτορα Ιωάννη Β΄ Κομνηνού κέρδισε τη μάχη, με αποτέλεσμα την εξαφά-
νιση των Πετσενέγων ως αυτοτελή λαού. 

238  Σ.τ.Μ. Έχω τον πειρασμό να μεταφράσω τον όρο ως «κρασοκοιλιές», όπως θα ήταν ο σημερινός λαϊκός 
όρος. 
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ραγγες. Στη σάγκα Flateyjarbók αυτός ο προσβλητικός όρος αντικαθίσταται από τον πιο 
ακίνδυνο όρο «φίλους», αλλά τρεις άλλες εκδοχές διατηρούν τον όρο «οινόσακκοι». Ο 
αυτοκράτορας ανταπάντησε ότι δεν σκόπευε να σπαταλήσει τα κοσμήματά του και, κα-
τόπιν ο Thorir Helsing, που λέγεται πως ήταν εγγονός του Ισλανδού Ketil jambi, αλλά 
που δεν είναι γνωστός από άλλες πηγές, δήλωσε ότι με χαρά θα έπεφταν στην φωτιά αν 
αυτό ευχαριστούσε τον αυτοκράτορα. Στη συνέχεια οι Βάραγγοι κάλεσαν τον Άγιο Ού-
λαφ σε βοήθεια, υποσχόμενοι να του κτίσουν μία εκκλησία. Μετά από αυτό, οι Πετσενέ-
γκοι είδαν μία μικρή ομάδα ανδρών να πλησιάζει, με επικεφαλής έναν αναβάτη σε άσπρο 
άλογο (τυπικό βυζαντινό μοτίβο) και δεν κατάφεραν να αντισταθούν στην επίθεση.  

 
Η διαφωτιστική μελέτη του Dawkins δείχνει πόσο μπερδεμένες είναι οι πηγές που ασχο-
λούνται με τους Βάραγγες στις σάγκες, αλλά και το πως επίσης, πίσω από τις διάφορες 
εκδοχές που συνδέονται με διαφορετικές περιόδους και ιστορικούς χαρακτήρες, μπορεί 
να υπάρχει ένα υπόστρωμα ιστορικής αλήθειας. Καταλήγει, καταδεικνύοντας πώς «τα 
απολύτως αληθινά περιστατικά στην ελληνική ιστορία μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν 
από τους συγγραφείς των επικών ιστοριών». Η παράδοση ότι μία εκκλησία κτίστηκε από 
τους Βάραγγες και αφιερώθηκε στον βασιλιά Ούλαφ, πράγμα το οποίο συνδέεται μ’ αυτή 
την ιστορία, φαίνεται πως είναι ένα άλλο παράδειγμα υπεραπλούστευσης και χρήσης ε-
νός αγαπημένου μοτίβου σάγκας όποτε αυτό είναι δυνατόν. Ήταν μάλλον αδύνατο να 
οικοδομηθεί η εκκλησία μετά από αυτή τη μάχη και σε κάθε περίπτωση, η εκκλησία των 
Βαράγγων φαίνεται πως ήταν αφιερωμένη στην Παναγία και όχι στον Άγιο Ούλαφ, αν 
και μπορεί να φυλάσσονταν εκεί κάποια λείψανα του βασιλιά. Ωστόσο, ο ρόλο που έπαι-
ξαν οι Βάραγγες σ’ ένα κρίσιμο σημείο της μάχης και η ύπαρξη μιας εκκλησίας που συν-
δέεται μ’ αυτούς στην πρωτεύουσα, επιβεβαιώνονται και από τις ελληνικές μαρτυρίες.   
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Η ζωή στην Miklagård (Μεγάλη πόλη) 
 
Μέρος των καθηκόντων της σωματοφυλακής του αυτοκράτορα ήταν να τον συνοδεύει 
στον ετήσιο κύκλο του τελετουργιών και των εορτασμών. έτσι επισκέπτονταν διάφορα 
παλάτια και εκκλησίες, έστεκαν φρουροί στις πόρτες όταν παρουσιάζονταν σημαντικοί 
επισκέπτες ή παρετάσσοντο κατά μήκος του δρόμου απ’ όπου περνούσε ο αυτοκράτορας 
και φρουρούσαν τον ηγεμόνα όταν περνούσε από τους δρόμους ή εισερχόταν στο καμα-
ρίνι του στον Ιππόδρομο. Η Κωνσταντινούπολη ήταν η πλουσιότερη πόλη στον Μεσο-
γειακό κόσμο, και η πολυπλοκότητα, η πολυτέλεια και η προηγμένη τεχνολογία της πρέ-
πει να είχε καταπλήξει τους άνδρες που έφθαναν από τον Σκανδιναβικό Βορρά ή τους 
μικρούς οικισμούς της Garðar (βλ. σημ. 18). Η Miklagart, η Μεγάλη Πόλη, όπως την ο-
νόμαζαν, είχε ίσως ένα εκατομμύριο κατοίκους, αν και είναι πολύ δύσκολο να υπολογι-
στεί ο ακριβής πληθυσμός. Ήταν εξοπλισμένη με φωτισμό δρόμου, αποχέτευση και συ-
στήματα υγιεινής, είχε νοσοκομεία και ορφανοτροφεία, τεράστια δημόσια λουτρά, υδρα-
γωγεία, τεράστιες δεξαμενές νερού, βιβλιοθήκες και καταστήματα πολυτελείας, όπως ο 
«Οίκος των Φανών» όπου πωλούνταν τα υπέροχα βυζαντινά μεταξωτά και ο οποίος φω-
τιζόταν τη νύχτα. Η πόλη περικλειόταν από ένα πανύψηλο τείχος μήκους δώδεκα μιλίων 
για την άμυνα της απέναντι στις επιθέσεις, τα απομεινάρια του οποίου εξακολουθούν να 
είναι εντυπωσιακά ακόμη και σήμερα. Τα μεγάλα λιμάνια της ήταν συχνά γεμάτα από 
πολεμικά πλοία και σ’ ένα ακρωτήριο μέσα στον περίβολο του παλατιού ήταν ο Φάρος, 
ενώ μία αλυσίδα από φάρους συνέδεε την πόλη με τη Μικρά Ασία μέσω του Βοσπόρου 
και επέτρεπε έτσι την αποστολή μηνυμάτων ταχύτατα στα μακρινά μέρη της αυτοκρατο-
ρίας.  
 
Μέσα σ’ αυτό το τεράστιο φρούριο, το διπλά προστατευμένο από τείχη και νερό, βρισκό-
ταν ένα σύνολο υπέροχων κτηρίων, παλατιών και εκκλησιών γεμάτων ιερά λείψανα και 
θησαυρούς από πολλά μέρη του κόσμου. Η περιοχή του Μεγάλου Παλατιού, όπως το 
Κρεμλίνο στη Μόσχα, σχημάτιζε μία πόλη μέσα στην πόλη. Υπήρχαν επτά παλάτια, συ-
μπεριλαμβανομένης της κατοικίας του αυτοκράτορα και της οικογένειάς του, καθώς και 
πολλές αίθουσες και επίσημα κτήρια τα οποία στέγαζαν δημόσιες υπηρεσίες. Αυτά ήταν 
τοποθετημένα σε κήπους και σε χώρους αναψυχής, με εκπληκτική θέα στη Θάλασσα του 
Μαρμαρά και το Χρυσούν Κέρας, ενώ μέσα στα τείχη ήσαν το ιδιωτικό γήπεδο πόλο του 
αυτοκράτορα, ο ζωολογικός κήπος και το πτηνοτροφείο. Στην περιοχή του παλατιού ει-
σερχόταν κανείς περνώντας μέσα από μπρούτζινες πύλες που τις ξεκλείδωναν την αυγή  
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και τις έκλειναν για στο κοινό αργότερα την ημέρα. ο Λιουτπράνδος τον δέκατο αιώνα 
μας λέει ότι παρέμεναν κλειδωμένες από τις εννέα το πρωί ως τις τρεις το απόγευμα. Εδώ 
πραγματοποιούντο εμπορικές συναλλαγές, διασκέδαζαν οι ξένοι επισκέπτες και οι πρε-
σβευτές γίνονταν δεκτοί, ενώ για μεγάλο μέρος της ημέρας η αυτοκρατορική οικογένεια 
μπορούσε να ζήσει με άνεση και ιδιωτικότητα. Οι αυτοκράτορες θα μπορούσαν, αν το 
επέλεγαν, να περνούν μεγάλο μέρος της ζωής τους μέσα στα όρια του Παλατιού, εκτός 
από τις επισκέψεις τους στον Ιππόδρομο και σε διάφορες εκκλησίες, ενώ πολλοί αυλικοί 
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εισήρχοντο στο παλάτι το πρωί και επέστρεφαν στα σπίτια τους τη νύχτα. όσο για τη με-
γάλη πλειοψηφία των πολιτών, πιθανότατα δεν είχαν ποτέ πατήσει το πόδι τους στο πα-
λάτι. Οι κυρίες της αυλής σπάνια έβγαιναν έξω από τα τείχη του παλατιού, αν και η αυ-
τοκράτειρα μπορούσε να επισκεφθεί την Αγία Σοφία και μάλιστα πήγαινε στον ιππόδρο-
μο σε περιπτώσεις κρατικών τελετών, φορώντας ένα είδος στρατιωτικού χιτώνα, βασι-
σμένου σε αυτόν που φορούσε ένας Ρωμαίος στρατηγός. Τον 11ο αιώνα, ωστόσο, οι αυ-
τοκράτορες προτιμούσαν να χρησιμοποιούν άλλα ανάκτορα έξω από τον περίβολο του 
ιερού παλατίου, ιδιαίτερα το παλάτι των Βλαχερνών, κοντά στα τείχη του βορειοανατο-
λικού τομέα, το οποίο διέθετε καλές μαρμάρινες αυλές και μία μεγάλη κεντρική αίθουσα 
από πορφυρίτη. Ο Αλέξιος Α΄ και μετά από αυτόν ο Μανουήλ Α΄, χρησιμοποιούσε αυτό 
το ανάκτορο πάρα πολύ και εδώ ήταν που διέμεινε ο Eirik ο Αγαθός της Δανίας το 1102 
(βλ. σελ. 257).   
 
Η λαμπρότητα του χώρου μέσα στον οποίο λειτουργούσαν οι αυτοκράτορες ήταν το θαύ-
μα του δυτικού κόσμου. Το παλάτι Τρίκογχον, κτισμένο το 738, το οποίο οι Βάραγγες 
πρέπει να γνώριζαν καλά, καλυπτόταν με χρυσό. Στη γειτονική αίθουσα, στην Σίγμα, υ-
πήρχαν συντριβάνια που μπορούσαν να τινάζουν κρασί, και πόρτες από ασήμι και γυα-
λισμένο χαλκό. Στην επίσημη αίθουσα του θρόνου, όπου γίνονταν δεκτοί ξένοι επισκέ-
πτες τον δέκατο αιώνα, υπήρχαν διακοσμημένα όργανα και ο μεγάλος θρόνος του αυτο-
κράτορα, βασισμένος στην περιγραφή του θρόνου του Σολομώντα που υπάρχει στην Α-
γία Γραφή. εφρουρείτο από δύο μεγάλα λιοντάρια από επιχρυσωμένο μπρούτζο, ενώ 
μπροστά του βρισκόταν ένα μεταλλικό δέντρο με πολλά πουλιά στα κλαδιά. Αυτά ήταν 
δύο από τα πασίγνωστα αυτόματα της αυτοκρατορικής αυλής και έχουμε μία άμεση περι-
γραφή τους από τον Λιουτπράνδο, ο οποίος επισκέφθηκε την Κωνσταντινούπολη το 948, 
στην πρώτη διπλωματική αποστολή του εκεί. Ο ίδιος αντιπαθούσε τους Βυζαντινούς και 
σε μία μεταγενέστερη επίσκεψη του θα τους έβρισκε ακόμα πιο δυσάρεστους. συνεπώς 
προσπάθησε σκληρά να παραμείνει ασυγκίνητος από την υπέροχη επίδειξη τους, αλλά 
ακόμη και έτσι, η αφήγησή του για όσα είδε παραμένει εντυπωσιακή: 
 
«Μπροστά στον θρόνο του αυτοκράτορα βρισκόταν ένα δέντρο, φτιαγμένο από μπρού-
τζο και πλήρως επιχρυσωμένο, τα κλαδιά του οποίου ήταν γεμάτα με πουλιά, επίσης 
φτιαγμένα από επιχρυσωμένο μπρούτζο, που έβγαζαν διάφορες κραυγές, το καθένα σύμ-
φωνα με το είδος του. Ο θρόνος καθαυτός ήταν τόσο θαυμάσια φτιαγμένος έτσι ώστε σε 
μία στιγμή να φαίνεται πως είναι χαμηλά και στην επόμενη να ανεβαίνει ψηλά στον αέ-
ρα. Ήταν τεραστίου μεγέθους και φυλασσόταν από λιοντάρια, φτιαγμένα είτε από 
μπρούτζο είτε από ξύλο, επικαλυμμένα με χρυσό, που χτυπούσαν το δάπεδο με τις ουρές 
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τους και έβγαζαν ένα τρομακτικό βρυχηθμό με ανοιχτά στόματα και με τις γλώσσες τους 
να τρεμοπαίζουν. Στηριζόμενος στους ώμους δύο ευνούχων, προσήλθε μπροστά στον 
αυτοκράτορα. Πλησιάζοντας, τα λιοντάρια άρχισαν να βρυχώνται και τα πουλιά να κελα-
ϊδούν, το καθένα ανάλογα με το είδος του. αλλά δεν τρομαξα ούτε εξεπλάγην, επειδή 
προηγουμένως είχα κάνει την έρευνά μου σχετικά με όλα αυτά τα πράγματα ερωτώντας 
ανθρώπους που ήταν καλά εξοικειωμένοι μ’ αυτά. Έτσι, αφού έκανα τρεις βαθειές μετά-
νοιες μπροστά στον αυτοκράτορα με το πρόσωπό μου στο έδαφος, σήκωσα το κεφάλι 
μου και, νάτος, ο άνθρωπος που μόλις πριν τον έβλεπα να κάθεται σε ένα μετρίως ανυ-
ψωμένο κάθισμα, είχε τώρα αλλάξει την περιβολή του και καθόταν στο επίπεδο της ορο-
φής. Το πώς αυτό συνέβη, δεν μπορώ να το φανταστώ. ίσως να είχε σηκωθεί με τη βοή-
θεια κάποιας συσκευής σαν αυτή που χρησιμοποιούμε για να σηκώσουμε τα ξύλα ενός 
πιεστηρίου». 
 
Σ’ αυτή την τελευταία υπόθεση, Λιουτπράνδος με το πρακτικό μυαλό μπορεί να έχει δί-
καιο, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι δεν επιχειρεί να δώσει καμία εξήγηση για τα μεταλ-
λικά αυτόματα. Οι Βυζαντινοί, επωφελούμενοι από την σημαντική πρόοδο της τεχνολο-
γίας στην Αλεξάνδρεια, είχαν αποκτήσει μεγάλη επιτυχία στον τομέα αυτό. Αυτά τα υ-
πέροχα παιχνίδια ήταν σε μεγάλη εκτίμηση στις αυλές της Ανατολής. υπάρχει αναφορά 
για ένα άλλο δένδρο με πουλιά που κελαϊδούσαν στην αυλή του Χαλίφη της Βαγδάτης, 
και ένα με διασκοσμημένα φρούτα στην Σαμαρκάνδη. Ο Λιουτπράνδος περιγράφει επί-
σης ένα συμπόσιο που διοργανώθηκε στον Οίκο των δέκα εννέα ανακλίντρων (‘House of 
Nineteen Couches’ = Τρίκλινο;;;), όπου ο αυτοκράτορας και οι δώδεκα πιο προνομιούχοι 
φιλοξενούμενοί του μισοξαπλωμένοι γύρω από ένα τραπέζι σε μία ομάδα, με πρόθεση να 
συμβολίζει τον Μυστικό Δείπνο του Χριστού και τους μαθητές του, ενώ άλλοι φιλοξε-
νούμενοι κάθονταν ανά δώδεκα μαζί σε κάθε τραπέζι, σ’ όλη την υπόλοιπη αίθουσα. Τα 
σερβίτσια ήταν χρυσά και το τελικό πιάτο ήταν φρούτα που σερβιρίστηκαν σε τρεις τε-
ράστιες χρυσές λεκάνες, που κρέμονταν από επίχρυσα σχοινιά πάνω από τα τραπέζια και 
κινούνταν από μία συσκευή στην οροφή, αφού οι λεκάνες ήταν πολύ βαριές για να τις 
μεταφέρουν. Ο Λιουτπράνδος παρακολούθησε μια εξαιρετική ακροβατική εκδήλωση στο 
συμπόσιο, κατά την οποία δύο αγόρια ισορροπούσαν σε ψηλά κοντάρια που ένας άντρας 
έφερε στο κεφάλι του. Όταν επισκέφτηκε την Κωνσταντινούπολη η Όλγα του Κιέβου το 
959, έγινε δεκτή με πολλές τελετουργίες και ψυχαγωγήθηκε από τις χορωδίες δύο κυρίων 
εκκλησιών της πόλης, με συνοδεία οργανικής μουσικής, καθώς και από θεατρικές παρα-
στάσεις. Τέτοιες θαυμάσιες και λαμπρές εκδηλώσεις αποτελούσαν το καθημερινό περι-
βάλλον των Βαράγγων, καθώς ως μέλη της σωματοφυλακής είχαν υπηρεσία στις πύλες ή 
με τον αυτοκράτορα για λειτουργίες αυτού του είδους. 
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Συμμετείχαν επίσης στον αδιάκοπο κύκλο τελετουργιών και εορτασμών που αποτελούσε 
μέρος των καθηκόντων του αυτοκράτορα ως ποιμένα του λαού και εκπροσώπου του 
Χριστού στην «θεοφύλακτη» πόλη. Τον συνόδευαν στη μεγάλη πίστα των αγώνων, τον 
περίφημο Ιππόδρομο, που δεν εχρησιμοποιείτο μόνο για αρματοδρομίες, αλλά επίσης για 
επιδείξεις ζώων, αγώνες, παιχνίδια και πυγμαχία, πυροτεχνήματα και διάφορες ακροβα-
τικές και μουσικές ψυχαγωγικές δραστηριότητες. Εδώ υπήρχαν αναπαραστάσεις κυνη-
γιού μέχρι τον δωδέκατο αιώνα, παρόλο που οι αγώνες με άγρια ζώα είχαν απαγορευτεί 
πολύ πριν από αυτό, ενώ στα διαλείμματα μεταξύ των αγώνων υπήρχαν παραστάσεις 
από μίμους και κλόουν, συχνά με σατυρικό χαρακτήρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, μπορού-
σαν να εκτεθούν δημοφιλή σκάνδαλα, και όντως ο Ιππόδρομος ήταν ένας χώρος όπου 
επιτρεπόταν μία σημαντική ελευθερία λόγου και όπου ο αυτοκράτορας ερχόταν σε άμεση 
επαφή με τον λαό, ο οποίος κατά καιρούς έδειχνε μεγάλη εχθρότητα προς τους ηγέτες 
του. Οι σφετεριστές και οι προδότες, ακόμα και εκείνοι με ευγενική καταγωγή, ξεσκεπά-
ζονταν στον Ιππόδρομο και οι λιποτάκτες τοποθετούνταν εκεί για να τους κράξει ο λαός, 
ενώ τα κεφάλια των εκτελεσμένων στασιαστών και εχθρών του κράτους μπορούσαν να 
εκτίθενται εκεί. Ο μεγαλύτερος δυνατός εξευτελισμός ήταν να παρελάσουν φορώντας 
γυναικεία ρούχα, και καβάλα ανάποδα σ’ έναν γάιδαρο, όπως έγινε μ’ έναν ατυχή πα-
τριάρχη τον ενδέκατο αιώνα. Στον Ιππόδρομο επίσης επιδεικνύονταν αιχμάλωτοι πολέ-
μου μαζί με λεία και ήταν εκεί όπου κάηκαν ζωντανοί οι ηγέτες της αίρεσης των Βογομί-
λων, σύμφωνα με την ζωντανή περιγραφή της Άννας Κομνηνής. Το αυτοκρατορικό κα-
μαρίνι συνδεόταν απευθείας με το περίφραγμα του παλατιού και εδώ ο Αυτοκράτορας 
εμφανιζόταν με την επίσημη στολή του, κουβαλώντας το αναμμένο κερί που είχε χρησι-
μοποιήσει κατά την προσευχή του στο ιδιωτικό παρεκκλήσι του το πρωί. Όταν όλα ήταν 
έτοιμα, ευλογούσε το τεράστιο πλήθος και έρριχνε ένα λευκό μαντήλι ως σήμα για να 
ξεκινήσει ο αγώνας. Η αυτοκράτειρα μπορούσε να είναι παρούσα σε ειδικές περιπτώσεις 
ή να παρακολουθεί μαζί με τις κυρίες της τιμής από ένα ιδιωτικό διαμέρισμα του πάνω 
ορόφου, κάπου στον περίβολο του παλατιού. Ο συμβολισμός του θριάμβου του αυτο-
κράτορα στους Αγώνες αποτελούσε σημαντικό μέρος της Βυζαντινής τελετουργικής πα-
ράδοσης και είναι σημαντικό πως είχε εικονογραφηθεί στο κλιμακοστάσιο της Αγίας Σο-
φίας του Κιέβου περίπου το 1037 από έναν Βυζαντινό καλλιτέχνη. Παριστάνονται αρμα-
τοδρόμοι να περιμένουν στις πύλες, μονομάχοι με μάσκες ζώων και ένα τεχνητό κυνήγι 
και ο αυτοκράτορας απεικονίζεται να δίνει το σύνθημα για την έναρξη του αγώνα. Η Εκ-
κλησία καταδίκαζε ως «σατανικά» τα παιχνίδια του τσίρκου και ο σκοπός της εμφάνισής 
τους εδώ πρέπει να ήταν συμβολικός (βλ. εικόνα 2α).  
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Αν και στον Ιππόδρομο διοργανώνονταν ποικίλες και περίτεχνες ψυχαγωγικές δραστη-
ριότητες, το κύριο αξιοθέατο ήταν αναμφίβολα οι αρματοδρομίες τεθρίππων, οι οποίες 
προκαλούσαν παθιασμένο ενθουσιασμό ανάμεσα στους πολίτες. Όπως επισημαίνει ο 
Miller, η επιτυχία του νικητή αρματοδρόμου ταυτιζόταν με τον νικηφόρο Αυτοκράτορα 
και την τύχη της πόλης, έτσι ώστε «σε κάθε στεφανωμένο αθλητή δικαιωνόταν το αυτο-
κρατορικό στέμμα». Στον χαμηλό τοίχο ή Σπίνα όπως λεγόταν, που χώριζε τον χώρο α-
γώνων του ιπποδρόμου, υπήρχαν μορφές κλασικών θεών και ηρώων και αυτές φαίνονταν 
στους Σκανδιναβούς σαν χαρακτήρες από το δικό τους μυθικό και ηρωικό παρελθόν: 
«Πολλά είδη αρχαίων έργων απεικονίζονταν εκεί, οι Aesir και οι Volsungs και οι γιοι 
του Gjuki239 μορφοποιημένοι με μεγάλη επιδεξιότητα σε μπρούτζο και μέταλλο, έτσι ώ-
στε να φαίνονται ζωντανοί και φαίνονταν στους ανθρώπους πως και αυτοί ήσαν παρό-
ντες στους αγώνες». 

 
Αυτή η αφήγηση προέρχεται από την Morkinskinna, (βλ. σημ. 213) και είναι μέρος της 
περιγραφής της επίσκεψης του Sigurd του Σταυροφόρου στον αυτοκράτορα Αλέξιο στις 
αρχές του δωδέκατου αιώνα. Ο αυτοκράτορας προσέφερε στον επισκέπτη του είτε έξι 
λίβρες σε κόκκινο χρυσό ή μια διασκέδαση στον Ιππόδρομο, πράγμα που ο βασιλιάς 
πληροφορήθηκε πως θα ήταν εξίσου δαπανηρό ως δώρο. Οι επισκέπτες έμεναν πολύ ε-
ντυπωσιασμένοι από την περίτεχνη ψυχαγωγία που συνόδευε τους αγώνες: «Φαινόταν 
σαν να έτρεχαν οι άνθρωποι στον αέρα και υπήρχε επίσης Ελληνικό πυρ και κάποια μου-
σική. Υπήρχαν επίσης όλων των ειδών τα τραγούδια, ψαλμοί, όργανα, άρπες και βιολιά 
και κάθε είδους έγχορδο όργανο. Όταν εξελίσσονταν οι αγώνες, ο αυτοκράτορας στήριζε 
τη μία ομάδα και η αυτοκράτειρα την άλλη. και όταν κέρδιζε αυτή του αυτοκράτορα η 
νίκη ήταν ευπρόσδεκτη ως καλός οιωνός για την επιτυχία στην επόμενη εκστρατεία του.  
 
Οι αγώνες ελάμβαναν χώρα ανάμεσα στις δύο μεγάλες φατρίες της πόλης, στους Βένε-
τους και στους Πράσινους. Αρχικά υπήρχαν τέσσερις, αλλά οι Κόκκινοι και οι Λευκοί 
δεν έπαιζαν κανένα ρόλο στον δέκατο αιώνα. Αυτές οι διαιρέσεις αρχικά εκπροσωπού-
σαν τα τέσσερα διαμερίσματα της πόλης και κάποια στιγμή άρχισαν να δείχνουν σημάδια 
της μετάλλαξής τους σε ισχυρά πολιτικά κόμματα, αλλά τα δικαιώματά τους περικόπη-
καν επιδέξια μέχρι του σημείου να λειτουργούν μόνο ως αθλητικές ενώσεις ή σωματεία. 
                                                 
239  Σ.τ.Μ. Όλοι αυτοί είναι θεότητες και ήρωες από τη μυθολογία των Σκανδιναβών. Οι Aesir (Εσίρ) ήταν οι 

κύριες θεότητες στη Σκανδιναβική μυθολογία, μαζί με τους Βανίρ. Μετά τον πόλεμο μεταξύ τους, οι Βανίρ 
ενώθηκαν με τους Εσίρ, που τους πήραν αιχμαλώτους. Οι Εσίρ σχετίζονται συνήθως με τη δύναμη και τον 
πόλεμο. Οι Εσίρ είχαν το δώρο της αιώνιας νεότητας, την οποία αποκτούσαν τρώγοντας 
τα μήλα της Ιντούν. Ωστόσο, αν και δε γερνούσαν, μπορούσαν να πεθάνουν. Σύμφωνα με την παράδοση, 
οι περισσότεροι Εσίρ θα πεθάνουν κατά το Ράγκναροκ. 
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Κάποια ίχνη της πρώην σημασίας τους επέζησαν: συνέχισαν να παίζουν ρόλο στην υπε-
ράσπιση της πόλης, παρείχαν χορωδίες για τις τελετουργίες στις οποίες συμμετείχε ο αυ-
τοκράτορας και τον επευφημούσαν κατά την στέψη του. Από τη στιγμή που ο Ιππόδρο-
μος εχρησιμοποιείτο για πολιτικές συναντήσεις, οι αγώνες διατήρησαν κάτι από τον εν-
θουσιασμό ενός πολιτικού αγώνα όπως και ενός σημαντικού αθλητικού γεγονότος. Υ-
πήρχαν πολλοί άνδρες ευγενικής καταγωγής στις φατρίες και οι αρματοδρόμοι ήσαν από 
καλές οικογένειες. ήταν εξαιρετικά δημοφιλείς, είχαν ειδωλοποιηθεί από τον κόσμο και 
υποστήριζαν τον αυτοκράτορα, ο οποίος κατά περίπτωση ενεργούσε ως ανάδοχος των 
παιδιών τους. Δεν υπήρχε τίποτα σε όλη την Ευρώπη που να ανταγωνίζεται την μεγαλο-
πρέπεια του Ιπποδρόμου και τα θαύματα των αγώνων και η Φρουρά έπαιζε έναν σημα-
ντικό ρόλο στην φύλαξη του αυτοκράτορα, καθώς οι άνθρωποι θα μπορούσαν να εκμε-
ταλλευτούν την ευκαιρία να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για κάποια αντιλαϊκή κί-
νηση από την πλευρά των ηγετών τους.  
 
Μεγάλη σημασία είχαν και οι πομπές που αποτελούσαν ένα μεγάλο μέρος των καθηκό-
ντων του αυτοκράτορα. Η μεγαλοπρέπεια τους συνάγεται από μία περιγραφή του Harun 
b. Yahya (βλ. σημ. 222) τον δέκατο αιώνα, ο οποίος παρακολούθησε τη μακρά πομπή 
από το παλάτι στην Αγία Σοφία, σ’ έναν από τους κυριότερους εορτασμούς. Ο δρόμος 
ήταν στρωμένος με χαλιά και υπήρχαν σκόρπια φύλλα και κλαδιά και μεταξένια υφά-
σματα κρέμονταν από τους τοίχους των κτηρίων. Υπήρχαν πάρα πολλοί Έλληνες που 
φορούσαν μεταξωτούς χιτώνες, κόκκινους, λευκούς και πράσινους, και κατόπιν ερχόταν 
μία μονάδα «υπηρετών» ντυμένων με μετάξια στο χρώμα του ουρανού, με επίχρυσους 
πελέκεις, που ήταν πιθανώς η Φρουρά. Ακολούθησαν ευνούχοι, θαλαμηπόλοι και πατρί-
κιοι, και τελικά ο αυτοκράτορας, του οποίου προηγείτο ο σιλεντάριος, ο οποίος ησύχαζε 
το πλήθος. Ο αυτοκράτορας φορούσε το στέμμα του και έναν λαμπρό χιτώνα, και κρα-
τούσε ένα χρυσό κιβωτίδιο το οποίο περιείχε μια χούφτα χώμα. ο κύριος υπουργός του 
περπατούσε πίσω του και σε κάθε δύο βήματα υπενθύμιζε στον αυτοκράτορα να «σκέ-
φτεται τον θάνατο», και πάνω σ’ αυτό, ο αυτοκράτορας άνοιγε το κιβωτίδιο και το ασπα-
ζόταν, κλαίγοντας. 
 
Μετά από μία νικηφόρα εκστρατεία, ο Αυτοκράτορας θα εισερχόταν από την Χρυσή 
Πύλη, στο δυτικό άκρο των τειχών και θα προχωρούσε στον πλατύ ευθύ δρόμο, τη Μέση 
Οδό, ο οποίος διέσχιζε την πρωτεύουσα και θα σχημάτιζε μία ιερή θριαμβευτική πορεία 
προς το Μίλιον, τον συμβολικό ομφαλό ή κέντρο της πόλης, που ήταν το σημείο μηδέν 
για την μέτρηση όλων των αποστάσεων. Εδώ ετοποθετείτο μία επιχρυσωμένη στήλη κά-
τω από ένα θριαμβευτικό τόξο που έφερε τις μορφές του Κωνσταντίνου και της Ελένης 
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να κρατούν τον Σταυρό, στο μέσον του μεγάλου Φόρουμ του Αυγούστου. Η Μέση οδη-
γούσε στον καθεδρικό ναό της Αγίας Σοφίας, μέσα στον οποίο μεταφέρονταν τα διακρι-
τικά των εχθρών που είχαν αιχμαλωτιστεί μετά από μία νίκη για να τοποθετηθούν στην 
αγία τράπεζα. Στις 11 Μαΐου κάθε έτους, γινόταν μία μεγάλη πομπή προς τιμήν της ί-
δρυσης της πόλης, ενώ στα μέσα του χειμώνα ο αυτοκράτορας και η αυτοκράτειρα έ-
παιρναν μέρος στην τελετή της προκύψεως, προσαρμοσμένης κατάλληλα από τις τελε-
τουργίες του παγανιστικού θεού ήλιου.240 Στέκονταν σε μια σκοτεινή γωνία ενός λαμπρά 
φωτισμένου μπαλκονιού, μαζί με τους πρίγκιπες και τους ευγενείς, με τον αυτοκράτορα 
να φορά τα ρούχα της στέψης του, και ξαφνικά εμφανίζονταν βγαίνοντας από το σκοτά-
δι, μετά από μία παρέλαση της ανακτορικής Φρουράς και την εκτέλεση του ύμνου «Χρι-
στός γεννάται, όστις έστεψέ σε, ω Αυτοκράτωρ».  
 
Την εποχή που οι Σκανδιναβοί υπηρετούσαν στην Φρουρά, η στέψη του νέου αυτοκρά-
τορα συνήθως ελάμβανε χώρα στην Αγία Σοφία, και αυτή ήταν μία εντυπωσιακή περί-
πτωση στην οποία οι Βάραγγες κατείχαν ηγετικό ρόλο. Εκατό από αυτούς ακολουθούσαν 
τον νέο αυτοκράτορα, κουβαλώντας τους πελέκεις τους και ακολουθούσε μία πομπή νε-
αρών Ελλήνων ευγενών. Η Φρουρά περιέβαλε τον αυτοκράτορα καθώς αυτός φορούσε 
τα διακριτικά της εξουσίας, το σπαθί, το σκήπτρο, τον πορφυρό μανδύα και τα υποδήμα-
τα. Μετά τη στέψη, σχηματιζόταν μία μακρά πομπή για να αποδώσουν φόρο τιμής, και οι 
Βάραγγες, μαζί με άλλους αλλοδαπούς που υπηρετούσαν στην ανακτορική Φρουρά, εί-
χαν την άδεια να εκφραστούν στη δική τους γλώσσα. Σε ημέρες εορτών και επισήμων 
περιστάσεων, οι υπηρέτες του αυτοκράτορα απέδιδαν εκ νέου φόρο τιμής και την εβδο-
μάδα πριν από την Κυριακή των Βαΐων ελάμβανε χώρα μία μακροσκελής τελετή, την 
οποία ο Λιουτπράνδος, στον δέκατο αιώνα επετράπη να παρακολουθήσει. Οι αποδέκτες 
της πρόσκλησης προχωρούσαν κατά σειρά προτεραιότητας, αρχίζοντας από τον αρχηγό 
της αστυνομίας του παλατιού, τον αρχηγό του στρατού, και τον αρχιναύαρχο του στό-
λου. Οι τσάντες με τα χρήματα και οι μανδύες, και κατά πάσα πιθανότητα τα περιζήτητα 
κομμάτια μεταξιού, τους περίμεναν στο μακρύ τραπέζι και η τελετή απασχολούσε τον 

                                                 
240  Σ.τ.Μ. ΠΡΟΚΥΨΙΣ, είναι ένας όρος που περιγράφει τόσο μία υπερυψωμένη ξύλινη πλατφόρμα όσο και 

μία αυτοκρατορική τελετή που τελείται πάνω σ’ αυτή την κατασκευή στις αυλές των Κομνηνών και των 
Παλαιολόγων. Ο αυτοκράτορας ανέβαινε στην πλατφόρμα πίσω από μία κλειστή κουρτίνα. Την κατάλλη-
λη στιγμή, τα φώτα έπεφταν πάνω του, η κουρτίνα άνοιγε και ένα πλήθος από την φρουρά του παλατιού, 
αξιωματούχοι και κληρικοί, που είχαν συγκεντρωθεί από κάτω, έψελναν το πολυχρόνιο και ανάλογους ύ-
μνους. Τα σωζόμενα κείμενα που σχετίζονται με την πρόκυψη είναι γεμάτα από μεταφορές για τον ήλιο και 
το φως, κάνοντας μερικούς να μιλούν για επιβίωση της Ελληνιστικής ή Ρωμαϊκής λατρείας του ήλιου. Ένα 
τελετουργικό βιβλίο του 14ου αιώνα αναφέρει πως η τελετή γινόταν επίσης την Παραμονή των Χριστου-
γέννων. φαίνεται ότι επαναλαμβανόταν τόσο στα Θεοφανία, όσο και στις αυτοκρατορικές στέψεις και 
στους γάμους. 



 208 

αυτοκράτορα από τις έξι ως τις δέκα το πρωί, για τρεις ημέρες συνεχώς, ενώ οι χαμηλό-
βαθμοι αξιωματούχοι, που ελάμβαναν λιγότερο από μία λίβρα χρυσάφι, έπαιρναν τα δώ-
ρα τους από τον πρώτο αρχιθαλαμηπόλο κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας.  
 
Οι Βάραγγες έπαιζαν έναν ρόλο επίσης στο περίτεχνο τυπικό του Εκκλησιαστικού έτους. 
Πριν από την Κυριακή των Βαΐων, ένα από τα καθήκοντά τους ήταν να στρώνουν το πά-
τωμα με μυρτιές, δάφνες και ελιές, και να αδειάζουν τον Χαλκούν Οίκον, καθοδόν από το 
Παλάτι προς την Αγία Σοφία, από όλους τους θησαυρούς του για την προετοιμασία της 
Μεγάλης Εβδομάδας. Συμμετείχαν επίσης στις γαμήλιες τελετές των μελών της αυτο-
κρατορικής οικογένειας, περιλαμβανομένης αυτής του ίδιου του αυτοκράτορα. πράγμα 
που αφορούσε και τη στέψη της νέας αυτοκράτειρας, με τη στέψη να περιλαμβάνει μάλι-
στα έναν τέτοιο ειδωλολατρικό συμβολισμό, όπως την πομπή της νύφης στο λουτρό την 
τρίτη ημέρα μετά την τελετή, συνοδευόμενη από τις κυρίες-επί-των-τιμών που κρατού-
σαν κόκκινα μήλα, σύμβολο αγάπης και γονιμότητας. Όταν πέθαινε ο αυτοκράτορας, το 
σώμα του ετοποθετείτο στην Αίθουσα των Δεκαεννέα Ανακλίντρων, ντυμένο με τον αυ-
τοκρατορικό χιτώνα και τα πορφυρά υποδήματα, τα οποία κανείς δεν είχε το δικαίωμα να 
φορέσει μέχρι να στεφθεί ο διάδοχός του. Μέλη της Αυλής προσήρχοντο για να αποτί-
σουν φόρο τιμής προς τον νεκρό, και ψάλλονταν μοιρολόγια, μέχρις ότου ο ‘Πραιπόσι-
τος’ απάγγελνε με βροντερή φωνή: «Έξελθε, Βασιλεύ, ο βασιλεύς των βασιλευόντων και 
ο Κύριος των Κυρίων σε καλεί», και το επαναλάμβανε τρεις φορές. Μέλη της σωματο-
φυλακής είχαν το καθήκον να μεταφέρουν τον νεκρό στον Χαλκούν Οίκον και στo βιβλίο 
Περί της Βασιλείου Τάξεως (De Ceremoniis) λέγεται να «πράξουν ότι συνηθίζεται», 
πράγμα που σημαίνει πιθανώς να τοποθετηθεί φρουρά γύρω από τον Αυτοκράτορα, ενώ 
οι χαμηλόβαθμοι αξιωματούχοι και ο λαός της πόλεως έστεκαν λίγο πιο πέρα από το α-
νάκλιντρο στο οποίο κειτόταν. Τότε ακουγόταν και πάλι η κλήτευση: «Έξελθε, Βασιλεύ» 
και οι ευνούχοι τον μετέφεραν για την ταφή, συνήθως στην εκκλησία των αγίων Απο-
στόλων. Τελικά το στέμμα αφαιρείτο από το κεφάλι του και στη θέση του έμπαινε μία 
πορφυρή μεταξωτή ταινία, πριν από το κλείσιμο του φερέτρου. 
 
Εκτός από αυτές τις ειδικές περιστάσεις, υπήρχαν τελετές τις περισσότερες μέρες, στις 
οποίες έπρεπε να παρευρίσκεται ο αυτοκράτορας και κάποιοι από την Φρουρά τον συνό-
δευαν. τον συνόδευαν συχνά στην εκκλησία πεζή και κατόπιν επέστρεφαν στο παλάτι 
πάνω στα άλογα, ενώ τα μέλη της χορωδίας ακολουθούσαν πάνω σε άμαξες. Υπήρχαν 
πολλές τελετές στη μεγάλη εκκλησία της Αγίας Σοφίας που είχε κτιστεί από τον Ιουστι-
νιανό στην εκπληκτικά μικρή χρονική περίοδο των έξι ετών και ολοκληρώθηκε το 527. 
Ήταν μία από τις δόξες της πόλης, όχι μόνο λόγω των εξαιρετικών αναλογιών και της 
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ομορφιάς του μεγάλου θόλου, αλλά και λόγω των πλούσιων ψηφιδωτών της και των πο-
λυάριθμων ιερών λειψάνων. Ο Προκόπιος είχε γράψει γι’ αυτήν τα εξής: 
 
«Θέαμα τοίνυν ἡ ἐκκλησία κεκαλλιστευμένον γεγένηται, τοῖς μὲν ὁρῶσιν ὑπερφυές, τοῖς 
δὲ ἀκούουσι παντελῶς ἄπιστον· ἐπῆρται μὲν γὰρ ἐς ὕψος οὐράνιον ὅσον, καὶ ὥσπερ τῶν 
ἄλλων οἰκοδομημάτων ἀποσαλεύουσα ἐπινένευκεν ὑπερκειμένη τῇ ἄλλῃ πόλει,… κο-
σμοῦσα μὲν αὐτήν,… ὥστε δὴ ἐνθένδε ἡ πόλις ἐκ περιωπῆς ἀποσκοπεῖται…. οἰκοδομία 
τις ἐκ γῆς ἀνέχει,… ἐς ὕψος ἀπότομον ἐπανέστηκεν…. δοκεῖ γάρ πη οὐκ ἐν βεβαίῳ ἐπῃ-
ωρῆσθαι,…. παμμεγέθης ἐπανεστηκυῖά τις σφαιροειδὴς θόλος… δοκεῖ δὲ οὐκ ἐπὶ στερ-
ρᾶς τῆς οἰκοδομίας [διὰ τὸ παρειμένον τῆς οἰκοδομίας] ἑστάναι, ἀλλὰ τῇ σφαίρᾳ τῇ 
χρυσῇ ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ ἐξημμένη καλύπτειν τὸν χῶρον. (Έτσι η εκκλησία έχει γίνει ένα 
θέαμα υπέροχης ομορφιάς, συγκλονίζοντας εκείνους που την βλέπουν, αλλά και όσοι την 
γνωρίζουν μόνον εξ ακοής, είναι εντελώς απίστευτη. Ανεβαίνει σε μεγάλο ύψος ώστε να 
ταιριάζει στον ουρανό και σαν να υψώνεται μέσα από τα άλλα κτήρια, στέκεται ψηλά και 
κοιτάζει κάτω την υπόλοιπη πόλη... όπως από ένα παρατηρητήριο... Το πάνω μέρος… φαί-
νεται να επιπλέει στον αέρα χωρίς σταθερή βάση… Ο τεράστιος σφαιρικός θόλος… φαίνε-
ται να μην στηρίζεται σε συμπαγή τοιχοποιία, αλλά ότι καλύπτει το χώρο με τον χρυσό θό-
λο του να κρέμεται από τον ουρανό)».   
 
Ενώ η ομορφιά της Αγίας Σοφίας παραμένει αναλοίωτη στον χρόνο, σχετικά λίγα από τα 
χρυσά ψηφιδωτά της, τα χρωματιστά γυαλιά και τα καλογυαλισμένα μάρμαρα που κάπο-
τε την γέμιζαν, έχουν διασωθεί. Η δυνατή επίδραση που είχαν στον ναό εξαρτάτο σε με-
γάλο βαθμό από τη πλούσια χρήση κεριών και καντηλιών στις βυζαντινές εκκλησίες, 
όπως έχει επισημάνει ο Robert Payne σ’ ένα διορατικό δοκίμιο του. Τεράστιες ποσότητες 
κεριών έδιναν στις μορφές την εμφάνιση της συνεχούς κίνησης, ενώ το φως ενίσχυε τα 
χρώματα τους και τη λάμψη του χρυσού, δημιουργώντας σκιές οι οποίες αύξαναν τη μυ-
στηριώδη ομορφιά τους. Το φως που τρεμοπαίζει είχε μία ηρεμιστική επίδραση στον θε-
ατή, ενώ οι πλούσιες και προφανώς κινούμενες μορφές μεταμόρφωναν το εσωτερικό σε 
κάτι που οι πιστοί μπορούσαν να αισθανθούν ως μία πρόγευση της δόξας του ουρανού. 
Πολλές από τις τελετές στην Αγία Σοφία ετελούντο τη νύχτα και συνέχιζαν μέχρι την 
αυγή, έτσι ώστε τα ψηφιδωτά να λάμπουν μέσα στο σκοτάδι. Η ιδέα να γεμίζουν το εσω-
τερικό μίας εκκλησίας με μορφές (εικόνες) που οδηγούσαν στο κυρίαρχο πρόσωπο του 
Χριστού πάνω από το θυσιαστήριο, ενώ το εξωτερικό παρέμενε απλό, ήταν κάτι το και-
νούριο στον σχεδιασμό ενός ιερού τόπου. Οι Βυζαντινοί καλλιτέχνες, εξάλλου, ήταν ει-
δικοί στο να εξαλείφουν τα οπτικά λάθη του χώρου και μορφές που φαίνονται μακρόστε-
νες όταν φωτογραφίζονται σε μία επίπεδη επιφάνεια, ταιριάζοντας στις καμπύλες επιφά-
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νειες, δημιουργούν την ψευδαίσθηση των σωστών αναλογιών όταν τις κοιτάζει κάποιος 
από κάτω. Η ίδια η εκκλησία σχεδιαζόταν ως εικόνα του Κόσμου, ο τρούλλος συμβολί-
ζοντας τον ουρανό, το επάνω τμήμα τον παράδεισο, ή την αγία Γη την εποχή που ζούσε 
ο Χριστός και το χαμηλότερο τον επίγειο κόσμο. 
 
Η περίοδος από τα τέλη του 9ου έως τα τέλη του 11ου αιώνα, την εποχή που οι Βάραγγες 
ήταν στο Βυζάντιο, υπήρξε η κλασική περίοδος κατασκευής ψηφιδωτών και το μεγαλύ-
τερο μέρος των σωζομένων είναι έργα του 9ου αιώνα. Η επίδραση που είχε η εικονογρα-
φία και η τέλεση των ακολουθιών στις Βυζαντινές εκκλησίες, περιγράφεται πολύ ζωηρά 
στο Χρονικό του Νέστορα, στο τμήμα που αναφέρεται στην μεταστροφή του Βλαδίμη-
ρου, παρόλο που αυτό το τμήμα ίσως να έχει εισαχθεί στο Χρονικό πολύ αργότερα. Λέ-
γεται ότι ο Βλαδίμηρος, έχοντας συγκινηθεί από το κήρυγμα ενός Χριστιανού λογίου, 
έστειλε αγγελιοφόρους στους Βούλγαρους του Βόλγα για να πληροφορηθούν σχετικά με 
την λατρεία του Θεού, οι οποίοι είχαν ήδη προσπαθήσει να τον κερδίσουν στο Ισλάμ. έ-
στειλε επίσης και στις εκκλησίες της Γερμανίας και της Κωνσταντινούπολης. Οι αγγελι-
οφόροι κατά την επιστροφή τους ανέφεραν τα εξής στον πρίγκιπα:  
 
«Όταν ταξιδεύαμε στη χώρα των Βουλγάρων, τους παρατηρούσαμε πώς τελούσαν την 
λατρεία στους ναούς τους, που ονομάζονται τζαμιά, ενώ στέκονται ξυπόλυτοι. Ο Βούλ-
γαρος σκύβει, κάθεται κάτω, κοιτάζει δώθε κείθε σαν δαιμονισμένος, και δεν υπάρχει 
χαρά ανάμεσά τους, αλλά μόνο θλίψη και τρομερή δυσωδία. Κατόπιν επισκεφτήκαμε 
τους Γερμανούς, και τους είδαμε να επιτελούν πολλές τελετές στους ναούς τους. αλλά 
δεν παρατηρήσαμε λαμπρότητα εκεί. Κατόπιν πήγαμε στην Ελλάδα και οι Έλληνες μας 
οδήγησαν στα κτήρια όπου λατρεύουν τον Θεό τους και δεν γνωρίζαμε αν ήμασταν στον 
ουρανό ή στη γη. Καθότι στη γη δεν υπάρχει τέτοια λαμπρότητα ή τέτοια ομορφιά και 
δεν βρίσκουμε λόγια για να την περιγράψουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι ο Θεός 
κατοικεί εκεί ανάμεσα στους ανθρώπους και η λατρεία τους είναι πιο όμορφη από τις τε-
λετές άλλων εθνών. Δεν μπορούμε να ξεχάσουμε αυτή την ομορφιά».  
 
Ενώ είναι εντελώς απίθανο να έχει διεξαγάγει ποτέ ο Βλαδίμηρος οποιαδήποτε απλή δο-
κιμασία αυτού του είδους, πρέπει ωστόσο να είχε εξετάσει τις δυνατότητες των διαφό-
ρων θρησκειών που ήσαν ανοιχτές σ’ αυτόν, ενώ υπάρχει κάποια παράδοση που μας δεί-
χνει μία προσπάθεια προσέλκυσής του στην Ισλαμική πίστη. Φαίνεται ότι η έμνευση της 
περιγραφής οφείλεται περισσότερο στην αληθινή αγάπη και στην γνώση της εξωπραγμα-
τικής ομορφιάς των Βυζαντινών εκκλησιών παρά σε μια απλή προπαγάνδα για το Βυζά-
ντιο εναντίον της Ρώμης. Σίγουρα, η επίδραση της Αγίας Σοφίας μπορεί να φανεί στην 
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ομώνυμη εκκλησία στο Κίεβο, και στα ψηφιδωτά και τις τοιχογραφίες του ενδέκατου 
αιώνα. Ήταν μία άμεση απομίμηση της περίφημης Βυζαντινής εκκλησίας, όπως ακριβώς 
η Χρυσή Πύλη στο Κίεβο ήταν αντίγραφο του διάσημου τρόπου εισόδου στην Κωνστα-
ντινούπολη.  
 
Μία κάπως εντυπωσιακή υπενθύμιση της παρουσίας των Σκανδιναβών στο ναό της Αγί-
ας Σοφίας, είναι η ανακάλυψη ενός Σκανδιναβικού ονόματος, χαραγμένου με ρουνικούς 
χαρακτήρες στο μαρμάρινο παραπέτο του νότιου εξώστη, το οποίο παρατηρήθηκε αρχι-
κά το 1964. Είναι μία από τις πολλές επιγραφές σε διάφορες γλώσσες και αλφάβητα που 
υπάρχουν στην Αγία Σοφία, και το όνομα Halfdan εμφανίζεται, πιθανώς από τα τέλη του 
11ου αιώνα, αν και μερικοί το χρονολογούν νωρίτερα. Δεν υπάρχει κανένας τρόπος να 
γνωρίζουμε αν το σκάλισε ένας από τους Βάραγγες ή ένας έμπορος ή ένας προσκυνητής.  
 
Η Αγία Σοφία και οι άλλες εκκλησίες της πρωτεύουσας, όπως η Αγία Ειρήνη, της οποίας 
τα ρημαγμένα κατάλοιπα εξακολουθούν να στέκονται βορείως του καθεδρικού ναού, η 
εκκλησία των αγίων Αποστόλων, που κατεδαφίστηκε όταν κτίστηκε το Μπλε Τζαμί και 
η Παναγία των Βλαχερνών στο βορειοανατολικό τμήμα της πόλης, ήταν γεμάτες με ανε-
κτίμητα λείψανα, που οι Βυζαντινοί τα εκτιμούσαν πάνω από τον χρυσό και το ασήμι και 
θα έκαναν τα πάντα για να τα αποκτήσουν. Πίστευαν ακράδαντα ότι η ασφάλεια της πό-
λης εξαρτάτο από άγια λείψανα όπως ο χιτώνας και η ζώνη της Παναγίας, που φυλάσσο-
νταν στην εκκλησία της στις Βλαχέρνες, και από την περίφημη εικόνα της Οδηγήτριας, 
του «Οδοδείκτη», όπως θα λέγαμε, που παρουσιάζει την Θεοτόκο να κρατά τον γιο της 
και ήταν τόσο τεράστια που χρειάζονταν τέσσερις άντρες για να την μεταφέρουν. Άλλα 
πολύτιμα λείψανα ήταν τεμάχια του τιμίου Σταυρού, η αγία λόγχη που τρύπησε την 
πλευρά του Χριστού, οι σάλπιγγες της Ιεριχούς και η ράβδος του Μωυσή, η «αχειροποί-
ητη» εικόνα του Χριστού, που είχε αποτυπωθεί πάνω σε λινό ύφασμα, το ακάνθινο στε-
φάνι, το «σουδάριον» (σάβανο) από τον τάφο του Χριστού και το «λέντιον» (η πετσέτα) 
με το οποίο σκούπισε τα πόδια των μαθητών πριν από το Μυστικό Δείπνο. Υπήρχαν επί-
σης λείψανα μερικών από τις μεγάλες μορφές της αρχέγονης Εκκλησίας, που τα είχαν 
φέρει από τους τάφους τους σε άλλες χώρες, όπως του Λουκά, του Ανδρέα και του Τιμό-
θεου, ενώ η κεφαλή του Ιωάννη του Βαπτιστή και το πόδι του Αποστόλου Παύλου εφυ-
λάσσοντο σε περίτεχνες λειψανοθήκες. Υπήρχαν επίσης πολλά λείψανα μεταγενέστερων 
αγίων και μερικά περίεργα αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία και μία επιστολή που λέγε-
ται πως είχε γραφτεί από τον ίδιο τον Χριστό. Σε περιόδους μεγάλου κινδύνου, όπως κα-
τά τη διάρκεια της επίθεσης των Ρως το 860 λιτάνευαν κάποια από τα πιο πολύτιμα άγια 
λείψανα και συχνά συνόδευαν τον αυτοκράτορα σε εκστρατείες στο εξωτερικό. Ήταν 
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ένα εκθαμβωτικό σύνολο λειψάνων, μερικά από τα οποία, αν και κατά κανένα τρόπο ό-
λα, λεηλατήθηκαν από τους άπληστους Σταυροφόρους το 1204, και τα οποία έφερναν 
τόσους πολλούς προσκυνητές στο Βυζάντιο.  
 
Οι Βάραγγες είχαν τη δική τους εκκλησία τον δωδέκατο αιώνα. Στις σάγκες αναφέρεται 
ως ο ναός του Αγίου Ούλαφ, αλλά σύμφωνα με τις ελληνικές πηγές ήταν αφιερωμένος 
στην Παναγία των Βαράγγων. Σε μερικές αφηγήσεις αναφέρεται ότι κτίστηκε αφού ο 
Ιωάννης Β΄ νίκησε στη Μάχη της Στάρα Ζαγορά εναντίον των Πετσενέγκων με την βοή-
θεια των Βαράγγων. Σε μία από τις εκδοχές της σάγκας του Αγίου Ούλαφ λέγεται πως ο 
ναός ετιμάτο στο όνομα της Θεοτόκου και του Αγίου Ούλαφ και ίσως να είχε κάποια ι-
διαίτερη σχέση με τη λατρεία του βασιλιά. Φαίνεται πως βρισκόταν πίσω από το ιερό της 
Αγίας Σοφίας και ίσως να είχε καταστραφεί κατά την λεηλασία της πόλης το 1204. Ω-
στόσο, στα Acta Patriarchatus Constantinoppolitani υπάρχει μία αναφορά από το έτος 
1361 για ένα μικρό μοναστήρι αφιερωμένο στην Παναγία των Βαράγγων, το οποίο ήταν 
προφανώς κατηλειμμένο από μία γυναικεία μονή. Λέγεται πως αυτός ο ναός των Βαράγ-
γων ήταν ο τόπος όπου το σπαθί του Αγίου Ούλαφ, που είχε ανακτηθεί μετά την τελευ-
ταία μάχη του το 1030, είχε τοποθετηθεί πάνω στην αγία τράπεζα κατά την βασιλεία του 
Αλεξίου Α΄. Η περιγραφή της ανακάλυψής του δίνεται στο ποίημα Geisli που έγραψε ο 
Einar Skulason, το οποίο απαγγέλθηκε επίσημα από τον ποιητή στον καθεδρικό ναό του 
Trondheim την Ημέρα του Αγίου Ούλαφ (29 Ιουλίου) το 1153. Ο Eindridi ο Νεότερος,241 
ο οποίος είχε περάσει αρκετό χρόνο στην υπηρεσία του αυτοκράτορα και σκοτώθηκε το 
1162 στη Νορβηγία, λέγεται πως ήταν αυτός που έφερε την ιστορία στον Βορρά. Μας 
λέει πως είχε μιλήσει με τους Βάραγγους που είχαν συμμετάσχει στην περίφημη μάχη 
κατά των Πετσενέγκων, και οι οποίοι μιλούσαν ακόμα τη Σκανδιναβική γλώσσα. Αν και 
ο ίδιος δεν ήταν μάρτυρας του θαύματος του σπαθιού, προφανώς πίστευε πως ήταν αλη-
θινό. 
 
Αυτή η ιστορία περιέχεται και στα δύο έργα, την Heimskringla και το Flateyjarbók. Ο 

                                                 
241  Σ.τ.Μ. Σύμφωνα με την Orkneyinga Saga, ο Eindridi ήταν ένας φύλαρχος από τη Νορβηγία που είχε περά-

σει αρκετό καιρό ως μισθοφόρος στην Κωνσταντινούπολη, ίσως ως μέλος της Φρουράς των Βαράγγων. 
Μετά την επιστροφή του στον βορρά, συνέβαλε στο να πείσει τον Κόμη Rognvald να επισκεφτούν την Ιε-
ρουσαλήμ και αυτός τον συνόδεψε ως ξεναγός. Ο Eindridi έμεινε στην Κωνσταντινούπολη αφού ο Κόμης 
Rognvald και οι σύντροφοί του επέστρεψαν στην πατρίδα τους και ο ίδιος επέστρεψε στη Νορβηγία μετά 
από αρκετά χρόνια. Εκεί στράφηκε ενάντια στον Erling τον Στραβολαίμη (έναν από τους πρώην συνεργά-
τες του στην εκστρατεία της Ιερουσαλήμ), σε μια προσπάθεια να στεφθεί βασιλιάς ο Hakon ο Ευρύστερ-
νος, αλλά νικήθηκε και αργότερα εκτελέστηκε από τον Erling στο Όσλο. 



 213 

βασιλιάς Ούλαφ λέγεται πως πέταξε το σπαθί του Hneitir242 όταν έπεσε τραυματισμένος 
και ένας Σουηδός που είχε σπάσει το δικό του όπλο, το πήρε και συνέχισε να πολεμά μ’ 
αυτό. Το φύλαξε σε όλη του τη ζωή και στη συνέχεια το παρέδωσε στον γιο του και σε 
άλλα μέλη της οικογένειάς του, στο καθένα από τα οποία ανέφερε το όνομα και διηγή-
θηκε την ιστορία του. Ένας από τους απογόνους αυτού του ανθρώπου ήρθε στην Κων-
σταντινούπολη με το σπαθί, την εποχή του Αλεξίου Α΄. Κάποιο καλοκαίρι βρέθηκε να 
εκστρατεύει με άλλα μέλη της Φρουράς και είχε σκοπιά έξω από τη σκηνή του αυτοκρά-
τορα. Ανάμεσα στις σκοπιές κοιμούνταν με τα κράνη και τις ασπίδες τους να κρέμονται 
από πάνω τους. ο κάθε άνδρας είχε το χέρι του στην λαβή του σπαθιού του και το φύλαγε 
κάτω από το μαξιλάρι του. Παρόλα αυτά, ο ιδιοκτήτης του Hneitir διαπίστωσε πως για 
τρεις διαδοχικές νύχτες το σπαθί του ήταν φευγάτο όταν ξύπνησε και το εύρισκε έξω από 
τη σκηνή, πάνω στο χώμα, σε κάποια απόσταση. Στην αρχή σκέφτηκε πως οι σύντροφοί 
του του έπαιζαν κάποιο παιγνίδι, αλλά όταν και αυτοί έμειναν έκπληκτοι απ’ αυτό που 
συνέβαινε, τους διηγήθηκε την ιστορία του σπαθιού. Η αφήγηση έφθασε στα αυτιά του 
αυτοκράτορα. Έδωσε στον ιδιοκτήτη του σπαθιού τρεις φορές την κανονική του αξία σε 
χρυσάφι και τοποθέτησε το όπλο πάνω από την αγία τράπεζα στο ναό του Αγίου Ούλαφ, 
«τον οποίο συντηρούσαν οι Βάραγγες».   
 
Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία πως η Κωνσταντινούπολη θα πρέπει να φαινόταν στους 
Σκανδιναβούς που την γνώριζαν καλά, ως ένας τόπος μυστηριωδών και συγκλονιστικών 
γεγονότων και μιας μυστικής δύναμης που μπορούσε να επέμβει σε καιρό ανάγκης. Πλα-
νιόταν πολλή δεισιδαιμονία στην ατμόσφαιρα της πρωτεύουσας και τα αγάλματα μιας 
παλαιότερης εποχής, αφού πλέον δεν παραγόταν γλυπτική τον έννατο και δέκατο αιώνα, 
δημιουργούσαν ένα ιδιαίτερο δέος. Υπήρχαν πολλές προφητείες και θρύλοι που τα συνέ-
δεαν με την επικείμενη ειμαρμένη της πόλης, και αυτές τις ενθυμούντο, αρκετά περίεργα, 
την εποχή της μεγαλύτερης ευημερίας της. Ο Σταυρός στο Μίλιον, στο κέντρο της Κων-
σταντινούπολης, περιβαλόταν από μία αλυσίδα που παρέμενε κλειδωμένη. λέγεται ότι 
όσο αυτή παρέμενε άθικτη, κανένας εχθρός δεν θα μπορούσε να καταλάβει την πρωτεύ-
ουσα και πως το κλειδί ήταν θαμμένο κάτω από την στήλη. Παράξενες επιγραφές σε άλ-
λες γλώσσες στα μνημεία του Ιπποδρόμου και του Φόρουμ λέγεται πως προμήνυαν την 
καταστροφή της πόλης από τους Ρως, ενώ το άγαλμα ενός αναβάτη που είχε μεταφερθεί 
από την Αντιόχεια και είχε τοποθετηθεί στο Φόρουμ των Ταύρων, είχε σκαλισμένες σκη-
νές οι οποίες, όπως ακουγόταν, έδειχναν την επίθεση αυτή να λαμβάνει χώρα. Τα Πάτρι-

                                                 
242  Σ.τ.Μ. Το όνομα του σπαθιού που έφερε ο Άγιος Ούλαφ. Προέρχεται από το ρήμα hneita = πληγώνω. Είχε 

δώσει αυτό το όνομα επειδή πίστευε πως το περίφημο σπαθί του «έκοβε πιο καλά από κάθε άλλο σπαθί». 
Έτσι είναι γνωστό και σήμερα.  
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α,243 έργο του δέκατου αιώνα που ασχολείται με τις μαγικές δυνάμεις των αγαλμάτων, 
αναφέρονται επίσης σε εικόνες στον Ιππόδρομο που παρίσταναν τη γέννηση τεράτων, τα 
οποία θα καταβρόχθιζαν τους ανθρώπους. Τόσο ισχυρή ήταν η πεποίθηση ότι υπάρχουν 
αναφορές στον σκόπιμο ακρωτηριασμό ορισμένων αγαλμάτων από τον αυτοκράτορα και 
αυτές, αν και μάλλον απίθανο να είναι αληθινές, μας παρέχουν επιπλέον μαρτυρίες γι’ 
αυτή την παράξενη ενασχόληση των ανθρώπων με την καταδίκη που θεωρούσαν ότι επι-
κρέμαται πάνω από την πόλη και με την πίστη στην δυσοίωνη επιρροή αυτών των μνη-
μείων.   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
243  Σ.τ.Μ. Με τον όρο Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως (λατ. Scriptores originum Constantinopolitarum) αναφε-

ρόμαστε συμβατικά σε μια συλλογή κειμένων, αφιερωμένων στην ιστορία, την τοπογραφία και τα μνημεία 
της Κωνσταντινούπολης. Σε αυτή ανήκουν τα «Πάτρια Κωνσταντινουπόλεως» του Ησύχιου του Μιλήσιου, 
οι «Παραστάσεις σύντομοι χρονικαί» (8ος-9ος αιώνας) άγνωστου συγγραφέα, το ομώνυμο έργο που ε-
σφαλμένα αποδόθηκε στον Γεώργιο Κωδινό (9ος αιώνας), τα «Πάτρια» του 995 και μία τοπογραφική με-
λέτη αφιερωμένη στον Αλέξιο Α'. Με τη συλλογή σχετίζεται επίσης ένα μεταβυζαντινό κείμενο, γνωστό 
ως «Θαυμαστή Διήγηση» (περ. 16ος αιώνας), το οποίο πραγματεύεται τη στήλη του Ξηρόλοφου στην 
Κωνσταντινούπολη, πιθανώς γραμμένο από τον Ιωάννη Μαλαξό. Τα κείμενα της συλλογής περιέχουν ση-
μαντικές μαρτυρίες για την ιστορία και τα μνημεία της πόλης, ωστόσο η ιστορική αξία τους είναι μειωμέ-
νη, καθώς πιστεύεται ότι δε διακρίνονται σαφώς τα ιστορικά γεγονότα από στοιχεία που ανήκουν στη 
σφαίρα του μύθου.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
 

Ένας Νορβηγός πρίγκιπας στο Βυζάντιο 
 
Γνωρίζουμε τα ονόματα πολλών Σκανδιναβών που λέγεται πως είχαν υπηρετήσει στην 
Φρουρά των Βαράγγων, αλλά το πιο σημαντικό είναι εκείνο του Harald Sigurdson, γνω-
στού ως ο Ανελέητος (inn harðradi), ο οποίος επέστρεψε από την Κωνσταντινούπολη για 
να κυβερνήσει τη Νορβηγία από το 1046 ως το 1066 και ονομάστηκε ο τελευταίος από 
τους μεγάλους ηγέτες των Βίκινγκς. Τα πρώτα χρόνια της ζωής του έχουν καταγραφεί σε 
διάφορες Ισλανδικές σάγκες. Μία από αυτές γράφτηκε από τον Snorri Sturluson (βλ. 
σημ. 7) και αποτελεί μέρος της Heimskringla (βλ. σημ. 225). μία άλλη περιλαμβάνεται 
στη Morkinskinna (βλ. σημ. 213), ένα ελλειπές κείμενο του δέκατου τρίτου αιώνα με πο-
λύ μεταγενέστερο υλικό να παρεμβάλλεται, σχηματίζοντας έτσι μία ζωηρή αφήγηση με 
πολλές ιστορίες που ο Snorri είχε παραλείψει. Η σάγκα του Harald στην Fagrskinna244 
καθιστά την ανάγνωση πιο πληκτική, αλλά ο συγγραφέας πιθανότατα εργάστηκε περί το 
1220 και γνώριζε σαφώς τις παλαιότερες πηγές και την πολύτιμη σκαλδική (αυλική) ποί-
ηση. Ο αφήγηση στο Flateyjarbók πλησιάζει αυτή του Morkinskinna.  
 
Οι πληροφορίες που μας δίνουν αυτές οι σάγκες και τα ποιήματα και οι οποίες αφορούν 
την παραμονή του Harald στο Βυζάντιο, έχουν μεγάλη αξία σχετικά με τις γνώσεις μας 
για την απασχόληση των Σκανδιναβών εκεί, αν και οι εμπειρίες ενός πρίγκιπα θα πρέπει 
να διέφεραν από τις εμπειρίες λιγότερο σημαντικών μισθοφόρων από τον Βορρά. Μας 
δείχνουν επίσης το πώς οι περιπέτειες ενός τόσο φημισμένου ηγέτη απορροφούν αναπό-
φευκτα τις τρέχουσες ιστορίες και παραδόσεις, έτσι ώστε να μην είναι εύκολο να αποδει-
χθεί ο σκληρός πυρήνας των γεγονότων πίσω από τις ιστορίες. Είμαστε τυχεροί που ο 
Halldor Snorrason ήταν με τον Harald στο Βυζάντιο και φαίνεται να έχει μεταφέρει πολ-
λές ιστορίες πίσω στην Ισλανδία. Έχουμε μερικά από τα ποιήματα του ίδιου του Harald 
για τα κατορθώματά του και κάποια ποιήματα άλλων Ισλανδών ποιητών που τον υπηρέ-
τησαν στη Νορβηγία. Ο Snorri περιλαμβάνει δεκαπέντε παραπομπές από τους ποιητές 
του βασιλιά, στην αφήγησή του για τις πρώτες περιπέτειες του Harald, χρησιμοποιώντας 
το έργο του ίδιου του βασιλιά και έξι από τους αυλικούς ποιητές του.   
 

                                                 
244  Σ.τ.Μ. H Fagrskinna (μτφρ. «καλό δέρμα» από τον τύπο της περγαμηνής που χρησιμοποιήθηκε) είναι μία 

από τις βασιλικές σάγκες που γράφτηκε περί το 1220. Είναι μια ενδιάμεση πηγή για την Heimskringla του 
Snorri Sturluson, και περιέχει τις ιστορίες των βασιλέων της Νορβηγίας από τον 9ο ως τον 12ο αιώνα, κα-
θώς και αυλική ποίηση. 
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Αγαπημένος ποιητής του Harald ήταν ο Thjodolf Arnorsson, ο οποίος πέθανε αμέσως με-
τά τον θάνατο του βασιλιά στη Γέφυρα Στάμφορντ (Stamford Bridge) το 1066,245 ενώ 
και ο αδελφός του Thjodolf, ο Bolverk υπηρετούσε κάτω από τον βασιλιά. Ένας άλλος 
από τους ποιητές του ήταν ο Stuf ο Τυφλός, εγγονός της Gudrun, της κόρης του Osvif, 
της ηρωίδας της Laxdæla Saga. μία αστεία αφήγηση της πρώτης του συνάντησης με τον 
βασιλιά, δίνεται στην Ιστορία του Stuf. Άλλοι ήταν ο Thorarin Skeggjason, αδελφός του 
Markus, ποιητής και Νομομαθής,246 από τον οποίο καταγόταν η μητέρα του Snorri και 
δύο άλλοι άντρες για τους οποίους λίγα είναι γνωστά, ο Illugi της Bryndale και ο Valgard 
της Voll. Ο Snorri Sturluson εμπιστευόταν τις πληροφορίες που του παρείχαν αυτοί οι 
ποιητές της αυλής, παρόλο που περιστασιακά μπορεί να τους παρερμήνευε. ο ίδιος πονη-
ρά επισημαίνει ότι «δεν θα τολμούσαν να μιλήσουν στον βασιλιά για τις πράξεις του αν 
όλοι όσοι άκουγαν γνώριζαν ότι όσα άκουγαν ήταν ανοησίες και αναλήθειες ενώ ο ίδιος 
ήταν ενήμερος γι’ αυτό. Αυτό θα αποτελούσε περισσότερο κοροϊδία παρά έπαινο.» 

 
Έχουμε μία πολύτιμη αφήγηση της σταδιοδρομίας του Harald στο Βυζάντιο σ’ ένα ανώ-
νυμο ελληνικό έργο με τον τίτλο Λόγος νουθετητικός πρός Βασιλέα, το χειρόγραφο του 
οποίου ανακαλύφθηκε στα εκκλησιαστικά αρχεία της Μόσχας το 1881. Αποτελεί μέρος 
ενός έργου που αποκαλείται Στρατηγικόν του Κεκαυμένου, που είναι μία συλλογή από 
προτροπές και ανέκδοτα που προφανώς έχουν γραφτεί κατά τη διάρκεια της βασιλείας 
του Μιχαήλ Ε΄ (1071-8). Ο συγγραφέας ισχυρίζεται ότι είχε υπηρετήσει με τον Harald 
στη Βουλγαρική εκστρατεία και η περιγραφή του πρίγκιπα, που πρέπει να είχε συνταχθεί 
μετά την επιστροφή του στη Νορβηγία, έχει ως εξής: 
 
«Ἀράλτης βασιλέως μέν Βαραγγίας ἦν υἱός, ἔχων δε ἀδελφόν τον Ἱούλαβον [Olaf], ὅς 
καί μετά θάνατον τοῦ πατρός αὐτοῦ κατέσχε τήν πατρικήν βασιλείαν, προβαλόμενος 
Ἀράλτην τόν ἀδελφόν αὐτοῦ δεύτερον μετ’ αὐτοῦ εἰς τήν βασιλείαν. ὅς δή καί νέος ὤν 

                                                 
245  Σ.τ.Μ. Η μάχη της Γέφυρας του Στάμφορντ έλαβε χώρα στο χωριό Stamford Bridge, στην Αγγλία, στις 25 

Σεπτεμβρίου 1066, ανάμεσα σ' έναν αγγλικό στρατό υπό τον βασιλιά Harold Godwinson και σε μία Νορ-
βηγική δύναμη εισβολής με επικεφαλής τον βασιλιά Harald Hardrada και τον αδερφό του Άγγλου βασιλιά 
Tostig Godwinson. Μετά από μία αιματηρή μάχη, και οι δύο, ο Hardrada και ο Tostig μαζί με τους περισ-
σότερους Νορβηγούς, σκοτώθηκαν. Αν και ο Harold Godwinson απώθησε τους Νορβηγούς εισβολείς, ο 
στρατός του νικήθηκε από τους Νορμανδούς στο Hastings λιγότερο από τρεις εβδομάδες αργότερα. Η μά-
χη παραδοσιακά παρουσιάζεται ως το σύμβολο του τέλους της εποχής των Βίκινγκς, αν και σημαντικές 
Σκανδιναβικές εκστρατείες στη Βρετανία και στην Ιρλανδία έλαβαν χώρα τις επόμενες δεκαετίες, όπως 
αυτές του Βασιλιά Sweyn Estrithson της Δανίας το 1069-1070 και του Βασιλιά Magnus του Γυμνόποδα 
της Νορβηγίας το 1098 και το 1102-1103. 

246  Σ.τ.Μ. Lawspeaker: Ήταν ένας αξιωματούχος στις Σκανδιναβικές χώρες, του οποίου τα καθήκοντα περι-
λάμβαναν την απομνημόνευση των νόμων, καθώς και την προεδρία και την απαγγελία των νόμων στα πε-
ριφερειακά συμβούλια ή στο Κοινοβούλιο. 
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ἠθέλησεν εἰσελθεῖν καί προσκυνῆσαι τῷ μακαριωτάτῳ βασιλεῖ κῦρ Μιχαήλ τῷ Παφλά-
γονι. καί ἐν θέᾳ γενόμενος τῆς ῥωμαϊκῆς καταστάσεως. ἤγαγε δέ καί μετ’ αὐτοῦ καί 
λαόν, ἄνδρας γενναίους πεντακοσίους. καί εἰσῆλθε, καί ἐδέξατο αὐτόν ὁ βασιλεύς ὡς 
ἐνεδέχετο, καί ἀπέστειλεν αὐτόν μετά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ εἰς Σικελίαν. ἐκεῖ γάρ ἦν ὁ ῥωμαϊ-
κός στρατός, πολεμῶν τήν νῆσον. καί ἀπελθών ἐνεδείξατο ἔργα μεγάλα. ὑποταγείσης δε 
τῆς Σικελίας ὑπέστρεψε μετά τοῦ λαοῦ αὐτοῦ πρός τόν βασιλέα, καί ἐτίμησεν αὐτόν μαγ-
γλαβίτην. μετά δε ταῦτα ἔλαχε τότε μουλτεῦσαι τόν Δελιάνον εἰς Βουλγαρίαν. καί ἐσυνε-
ταξίδευσε καί ὁ Ἀράλτης μετά τοῦ βασιλέως, ἔχων τόν λαόν αὐτοῦ, καί ἐνεδείξατο ἔργα 
εἰς τούς πολεμίους ἄξια τῆς εὐγενείας καί τῆς γενναιότητος αὐτοῦ. ὑποτάξας δε τήν 
Βουλγαρίαν ὁ βασιλεύς ὑπέστρεψεν. ἤμην δε κἀγώ τότε ἀγωνιζόμενος ὑπέρ τοῦ βασιλέ-
ως κατά τό δυνατόν. ἐλθόντων δέ ἡμῶν ἐν Μεσινοῦ πόλει, ἀμειβόμενος αὐτῷ ὁ βασιλεύς 
ὑπέρ ὧν ἀγωνίσατο ἐτίμησεν αὐτόν σπαθαροκανδιδάτην. μετά δε τήν τελευτήν τοῦ κῦρ 
Μιχαήλ καί τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ τοῦ ἀποβασιλέως ἠθέλησεν ἐπί τοῦ Μονομάχου αἰτησά-
μενος ὑποχωρῆσαι εἰς τήν χώραν αὐτοῦ, καί οὐ συνεχωρήθη, ἀλλά γέγονεν αὐτῷ στενή ἡ 
ἔξοδος. ὅμως λαθών ὑπεχώρησεν καί ἐβασίλευσεν εἰς τήν χώραν αὐτοῦ ἀντί τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ Ἱουλάβου. καί οὐκ ἐγόγγυσεν ὑπέρ ὧν ἐτιμήθη μαγγλαβίτης ἤ σπαθαροκανδιδά-
της, ἀλλά μᾶλλον καί βασιλεύων ἐφύλαξε πίστιν καί ἀγάπην πρός Ῥωμαίους. [Ο Harald 
(Αράλτης) ήταν γιος ενός βασιλιά της Βαραγγίας, και είχε έναν αδελφό τον Ιούλαβον (Ού-
λαφ), ο οποίος μετά τον θάνατο του πατέρα του, πήρε την προγονική βασιλεία και διόρισε 
τον αδελφό του Harald στη δεύτερη θέση, να είναι μαζί του στην βασιλεία. Παρόλο που 
ήταν νέος, (ο Harald) επέλεξε να πάει και να υποταχθεί στον μακαριώτατο αυτοκράτορα, 
Κύριο Μιχαήλ τον Παφλαγόνα, και ήλθε για να δει το ρωμαϊκό κατεστημένο. Και έφερε 
μαζί του στρατεύματα, πεντακόσιους γενναίους άνδρες, και εισήλθε (στην πόλη), και ο αυ-
τοκράτορας τον δέχθηκε με τον αρμόζοντα τρόπο και τον έστειλε, με τα στρατεύματά του, 
στη Σικελία. επειδή ο ρωμαϊκός στρατός βρισκόταν εκεί, για να επιτεθεί στο νησί. Αναχώ-
ρησε και επέδειξε μεγάλους άθλους. Όταν κατακτήθηκε η Σικελία, επέστρεψε με τα στρα-
τεύματά του στον αυτοκράτορα, ο οποίος του έδωσε τον τίτλο του μαγγλαβίτη. Μετά από 
αυτό, η εξέγερση του Δελιάνου έγινε στην Βουλγαρία. Ο Χάραλντ πήγε επίσης στην εκστρα-
τεία με τον αυτοκράτορα, με τα δικά του στρατεύματα, και επέδειξε πράξεις ανδρείας ενα-
ντίον του εχθρού που ήταν άξιες της ευγενικής καταγωγής και της γενναιότητάς του. Όταν ο 
αυτοκράτορας υπέταξε την Βουλγαρία, επέστρεψε. Ήμουν κι εγώ εκεί παλεύοντας για τον 
αυτοκράτορα, όσο καλύτερα μπορούσα. Όταν δε ήρθαμε στη Μεσινόπολη, ο αυτοκράτορας, 
ανταμείβοντας τον για τους αγώνες του, του έδωσε τον τίτλο του σπαθαροκανδιδάτου. Με-
τά το τέλος της βασιλείας του αυτοκράτορα Μιχαήλ και του ανιψιού του, πρώην αυτοκρά-
τορα, κατά την εποχή του Μονομάχου, ο (Harald), ήθελε να επιστρέψει στην χώρα του και 
ζήτησε την άδεια για να φύγει αλλά δεν του επετράπη και του εμπόδισαν την έξοδο. Όμως 
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έφυγε κρυφά και βασίλεψε στη χώρα του αντί του αδελφού του Ούλαφ (Ιουλάβος). Και δεν 
γκρίνιαζε επειδή του δόθηκε ο τίτλος του μαγγλαβίτη και του σπαθαοκανδιδάτου, αλλά α-
ντίθετα, ακόμα και όταν βασίλευε, συνέχισε να δείχνει την πίστη και την αγάπη του προς 
τους Ρωμαίους]».  
 
Αυτή η αφήγηση δείχνει σημαντική γνώση της ιστορίας του Harald. Άφησε τη Νορβηγία 
στα δεκαπέντε του, όταν ο ετεροθαλής αδελφός του Ούλαφ Haraldson (ο Άγιος) σκοτώ-
θηκε στο Stiklastad το 1030 (βλ. σημ. 212). Σύμφωνα με τον ποιητή Thjodolf, ο Harald 
αναγκάστηκε να αφήσει τον νεκρό Ούλαφ, τον οποίο είχε υποστηρίξει γενναία, «για να 
σώσει το δικό του κεφάλι». Αυτό συνεπάγεται φυγή μαζί με τους άλλους φυγάδες, αν και 
η σάγκα Morkimkinna, για να δικαιολογήσει ίσως την διαφυγή του Χάραλντ, έχει μία πε-
ρίτεχνη ιστορία, συντομευμένη στην αφήγηση του Snorri, για το πώς απομακρύνθηκε 
από το πεδίο της μάχης σοβαρά τραυματισμένος και μεταφέρθηκε από τον Rognvald 
Brusason από τα νησιά Orkney (Ορκάδες νήσοι), σ’ ένα απομονωμένο αγρόκτημα μέσα 
στο δάσος για να θεραπευτεί από τα τραύματά του. Έχουμε έναν στίχο από τον ίδιο τον 
Harald, όπου περιγράφει την φυγή του με πιο ρεαλιστικούς όρους: 
 

‘Σέρνομαι από δάσος σε δάσος 
απολαμβάνοντας τώρα μικρή τιμή.   
αλλά ποιος ξέρει αν δεν μπορέσω 
να κερδίσω μια πλατειά φήμη στο μέλλον;’  

 
Το επόμενο καλοκαίρι ήταν στη Ρωσία, όπως μας λέει ο Bolverk, ο αδελφός του Thjo-
dolf: 
 

‘Τον επόμενο χρόνο, πολεμιστής πρίγκιπας, 
ήσουν στην Ανατολή, στο Garðar.’ 

 
Ο Χάραλντ φαίνεται πως πέρασε τρία-τέσσερα χρόνια, από το 1031 ως το 1034 ή το 
1035, στην υπηρεσία του Γιαροσλάβου και διαβάζουμε πως διοικούσε μία μονάδα, υπε-
ρασπιζόμενος το βασίλειο του πρίγκιπα μαζί με τον Eilif, τον γιο του Rognvald από τα 
νησιά Orkney (Ορκάδες νήσοι). Ο Thjodolf δηλώνει ότι πολέμησαν εναντίον των Ανα-
τολικών Βενδών και των Laesi(;;;) και τους επέβαλε «την πειθαρχία της μονάδας» 
(liðmanna rettr). Ο όρος Laesi χρησιμοποιείται για τους Πολωνούς, έτσι ώστε η εκστρα-
τεία στην οποία πήρε μέρος ο Harald αποτελούσε ίσως μέρος της εκστρατείας που είχε 
καταγραφεί στο έτος 1031 στο Χρονικό του Νέστορα, κάτω από τους Γιαροσλάβο και 
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Mstislav. Ο Snorri δεν μας λέει γιατί ο Harald αποφάσισε να πάει στην Κωνσταντινού-
πολη, αλλά άλλες εκδοχές της σάγκας μας δείχνουν ότι αυτό έγινε λόγω της επιθυμίας 
του να παντρευτεί την κόρη του Γιαροσλάβου, την Ellisif (Ελισάβετ) που θεωρείται ότι 
είναι μία από τις τέσσερις νεαρές πριγκίπισσες που παριστάνονται σε τοιχογραφία του 
1054 στην Αγία Σοφία του Κιέβου (Εικόνα 2β). Οι μορφές της μητέρας τους Ingigerd και 
της μεγαλύτερης κόρης της έχουν εξαφανιστεί και δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν 
οι μεμονωμένες μορφές, αλλά η εικόνα των μελών της οικογένειας του Γιαροσλάβου, 
ζωγραφισμένη περίπου την εποχή του γάμου της Ellisif με τον Harald, έχει μεγάλο ενδι-
αφέρον. Αρχικά, δηλώθηκε πιθανώς στον Χάραλντ ότι παρά τη βασιλική καταγωγή του 
και τη συγγένεια του με τον βασιλιά Ούλαφ πρέπει ο ίδιος να επιτύχει μεγαλύτερους ά-
θλους πριν του δοθεί η άδεια για τον γάμο. Γνωρίζουμε επίσης ότι ο Harald ήταν τόσο 
φιλόδοξος εκ φύσεως και άπληστος για χρυσάφι, ώστε είναι εύκολο να καταλάβουμε τι 
τον τράβαγε τόσο πολύ στην υπηρεσία του αυτοκράτορα. Σε κάποιους από τους στίχους 
του αναφέρεται στην απόρριψή του από την οικογένεια της Ellisif: παραπέμποντας στα 
επιτεύγματά του στη Σικελία, παρατηρεί σαρκαστικά ότι αυτός δεν ήταν ένας τόπος στον 
οποίο θα επέλεγε να πάει ένας αργόσχολος και καταλήγει με το πικρό ρεφραίν που επα-
ναλαμβάνεται σε κάθε στροφή:  
 

‘Αλλά το πλούσιο βραχιόλι στο Garðar 
ακόμη στέκεται μακριά από μένα.’  

 
Ο Χάραλντ, μόλις εγκατέλειψε τη Ρωσία, μετέβη με την παρέα του στην Κωνσταντινού-
πολη, πιθανότατα μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Ο Bolverk έχει έναν στίχο σχετικό με 
την άφιξή του, όταν ο ψυχρός άνεμος έστρεψε τις μαύρες πλώρες των πλοίων του προς 
τη στεριά και τα όμορφα πλοία κινούνταν με τα πανιά τους, μέχρις ότου ο Πρίγκιπας είδε 
το «μέταλλο της Miklagard» (Μεγάλης πόλης). Ορισμένοι σχολιαστές έχουν ερμηνεύσει 
την φράση (μέταλλο…) ως σιδερένιους πύργους ή ακόμη και πλοία, αλλά ο όρος malmr 
χρησιμοποιείται συχνά για τον χρυσό, και οι λαμπερές στέγες της πρωτεύουσας πρέπει 
να προκαλούσαν ένα εντυπωσιακό θέαμα καθώς οι ταξιδιώτες διέσχιζαν τον Βόσπορο 
και πλησίαζαν το Χρυσούν Κέρας. Ο Χάραλντ έφθασε στην Κωνσταντινούπολη την ε-
ποχή του θανάτου του αυτοκράτορα Ρωμανού Γ΄ (1028-34), τον οποίο διαδέχτηκε ο Μι-
χαήλ Δ΄, ο δεύτερος σύζυγος της αυτοκράτειρας Ζωής. Ο Μιχαήλ αναφέρεται στις σά-
γκες μ’ ένα όνομα το οποίο πιθανώς αποτελούσε ένα δημοφιλές ψευδώνυμο, Katalak 
(‘Καλαφάτης ή Κάλφας’). Στις ελληνικές πηγές βρίσκεται με τη μορφή Παραπινάκης, 
«υποτιμητής του νομίσματος». ο Μιχαήλ προερχόταν από μία οικογένεια αργυροχόων 
και το ψευδώνυμο του αναφέρεται στην πολιτική υποτίμησης του νομίσματος που άσκη-
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σε. Ο Χάραλντ προφανώς αρχικά υπηρέτησε με τα πλοία του στο ελληνικό ναυτικό και 
κατόπιν πολέμησε κάτω από τον λαμπρό Έλληνα στρατηγό Γεώργιο Μανιάκη.247 Ο 
Snorri τον αποκαλεί Gyrgir, αλλά η Fagrskinna δίνει το όνομά του στην ελληνική αλλά 
και στην σκανδιναβική μορφή: «Ο στρατός του Έλληνα βασιλιά διοικείτο τότε από τον 
Γεώργιο, έναν συγγενή της βασίλισσας, τον οποίο οι Βόρειοι αποκαλούσαν Gyrgir». Δεν 
υπάρχουν ενδείξεις για τη σχέση του με την αυτοκράτειρα, αφού ο Μανιάκης κατήγετο 
από την Κεντρική Ασία. Αλλά αυτή η ιδέα ίσως να είχε δημιουργηθεί από την εύνοια 
που του είχε δείξει η Ζωή και από το γεγονός ότι οι στρατηγοί συχνά ήταν μέλη της αυ-
τοκρατορικής οικογένειας, όπως ο Στέφανος (Περγαμηνός), ναύαρχος του Στόλου εκείνη 
τη στιγμή. Κάτω από τον Μανιάκη, ο Harald ήταν προφανώς στην ηγεσία της δικής του 
μονάδας Βαράγγων, επειδή σύμφωνα με τον Snorri πολλοί που βρίσκονταν ήδη στην 
Ανατολή είχαν πλέον προσχωρήσει σ’ αυτόν. Παρουσιάζεται ως απρόθυμος να συνεργα-
στεί με τον ανώτερο του. προτιμούσε να ενεργεί ανεξάρτητα, πράγμα το οποίο συμφωνεί 
με ότι ήδη γνωρίζουμε για τον χαρακτήρα και την σταδιοδρομία του αργότερα. Όλες οι 
πηγές, πλην αυτής του Snorri, περιλαμβάνουν την ιστορία ότι ο Harald κρατούσε μυστι-
κή την βασιλική του καταγωγή, επειδή δεν ήταν κάτι το συνηθισμένο ένας άνδρας τόσο 
υψηλόβαθμος να υπηρετεί στις ένοπλες δυνάμεις και μάλιστα να χρησιμοποιεί το παρω-
νύμιο Nordbrikt. Ένας Ισλανδός ονόματι Mar, ο οποίος διοικούσε επίσης ένα απόσπασμα 
στον στρατό, προσπάθησε να ανακαλύψει την αληθινή ταυτότητα του Harald από τον 
Halldor, αλλά χωρίς επιτυχία. Το μυστικό λένε ότι φανερώθηκε αργότερα, την στιγμή 
που ο Μιχαήλ Ε΄ έγινε αυτοκράτορας και ο Harald έπεσε σε δυσμένεια.    
 
Ο Harald ήταν γνωστός για την αποφασιστικότητά του, τις έξυπνες στρατηγικές του, τη 
σταθερή πειθαρχία του και την ικανότητά του να κερδίζει λεία για τον ίδιο και για τους 
άνδρες του. αυτά τα χαρακτηριστικά ήταν που του απέφεραν το παρωνύμιο Harðráði, το 
οποίο μπορεί να μεταφραστεί ως «αδίστακτος» ή «σκληρός έμπορος». Ο Snorri μας δίνει 
μια ζωντανή εικόνα της εμφάνισης και του χαρακτήρα του πρίγκιπα στο τέλος της σά-
γκας του: 

                                                 
247  Σ.τ.Μ. Ο Γεώργιος Μανιάκης (998 - 1043) ήταν Βυζαντινός στρατηγός που έδρασε κατά το β΄ τέταρτο του 

11ου αιώνα. Από πολλούς νεώτερους ιστορικούς θεωρείται συνεχιστής της «Μακεδονικής εποποιίας», δη-
λαδή των στρατιωτικών επιτευγμάτων των αυτοκρατόρων-στρατηλατών Νικηφόρου Β΄ Φωκά, Ιωάννη Α΄ 
Τσιμισκή και Βασιλείου Β΄ Βουλγαροκτόνου. Υπό την ηγεσία του Μανιάκη τα βυζαντινά όπλα θριάμβευ-
σαν στο ανατολικό (Συρία) και δυτικό (Κάτω Ιταλία, Σικελία) μέτωπο κατά την περίοδο παρακμής που 
ακολούθησε τον θάνατο του Βουλγαροκτόνου. Όμως, η συνεχής υπονόμευσή του από την αυτοκρατορική 
αυλή, τον εξώθησε σε ανταρσία με άδοξο τέλος. Οι επιτυχίες του ήταν από τα ελάχιστα δείγματα δυναμι-
σμού του Βυζαντίου εκείνης της περιόδου, καθώς η επιπολαιότητα και η κακοδιοίκηση της κεντρικής ε-
ξουσίας οδήγησαν στην συρρίκνωση της αυτοκρατορίας, που ανεστάλη με την άνοδο του Αλεξίου Α΄ Κο-
μνηνού στον αυτοκρατορικό θώκο. 
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«Ο Harald ο βασιλιάς ήταν ένας όμορφος άντρας, με κάποιο παράστημα, με ξανθά μαλιά 
και γένεια και ένα μακρύ μουστάκι. Το ένα του φρύδι ήταν υψηλότερο από το άλλο. Τα 
χέρια και τα πόδια του ήταν μεγάλα, αλλά με καλές αναλογίες, και ήταν πέντε πήχεις 
ψηλός. Ήταν δεινός απέναντι στους εχθρούς του και τιμωρούσε αυστηρά κάθε εναντίω-
ση... Ο βασιλιάς Harald διψούσε για δύναμη και πλούτο. Ήταν πολύ γενναιόδωρος σ’ 
εκείνους από τους φίλους του που του ήταν αγαπητοί... Ο βασιλιάς Harald ποτέ δεν ε-
γκατέλειψε τη μάχη, αλλά συχνά όταν οι πιθανότητες ήταν εναντίον του, έβρισκε κά-
ποιον τρόπο για να αποφύγει την αντιπαράθεση. Όλοι όσοι τον ακολουθούσαν στη μάχη 
ή στις επιδρομές, δήλωναν πως όταν βρισκόταν σε επικίνδυνη θέση, επέλεγε μία πορεία 
δράσης την οποία όλοι εκ των υστέρων συνειδητοποιούσαν ότι ήταν αυτή που είχε τις 
περισσότερες πιθανότητες επιτυχίας».  
 
Εδώ ο Harald λέγεται ότι ήταν εξαιρετικά ψηλός, πάνω από επτά πόδια. αν και όταν έ-
γραφε ο Snorri, ο ισλανδικός πήχυς (ell) ίσως ήταν κάπως μικρότερος από εβδομήντα 
εννέα εκατοστά (18 ίντσες). Η ιστορία του Harald του Wessex που προσφέρει στον Νορ-
βηγό βασιλιά ‘επτά πόδια αγγλικού εδάφους ή και περισσότερο, αφού είναι ψηλότερος 
από άλλους άνδρες’ είναι πασίγνωστη και αυτό ίσως να οφείλεται στην εκτίμηση του 
Snorri, αν δηλ. θεώρησε το ‘επτά πόδια’ ότι αναφέρεται στο ύψος του Harald και όχι στο 
κανονικό μήκος ενός τάφου. Σίγουρα ο βασιλιάς ήταν ψηλότερος από τους περισσότε-
ρους ανθρώπους, με καλή κορμοστασιά. Σύμφωνα με τις σάγκες ήταν ένας δυναμικός 
χαρακτήρας, αποφασιστικός, θαρραλέος, διορατικός, διψασμένος για πλούτο, ελκυστικός 
στις γυναίκες, και αμείλικτος στους εχθρούς. Λέγεται πως τον επιθυμούσε η αυτοκράτει-
ρα Ζωή και σύμφωνα με τη Morkinskinna ο Harald σώθηκε αλώβητος όταν της έδωσε 
μια χυδαία απάντηση όταν αυτή του ζήτησε μια μπούκλα από τα μαλλιά του. Λέγεται ε-
πίσης ότι είχε κερδίσει την καρδιά της αδελφής της Μαρίας (φανταστικός χαρακτήρας), 
την οποία απήγαγε όταν έφυγε τελικά από την πόλη, αλλά την έβγαλε και την άφησε ξα-
νά στην στεριά με τους συνοδούς της για να δείξει στην Αυτοκράτειρα ότι θα μπορούσε 
να είχε πάρει αυτήν μαζί του αν το επιθυμούσε. Τσακώθηκε αρκετές φορές με τον Μα-
νιάκη πάνω σε θέματα που αφορούσαν το ποιος έχει το προβάδισμα και σχετικά με τα 
λάφυρα, και παρουσιάζεται πως παίρνει τα καλύτερα λάφυρα απ’ ότι ο Έλληνας στρατη-
γός σε αρκετές περιπτώσεις. Όταν, για παράδειγμα, διαφωνούσαν για το ποιοι θα έπρεπε 
να έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν πρώτοι τον χώρο κατασκήνωσης, οι Βάραγγες ή οι 
Έλληνες και το δικαίωμα να ξεκινήσουν πρώτοι για μία εκστρατεία, ο Harald έκανε απά-
τη μ’ ένα παιδικό κόλπο στο τράβηγμα των κλήρων, έχοντας σημαδέψει τη μάρκα του με 
το ίδιο σημάδι μ’ αυτήν του αντιπάλου του και κατόπιν ρίχνοντας την μάρκα που είχε 
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τραβήξει στη θάλασσα πριν κάποιος τον δει. Λέγεται επίσης ότι είχε βοηθήσει πολύ λίγο 
τον Μανιάκη στη μάχη, αλλά έκανε έντονες προσπάθειες όταν ήταν με τους δικούς του 
άνδρες, έτσι ώστε να κερδίζουν πάντα αυτοί τη νίκη. Είχε πάντα τον νου του στη λεία και 
πολλοί νεαροί Έλληνες ήταν ανήσυχοι όταν υπηρετούσαν μαζί του γι’ αυτόν τον λόγο. 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχει κάποια αλήθεια στην εικόνα της αντιπαλότητας που 
υπήρχε μεταξύ των Βαράγγων και των Ελλήνων και στην περιγραφή του Harald ως ενός 
ανεξάρτητου, δαιμόνιου και αδίστακτου ανθρώπου, αλλά τέτοιες ιστορίες γίνονται ίσως 
αποδεκτές ως μέρος ενός μοτίβου που δείχνει πώς ένας άνθρωπος του τύπου του Harald, 
αναμένεται να συμπεριφερθεί, παρά ως μία πραγματική καταγραφή. Η ελληνική αφήγη-
ση της σταδιοδρομίας του Harald δείχνει πως αθωώθηκε τόσο στη Σικελία όσο και στη 
Βουλγαρία και έλαβε προαγωγή για τις υπηρεσίες του, έτσι ώστε η αντιπαλότητά του με 
τον Μανιάκη νε έχει κρατηθεί εντός λογικών ορίων.  
 
Εκτός από τις ιστορίες των σχέσεων του Harald με την αυτοκράτειρα και τον Μανιάκη, ο 
Snorri έχει τέσσερις αφηγήσεις για την άλωση πόλεων, σε κάποιες περιπτώσεις μάλιστα 
όταν ο Μανιάκης είχε εγκαταλείψει κάθε ελπίδα επιτυχίας. Μία εξιστορεί τη στρατηγική 
του να στερεώσει εμπρηστικούς μηχανισμούς (ροκανίδια από έλατο, λιωμένο κερί και 
θειάφι) σε πουλιά, έτσι ώστε αυτά πετώντας πίσω στις φωλιές τους, στα γείσα των σπι-
τιών, να τους βάζουν φωτιά. η δεύτερη αφορά το σκάψιμο μιας σήραγγας κάτω από τα 
τείχη, με συνέπεια η παρέα του Χάραλντ να αναδυθεί σε μία αίθουσα όπου οι κάτοικοι 
κάθονταν πίνοντας και μόλις τους είδαν σκόρπισαν κατατρομαγμένοι. η τρίτη αφορά την 
διοργάνωση αθλημάτων έξω από τα τείχη και έτσι αποκοίμισαν τις υποψίες των πολιορ-
κημένων. και μία τέταρτη είναι όταν διέδωσαν ότι ο Harald ήταν νεκρός και είχαν πάρει 
άδεια να μεταφέρουν το φέρετρο του σε μία εκκλησία για την κηδεία. Είναι σαφές, όπως 
αναγνώρισε ο ίδιος ο Snorri, πως ο Harald προσέλκυε πολλές σύγχρονες ιστορίες για τον 
ίδιο. Η Heimskringla ισχυρίζεται ότι πολλές έχουν παραλειφθεί επειδή οι μαρτυρίες ήταν 
αμφίβολες:   
 
«Ο Harald ήταν πιο δυνατός και πιο επιδέξιος από άλλους οπλοφόρους, όπως έχει ήδη 
αναφερθεί. Υπάρχουν ωστόσο πολύ περισσότερα στοιχεία για τα περίφημα κατορθώματά 
του που δεν έχουν καταγραφεί. Αυτό οφείλεται εν μέρει στην έλλειψη πληροφοριών και 
επίσης λόγω της απροθυμίας να καταγράψουμε σε βιβλία ιστορίες για τις οποίας δεν έ-
χουμε μάρτυρες. Αν και έχουμε ακούσει πολλά θέματα να συζητούνται ή να αναφέρο-
νται, φαίνεται πως είναι καλύτερο να προστεθούν αργότερα παρά να χρειαστεί να τα α-
φαιρέσουμε από το υλικό. Πολλές ιστορίες για τον βασιλιά Harald βρίσκονται στους στί-
χους τους οποίους οι Ισλανδοί του απήγγειλαν ή στους γιους του και γι’ αυτό παρέμεινε 
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ένας καλός φίλος μαζί τους.»   
 
Πρέπει να σημειωθεί ότι τα επεισόδια που αφορούν τη Ζωή, τον Μανιάκη και την κατά-
ληψη πόλεων με κόλπα, δεν αναφέρονται στους στίχους των ποιητών του Harald. Προ-
φανώς ο Snorri κρατούσε μία κριτική θέση ως προς την επιλογή του υλικού και του άρε-
σε να ψάχνει για μάρτυρες σχετικά με το υλικό που χρησιμοποίησε, αλλά παρόλα αυτά 
δέχεται αυτές τις ιστορίες. Ωστόσο, ένας από τους Ισλανδούς που συνόδευαν τον Harald 
ήταν ο Halldor Snorrason, από τον οποίο καταγόταν ο ίδιος ο Snorri, και κάποιες από τις 
ιστορίες ίσως ήταν γνωστές στις δικές του οικογενειακές παραδόσεις. Ο Halldor ήταν 
στενός φίλος του Harald, και όμως κάποιοι από τους διαπληκτισμούς ανάμεσα σ’ αυτόν 
και στον πρίγκιπα, καταγράφονται στις ιστορίες μαζί με τις προσβλητικές εκφράσεις που 
αποδίδονται στον Halldor. Όταν ο Harald έγινε βασιλιάς, ο Halldor εγκατέλειψε την υ-
πηρεσία του κοντά του και επέστρεψε στην Ισλανδία. Αυτός προφανώς μετέφερε στην 
Ισλανδία τις ιστορίες των περιπετειών του Harald και μας λέει πως ήταν διάσημος για τις 
ιστορίες του και πως όταν μιλούσε για τα κατορθώματα του στο εξωτερικό στην Berglot, 
την κόρη του Jarl Hakon, πολλοί άνθρωποι συγκεντρώνονταν για να ακούσουν. Υπάρχει 
επίσης μία ιστορία στη Morkinskinna για έναν νεαρό Ισλανδό στην αυλή του Harald, ο 
οποίος έλεγε ιστορίες κάθε βράδυ, μέχρις ότου το υλικό του εξαντλήθηκε λίγο πριν από 
τα Χιστούγεννα. Ο βασιλιάς ανακάλυψε ότι είχε μείνει μία ιστορία, αυτή των περιπε-
τειών του Harald στον νότο, που φοβόταν να την πει. Ο Χάραλντ, ωστόσο, τον ενθάρρυ-
νε να το κάνει και στη συνέχεια επαίνεσε την ιστορία, ερωτώντας από πού την έμαθε. Ο 
νεαρός απάντησε ότι είχε ακούσει τον Halldor Snorrason να την αφηγείται στο Althing248 
κάθε καλοκαίρι, μέχρις ότου την έμαθε απέξω. «Ως εκ τούτου δεν αποτελεί έκπληξη το 
γεγονός ότι η γνώση σας είναι καλή», ήταν το σχόλιο του Βασιλιά. Αυτές οι ιστορίες ί-
σως να είναι μυθοπλασία, αλλά δείχνουν ότι ο Halldor μνημονευόταν για τις αφηγήσεις 
                                                 
248  Σ.τ.Μ. Το Αλθίνγκι (ισλανδικά: Alþingi ή παλαιότερα Alþing) είναι το εθνικό κοινοβούλιο, κυριολεκτικά 

το ‘all-thing’ (ή Γενική Συνέλευση) της Ισλανδίας. Ιδρύθηκε το 930 στο Θίνγκβελιρ (Þingvellir) ή αλλιώς 
περιοχή συνέλευσης, 45 χλμ περίπου ανατολικά από την μετέπειτα πρωτεύουσα της χώρας, το Ρέικιαβικ, 
και το γεγονός αυτό σημάδεψε την έναρξη της Ισλανδικής Κοινοπολιτείας. Ακόμα και μετά την ένωση της 
Ισλανδίας με τη Νορβηγία, στο Αλθίνγκι λάμβαναν χώρα οι συνελεύσεις στο Θίνγκβελλιρ μέχρι το 1799, 
όταν διεκόπη για μερικές δεκαετίες. Αποκαταστάθηκε το 1844 και μετακινήθηκε στο Ρέικιαβικ, όπου βρί-
σκεται από τότε. Το σημερινό κοινοβουλευτικό κτήριο, το Αλθορνίγκιχους (Althorningishús ή Alþing-
ishúsið), κατασκευάστηκε το 1881, από λαξευμένη Ισλανδική πέτρα. Το Αλθίνγκι είναι το παλαιότερο κοι-
νοβούλιο στον κόσμο. Η εγκαθίδρυσή του, ως εξωτερική συνέλευση στις πεδιάδες του Θίνγκβελλιρ περί-
που από το 930 μ.Χ., έθεσε τα θεμέλια μίας ανεξάρτητης εθνικής ύπαρξης για την Ισλανδία. Αρχικά, το 
Αλθίνγκι ήταν μια γενική συνέλευση του έθνους, όπου οι πιο ισχυροί Ηγέτες (goðar) συναντώνταν για να 
αποφασίσουν για τη νομοθεσία και να απονείμουν δικαιοσύνη. Έπειτα, όλοι οι ελεύθεροι άνθρωποι μπο-
ρούσαν να παραβρεθούν στις συνελεύσεις που συνήθως ήταν το βασικό κοινωνικό γεγονός της χρονιάς και 
συγκέντρωνε μεγάλα πλήθη αγροτών και των οικογενειών τους, όσους προσέφευγαν σ' αυτό για να επιλύ-
σουν τις διαμάχες τους και εμπόρους, τεχνίτες, αφηγητές και ταξιδιώτες. 
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των περιπετειών του Harald. Ο De Vries υποθέτει ότι μερικές από τις ιστορίες του Snorri 
δεν είναι κάποιες καθυστερημένες προσθήκες στη σάγκα, αλλά παλιές παραδόσεις που 
αρχικά μεταδόθηκαν από τον ίδιο τον Halldor. αυτό θα ερμήνευε τον ρόλο που έπαιξε ο 
Halldor σε μερικές απ’ αυτές και ιδιαίτερα στις αδούλευτες ομιλίες που είχε μερικές φο-
ρές δώσει. Ωστόσο, οι ιστορίες των πολεμικών στρατηγημάτων του Harald πρέπει να πα-
ραμείνουν ύποπτες, ιδιαίτερα επειδή ορισμένες από αυτές σχετίζονται με άλλους ηγέτες 
στις κλασικές ή μεσαιωνικές πηγές.  
 
Ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα εμπρηστικά πουλιά, τα οποία κουβαλώντας 
αναμμένα προσανάμματα και θειάφι στερεωμένα στο σώμα τους και πετώντας στις φω-
λιές τους, στα γείσα των σπιτιών έβαζαν φωτιά σε μία πολιορκημένη πόλη. Ο De Vries 
θεωρούσε ότι αυτή η ιδέα ίσως είχε προκύψει από τη χρήση των ταχυδρομικών περιστε-
ριών για τη μεταφορά μηνυμάτων, η οποία όπως λέγεται αποτελούσε μία πρακτική των 
Σαρακηνών και σίγουρα την χρησιμοποιούσαν και οι Ρωμαίοι. Πρέπει επίσης να σημει-
ωθεί ότι οι ουσίες που αναφέρει ο Snorri, πελεκούδια ελάτου, λιωμένο κερί και θειάφι, 
χρησιμοποιούνταν σε εμπρηστικά μίγματα, στερεωμένα σε βέλη ή ακόντια που εκτοξεύ-
ονταν στα κτήρια. Έχουμε πολλές πληροφορίες για τέτοιες συσκευές από Έλληνες και 
Ρωμαίους συγγραφείς και το θέμα ήταν ενδιαφέρον για τους Βυζαντινούς Έλληνες λόγω 
της χρήσης του Ελληνικού πυρός ως όπλου. Η ιστορία των πουλιών ίσως να ήταν πολύ 
δημοφιλής στην Κωνσταντινούπολη και στις Βυζαντινές δυνάμεις, την οποία οι πιο ενη-
μερωμένοι θεωρούσαν ως μία διασκεδαστική φαντασία και ίσως να λαμβανόταν πιο σο-
βαρά ως έξυπνη στρατηγική από τους Σκανδιναβούς και τους Νορμανδούς που πολε-
μούσαν μαζί τους. Είναι σημαντικό ότι το μοτίβο εμφανίζεται σε αρκετές πρώιμες πηγές 
στη Μεσαιωνική Γαλλική και Σκανδιναβική λογοτεχνία. Η αφήγηση του Snorri σχετικά 
με τη χρήση των πουλιών βρίσκεται στην διήγηση του Saxo, όπου ο ήρωας Hadingus 
στερεώνει fungos (πιθανώς ένα είδος ύσκας που ανάβει εύκολα) κάτω από τα φτερά που-
λιών και βάζει φωτιά στο Duno, στην ανατολική Βαλτική. Ο Saxo αναφέρεται στην ίδια 
στρατηγική σε άλλες δύο περιπτώσεις και ο βασιλιάς της πόλης, Handvanus,249 έχει ει-
πωθεί ότι κάποτε εκκαθάρισε όλα τα οικόσιτα πουλιά της πόλης του για να αποτρέψει 
την επανάληψη του ίδιου κόλπου, που σημαίνει κατά πάσα πιθανότητα τα περιστέρια. Ο 
μηχανισμός αναφέρεται και σε μία αγγλική πηγή, που αποδίδεται σ’ έναν Σκανδιναβό 
ηγέτη, τον Gurmundus, τον Δανό Guthrum που πολέμησε στην Αγγλία τον 9ο αιώνα και 
λέγεται ότι χρησιμοποίησε σπουργίτια για να καταλάβει την πόλη Cirencester, έτσι ώστε 
έγινε γνωστή ως… ‘Σπουργιτοcester’. Η κατάληψη αυτής της πόλης από τον Guthrum, 
δίνεται στο Αγγλοσαξονικό Χρονικό υπό το έτος 879 και πολύ νωρίτερα υπάρχει μια ανα-
                                                 
249  Σ.τ.Μ. Βασιλιάς του Ελλησπόντου. 
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φορά στην ίδια πόλη την οποία είχε καταλάβει ο Σάξονας ηγέτης Cerdic. γιαυτό ίσως η 
ιστορία με τα σπουργίτια επαναλαμβάνεται επίσης γι’ αυτόν από διάφορους μεσαιωνι-
κούς συγγραφείς. Η επινόηση αποδίδεται επίσης στην Πριγκίπισσα Όλγα του Κιέβου. 
Βρίσκεται παρομοίως, σε μεσαιωνικές Γαλλικές και Αγγλο-νορμανδικές πηγές, και λέγε-
ται επίσης για τον Νορμανδό ήρωα Robert Guiscard, που πολέμησε στη νότια Ιταλία πε-
ρίπου την ίδια εποχή με τον Harald. Οι Wace και Layamon τη χρησιμοποιούν τον 11ο 
αιώνα και έτσι μπόρεσε να βρει το δρόμο της στον Geoffrey του Monmouth250 και στα 
μεσαιωνικά Γαλλικά ρομάντζα.   
 
Περισσότερες ιστορίες λέγονται τόσο για τον Harald όσο και για τον Ροβέρτο Γυϊσκάρδο 
(Robert Guiscard). Μία από αυτές σχετίζεται με μία παρωδία κηδείας, κατά την οποία το 
φέρετρο, που υποτίθεται ότι περιέχει το νεκρό σώμα του ηγέτη, μεταφέρθηκε σε μία πο-
λιορκημένη πόλη για την κηδεία και έτσι ο στρατός μπόρεσε να εισέλθει στην πόλη και 
να την καταλάβει. Μία άλλη αναφέρεται στη χρήση καρυδιών για το άναμμα φωτιάς, ό-
ταν δεν υπήρχε άλλο καύσιμο, που συμπεριλήφθηκε στην αφήγηση του Wace για το προ-
σκύνημα του Ρόμπερτ στην Ιερουσαλήμ και αναφέρθηκε και για τον Harald όταν προ-
σπαθούσε να εντυπωσιάσει τους Έλληνες μ’ ένα μεγάλο συμπόσιο. Είναι λογικό να υπο-
θέτουμε ότι τέτοιες ιστορίες ήταν καθημερινές στο Βυζάντιο τον 11ο αιώνα, ιδιαίτερα 
στις περιοχές όπου οι Σκανδιναβοί και οι Νορμανδοί αγωνίζονταν δίπλα-δίπλα, όπως στη 
Σικελία το 1040. Το γεγονός ότι οι άνθρωποι ήταν έτοιμοι να πάρουν στα σοβαρά τον 
απίθανο ελιγμό των εμπρηστικών πουλιών φαίνεται από την εμφάνισή της ιστορίας στο 
Essex Hundred Rolls του 1274,251 όπου καταγράφεται επισήμως η απειλή να καεί το 
Λονδίνο χρησιμοποιώντας πετεινούς μ’ αυτόν τον τρόπο.  
                                                 
250  Σ.τ.Μ. Ο Τζέφρεϊ (Γοδεφρείγος) του Μονμάουθ (αγγλ.: Geoffrey of Monmouth, περίπου 1090–1155) ήταν 

Ουαλός επίσκοπος και ψευδοϊστορικός, συγγραφέας του έργου Historia Regum Britanniae (Ιστορία των 
Βασιλέων της Βρετανίας) (1136), στο οποίο μετέφερε τους μύθους του αρθουριανού κύκλου καθώς και 
αρκετές ουαλόφωνες αφηγήσεις. Λίγα είναι γνωστά για τη ζωή του. Φαίνεται πως γεννήθηκε κοντά στην 
πόλη Μονμάουθ και σύμφωνα με μαρτυρίες καταγραμμένες στο ίδιο του το έργο γνώριζε καλά τη ΝΑ Ου-
αλία και πρέπει να είχε επισκεφθεί τη Βρετάνη. Αυγουστινιανός στο πανεπιστήμιο της Οξφόρδης ορίστηκε 
επίσκοπος του Αγ. Ασάφ, θέση την οποία πιθανώς ποτέ δεν ανέλαβε. Η φαντασία του συγγραφέα κατέ-
στησε τη Historia Regum Britanniae ένα αξιόλογο μείγμα ιστορικών γεγονότων, μύθων και επινοήσεων, 
καθιερώνοντας τον Τζέφρεϊ ως τον πρώτο Άγγλο αφηγηματογράφο. Ο Τζέφρεϊ αφηγείται την υποτιθέμενη 
βρετανική ιστορία από τον πρώτο Βασιλιά της Βρετανίας τον Βρούτο ο οποίος ήταν απόγονος του Τρώα 
ήρωα Αινεία, την σύλληψη του Ιησού, τις εισβολές του Ιουλίου Καίσαρα αλλά και την βασιλεία του Αρ-
θούρου. Παρόλο που αντλεί τις πηγές του από εγνωσμένες πηγές όπως ο Βέδας (αρχές του 8ου αι.) και το 
Historia Brittonum (9ος αι.) και άλλες Ουαλικές, ο Τζέφρεϊ ισχυρίζεται πως ένα μεγάλο τμήμα του έργου 
του βασίστηκε σ' ένα αρχαιότερο βιβλίο που του δόθηκε από τον Γουόλτερ Καλένιους (Walter Calenius), ο 
οποίος ωστόσο δεν αναφέρεται σε κανέναν άλλο σύγχρονό του χρονικογράφο. 

251  Σ.τ.Μ. Τον Μάρτιο του 1279 ο βασιλιάς Έντουαρντ Α΄ ανέθεσε μία μεγάλη έρευνα για την ιδιοκτησία 
στην Αγγλία. Τα αποτελέσματα διευθετήθηκαν κατά εκατοντάδες ρολλούς, εξ ου και το όνομά τους. Μας 
δίνουν μια εικόνα της αγροτικής κοινωνίας η οποία, στο επίπεδο λεπτομέρειας, ξεπερνά εκείνη που βρί-
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Η ιστορία της εικονικής κηδείας εμφανίζεται δύο φορές στον Saxo και λέγεται για τον 
Frodo Α΄ που κατέλαβε το Polotsk στη Ρωσία και αργότερα στο Λονδίνο.1 Στην πρώτη 
περίπτωση ανακοινώθηκε ο θάνατος του ηγέτη και φτιάχτηκε ένας τύμβος γι’ αυτόν, κά-
νοντας έτσι τους κατοίκους της πόλης να χαλαρώσουν τα μέτρα φύλαξης και στην δεύ-
τερη, δόθηκε άδεια στους άνδρες του να εισέλθουν στην πόλη για να επιλέξουν έναν νέο 
ηγέτη μετά την παράδοση της. Η ίδια ιστορία λέγεται για την κατάληψη της πόλεως 
Luna από τον Hasting, στους Dudo και Wace.2 Ήταν γνωστή κατά την κλασική εποχή 
και εμφανίζεται στην ιστορία της κατάληψης της Μαγνησίας από τον Καλλιστρατίδα.3 
είναι δε πιθανό πως ήταν τρέχουσα στο Βυζάντιο.  
 
Ένα άλλο γνωστό θέμα είναι εκείνο της σήραγγας κάτω από τα τείχη, που αναφέρεται σε 
πολλές εκστρατείες σε διάφορες περιόδους, αλλά από τη στιγμή που αυτό αποτελούσε 
ένα πρακτικό εργαλείο στον πόλεμο, είναι πολύ δύσκολο να αποφασίσουμε αν ο ίδιος ο 
Harald το χρησιμοποίησε ποτέ. Και οι τρεις αυτές ιστορίες ταιριάζουν στον χαρακτήρα 
του Σκανδιναβού ηγέτη, ο οποίος ήταν αγχίνους και γενναίος, και απολάμβανε τις έξυ-
πνες μεθόδους παραπλάνησης του εχθρού. Ένα από τα σημεία που υποστηρίζουν τη θε-
ωρία του De Vries ότι ο Halldor Snorrason είχε μεταφέρει αυτές τις ιστορίες στην Ισλαν-
δία, είναι ότι περιλαμβάνονται τα ονόματα ιστορικών προσώπων όπως ο Γεώργιος Μα-
νιάκης και οι Έλληνες αυτοκράτορες και μάλιστα ένας αυτοκράτορας μνημονεύεται με 
το παρανόμι του. Η παράδοση ότι ο Harald βρισκόταν στο Βυζάντιο κατά τη διάρκεια 
του θανάτου ή της εκθρόνισης τριών αυτοκρατόρων θα μπορούσε να είναι σωστή αν κα-
τατάχθηκε στις Βυζαντινές ένοπλες δυνάμεις, ενώ ο Ρωμανός Γ΄ ήταν ακόμη εν ζωή, και 
έγινε μάρτυρας του θανάτου του Μιχαήλ Δ΄ και της εκθρόνισης του Μιχαήλ Ε΄. Η ανα-
κάλυψη της ελληνικής αφήγησης της σταδιοδρομίας του Harald στο Βυζάντιο έχει όντως 
δείξει ότι υπήρχαν περισσότερα ιστορικά θεμέλια των Ισλανδικών παραδόσεων απ’ ότι 
πιθανολογείται.  
 
Μία από τις τέσσερις ιστορίες του Snorri για την κατάληψη πόλεων είναι κάπως διαφο-
ρετική από τις υπόλοιπες. Είναι καταγεγραμμένη μόνον από αυτόν, αν και το περιστατι-
                                                                                                                                                             

σκεται στο βιβλίο Domesday. Αν αυτή προοριζόταν ως μία δεύτερη Domesday, πάντως ήταν μια ανώτερη 
εκδοχή της. Η αντίθεση είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή όταν πρόκειται για την περιγραφή της αγροτικής ιδιο-
κτησίας. Η Domesday ανέφερε τον αριθμό των δουλοπαροίκων και ενοικιαστών σε κάθε αγρόκτημα, αλλά 
παρέλειπε τα ονόματά τους, τις υποχρεώσεις τους και το μέγεθος των εκμεταλλεύσεών τους. Η έρευνα του 
1279 έδινε και τα τρία, τόσο για τους δουλοπαροίκους όσο και για τους πολλούς ελεύθερους αγρότες που 
είχαν αγνοηθεί ή δεν είχαν υπάρξει κατά τη διάρκεια της έρευνας της Domesday. Το Hundred rolls υπήρξε 
μια μεγάλη απογραφή της Αγροτικής Αγγλίας την εποχή εκείνη. Ο μεγάλος όγκος των ρολλών δημοσιεύ-
θηκε σε μη ικανοποιητική αλλά λειτουργική μορφή από την Record Commission το 1818. 
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κό στο τέλος, όπου ο Halldor χλευάζει τον ηγέτη του για δειλία, συμπεριλαμβάνεται στην 
Morkinskinna, στην ιστορία της εικονικής κηδείας. Αυτή η αφήγηση είναι πιο περιστα-
σιακή από τις άλλες τρεις, δεν κάνει κανένα χαρακτηρισμό του τύπου όπως ‘θαυμάσια’ ή 
‘απίθανη’, και δεν χρησιμοποιεί κοινότοπα εργαλεία. δεν επαινεί τον Harald αδικαιολό-
γητα και όντως μας υπενθυμίζει το βαρύ τίμημα που οι άντρες του έπρεπε συχνά να πλη-
ρώσουν για τις εκστρατείες του προς αναζήτηση λείας. Σύμφωνα μ’ αυτή την ιστορία, ο 
Harald δεν μπόρεσε να καταλάβει μία πλούσια πόλη, καλά οχυρωμένη με αναχώματα, 
της οποίας οι κάτοικοι τον χλεύαζαν από τα τείχη, ξεκλειδώνοντας σκόπιμα τις πύλες και 
φωνάζοντας ότι οι Βάραγγοι πολεμούσαν σαν κότες. Ο Harald είπε στους άνδρες του να 
αγνοήσουν αυτές τις προσβολές, καθότι αν έσπευδαν στις πύλες, οι υπερασπιστές είχαν 
τα όπλα τους έτοιμα και θα μπορούσαν να τους κλείσουν μέσα, όποτε το αποφάσιζαν και 
θα τους σκότωναν μέσα στα τείχη. Αντ’ αυτού, πρότεινε να αντιχλευάζουν τους κατοί-
κους με τη σειρά τους, διοργανώνοντας αθλήματα έξω από το βεληνεκές των βελών, για 
να δείξουν πόσο λίγο νοιάζονται για τις απειλές του εχθρού. Τα παιχνίδια συνεχίστηκαν 
για αρκετές ημέρες, και οι Βάραγγοι συμμετείχαν άοπλοι:  
 
«...Έχουμε τα ονόματα των Ισλανδών που έμειναν έξω με τον Harald: ο Halldor, γιος του 
Snorri Góði – είναι αυτός που μετέφερε αυτή την ιστορία στην Ισλανδία - και επίσης ο 
Ulf, γιος του Ospak, που με τη σειρά του ήταν γιος του Osvif του Σοφού. Και οι δύο τους 
ήταν άνδρες μεγάλης δύναμης, πολύ θαρραλέοι με τα όπλα, και αγαπητοί στον Harald. 
Και οι δύο πήραν μέρος στα παιχνίδια. Όταν όλα αυτά συνεχίστηκαν για μερικές ημέρες, 
οι κάτοικοι ήθελαν να δείξουν ακόμα μεγαλύτερο σθένος. Ανέβηκαν άοπλοι στα τείχη 
και άφησαν ανοικτές τις πύλες της πόλης. Τώρα, όταν οι Βάραγγοι το είδαν αυτό, πήγαν 
μία μέρα στα παιχνίδια με σπαθιά κάτω από τους μανδύες τους και κράνη κάτω από τις 
κουκούλες τους. Αφού έλαβαν μέρος στους αγώνες για λίγο, είδαν ότι δεν υπήρχε φρου-
ρά στην πόλη, και γρήγορα άρπαξαν τα όπλα τους και έτρεξαν προς τις πύλες. Εκείνη τη 
στιγμή οι κάτοικοι κινήθηκαν εναντίον τους με τα όπλα τους και υπήρξαν μάχες γύρω 
από τις πύλες. Οι Βάραγγοι δεν είχαν ασπίδες μαζί τους και κατάφεραν μόνο να τυλίξουν 
τα αριστερά τους χέρια με τις μπέρτες τους. Μερικοί τραυματίστηκαν, κάποιοι έπεσαν 
και όλοι τους βρέθηκαν σε απελπιστική θέση. Ο Χάραλντ συγκέντρωσε τους άνδρες του 
από το στρατόπεδο, και έτρεξε έξω από τα τείχη για να υποστηρίξει τους άνδρες του, αλ-
λά οι κάτοικοι είχαν τώρα ανεβεί στα τείχη, τους εκτόξευαν βέλη και τους πετούσαν πέ-
τρες. Καθώς ο Harald έφτασε στην πύλη, έπεσε ο σημαιοφόρος του. Φώναξε: «Halldor, 
πάρε τη σημαία». Ο Halldor του απάντησε αστόχαστα: «Ποιος θέλει να κουβαλήσει τη 
σημαία για χάρη σου, όταν έφτασες τόσο αργά προς βοήθεια μας;» Αυτά ήταν όμως λό-
για θυμού μάλλον παρά αλήθειας, διότι ο Harald ήταν ο πιο τολμηρός άνδρας στη μάχη».    



 228 

 
Η πόλη τελικά καταλήφθηκε, και ο Halldor στη μάχη επάνω, πληγώθηκε στο πρόσωπο, 
πράγμα που του άφησε μία μόνιμη ουλή. Στην Morkinskinna, ο χλευασμός του Halldor 
εμφανίζεται στην ιστορία της κηδείας, όπου δεν υπάρχει κανένας προφανής λόγος για 
τον οποίο θα πρέπει να δειχνει τόση πικρία ενάντια στον ηγέτη του και τα λόγια του είναι 
ακόμα πιο προσβλητικά: «Ας γίνει ο Κύριος [ο Χριστός] σημαιοφόρος σου, δειλέ!» ή 
στην Hrokkinskinna,252 «οι καλικάντζαροι θα σηκώσουν τη σημαία για χάρη σου, δειλέ!» 
Φαίνεται πιθανό πως αυτή η ιστορία βασίστηκε σ’ ένα πραγματικό περιστατικό και 
προέρχεται από την αφήγηση του ίδιου του Halldor, μέρος μιας οικογενειακής παράδο-
σης που εξηγεί την ύπαρξη της ουλής στο πρόσωπό του.  
 
Δεν δίνονται τα ονόματα των πόλεων που ο Harald είχε καταλάβει, ούτε καθορίζεται η 
θέση τους. Όλες οι αφηγήσεις στις σάγκες είναι ασαφείς όσον αφορά τις κινήσεις του 
Harald, αλλά σε ένα από τα ποιήματα του Thjodolf λέγεται ότι είχε καταλάβει ογδόντα 
πόλεις στην Serkland (βλ. σημ. 214) πριν φύγει για την Σικελία. Την εποχή του Snorri, το 
όνομα Serkland μπορούσε να χρησιμοποιείται για τις ακτές της Βόρειας Αφρικής και υ-
πάρχει στην αφήγησή του μία αναφορά στην Αφρική, η οποία μπορεί να έχει προταθεί 
από μία αναφορά σε έναν «βασιλιά της Αφρικής» σε ένα από τα ποιήματα. Ο αυτοκρά-
τορας είχε προσφέρει την υποστήριξή του σ’ έναν Άραβα φύλαρχο, τον Emir Akhal Abu-
laphar, εναντίον του αδελφού του στη Σικελία, και οι άνδρες του Emir έγιναν κοινώς 
γνωστοί ως «Αφρικανοί». Αργότερα ο Χαλίφης της Τύνιδας και του Kairwab, ο Muizz 
Ibn Badis, έστειλε στρατό στη Σικελία υπό την αρχηγία του γιου του. Εντούτοις, οι ανα-
φερόμενες πόλεις είναι πιθανότερο να ήσαν στη Μικρά Ασία, η οποία ήταν επίσης γνω-
στή ως Serklad, μια εξαιρετική περιοχή για λεηλασία, και υπήρξε μία εκστρατεία εκεί το 
1034, στην οποία ο Harald θα μπορούσε να έχει συμμετάσχει. Ο αριθμός ογδόντα που 
δίνεται στο ποίημα φαίνεται πως είναι ένας παραδοσιακός αριθμός που δηλώνει την κα-
τάληψη πολλών πόλεων (βλ. σελ. 140).  
 

                                                 
252  Σ.τ.Μ. Η Hulda-Hrokkinskinna είναι μία από τις σάγκες των βασιλέων. Γράφτηκε μετά το 1280 και ανα-

φέρεται στην ιστορία των Νορβηγών βασιλέων από τον Magnous góði, ο οποίος ανέβηκε στον θρόνο το 
1035, μέχρι τον Magnous Erlingsson, που πέθανε το 1177. Η σάγκα βασίζεται στην Heimskringla του 
Snorri Sturluson, αλλά συμπληρώνεται από πεζά και ποιητικά κομμάτια από μία έκδοση της Morkinskinna 
που δεν υπάρχει πλέον. Η Hulda-Hrokkinskinna είναι ιδιαίτερα πολύτιμη σε μέρη όπου το σωζόμενο χει-
ρόγραφο της Morkinskinna είναι ελαττωματικό. Η σάγκα σώζεται σε δύο χειρόγραφα. Το χειρόγραφο 
Hulda ("κρυφό χειρόγραφο") είναι ένα Ισλανδικό χειρόγραφο από τα τέλη του 14ου αιώνα. Αποτελείται 
από 142 φύλλα, ενώ το πρώτο δεκαεξασέλιδο είναι χαμένο. Το χειρόγραφο Hrokkinskinna ("τσαλακωμένη 
περγαμηνή") είναι κι αυτό Ισλανδικό χειρόγραφο από τις αρχές του 15ου αιώνα. Το κείμενο της Hulda είναι 
καλύτερο από αυτό της Hrokkinskinna. 
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Ο Harald θα μπορούσε να έχει επισκεφτεί την Ιερουσαλήμ κατά τη διάρκεια αυτής της 
πρώτης περιόδου των εκστρατειών, πριν φύγει για τη Σικελία το 1038. Ο ποιητής Stuf 
λέει ότι πήγε από την γη των Ελλήνων για να υποτάξει την Ιερουσαλήμ και ότι η χώρα 
ήρθε στην κατοχή του δίχως να καταστραφεί. Δεν υπάρχουν ενδείξεις για κάποια εκ-
στρατεία στους Αγίους Τόπους και ο Χαλίφης είχε καλές σχέσεις με τον αυτοκράτορα 
αυτή τη στιγμή, αλλά μερικές φορές στέλνονταν στρατιώτες για να συνοδεύουν τους 
χριστιανούς προσκυνητές και το 1036 υπήρξε συμφωνία με τον Χαλίφη σύμφωνα με την 
οποία ο αυτοκράτορας έπρεπε να αποκαταστήσει τον ναό του Παναγίου Τάφου μετά την 
πυρκαγιά που τον είχε καταστρέψει. Αν οι Βυζαντινοί τεχνίτες είχαν σταλεί υπό την προ-
στασία ειδικής στρατιωτικής φρουράς, ίσως ο Harald να ήταν ο υπεύθυνος γι’ αυτήν. Λέ-
γεται ότι κατά την επίσκεψή του προσέφερε γενναιόδωρα δώρα στο Ιερό Τέμενος και 
λούστηκε στον Ιορδάνη ποταμό.   
 
Έχει επισημανθεί πολλές φορές ότι η «πόλη στο νότο», που αναφέρεται σ’ ένα από τα 
ποιήματα του Harald, ήταν η Αθήνα και πως αυτός ήταν υπεύθυνος για την κατάληψή 
της και για τη ρουνική επιγραφή στο μεγάλο μαρμάρινο λιοντάρι από τον Πειραιά, που 
τώρα βρίσκεται στην Βενετία. Μερικοί μάλιστα μελετητές αναζήτησαν μιαν αναφορά 
στη φράση «Harald ο Ψηλός» που αναγράφεται στη ρουνική επιγραφή. Δυστυχώς, οι 
ρουνικοί χαρακτήρες είναι πλέον τόσο φθαρμένοι ώστε είναι αδύνατο να ερμηνευτούν, 
αλλά δεν υπάρχουν μαρτυρίες που να τους συσχετίζουν με τον Harald. φαίνεται πως εί-
ναι μεταγενέστεροι, και μάλιστα ο τύπος της διακόσμησης που χρησιμοποιείται δείχνει 
ότι σκαλίστηκαν από Σουηδούς. Από τις διάφορες αναγνώσεις που έχουν γίνει στο πα-
ρελθόν, αυτή του Brate253 έχει συναντήσει την μεγαλύτερη αποδοχή. Η πόλη που κατε-
λήφθη από τον Harald στο νότο θα μπορούσε να είναι στη Μικρά Ασία ή πιθανότατα στη 
Σικελία.  
 
Το 1040 υπήρξε εξέγερση στην Βουλγαρία, υπό την ηγεσία ενός σκλάβου που δραπέτευ-
σε, ο οποίος ισχυριζόταν ότι ήταν ο Peter Delean, εγγονός του πρώην ηγεμόνα Σαμουήλ. 
                                                 
253  Σ.τ.Μ. Ο Erik Brate γεννήθηκε το 1857 στο Norberg της Σουηδίας. Το 1887 παντρεύτηκε την Σουηδή ζω-

γράφο Fanny Brate. Απέκτησαν τέσσερα κορίτσια. Ο Brate έγινε φοιτητής στο πανεπιστήμιο της Ουψάλας 
το 1876, σπούδασε αρχαία γερμανικά και Σανσκριτικά στο πανεπιστήμιο του Στρασβούργου από το 1882 
έως το 1883. Έλαβε το διδακτορικό του στην Ουψάλα το 1884. Την ίδια χρονιά διορίστηκε καθηγητής των 
αρχαίων γερμανικών γλωσσών. Διορίστηκε το 1887 ως λέκτορας στη σουηδική και τη γερμανική γλώσσα 
στο ανώτερο γενικό γυμνάσιο Södermalm στη Στοκχόλμη, όπου παρέμεινε μέχρι το 1922. Ο Brate ήταν 
ένας από τους πιο σημαντικούς γνώστες των Ρουνικών στην Σουηδία. Στα έργα του περιλαμβάνονται, σε 
συνεργασία τον Sophus Bugge, οι πρώτες εκδόσεις του Sveriges Runinskrifter [κατάλογοι ρουνικών επι-
γραφών]. Υπήρξε επίσης υπεύθυνος για την φωτογραφική τεκμηρίωση πολλών επιτάφιων στηλών με ρου-
νικές επιγραφές της Σουηδίας στα τέλη της δεκαετίας του 1890 και του 1900. Ο Brate πέθανε το 1924 στη 
Στοκχόλμη. 
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Ο Harald έλαβε μέρος σ’ αυτή την εκστρατεία, από ενδείξεις που μας δίνει το έργο Λόγος 
νουθετητικός προς Βασιλέα (βλ. σελ. 209) μολονότι δεν υπάρχει καμία αναφορά στις Ισ-
λανδικές πηγές. ωστόσο, ο τίτλος του «εμπρηστή των Βουλγάρων» που δόθηκε στον 
Harald από τον Thjodolf σ’ ένα του ποίημα υποτίθεται πως του δόθηκε λόγω των δρα-
στηριοτήτων του στην περιοχή αυτή. Υπάρχει μία αναφορά σε ελληνικές πηγές για έναν 
τολμηρό διαχωρισμό των Ταγμάτων, στα «Τάγματα των μεγαλόκαρδων», που πέτυχαν 
μία νίκη στη Θεσσαλονίκη το 1040, και έχει προταθεί ότι αυτό ίσως αναφέρεται στον 
Harald και στους στρατιώτες του, αλλά είναι αμφίβολο αν είχαν βρεθεί εκεί τόσο νωρίς. 
Ο Μιχαήλ ξεκίνησε την εκστρατεία του το 1041. Ο σκλάβος που ξεκίνησε την εξέγερση 
αντικαταστάθηκε από τον Alousan, γιο ενός πρώην Βούλγαρου ηγεμόνα και έναν πολύ 
σεβαστό άνθρωπο, ο οποίος αφού δραπέτευσε μεταμφιεσμένος από την Κωνσταντινού-
πολη, τύφλωσε τον απατεώνα και ανέλαβε την ηγεσία. Ωστόσο, όταν απέτυχε να κατα-
λάβει την Θεσσαλονίκη το 1040, εγκατέλειψε την εξέγερση και παραδόθηκε στον Αυτο-
κράτορα, ο οποίος του έδωσε χάρη και τον έστειλε σπίτι του, και οι δυστυχισμένοι Βούλ-
γαροι, τώρα χωρίς κανέναν ηγέτη, νικήθηκαν από τους Έλληνες. Ο Harald πρέπει να είχε 
λάβει μέρος σ’ αυτές τις μάχες και όταν επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη, κέρδισε 
την επιδοκιμασία του αυτοκράτορα για τον ρόλο που είχε παίξει. Ο Michael Hendy254 
υποστηρίζει πειστικά ότι ένα σπάνιο ιστορικό Ιστάμενον,255 που κόπηκε για τον Μιχαήλ 
Δ΄ στην Θεσσαλονίκη, αποτελούσε μέρος της ανταμοιβής που έλαβε ο Harald για τις υ-
πηρεσίες του στη Βουλγαρική εκστρατεία. Το νόμισμα αυτό πρέπει να είχε φτάσει στη 
Lund της Σουηδίας, καθότι το σχέδιο του έχει προσεκτικά αντιγραφεί πάνω σε μια δανέ-
ζικη ασημένια δεκάρα του Svein Estridson, περίπου το 1047. Το ιστάμενον αποτελούσε 
μέρος ενός περιορισμένου θέματος και ο Harald, που πρέπει να ταξίδεψε στην Κωνστα-
ντινούπολη μέσω Θεσσαλονίκης, θα μπορούσε να τον έχει λάβει εκεί από τον αυτοκρά-
τορα και κατόπιν κατάφερε να το βγάλει από τη χώρα με τα άλλα κέρδη του, έτσι ώστε 
τελικά να φθάσει στην Σκανδιναβία.  
 

                                                 
254  Σ.τ.Μ. Ο Michael F. Hendy ήταν ένας σημαντικός ιστορικός και νομισματολόγος του Βυζαντίου που δρα-

στηριοποιήθηκε από τα μέσα μέχρι το τέλος του 20ού αιώνα. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης 
και μάλιστα υπό την καθοδήγηση του γνωστού ιστορικού και νομισματολόγου Philip Grierson. Ο Hendy 
δημοσίευσε τρία σημαντικά έργα για τη νομισματική, οικονομική και φορολογική διοίκηση των Βυζαντι-
νών. 

255  Σ.τ.Μ. Ιστάμενον (ενν. νόμισμα ἱστάμενον, το «πρότυπο νόμισμα») ήταν το όνομα που δόθηκε στον χρυ-
σό Βυζαντινό σόλιδο όταν το κάπως ελαφρύτερο «τεταρτηρόν» εισήχθη περί το 960. Για να ξεχωρίζονται, 
το ιστάμενον άλλαξε μορφή από τον αρχικό σόλιδο και έγινε πλατύτερο και πιο λεπτό, καθώς και κοίλο 
(σκυφάτο) σε μορφή. Αργότερα συνήθως συντομευόταν σε στάμενον και καταργήθηκε μετά το 1092. Τον 
12ο και 13ο αιώνα, το όνομα στάμενον χρησιμοποιούνταν για τα κοιλόκυρτα «τραχέα». 
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Υποθέτουμε πως ο Χάραλντ είχε πλέον γίνει δεκτός στην Αυτοκρατορική Φρουρά και με 
την επιστροφή του στην πόλη, έγινε μέλος της Ανακτορικής Φρουράς, παίρνοντας μαζί 
του αρκετούς συντρόφους του, και λαμβάνοντας τον βαθμό του Σπαθαροκανδιδάτου. Λί-
γο μετά την επιστροφή του, ο Μιχαήλ Δ΄, γνωρίζοντας πως δεν θα ζούσε και πολύ, πα-
ραιτήθηκε και αποσύρθηκε σ’ ένα μοναστήρι. Ο Χάραλντ βρέθηκε τώρα κάτω από νέο 
αυτοκράτορα, τον Μιχαήλ Ε΄, ανηψιό του προκατόχου του, ο οποίος είχε προωθηθεί στη 
θέση αυτή από τους θείους του, τους αδελφούς του Μιχαήλ Δ΄. Ο Ψελλός αντιπαθούσε 
σφόδρα αυτόν τον νεαρό, περιγράφοντάς τον ως έναν διπρόσωπο χαρακτήρα, φοβερά 
φιλόδοξο και ικανό για μεγάλη σκληρότητα, έτοιμο να καταστρέψει μέλη της δικής του 
οικογένειας ή πιστούς οπαδούς του αν αυτοί βρίσκονταν στον δρόμο του. Ξεκίνησε τη 
βασιλεία του αντιπολιτευόμενος τον ευνούχο Ιωάννη Ορφανοτρόφο, έναν εξαιρετικό άν-
θρωπο ανάμεσα στους θείους του και στην εξουσία πίσω από τον θρόνο της προηγούμε-
νης βασιλείας, για χάρη ενός άλλου θείου, του Κωνσταντίνου. Ο αυτοκράτορας και ο 
Κωνσταντίνος βρήκαν έναν τρόπο να εξορίσουν τον Ιωάννη, και ο Μιχαήλ ανέλαβε πλέ-
ον τον πλήρη έλεγχο. Αποφάσισε να κάνει πέρα την Φρουρά των Βαράγγων, προτιμώ-
ντας να χρησιμοποιεί ευνούχους, και αυτό αναμφίβολα εξηγεί το γεγονός γιατί η Φρουρά 
του έδειξε πολύ λίγη εμπιστοσύνη. Ο Ψελλός ισχυρίζεται ότι ακόμη και οι Ταυρο-Σκή-
θες256 δεν μπορούσαν να συγκρατήσουν την οργή τους για τις ενέργειες του αυτοκράτο-
ρα, και παρατηρεί επίσης ότι όταν έλαβε χώρα μία εξέγερση, ούτε καν οι μισθοφόροι του 
Αυτοκράτορα δεν ήταν βέβαιο πως θα το υπάκουαν, ενώ κάποιοι από αυτούς ήταν ανοι-
κτά εχθρικοί. Ο πρώην στρατηγός του Harald, ο Μανιάκης, βρισκόταν στη φυλακή εξαι-
τίας ενός θλιβερού περιστατικού. είχε κτυπήσει τον Αρχιναύαρχο Στέφανο μ’ ένα μαστί-
γιο μανιωδώς, όταν πληροφορήθηκε ότι είχε αφήσει τον Αραβικό στόλο να διαφύγει. Αν 
και ο Στέφανος ήταν ο πατέρας του Αυτοκράτορα, ο Μιχαήλ αποφάσισε να απελευθε-
ρώσει τον Μανιάκη, ο οποίος ήταν ένας εξαιρετικός διοικητής, και τον έστειλε ξανά πί-
σω στην Ιταλία. Την ίδια περίπου εποχή, ο ίδιος ο Harald ρίχτηκε στη φυλακή μαζί με 
τους Halldor και Ulf, τα δύο δεξιά του χέρια.  

                                                 
256  Σ.τ.Μ. Οι Ταύροι (Ταῦροι), επίσης Σκυθοταύροι, Ταύροι Σκύθες, Ταυροσκύθες ήταν λαός εγκατεστη-

μένος στη νότια ορεινή ακτή της Ταυρικής και τη στενή λωρίδα γης ανάμεσα στα όρη και τον Εύξεινο Πό-
ντο. Έδωσαν το όνομά τους στη χερσόνησο, (Ταυρική), Ταυρίδα και Ταυρίς. Οι Ταύροι στην αρχαιότητα 
περιγράφονται ως πολεμικός λαός που ζούσε από τις λεηλασίες. Έγιναν ιδιαίτερα γνωστοί για τη λατρεία 
μιας παρθένας θεάς στην οποία θυσίαζαν ναυαγούς και Έλληνες. Οι Ελληνες ταύτιζαν την ταυρική θεά με 
την Άρτεμη Ταυροπόλο ή με την Ιφιγένεια, κόρη του Αγαμέμνωνα. Το θρυλούμενο ταυρικό έθιμο της αν-
θρωποθυσίας ενέπνευσε τους ελληνικούς μύθους της Ιφιγένειας και του Ορέστη. Αν και οι ακτές της Ταυ-
ρικής εντέλει κυριαρχήθηκαν από τους Έλληνες στην αρχή και από τους Ρωμαίους μεταγενέστερα, οι Ταύ-
ροι παρέμειναν ισχυρή πολεμική απειλή στην περιοχή. Ενεπλάκησαν στην πειρατεία στην περιοχή 
του Εύξεινου Πόντου. Κατά τον 10ο – 11ο αιώνα αποτελούσαν μέρος της αυτοκρατορικής φρουράς στο 
Βύζάντιο. 
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Δεν είναι γνωστός ο λόγος της φυλάκισης τους, αλλά φαίνεται πως οφείλεται σε κάποια 
κατηγορία που είχε εκτοξευθεί κατά του Harald, πως είχε ιδιοποιηθεί παρανόμως πλούτο 
που ανήκε στον αυτοκράτορα. Αυτή θα μπορούσε να είναι μία χαλκευμένη κατηγορία 
από τους εχθρούς του, αλλά τουλάχιστον μία διαμάχη για υπεξαίρεση λείας υπάρχει στην 
αφήγηση των εκστρατειών του Harald στη Morkinskinna, όταν ο Harald επέμενε να δια-
τηρήσει ότι είχε κερδίσει μετά την κατάληψη μιας πόλης και αρνήθηκε να στείλει τη λεία 
στην πρωτεύουσα. λέγεται ότι ο Μανιάκης είχε αναφέρει στον αυτοκράτορα ότι ο Harald 
ήθελε όλα όσα είχε πάρει ο ίδιος. Οι ακριβείς κανονισμοί σχετικά με τη λεία που ο καθέ-
νας λάμβανε στις εκστρατείες δεν ήταν σαφείς. Σύμφωνα με τον Snorri, ο Harald ήταν 
υποχρεωμένος να πληρώσει εκατό μάρκα στον αυτοκράτορα για κάθε πλοίο που είχε κα-
ταλάβει και μπορούσε να κρατήσει τα υπόλοιπα κέρδη του. Ο Snorri υπονοεί επίσης ότι 
ο Harald κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση χρημάτων κατά τον θάνατο ενός αυτοκράτορα. 
Τα ποιήματα δεν αναφέρουν τη φυλάκιση του Harald και η αφήγηση του Snorri δεν είναι 
καθόλου ξεκάθαρη, επειδή την κάνει να φαίνεται πως λαμβάνει χώρα μετά το τέλος της 
εξέγερσης εναντίον του Μχαήλ, όταν ο νέος σύζυγος της Ζωής, ο Κωνσταντίνος έγινε 
αυτοκράτορας και το αποδίδει στην οργή της Ζωής για μία ερωτική υπόθεση μεταξύ του 
Harald και της αδελφής της Μαρίας. Φαίνεται, ωστόσο, ότι ο Harald πρέπει να είχε φυ-
λακιστεί κατά την προηγούμενη περίοδο, είτε μετά την απελευθέρωση του Μανιάκη, ή 
πιθανώς όταν ο Μιχαήλ έγινε αυτοκράτορας και έδειξε την δυσπιστία του στους Βάραγ-
γες, μη αξιοποιώντας τους ως σωματοφυλακή. Λέγεται πως οι Ρως το κρατούσαν «μα-
νιάτικο» απέναντι σε κάποια ενέργεια του Μιχαήλ Ε΄, με αποτέλεσμα να επιτεθούν στην 
πόλη το 1043, αν και την εποχή εκείνη ο Κωνσταντίνος είχε διαδεχθεί τον Μιχαήλ. και η 
φυλάκιση του Harald ίσως να ήταν ο πιθανός λόγος της εκστρατείας.    
 
Η αφήγηση στις σάγκες δεν είναι ρεαλιστική. Λέγεται ότι ο Harald και οι δύο φίλοι του 
φυλακίστηκαν σ’ ένα κρύο και σκοτεινό μουντρούμι κοντά στο Παρεκκλήσι των Βαράγ-
γων, γεγονός που μπορεί να υποδηλώνει τα Νούμερα. Στην αφήγηση, ωστόσο του Flatey-
jarbók, υπάρχει μία αναφορά σ’ έναν πύργο πάνω από τη φυλακή, τον οποίο επιδείκνυαν 
στους επισκέπτες από τη Σκανδιναβία ως τον τόπο όπου ο Harald είχε φυλακιστεί. Στο 
μουντρούμι υπήρχε ένα τεράστιο φίδι, σε ορισμένες άλλες εκδόσεις ένας δράκος, το ο-
ποίο σκότωσε ο Harald μαχαιρώνοντάς το, ενώ οι Halldor και Ulf το κρατούσαν από το 
κεφάλι και την ουρά. Αυτή η ιστορία φαίνεται να είναι ευρέως γνωστή, καθώς στην Ι-
στορία του Halldor γίνεται αναφορά σε μια κατάρα που ένας μοχθηρός τύπος έδωσε στον 
Halldor, κορϊδεύοντας τον πως δεν έκανε τίποτε άλλο από το να καθίσει απλώς πάνω σ’ 
ένα φίδι. Ο Saxo δίνει επίσης μιαν αφήγηση του κατορθώματος, όπως αυτό ειπώθηκε 
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στον βασιλιά Valdemar της Δανίας, και αναφέρει ότι ο βασιλιάς απόλαυσε την ιστορία 
και συνήθιζε να την αφηγείται και ο ίδιος. είχε επίσης στην κατοχή του ένα μαχαίρι που 
λέγεται πως ήταν αυτό που ο Harald χρησιμοποίησε για να σκοτώσει το φίδι, αλλά ήταν 
πλέον τόσο σκουριασμένο που δεν έκοβε σχεδόν καθόλου. Η αφήγησή του δεν κάνει κα-
μία αναφορά στους Ισλανδούς συντρόφους του Harald, αλλά μας λέει ότι τον συνόδευε 
ένας πιστός δούλος. Κατέβασαν τον Πρίγκιπα στο μουντρούμι με το πουκάμισό του, ενώ 
ο δούλος του ήταν γυμνός και ο Harald χρησιμοποιούσε το πουκάμισό του σαν όπλο γε-
μίζοντας το με τα οστά των νεκρών που βρίσκονταν στο μουντρούμι. Τότε πήδηξε στην 
πλάτη του δράκου και τον μαχαίρωσε στην κοιλιά μ’ ένα μαχαίρι που το είχε κρύψει ό-
ταν αφαιρούσαν τα υπάρχοντά του, ενώ ο δούλος σφυροκοπούσε το κεφάλι του πλάσμα-
τος με τη σακούλα των οστών. Όταν ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε το κατόρθωμα του 
Harald, του έδωσε χάρη, χρυσάφι και ένα πλοίο για να μπορέσει να γυρίσει στον τόπο 
του.    
 
Φαίνεται πιθανό ότι αυτή η ιστορία προεβλήθη λόγω του γνωστού μοτίβου ενός ήρωα ή 
μίας ηρωίδας, που είναι φυλακισμένος/-η σ’ έναν πύργο με φίδια, έναν από τους οποίους 
λέγεται πως επεδείκνυαν σε προσκυνητές στη Βεστφαλία τον δωδέκατο αιώνα. Ο Krap-
pe257 έχει συλλέξει πολλές τέτοιες παραδόσεις. πιθανολογείται πως ήταν ζωντανές στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη και συγκαταλέγονται στις παραδόσεις που σχετίζονται με τον 
Harald και μεταφέρθηκαν πάλι στον Βορρά. Δεν υπάρχει αμφιβολία πως ποικίλες εκδο-
χές της πάλης μεταξύ του Harald και κάποιου πλάσματος στο μουντρούμι ήταν ευρέως 
διαδεδομένες και δημοφιλείς. Ο William του Malmesbury γνώριζε, για παράδειγμα, κά-
ποιον που πάλεψε μ’ ένα λιοντάρι, με το οποίο είχε καταδικαστεί να παλέψει ως τιμωρία 
για την απαγωγή μιας ευγενικής Ελληνίδας κυρίας. Ο Snorri προφανώς πίστευε ότι η πα-
ράδοση δεν ήταν αξιόπιστη και παραλείπει το επεισόδιο. Στην αφήγησή του, η απελευ-
θέρωση του Harald οφειλόταν στην παρέμβαση μιας γυναίκας, αφού ο βασιλιάς Ούλαφ 
της είχε εμφανιστεί σ’ ένα όνειρο και της ζήτησε να πάει στη φυλακή και να αφήσει τον 
Harald να φύγει. Φαίνεται πιθανόν πως η απόδραση του ίσως είχε συμβεί κατά τη διάρ-
κεια της εξέγερσης εναντίον του Μιχαήλ όπως την περιγράφει ο Ψελλός, όταν κατα-
στράφηκαν πολλά κτήρια και ο όχλος πήρε για λίγο την εξουσία στα χέρια του.   
 
Αυτή η εξέγερση που έσεισε την Κωνσταντινούπολη, έλαβε χώρα τον Απρίλιο του 1042, 
                                                 
257  Σ.τ.Μ. Ο Alexander Haggerty Krappe (1894 - 1947) ήταν ένας Αμερικανογερμανός λαογράφος και συγ-

γραφέας. Μαζί με τον Francis Peabody Magoun, ήταν ο πρώτος μεταφραστής των λαϊκών παραμυθιών που 
συγκέντρωσαν οι αδελφοί Grimm στην αγγλική γλώσσα. Ήταν επίσης γλωσσολόγος, δάσκαλος, μεταφρα-
στής επιστημονικών και άλλων εργασιών, φιλόλογος, συγκριτικός μυθολόγος, κλασικιστής και σκανδινα-
βιστής. 
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όταν ο Μιχαήλ και ο θείος του Κωνσταντίνος προσπάθησαν ανοήτως να απαλλαγούν 
από τη Ζωή κατηγορώντας την για δηλητηρίαση και άλλα εγκλήματα. Στάλθηκε στα 
Πριγκηπόνησα, όπου της ξύρισαν το κεφάλι και υποχρεώθηκε να γίνει μοναχή. Την ίδια 
στιγμή ο πατριάρχης υποχρεώθηκε να αποσυρθεί στη Μονή Στενών και εστάλη εκεί με 
την ευθύνη κάποιων Βαράγγων, οι οποίοι είχαν εντολή να τον σκοτώσουν. Ωστόσο, κέρ-
δισε την εμπιστοσύνη της Φρουράς, που δεν είχε λόγο να παραμένει πιστή στον Μιχαήλ, 
και επέστρεψε στην πόλη για να χτυπήσει τις καμπάνες των εκκλησιών και να ξεσηκώσει 
τον κόσμο. Υπήρξε μια γενικευμένη εξέγερση υπέρ της αυτοκράτειρας Ζωής, στην οποί-
α, σύμφωνα με τον Ψελλό, συμμετείχαν γυναίκες και κορίτσια καθώς και άνδρες, απαι-
τώντας όλοι τους την άμεση επιστροφή της και προχώρησαν σε βίαιες διαδηλώσεις. Πολ-
λοί από την Φρουρά πήγαν με το μέρος των εξεγερμένων και ο Κωνσταντίνος έπρεπε να 
διασχίσει τον εξαγριωμένο όχλο για να φτάσει στο παλάτι.    
 
Έστειλε ένα πλοίο για να φέρει πίσω την Ζωή, αλλά αυτό δεν ήταν αρκετό για να ικανο-
ποιήσει τον όχλο. ο όχλος επέμενε να φέρουν πίσω και την αδερφή της Θεοδώρα, η ο-
ποία είχε από καιρό εξοριστεί σ’ ένα γυναικείο μοναστήρι, και να αναδειξει τις δύο γυ-
ναίκες συναυτοκράτειρες. Στις 20 Απριλίου το παλάτι δέχτηκε επίθεση από τρεις πλευ-
ρές, από τον Ιππόδρομο, το Φόρουμ και από το γήπεδο του παιχνιδιού με μπάλα. Ο Μι-
χαήλ και ο θείος του Κωνσταντίνος κατέφυγαν στην εκκλησία της μονής Στουδίου φο-
ρώντας μοναχικά ενδύματα και παρέμειναν στο ιερό, ενώ το πλήθος έβαλε φωτιά στην 
Αρχειοθήκη. Ο Blöndal θεωρεί ότι ένας στίχος του ποιητή Valgard, που χρησιμοποιεί ο 
Snorri, μπορεί να αναφέρεται σ’ αυτή την περίσταση:   
 

«Οι φλόγες, λυσσομανούν 
ξεσπούν από την καπνιά. 
στήλες καπνού σηκώνονται στον αέρα 
πάνω από τα κτήρια που καταρρέουν». 

 
Το πλαίσιο, ωστόσο, είναι άγνωστο και η περιγραφή μπορεί να αναφέρεται σε κάποια 
κατορθώματα στη Σικελία ή στη Μικρά Ασία. Επιχειρεί επίσης να εξηγήσει έναν στίχο 
(στον οποίο λέγεται ότι ο Harald είχε μειώσει τον αριθμό των Βαράγγων, αναγκάζοντας 
ορισμένους άνδρες σε αναμονή), συνδέοντας τον με την ίδια περίσταση, με το σκεπτικό 
ότι ορισμένοι Βάραγγες υποστήριξαν τον αυτοκράτορα και άλλοι τάχθηκαν με την πλευ-
ρά του όχλου, συμπεριλαμβανομένου του ίδιου του Harald, αλλά αυτό είναι και πάλι α-
βέβαιο. Γνωρίζουμε ότι ο αυτοκράτορας και ο θείος του σύρθηκαν από το ιερό, όπου 
βρίσκονταν, με σκοπό να τυφλωθούν. σύμφωνα με την ομόφωνη παράδοση των Ισλαν-
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δών ποιητών, ηγέτης του αποσπάσματος που στάλθηκε να τον τυφλώσει ήταν ο ίδιος ο 
Harald. Ο Thorarin Skeggjason ανέφερε ότι ο πρίγκηπας [ο Χάραλντ] απέκτησε χρυσό 
και ο «ενθρονισμένος βασιλιάς των Ελλήνων τυφλώθηκε με φοβερό πόνο», ενώ ο Thjo-
dolf αναφέρει ότι ο Harald προκάλεσε την απόσπαση και των δύο ματιών του βασιλιά: 
«Άφησε ένα αποκρουστικό σημάδι στον τολμηρό βασιλιά.» Το σχόλιο του Snorri ήταν 
ότι αν αυτή η πράξη είχε γίνει από κάποιον άλλο, οι ποιητές θα το γνώριζαν, αφού ο ίδιος 
ο Harald και εκείνοι που τον συνόδευαν μετέφεραν την ιστορία της τύφλωσης στον τόπο 
τους. Ο Ψελλός ισχυρίζεται ότι ήταν παρών στην εκκλησία όταν μπήκε ο όχλος και οι 
στρατιώτες. Αναφέρει ότι ένας «νεοδιορισμένος αξιωματούχος» έφτασε με περισσότε-
ρους στρατιώτες και πολίτες και ανακοίνωσε ότι με εντολή της Θεοδώρας, οι δύο άνδρες 
έπρεπε να απομακρυνθούν. υποσχέθηκε ότι δεν θα πάθαιναν τίποτε, αλλά αυτοί αρνήθη-
καν να φύγουν, μέχρις ότου τελικά ο όχλος τους τράβηξε έξω. Οι υποστηρικτές της Θεο-
δώρας φοβούνταν ότι η Ζωή θα προτιμούσε να αποκαταστήσει τον Μιχαήλ στον θρόνο 
παρά να συναινέσει στην άσκηση εξουσίας μαζί με την αδελφή της, αλλά ήταν απρόθυ-
μοι να σκοτώσουν τον αυτοκράτορα αμέσως εκείνη τη στιγμή και έτσι «τολμηροί, απο-
φασισμένοι άνδρες», σύμφωνα με τον Ψελλό, απεστάλησαν στην εκκλησία με έναν ε-
κτελεστή, με οδηγίες για το πως οι φυγάδες έπρεπε να τυφλωθούν μόλις τους έβγαζαν 
στον δρόμο. Από τις μαρτυρίες των Ισλανδών ποιητών φαίνεται πιθανό ότι ο ηγέτης των 
«τολμηρών, αποφασιστικών ανδρών» δεν ήταν άλλος από τον ίδιο τον Harald. Ο αυτο-
κράτορας έχασε τελείως το κουράγιο του, όταν πληροφορήθηκε τη μοίρα του, παρόλο 
που ο θείος του έδειξε θάρρος και προσφέρθηκε ως το πρώτο θύμα, ζητώντας από τους 
άνδρες στους οποίους είχε ανατεθεί η δουλειά να σπρώξουν το πλήθος προς τα πίσω. 
Ξάπλωσε ανάσκελα στο έδαφος και δεν έκανε καμία κίνηση μέχρι που του έβγαλαν τα 
μάτια, αλλά ο Μιχαήλ κατελήφθη από υστερικό τρόμο και έπρεπε να τον δέσουν. Μόλις 
τελείωσε η διαδικασία της τύφλωσης ο όχλος έμεινε ικανοποιημένος, και ο Μιχαήλ 
(προφανώς και ο Κωνσταντίνος) μεταφέρθηκε σ’ ένα μοναστήρι για να ζήσει εκεί το υ-
πόλοιπο της ζωής του.    
 
Φαίνεται πιθανό ότι ο Harald πληρώθηκε από τους υποστηρικτές της Θεοδώρας για να 
φέρει εις πέρας αυτό το δυσάρεστο έργο. Ο Snorri κάνει λάθος όταν υποθέτει ότι ο αυτο-
κράτορας που τυφλώθηκε ήταν ο τέταρτος σύζυγος της Ζωής, ο Κωνσταντίνος Μονομά-
χος, ο οποίος κυβέρνησε το διάστημα 1042-5, αλλά αυτό είναι ένα κατανοητό λάθος, κα-
θότι οι ποιητές που περιγράφουν το επεισόδιο δεν δίνουν κανένα όνομα στον άνθρωπο 
που τυφλώθηκε. Εξέλαβε λοιπόν την τύφλωση ως την εκδίκηση του Harald για τη φυλά-
κισή του, γιαυτό και τοποθετεί αμέσως μετά την απόδρασή του από την πόλη. Οι Σκαν-
διναβικές πηγές συμφωνούν με την δήλωση που υπάρχει στο έργο, Λόγος νουθετητικός 
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προς Βασιλέα, ότι ο Harald ζήτησε άδεια για να επιστρέψει στη Νορβηγία και αυτή α-
πορρίφθηκε και έτσι κατάφερε να φύγει κρυφά. Ο Snorri περιγράφει το πώς έβγαλε το 
δικό του πλοίο με επιτυχία πάνω από την αλυσίδα που έκλεινε την έξοδο προς τον Βό-
σπορο, αλλά ότι το δεύτερο πλοίο δεν κατάφερε να περάσει από την αλυσίδα και πολλοί 
από το πλήρωμά του χάθηκαν. Υπάρχουν μαρτυρίες για τη χρήση μιας αλυσίδας καθ’ 
όλο το πλάτος του Χρυσού Κέρατος. ο Λέων ο Διάκονος την χαρακτηρίζει ως μια πολύ 
βαριά σιδερένια αλυσίδα που ήταν στερεωμένη στον πύργο του Ευγενίου και στηριζόταν 
σε κάτι που φαίνεται πως ήταν τεράστιοι πλωτήρες. Αυτό το φράγμα αφαιρείτο κατά τη 
διάρκεια της ημέρας και αποκαθίστατο τη νύχτα και για πρώτη φορά καταγράφηκε η 
χρήση του ενάντια στον Αραβικό στόλο το 717-18, ξανά στην εποχή του Μιχαήλ Α΄ 
(820-9) και το 969. Φαίνεται ότι υπήρχε επίσης μία αλυσίδα κατά πλάτος του Βοσπόρου, 
αλλά υπάρχει κάποια αβεβαιότητα ως προς το αν υπήρχε εκεί την εποχή κατά την οποία 
ήταν ο Harald και ο Snorri ίσως να έχει παραπλανηθεί εδώ. Ο Stender-Petersen θεωρού-
σε την ιστορία (της αλυσίδας) ως μυθοπλασία, που έγινε κατά μίμηση μιας ιστοριούλας 
στον Frontinus, αλλά πολλά λιμάνια, την εποχή εκείνη είχαν αλυσίδες αυτού του είδους 
και δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Μωάμεθ Β΄ αναγκάστηκε να μεταφέρει τα πλοία του 
πάνω από την στεριά στο Χρυσούν Κέρας το 1453, επειδή τότε η αλυσίδα ήταν στη θέση 
της. Η αφήγηση του Saxo δεν κάνει καμία αναφορά σ’ αυτό, αλλά λέει απλώς ότι ο αυ-
τοκράτορας έδωσε στον Harald ένα πλοίο. ίσως μηχανεύτηκε να κωπηλατήσει μυστικά 
στον Βόσπορο προς τη Μαύρη Θάλασσα, αποφεύγοντας έτσι την αλυσίδα που έκλεινε το 
Κέρας. Αν ο Harald πήρε μαζί του χρυσό, ήταν απαραίτητο να αποφύγει τον τελωνειακό 
έλεγχο, καθώς η εξαγωγή του ήταν απαγορευμένη.   
 
Αφού εγκατέλειψε την Κωνσταντινούπολη, ο Harald επέστρεψε στο Κίεβο και παντρεύ-
τηκε την κόρη του Γιαροσλάβου, Ellisif, στην οποία απευθύνονται πολλά ποιήματά του. 
Λέγεται πως πήρε μαζί του μεγάλα πλούτη και είχε ήδη στείλει σημαντικές ποσότητες 
από τον θησαυρό του στον Γιαροσλάβο σε προηγούμενες ευκαιρίες. Μετά τον γάμο του 
επέστρεψε στη Νορβηγία και μοιράστηκε την εξουσία της χώρας με τον ξάδερφό του 
Magnus. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι τα κέρδη του Harald από την υπηρεσία του 
στο Βυζάντιο ήταν σημαντικά. Ο Snorri αναφέρει πως η ποσότητα του χρυσού που στάλ-
θηκε στην Ρωσία από τον Harald ήταν τόσο τεράστια ώστε «κανείς στις βόρειες χώρες 
δεν είχε δει μέχρι τότε μια τόσο μεγάλη ποσότητα χρυσού στην κατοχή οποιουδήποτε 
ατόμου». Πιο κάτω στην σάγκα υπάρχει μία αφήγηση για το πώς ο Harald παρουσίασε 
τον τεράστιο πλούτο του. Είχε φέρει μαζί του πολλά μπαούλα, και μπόγους με ρούχα, 
όπλα και άλλα τιμαλφή και δήλωνε ότι ήταν έτοιμος να μοιραστεί όλα αυτά με τον βασι-
λιά Magnus:   
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«Τότε ο Χάραλντ άπλωσε ένα μεγάλο δέρμα από βόδι και άδειασε πάνω του το χρυσάφι 
που είχε στα μπαούλα. Έφεραν ζυγαριές και βάρη και ο πλούτος ζυγίστηκε σε δύο μέρη 
και όλοι όσοι τον είδαν θαύμαζαν πολύ που τόσος πολύς χρυσός μπόρεσε να συγκεντρω-
θεί σ’ ένα μέρος στα βόρεια εδάφη. Στην πραγματικότητα όμως ήταν πλούτος που ανήκε 
στον βασιλιά των Ελλήνων, επειδή όλοι οι άνθρωποι λένε ότι υπάρχουν κτήρια εκεί γε-
μάτα με κόκκινο χρυσό.»  
 
Ο Χάραλντ προσέφερε στον Magnus μία ‘χελώνα’ χρυσού στο μέγεθος κεφαλής ανθρώ-
που και ο Magnus αντέδρασε σ’ αυτό δίνοντάς του όλον τον χρυσό που ο ίδιος είχε, που 
αποτελείτο από ένα βραχιόλι. Σ’ έναν άλλο άνθρωπο, τον Thorir της Steig, ο Harald δώ-
ρισε ένα μπολ από ξύλο σφενδάμου, με δαχτυλίδια από επίχρυσο ασήμι και με μια επί-
χρυση ασημένια λαβή, γεμάτη με φρεσκοκομμένα ασημένια νομίσματα, καθώς και δύο 
πλούσια χρυσά βραχιόλια και έναν πορφυρό μανδύα με επένδυση από άσπρη γούνα. Έ-
νας κάποιος Thorgils, γιος του προέδρου της Συνέλευσης που πέθανε το 1201, είχε, σύμ-
φωνα με τον Snorri, δει ένα κάλυμμα αγίας τράπεζας φτιαγμένο από αυτόν τον μανδύα, 
ενώ η Gudrid, εγγονή του Thorir της Steig του είχε περιγράψει το κύπελλο από ξύλο 
σφενδάμου. Αυτά είναι στην πραγματικότητα τα τυπικά αναμνηστικά του Βυζαντίου: τα 
νέα νομίσματα θα μπορούσαν να αποτελούν μέρος της νόμιμης αμοιβής του Harald, ενώ 
ο χρυσός θα μπορούσε θαυμάσια να έχει λεηλατηθεί από τις πόλεις της Μικράς Ασίας ή 
της νότιας Ιταλίας. ο μανδύας ήταν πιθανώς από Βυζαντινό μετάξι και η περιγραφή του 
ως «καστανο-πορφυρός» (brúnn purpuri) τον διακρίνει από το ειδικά αυτοκρατορικό 
πορφυρό χρώμα που μπορούσε να φορεθεί μόνο από τον αυτοκράτορα.  
 
Η φήμη του πλούτου του Harald ταξίδεψε μακρυά. Μια προσθήκη στην Ιστορία του Α-
δάμ της Βρέμης μάλιστα υποδηλώνει (παραδόξως) ότι τον πήρε [τον θησαυρό] μαζί του 
στην Αγγλία σε αυτή την τελική εκστρατεία, και έτσι ο πλούτος του, που ζύγιζε τόσο πο-
λύ ώστε «δώδεκα νεαροί άνδρες δύσκολα μπορούσαν να τον μεταφέρουν στους ώμους 
τους», έπεσε στα χέρια του Γουλιέλμου του Νόθου.258 Ο Philip Grierson έχει βάσιμους 
λόγους να πιστεύει ότι ο εκπληκτικός αριθμός αντιγράφων βυζαντινών νομισμάτων που 

                                                 
258  Σ.τ.Μ. Ο Γουλιέλμος Α΄ της Αγγλίας ή Γουλιέλμος ο Κατακτητής ή Γουλιέλμος ο Νόθος (William the 

Conqueror, 1028 - 1087) βασιλιάς της Αγγλίας (1066 - 1087) και δούκας της Νορμανδίας (1035 - 1087) 
ήταν απόγονος του Ρόλλο της Νορμανδίας, ιδρυτή του Οίκου της Νορμανδίας. Μετά από μακρύ εμφύλιο 
πόλεμο με τον οποίο μπόρεσε να εγκαταστήσει την κυριαρχία του στη Νορμανδία ξεκίνησε τους πολέμους 
για την κατάκτηση της Αγγλίας έξι χρόνια αργότερα. Τα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του τα πέρασε προ-
σπαθώντας να εγκαταστήσει την κυριαρχία της δυναστείας του στην Αγγλία με εμφύλιες συγκρούσεις με 
τον μεγαλύτερο γιο του Ροβέρτο Β΄ της Νορμανδίας. 
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παρήχθησαν στη Δανία τον 11ο αιώνα προέκυψε από τα χρήματα που έφερε με την επι-
στροφή του ο Harald. οι ημερομηνίες των νομισμάτων που αντιγράφηκαν κυμαίνονται 
από την βασιλεία του Βασιλείου Β΄ στον Κωνσταντίνο Θ΄, και αυτά θα περίμενε κανείς 
αν υποθέσουμε πως τα πρωτότυπα αποτελούσαν μέρος του θησαυρού που είχε αποκτήσει 
ο Harald.    
 
Πληροφορούμαστε από το έργο Λόγος νουθετητικός προς Βασιλέα, ότι ο Harald διατήρη-
σε φιλικούς δεσμούς με το Βυζάντιο αφού έγινε βασιλιάς και εξ αιτίας αυτού η Κωνστα-
ντινούπολη έστειλε Έλληνες ιερείς στη Νορβηγία. Η παράδοση για το ποιοι μπορούσαν 
να είναι οι Βυζαντινοί ιερείς που έφτασαν στην Ισλανδία, έχει διατηρηθεί στις Ισλανδι-
κές πηγές. λέγεται πως επισκόποι από το εξωτερικό είχαν φτάσει στην Ισλανδία, προ-
σφέροντας πιο επιεικείς διδασκαλίες από εκείνες της Ισλανδικής Εκκλησίας και τελικά 
απαγορεύτηκε η είσοδός τους από τον Αρχιεπίσκοπο Adalbert του Αμβούργου. Το 
Islendingabók259 αναφέρει τρεις Αρμένιους (ermskur) και ανάμεσά τους τον Πέτρο, τον 
Αβραάμ και τον Στέφανο, και πέντε άλλους με τον τίτλο του επισκόπου που τους συνό-
δευαν. Στις Grágás260 υπάρχει διάταξη κατά την οποία απαγορεύεται σε επισκόπους που 
αγνοούν τη λατινική γλώσσα, είτε Αρμένιοι είναι αυτοί είτε Έλληνες, να εγκαινιάζουν 
εκκλησίες ή να χρίουν τα παιδιά, αλλά ο Χάραλντ προφανώς αψηφούσε τον Adalbert, 
από την στιγμή που είχε δεχθεί την επίπληξη του Πάπα Αλέξανδρου Β΄ επειδή δεν είχε 
μαζί του αρκετούς χειροθετημένους επισκόπους. Έτσι, φαίνεται πιθανό πως μέλη της 
Βυζαντινής Εκκλησίας επισκέπτονταν τη Σκανδιναβία ως αποτέλεσμα των δεσμών του 
Χάραλντ με την Κωνσταντινούπολη.  
 
Η Selma Jónsdóttir261 ασχολείται με αυτό το ερώτημα στη μελέτη της για το περίτεχνο 
Ισλανδικό ανάγλυφο της Δευτέρας Παρουσίας, θραύσματα του οποίου διασώθηαν σε μία 
                                                 
259  Σ.τ.Μ. Το Íslendingabók (Bιβλίο των Ισλανδών, Λατινικά: Libellus Islandorum) είναι ένα ιστορικό έργο 

που ασχολείται με την αρχαία Ισλανδική ιστορία. Συγγραφέας του ήταν ένας Ισλανδός ιερέας, ο Ari Þor-
gilsson, που έζησε στις αρχές του 12ου αιώνα. Το έργο υπήρχε αρχικά σε δύο διαφορετικές εκδοχές, αλλά 
μόνο η νεότερη επιβίωσε. Η παλαιότερη περιείχε πληροφορίες για τους Νορβηγούς βασιλείς, και την χρη-
σιμοποίησαν αργότερα οι συγγραφείς των ιστοριών των βασιλέων. 

260  Σ.τ.Μ. Οι Νόμοι της Γκρίζας Χήνας (Ισλανδικά: Grágás) είναι μία συλλογή νόμων από την περίοδο της 
Ισλανδικής Κοινοπολιτείας. Ο όρος Grágás χρησιμοποιήθηκε αρχικά σε μία μεσαιωνική πηγή και αναφέ-
ρεται σε μία συλλογή Νορβηγικών νόμων και χρησιμοποιήθηκε πιθανώς λανθασμένα για να περιγράψει 
την υπάρχουσα συλλογή των Ισλανδικών νόμων κατά τον δέκατο έκτο αιώνα. Οι νόμοι Grágás στην Ισ-
λανδία ήταν πιθανώς σε χρήση έως το 1262-1264, όταν η Ισλανδία προσκολλήθηκε στο Νορβηγικό στέμ-
μα. 

261  Σ.τ.Μ. Η Δρ Selma Jónsdóttir (1917 - 1987), διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης της Ισλανδίας, ήταν 
πρωτοπόρος στον τομέα της τέχνης και της πρακτικής των μουσείων στην Ισλανδία. Ήταν η πρώτη Ισλαν-
δή που αποφοίτησε με πτυχίο στην ιστορία της τέχνης και εργάστηκε στην Ισλανδία. Το 1960 ήταν η πρώ-
τη γυναίκα στην οποία απονεμήθηκε διδακτορικό δίπλωμα από το Πανεπιστήμιο της Ισλανδίας. 
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αγροικία στη βόρεια Ισλανδία. Είναι δυνατόν, όπως επισημαίνει, ότι ο όρος ermskur να 
μην σημαίνει κατ’ ανάγκην Αρμενικός. άλλες υποθέσεις είναι πως αυτοί ήταν άνδρες από 
την Ermland (Πομερανία) ή ερημίτες μοναχοί από την Ιταλία, όπου Βασιλειανοί μοναχοί 
από την ελληνική εκκλησία είχαν δημιουργήσει κοινότητες. Η ίδια είναι υπέρ της σύνδε-
σης [του ανάγλυφου] με την Ιταλία, λόγω της μεγάλης ομοιότητας μεταξύ των μοτίβων 
και του ύφους του θέματος της Δευτέρας Παρουσίας στο ανάγλυφο και εκείνων που σχε-
τίζονται με το Monte Cassino στην Ιταλία. Οι Έλληνες μοναχοί, από οποιαδήποτε χώρα 
κι αν έφτασαν στην Ισλανδία, πρέπει να είχαν φέρει μαζί τους κάποιον πίνακα ή ανάγλυ-
φο από ελεφαντόδοντο της Δευτέρας Παρουσίας που θα τον χρησιμοποιούσαν όταν κή-
ρυτταν σ’ αυτούς τους βορείους και την εικόνα αντέγραψε κάποιος Ισλανδός ξυλογλύ-
πτης με μεγάλη δεξιοτεχνία και τοποθετήθηκε στη μεγάλη αίθουσα που κατασκευάστηκε 
στην Flatatunga262 τον 11ο αιώνα. Η ύπαρξη αυτού του περίτεχνου έργου τέχνης, αν και 
βρίσκεται σήμερα σε αποσπασματική κατάσταση λόγω αμέλειας τον περασμένο αιώνα, 
είναι μία εντυπωσιακή επιβεβαίωση των συνεχών δεσμών που υφίστανται μεταξύ της 
Σκανδιναβίας και του Βυζαντίου κατά την περίοδο της διακυβέρνησης του Harald στη 
Νορβηγία.   
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
262  Σ.τ.Μ. Flatatunga, είναι ένα αγρόκτημα στην περιοχή Kjálki. Κάποια πολύ παλιά ξυλόγλυπτα που σώζο-

νται εκεί θεωρούνται λεπτομέρεια από την Δευτέρα Παρουσία που σκαλίστηκε τον 11ο αιώνα σε βυζαντινό 
ύφος. Τώρα βρίσκονται στο Εθνικό Μουσείο. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
 

Στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα 
 
Εκτός από τη μεγαλοπρεπή μορφή του Harald της Νορβηγίας, πολλοί Σκανδιναβοί ανα-
φέρονται σε πηγές της Ισλανδικής πεζογραφίας πως είχαν υπηρετήσει στο Βυζάντιο και 
αρκετοί από αυτούς, λέγεται ότι είχαν τιμηθεί στην Φρουρά εκεί. Έχει ήδη γίνει αναφορά 
στον αθυρόστομο Halldor Snorrason, που φαίνεται πως είχε μία σχέση αγάπης-μίσους με 
τον πρίγκιπα του. Είχε γεννηθεί στα πρώτα χρόνια του ενδέκατου αιώνα, από γονείς ευ-
γενικής καταγωγής. ο πατέρας του Snorri Thorgrimsson ήταν ο διάσημος Snorri goði των 
επικών ιστοριών, ο οποίος πήρε ως τρίτη σύζυγό του την Hallfrid, την κόρη του Einar, 
και ο Halldor ήταν ο καρπός αυτού του γάμου. Περιγράφεται ως ένας μεγαλόσωμος άν-
δρας, δυνατός και όμορφος, που μπορούσε να παραμείνει ατάραχος ακόμη και στις πιο 
ξαφνικές αναστροφές της τύχης, και δεν έχανε ούτε τον ύπνο ή την όρεξή του. Μιλούσε 
ελάχιστα, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούσε να είναι αθυρόστομος, τραχύς και 
αδιάλλακτος, έτσι ώστε να μην αποτελεί έναν πολύ δημοφιλή σύντροφο. Ο Halldor επέ-
στρεψε στην Ισλανδία περίπου το 1051 και διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην διάδοση 
ιστοριών σχετικά με τις πράξεις του βασιλιά στο εξωτερικό. Ο Ulf Ospaksson, ο οποίος 
παρέμεινε μαζί με τον Harald μέχρι τον θάνατό του, είχε επίσης πολεμήσει μαζί του στο 
Βυζάντιο και περιγράφεται μαζί με τον Halldor στη Heimskringla. Ήταν ένας άνθρωπος 
από καλή οικογένεια, απόγονος του διάσημου Ketil του Πλατύρρινου, του σημαντικού 
γαιοκτήμονα από τη Νορβηγία, που ήταν ένας από τους πρώτους αποίκους στην Ισλαν-
δία. ο Ulf ήταν επίσης αδελφός της Gudrun, της ηρωίδας της Laxdæla Saga. Λέγεται ότι 
ήταν σοφός, ικανός και εύγλωττος, πιστός και έντιμος υποστηρικτής του Βασιλιά. Όταν 
επέστρεψαν στη Νορβηγία, ο Harald του έδωσε τον βαθμό του Stallari (Αστυνόμος) και 
ο Ulf παντρεύτηκε την Jorunn, την αδελφή της δεύτερης συζύγου του Harald, της Thora. 
Ο Ulf πέθανε λίγο πριν ο ίδιος ο Harald πέσει στη Μάχη της Γέφυρας του Stamford το 
1066 (βλ. σημ. 245). Σώζεται μόνο ένας στίχος που του έχει αποδοθεί, όπου φαίνεται να 
θυμάται τις πρώιμες περιπέτειές του με τον Βασιλιά. λέγεται πως γράφτηκε κατά το τέ-
λος της ζωής του, όταν άκουσε τους ανθρώπους να λένε πως οι σωματοφύλακες του Άγ-
γλου βασιλιά ήταν τόσο γενναίοι ώστε ένας απ’ αυτούς μπορούσε να ασχοληθεί με δύο 
από τους καλύτερους πολεμιστές του Harald. Ο Ulf ανταπάντησε ότι σ’ αυτή την περί-
πτωση δεν θα είχε νόημα οι σωματοφύλακες του βασιλιά να επιβαίνουν στο μακρύ πλοίο 
του, αλλά αυτό «όταν εγώ ήμουν νέος ήταν διαφορετικό». Ο βασιλιάς καθώς στεκόταν 
δίπλα στον τάφο του Ulf, τον θρηνούσε με τα εξής λόγια: «Ενθάδε κείται αυτός ο οποίος 
από όλους τους ανθρώπους στάθηκε ο πιο πιστός και τίμιος στον κύριό του».      
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Θα μπορούσε να ήταν το παράδειγμα του θείου του Ulf που οδήγησε τον Bolli Bollason, 
τον γιο της Gudrun, να μεταβεί στο εξωτερικό, και ειδικά στο Βυζάντιο. Η επιστροφή 
του από την Miklagard περιγράφεται στη Laxdæla Saga και η γειτονιά του, λέγεται, πως 
εντυπωσιάστηκε πολύ από τη μεγαλοπρέπεια του. Αναφέρεται εδώ πως ήταν ο πρώτος 
άνθρωπος από τον Βορρά που έγινε γνωστό ότι υπηρέτησε στην Φρουρά και ότι είχε 
κερδίσει δώρα και διακρίσεις εκεί. Η χρονολόγηση της παραμονής του Bolli στον νότο 
δεν είναι εύκολη υπόθεση. Γεννήθηκε το 1006 ή το 1007 και παντρεύτηκε την Thordis, 
κόρη του Snorri goði, πριν από τον θάνατο του Snorri το 1031. Σύμφωνα με την Eyrbyg-
gja Saga,263 ο γάμος του φαίνεται πως έγινε το 1024 ή το 1025 και ο Bolli έφυγε για το 
εξωτερικό το επόμενο έτος, αφήνοντας τη μικρή κόρη του Herdis στα χέρια της γιαγιάς 
της Gudrun. Σύμφωνα με την Laxdæla Saga, επέστρεψε στην Ισλανδία ενώ ο Snorri ήταν 
ακόμα ζωντανός, πράγμα που σημαίνει πως είχε πολύ λίγο χρόνο για να μπορέσει να βρει 
μια θέση στην Φρουρά, επειδή λέγεται πως είχε περάσει λίγο καιρό στη Νορβηγία και 
στην Δανία πριν πάει στην Κωνσταντινούπολη. Ο Blöndal πιστεύει ότι το ταξίδι δεν έγι-
νε πριν από τον θάνατο του Snorri και ότι πέρασε πολλά χρόνια στο Βυζάντιο, και επέ-
στρεψε στο σπίτι του με πλούτο και αστικούς τρόπους ζωής. Αυτό ταιριάζει με την ανα-
φορά που υπάρχει στη σάγκα Ιστορία του Snegla-Hall ότι ήταν ένας από τους ακολού-
θους του Harald του Αμείλικτου. όταν ο βασιλιάς άκουσε ότι δύο από τους παλιούς υπο-
στηρικτές του, ο Hall και ο Bolli Bollason, είχαν πεθάνει στην Ισλανδία, είπε για τον 
Bolli: «Ο πρωταθλητής υποκλίθηκε μπροστά στα δόρατα».264 Αν ο Bolli υπηρετούσε κά-
τω από τον Harald στη δεκαετία του 1130, σε μία περίοδο κατά την οποία ο πρίγκιπας 
συσσώρευε πολλή λεία, αυτό θα ταίριαζε με όσα γνωρίζουμε για τη ζωή του και θα δι-
καιολογούσε το γεγονός ότι επέστρεψε στο σπίτι με μεγάλο πλούτο.    
 
Δεν είναι δυνατόν ο Bolli να ήταν ο πρώτος άνθρωπος από τον Βορρά που υπηρέτησε 
στην Φρουρά, αλλά θα μπορούσε να υπάρχει μία οικογενειακή παράδοση ότι ήταν ο 
πρώτος που έφθασε εκεί απευθείας από την Ισλανδία, επειδή οι περισσότεροι από τους 
                                                 
263  Σ.τ.Μ. Η σάγκα Eyrbyggja είναι μία από τις σάγκες των Ισλανδών. ο τίτλος της μπορεί να μεταφραστεί ως 

Η Σάγκα του λαού του Έιρι. Γράφτηκε από έναν ανώνυμο συγγραφέα, ο οποίος περιγράφει μια μακρόχρονη 
βεντέτα μεταξύ του Snorri Goði και του Arnkel Goði, δύο ισχυρών οπλαρχηγών εντός της Σκανδιναβικής 
κοινότητας που εγκαταστάθηκε στην Ισλανδία. Ο τίτλος είναι ελαφρώς παραπλανητικός καθώς ασχολείται 
επίσης με τις πατριές των Þórsnes και Alptafjörðr στην Ισλανδία. Ο πιο κεντρικός χαρακτήρας είναι ο 
Snorri Þorgrιmsson, που αναφέρεται ως Snorri Goði και ο Snorri ο Ιερέας. Ο Snorri ήταν ανιψιός του ήρωα 
της σάγκας Gísla και παρουσιάζεται επίσης στη σάγκα Njáls saga και στη Laxdœla saga. Ένα άλλο κύριο 
ενδιαφέρον της σάγκας Eyrbyggja είναι να μιλήσει για μερικές βασικές οικογένειες καθώς εγκατεστάθη-
σαν στην Ισλανδία, ειδικά γύρω από τη χερσόνησο Snæfellsnes. 

264  Σ.τ.Μ. Το νόημα είναι ότι κατά την κηδεία του, αυτός ήταν ξαπλωμένος στο φέρετρο ενώ οι στρατιώτες οι 
οποίοι του απέδιδαν τιμές είχαν υψωμένα τα δόρατα. 
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πρώιμους Βάραγγες είχαν ήδη πολεμήσει στην Ρωσία. Στις σάγκες έχουμε λίγα ονόματα 
ανδρών που λέγεται πως ήσαν στην Κωνσταντινούπολη πριν από το 988, αλλά τα απο-
δεικτικά στοιχεία γι’ αυτά τα ονόματα δεν είναι πολύ πειστικά. Στην Hráfnkels Saga265 
αναφέρονται δύο άντρες που ήταν στην Ελλάδα πριν από το 950, αν η παράδοση είναι 
αξιόπιστη, αλλά δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία εμπιστοσύνη σ’ αυτή την σάγκα ως 
ιστορική μαρτυρία και δεν υπάρχει καμία επιβεβαίωση για την ύπαρξή τους από αλλού, 
δεν πρέπει να ληφθεί και πολύ στα σοβαρά. Ο ένας είναι ο Thorkell Thjostarson, ο ο-
ποίος βοήθησε τον γέροντα πατέρα του Einar να πάρει εκδίκηση και ο οποίος λέγεται ότι 
επέστρεψε στην Ισλανδία μετά από έξι χρόνια υπηρεσίας στον αυτοκράτορα. Ο δεύτερος 
είναι ο Eyvind Bjarnarson, αδελφός του Sam, αντιπάλου του Hráfnkel, ο οποίος λέγεται 
ότι ήταν επτά χρόνια στο εξωτερικό και είχε την εύνοια του αυτοκράτορα. Αυτές οι δη-
λώσεις βασίζονται πιθανότατα στη γενική υπόθεση ότι μία επίσκεψη στο Βυζάντιο ήταν 
κάτι το αναμενόμενο για έναν γενναίο άνθρωπο αν ήθελε να κερδίσει πλούτο, το αντί-
στοιχο στην ύστερη εποχή των Βίκινγκς των επιδρομών στην Βαλτική σε παλαιότερες 
εποχές.   
 
Μία άλλα αμφισβητούμενη ιστορία είναι για τον Finnbogi τον Δυνατό. Σύμφωνα με τη 
σάγκα του, ο Jarl Hakon τον έστειλε στην Κωνσταντινούπολη για να εισπράξει ένα χρέος 
από έναν έμπορο ονόματι Bersi, ο οποίος όφειλε δώδεκα μάρκα στον Jarl. Ο Finnbogi 
πήγε μέσω θαλάσσης, χαιρέτησε τον αυτοκράτορα στην αίθουσα του θρόνου και του 
προσφέρθηκε κατάλυμα για τον χειμώνα. Ο βασιλιάς θαύμαζε την αντοχή του και τον 
ρώτησε σε τι πράγμα έθετε την εμπιστοσύνη του και ο Finnbogi έδωσε τη συμβατική 
απάντηση κάθε παγανιστή Βίκινγκ, λέγοντας ότι εμπιστευόταν τον εαυτό του. Την άνοι-
ξη ο αυτοκράτορας φρόντισε να πληρώσει ο Bersi το χρέος του και ο ίδιος πρόσθεσε 
γενναιόδωρα τον τόκο που οφειλόταν στον Jarl. Κατόπιν ζήτησε από τον Finnbogi να 
κάνει μία επίδειξη της δύναμής του και ο ήρωας σήκωσε τον θρόνο και τον μετέφερε μα-
ζί με τον αυτοκράτορα στους ώμους του. Αυτό δεν μας εντυπωσιάζει ως μία πολύ ρεαλι-
στική αφήγηση και καθότι ο Finnbogi ως ιστορικό πρόσωπο είχε γεννηθεί γύρω στο 925  
                                                 
265  Σ.τ.Μ. Η Hráfnkels saga ή Hráfnkels saga Freysgoða είναι μία από τις σάγκες των Ισλανδών. Περιγράφει 

τους αγώνες μεταξύ των οπλαρχηγών και των αγροτών στην ανατολική Ισλανδία τον 10ο αιώνα. Ο κύριος 
χαρακτήρας, ο Hráfnkell, ξεκινά τη σταδιοδρομία του ως φοβερός μονομάχος και αφοσιωμένος πιστός του 
θεού Freyr. Αφού υποστεί την ήττα, την ταπείνωση και την καταστροφή του ναού του, γίνεται άθεος. Ο 
χαρακτήρας του αλλάζει και γίνεται πιο ήρεμος όταν αντιμετωπίζει τους άλλους. Μετά την σταδιακή απο-
κατάσταση της εξουσίας του για αρκετά χρόνια, παίρνει εκδίκηση από τους εχθρούς του και ζει την υπό-
λοιπη ζωή του ως ισχυρός και σεβαστός οπλαρχηγός. Η σάγκα έχει ερμηνευτεί ως η ιστορία ενός ανθρώ-
που που φτάνει στο συμπέρασμα ότι η αληθινή βάση της εξουσίας δεν βρίσκεται στην εύνοια των θεών 
αλλά στην αφοσίωση των ακολούθων κάποιου. Η σάγκα παραμένει πολύ δημοφιλής σήμερα και αξίζει για 
τη λογική της δομή, την αξιοπιστία και τους έντονους χαρακτήρες της. Γι’ αυτούς τους λόγους, έχει χρησι-
μεύσει ως ένα πρότυπο στη διαμάχη για την προέλευση των Ισλανδικών επών. 
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και είχε έλθει σε επαφή με τους άνδρες του Vatsndale, θα ήταν ένας ασυνήθιστα πρώιμος 
επισκέπτης της Κωνσταντινούπολης αν ήταν αξιόπιστος. Ωστόσο, τουλάχιστον το θέμα 
της ανάκτησης του χρέους είναι κάτι το πρακτικό και δεν απαντάται συνήθως στις ιστο-
ρίες των επισκεπτών της Κωνσταντινούπολης, οπότε μπορεί να υπάρχει κάποια αυθεντι-
κή παράδοση πίσω από αυτό το μέρος της ιστορίας. η ανάκτηση των χρεών για όσους 
κατοικούν στην πρωτεύουσα αναφέρεται ρητώς στη συμφωνία του 911. Το όνομα του 
αυτοκράτορα δίνεται ως Ιωάννης, το οποίο μας παραπέμπει στον Ιωάννη Τσιμισκή, ο 
οποίος βασίλευσε από το 969 έως το 976.   
 
Στην Hallfreðar Saga υπάρχει ένας χαρακτήρας ονόματι Gris Saemingsson, σύζυγος της 
Kolfinna, την οποία κυνηγούσε ο ήρωας Hallfred. Ο Gris είναι ένας μεσήλικας, μυωπι-
κός άνδρας, αλλά πολύ γενναίος όσο και μεγαλόψυχος. Λέγεται πως είχε ένα δόρυ το 
οποίο ισχυριζόταν πως του το είχε δώσει ο βασιλιάς της Miklagard και μπορούσε να θυ-
μηθεί πως ο Βυζαντινός ηγεμόνας τον είχε τιμήσει όταν ήταν νέος και πώς «μου φάνηκε 
κάτι το τρομερό όταν έχασα τον κύριό μου». Ο Gris παντρεύτηκε την Kolfinna περίπου 
το 980, οπότε ο αυτοκράτορας του οποίου τον θάνατο πένθησε, θα ήταν ο ίδιος Ιωάννης 
που πέθανε το 976 και ήταν ένας δημοφιλής ηγέτης, αν αυτή η παράδοση είναι σωστή.  
 
Ο αδελφός του διάσημου Gunnar του Hliderend, στη Njáls Saga, Kolskegg Hamundar-
son, λέγεται ότι έφυγε από την Ισλανδία για το Βυζάντιο, όταν οι δύο αδελφοί τέθηκαν 
εκτός νόμου. αλλά ο Gunnar την τελευταία στιγμή, αρνήθηκε να τιμήσει τη συμφωνία 
και έμεινε πίσω. Ο Kolskegg ταξίδεψε με το πλοίο για τη Νορβηγία, δηλώνοντας πως δεν 
θα επέστρεφε ποτέ, καθότι ήταν σίγουρο ότι ο Gunnar θα σκοτωνόταν. Μετά από μία δι-
αμονή στην αυλή της Δανίας, λέγεται πως ο Kolskegg είδε σ’ ένα όνειρο μια λαμπρή 
μορφή που τον διέταξε να ταξιδέψει προς το νοτο και να γίνει Χριστιανός, ένα αγαπητό 
μοτίβο στη ζωή πολλών αγίων. βαφτίστηκε και ταξίδεψε μέσω της Ρωσίας στην Κων-
σταντινούπολη: «το τελευταίο πράγμα που ακούστηκε γι’ αυτόν ήταν ότι παντρεύτηκε 
εκεί και έγινε αρχηγός στη μονάδα των Βαράγγων και παρέμεινε εκεί μέχρι τον θάνατό 
του». Ωστόσο, αν και υπάρχουν αρκετές αναφορές στην οικογένεια του Gunnar στις σά-
γκες και στο Landnámabók, δεν υπάρχει αναφορά στον Kolskegg. έχει προταθεί η θεω-
ρία πως το όνομά του ("Μαυρογένης") ήταν ένα παρωνύμιο για τον Helgi, τον αδελφό 
του Gunnar, αλλά τα στοιχεία για την παρουσία του Kolskegg στην Φρουρά των Βαράγ-
γων πρέπει να θεωρούνται αμφίβολα. Ο Gunnar είχε γεννηθεί γύρω στο 945, οπότε αν 
υπήρχε ο Kolskegg θα είχε πιθανώς υπηρετήσει στις εκστρατείες του Βασιλείου Β΄.   
 
Ο δολοφόνος του Viga-Styr, ο Thorgest ή Gest Thorhallarson, λέγεται ότι έφθασε στην 
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Κωνσταντινούπολη μετά την δολοφονία, γύρω στο 1007, και πιθανώς βρέθηκε εκεί κατά 
την βασιλεία του ίδιου αυτοκράτορα (976-1025). Η προσπάθεια που έκανε ο γιος του 
Viga-Styr να τον σκοτώσει έχει αναφερθεί νωρίτερα. Ο ήρωας της σάγκας στην οποία 
υπάρχει η ιστορία αυτού του επεισοδίου, ο Bardi Gudmundarson, λέγεται επίσης πως τε-
λείωσε τις μέρες του στο Βυζάντιο αφού πήρε διαζύγιο από τη σύζυγό του και ότι είχε 
υπηρετήσει στην Φρουρά: «όλοι οι άνθρωποι του Βορρά του είχαν μεγάλη εμπιστοσύνη, 
και ήταν πολύ δημοφιλής ανάμεσά τους. Υπερασπίστηκε γενναία το βασίλειο του βασι-
λιά όποτε υπήρχε ανάγκη μάχης για τρία χρόνια». Λέγεται πως έπεσε στη μάχη όταν η 
Φρουρά είχε επανδρώσει τις γαλέρες κατά τη διάρκεια της επίθεσης ενός εισβολέα περί-
που το 1025.  
 
Λέγεται ότι ο Thorstein drómundr (ο «δρόμων», βλ. σημ. 231), ο αδελφός του Grettir του 
Δυνατού, είχε ταξιδέψει στην Κωνσταντινούπολη για μία πράξη αντεκδίκησης. Είναι δυ-
νατόν να κρίνουμε από το παρωνύμιό του ότι υπηρέτησε στον στόλο και πως βρισκόταν 
εκεί περίπου την ίδια εποχή που ήταν και ο Harald, αφού ο Grettir πέθανε το 1031. Η σά-
γκα μας λέει ότι σκότωσε τον Thorbiorn κατά την βασιλεία του Μιχαήλ ‘Katalak’ Καλα-
φάτη, δηλαδή του Μιχαήλ Δ΄, ο οποίος άρχισε τη βασιλεία του το 1034. 
 
Η Morkinskinna αναφέρει τον Mar Hunrodsson ως αρχηγό μιας μονάδας Βαράγγων στη 
Σικελία την εποχή που ο Harald εντάχθηκε στην Φρουρά. Ο Halflidi, ο γιος του Mar, ή-
ταν ένας διάσημος Ισλανδός που πέθανε γύρω στο 1130, οπότε είναι πιθανό ο Mar να εί-
χε επαφή με τον Harald, και αν ο γιος του ζούσε, θα ήταν πολύ ηλικιωμένος. Ο Munch266 
πίστευε ότι ο Haflidi παντρεύτηκε την ανιψιά του Halldor Snorrason. Ένας άλλος άνδρας 
που αναφέρεται στη Morkinskinna και στη Ljósvetninga Saga είναι ο Thormod, γιος είτε 
του Eindridi ή του Asgeir, ο οποίος διέφυγε από τη Νορβηγία μετά τη δολοφονία του 
Hall Otryggsson, μέλους της Σωματοφυλακής του βασιλιά Harald, περίπου το 1061. θα 
είχε χάσει τη ζωή του αν ο Magnus, ο γιος του Harald, δεν τον βοηθούσε να ξεφύγει. 
Σύμφωνα με μια ιστορία στο Flateyjarbók, εντυπωσίασε τον αυτοκράτορα με τη δύναμή 
του, καθότι αν και ήταν μικρόσωμος, ήταν σε θέση να σηκώσει έναν ταύρο.  
 
Εκτός από τους Ισλανδούς που κατονομάζονται στις σάγκες, υπάρχει ένας διάσημος Δα-
νός που ίσως είχε πολεμήσει υπό τον Βασίλειο Β΄ στις αρχές του ενδέκατου αιώνα, ο 

                                                 
266  Σ.τ.Μ. Ο Peter Andreas Munch (1810 - 1863), γνωστός ως P. A. Munch, ήταν Νορβηγός ιστορικός, γνω-

στός για το έργο του πάνω στη μεσαιωνική ιστορία της Νορβηγίας. Στα ενδιαφέροντα του Munch περιε-
λαμβνόταν η Νορβηγική αρχαιολογία, η γεωγραφία, η εθνογραφία, η γλωσσολογία και η νομολογία. Ήταν 
επίσης γνωστός για τις μεταφράσεις των Νορβηγικών θρύλων (sagas). 
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Eilif Thorgilson Sprakalegg, ο αδελφός του οποίου Ulf παντρεύτηκε την κόρη του Svein 
Estridson της Δανίας και έτσι συνδέθηκε με την βασιλική δυναστεία. Ο Eilif έλαβε μέρος 
στην εισβολή στην Αγγλία το 1009 και ήταν ένας από τους κόμητες που όρισε ο Knut για 
να κυβερνούν την χώρα. το όνομά του εμφανίζεται σε μία σειρά από Αγγλικά καταστατι-
κά μεταξύ του 1018 και του 1024. Ο Blöndal πιστεύει ότι η παράδοση που υπάρχει στην 
Jomsvikinga Saga ότι πέθανε πολεμώντας για τον αυτοκράτορα, μπορεί μεν να είναι α-
ξιόπιστη, αλλά αν τελείωσε τη ζωή του ως μέλος της αυτοκρατορικής φρουράς, θα έπρε-
πε να έχει φύγει από την Αγγλία μετά το 1024. θα είχε προφανώς πάρει μαζί του ορισμέ-
νους από τους συντρόφους του, και υπάρχει αναφορά σ’ ένα μεγάλο Δανικό μισθοφορικό 
σώμα που είχε εγκατασταθεί εδώ και πολύ καιρό στην Φρουρά ως αποτέλεσμα της επί-
σκεψης του Eirik της Δανίας τον δωδέκατο αιώνα.  
 
Τον δωδέκατο αιώνα ο Νορβηγός Thorir Helsing αναφέρεται ως ο αρχηγός της Φρουράς 
στην ιστορία της επίθεσης κατά των Πετσενέγκων και στο ποίημα Geisli αναφέρεται ότι 
450 Σκανδιναβοί πήραν μέρος σ’ αυτή την επίθεση, αν και ο αρχηγός τους δεν κατονο-
μάζεται. Στην Orkneyinga Saga λέγεται πως ο Eindridi ο Νεώτερος, ο οποίος είχε μετα-
φέρει στον Βορρά την ιστορία του ξίφους του Αγίου Ούλαφ, είχε περάσει πολύ καιρό 
στην υπηρεσία του αυτοκράτορα πριν επισκεφθεί τις Ορκάδες νήσους το 1148, όπου έ-
πεισε τον Jarl Rognvald να πάει για προσκύνημα στους Αγίους Τόπους. Κατά τη διάρ-
κεια του ταξιδιού δεν έκανε παρέα με τους άλλους ταξιδιώτες και όταν έφθασαν στην 
Κωνσταντινούπολη ανακάλυψαν ότι ο αυτοκράτορας του είχε μεγάλη εύνοια. αυτό λέγε-
ται πως συνέβη στη βασιλεία του Menelias, του Μανουήλ Α΄, που βασίλευσε το διάστη-
μα 1143-1180. Ο Eindridi επέστρεψε στην πατρίδα του για να σκοτωθεί από τον παλαιό 
εχθρό του, τον Jarl Erling ‘με τον πιασμένο λαιμό’267 και η αφήγηση των πράξεών του 
θεωρείται ότι προέρχεται από μία χαμένη σάγκα του Jarl Erling. παρουσιάζεται ως ένα 
σημαντικό πρόσωπο στη Νορβηγία, αλλά η οικογένειά του είναι άγνωστη.   
 
Ο Blöndal, στον κατάλογο των ανδρών που λέγεται πως είχαν επισκεφτεί το Βυζάντιο, 
έχει κάποια επιπλέον ονόματα. μερικοί από αυτούς ήταν προσκυνητές και θα αναφερ-
θούν αργότερα. άλλοι φαίνεται να είναι απλές επινοήσεις, όπως ένας άνδρας ονόματι 
Eldjarn ο οποίος συνέθεσε έναν προσβλητικό στίχο στην Morkinskinna ή ένας άλλος ο-
νόματι Erlend, η σύζυγος του οποίου θεραπεύτηκε με την μεσολάβηση του Harald 
Sigurdsson από μία ασθένεια που της είχε προκαλέσει ένας δαίμονας. Οι αξιόπιστες μαρ-

                                                 
267  Σ.τ.Μ. Crickneck, έλαβε αυτό το παρωνύμιο όταν σε μία θαλασσινή σύγκρουση τραυματίστηκε στον λαι-

μό. η πληγή όμως δεν θεραπεύτηκε καλά και του έμεινε ένα μόνιμο πιάσιμο στο λαιμό και το κεφάλι του 
πλέον έγερνε. 
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τυρίες που διαθέτουμε για όλους τους γνωστούς Ισλανδούς που υπηρέτησαν στην Φρου-
ρά πριν από την εποχή του Harald και οι περισσότεροι από εκείνους των οποίων μπορεί 
να εντοπιστεί η καταγωγή και ήταν εκεί το νωρίτερο στο δεύτερο τέταρτο του ενδέκατου 
αιώνα, είναι πολύ λίγες. Αυτοκράτορες που αναφέρονται στις σάγκες είναι ο Ιωάννης 
Τσιμισκής, ο Μιχαήλ Δ΄ και ο Μιχαήλ Ε΄, καθώς και οι Κωνσταντίνος Μονομάχος, Αλέ-
ξιος Α΄ και Εμμανουηλ Α΄.  
 
Πρέπει επίσης να έχουμε υπόψη μας ότι όταν οι σάγκες αναφέρονται σε κάποιον άνθρω-
πο που υπηρέτησε τον Αυτοκράτορα, δεν σημαίνει ότι αυτός ήταν μέλος της Φρουράς 
των Βαράγγων. κι αν ακόμα η παράδοση είναι αξιόπιστη, μπορεί να είχε συμμετάσχει σε 
κάποια από τις πολλές εκστρατείες που διεξήγαγε ο αυτοκράτορας στο εξωτερικό, στην 
ξηρά ή στη θάλασσα. Σχετικά λίγοι Ισλανδοί είχαν πιθανώς βρει θέσεις στην Φρουρά. 
υπήρχαν περισσότεροι Νορβηγοί και ακόμη περισσότεροι Σουηδοί στα μέλη της και 
προφανώς ορισμένοι Δανοί, μερικοί από τους οποίους ίσως να προέρχονταν από την Αγ-
γλία τον 11ο αιώνα. Μαρτυρίες ενός άλλου είδους μας παρέχουν οι αναμνηστικές πέτρι-
νες στήλες από την Σουηδία που καταγράφουν τους θανάτους ανθρώπων στο εξωτερικό 
ή εκείνων που επέστρεψαν από ένα ταξίδι και πέθαναν στο σπίτι τους. Οι Wessen και 
Ruprecht έκαναν σημαντικό έργο πάνω σ’ αυτές τις ρουνικές επιγραφές, δείχνοντας ότι 
οι αναμνηστικές στήλες προφανώς ανεγείροντο ως καθιερωμένο έθιμο σε ορισμένες πε-
ριοχές από τις οποίες πολλοί άνδρες είχαν φύγει για το εξωτερικό, και είχαν υψωθεί ως 
μαρτυρία θανάτου είτε από κάποιον στενό συγγενή είτε από συντρόφους που επέστρε-
ψαν από μία εμπορική ή στρατιωτική εκστρατεία. Αρκετοί από τους άντρες που μνημο-
νεύονται πρέπει να θεωρούνται πως ήταν νέοι, καθόσον οι στήλες είχαν ανεγερθεί από 
τους γονείς τους και δεν υπάρχει καμία αναφορά για συζύγους ή παιδιά. Στην Uppland 
και στη Södermanland, μεγάλος αριθμός στηλών αναφέρει ταξίδια στη Ρωσία ή στην γη 
των Ελλήνων και σαράντα δύο στήλες από την Uppland καταγράφουν κάποιο ταξίδι 
προς ανατολάς έναντι έντεκα προς δυσμάς (δεκαπέντε ανήκουν και στις δύο κατηγορίες). 
Υπάρχουν μικρότεροι αριθμοί από την Västergotland, την Östergötland και τη Småland, 
και λίγες από τη Δανία. Δεκαπέντε πέτρινες στήλες από την Uppland, καταγράφουν το 
ταξίδι του Ingvar και της μονάδας του στη νότια Ρωσία. Εκτιμάται ότι ο αριθμός των έγ-
γαμων ανδρών αυξάνεται στις βόρειες επαρχίες, ανεβαίνοντας στο σαράντα πέντε τοις 
εκατό στην Västergotland και στο εξήντα τέσσερα τοις εκατό στην Uppland. Οι παλαιό-
τεροι όροι þegn και Dreng, γνωστοί στην ηρωική ποίηση, εξακολουθούν να εμφανίζο-
νται και φαίνεται πιθανό ότι ο όρος þegn χρησιμοποιείται για έναν έγγαμο άνδρα που κα-
τέχει γη, ενώ dreng ήταν ένας άγαμος που δεν είχε ακόμη εγκατασταθεί μόνιμα, αλλά 
ήταν προσκολλημένος σ’ έναν πολέμαρχο που διεξήγαγε εκστρατείες στο εξωτερικό. Οι 
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άνδρες που αναφέρονται στις στήλες προφανώς ανήκαν στην κατηγορία του αγρότη-
πολεμιστή. Όταν χρησιμοποιείται η λέξη svein φαίνεται να υποδηλώνει κάποιον άνδρα 
χαμηλότερου βαθμού, ενδεχομένως έναν υπηρέτη. από την άλλη πλευρά, η λέξη «house-
karl»268 αποτελεί έναν όρο τιμής.    
 
Υπάρχει μία απήχηση ηρωισμού σε μερικές από τις πιο περίτεχνες επιγραφές, και μερι-
κές μάλιστα παρουσιάζονται με μετρική μορφή και μπορεί να είναι αποσπάσματα από 
επικήδεια ποιήματα που καταγράφουν τα επιτεύγματα των νεκρών. Μία στήλη στην εκ-
κλησία Turinge, Öknebo, Södermanland, μνημονεύει κάποιον Thorstein και τους γιους 
του και περιλαμβάνει λίγους στίχους: 
 

‘Στους καλύτερους της χώρας  
οι αδελφοί ανήκαν, 
κρατώντας καλά τους υπηρέτες 
στο σπίτι του πολεμιστή. 
Έπεσε πολεμώντας,  
Ανατολικά στην Γαρδαρίκη, 
αγαπημένος ηγέτης της πολεμικής ομάδας, 
ανάμεσα στους καλύτερους της χώρας.’   

 
Μία άλλη από το Djulefors αναφέρει ότι ο Olaf, ο άνθρωπος που μνημονεύεται από τον 
συγγενή του, 
 

‘όργωσε (τα κύματα) στα ανατολικά με την πλώρη του 
και κείται νεκρός ανάμεσα στους Λογγοβάρδους.’  

 
Ο Olaf θα μπορούσε να ήταν ένας από τους πολλούς που είχαν χάσει τη ζωή τους στην 
Ιταλία στα μέσα του ενδέκατου αιώνα. Λέγεται ότι ο Askil από την Bogsta, στη Söder-
manland, έπεσε «στον ανατολικό δρόμο», όπου πολέμησε μέχρις ότου «ο ηγέτης του 
λαού υποχρεώθηκε να πέσει». Αυτοί οι επιτάφιοι υποδηλώνουν την ύπαρξη ηρωικών 
αφηγηματικών ποιημάτων στο παρηχητικό ύφος παρά σε σύνθετο αυλικό στίχο και η 
χρήση τους στη Σουηδία στον 11ο αιώνα συνάδει με τη συνέχιση των ηρωικών παραδό-
σεων ανάμεσα σ’ εκείνους που πήγαν ανατολικά όπως έχει ήδη σημειωθεί.  

                                                 
268  Σ.τ.Μ. Μισθωτοί υπηρέτες ή προσωπικοί σωματοφύλακες. Θεσμός που επικρατούσε στην Σκανδιναβία και 

πέρασε στην Αγγλία με την εισβολή των Δανών τον 11ο αιώνα. Ήταν καλά εκπαιδευμένοι και πληρώνο-
νταν ως μισθοφόροι. 
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Ορισμένες από τις στήλες καταγράφουν θανάτους «στην Ανατολή» χωρίς λεπτομέρειες 
για το μέρος όπου έπεσαν οι άντρες, οι οποίοι μπορεί να πέθαναν είτε στη Ρωσία είτε στο 
Βυζάντιο. Μία στήλη αναφέρει έναν άνθρωπο που βρήκε τον θάνατο στον Νότο. Δύο 
αδέρφια από τη Västergotland, ο Asbiorn και ο Joli αποκαλούνται ικανοί πρωταθλητές 
και λέγεται πως βρήκαν τον θάνατο στην Ανατολή με τη «μονάδα των πολεμιστών». Θα 
μπορούσαν να είναι μέλη της Φρουράς των Βαράγγων, αλλά θα μπορούσαν επίσης να 
πολεμούσαν ως μισθοφόροι στην Ρωσία. Ένας άνδρας ονόματι Ragnvald, ο οποίος είχε ο 
ίδιος σκαλίσει τα ρουνικά γράμματα πάνω σε μια πέτρα από το Kyrkstigan στην Upp-
land, περιγράφεται ως ο ηγέτης στρατιωτικής μονάδας στη γη των Ελλήνων, και αυτό 
υποδηλώνει ότι κατείχε μια θέση στην Φρουρά. Η λέξη για το στρατό είναι lið και ένας 
άνθρωπος που ονομάζεται Lið-Bofi από την Östergötland, ήταν κατά πάσα πιθανότητα 
μέλος κάποιας πολεμικής ομάδας, αν και δεν γνωρίζουμε πού πέθανε. Δύο άνδρες λέγε-
ται ότι είχαν φθάσει στη γη των Ελλήνων και είχαν μοιραστεί τον χρυσό. ο ένας ήταν ο 
Olaf από το Råby, Södermanland, του οποίου η στήλη είχε πιθανότατα ανεγερθεί πριν 
από το 1051,και ο άλλος ο Hedin από το Grinday στην ίδια περιοχή.  
 
Αναφορές για άνδρες που πέθαναν στη γη των Ελλήνων προέρχονται από τη Västergot-
land, τη Smaland, την Östergötland (δύο), τη Södermanland (τρεις) και το λιγότερο δώ-
δεκα από την Uppland. Δεν έχουμε κανέναν τρόπο να γνωρίζουμε αν ήταν πολεμιστές, 
έμποροι ή προσκυνητές. 
 
Οι περισσότερες από τις ενεπίγραφες πέτρες ανήκουν στον ενδέκατο αιώνα και εκείνες 
που μπορούν να χρονολογηθούν με μεγαλύτερη ακρίβεια φαίνεται να ανήκουν στα μέσα 
του αιώνα ή λίγο αργότερα. Λίγες προέρχονται από το πρώτο μισό του αιώνα, συμπερι-
λαμβανόμενης μίας από την Östergötland που μπορεί να είναι ήδη από το 1010 και η ο-
ποία στήθηκε στη μνήμη πέντε γιων, ένας από τους οποίους πέθανε στη γη των Ελλήνων, 
ενώ υπάρχουν λίγες από τα τελευταία χρόνια τον αιώνα. Έτσι, μπορεί να λεχθεί ότι οι 
επιγραφές ανήκουν στην περίοδο εκείνη κατά την οποία το ενδιαφέρον για το Βυζάντιο 
εμφανίζεται στις Ισλανδικές σάγκες, μία περίοδο στην οποία υπήρχαν άφθονες ευκαιρίες 
απόκτησης πλούτου και φήμης στις Βυζαντινές ένοπλες δυνάμεις. Πριν από την εποχή 
του Βασιλείου Α΄ (976-1025), οι Σκανδιναβοί ήταν πιο πιθανό να αγωνίζονται εναντίον 
της αυτοκρατορίας παρά προς υπεράσπισή της, αν και ο Ιωάννης Τσιμισκής, ο ηγέτης 
που είχε καταφέρει να νικήσει τον Σβιατοσλάβο στην Βουλγαρική εκστρατεία, είχε επί-
σης πραγματοποιήσει εκστρατείες στη Μεσοποταμία, στη Συρία και στους Αγίους Τό-
πους το 974-5. Αλλά οι ευκαιρίες στρατιωτικής θητείας έγιναν πιο δελεαστικές κάτω από 
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τον διάδοχό του Βασίλειο Β΄ και κατά τη διάρκεια της βασιλείας του ο Βλαδίμηρος έ-
στειλε κάποιες χιλιάδες Βάραγγες για να τον βοηθήσουν ενάντια σε μία εξέγερση στη 
Μικρά Ασία, πράγμα που οδήγησε στην ίδρυση της Φρουράς των Βαράγγων. Ο Βασίλει-
ος είχε στο ενεργητικό του μία μακρά σειρά από εκστρατείες, κινούμενος με ακατάπαυ-
στο σθένος από τη μία άκρη της αυτοκρατορίας στην άλλη και περνώντας συχνά τον χει-
μώνα με τα στρατεύματά του μακριά από την πρωτεύουσα. Πολέμησε στη Βουλγαρία, 
αποκτώντας σταδιακά τον έλεγχο αυτής της εξαθλιωμένης χώρας και τελικά κατάφερε τη 
νίκη στα Στενά του Κλειδίου το 1014, στέλνοντας μία εφιαλτικής μιζέριας φάλαγγα από 
τυφλωμένους Βούλγαρους που παραπατούσαν, πίσω στην χώρα τους για να εξαπλώσουν 
τον τρόμο σε κάθε πόλη και χωριό. Το 1071 κατέλαβε την Βουλγαρική πρωτεύουσα Α-
χρίδα και πήρε στην κατοχή του έναν μεγάλο θησαυρό, τα πλούτη και τα κειμήλια του 
Βουλγαρικού βασιλικού οίκου. λέγεται ότι έδωσε ένα τεράστιο ποσό χρυσών νομισμά-
των για να μοιραστούν στα στρατεύματά του. Επίσης λέγεται πως σ’ αυτή την εκστρα-
τεία είχε χωρίσει τους αιχμαλώτους σε τρεις ομάδες, τη μία κράτησε για τον εαυτό του, 
μία για τους Έλληνες στρατιώτες του και την τρίτη για τους Βάραγγες. Στο δρόμο της 
επιστροφής, μετά από αυτήν την νικηφόρα εκστρατεία, διέσχισε τη Θεσσαλία και κατό-
πιν σταμάτησε στην Αθήνα, για να ευχαριστήσει την Παναγία Αθηνιώτισσα. δυστυχώς 
είναι πολύ νωρίς, αν οι ειδικοί στις ρουνικές επιγραφές έχουν δίκαιο, να αποδώσουμε τις 
ρουνικές φράσεις που είχαν χαραχθεί στο μαρμάρινο λιοντάρι του Πειραιά σε ομάδα 
Σουηδών που επέστρεφαν από αυτή την εκστρατεία.   
 
Ο Βασίλειος συνέχισε να είναι απασχολημένος με τις ανατολικές περιοχές της αυτοκρα-
τορίας, όπου κέρδισε νέα εδάφη. Το 994 έστειλε στρατό εναντίον της Αντιόχειας και ό-
ταν αυτός ηττήθηκε, πήγε ο ίδιος και κατήγαγε μία αποφασιστική νίκη παίρνοντας την 
πόλη. Έφτασε στην Τρίπολη, καίγοντας και λεηλατώντας καθοδόν, και το 999 επέστρεψε 
στη Συρία και ξεχειμώνιασε στην Ταρσό. Κατόπιν μετά από τον θάνατο του βασιλιά Δα-
βίδ της Γεωργίας, κνήθηκε προς την περιοχή για να διεκδικήσει εδάφη τα οποία ο βασι-
λιάς είχε υποσχεθεί στην αυτοκρατορία. Όλον αυτόν τον καιρό οι Βάραγγες ήταν μαζί 
του, και ο Arisdagus, ένας Γεωργιανός ιστορικός, περιγράφει τις σκληρές μάχες που έ-
λαβαν χώρα όταν συνάντησαν τους Γεωργιανούς ηγεμόνες και ευγενείς. Λέγεται πως έ-
νας από τους Βάραγγες έπαιρνε σανό για το άλογό του όταν ένας Ίβηρας (Γεωργιανός) 
άρπαξε τον σανό απ’ αυτόν. ένας δεύτερος Βάραγγας έφθασε για να τον βοηθήσει και 
τότε άρχισαν οι μάχες, μέχρις ότου σ’ αυτές συμμετείχαν πολλοί και από τις δύο πλευ-
ρές. Οι Βάραγγες ξεπέρασαν σε αριθμό τους Ίβηρες και πολλοί απ’ αυτούς σκοτώθηκαν, 
μαζί και μερικοί πρίγκιπες. Οι Ρως και οι Ίβηρες είχαν συναντηθεί προηγουμένως και το 
988 οι Ίβηρες ήσαν με το μέρος του επαναστάτη Βάρδα Φωκά, έτσι ώστε είναι πιθανόν 
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τα αισθήματα μεταξύ τους να ήταν ήδη άσχημα. 
 
Το 1001 ο Βασίλειος βρισκόταν κοντά στο Αραράτ και στις πηγές του Ευφράτη, έστησε 
φρουρές και σταθμούς στην Αρμενία και επέστρεψε στην πόλη μέσω Καππαδοκίας, τερ-
ματίζοντας την εκστρατεία με μία θριαμβευτική είσοδο από την Χρυσή Πύλη μετά από 
δύο χρόνια απουσίας του από την πρωτεύουσα. Το 1016 έστειλε έναν αυτοκρατορικό 
στόλο εναντίον των Χαζάρων. Το 1020 εξεστράτευσε πάλι εναντίον της Γεωργίας, επει-
δή ο ηγεμόνας Κεόρκι (Γεώργιος) επέμενε να τον αψηφά. ο Βασίλειος του έδωσε πολλές 
ευκαιρίες για να υποταχθεί και κατόπιν έστειλε τον στρατό του για να δημιουργήσει μία 
βασιλεία τρόμου στην ειρηνική περιοχή της Ογκόνης. Πολλοί από τους ανθρώπους με-
ταφέρθηκαν πάνω από τα βουνά στην περιοχή της Τραπεζούντας και δεν γλύτωσαν ούτε 
οι γυναίκες, ούτε τα παιδιά, ούτε οι ηλικιωμένοι. Ο Arisdagus αναφέρει ιδιαίτερα το γε-
γονός πως οι Ρώσοι Βάραγγες επεδείκνυαν μεγάλη αγριότητα. Ένας εξαιρετικά κρύος 
χειμώνας ανάγκασε τον στρατό να υποχωρήσει στην Τραπεζούντα και το μεγαλύτερο 
μέρος της Αρμενίας αργότερα προσαρτήθηκε χωρίς αιματοχυσία. Μόλις παραδόθηκε ο 
Κεόρκι, μία καινούργια εξέγερση ξέσπασε στην Καππαδοκία, με επικεφαλής τον Νικη-
φόρο Φωκά, τον γιο του Βάρδα. Η δολοφονία του εμπόδισε την εξέλιξη μιας επικίνδυνης 
κατάστασης, αλλά ο Κεόρκι ξανά επαναστάτησε στην Γεωργία. Ο Βασίλειος έδωσε ένα 
τελικό συντριπτικό πλήγμα στην Γεωργία και πάλι οι Βάραγγες, λέγεται ότι διακρίθηκαν, 
αφού επιτέθηκαν πριν εμπλακεί ο υπόλοιπος στρατός και εξαναγκάζοντας τους εξεγερ-
μένους σε φυγή στις 11 Σεπτεμβρίου 1022. Σκοτώθηκαν τόσοι πολλοί από τους εχθρούς 
ώστε λέγεται ότι ο Βασίλειος πλήρωσε ένα χρυσό νόμισμα για κάθε κεφάλι που έφεραν 
από το πεδίο της μάχης και ότι στοίβαξαν αυτή τη μακάβρια λεία κατά μήκος του δρόμου 
ως προειδοποίηση για κάθε μελλοντική αντίσταση.    
 
Αυτός ο μεγάλος και αδίστακτος στρατιωτικός ηγέτης πρέπει να είχε προσελκύσει πολ-
λούς ανθρώπους που τον ακολούθησαν και άφησε την αυτοκρατορία πολύ πιο σταθερή 
απ’ ότι είχε υπάρξει ποτέ πριν. Μετά από αυτόν, ο Ρωμανός Β΄ (1028-34) επωφελήθηκε 
από τις στρατιωτκές αρετές του λαμπρού Γεωργίου Μανιάκη, ο οποίος εξελίχθηκε από 
απλός στρατιώτης και γιαυτό παρέμεινε αντιπαθής στην Βυζαντινή στρατιωτική αριστο-
κρατία. είχε εξαιρετικές επιτυχίες, όπως τότε που απώθησε τις Μουσουλμανικές δυνά-
μεις που απειλούσαν την Αντιόχεια και κατέλαβε την Έδεσσα το 1032. Ακολούθησε μία 
απειλή από την Δύση, όταν οι Πετσενέγκοι διέβησαν τον Δούναβη και ο Peter Delean 
ξεκίνησε την Βουλγαρική εξέγερση. Αυτή κατεστάλη από τον Μανιάκη με τη βοήθεια 
του Harald της Νορβηγίας και των Βαράγγων του, και νίκησε επίσης τους Σαρακηνούς 
στη Μεσόγειο και κατέλαβε τη Μεσσήνα και τις Συρακούσες πριν ανακληθεί, λόγω της 
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διαμάχης του με τον Ναύαρχο, και φυλακιστεί. Επανέκτησε την διοίκηση της Μεσογείου 
υπό τον Κωνσταντίνο Θ΄ και όταν επέστρεψε στην Μακεδονία, όπου τα δικά του κτήμα-
τα δέχονταν επίθεση, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας από τους οπαδούς του. Είχε κερδίσει 
μία μάχη εναντίον των αυτοκρατορικών δυνάμεων που είχαν σταλεί εναντίον του όταν 
σκοτώθηκε από ένα αδέσποτο βέλος και το κεφάλι του μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα 
το 1043. Ακριβώς μετά απ’ αυτό, οι Ρώσοι επιτέθηκαν στην Κωνσταντινούπολη, και α-
πωθήθηκαν από το υγρό πυρ και ο Χάραλντ έφυγε για τη Ρωσία την ίδια περίπου εποχή.  
 
Στα Βαλκάνια, οι Πετσενέγκοι εξακολουθούσαν να δημιουργούν προβλήματα, εξαιτίας 
μιας σκληρής και καταστροφικής βεντέτας ανάμεσα σε δύο τμήματα του λαού τους. Ο 
αυτοκράτορας προσέλαβε κάποιους από αυτούς στο στρατό του, ελπίζοντας να τους χρη-
σιμοποιήσει στην Ανατολή, αλλά ο Ιωάννης Σκυλίτσης μας δίνει μία δραματική αφήγη-
ση για το πώς πολλοί από αυτούς αποσπάστηκαν, κολύμπησαν με τα άλογά τους διασχί-
ζοντας τον Βόσπορο και επέστρεψαν στους κόλπους του λαού τους. Νίκησαν μερικούς 
Νορμανδούς μισθοφόρους και εμφανίστηκαν στην Αδριανούπολη όπου νίκησαν τα αυ-
τοκρατορικά στρατεύματα. Δυνάμεις από τις Σχολές269 τους απώθησαν μακριά και, κα-
θώς εξακολουθούσαν να απειλούν την πρωτεύουσα, ο Ιωάννης ο Φιλόσοφος270 συγκέ-
ντρωσε όσα μισθοφορικά στρατεύματα ήταν διαθέσιμα και μαζί με την Αυτοκρατορική 
Φρουρά, επέπεσαν στους Πετσενέγκους όταν αυτοί ήταν μεθυσμένοι μετά από ένα συ-
μπόσιο, κουβαλώντας πολλά από τα κεφάλια τους στο παλάτι. Ο Νικηφόρος Βρυένιος 
τους ξάφνιασε για δεύτερη φορά και έτσι έχασαν μεγάλο αριθμό ανδρών. Αλλά η έλλει-
ψη προμηθειών, ανάγκασε τους Έλληνες να υποχωρήσουν και το μόνο που μπόρεσε να 
γίνει κατά την διάρκεια συλλογής ενός νέου στρατού, μαζί με τους Βάραγγες και οποιεσ-
                                                 
269  Σ.τ.Μ. Οι Σχολές (λατινικά: scholae) ήταν μονάδες της Φρουράς του Αυτοκράτορα. Ο Δομέστικος των 

Σχολών ήταν ένα από τα σημαντικότερα στρατιωτικά αξιώματα στην Βυζαντινή αυτοκρατορία. Αρχικά ο 
δομέστικος ήταν απλά ο διοικητής του «τάγματος» των «σχολών», αλλά γρήγορα το αξίωμα απέκτησε με-
γάλο κύρος, και ήδη στα μέσα του 9ου αιώνα, οι κάτοχοί του δρούσαν ως αρχιστράτηγοι του βυζαντινού 
στρατού στη θέση του αυτοκράτορα. Το αξίωμα του δομέστικου των σχολών έχασε τη σημασία του με τη 
δημιουργία του μεγάλου δομέστικου τον 12ο αιώνα, και κατά την Παλαιολόγεια περίοδο (13ος-15ος αιώ-
νας) αποτελούσε ένα μεσαίο, καθαρά τιμητικό, αυλικό τίτλο. 

270  Σ.τ.Μ. Ιωάννης ο Φιλόσοφος ή Ιωάννης ο Ιταλός (1025 – 1090) ήταν Βυζαντινός φιλόσοφος, που επηρεά-
στηκε από τον Αριστοτέλη και τον Πλάτωνα. Κατείχε την έδρα της φιλοσοφίας στο Πανδιδακτήριο της 
Κωνσταντινούπολης, ενώ υπήρξε αξιωματούχος της βυζαντινής αυλής και πρεσβευτής. Καταγόταν από 
την Καλαβρία, σπούδασε στη Νότια Ιταλία και στη συνέχεια φιλοσοφία στην Κωνσταντινούπολη με τον 
Μιχαήλ Ψελλό, τον οποίο διαδέχτηκε στην έδρα του στο Πανδιδακτήριο. Οι θέσεις του, όπως ότι η φιλο-
σοφική ορθολογική σκέψη μπορεί να διερευνήσει θρησκευτικά ζητήματα που άπτονται εκκλησιαστικών 
δογμάτων, προκάλεσαν σημαντική αντίδραση στην κοινωνία της εποχής, με αποτέλεσμα να αποδοκιμα-
στούν από εκκλησιαστική σύνοδο το 1077. Ο Ιωάννης συνέχισε να διδάσκει, αλλά το 1082 δικάστηκε και 
κρίθηκε ένοχος από σύνοδο στην οποία συμμετείχαν ο πατριάρχης Ευστράτιος Γαριδάς, ο αυτοκράτορας 
Αλέξιος Κομνηνός και άλλοι εκκλησιαστικοί και κοσμικοί παράγοντες. Ο Ιωάννης -καθώς και οι μαθητές 
του- αποκήρυξε τις ιδέες του και αποσύρθηκε πιθανότατα σε μοναστήρι. 
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δήποτε άλλες δυνάμεις είχαν γλιτώσει, ήταν μία ανακωχή με τους Πετσενέγκους λίγο 
πριν από τον θάνατο του αυτοκράτορα το 1055. Ο αρχηγός των Βαράγγων είχε εν τω με-
ταξύ συγκεντρώσει ακόμη έναν στρατό για να απωθήσει τους Τούρκους στην ανατολή 
και αυτή η δύναμη συγκεντρώθηκε στην Καισάρεια.   
 
Τότε, οι στρατηγοί εξεγέρθηκαν εναντίον της αδύναμης ηγεσίας από την πρωτεύουσα 
και ο Μιχαήλ ΣΤ΄ παραιτήθηκε υπέρ του Ισαάκ Κομνηνού. Οι Βάραγγες φαίνεται πως 
είχαν αγωνιστεί και στις δύο πλευρές στη μάχη κοντά στη Νίκαια. Ο Ισαάκ κέρδισε τη 
μάχη και υπερασπίστηκε τα ανατολικά σύνορα, έδιωξε τους Ούγγρους από τα Βαλκάνια 
και κράτησε τους Πετσενέγκους υπό έλεγχο. Η κύρια απειλή προερχόταν τώρα από τους 
Σελτζούκους Τούρκους, που είχαν υπερισχύσει των Αλανών271 και είχαν καταλάβει την 
Βαγδάτη. κτύπησαν την Καισάρεια το 1067 και κατέκλυσαν τη Μικρά Ασία. Ο Ρωμανός 
Δ΄ οδήγησε έναν στρατό μισθοφόρων εναντίον τους το 1071, αλλά μετά από κάποια αρ-
χική επιτυχία ο στρατός του κατανικήθηκε στο Ματζικέρτ και ο ίδιος συνελήφθη. Απε-
λευθερώθηκε με την πληρωμή λύτρων και επέστρεψε στην πόλη μόνο και μόνο για να 
τυφλωθεί και να εκθρονιστεί.  
 
Σ’ αυτή την κρίσιμη εποχή, ένας νεαρός άνδρας με πολιτική ικανότητα και αποφασιστι-
κότητα, ο Αλέξιος Α΄ Κομνηνός, ανακηρύχθηκε αυτοκράτορας. Γνωρίζουμε ότι δεν ήταν 
σε θέση να απευθυνθεί στους Βάραγγες για βοήθεια, αλλά τον βοήθησαν άλλοι μισθοφό-
ροι να αναλάβει την εξουσία. Η κατάσταση ήταν ζοφερή: οι Τούρκοι κρατούσαν τη Μι-
κρά Ασία, οι Νορμανδοί υπό τον Ροβέρτο Γυϊσκάρδο απειλούσαν την πρωτεύουσα και 
το 1090 οι Πετσενέγκοι προχωρούσαν, έχοντας την υποστήριξη του Εμίρη της Σμύρνης. 
Για μία ακόμη φορά συγκεντρώθηκαν μισθοφόροι και ο Αλέξιος κατάφερε να κρατήσει 
τους δικούς του, προσκαλώντας τους Κουμάνους και κατανικώντας τους Πετσενέγκους 
                                                 
271  Σ.τ.Μ. Oι Αλανοί ήταν μία συνομοσπονδία Σαρματικών φυλών (δηλ. ιρανικής καταγωγής) της 1ης χιλιετί-

ας μ.Χ., που μιλούσαν μία ανατολικοϊρανική γλώσσα που προήλθε από μία σκυθοσαρματική, και η οποία 
με τη σειρά της εξελίχθηκε στη σύγχρονη οσετική. Είναι λαός προερχόμενος από την ευρύτερη περιοχή 
μεταξύ του βόρειου τμήματος του Ευξείνου Πόντου και των βορειοανατολικών παρυφών του Καυκάσου. 
Είναι αδύνατον να προσδιοριστεί επακριβώς η προέλευσή τους λόγω των συνεχών μετακινήσεών τους και 
του έντονα νομαδικού χαρακτήρα τους. Ασχολούνταν κυρίως με τη γεωργία και την κτηνοτροφία, είχαν 
απροσδιόριστες θρησκευτικές αντιλήψεις ειδωλολατρικού και πολεμικού χαρακτήρα, που έμοιαζαν με αυ-
τές των Σκυθών. Οι πρώτες επίσημες και σοβαρές αναφορές σ’ αυτούς μάς έρχονται περί το 62 με 67 π.Χ. 
από τους Ρωμαίους. Πολύ αργότερα τους βρίσκουμε να μεταναστεύουν με τους Ούννους και τους Βανδά-
λους στην Κεντρική Ευρώπη, όπου, αφού λεηλάτησαν πολλά μέρη στη Γαλλία και στην Ιβηρική χερσόνη-
σο, πολλοί εγκαθίστανται εκεί σε μόνιμη βάση (406-409). Οι Αλανοί ασπάστηκαν γρήγορα τον Χριστιανι-
σμό και ιδιαίτερα την αίρεση του Αρείου από βυζαντινούς μοναχούς. Ο Ρωμαίος ιστορικός του 4ου αιώνα 
μ.Χ., Αμμιανός Μαρκελλίνος, έγραψε ότι οι Αλανοί ήταν υψηλού αναστήματος, ξανθοί, με ανοιχτού χρώ-
ματος μάτια: Σχεδόν όλοι οι Αλανοί είναι άντρες εξαιρετικoύ αναστήματος και ομορφιάς, τα δε μαλλιά 
τους είναι κάπως κιτρινόχρωμα και τα μάτια τους τρομερά αγριωπά. 
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αποφασιστικά στο όρος Λεβούνιον. Επανεκατέλαβε μάλιστα και κάποιες πόλεις στην 
Ασιατική ακτή και έτσι η Αυτοκρατορία συνέχισε να ζει μετά τον θάνατό του. Ο γιος του 
Ιωάννης Β΄ συνέχισε για λίγο το έργο του, νικώντας ξανά τους Πετσενέγκους με τη βοή-
θεια των Βαράγγων το 1122 και ανακτώντας την Αντιόχεια το 1137. Δυστυχώς σκοτώ-
θηκε το 1143 πριν μπορέσει να ξεκινήσει μία μεγάλη εκστρατεία στην Ανατολή. Κατά 
την διάρκεια της βασιλείας του διαδόχου του Μανουήλ Α΄, τα στρατεύματα των σταυ-
ροφόρων δημιουργούσαν προβλήματα, η εχθρότητα των οποίων εναντίον του Βυζαντίου 
αυξανόταν. Οι Νορμανδοί της Σικελίας ήταν ισχυροί στη Μεσόγειο και παρόλο που η 
κυριαρχία του Μανουήλ αναγνωρίστηκε με μία πορεία θριάμβου στην Αντιόχεια, με τον 
βασιλιά της Ιερουσαλήμ να ιππεύει πειθήνια πίσω του και τον Πρίγκηπα της Αντιοχείας 
να κρατάει τον αναβολέα του αλόγου του, αυτό απλώς ανέβαλε την καταστροφή για λί-
γο. Οι Σελτζούκοι καταπάτησαν τη συμφωνία τους στο Μυριοκέφαλον, επέπεσαν πάνω 
στον στρατό του Μανουήλ και τον κατέστρεψαν εντελώς. 
 
Η θλιβερή ιστορία της διάσπασης της αυτοκρατορίας δεν θα μας απασχολήσει εδώ. Το 
σχετικό σημείο για τη μελέτη των Σκανδιναβών στην Ανατολή είναι οι άφθονες ευκαιρί-
ες που είχαν στον 11ο και στον 12ο αιώνα για πολεμικές αναμετρήσεις και η δυνατότητα 
να κερδίσουν πλούτο σε πολλά μέτωπα όπου υπήρχε μεγάλη ανάγκη μισθοφορικών 
στρατευμάτων, από την εποχή των εκστρατειών του Βασιλείου Β΄ μέχρι την ήττα του 
Μανουήλ στη Μικρά Ασία. Τα προβλήματα της ταλαιπωρημένης αυτοκρατορίας απορ-
ροφούσαν και χρησιμοποιούσαν τις πολλές πολεμοχαρείς μονάδες που είχαν διαμορφω-
θεί στην Ρωσία τον δέκατο αιώνα και οι άνδρες από τον Βορρά πρέπει να είχαν πέσει σε 
πολλά πεδία μάχης ενάντια σε Χριστιανούς και ειδωλολάτρες αντιπάλους. Δεν υπάρχει 
αμφιβολία, πως η Αυτοκρατορική Φρουρά έφθανε στα όρια της αντοχής της στις επανει-
λημμένες προσπάθειες της να σχηματίζει νέους στρατούς για να αντιμετωπίζει τις απει-
λές που εκτοξεύονταν από κάθε πλευρά. Οι άνδρες του Αυτοκράτορα είχαν πολεμήσει 
στη Μικρά Ασία και στην Εγγύς Ανατολή, γύρω από την Αντιόχεια και στους Αγίους 
Τόπους. είχαν τρομοκρατήσει την περιοχή του Καυκάσου στη Γεωργία και την Αρμενία, 
είχαν περάσει χειμώνες στην Τραπεζούντα και στην Καισάρεια στην Μικρά Ασία, είχαν 
εκστρατεύσει στη Βόρεια Ελλάδα και στα Βαλκάνια και είχαν πολεμήσει στην ξηρά και 
στην θάλασσα γύρω από τη Σικελία και στη νότια Ιταλία.   
 
Υπάρχουν πολλές γραπτές μαρτυρίες για την παρουσία των Σκανδιναβών στην ανατολι-
κή Ευρώπη και νέα αρχαιολογικά τεκμήρια έχουν έρθει στο φως στην Ρουμανία, σ’ ένα 
λατομείο κοντά στην Κονστάντζα, στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας. Οι ανασκαφές που 
πραγματοποιήθηκαν το 1957-60, αποκάλυψαν ότι εξαγόταν κιμωλία από αυτό το λατο-
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μείο στον δέκατο αιώνα μ.Χ., και ότι πολλά μικρά παρεκκλήσια, μερικά από τα οποία 
χρησίμευαν ως χώροι ταφής, είχαν διανοιχτεί μέσα στην κιμωλία, μαζί με στοές, σπηλιές 
και καταλύματα. Τα παρεκκλήσια φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί μόνο για λίγο και 
οι τοίχοι τους καλύπτονται από σχέδια και επιγραφές σε πολλές γλώσσες, μερικές μάλι-
στα σε είδη γραφής που δεν έχουν ακόμη αποκρυπτογραφηθεί. Εκείνες στα Παλαιοσλα-
βονικά ίσως να έχουν γίνει από τους μοναχούς που κάποτε χρησιμοποιούσαν τα εξωκ-
κλήσια. υπάρχει, για παράδειγμα, μία άθλια επιγραφή στο παρεκκλήσι Β4, μία παραπο-
μπή από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου: «Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορπισθήσονται τὰ 
πρόβατα τῆς ποίμνης». Υπάρχουν επίσης αρκετοί σταυροί και μερικά σχέδια με Χριστια-
νική σημασία, όπως η στυλιζαρισμένη εικόνα της Γεννήσεως του Χριστού και μία μορφή 
με ένα φωτοστέφανο στο παρεκκλήσι E3, που είναι το πιο πλούσια διακοσμημένο, με 
ιερό και αγία τράπεζα. Υπάρχουν επίσης πολλά σχέδια ιππέων και κάτι σαν πλοίο με κα-
μπύλη πλώρη, καθώς και διάφορα ζώα και μερικά άσεμνα σκίτσα. Ανάμεσα στον μεγάλο 
αριθμό σχεδίων υπάρχουν μερικά τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονται από τη Σκανδινα-
βία, και συγκεκριμένα μερικές μορφές με κεφάλια δράκου και διαπλεκόμενα σώματα, 
που έχουν βρεθεί στους τοίχους του Cl και του Ε5 (Εικ. 3). Μία σύντομη επιγραφή στον 
τοίχο του E3 είναι σε ρουνικούς χαρακτήρες και φαίνεται να είναι Σκανδιναβικού τύπου.    
 
Δεν θα ήταν δύσκολο να αποδώσουμε τα σχέδια και τις επιγραφές στην παρουσία των 
Σκανδιναβών σ’ αυτή την περιοχή, κατά προσέγγιση σύμφωνα με την ημερομηνία των 
επιγραφών, η οποία κατά μία ελληνική επιγραφή σ’ ένα από τα εξωκκλήσια ήταν περί-
που το 992. την περίοδο αυτή ήταν πιθανόν ο Βυζαντινός στρατός να είχε καταληφθεί 
στην περιοχή και έχει προταθεί η θεωρία ότι η απόσπαση της κιμωλίας γινόταν για να 
ενισχυθούν οι οχυρώσεις που βρίσκονταν κοντά. Τα ετήσια ταξίδια μέσα από τον Δνεί-
περο στον δέκατο αιώνα ίσως να είχαν φέρει τους Ρως σ’ αυτό το τμήμα της ακτής της 
Μαύρης Θάλασσας πριν επιχειρήσουν την τελική μετάβαση τους στην πρωτεύουσα. Με-
τά την εκστρατεία του Σβιατοσλάβου, ο Κεδρηνός αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας άφησε 
πίσω του έναν στρατό για να προστατεύσει την Κοστάντζα και άλλες πόλεις που είχαν 
υποταχθεί και μία νέα πόλη είχε κτιστεί σ’ ένα προσχωσιγενές νησί στον Δούναβη στις 
αρχές του 11ου αιώνα, ίσως ως ναυτική βάση. Υπήρχε προφανώς ένας πολύ μικτός πλη-
θυσμός εδώ, πράγμα το οποίο συμβάλλει στην ερμηνεία του συνδυασμού των πολιτι-
σμών και των γλωσσών που εκπροσωπούνται στα τείχη του παρεκκλησίου. Ο στρατός 
επίσης έφερνε μαζί του ανθρώπους πολλών εθνικοτήτων, ενώ η περιοχή ήταν σημαντική 
για το εμπόριο. Αυτός που σκάλισε τους ρουνικούς χαρακτήρες στο παρεκκλήσι θα μπο-
ρούσε να είναι είτε μέλος του Βυζαντινού στρατού είτε ένας από τους Σκανδιναβούς που 
ασχολούνταν με το εμπόριο και αυτά τα σκαλίσματα, όπως οι επιγραφές στο μαρμάρινο 



 256 

λιοντάρι του Πειραιά και η επιγραφή στην Αγία Σοφία, μαρτυρούν τους δεσμούς μεταξύ 
της Σκανδιναβίας και της Βαλκανικής χερσονήσου τον 11ο αιώνα.     
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
 

Η Αγία Πόλη 
 
Το προσκύνημα ορίζεται ως ένα «ταξίδι που γίνεται σε έναν ιερό τόπο από θρησκευτικά 
κίνητρα». Μία πτυχή της Κωνσταντινούπολης που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είναι ότι απο-
τελούσε έναν σημαντικό τόπο προσκυνήματος για τους άνδρες και τις γυναίκες από τον 
Βορρά. Η εικόνα της Κωνσταντινούπολης, που ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε εξ ολοκλήρου 
από τους ηγεμόνες και τον λαό της παρά τις προφανείς ανωμαλίες και η οποία συνεχώς 
υπογραμμιζόταν από την περίτεχνη τελετουργία της Βυζαντινής ζωής, ήταν ότι η πόλη 
ήταν «Θεοφρούρητη». Η μορφή του αυτοκράτορα, είτε αυτός ήταν πορφυρογέννητος εί-
τε έφτανε στον θρόνο από κάποια ταπεινή καταγωγή με κάποιους αμφίβολους τρόπους, 
γινόταν ανεπιφύλακτα αποδεκτή. ο αυτοκράτορας εθεωρείτο ως ο εκπρόσωπος του Χρι-
στού επί της γης. Την εποχή που γεννήθηκε η πόλη, η αναζήτηση λειψάνων αποτελούσε 
μία αδιάλειπτη δραστηριότητα, με αποτέλεσμα οι εκκλησίες και τα παλάτια να είναι θη-
σαυροφυλάκια που περιείχαν τη μεγαλύτερη συλλογή αγίων αντικειμένων στην Ευρώπη. 
πολλά από τα λείψανα αυτά προέρχονταν από τις πόλεις της Μικράς Ασίας στις οποίες 
είχαν ιδρυθεί οι πρώτες εκκλησίες. Οι άνθρωποι στρέφονταν σ’ αυτά ενστικτωδώς σε πε-
ριόδους κρίσης, όταν η πόλη απειλείτο με επίθεση. Επιπλέον, η Κωνσταντινούπολη απο-
τελούσε έναν βολικό σταθμό για όσους ταξίδευαν από τον ανατολικό δρόμο για να επι-
σκεφθούν τους Αγίους Τόπους. 
 
Ο Paul Riant272 στο βιβλίο του για τα προσκυνηματικά ταξίδια των Σκανδιναβών στους 
Αγίους Τόπους, που δημοσιεύθηκε ήδη το 1865 και είναι πολύ λίγο γνωστό, επεσήμανε 
πως η υπόθεση ότι οι βόρειες χώρες παρέμειναν σε μεγάλο βαθμό εκτός του μεγάλου 
προσκυνηματικού κινήματος του δέκατου και ενδέκατου αιώνα είναι εντελώς αναληθής. 
Βρήκε πολλές πληροφορίες στις Ισλανδικές σάγκες και αλλού για να αποδείξει την επι-
σήμανσή του. Όντως, μερικοί από εκείνους που αναφέρονται στις ρουνικές επιγραφές 
στη Σουηδία, πως είχαν πεθάνει στην ανατολή ή στη γη των Ελλήνων, ίσως να είχαν πάει 
εκεί για προσκύνημα. Μία στήλη από το Broby στην Uppland φέρει την επιγραφή: «Η 

                                                 
272  Σ.τ.Μ. Ο Paul Édouard Didier Riant, γεννήθηκε το 1836 στο Παρίσι, πέθανε το 1888 στο Vorpillière της 

Ελβετίας. ήταν Γάλλος αρχαιολόγος και ανατολιστής. Ο Riant προερχόταν από πλούσια μεσοαστική οικο-
γένεια των Παρισίων. Το 1859 διεξήγαγε ένα εκτεταμένο ταξίδι μελέτης στη Δανία, τη Νορβηγία, τη Σου-
ηδία και τη Φινλανδία, το οποίο επανέλαβε το 1862. Το 1865 έλαβε το διδακτορικό του στη φιλολογία από 
τη Σορβόννη του Παρισιού για τη Σκανδιναβική συμμετοχή στα προσκυνήματα και στις αποστολές στους 
Αγίους Τόπους των Σταυροφόρων (Expéditions et pèlerinages des Scandinaves en Terre Sainte au temps 
des croisades). 
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Estrid ύψωσε αυτή την στήλη προς τιμήν του συζύγου της Osten. πήγε στα Ιεροσόλυμα 
και πέθανε στο εξωτερικό στη γη των Ελλήνων». Μία άλλη χαμένη πλέον επιγραφή που 
είχε βρεθεί κοντά στην Στοκχόλμη είχε κατασκευαστεί για μία γυναίκα που έλπιζε να τα-
ξιδέψει ανατολικά, προς την Ιερουσαλήμ και κατέγραφε την πρόθεση αυτή με ρουνικούς 
χαρακτήρες. Αυτές ήταν επιγραφές του 11ου αιώνα. Η προφανής διαδρομή από τη Σουη-
δία προς τους Αγίους Τόπους ήταν αυτή που ακολουθούσαν οι έμποροι και οι μισθοφό-
ροι, μέσα από ποτάμιους δρόμους προς τον Δνείπερο και κατόπιν προς τη Μαύρη Θά-
λασσα. Ως εναλλακτική λύση ήταν ο «νότιος» δρόμος ή της «Ρώμης», μέσω της Γερμα-
νίας στη Ρώμη και στη συνέχεια διά θαλάσσης προς την Παλαιστίνη, αυτόν που συχνά 
έπαιρναν οι Δανοί. Υπήρχε επίσης και ο «δυτικός» δρόμος, δια θαλάσσης γύρω από την 
Ισπανία και μέσω του Γιβραλτάρ, τον οποίο χρησιμοποιούσαν κάποιοι Νορβηγοί που τα-
ξίδευαν σε μεγάλες ομάδες, αλλά μόνο οι άνθρωποι που είχαν τα μέσα ήταν πιθανό να 
επιχειρήσουν ένα τόσο μεγάλο ταξίδι.   
 
Μεταξύ των πρώτων από τον Βορρά που πραγματοποίησαν το ταξίδι στην Κωνσταντι-
νούπολη τόσο για θρησκευτικούς όσο και για πολιτικούς λόγους ήταν η Helga ή Όλγα 
του Κιέβου, η οποία ήταν επίσης ο πρώτος βασιλικός επισκέπτης από Σκανδιναβική φυ-
λή που επισκέφθηκε την πόλη. Έφθασε το 957 και ίσως να βαπτίστηκε εκεί, αν και υ-
πάρχει μία παράδοση πως είχε ήδη βαπτιστεί παλιότερα στο ίδιο το Κίεβο. Ο Κεδρηνός 
αναφέρει ότι το βάπτισμα έγινε στην Κωνσταντινούπολη, και το ίδιο κάνει και ο Con-
tinuator Reginonis, που πιστεύεται πως είναι ο Adalbert των Τρεβήρων (Trier). Γνώριζε 
καλά την Όλγα, και από τη στιγμή που ήταν ο πρώτος Χριστιανός επίσκοπος στο Κίεβο, 
έπρεπε να γνωρίζει τι συνέβη σε αυτή τη σημαντική περίσταση. Ο Ιάκωβος, ένας μονα-
χός από το Κίεβο που γράφει περί το 1075, αναφέρει ότι το βάπτισμα έλαβε χώρα στην 
Κωνσταντινούπολη, αλλά αναφέρει επίσης ότι η Όλγα είχε υπάρξει Χριστιανή για δεκα-
πέντε χρόνια πριν πεθάνει το 969. Αυτό σημαίνει ότι είχε μεταστραφεί ήδη από το 954, 
τρία χρόνια πριν πραγματοποιήσει το ταξίδι της. Κατά το Χρονικό του Νέστορα, αυτό 
μπορεί να οφείλεται στη χρονολόγηση της επίσκεψης της Όλγας στην Κωνσταντινούπο-
λη το 955.  
 
Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία αμφιβολία ως προς την ορθότητα της χρονολόγησης του γε-
γονότος στο 957, καθότι έχουμε πλήρη στοιχεία για την άφιξη της Όλγας στο έργο Ἔκθε-
σις τῆς Βασιλείου Τάξεως και τις ακριβείς ημερομηνίες των δεξιώσεων που έγιναν προς 
τιμή της. Η Όλγα έφερε μαζί της τον δικό της ιερέα και ίσως να είχε περάσει αρκετό και-
ρό μετά την μεταστροφή της ως κατηχούμενη και είχε μόνο «βαπτιστεί τυπικά», σύμφω-
να με τη διαδικασία που ακολουθούσαν οι Σκανδιναβοί κατηχούμενοι στις αυλές των 
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Χριστιανών ηγεμόνων. Η Όλγα εκείνον τον καιρό κυβερνούσε το Κίεβο για χάρη του μι-
κρού της γιου, του Σβιατοσλάβου και πρέπει να γνώριζε πολύ καλά τα μεγάλα πολιτικά 
και εμπορικά πλεονεκτήματα που θα κέρδιζε από μία συμμαχία με τους Βυζαντινούς. ού-
τε και υποτιμούσε την αποδοχή του Χριστιανισμού ως ενός διαπραγματευτικού παράγο-
ντα. Επομένως, η τελετή του Βαπτίσματος ίσως να είχε αναβληθεί σκόπιμα μέχρι να 
μπορέσει να γίνει στην Κωνσταντινούπολη και ίσως να ήταν κάτι το σημαντικό ότι έλαβε 
το Χριστιανικό όνομα Ελένη, που ήταν το όνομα της αυτοκράτειρας κατά την περίοδο 
της επίσκεψή της, καθώς και το όνομα της μητέρας του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του ι-
δρυτή της πόλης.   
 
Η περίτεχνη σειρά δεξιώσεων και συμποσίων που δόθηκαν χάριν της Όλγας, η οποία α-
ναφέρεται σε όλη την γραμματεία με το Σκανδιναβικό όνομα Helga, καταγράφεται πλή-
ρως στην Ἔκθεση τῆς Βασιλείου Τάξεως του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, ο οποίος 
ήταν ο αμφιτρύωνάς της. Αναφέρονται τέσσερις σημαντικές υποδοχές ξένων επισκεπτών 
σ’ αυτή την περίοδο. Η πρώτη ήταν τον Μάιο του 946, όταν ήρθαν οι απεσταλμένοι του 
Εμίρη της Ταρσού για να ανταλλάξουν φυλακισμένους και να συνθηκολογήσουν. η δεύ-
τερη ήταν τον Αύγουστο του ίδιου έτους, όταν έφθασαν άλλοι εκπρόσωποι των Αράβων. 
η τρίτη διοργανώθηκε τον Οκτώβριο του 948-9, για τους πρεσβευτές από την Ανδαλου-
σία. και τελικά έχουμε την επίσκεψη της Όλγας, η μεγαλύτερη από τις καταγεγραμμένες, 
που αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου 957 και τελειώνει μ’ ένα συμπόσιο στις 8 Οκτωβρίου. Η 
διάρκεια της επίσκεψης μπορεί να δικαιολογηθεί μόνο αν είχε ενταχθεί μία τελετή βα-
πτίσματος στην όλη τελετουργική διαδικασία, αλλά αυτό δεν αναφέρεται στην Ἔκθεση 
τῆς Βασιλείου Τάξεως. Ο Toynbee εξετάζοντας αυτές τις δεξιώσεις της αυλής κατά την 
βασιλεία του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου, τονίζει τις φρενήρεις προετοιμασίες που 
γίνονταν για να εντυπωσιάζουν τους διακεκριμένους καλεσμένους: δανείζονταν από τις 
εκκλησίες της πόλης εικόνες, πολυελαίους, στεφάνια και άλλα διακοσμητικά. παρέλαζαν 
τα αυτοκρατορικά λάβαρα. έφερναν τα ασημένια όργανα των Βένετων και των Πράσι-
νων για να συνοδεύουν τις χορωδίες από τις δύο κύριες εκκλησίες της πόλης, την Αγία 
Σοφία και τους Αγίους Αποστόλους. Κουρτίνες από φίνο μετάξι, πλούσια περσικά χαλιά, 
άφθονος φυτικός διάκοσμος, φύλλα δάφνης, κισσός, μυρτιά ή δεντρολίβανο στρώνονταν 
στο πάτωμα, ή ροδοπέταλα όταν ήταν η εποχή τους, και εξαιρετικά ασημικά από τους 
θησαυρούς του παλατιού, όλα αυτά συμπεριλαμβάνονταν στην επίδειξη που γινόταν σε 
τέτοιες περιπτώσεις. Εκείνοι που ελάμβαναν μέρος φορούσαν υπέροχους επίσημους τη-
βέννους με φωτεινά χρώματα, συχνά πιο πλούσιους απ’ αυτούς που τους επέτρεπε ο 
βαθμός τους να φορούν, και ήταν προσεκτικά διατεταγμένοι σε ομάδες έτσι ώστε τα 
χρώματα να δημιουργούν ευχάριστα σχέδια. Αυτές οι διασκεδαστικές λεπτομέρειες 
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προέρχονται κυρίως από την αφήγηση της προηγούμενης υποδοχής της Μουσουλμανι-
κής πρεσβείας στην Μαγναύρα, αλλά πληροφορούμαστε πως όταν έφθασε η Helga και η 
ακολουθία της, οι προετοιμασίες ήταν παρόμοιες από κάθε άποψη μ’ αυτές της προη-
γούμενης περίπτωσης.  
 
Ωστόσο, καθώς η πριγκίπισσα Helga ήταν γυναίκα, την υποδέχθηκε η αυτοκράτειρα στη 
μεγάλη αίθουσα την γνωστή ως Ιουστινιανός ή Τρίκλινο Ιουστινιανού. Για να φτάσει σ’ 
αυτό το σημείο, αυτή και η ακολουθία της έπρεπε να περάσει μέσα από ένα σημαντικό 
τμήμα του παλατιού και η πρόοδός τους καταγράφεται προσεκτικά (βλ. σχέδιο, σελ. 
184). Κατά την είσοδό τους στον Χαλκούν Οίκον, ένας αξιωματούχος τις σταμάτησε και 
ζήτησε επισήμως τα ονόματά τους: 
 
«Μηνὶ Σεπτεμβρίῳ θʹ, ἡμέρᾳ δʹ, ἐγένετο δοχὴ κατὰ πάντα ὁμοία τῆς προῤῥηθείσης δο-
χῆς ἐπὶ τῇ ἐφόδῳ Ἔλγας τῆς ἀρχοντίσσης Ῥωσίας, καὶ εἰσῆλθεν αὐτὴ ἡ ἀρχόντισσα μετὰ 
τῶν οἰκείων αὐτῆς συγγενῶν ἀρχοντισσῶν καὶ προκρειτοτέρων θεραπαινῶν, ἐκείνη μὲν 
προηγουμένη πασῶν τῶν ἄλλων γυναικῶν, ἐκεῖναι δὲ ἐνορδίνως ἑτέρα τὴν ἑτέραν ἀκο-
λουθυῖαι, καὶ ἔστη ἐν ᾧ τόπῳ εἴωθεν ὁ λογοθέτης τὰς ἐρωτήσεις ποιεῖσθαι. ὄπισθεν δὲ 
αὐτῆς εἰσῆλθον οἱ τῶν ἀρχόντων Ῥωσίας ἀποκρισιάριοι καὶ πραγματευταὶ, καὶ ἔστησαν 
κάτωθεν εἰς τὰ βῆλα, καὶ τὰ ἑξῆς ἐτελέσθη κατὰ τὴν προῤῥηθεῖσαν δοχήν. (Στις 9 Σε-
πτεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, μία υποδοχή έλαβε χώρα, παρόμοια από κάθε άποψη με την 
προηγουμένως περιγραφείσα υποδοχή (δηλαδή των πρεσβευτών) κατά την άφιξη της Χέλ-
γκας, της πριγκίπισσας των Ρως. Εισήλθε η Πριγκίπισσα με τις άλλες πριγκίπισσες και τις 
πιο σημαντικές κυρίες των τιμών. Προηγήθηκε αυτή όλων των άλλων γυναικών, και εκεί-
νες την ακολουθούσαν κατά την τάξη τους, και σταμάτησε στο σημείο όπου ο λογοθέτης 
συνήθως υπέβαλε τις ερωτήσεις. Πίσω της μπήκαν οι απεσταλμένοι και οι πράκτορες των 
πριγκίπων της Ρωσίας και στάθηκαν κάτω από την είσοδο, και τα υπόλοιπα ετελέσθησαν 
σύμφωνα με την προηγούμενη υποδοχή)». 
 
Πληροφορούμαστε ότι η Πριγκίπισσα προχώρησε από το Παλάτι της Δάφνης και μέσα 
από αρκετές αίθουσες έφθασε στον Ονόπου (‘τα πόδια του όνου’), ο οποίος αποτελούσε 
τον προθάλαμο του ανακτόρου και στην Χρυσή Χείρα, ένα στενό πέρασμα που ίσως πήρε 
το όνομά του από ένα ψηφιδωτό χέρι που συμβόλιζε την αυτοκρατορική εξουσία, σημα-
τοδοτώντας έτσι την είσοδο στους χώρους του αυτοκράτορα και της οικογένειάς του. Η 
Helga κάθισε στον Αυγουστεώνα για να περιμένει και μετά από λίγο οδηγήθηκε μέσα από 
την Αψίδα, η οποία συνέδεε τα παλιά με τα νέα τμήματα του Παλατίου, και στη συνέχεια 
στον Ιππόδρομο, ο οποίος πιθανότατα ήταν ένας μικρός στεγασμένος χώρος για αγώνες, 
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όπου περίμενε ξανά στη Σκύλα που οδηγούσε στο Τρικλίνιο του Ιουστινιανού. Εδώ η αυ-
τοκράτειρα καθόταν στον θρόνο του Θεόφιλου, πάνω σε μία εξέδρα καλυμμένη με πορ-
φυρό μετάξι, και δίπλα στον θρόνο υπήρχε μία χρυσή καρέκλα στην οποία καθόταν η 
νύφη της αυτοκράτειρας.  
 
Στην αρχή, τα μέλη της αυλής της αυτοκράτειρας παρουσιάστηκαν ένα προς ένα επίση-
μα, κατά σειρά τάξης: αυτές οι κυρίες ήταν σύζυγοι μαγίστρων, πατρικίων και άλλων 
που κατείχαν υψηλό επίσημο βαθμό στην αυλή. Κατόπιν ήρθε η σειρά των επισκεπτών, 
και άλλη μια φορά η πριγκίπισσα έδωσε το όνομά της καθώς εισήλθε με τις κυρίες της 
ακολουθίας της. Μετά από αυτό επέστρεψε στη Σκύλα, ενώ η αυτοκράτειρα έφυγε για το 
δικό της διαμέρισμα μέσω του Καινούργιου, το δωμάτιο εκείνο στο οποίο οι κυρίες της 
αυλής έφερναν δώρα όταν μία αυτοκράτειρα αποκτούσε γιο. Το διαμέρισμα της αυτο-
κράτειρας ήταν στο τμήμα του παλατιού που προοριζόταν για τις γυναίκες και τους ευ-
νούχους και η πριγκίπισσα Χέλγκα πέρασε τώρα από το Λαυσιακόν, μία μακρόστενη αί-
θουσα με κολώνες, στο Τρίπετον, όπου βρισκόταν ένα από τα περίφημα ρολόγια του πα-
λατιού. Αυτό οδηγούσε στο Καινούργιον, όπου ο αυτοκράτορας συναντούσε την αυτο-
κράτειρα και τα πορφυρογέννητα παιδιά τους στο διαμέρισμά της, και η Χέλγκα κλήθηκε 
να τους συναντήσει: «…καὶ κελεύσει τοῦ βασιλέως καθεσθεῖσα, ἐλάλησεν, ὅσα ἐβούλε-
το, πρὸς τὸν βασιλέα. (...και κατόπιν αιτήματος του αυτοκράτορα κάθισε και είπε, ότι ήθε-
λε, στον αυτοκράτορα).» 
 
Αργότερα την ίδια μέρα, διοργανώθηκε ένα συμπόσιο για τις κυρίες στο ίδιο Τρικλίνιο 
που είχε χρησιμοποιηθεί για την υποδοχή. Η αυτοκράτειρα καθόταν στον θρόνο και η 
Χέλγκα στεκόταν δίπλα της. Τα μέλη της ομάδας των επισκεπτών παρουσιάστηκαν για 
άλλη μία φορά σύμφωνα με την τάξη τους και υποκλίθηκαν. Δεν υπήρχε απαίτηση να 
υποκλιθεί βαθειά η Πριγκίπισσα ή ακόμα και να γονατίσει κατά το ήμισυ όπως απαιτείτο 
από τους πρεσβευτές που παρουσιάζονταν στον αυτοκράτορα, καθώς πληροφορούμαστε:  
 
«ἡ ἀρχόντισσα τὴν κεφαλὴν μικρὸν ὑποκλίνασα, ἐν ᾧ τόπῳ ἵστατο, ἐκαθέσθη εἰς τὸ ἀπο-
κοπτὸν μετὰ τῶν ζωστῶν κατὰ τὸν τύπον. ἰστέον, ὅτι οἱ ἀποστολῖται ψάλται καὶ οἱ ἁγιο-
σοφῖται παρῆσαν ἐν τῷ αὐτῷ κλητωρίῳ ᾄδοντες τὰ βασιλίκια. ἔπαιξαν δὲ καὶ τὰ θυμελι-
κὰ πάντα παίγνια. (Η πριγκίπισσα υπέκλινε ελαφρώς το κεφάλι της εκεί που στεκόταν, και 
κάθισε σ’ ένα ξεχωριστό τραπέζι, με τις γυναίκες της "ζωστής" τάξης, σύμφωνα με το έθι-
μο. Ας γνωρίζουμε ότι οι ψάλτες της Εκκλησίας των αγίων Αποστόλων και της Αγίας Σο-
φίας ήταν παρόντες σε αυτό το συμπόσιο, τραγουδώντας αυτοκρατορικά τραγούδια. Έπαι-
ξαν επίσης όλες τις θεατρικές παραστάσεις).»  
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Εν τω μεταξύ, οι άνδρες από το Κίεβο ψυχαγωγούνταν σ’ ένα δεύτερο συμπόσιο, στο 
Χρυσοτρίκλινο, όχι πολύ μακριά, εκτός από τα πιο ασήμαντα μέλη της αποστολής, τα ο-
ποία κατά πάσα πιθανότητα έτρωγαν αλλού. Κατόπιν όλοι έλαβαν χρηματικά δώρα. α-
ναφέρεται ο ανιψιός της Όλγας (Helga), οκτώ από τους «στενούς συντρόφους» της, εί-
κοσι πρεσβευτές, σαράντα τρείς «πραγματευτές», ο ιερέας Γρηγόριος και δύο διερμηνείς. 
επίσης οι άνθρωποι του ‘Σφενδοσθλάβου’ (Σβιατοσλάβου), έξι βοηθοί των ‘αποκρισια-
ρίων’ και ο διερμηνέας της πριγκίπισσας. Τα ποσά που δόθηκαν κυμαίνονταν από τριά-
ντα μιλιαρήσια στον ανιψιό της μέχρι τρία μιλιαρήσια στον καθένα από τους βοηθούς 
των ‘αποκρισιαρίων’. Το επιδόρπιο προσφέρθηκε σ’ ένα άλλο δωμάτιο, όπως ήταν το 
έθιμο, και κατόπιν επιτράπηκε στην πριγκίπισσα να συναντηθεί με την αυτοκρατορική 
οικογένεια:  
 
«μετὰ δὲ τὸ ἀναστῆναι τὸν βασιλέα ἀπὸ τοῦ κλητωρίου ἐγένετο δούλκιον ἐν τῷ ἀριστη-
τηρίῳ, καὶ ἔστη ἡ χρυσῆ μικρὰ τράπεζα ἡ ἐν τῷ πενταπυργίῳ ἱσταμένη, καὶ ἐτέθη ἐν αὐ-
τῇ δούλκιον διὰ χειμευτῶν καὶ διαλίθων σκουτελλίων, καὶ ἐκαθέσθη ὁ βασιλεὺς καὶ Ῥω-
μανὸς ὁ Πορφυρογέννητος βασιλεὺς καὶ τὰ πορφυρογέννητα τούτων τέκνα καὶ ἡ νύμφη 
καὶ ἡ ἀρχόντισσα, καὶ ἐδόθη τῇ ἀρχοντίσσῃ ἐν χρυσῷ διαλίθῳ σκουτελλίῳ μιλ. φʹ, καὶ 
ταῖς ἓξ ἰδίαις αὐτῆς ἀνὰ μιλ. κʹ, καὶ ταῖς ιηʹ θεραπαίναις αὐτῆς ἀνὰ μιλ. ηʹ. (Όταν ο αυτο-
κράτορας σηκώθηκε από το συμπόσιο, υπήρξε επιδόρπιο σε διακοσμημένα με πολύτιμους 
λίθους πιάτα από χυτοσίδηρο και ο αυτοκράτορας κάθησε με τον Ρωμανό τον Πορφυρο-
γέννητο και τα πορφυρογέννητα παιδιά τους και τη νύφη τους και την Πριγκίπισσα. και δό-
θηκαν 500 μιλιαρήσια στην Πριγκίπισσα μέσα σ’ ένα χρυσό κατάκοσμο μπωλ, και στις έξι 
συντρόφισσες της, από είκοσι μιλιαρήσια, και στις δεκαοκτώ κυρίες των τιμών, από οκτώ 
μιλιαρήσια η κάθε μία.)» 
 
Έχει ενδιαφέρον να σημειώσουμε ότι επετράπη στην Όλγα (Helga) να παραμείνει όρθια, 
και μπορούμε να κάνουμε εικασίες σχετικά με τα πιθανά επιχειρήματα που προέκυψαν 
πριν από την επίτευξη αυτού του συμβιβασμού. Ήρθε ως πρεσβευτής, αλλά αναγνωριζό-
ταν επίσης ως ηγεμόνας ιδίω δικαίω, και βρισκόταν στην ασυνήθιστη θέση μιας γυναίκας 
που γινόταν δεκτή με πολλές τιμές στην αυτοκρατορική αυλή. παρόλα αυτά δεν κάθησε 
στο ίδιο τραπέζι με την αυτοκρατορική οικογένεια, αλλά όπως οι Μουσουλμάνοι σε μία 
προηγούμενη περίσταση, έφαγε σε ξεχωριστό τραπέζι, συνοδευόμενη από τις γυναίκες 
εκείνες των οποίων οι σύζυγοι κατείχαν υψηλό βαθμό στην αυλή. Το δώρο που έλαβε 
ήταν το ίδιο ποσό με εκείνο που δόθηκε σε κάθε έναν από τους πρεσβευτές του Ταρσάν.    
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Το τελευταίο συμπόσιο για την Όλγα (Helga) έλαβε χώρα την Κυριακή, 18 Οκτωβρίου 
και για άλλη μία φορά οι γυναίκες της συντροφιάς της γευμάτισαν με την αυτοκράτειρα, 
αυτή τη φορά σε διαφορετική αίθουσα, στο Πεντακουβούκλιον, κοντά στο εκκλησάκι των 
αγίων Πέτρου και Παύλου, πέρα από τα διαμερίσματα των γυναικών και των ευνούχων. 
Ο αυτοκράτορας και οι άνδρες της συνοδείας της Όλγας (Helga) ήσαν στο Χρυσοτρίκλινο 
όπως και πριν. Αυτή τη φορά η Όλγα έλαβε 200 μιλιαρήσια ως δώρο, ο ανιψιός της εί-
κοσι, και άλλα μέλη της ακολουθίας αντίστοιχα ποσά κατά τη σειρά της τάξεως.  
 
Δεν είναι γνωστό που κατέλυσε η ομάδα της Όλγας (Helga), αλλά οι δύο αυτές επίσημες 
περιπτώσεις πρέπει να της έδωσαν την ευκαιρία να δει και να θαυμάσει πολλά από τα 
θαυμάσια του παλατιού. Το Χρυσοτρίκλινο, όπου ο αυτοκράτορας προσέφερε το συμπό-
σιο, ήταν η μεγάλη θολωτή αίθουσα του θρόνου η οποία είχε γίνει το κέντρο του παλα-
τιού αυτή την περίοδο. ο θρόνος του βρισκόταν στην αψίδα, στην οποία υπήρχε μία ψη-
φιδωτή εικόνα του ένθρονου Χριστού και η αίθουσα διέθετε έναν τεράστιο πολυέλαιο 
και πολλά άλλα πολύτιμα αντικείμενα, όπως τα αυτοκρατορικά στέμματα και κοσμήμα-
τα, δύο χρυσά διάκοσμα όργανα και το χρυσό δέντρο με τα μηχανικά μελωδικά πουλιά. 
Η μακρόστενη αίθουσα, όπου οι γυναίκες γευμάτισαν για πρώτη φορά, ήταν διακοσμη-
μένη με ψηφιδωτά και είχε δάπεδο από έγχρωμες μαρμάρινες πλάκες. Η Χέλγκα είχε την 
ευκαιρία, σ’ αυτή την περίσταση μιας ειλικρινούς συζήτησης με τον αυτοκράτορα, τόσο 
ανεπίσημη όσο και οτιδήποτε άλλο ήταν πιθανό να είναι στην Βυζαντινή αυλή. Δεν υ-
πάρχει καμία αναφορά σε κάποια διασκέδαση στον Ιππόδρομο, σαν αυτή που προβλεπό-
ταν για τους πρεσβευτές, αλλά αφού οι κυρίες της αυλής δεν ήσαν συνήθως παρούσες 
στο αυτοκρατορικό καμαρίνι, θα ήταν δύσκολο να πραγματοποιηθεί.  
 
Στο Πρωτορωσικό Χρονικό υπάρχει μια πιο ανεπιτήδευτη αφήγηση της επίσκεψης, και 
όπως θεωρεί ο Obolensky, μπορεί να προήλθε από κάποια σάγκα των Βαράγγων που κυ-
κλοφορούσε εκείνη την εποχή στο Κίεβο. Σύμφωνα μ’ αυτή, ο αυτοκράτορας έμεινε έκ-
πληκτος από την ομορφιά και τη σοφία της Πριγκίπισσας και δήλωσε ότι θα άξιζε αυτή 
να βασιλεύσει πάνω στην πόλη του, ακόμη και προτείνοντας της να γίνει γυναίκα του. 
Ωστόσο, δεδομένου ότι, κατόπιν δικής της αιτήσεως, είχε γίνει ο ανάδοχος στο βάπτισμά 
της, αναγκάστηκε να συμφωνήσει ότι αυτό ήταν αδύνατο και της έδωσε πολλά δώρα από 
χρυσό, ασήμι, μετάξι και αγγεία. Παρόλα αυτά, υπονοείται ότι η Όλγα δεν έμεινε ικανο-
ποιημένη από την υποδοχή που της έγινε. Αφού επέστρεψε στην πατρίδα της, λέγεται 
πως ο αυτοκράτορας της έστειλε ένα μήνυμα για να της υπενθυμίσει αυτά τα δώρα και 
την υπόσχεσή της να αποστείλει σκλάβους, κερί και γούνες σε αντάλλαγμα, μαζί με μι-
σθοφορικά στρατεύματα για να τον υποστηρίξουν. Η Όλγα έστειλε μία κάπως ψυχρή 
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απάντηση, λέγοντας ότι όταν έφτασε στο Βυζάντιο, τα πλοία της όφειλαν να παραμεί-
νουν αγκυροβολημένα αρκετό καιρό πριν επιτραπεί στην ίδια και στην ακολουθία της να 
αποβιβαστεί και να εισέλθει στην πόλη. αυτό είναι πολύ πιθανό, αφού γνωρίζουμε ότι 
αυστηρά μέτρα ελαμβάνοντο συνήθως πριν επιτραπεί σε κάθε δυνητικά επικίνδυνη ομά-
δα αλλοδαπών να εισέλθει στην πόλη. Το γράμμα συνέχισε λέγοντας ότι αν ο αυτοκρά-
τορας ήταν πρόθυμος να περάσει τόσο καιρό στην Pochayna, στο ποτάμι που τρέχει έξω 
από το Κίεβο, όσον έπρεπε αυτή να περάσει στον Βόσπορο, τότε θα συναινούσε στα αι-
τήματά του. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι εδώ έχουμε μία λεκτική υπερβολή, αλλά παρα-
μένει σημαντικό το γεγονός ότι η Όλγα έστειλε αντιπροσωπεία στον Όθωνα Α΄, ζητώ-
ντας ιερείς και έναν επίσκοπο από τη Δυτική Χριστιανική εκκλησία με σκοπό να πάνε 
στο Κίεβο. έτσι ο Adalbert των Τρεβήρων έγινε ο πρώτος επίσκοπος εκεί. Η αντίδραση 
όμως των εθνικών αποδείχθηκε πολύ ισχυρή γι’ αυτόν και γι’ αυτό εγκατέλειψε το πόστο 
του το 962. Έτσι, η Όλγα απέρριψε τελικά τη συμμαχία με το Βυζάντιο μέσω της Ανατο-
λικής εκκλησίας, αν και η επιρροή της Ορθόδοξης εκκλησίας φαίνεται στην πρώτη εκ-
κλησία της Αγίας Σοφίας που έκτισε στο Κίεβο και η οποία επέζησε μέχρι το 1017.   
 
Πέρασε αρκετός καιρός μέχρις ότου κάποιος Βασιλικός επισκέπτης από τον Βορρά ακο-
λουθήσει τα βήματα της Όλγας. Κάποιοι ωστόσο ταξιδιώτες πολύ λιγότερο γνωστοί, έ-
φτασαν αναζητώντας πνευματική έμπνευση, όπως ένας Ισλανδός, ο Thorvald ο Ταξιδευ-
τής,273 ένας ιεραπόστολος που είχε κατηχηθεί και μεταστραφεί από έναν Σάξονα επίσκο-
πο, τον Frederick, και είχε προσπαθήσει να κηρύξει τη νέα πίστη στους συμπατριώτες 
του το 981. Δεν αποτελεί λοιπόν έκπληξη το γεγονός ότι ο Thorvald δυσκολεύτηκε να 
αποφύγει να εκδικηθεί εκείνους που του εναντιώθηκαν. Είχε υπάρξει ένας διακεκριμένος 
Βίκινκ πριν από τη μεταστροφή του, αν και λέγεται πως αρνείτο να επωφεληθεί από με-
γάλο μέρος της λείας που άρπαζε, επιστρέφοντας αντικείμενα ιδιαίτερης αξίας και παιδιά 
καλών οικογενειών στα σπίτια τους. Αφού σκότωσε δύο ποιητές που σκάρωναν κοροϊ-
δευτικούς στίχους εναντίον του και έναν άνθρωπο που αντιτασσόταν στο κήρυγμά του, ο 
επίσκοπος Frederick απέσυρε την υποστήριξή του. 
 
Το 990 ο Thorvald πήγε για προσκύνημα στην Ιερουσαλήμ και στους Αγίους Τόπους και 
στη συνέχεια ταξίδεψε μέσω της Συρίας στο Βυζάντιο. Πληροφορούμαστε ότι ο Αυτο-

                                                 
273  Ο Thorvald Konradsson ο Ταξιδευτής (Old Norse: Þorvaldr Konráðsson inn víðförli) ήταν ένας από τους 

πρώτους Χριστιανούς ιεραποστόλους στην Ισλανδία και κατόπιν στην Ρωσία στα τέλη του 10ου αιώνα. Κα-
ταγόταν από την Ισλανδία αλλά έφυγε στο εξωτερικό όπου και βαπτίστηκε από έναν Γερμανό επίσκοπο 
ονόματι Friedrich. Επέστρεψε στην Ισλανδία με την ακολουθία του επισκόπου Friedrich το 981. Εργάστη-
κε σθεναρά στον εκχριστιανισμό των κατοίκων των βορείων περιοχών της Ισλανδίας. Ωστόσο, ο Thorvald 
σκότωσε δύο ανθρώπους σε μια μάχη και εκδιώχθηκε από το νησί το 986.  
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κράτορας τον υποδέχθηκε με τιμές και δώρα και ότι οι επίσκοποι της Ελλάδας και της 
Συρίας τον επαινούσαν για το έργο που έκανε στο πεδίο της διάδοσης της πίστης. Ήταν 
ιδιαίτερα γνωστός στον ανατολικό δρόμο και ο αυτοκράτορας τον έστειλε στη Ρωσία ως 
αρχηγό μιας ιεραποστολικής ομάδας, με εξουσία πάνω σε όλους τους βασιλείς εκεί και 
στην Garðariki. Αυτή η παράδοση πιθανώς αναφέρεται στην εποχή του Βασιλείου Β΄, 
μετά τη μεταστροφή του Βλαδίμηρου, όταν πολλοί ιερείς και επισκόποι στάλθηκαν 
στους Ρώσους, έτσι ώστε να μην έχει υπάρξει μία τόσο διακεκριμένη ανάθεση έργου 
στον Thorvald όσο υπονοείται στη σάγκα. Λέγεται ότι πέθανε στη Ρωσία, στο Drofn ή 
Drafn, όπου ένα μοναστήρι έφερε το όνομά του. Τον Thorvald συνόδευε στο προσκύνη-
μά του ένας άλλος Ισλανδός, ο Stefnir Thorgilsson από το Kjalarnes,274 που είχε βαπτι-
στεί στην Δανία. ήταν απόγονος του Ketil του Πλατύρινου και επίσης ποιητής, αν και 
ελάχιστο από το έργο του σώζεται. Ο Olaf Tryggvason275 τον είχε στείλει σε μία άλλη 
εκστρατεία για τη μεταστροφή της Ισλανδίας, αλλά δεν γνώρισε μεγάλη επιτυχία. 
 
Εδώ έχουμε δύο παραδείγματα προσήλυτων από τον Βορρά που επιδιώκουν να μάθουν 
περισσότερα για την πίστη, επισκεπτόμενοι τους Αγίους Τόπους και κατόπιν έρχονται 
στην Κωνσταντινούπολη, αφού οι πρώτες προσπάθειές τους για ιεραποστολική εργασία 
αποδείχθηκαν απογοητευτικές. Λέγεται πως και οι δύο αυτοί άνδρες ήταν σε επαφή με 
τον Olaf Tryggvason και μία σειρά θρύλων συνδέει τον ίδιο τον Olaf με την Κωνσταντι-
νούπολη, αν και δεν υπάρχει ιστορική βάση για την επίσκεψή του εκεί. Μία παράδοση 
λέει ότι είχε βαπτιστεί ανεπίσημα εκεί πριν το κανονικό βάπτισμα και ότι είχε παρακα-
λέσει έναν επίσκοπο ονόματι Παύλο να τον συνοδεύσει στην επιστροφή του στο Garðard 

                                                 
274  Σ.τ.Μ. Το Kjalarnes σήμερα είναι μία περιοχή του δήμου Reykjavík, πρωτεύουσας της Ισλανδίας, με πλη-

θυσμό περίπου 600 κατοίκων. Απέχει περίπου 18 χιλιόμετρα από το κεντρο του Ρεϋκγιάβικ. Το όρος Esja 
βρίσκεται στο Kjalarnes. 

275  Ο Olaf Tryggvason (960-1000) ήταν βασιλιάς της Νορβηγίας από το 995 έως το 1000. Ήταν γιος του Try-
gvi Olafsson, βασιλιά του Viken, και σύμφωνα με μεταγενέστερες σάγκες, προπάππους του ήταν ο Harald 
ο Ξανθός, πρώτος βασιλιάς της Νορβηγίας. Ο Olaf θεωρείται ως ένας σημαντικός παράγοντας στη μετα-
στροφή της Νορβηγίας στον Ρωμαιοκαθολικισμό, η οποία έγινε εν μέρει με την απειλή βίας. Ο ίδιος λέγε-
ται ότι έκτισε την πρώτη χριστιανική εκκλησία στη Νορβηγία το 995 και ίδρυσε την πόλη Trondheim το 
997. Στο κέντρο της πόλης βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του. Δεν υπάρχουν πολλές ιστορικές πληροφορίες 
για τον Olaf. Αναφέρεται σε μερικές σύγχρονες του Αγγλικές πηγές και σε μερικά αυλικά ποιήματα. Η πα-
λαιότερη αφηγηματική πηγή που τον αναφέρει συνοπτικά είναι η Gesta Hammaburgensis ecclesiae pon-
tificum του Αδάμ της Βρέμης γύρω στο 1070. Στη δεκαετία του 1190 γράφτηκαν στην Ιρλανδία δύο λατι-
νικές εκδοχές της «Óláfs saga Tryggvasonar», από τον Oddr Snorrason και τον Gunnlaugr Leifsson – χα-
μένες πλέον αλλά οι οποίες θεωρούνται ότι αποτελούν τη βάση των μεταγενέστερων εκδόσεων της Νορ-
βηγίας. Ο Snorri Sturluson δίνει μία εκτενή αφήγηση του Olaf στην σάγκα Heimskringla γύρω στο 1230, 
χρησιμοποιώντας τη σάγκα του Oddr Snorrason ως κύρια πηγή του. Οι σύγχρονοι ιστορικοί δεν θεωρούν 
αυτές τις μεταγενέστερες πηγές ως ακριβείς και αμφισβητείται η αξιοπιστία τους. Η πιό λεπτομερής αφή-
γηση ονομάζεται Óláfs saga Tryggvasonar en mesta (Η μεγάλη σάγκα του Ούλαφ Τρυγβάζον) και κατα-
γράφεται στο Flateyjarbók και στις αρχές του 15ου αιώνα στο Bergsbók. 
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για να κηρύξει, έτσι ώστε να θεωρείται υπεύθυνος για τη μεταστροφή του Βλαδίμηρου. 
Αυτό δεν έχει ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από τους ιστορικούς, αν και ο Vlasto276 προ-
τείνει την υπόθεση ότι ο Olaf ίσως ήταν ένας από τους υπεύθυνους για τις διαπραγμα-
τεύσεις με τον Βλαδίμηρο. 
 
Μετά την εξαφάνιση του Olaf στη ναυμαχία του έτους 1000, μία σειρά από ιστορίες α-
ναφέρουν το πώς δραπέτευσε κολυμπώντας κάτω από το νερό και σώθηκε από ένα μικρό 
σκάφος που ήταν επανδρωμένο από Βένδες (βλ. σημ. 104) και μεταφέρθηκε στη νότια 
ακτή της Βαλτικής. Η ετεροθαλής αδελφή του Astrid, λέγεται ότι ήταν υπεύθυνη για τη 
διάσωση του και ότι τον είχε κρατήσει στο Stettin277 μέχρι να αναρρώσει πλήρως από τις 
πληγές του. Η αδελφή του ήθελε ο Olaf να πάρει πίσω το βασίλειο, αλλά αυτός επέμενε 
ότι ήταν θέλημα Θεού να αποσυρθεί από τον κόσμο και ξεκίνησε για τη Ρώμη, ντυμένος 
ως έμπορος. Λέγεται πως μερικά χρόνια αργότερα, διάφοροι Σκανδιναβοί ταξιδιώτες στη 
Συρία είχαν δει έναν εντυπωσιακό γέροντα με μοναχική αμφίεση. έστειλε μέσω αυτών 
δώρα και μηνύματα στη Νορβηγία και θεωρήθηκε πως ήταν ο ίδιος ο Ούλαφ. Λέγεται 
πως η αλήθεια αυτού του γεγονότος αποδεικνύεται από την παρουσία του σπαθιού και 
του κράνους του στην Αντιόχεια και του σιδερόφρακτου μανδύα του σ’ ένα μοναστήρι 
της Ιερουσαλήμ, και αυτό μας δίνει μία ένδειξη για το πώς μπορεί να έχουν ξεκινήσει 
αυτές οι ιστορίες. Λέγεται πως ο Edward ο Ομολογητής, είχε ένα βιβλίο στο οποίο ήταν 
καταγεγραμμένο το ταξίδι του Olaf στην Παλαιστίνη και διαβαζόταν μεγαλοφώνως στην 
αυλή του και επίσης ότι περιείχε την αναγγελία του θανάτου του Olaf το 1036. Ο Riant 
μας δίνει μια πλήρη αναφορά των λαϊκών ιστοριών για την επιβίωση του Olaf, αλλά αυ-
τός και άλλοι ιστορικοί δεν μπορούσαν να τα δεχτούν αυτά ως ιστορικά τεκμήρια. Εν 
τούτοις, αποτελούν μία ενδιαφέρουσα σύνδεση της Σκανδιναβίας με την Εγγύς Ανατολή 
και δείχνουν τη σημασία των λειψάνων των διασήμων ηρώων του Βορρά, καθώς και ε-
κείνων των αγίων και αποστόλων, ως ένα αξιοθέατο για τους ταξιδιώτες και τους προ-
σκυνητές από τον Βορρά. Παρουσιάζουν επίσης την ανάπτυξη της λαογραφίας γύρω από 
ιστορικά πρόσωπα, και αυτή η ομάδα θρύλων για τον Olaf, μπορεί να συγκριθεί με μία 

                                                 
276  Σ.τ.Μ. Ο Alexis P. Vlasto (1915-2000) ήταν Βρετανός ιστορικός και φιλολόγος, ειδικός στις Σλαβικές 

σπουδές. Ο Alexis Peter Vlasto γεννήθηκε στο Λίβερπουλ, ένα μεγάλο λιμάνι στη βορειοδυτική Αγγλία. 
Ήταν το μικρότερο παιδί του Peter Theodore Vlasto (1879-1941) από τον γάμο του με την Aziza Katherine 
Pallis. Η οικογένεια Βλαστού, που εδρεύει στο Λίβερπουλ, περιγράφεται αυτή την εποχή ως μια "οικογέ-
νεια Ελλήνων ναυτικών πρακτόρων". Ο Vlasto σπούδασε στο Eton College, πριν προχωρήσει το 1937 στο 
King's College του Κέιμπριτζ, όπου σπούδασε σύγχρονες και μεσαιωνικές γλώσσες. 

277  Σ.τ.Μ. Σήμερα ονομάζεται Szczecin. είναι η πρωτεύουσα και η μεγαλύτερη πόλη της Δυτικής Πομερανίας 
στην Πολωνία. Βρίσκεται κοντά στη Βαλτική Θάλασσα και στα Γερμανικά σύνορα, είναι ένα σημαντικό 
λιμάνι και η έβδομη μεγαλύτερη πόλη της Πολωνίας. Τον Δεκέμβριο του 2018, ο πληθυσμός ήταν 
402.465. 



 267 

ομάδα εξίσου επίμονων παραδόσεων σχετικά με την επιβίωση του Ρώσου Τσάρου Αλέ-
ξανδρου Α΄, μετά τον υποτιθέμενο θάνατό του στο Taganrog (Ταϊγάνιον) το 1825. Λέγε-
ται επίσης πως τον Τσάρο είχε παραλάβει μία βάρκα, στην προκειμένη περίπτωση ένα 
Αγγλικό γιοτ στη θάλασσα του Αζόφ, και πως έφυγε από την Ρωσία, ενώ το νεκρό σώμα 
ενός αυλικού τον αντικατέστησε στην τελετή της κηδείας. Ορισμένοι ιστορικοί έχουν δε-
χθεί τον ισχυρισμό ότι αργότερα ο Αλέξανδρος εμφανίστηκε στη Σιβηρία με τη μορφή 
ενός μυστηριώδους ερημίτη, ενός ανθρώπου με ξεχωριστή εμφάνιση και τρόπους, του 
οποίου η ταυτότητα δεν αποκαλύφθηκε ποτέ.   
 
Λέγεται ότι το ξίφος του Ούλαφ Β΄ φυλασσόταν στην εκκλησία των Βαράγκων, στην 
Κωνσταντινούπολη και υπήρχε μία ιστορία για το πώς ο ίδιος, όπως και ο προκάτοχός 
του, είχε ανέκαθεν την πρόθεση να επισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Ωστόσο, το 1014 το 
ταξίδι του εκεί από τον δυτικο δρόμο, εμποδίστηκε από ένα όνειρο στο οποίο ένας ψηλός 
άνδρας τον διέταξε να επιστρέψει, τη στιγμή που επρόκειτο να περάσει τα Στενά του Γι-
βραλτάρ. Βάση αυτού του ονείρου φαίνεται πως ήταν το τεράστιο άγαλμα ενός ανθρώ-
που με το χέρι του στραμμένο προς τα δυτικά, που στεκόταν κοντά στο Κάδιθ, πάνω στα 
ερείπια μιας από τις στήλες του Ηρακλέους. οι Αραβικές πηγές αναφέρουν δύο άλλα α-
γάλματα, το ένα δείχνει ανατολικά και το τρίτο να δείχνει τον εαυτό του, αλλά αυτά ήταν 
ήδη εξαφανισμένα τον δέκατο αιώνα. Λέγεται πως όταν ο Olaf II διώχθηκε από τη Νορ-
βηγία και στάλθηκε στην Ρωσία, σκεφτόταν να αποσυρθεί στην Αγία Γη, αλλά του είχε 
πει ο Olaf Tryggvason σ’ ένα άλλο όνειρο να επιστρέψει στο βασίλειό του. Έχει υποστη-
ριχθεί ότι οι υπεύθυνοι για τον θάνατό του στο Stiklastad (βλ. σημ. 212) έγιναν προσκυ-
νητές λόγω τύψεων και ότι ακόμη και ο αδίστακτος Thorir Hund πήγε στην Ιερουσαλήμ 
και δεν επέστρεψε ποτέ.  
 
Οι λόγοι που οδήγησαν τον Χάραλντ της Νορβηγίας στην Κωνσταντινούπολη ήταν, ό-
πως είδαμε, άσχετοι με τη θρησκεία, αν και όπως λέγεται, είχε επισκεφθεί τους Αγίους 
Τόπους. Ωστόσο, περισσότεροι προσκυνητές βασιλικής καταγωγής έρχονταν από τη 
Σκανδιναβία, ένας από τους οποίους, ο Erik ο Αγαθός, ένας Δανός βασιλιάς, είχε ξεκινή-
σει για ένα ταξίδι στους Αγίους Τόπους, αν και ποτέ δεν έφθασε εκεί, και έπιασε σκάλα 
στην Κωνσταντινούπολη το 1103. Μία λεπτομερή περιγραφή αυτής της επίσκεψης μας 
δίνει ο Saxo Grammaticus (βλ. σημ. 5) στο δωδέκατο βιβλίο του, ο οποίος την κατέγρα-
ψε λίγο χρόνο μετά και είναι ένας εύλογα αξιόπιστος μάρτυρας αυτής της περιόδου. Ο 
Erik ακολούθησε τον ανατολικό δρόμο μέσω της Ρωσίας και έφθασε στην Κωνσταντι-
νούπολη διαπλέοντας τη Μαύρη Θάλασσα. είχε κάνει παλιότερα ένα προσκύνημα στη 
Ρώμη, όπου είχε δημιουργήσει δύο ξενώνες για Σκανδιναβούς προσκυνητές στην Ιταλία. 
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Όταν έφτασε στη Βυζαντινή πρωτεύουσα, του απαγορεύτηκε αρχικά η πρόσβαση από 
τον αυτοκράτορα Αλέξιο Α΄, ο οποίος υποψιαζόταν ότι η τεράστια ακολουθία του θα 
μπορούσε να αποτελέσει απειλή για την πόλη. Του επιτράπηκε μόνο να στρατοπεδεύσει 
έξω από τα τείχη, επειδή ο Αλέξιος φοβόταν μήπως οι Δανοί πολλαπλασιαστούν στην 
Φρουρά των Βαράγγων και τους χρησιμοποιήσει (ο Δανός βασιλιάς) ενάντια στον αυτο-
κράτορα. Ο Saxo αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή οι Δανοί βρίσκονταν «στην πιο εξέχουσα 
θέση» της Φρουράς και τους είχε ο Αλέξιος σε μεγάλη εκτίμηση, εμπιστευόμενος σ’ αυ-
τούς τη ζωή και την ασφάλειά του. Ο Erik δέχθηκε την άρνηση, αλλά ζήτησε ταπεινά την 
άδεια να επισκεφθεί τις εκκλησίες της πόλης, καθώς, όπως είπε, μόνον η αγάπη του για 
τη θρησκεία ήταν αυτή που τον είχε φέρει εκεί. Τότε οι Δανοί που υπηρετούσαν τον αυ-
τοκράτορα ζήτησαν άδεια να χαιρετήσουν τον βασιλιά τους και ο Αλέξιος συναίνεσε με 
την προϋπόθεση ο Erik να τους συναντά σε μικρές ομάδες και να μη συναντήσει όλη τη 
μονάδα μαζί. Έστειλε μάλιστα κατασκόπους που καταλάβαιναν την γλώσσα των Δανών 
να του αναφέρουν τι τους έλεγε ο βασιλιάς.  
 
Ο Erik μίλησε με κατάλληλο τρόπο στα μέλη της Φρουράς, ενθαρρύνοντάς τα να δεί-
χνουν την πίστη τους στον αυτοκράτορα και τα λόγια του, όπως αναφέρονται από τον 
Saxo, είναι συνεπή με όσα γνωρίζουμε για τις παραδόσεις των Βαράγγων από άλλες πη-
γές:  
 
«Εκείνοι οι Δανοί που υπηρέτησαν τον Έλληνα αυτοκράτορα για μεγάλο χρονικό διά-
στημα, είχαν κερδίσει μεγάλη φήμη από τις πράξεις τους. Αν και ήταν ξένοι εδώ, τους 
συμπεριφέρονταν ωστόσο ευγενικά και τους είχε δοθεί η εξουσία πάνω στον λαό αυτής 
της χώρας και είχαν πολύ καλύτερη φροντίδα εδώ στο εξωτερικό απ’ ότι είχαν στην χώ-
ρα τους. Επιπλέον, ο αυτοκράτορας είχε εμπιστευθεί τη ζωή του στη νομιμόφρονα υπη-
ρεσία τους, τιμή που δεν οφειλόταν τόσο στη δική τους αξία όσο στα κατορθώματα που 
διέπραξαν όσοι ήσαν στην υπηρεσία των Ελλήνων πριν απ’ αυτούς. Ως εκ τούτου, έπρε-
πε να προσπαθούν όσο το δυνατόν περισσότερο, να κάνουν μία νηφάλια ζωή και να μην 
παραδίδονται στη μέθη. θα προσέφεραν πολύ καλύτερες υπηρεσίες αν δεν γέμιζαν (τις 
κοιλιές τους) με κρασί, πράγμα που προκαλούσε άγχος στον αυτοκράτορα λόγω χαλά-
ρωσης από τα καθήκοντά τους ή αν δεν ήταν έτοιμοι να υποδαυλίσουν διαπληκτισμούς 
και συγκρούσεις, όταν δεν βρίσκονταν εντός των ορίων της εγκράτειας. Τους υπενθύμισε 
επίσης ότι, όταν συναντούσαν τον εχθρό στο πεδίο της μάχης, έπρεπε να εκτιμούν το 
θάρρος πάνω από τη διατήρηση της ζωής τους και πως δεν έπρεπε να προσπαθούν να 
σώσουν τον εαυτό τους φεύγοντας προτού τραυματιστούν. Όταν μία μέρα επιστρέψουν 
στην Δανία, θα τους ανταμείψει για την πιστή υπηρεσία τους εδώ με την εύνοια του, ενώ 



 269 

υποσχέθηκε ότι αν χάσουν τη ζωή τους πολεμώντας σαν ήρωες στη μάχη, θα έδειχνε τι-
μή στους συγγενείς και στους φίλους τους». 
 
Όταν αυτό αναφέρθηκε στον αυτοκράτορα, αυτός εντυπωσιάστηκε πολύ και παραδέχτη-
κε ότι είχε υποτιμήσει εσφαλμένα τον βασιλιά της Δανίας. Τότε διέταξε να διακοσμηθεί 
η πόλη για μία μεγάλη πομπή και στρώθηκαν χαλιά στους δρόμους, και περπάτησε χέρι 
με χέρι με τον βασιλικό επισκέπτη του όταν ο Erik μπήκε στην πόλη. Επέτρεψε στον βα-
σιλιά να μείνει σ’ ένα από τα παλάτια του και σύμφωνα με τον Saxo κανείς αυτοκράτο-
ρας δεν έμεινε εκεί μετά απ’ αυτό, καθότι δεν θα ήταν κατάλληλο. Αυτό υπήρξε μάλλον 
μία παρανόηση, βασισμένη στο γεγονός ότι το Μεγάλο Παλάτιο ήταν εγκαταλελειμμένο 
ως κατοικία αυτή την περίοδο, δίνοντας τη θέση του σε άλλα παλάτια της πόλης. Όταν ο 
Δανός βασιλιάς ετοιμαζόταν να φύγει, ο αυτοκράτορας τον ρώτησε τι θα ήθελε να λάβει 
ως δώρο και ο Erik ζήτησε μόνον άγια λείψανα. του δόθηκε το σώμα του Αγίου Νικολά-
ου και ένα τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού και τα έστειλε στην Δανία, στο Ροσκίλντε 
(Roskilde), σε μία εκκλησία στο Slangerup που είχε κατασκευάσει ο ίδιος. Του προ-
σφέρθηκε επίσης ένα μεγάλο ποσό σε χρυσό και αυτό μετά από κάποιες διαμαρτυρίες, 
δέχτηκε να το πάρει. ο Blöndal πρότεινε την θεωρία πως μπορεί να υπήρξε μέρος μιας 
συμφωνίας βάσει της οποίας κάποιοι από την μεγάλη ακολουθία του έμειναν πίσω στην 
υπηρεσία του Αυτοκράτορα, όπως συνέβη αργότερα στην περίπτωση του Sigurd της 
Νορβηγίας, αφού ο Erik δεν θα χρειαζόταν τόσους πολλούς άνδρες για την υπόλοιπη δι-
αδρομή του μέσω θαλάσσης. Σε αντάλλαγμα, ο Erik προσέφερε δώρα στον αυτοκράτο-
ρα.   
 
Ορισμένα κενά σ’ αυτήν την αφήγηση μπορούν να καλυφθούν από την Knytlinga 
Saga,278 η οποία επιβεβαιώνει την ιστορία του Saxo. Εδώ λέγεται ότι ο Αλέξιος υποδέ-
χθηκε τον Erik με λαμπρές τελετές, προσφέροντάς του είτε ένα ποσό σε χρυσό είτε μία 
διασκέδαση στον Ιππόδρομο. επειδή όμως το πρώτο μέρος του ταξιδιού του είχε αποδει-
χθεί πολύ δαπανηρό, αυτός επέλεξε τον χρυσό. Λέγεται επίσης πως ο Αλέξιος του έδωσε 
ρούχα, και μάλλον πρέπει να εννοούνται μ’ αυτό οι περίφημοι «μανδύες» ή μακρά κομ-

                                                 
278  Σ.τ.Μ. Η Knýtlinga saga (Η Σάγκα των Απογόνων του Knut) είναι μία Ισλανδική σάγκα των βασιλέων που 

γράφτηκε στη δεκαετία του 1250 και ασχολείται με τους βασιλείς που κυβέρνησαν τη Δανία από τις αρχές 
του 10ου αιώνα. Υπάρχουν βάσιμοι λόγοι να υποθέτουμε ότι συγγραφέας υπήρξε ο Óláfr Þórðarson (πέθ. 
1259), με το παρατσούκλι hvítaskáld "ο Λευκός Ποιητής", ο οποίος ήταν ανιψιός του Snorri Sturluson. Ο 
Óláfr είναι επίσης γνωστός για το γεγονός ότι έγραψε την Τρίτη Πραγματεία Γραμματικής. Έμεινε μαζί με 
τον Δανό ηγεμόνα Valdemar II της Δανίας το 1240-1241, και ο Valdemar παρείχε στον συγγραφέα της σά-
γκας "πολλές πληροφορίες" και "εξαιρετικές αφηγήσεις". Το έργο έχει ως πρότυπο την Heimskringla, το 
έργο του Snorri για τους Νορβηγούς βασιλείς. Ο συγγραφέας, όπως και ο Snorri, κάνει συχνή χρήση της 
αυλικής ποίησης ως πηγή πληροφοριών. 
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μάτια υφάσματος από Βυζαντινό μετάξι, που είχε τοσο μεγάλη αξία και δεκατέσσερα 
πολεμικά πλοία. Η σάγκα παραπέμπει σ’ έναν στίχο από τον Markus Skeggason, και οι 
πληροφορίες για τα δώρα προφανώς προέρχονται από αυτόν. Ο Markus Skeggason συ-
νέθεσε την Eiriksdrápa λίγο μετά την επίσκεψή του, και μας λέει πώς η λειψανοθήκη και 
ο σταυρός μεταφέρονταν έξω από την πόλη με ψαλμωδίες και τον ήχο από τις καμπάνες. 
αυτό προφανώς αναφέρεται στην λειψανοθήκη του Αγίου Νικολάου και στο τεμάχιο του 
Τιμίου Σταυρού που αναφέρονται από τον Saxo. Λέγεται επίσης στον στίχο ότι ο βασι-
λιάς έλαβε skrúð. αυτός είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται για όλων των ειδών τα βα-
ρύτιμα παραπετάσματα σε μία εκκλησία ή για ορισμένα είδη υφάσματος καλής ποιότη-
τας και μπορεί εδώ να χρησιμοποιείται για να αναφερθεί στο μετάξι. Υπάρχει επίσης α-
ναφορά σε μισό lest279 ή σε ένα φορτίου κόκκινου χρυσού και δεκατέσσερα πολεμικά 
πλοία. Αυτό το ποίημα για τον θάνατο του Erik γράφτηκε λίγο μετά αφότου έφυγε από 
την πόλη, καθότι ποτέ δεν έφτασε στους Αγίους Τόπους. αρρώστησε από πυρετό και πέ-
θανε στην Κύπρο, όπου ετάφη στην εκκλησία της Baffa (Πάφος), όπου σύμφωνα με τον 
Ηγούμενο Νικόλαο το 1150, υπήρχε μία φρουρά Βαράγγων. Η υπόλοιπη ομάδα των Δα-
νών συνέχισε το ταξίδι, αλλά στην Παλαιστίνη, η Βασίλισσα Bodhild πέθανε επίσης. 
 
Η έλξη που ασκούσε η Κωνσταντινούπολη ως τόπος προσκυνήματος και στόχος για ό-
σους ήθελαν να γίνουν πλούσιοι στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, ήταν ακόμα ισχυρή 
στον δωδέκατο αιώνα, όπως μας λέει ο Snorri στη Magnússona Saga: 
 
«Όταν οι γιοι του Magnus έγιναν δεκτοί ως βασιλείς, εκείνοι που είχαν φύγει στο εξωτε-
ρικό με τον Skopti Afmundson, επέστρεψαν στον τόπο τους, είτε από την Παλαιστίνη 
είτε από την Miklagård (Κωνσταντινούπολη), και είχαν πολλά να διηγηθούν. οι πληρο-
φορίες που έφεραν προθυμοποίησαν πολλούς άνδρες στη Νορβηγία να πραγματοποιή-
σουν τέτοια ταξίδια. Λέγεται ότι οι Σκανδιναβοί που ήταν έτοιμοι να αναλάβουν στρατι-
ωτική υπηρεσία στην Miklagård (Κωνσταντινούπολη) αποκτούσαν μεγάλο πλούτο. Αυ-
τοί οι άνδρες προέτρεπαν τους βασιλείς, είτε τον Eystein ή τον Sigurd, να πάνε έξω εκεί 
ως αρχηγοί μιας ομάδας ανθρώπων που θα ήθελαν να κάνουν αυτό το ταξίδι. Οι βασιλείς 
συμφώνησαν σ’ αυτό και συμμετείχαν από κοινού στις προετοιμασίες για το ταξίδι. Πολ-
λοί σπουδαίοι άνθρωποι, που κατείχαν αξιώματα και ήταν πλούσιοι γεοκτήμονες, έλαβαν 
μέρος στην εκστρατεία. Όταν όλα ήταν έτοιμα, αποφασίστηκε πως έπρεπε να πάει ο 
Sigurd και ο Eystein έπρεπε να μείνει για να κυβερνήσει την χώρα εξ ονόματος και των 

                                                 
279  Σ.τ.Μ. Παλιά νορβηγική μονάδα βάρους. Σε ναυτική χρήση, ένα lest ήταν περίπου 400 λίβρες δηλαδή 

181,5 κιλά. Για χρήση ξηρού φορτίου ήταν 12 τόννοι. Όταν χρησιμοποιείται στην ζύγιση ξυλείας ήταν πε-
ρίπου 5200 λίβρες, δηλαδή 2358,5 κιλά. 
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δύο».    
 
Ο Sigurd την εποχή αυτή ήταν περίπου δεκαεννέα ετών. Αυτός και η συνοδεία του ακο-
λούθησαν την δυτική διαδρομή, περιπλέοντας την Γαλλία και την Ισπανία και μπαίνο-
ντας στη Μεσόγειο, με διάφορες περιπέτειες καθοδόν, μάχες με τους Βίκινγκς στη θά-
λασσα και συγκρούσεις με τους Άραβες στην Ισπανία. Κέρδισαν μεγάλη λεία στις Βαλε-
αρίδες Νήσους, όπου άρπαξαν έναν πλούσιο θησαυρό, κατεβάζοντας τους ανθρώπους 
στις βάρκες του πλοίου και εγκαταλείποντάς τους σε μια σπηλιά, σ’ έναν γκρεμό, τον 
οποίο κατείχαν οι ειδωλολάτρες. Τον Sigurd υποδέχθηκε θερμά ο Ρογήρος της Σικελίας 
και κατόπιν συνέχισε το ταξίδι του για τους Αγίους Τόπους, όπου τον υποδέχθηκε ο Βαλ-
δουίνος της Ιερουσαλήμ. Υπάρχει μία αναφορά για την άφιξή του στην Ιστορία του Ful-
cher της Chartres,280 όπου καταγράφεται η εκστρατεία της Ιερουσαλήμ από το 1095 έως 
το 1127. Από αυτή μαθαίνουμε το πώς ορισμένοι Νορβηγοί έφτασαν στην Γιάφα [αρχαία 
Ιόππη] με πενήντα πέντε πλοία (άλλες πηγές λένε εξήντα) σ’ ένα κρίσιμο σημείο της εκ-
στρατείας, όταν την Άκρα πολιορκούσαν οι Σαρακηνοί. Ο αρχηγός τους περιγράφεται ως 
ένας πολύ όμορφος νέος, συγγενής του βασιλιά της Νορβηγίας. Υπάρχει επίσης μία ανα-
φορά στη συνάντηση του Βαλδουίνου και του Sigurd στο Χρονικό του Αλβέρτου της Αιξ 
(Aix-en-Provence). 
 
Μας δίνεται άλλη μία λεπτομερής αφήγηση της επίσκεψης στην Fornmanna Sǫgur. Εδώ 
λέγεται ότι ο Αιγυπτιακός στόλος αποσύρθηκε από την Akrborg (Άκρα) όταν εμφανί-
στηκαν τα Νορβηγικά πλοία και ο Sigurd εισήλθε στην πόλη. Ο Βαλδουίνος τον θερμο-
παρακάλεσε τότε να μείνει λίγο καιρό για να βοηθήσει στην κατάκτηση των Αγίων Τό-
πων και ο Sigurd απάντησε ότι γιαυτό ακριβώς είχε έρθει, αλλά πως ήθελε επίσης να ε-
πισκεφτεί τους Αγίους Τόπους. Ο Βαλδουίνος τότε τον πήγε στη Ιερουσαλήμ, όπου κλη-
ρικοί με λευκά ράσα οδήγησαν μία πομπή στον Άγιο Τάφο. Λέγεται πως ο βασιλιάς της 
Ιερουσαλήμ διέταξε ο δρόμος που οδηγούσε στην πόλη να καλυφθεί με πλούσια κόκκινα 
πανιά και να ειδοποιήσουν τους ανθρώπους ότι έρχεται ένας μεγάλος βασιλιάς και…      
 
«...είναι σωστό να του προσφέρουμε μεγάλη τιμή και να μεταχειριστούμε βασιλικά έναν 
πρίγκιπα που έχει ήδη στηρίξει την αγία Εκκλησία του Χριστού με τα μεγάλα του κατορ-
θώματα ενάντια στους ειδωλολάτρες. Θα κρίνουμε την εξουσία και την αξία του από τον 
τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Αν έλθει κατευθείαν στην πόλη και δεν φανεί να 

                                                 
280  Σ.τ.Μ. Ο Fulcher της Chartres (περίπου 1059 - μετά το 1128) ήταν ιερέας και συμμετείχε στην Πρώτη 

Σταυροφορία. Υπηρέτησε τον Βαλδουίνο Α΄ της Ιερουσαλήμ για πολλά χρόνια και έγραψε ένα χρονικό της 
Σταυροφορίας, στα Λατινικά. 
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παρατηρεί τα πλούσια υλικά που έχουν στρωθεί προς τιμή του, τότε θα πρέπει να υποθέ-
σουμε ότι είναι συνηθισμένος σε μια τέτοια είδους πολυτέλεια στην πατρίδα του...» 
 
Δεν αποτελεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Sigurd αγνόησε τους στολισμούς και η ομάδα του 
διέτρεξε ιππεύοντας τον δρόμο χωρίς σχόλια, επειδή τους είχε προειδοποιήσει ότι οτιδή-
ποτε ασυνήθιστο κι αν δουν, να μη δείξουν καμία έκπληξη. Ο Βαλδουίνος οδήγησε τον 
φιλοξενούμενό του σε όλους τους Αγίους Τόπους και αφού πήραν φοίνικες, επισκέφθη-
καν τον Ιορδάνη ποταμό, όπου φαίνεται πως ο Sigurd τον διέσχισε κολυμπώντας, σύμ-
φωνα με το έθιμο, και κατέγραψε τον άθλο του δένοντας έναν κόμπο στα φρύγανα που 
ήσαν στην άλλη πλευρά ή τουλάχιστον όπως ισχυριζόταν αργότερα. Τότε ο βασιλιάς ρώ-
τησε τον Sigurd τι επιθυμούσε περισσότερο να έχει και ο Sigurd του ζήτησε ένα τεμάχιο 
από τον Τίμιο Σταυρό. Μετά από κάποια συζήτηση με τον πατριάρχη και τους επισκό-
πους, αυτό συμφωνήθηκε, υπό τον όρο ότι θα ετοποθετείτο δίπλα στην λειψανοθήκη του 
Αγίου Ούλαφ στη Νορβηγία. Μετά απ’ αυτό ο Sigurd βοήθησε τον Βαλδουίνο στην πο-
λιορκία της Σιδώνας.  
 
Έφυγε τον χειμώνα του 1110 και πήγε στην Κύπρο, όπου χωρίς αμφιβολία επισκέφθηκε 
τον τάφο του Erik. Λέγεται ότι έμεινε ένα μήνα στην Aegilsness(;;;;;;) περιμένοντας κά-
ποιον ευνοϊκό άνεμο, επειδή ήθελε να κάνει επίδειξη των πλοίων του με τα μεταξωτά 
καλύμματα στα πανιά τους, καθώς έμπαινε στο λιμάνι της Κωνσταντινούπολης. Το πνεύ-
μα της υπεροχής είναι πολύ σαφές σε όλη αυτή την αφήγηση και το ‘παζάρεμα’ του 
Sigurd για ένα τεμάχιο του Τιμίου Σταυρού, με σκοπό να φανεί ισάξιος του επιτεύγματος 
του Erik, θέλει να κρατήσει την ισορροπία με την αφήγηση των πράξεων του Sigurd 
στην Κωνσταντινούπολη. Μπορούμε να παραβλέψουμε πολλές από τις λεπτομέρειες, 
μερικές από τις οποίες απηχούν ιστορίες για τον Harald τον Αμείλικτο και άλλους διά-
σημους δυτικούς ηγέτες των προηγούμενων ετών, αν και αναμφίβολα ο αλαζών νεαρός 
βασιλιάς έκανε ότι μπορούσε για να εντυπωσιάσει τον αυτοκράτορα αυτής της υπέροχης 
πόλης και να αποδειχθεί άξιος των άλλων Σκανδιναβών, οι επισκέψεις των οποίων είχαν 
γίνει αντικείμενο ποιημάτων και ιστοριών στον Βορρά. Με τα λαμπρά πανιά του, κινή-
θηκε αργά γύρω από τις ακτές, πέρα από τα οχυρά, τα κάστρα και τα χωριά, και οι άν-
θρωποι κατέβαιναν στην ακτή για να δουν τον στόλο του να παραπλέει. Ο Αλέξιος διέ-
ταξε να ανοίξει η Gullvarta, η Χρυσή Πύλη γι’ αυτόν, και το όνομα που χρησιμοποιείται 
εδώ για την Χρυσή Πύλη, φαίνεται να είναι Ρωσικής μορφής, προφανώς σε χρήση από 
τους Βάραγγες. Τότε ο δρόμος καλύφθηκε με μετάξι και ο Sigurd με τους άνδρες του ιπ-
πεύοντας έφτασαν στο παλάτι. για να εντυπωσιάσει τους Έλληνες ακόμη περισσότερο, 
τοποθέτησε ακόμη και χρυσά πέταλα στο άλογό του και φρόντισε να πέσει κάποιο απ’ 
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αυτά στο δρόμο και (και είχε φροντίσει επίσης) κανείς να μην το πάρει από κάτω. Τους 
υποδέχθηκαν τραγουδιστές και μουσικοί και τους εισήγαγαν στο παλάτι, όπου ο αυτο-
κράτορας τους έστειλε πουγκιά με χρυσό και ασήμι. αυτά, όμως, αμέσως τα παρέδωσε 
στους άντρες του. Κατόπιν ακολούθησαν κασέλες με χρυσάφι, τις οποίες μεταχειρίστηκε 
με τον ίδιο τρόπο, και τελικά μία τήβεννος από πορφυρό μετάξι και δύο χρυσά μπαούλα 
με χρυσούς κρίκους. ο Sigurd καταδεκτικά πήρε την τήβεννο και τους κρίκους, και μάλι-
στα έκανε μία ομιλία στα ελληνικά για να ευχαριστήσει τον αυτοκράτορα. Μετά τη δια-
μονή του, του προσφέρθηκε η ίδια επιλογή ανάμεσα σ’ ένα δώρο από χρυσό και μία ψυ-
χαγωγία στον Ιππόδρομο, όπως είχε γίνει και με τον Erik. επειδή όμως ο Sigurd βρισκό-
ταν καθοδόν προς την πατρίδα του και είχε ήδη κερδίσει πολλά λάφυρα, επέλεξε να δει 
τα παιχνίδια. Μας έχει δοθεί μία αφήγηση γι’ αυτά. Κατόπιν, ο Sigurd κάλεσε τον αυτο-
κράτορα σε μία γιορτή και πάλι ακούμε ότι χρησιμοποιήθηκαν καρύδια όταν δεν μπόρε-
σαν να βρεθούν τα συνηθισμένα καύσιμα. Όταν έφυγε για να επιστρέψει μέσω του ανα-
τολικού δρόμου, δώρισε τα πλοία του με τα χρυσά ακρόπρωρα στον αυτοκράτορα και 
λέγεται πως αυτά τα ακρόπρωρα τοποθετήθηκαν στην εκκλησία του Αγίου Πέτρου, 
πράγμα που ίσως σημαίνει στο παλιό μοναστήρι του Αγίου Πέτρου, όχι μακριά από το 
λιμάνι. Υπάρχει ένας θρύλος ότι ένα από αυτά, ένας επίχρυσος δράκος, μεταφέρθηκε στο 
Βέλγιο όταν η πόλη λεηλατήθηκε και εγκαταστάθηκε στον πύργο του Δημαρχείου της 
Γάνδης. ωστόσο, ο δράκος εκεί φαίνεται να είναι έργο ντόπιων τεχνιτών του δέκατου 
τρίτου αιώνα.   
 
Τόσο η ιστορία με τα καρύδια όσο και αυτή των μεταξωτών πανιών, έχει χρησιμοποιηθεί 
και προηγουμένως. φημολογείται ότι ο Ολέγκ του Κιέβου χρησιμοποιούσε μεταξωτά πα-
νιά, αν και το πιθανότερο είναι να απόκτησε κάποιο πλούσιο υλικό στους Αγίους Τόπους 
το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να εντυπωσιάσει τους Έλληνες και το μετάξι να μην ήταν 
το κατάλληλο υλικό για τα πανιά. Η περιφρόνηση του χρυσού και του αργύρου τονίζεται 
επίσης στις ιστορίες του Harald του Αμείλικτου και άλλων ηρώων και το χρυσό πέταλο 
που άφησε στο δρόμο ήταν μία χειρονομία που αποδίδεται στον Ροβέρτο της Νορμανδί-
ας.  
 
Η έμπνευση αυτών των ιστοριών, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, προέρχεται σα-
φώς από το δέος και τον φθόνο που αισθάνονταν οι Σκανδιναβοί μπροστά στα πλούτη 
και τις πολυτέλειες του Βυζαντινού κόσμου και από την επιθυμία να μην αισθανθούν υ-
ποδεέστεροι ως προς τα πρότυπα αυτής της νέας και δαιδαλώδους πόλης. Το ταξίδι του 
Sigurd υπήρξε προφανώς προσοδοφόρο, σύμφωνα με τα λόγια που του αποδίδονται μετά 
την επιστροφή του στη Νορβηγία: «Συμμετείχα σε πολλές μάχες στη Serkland και σε ό-
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λες αυτές αναδείχθηκα νιητής και πήρα πολλά πλούσια λάφυρα, παρόμοια των οποίων 
ποτέ πριν δεν έχουν εισέλθει στην χώρα». Η ίδια διατύπωση αυτού του κομπασμού, ω-
στόσο, μας υπενθυμίζει τα μεγάλα επιτεύγματα του Harald του Αμείλικτου και τον πλού-
το που έφερε στην πατρίδα του. το πρότυπο για έναν Νορβηγό βασιλιά που επισκέπτεται 
την Ανατολή έχει πλέον εδραιωθεί και πρέπει να συντηρηθεί κατάλληλα από τους ιστο-
ρικούς.  
 
Ο τελευταίος ηγέτης από τον Βορρά που καταγράφεται ως επισκέπτης της Κωνσταντι-
νούπολης, ήταν ο Jarl Rognvald από τις Ορκάδες νήσους (Orkney) (βλ. σημ. 111), που 
δεν είναι πλέον ένας νεαρός άνδρας, αφού τότε που έφυγε από το σπίτι του ήταν σαρα-
νταπεντάρης, αλλά παρόλα αυτά ένας ηγέτης που μπορούσε να συγκριθεί με τους μεγά-
λους πρωταθλητές των Βίκινγκς του παρελθόντος. Η αφήγηση του ταξιδιού του στους 
Αγίους Τόπους και η επιστροφή του μέσω Κωνσταντινουπόλεως, δίνεται στην Orkney-
inga Saga281 και θεωρείται ότι έχει προέλθει από ξεχωριστή ιστορία ή þáttr, βασισμένη 
εν μέρει στους στίχους του ίδιου του Jarl και άλλων ποιητών της συντροφιάς του και εν 
μέρει στην προφορική παράδοση. Μεγάλο μέρος της αφήγησης στην Orkneyinga Saga 
σ’ αυτό το σημείο, ωστόσο, πιθανότατα ανήκε σε μια χαμένη σάγκα του Erling Crick-
neck, του Nορβηγού jarl (βλ. σημ. 73) που έπαιξε μεγάλο ρόλο στην εκστρατεία. Ο Eind-
ridi ο Νεώτερος (βλ. σημ. 241) έπρεπε να πείσει τον Jarl να αναλάβει το προσκύνημα, 
και ο ίδιος προσφέρθηκε ως οδηγός. Καταρτίστηκαν λεπτομερή σχέδια και η προετοιμα-
σία διήρκεσε δύο χρόνια. Καινούργια πλοία ναυπηγήθηκαν στη Νορβηγία για την επιχεί-
ρηση και συμφωνήθηκε πως ο Jarl, ο αρχηγός της ομάδας, θα πρέπει να είναι ο μοναδι-
κός άνθρωπος το πλοίο του οποιου θα έχει ένα ακρόπρωρο με κεφάλι δράκου. Το πλοίο 
του κατασκευάστηκε στην πόλη Μπέργκεν της Νορβηγίας και την άνοιξη του 1150, ο 
Jarl πήγε να το παραλάβει. Περιγράφεται λεπτομερώς στη σάγκα: «Το πλοίο είχε 35 θέ-
                                                 
281  Η Orkneyinga saga (που ονομάζεται επίσης Ιστορία των Κομήτων των Ορκάδων νήσων και σάγκα των 

Jarls) είναι μία ιστορική αφήγηση της ιστορίας των νησιών Orkney και Shetland και της σχέσης τους με 
άλλες κοντινές πολιτείες, ιδιαίτερα τη Νορβηγία και τη Σκωτία. Επίκεντρο του έργου είναι η διαδοχή των 
jarls που κυβέρνησαν την Κομητεία των νήσων Orkney, την οποία αποτελούσαν τα Norðreyjar ή οι Βόρει-
οι Νήσοι, τόσο οι Orkney όσο τα Shetland και υπάρχουν συχνές αναφορές και στα δύο αρχιπελάγους σε 
ολόκληρη την περιοχή. Η αφήγηση ξεκινάει με μία σύντομη μυθολογική εξιστόρηση των προγόνων και 
κατόπιν προχωρά στην περιγραφή της ενσωμάτωσης των νησιών στη Νορβηγία όπου βασίλευε ο Harald ο 
Ξανθός. Η σάγκα περιγράφει, με ποικίλους βαθμούς λεπτομέρειας, τη ζωή και την εποχή των πολλών jarls 
που κυβέρνησαν τα νησιά από τον 9ο ως τον 13ο αιώνα. Υπάρχουν αρκετά επαναλαμβανόμενα θέματα 
στην Orkneyinga saga, μεταξύ των οποίων διαμάχες μεταξύ αδελφών, οι σχέσεις μεταξύ των jarls και του 
στέμματος της Νορβηγίας και η επιδρομή στις Suðreyjar - οι Εβρίδες νήσοι. Εν μέρει, σκοπός της σάγκας 
ήταν να προσφέρει μία ιστορία των νησιών και να επιτρέψει στους αναγνώστες της να «κατανοήσουν την 
ύπαρξή τους μέσα από την γνώση της καταγωγής τους», αλλά ακόμη και εκεί όπου λείπει η ιστορική αλή-
θεια, παρέχει στους σύγχρονους μελετητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν τα κίνητρα των συγγραφέων 
και των πολιτικών στις Ορκάδες νήσους του 13ου αιώνα.  
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σεις κωπηλατών και ήταν έργο καλής μαστορικής τέχνης, διακοσμημένο παντού. το α-
κρόπρωρο, η πρύμνη και το ανεμούριο ήταν δουλεμένα με χρυσάφι και το υπόλοιπο 
πλοίο ήταν σκαλισμένο από την πρύμνη μέχρι την πλώρη. Ήταν το πιο λαμπρό σκάφος 
αυτού του είδους.»   
 
Παρά τη συμφωνία, ο Eindridi έγινε αντιπαθής, φτάνοντας στο Μπέργκεν το ίδιο καλο-
καίρι μ’ ένα δικό του πολεμικό πλοίο,282 με επένδυση χρυσού σε πλώρη και πρύμνη και 
ζωγραφισμένα τόξα. αυτό το πλοίο, που αναμφίβολα ήταν προς τέρψη πολλών ανθρώ-
πων, χάθηκε έξω από τα νησιά Shetland. Αφού επανδρώθηκαν τα πλοία, η ομάδα επέ-
στρεψε για να ξεχειμωνιάσει στις Ορκάδες νήσους (Orkney). Αρκετοί υψηλόβαθμοι 
Νορβηγοί έλαβαν μέρος στην εκστρατεία και δινονται τα ονόματά τους: ο Erling ο Στρα-
βολαίμης (βλ. σημ. 267) και ο Aslak Erlendson ήταν συγγενείς του Rognvald και υπήρ-
χαν επίσης ο Guttorm Mjola-Pali, ένας αρχηγός από τη Halogaland και ο Eindridi ο Νεώ-
τερος, ο Sweyn Ronaldson από το Caithness (Σκωτία) και από τις Ορκάδες νήσους 
(Orkney) ο Magnus Havardson και ο Jon Fot Petuson, ο γαμπρός του Rognvald, ενώ ο 
επίσκοπος William των Παρισίων ενεργούσε ως διερμηνέας. Υπήρχαν επίσης τέσσερις 
ποιητές στην παρέα: ο Thorgeir Scotpoll, ο Odd ο Βραχύς, ο Thorbjorn ο Μαύρος και ο 
Armod. Κατά τη διάρκεια του χειμώνα στα νησιά Ορκάδες (Orkney) ο καιρός ήταν κα-
κός και η παρέα φαίνεται ότι ήταν δύσκολο να κρατηθεί υπό έλεγχο. ίσως να ήταν εκείνη 
τη στιγμή που έκαναν μια επίσκεψη στο Maeshowe, τον μεγάλο προϊστορικό ταφικό 
τύμβο, με έναν μεγαλιθικό ταφικό θάλαμο, στην οροσειρά του νησιού. Χάραξαν φράσεις 
με ρουνικούς χαρακτήρες στον θάλαμο αναφέροντας ότι ‘μπούκαραν’ «Jorsala-men» 
(προσκυνητές) και ότι φεύγοντας πήραν μαζί τους έναν θησαυρό, αν και δεν είναι σαφές 
αν αυτό αναφέρεται σε ανακαλύψεις που έγιναν εκείνη τη στιγμή ή είχαν γίνει παλιότε-
ρα. 
 
Τελικά, το 1151 ξεκίνησαν τα δεκαπέντε πλοία, αφού ο Eindridi προμηθεύτηκε ένα νέο 
σκάφος για να αντικαταστήσει εκείνο που είχε χάσει. Το ταξίδι, περιπλέοντας την ανα-
τολική ακτή της Αγγλίας και κάνοντας τον γύρο της Γαλλίας και της Ισπανίας ήταν συ-
ναρπαστικό, με κάποιες συγκρούσεις καθοδόν και με ευκαιρίες να αρπάξουν λάφυρα. 
Αφού πέρασαν τα Στενά του Γιβραλτάρ, ο Eindridi εγκατέλειψε την εκστρατεία, επιβε-
βαιώνοντας έτσι τις υποψίες τους ότι τους είχε προδώσει κατά τη διάρκεια μιας επίθεσης 
σ’ ένα κάστρο. Κοντά στη Σαρδηνία αντιμετώπισαν δύο dromunds (‘δρόμωνες’), τερά-
στια, ψηλά εμπορικά πλοία «σαν αυτά που έχουν οι άνθρωποι σε αυτό το μέρος του κό-

                                                 
282  Σ.τ.Μ. Τύπου drakkar, με την μορφή ενός δράκου στο ακρόπρωρο, μακρύ και ταχύτατο. Κλασικό πλοίο 

των Βίκινγκς. 
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σμου», που στην αρχή τα πέρασαν για νησιά λόγω του τεράστιου μεγέθους τους. Παρόλο 
που ο Επίσκοπος τους προειδοποίησε ότι αν προσπαθούσαν να επιβιβαστούν σ’ αυτά, θα 
χυνόταν πάνω τους ζεστή πίσσα και θειάφι, αποφάσισαν να κάνουν την προσπάθεια. Έ-
βαλαν μερικά από τα πλοία τους τόσο κοντά ώστε τα βλήματα και το υγρό πυρ να πέ-
φτουν στην θάλασσα περνώντας από πάνω τους, και ενώ καλύφθηκαν πίσω από τις α-
σπίδες τους, οι τοξώτες από τα άλλα πλοία κτύπησαν το dromund. Εκείνοι που ήταν κο-
ντά στα πλευρά του σκάφους άνοιξαν μία τρύπα στο κύτος και έτσι ανέβηκαν στο πλοίο. 
Μεγάλο μέρος από το πολύτιμο φορτίο όμως χάθηκε, καθώς έβαλαν φωτιά στο πλοίο 
πριν ανακαλύψουν το φορτίο, και έτσι δεν μπόρεσαν να το σώσουν από το φλεγόμενο 
πλοίο.   
 
Έπλευσαν στην Κρήτη και στην Αγία Γη, και έφτασαν στην Άκρα, όπου αρκετοί από την 
ομάδα πέθαναν από αρρώστιες. Επισκέφτηκαν τους Αγίους Τόπους και ο Rognvald με 
τον Sigmund το Αγκίστρι, κολύμπησαν κατά πλάτος τον Ιορδάνη ποταμό και έδεσαν κό-
μπους στα φρύγανα της άλλης πλευράς, όπως είχε κάνει ο Sigurd. Κατόπιν, συνέθεσαν 
στίχους, προφανώς αγωνιστικά, στους οποίους αναφέρονταν αυτοί που είχαν μείνει πίσω 
και όσοι δεν είχαν κάνει το ταξίδι, ενδεχομένως χλευάζοντας τον Eindridi. Τα λόγια του 
ίδιου του Sigurd στον αδερφό του Eynstein, αφού επέστρεψε στην πατρίδα, και του είπε 
ότι είχε δέσει έναν κόμπο για τον Eynstein στην άλλη πλευρά του Ιορδάνη και πως αν ο 
αδελφός του δεν πήγαινε εκεί για να τον λύσει, τότε δεν θα μπορούσε να ξεφύγει από μία 
κατάρα που του είχαν ρίξει, είναι προφανώς μια αναφορά στην παλαιά συσχέτιση ανά-
μεσα σε ένα κόμβο και ένα μαγικό ξόρκι, με τα ξόρκια να παραμένουν ισχυρά έως ότου 
ο κόμβος που εξασφαλίζει τη δύναμή τους, λυθεί. Φαίνεται ως εάν οι άνθρωποι του Βορ-
ρά να είχαν μετατρέψει ένα γνωστό έθιμο, την διάπλευση του Ιορδάνη καλυμπώντας, ως 
απόδειξη ότι ο προσκυνητής είχε ολοκληρώσει τον όρκο του, με μία καύχηση και μία 
πρόκληση σε όσους δεν είχαν αποδειχθεί ίσοι τους σ’ ένα επικίνδυνο προσκύνημα. 
Πράγματι, γίνεται φανερό ότι οι Χριστιανοί βασιλείς και οι jarls από τον Βορρά, ανα-
λαμβάνοντας ένα προσκύνημα δεν ήταν τόσο διαφορετικοί από τους προηγούμενους Βί-
κινγκς που αναζητούσαν την Κωνσταντινούπολη ως τον τόπο εκείνον όπου θα μπορού-
σαν να κερδίσουν πλούτο και φήμη και θα εδραίωναν την ανωτερότητά τους απέναντι σε 
όσους είχαν παραμείνει στην πατρίδα.  
 
Ελάχιστα πράγματα γνωρίζουμε για την επίσκεψη στην ίδια την Κωνσταντινούπολη ε-
κτός από το ότι καθυστέρησαν στην Aegilsness(;;;;;;) και κατόπιν «εισέπλευσαν (στην 
Κωνσταντινούπολη) όπως ήξεραν ότι είχε κάνει ο Sigurd ο σταυροφόρος», με τον συγ-
γραφέα της σάγκας να ανησυχεί μήπως ο Rognvald δεν σταθεί ισάξιος προς τους επιφα-
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νείς προκατόχους του. Ο αυτοκράτορας Μανουήλ Α΄ (1143-80), τους καλοδέχθηκε και 
προσφέρθηκε να τους προσλάβει στην υπηρεσία του αν ήθελαν να μείνουν στο Βυζάντιο. 
Η στροφή από ποίημα του ίδιου του Rognvald, που αναφέρεται παρακάτω, υποδηλώνει 
ότι αυτό ήταν το αρχικό σχέδιο. Λέγεται επίσης πως ο αυτοκράτορας έδωσε στον jarl ένα 
χρηματικό δώρο, πιθανώς ένα επίδομα για να τους στηρίξει κατά τη διάρκεια της παρα-
μονής τους στην πόλη. Ίσως η παρουσία του υποχθόνιου Eindridi, ο οποίος βρισκόταν 
πλέον υπό την εύνοια του αυτοκράτορα, τους βοήθησε στο να απορρίψουν την προσφο-
ρά εισόδου στην Φρουρά και έτσι έφυγαν την άνοιξη. Έπλευσαν στη Βουλγαρία και κα-
τόπιν ταξίδεψαν διά ξηράς μέσω Ρώμης, Γερμανίας και Δανίας. Με την επιστροφή τους, 
μαθαίνουμε ότι όλοι όσοι συμμετείχαν σ’ αυτή την εκστρατεία απέκτησαν φήμη.  
 
Ο ομοιοκατάληκτος στίχος που συνέθεσε ο Jarl Rognvald, με τον οποίο καλεί τους συ-
ντρόφους του να επισκεφτούν την Miklagard, δημιουργεί την κατάλληλη κατάληξη σ’ 
ένα κεφάλαιο για τους δεσμούς της Σκανδιναβίας με το Βυζάντιο. Για άλλη μια φορά 
βλέπουμε τη μεγάλη πόλη ως στόχο του τυχοδιώκτη, τον τόπο όπου οι πλούσιες αμοιβές 
περίμεναν τον τολμηρό ταξιδιώτη και όπου υπήρχε η ευκαιρία να πολεμήσει υπό το λά-
βαρο ενός διακεκριμένου ηγέτη και μεγάλου αυτοκράτορα. Αν και τα φημισμένα ιερά 
και τα άγια λείψανα υποτίθεται πως αποτελούσαν τον ομολογημένο στόχο του ταξιδιού 
τους και ισχυρίζονταν ότι το ανελάμβαναν για τη μεγάλη δόξα του Θεού, στην πραγμα-
τικότητα φαίνεται πως λίγα πράγματα είχαν αλλάξει. Τα λόγια του Rognvald είναι σημα-
ντικά: 
 

‘Ας καβαλήσουμε το άτι του βασιλιά της θάλασσας.   
δεν θα χρειαστούμε κανένα αλέτρι από το χωράφι.   
οι μουσκεμένες πλώρες μας θα οργώσουν τη θάλασσα, 
και πάμε για την Miklagård. 
Υπηρετούμε τον πρίγκιπα για την αμοιβή μας και έτσι 
μπαίνουμε στην κλαγγή της σύγκρουσης, 
για να κοκκινίσουμε τα σαγόνια του λύκου και να φέρουμε  
στην πατρίδα χρυσό από τον ένδοξο βασιλιά.’    
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Εισαγωγή 
 
Οι Σκανδιναβοί στις εκστρατείες τους προς ανατολάς με σκοπό το εμπόριο και τους φό-
ρους υποτέλειας, ή για να καταταγούν ως πολεμιστές κάτω από τους πρίγκιπες της 
Garðard (βλ. σημ. 18) και του Βυζαντινού αυτοκράτορα, έρχονταν σε επαφή με πολλούς 
λαούς και φυλές. Συνδέονταν επί μακρόν με τους Λάπωνες και τις Φιννο-Ουγγρικές φυ-
λές της βόρειας Βαλτικής και της Αρκτικής Ρωσίας, και με τους μυστηριώδεις Βιαρμίους 
(Biarmians) (βλ. σημ. 50), και αντιμετώπισαν άλλους Φιννο-Ουγγρικούς και Βαλτικούς 
λαούς, καθώς και τους δυτικούς Σλάβους της νότιας Βαλτικής, καθώς συνεχιζόταν η 
διείσδυση προς τα ανατολικά. Αργότερα ήρθαν σε επαφή με τους ανατολικούς Σλάβους, 
με τους Τουρκο-Ταταρικούς λαούς του Μέσου Βόλγα, τους Πετσενέγκους και άλλους 
νομάδες, και τους Βούλγαρους του Δούναβη. Υπήρχαν συναλλαγές τόσο φιλικές όσο και 
εχθρικές με τους Εβραίους Χαζάρους, οι οποίοι κυβερνούσαν ένα πολυφυλετικό και πο-
λυθρησκευτικό βασίλειο, με τους Μουσουλμανικούς λαούς του Χαλιφάτου και με τους 
Άραβες που συναντούσαν κατά τη διάρκεια των συναλλαγών. Τέλος, υπήρξε μία μακρό-
χρονη σχέση με τους Έλληνες του Βυζαντίου και τους υποκείμενους λαούς τους, με απο-
κορύφωμα την απασχόληση Σκανδιναβών στην Αυτοκρατορική Φρουρά. Αυτοί που ή-
σαν στην υπηρεσία του αυτοκράτορα, μπορούσαν να μετακινηθούν πολύ μακριά, επι-
σκεπτόμενοι τη Μικρά Ασία, τον Καύκασο, την Αγία Γη και την ανατολική Μεσόγειο. 
Ορισμένες από τις επαφές ήταν σύντομες και εχθρικές, αλλά αναμφίβολα, πολλές διήρ-
κεσαν αρκετούς αιώνες.  
 
Είναι θλιβερό το γεγονός ότι λίγες πηγές από την εποχή των Βίκινγκς σώζονται στη Σου-
ηδία, στην περιοχή εκείνη από την οποία τόσοι πολλοί άνδρες κινήθηκαν ανατολικά. 
Γνωρίζουμε περισσότερα για τη Δανία και τη Νορβηγία, αλλά οι γραπτές πηγές μας 
προέρχονται κυρίως από την Ισλανδία. Οι Ισλανδοί υπήρξαν σπουδαίοι ταξιδιώτες, πά-
ντα άπληστοι για ιστορίες και πληροφορίες από το εξωτερικό, μερικές από τις οποίες εν-
σωμάτωσαν με μεγάλη επιδεξιότητα στις σάγκες που είναι σε πεζό λόγο. Έχουμε και τις 
μαρτυρίες για τους περιφερόμενους ποιητές, οι οποίοι επέστρεφαν από την υπηρεσία 
τους στις αυλές των βασιλέων, όχι μόνο με τα υλικά κέρδη τους, αλλά με ποιήματα και 
ιστορίες. μερικοί είχαν βιώσει από πρώτο χέρι τις εκστρατείες προς ανατολάς, όπως πε-
ριγράφονται στους ρωμαλέους, λακωνικούς αλλά δυστυχώς συχνά διφορούμενους στί-
χους τους. Η αυλική ποίηση έχει χαρακτηριστεί ως μία από τις ‘άυλες’ εξαγωγές της Ισ-
λανδίας, και η οποία προκάλεσε επίσης μία ‘άυλη’ εισαγωγή, μεταφέροντας παραδόσεις 
από τον ανατολικό κόσμο. Επιπλέον, στη βόρεια μυθολογία των ποιημάτων Edda και της 
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Πρόζας Edda283 έχουμε μία πλούσια εικόνα του φανταστικού κόσμου της ύστερης επο-
χής των Βίκινγκς και ορισμένα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν από αυτά που γνωρίζουμε 
για τους μύθους άλλων Γερμανικών λαών σε προχριστιανικούς χρόνους. Μπορούμε ειλι-
κρινά να αναρωτηθούμε κατά πόσο αυτό οφείλεται στα σύμβολα και στις ιδέες που προ-
έρχονται από την ανατολική περιοχή, που έδωσαν την έμπνευση στους ποιητές και στους 
παραμυθάδες.    
 
Δύο παράγοντες συνέτειναν στην επιθυμία των Βίκινγκς να ταξιδέψουν προς ανατολάς: 
πρώτος, η ύπαρξη μίας κοινωνίας πολύ πιο προηγμένης και εξελιγμένης από τη δική της, 
αυτή της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και ιδιαίτερα της πρωτεύουσας της. και δεύτερος, 
τα έθιμα και οι παραδόσεις των διαφόρων βαρβαρικών λαών με τους οποίους ήρθαν σε 
επαφή. Εδώ τα προβλήματα που δημιούργησε η επαφή με την ανατολή θα εξεταστούν σε 
δύο ξεχωριστές μελέτες. Πρώτον, υπάρχει το ζήτημα των πιθανών επιπτώσεων στη 
Σκανδιναβική λογοτεχνία και μυθολογία από τις σχέσεις τους με το Βυζάντιο. και δεύτε-
ρον, το ζήτημα των ανατολικών χαρακτηριστικών στη λατρεία του Ωντίν, όπως αυτά εκ-
φράζονται στην τέχνη και στη λογοτεχνία της ύστερης εποχής των Βίκινγκς. Το καθένα 
από αυτά περιέχει τα δικά του πολύπλοκα προβλήματα και η πρόθεση μου είναι μάλλον 
να προταθούν δρόμοι για μία μελλοντική δουλειά παρά να δοθεί κάποια οριστική απά-
ντηση. Στα ζητήματα αυτά ανακατεύονται πολλοί επιστημονικοί κλάδοι και γλώσσες και 
υπάρχει επείγουσα ανάγκη για μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των μελετητών αν είναι 
να σημειωθεί περαιτέρω πρόοδος. Ο Peter Buchholz έχει πει πως φαίνεται ότι για να 
μπορέσει να γραφτεί μία ιστορία της γερμανικής θρησκείας, αυτό θα μπορούσε να γίνει 
μόνο ως μία επιχείρηση συνεργασίας και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όσον αφορά τις πλούσιες 
παραδόσεις της εποχής των Βίκινγκς που καταγράφηκαν στην Ισλανδία κατά την Χρι-
στιανική περίοδο.   
 
 
 
 
 
                                                 
283  Σ.τ.Μ. Οι Έντα (Edda) είναι συλλογές από ποιητικές διηγήσεις παραδοσιακών ιστοριών που σχετίζονται με 

τη Σκανδιναβική μυθολογία. Πρόκειται μάλλον για αποσπασματικά μέρη μιας πολύ μεγαλύτερης παράδο-
σης προφορικών αφηγήσεων, την οποία συνέγραψαν λόγιοι προτού χαθούν ολοκληρωτικά οι ιστορίες. Υ-
πάρχουν διάφορες θεωρίες για την καταγωγή της λέξεως edda. Μία θεωρία υποστηρίζει ότι είναι ταυτόση-
μη με τη λέξη που φαίνεται να σήμαινε προ-γιαγιά. Σύμφωνα με άλλη θεωρία, η λέξη edda σημαίνει ποίη-
ση, ενώ μία τρίτη αναφέρει πως προέρχεται από τη λέξη Oddi, δηλαδή το μέρος εκείνο όπου ο Σνόρρι 
Στούρλουσον έμαθε γράμματα. Υπάρχουν δύο Edda: Η Ποιητική Edda, που είναι και η πιο σύγχρονη από 
τις δύο, και η Νεώτερη Edda (γνωστή και ως Πεζή Edda), που είναι και η πιο παλιά. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
 

Σημεία και Θαύματα 
 
Όταν οι άνθρωποι του Βορρά έφθασαν στην Κωνσταντινούπολη, υπήρχαν πολλά πράγ-
ματα για να τους εντυπωσιάσουν: τα λαμπρά παλάτια, τα μνημεία και οι εκκλησίες, οι 
περίτεχνες παρελάσεις και ο επιβλητικός πλούτος της πόλης, τα μεγάλα τείχη και οι επι-
χρυσωμένες στέγες. Όταν η κοινότητα των θεών, η Asgard,284 περιγράφεται ως μία σειρά 
από λαμπρά παλάτια μέσα σ’ ένα κυκλικό τείχος, που κτίστηκε από έναν γίγαντα, το 
πρότυπο αυτών των περιγραφών θα μπορούσε να είναι η Μεγάλη Πόλη (Κωνστατινού-
πολη). Στο ποίημα Grímnismál από την Edda, οι κατοικίες των θεών θεωρούνται ως αί-
θουσες που στεγάζονται με πολύτιμα μέταλλα και ασήμι, και οι οποίες στηρίζονται σε 
κολόνες χρυσού και λάμπουν από μακριά. Η περιγραφή του ναού της Uppsala από τον 
Αδάμ της Βρέμης (βλ. σημ. 91) με την χρυσή αλυσίδα στην στέγη μπορεί να συγκριθεί 
με τέτοια εικονοπλασία και φαίνεται πιθανό να βασίζεται σε λογοτεχνικές παραδόσεις 
μάλλον παρά σε ρεαλιστικές. 
 
Η σύνδεση των θεών του Άσγκαρ με την Κωνσταντινούπολη δεν είναι απλή υπόθεση. 
Όταν ο Sigurd ο Σταυροφόρος επισκέφθηκε τον Ιππόδρομο, λέγεται ότι οι μορφες των 
θεών και των ηρώων στη σπίνα φαίνονταν ως εάν οι ίδιοι οι Αισίρ285 και οι μεγάλοι ήρω-
ες ήσαν παρόντες στα παιχνίδια. Η φήμη του Ιπποδρόμου ήταν μεγάλη στην Ευρώπη και 
ενέπνευσε τις τοιχογραφίες στο Κίεβο τον 11ο αιώνα. Ο Olsen πρότεινε την υπόθεση ότι 
η εικόνα της Valhallα286 στο ποίημα Grímnismál, με εκατοντάδες πόρτες μέσω των ο-
ποίων οι πολεμιστές του Ωντίν θα μπορούσαν να ξεχυθούν την τελευταία μέρα, βασίστη-
κε στο Κολοσσαίο της Ρώμης, υπενθυμίζοντας μας ότι και άλλα αξιομνημόνευτα κτήρια 
εκτός Βυζαντίου μπορεί να έχουν τραβήξει την φαντασία των ποιητών του Βορρά. Όμως 
ο Ιππόδρομος, ο οποίος εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται στον δωδέκατο αιώνα ως τόπος 
πλουσιοπάροχης ψυχαγωγίας και κέντρο επίδειξης των τεχνολογικών θαυμάτων όπως τα 
                                                 
284  Σ.τ.Μ. Ως Άσγκαρντ, επίσης Ασγάρδη (Asgård στα Δανέζικα και τα Νορβηγικά, Åsgard (Άσγκορ) στα 

Σουηδικά, ή Ásgarðr (Άσγαρδρ) στα Ισλανδικά) είναι η κατοικία των θεών, των Εσίρ, στη Σκανδιναβική 
μυθολογία. Ξεχωρίζει από τον τόπο κατοικίας των θνητών, τη Μιδγάρδη, αλλά και τον τόπο όπου κατοι-
κούν οι Γίγαντες (Ουδγάρδη ή Γιοτουνχέιμ). Το Άσγκαρντ είναι ένας από τους Εννέα Κόσμους και σπίτι 
των Εσίρ, του κυριότερου κλάδου θεοτήτων της σκανδιναβικής μυθολογίας. 

285  Σ.τ.Μ. Το Σκανδιναβικό Πάνθεον. 
286  Σ.τ.Μ. Στη Σκανδιναβική μυθολογία, Βαλχάλλα (Valhöll, "Αίθουσα των σφαγιασθέντων") ονομάζεται η 

αίθουσα του Ωντίν, και είναι το σπίτι όσων σκοτώνονται ένδοξα στη μάχη, τους οποίους καλωσορίζει ο 
Μπράγκι και οι οποίοι συνοδεύονται στη Βαλχάλλα από τις βαλκυρίες. Διαθέτει πεντακόσιες σαράντα 
πόρτες, τοίχους φτιαγμένους από λόγχες, στέγη φτιαγμένη από ασπίδες και πάγκους καλυμμένους με θώ-
ρακες. Λέγεται πως υπάρχει χώρος για όλους όσοι επιλεχθούν. Όλοι αυτοί ονομάζονται Εϊνχέργιαρ. 
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πυροτεχνήματα, πρέπει να είχε λάβει τεράστιες διαστάσεις στις ιστορίες των ταξιδιωτών. 
Το ίδιο είχε συμβεί και με το Μεγάλο Παλάτιο, με την περίπλοκη σειρά κτηρίων, στοών 
και διαβάσεων, που δεν είχε το όμοιο του στην Ευρώπη της εποχής των Βίκινγκς.    
 
Η ιδέα ότι το Βυζάντιο, με τα πολλά αγάλματα των θεών και των ηρώων του, θα μπο-
ρούσε να εκπροσωπεί τον αρχαίο οίκο των βόρειων θεοτήτων βρίσκεται σε συμφωνία με 
την αρχαιολογική θεωρία πως ο Aesir υπό τον ηγέτη τους Ωντίν κατάγεται από τη νοτιο-
ανατολική Ευρώπη. Ο Snorri το υποβάλλει αυτό στην Πρόζα Edda και στην Ynglinga 
Saga, όπου λέγεται πως ο Aesir προέρχεται από την Asaland ή την Asaheim, ανατολικά 
του ποταμού Δον. Η ίδια ιδέα βρίσκεται και σε άλλες Ισλανδικές πηγές, και συνδέεται με 
την ιδέα πως οι Τρώες μετακινήθηκαν προς τον βορρά μετά την πτώση της πόλης τους. 
Ο Saxo υποδηλώνει ότι ο Ωντίν κατοικούσε στο Βυζάντιο, στην ιστορία του για μία χρυ-
σή εικόνα του θεού που έστειλαν εκεί βασιλείς του Βορρά ως ένδειξη φόρου τιμής. Ο 
Snorri μας λέει ότι ο Ωντίν είχε μεγάλη περιουσία στη γη των Τούρκων, δηλαδή στη Μι-
κρά Ασία, και από εκεί ταξίδεψε μέσω της Garðariki και της Saxland (Σαξονίας) στη Δα-
νία, στα βασίλεια του Gylfi της Σουηδίας, της μορφής εκείνης που θέτει ερωτήσεις σχε-
τικά με τους θεούς στο πρώτο τμήμα της Πρόζας Edda. Στην Ynglinga Saga είναι ο Gylfi 
αυτός που συμβιβάστηκε με τους νεοαφιχθέντες, γνωρίζοντας ότι δεν μπορούσε να τα 
βάλει με τον λαό του Asaheim. έτσι ο Ωντίν εγκαταστάθηκε στη Sigtuna, ενώ ο Njord, η 
Freyr, ο Heimdall, ο Thor και ο Balder287 είχαν όλοι τις δικές τους κατοικίες και τον υ-
πηρετούσαν ως ιερείς του ναού.   
 
Η προφανής βάση σύνδεσης μεταξύ του Aesir288 και της Ασίας είναι η ομοιότητα του ο-
νόματος. Με τον ίδιο τρόπο ο Vernadsky ισχυριζόταν ότι ο Aesir έπρεπε νε συνδεθεί με 
τους Asii289 που είχαν συγχωνευτεί με τους Αλανούς ή με τους Rukh-As. Ισλανδοί μελε-
τητές πιστεύουν, ωστόσο, ότι το όνομα Aesir πρέπει να συνδεθεί με τους Anses, τους 
οποίους ο Jordanes290 περιέγραψε ως νεκρούς βασιλείς ή ήρωες τους οποίους λάτρευαν 

                                                 
287  Σ.τ.Μ. Όλες αυτές θεότητες του κόσμου των Βορείων. 
288  Σ.τ.Μ. Είναι όλο το πάνθεον των Σκανδιναβικών θεοτήτων.  
289  Σ.τ.Μ. Οι Asii, Osii, Ossii, Asoi, Asioi, Asini ή Aseni υπήρξε ένας Ινδο-Ευρωπαϊκός λαός της Κεντρικής 

Ασίας, κατά τη διάρκεια του 2ου και 1ου αιώνα π.Χ. Γνωστοί μόνον από τις Κλασικές Ελληνικές και Ρωμα-
ϊκές πηγές, ήταν ένας από τους λαούς που θεωρούνται ως υπεύθυνοι για την πτώση του Ελληνο-
Βακτριανού Βασιλείου. Στην Ελληνική Μυθολογία ήταν τα παιδιά του Ιαπετού και της Ασίας. Οι σύγχρο-
νοι μελετητές έχουν προσπαθήσει να ταυτίσουν τους Asii με άλλους λαούς γνωστούς από Ευρωπαϊκές και 
Κινέζικες πηγές, όπως τους: Yuezhi, Tocharians, Issedones/Wusun και/ή Alans. 

290  Σ.τ.Μ. Ο Ιορδάνης ο Αλανός ήταν σπουδαίος βυζαντινός ιστορικός του 6ου αιώνα. Το παρωνύμιό του 
προέρχεται εκ της καταγωγής του. Ο Ιορδάνης έγραψε δύο ιστορικά έργα στην ύστερη λατινική γλώσσα εκ 
των οποίων το μεν ένα υπό τον τίτλο «Romana» αποτελεί επιτομή γενικής ιστορίας το δε έτερο υπό τον 
τίτλο «Getica», που φέρεται να συνέγραψε στη Κωνσταντινούπολη το 551, αφορά την ιστορία των Γετών 
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οι Γότθοι και με την Αγγλοσαξονική λέξη Ós για τον ‘θεό’. η ίδια ρίζα απαντάται σε ο-
νόματα από πρώιμες ρουνικές επιγραφές. Αλλά στους θρύλους της Asaheim, η επιστη-
μονικές εικασίες αναμιγνύονται με ταξιδιωτικές ιστορίες για τα θαύματα των ανατολικών 
περιοχών, και υποστηρίζονται από την αντίληψη ότι οι επιχρυσωμένες μορφές των αρ-
χαίων θεοτήτων στην Κωνσταντινούπολη εκπροσωπούσαν τους παλιούς θεούς του Βορ-
ρά και οι «ευημεριστικές»291 θεωρίες πως οι ειδωλολατρικοί θεοί που έζησαν κάποτε στη 
γη, ήταν στη μόδα ανάμεσα στους μελετητές του ενδέκατου και δωδέκατου αιώνα.  
 
Οι παρελάσεις, οι πομπές και τα λαμπερά ψηφιδωτά στις Βυζαντινές εκκλησίες ίσως βο-
ήθησαν στη δημιουργία των αφηγήσεων για τους περίτεχνους ναούς και τις μορφές των 
βόρειων θεών με τις πλούσιες τηβέννους και τα κοσμήματα που στέκονται σε ναούς δια-
κοσμημένους με χρυσό και ασήμι. Είναι πλέον γενικά αποδεκτό ότι τέτοιες παραδόσεις 
στις γραπτές πηγές οφείλονται σε λογοτεχνική σύμβαση και δεν βασίζονται σε ρεαλιστι-
κές αφηγήσεις της προχριστιανικής λατρείας στον Βορρά. Όταν θεές όπως η Thorgert 
Hǫlgabrúðr εμφανίζονται στον αέρα πάνω από ένα πεδίο μάχης ρίχνοντας βέλη για να 
βοηθήσει τον Jarl Hakon εναντίον των εχθρών του, υπάρχει μεγάλη ομοιότητα με τις δη-
μοφιλείς ιστορίες για την Παναγία και τους αγίους που εμφανίζονται να βοηθούν τις δυ-
νάμεις του αυτοκράτορα, που ήταν κάτι το συνηθισμένο ανάμεσα στους Βυζαντινούς. Η 
αίσθηση της καταδίκης που επικρέμεται πάνω από την Κωνσταντινούπολη, ακόμη και 
κατά την εποχή της ευημερίας της και η οποία συνδεόταν με τα αγάλματα στους δρόμους 
και στις πλατείες της, ίσως να έχει αφήσει την σφραγίδα της στους βόρειους μύθους σχε-
τικά με την καταστροφή της Asgard, της πόλης των θεών, που οι λαμπροί της θησαυροί 
βρέθηκαν ανάμεσα στα χορτάρια αργότερα για να επαναφέρουν τις αναμνήσεις του πρώ-
ην μεγαλείου της.   
 
Η ιδέα ότι η πλοκή μερικών από τις μεταγενέστερες Ισλανδικές σάγκες ίσως είχε μετα-
φερθεί από Ισλανδούς μετά την επιστροφή τους από την Κωνσταντινούπολη, την οποία 

                                                                                                                                                             
στην εποχή του. Στο έργο αυτό περιλαμβάνονται και κάποια τμήματα του απολεσθέντος έργου του Κασσι-
οδώρου που έφερε τον τίτλο «De origine actibusque Getorum» (= Περί της αρχής και των πράξεων των 
Γετών), ενώ περιέχονται και διάφορες άλλες ιστορικές ειδήσεις της εποχής του Αυτοκράτορα Ιουστινια-
νού. 

291  Σ.τ.Μ. Ευημερισμός ονομάζεται η φιλοσοφική θεωρία του Ευήμερου, Κυρηναϊκού φιλοσόφου του Γ΄ αιώ-
να π.Χ., η οποία αναπτύσσεται στο έργο του «Ιερά αναγραφή», από το οποίο σώζονται μόνο αποσπάσματα. 
Λέγεται ότι επεχείρησε εξερευνητικό ταξίδι στην Ερυθρά θάλασσα και τα μεσημβρινά παράλια της Ασίας. 
Στο βιβλίο του διηγείται το πως διαπλέοντας τον Ινδικό Ωκεανό βρέθηκε στο νησί των Παγχαίων. Εκεί 
βρήκε έναν ναό του Δία και μία χρυσή στήλη, όπου ήταν γραμμένες οι πράξεις του Ουρανού, του Κρόνου, 
και του Δία. Σύμφωνα με αυτά ο Ευήμερος υποστήριζε ότι οι θεοί ήταν αξιόλογοι άνθρωποι (βασιλείς) που 
η φήμη τους ήταν τόσο μεγάλη, ώστε έγιναν θρύλοι, και οι άνθρωποι τους ανύψωσαν σε θεούς. Ο όρος 
χρησιμοποιήθηκε για κάθε φιλοσοφική θεώρηση των θεών ως σπουδαίων ανθρώπων. 
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προέβαλε ο Leach292 το 1921, δεν έχει μέχρι σήμερα δικαιωθεί. Περαιτέρω έρευνα πάνω 
στη λογοτεχνία του ρομαντισμού έχει αποκαλύψει τις μπερδεμένες πολυπλοκότητες των 
μοτίβων που βρέθηκαν στις δημοφιλείς ιστορίες και την ταχεία διανομή τους σε πολλές 
χώρες της Δυτικής Ευρώπης. Εντούτοις, μερικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα στην 
Fornaldar Sǫgur, ιδιαίτερα η αποκατάσταση χαμένων πριγκίπων και πριγκιπισσών και η 
αφήγηση των περιπετειών τους, δείχνουν μία χαρακτηριστική ομοιότητα με τις επικρα-
τούσες μορφές της βυζαντινής μυθοπλασίας. Υπάρχουν επίσης ορισμένα μοτίβα στις ι-
στορίες των ηρώων που υποδηλώνουν μία ανατολική προέλευση όπως αυτό όπου ο ήρω-
ας συναντά το θάνατό του σ’ έναν λάκκο φιδιού. Αυτό θα μπορούσε να προέρχεται μό-
νον από τις ανατολικές χώρες ή τη Βόρεια Αφρική, όπου τα φίδια αφθονούν και μία τέ-
τοια μέθοδος εκτέλεσης είναι γνωστό ότι χρησιμοποιήθηκε από έναν βασιλιά της Τυνη-
σίας κατά τον δέκατο ένατο αιώνα. O Nordland ίσως να έχει δίκιο όταν τονίζει την επιρ-
ροή που είχε η λογοτεχνία με Χριστιανικό όραμα και η ιδέα ότι ο τάφος είναι ένας λάκ-
κος με φίδια, αλλά το μοτίβο του ανθρώπου που περιβάλλεται από φίδια βρίσκεται στις 
στήλες της νήσου Γκότλαντ σ’ ένα ειδωλολατρικό πλαίσιο, όπως και στην άμαξα του 
Oseberg.293 είναι εξίσου πιθανό να προέρχεται από την ανατολική περιοχή με άλλες πα-
ραδόσεις που συνδέονται με τους ήρωες του Ωντίν. Ο Krappe βρήκε παραλληλισμούς 
στα Eλληνικά, ‘Mακεδονικά’294 και Mογγολικά παραμύθια.  
 
Στο πρώτο κεφάλαιο μιας μεταγενέστερης σάγκας, της Damusta Saga, μία άκρως ανιαρή 
ιστορία στήνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ο αυτοκράτορας της ιστορίας, λέγεται ότι ζει 
σ’ ένα φρούριο μ’ έναν μεγάλο καθεδρικό ναό, τη μητέρα πολλών εκκλησιών στην Κων-
σταντινούπολη, που ονομάζεται Aegisif, το ισλανδικό όνομα για την Αγία Σοφία. Μαθαί-
                                                 
292  Σ.τ.Μ. Ο Henry Goddard Leach (1880 - 1970) ήταν ένας Αμερικανός ειδικός στις Σκανδιναβικές σπουδές. 

Είναι γνωστός ως Πρόεδρος του Αμερικανο-Σκανδιναβικού Ιδρύματος και Καθηγητής του Σκανδιναβικού 
Πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο του Κάνσας. 

293  Σ.τ.Μ. Στις αρχές του 20ου αιώνα, ένα καλά διατηρημένο πλοίο των Βίκινγκς ανακαλύφθηκε σ’ ένα μεγάλο 
ταφικό τύμβο στο αγρόκτημα Oseberg, κοντά στο Tønsberg, στην κομητεία Vestfold της Νορβηγίας. Το 
πλοίο αυτό αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα τεχνουργήματα που έχουν επιβιώσει από την Εποχή 
των Βίκινγκς. Το πλοίο και μερικά από τα περιεχόμενά του εκτίθενται σήμερα στο Μουσείο Viking Ship, 
στο Bygdøy στη δυτική πλευρά του Όσλο της Νορβηγίας. Μέσα στο πλοίο βρέθηκε και η άμαξα Oseberg, 
με διαστάσεις περίπου 5,5 μέτρα μήκος και το μέγιστο πλάτος είναι περίπου 1,5 μέτρα και ύψος 1,20 μέ-
τρων. Είναι όλη ξυλόγλυπτη. Τα γλυπτά δείχνουν ζώα, ανθρώπους και σύμβολα και το πίσω μέρος είναι 
διακοσμημένο με γάτες. Η σκηνή στο μπροστινό μέρος δείχνει έναν άνδρα που αγωνίζεται με φίδια που 
τον περιβάλλουν από όλες τις πλευρές, ενώ ένα τετράπλευρο κτήνος τον δαγκώνει από τη μία πλευρά. Αυ-
τό πιθανότατα απεικονίζει το μύθο του Gunnar στον λάκκο με τα φίδια. Το νέο Ινστιτούτο για το πλοίο 
Oseberg έχει κατασκευάσει ένα ακριβές αντίγραφο της άμαξας Oseberg και οι έμπειροι τεχνίτες έχουν επί-
σης προτείνει μία θεωρία σε τι χρησιμοποιήθηκε. Ο υπεύθυνος κατασκευής Geir Røvik πιστεύει ότι προο-
ριζόταν για πλούσιες γυναίκες που επρόκειτο να μεταφερθούν προς και από το πλοίο. 

294  Σ.τ.Μ. Στο πρωτότυπο Macedonian, εννοώντας προφανώς την σημερινή Βόρεια Δημοκρατία της Μακεδο-
νίας. Γιαυτό και τα εισαγωγικά στο επίθετο. 
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νουμε ότι τα τείχη της πόλης ήταν τόσο ψηλά και απότομα που μόνο ένα πουλί μπορούσε 
να πετάξει από πάνω τους και πως στο Stolpasund (το Χρυσούν Κέρας) υπήρχε ένας στε-
νός πορθμός, όπου στέκονταν σιδερένιες κολώνες με σιδερένιες πύλες ανάμεσά τους και 
πέρα απ’ αυτό υπήρχε ένας όρμος όπου πολλά πολεμικά πλοία θα μπορούσαν να αγκυ-
ροβολήσουν. Αυτές οι λεπτομέρειες φαίνεται πως έχουν ληφθεί από κάποια περιγραφή 
της Κωνσταντινούπολης, σαν αυτές που μπορούν να βρεθούν σ’ έναν ταξιδιωτικό οδηγό 
για προσκυνητές. Εδώ οι μνήμες των τειχών και της αλυσίδας πάνω από το λιμάνι έχουν 
εντυπωσιάσει τον ταξιδιώτη και η εντυπωσιακή επίδειξη στο Μεγάλο Παλάτιο, πρέπει να 
έχουν βοηθήσει τους Βυζαντινούς να αποκτήσουν την φήμη ότι κατέχουν μια μυστική 
γνώση, ακόμη και μαγική δύναμη. Ο μεγάλος θρόνος με τα μηχανικά του εργαλεία, όπως 
τον περιγράφει ο Λιουτπράνδος, είναι ένα παράδειγμα Βυζαντινής τεχνολογίας και τα 
μηχανικά ρολόγια και τα χρυσά και ασημένια όργανα επιδεικνύοντο σε σημαντικούς επι-
σκέπτες. Ο Arnold Toynbee, απαξιώνοντας αυτά τα εφφέ ως ένα παιδιακίστικο θέαμα, 
μιλάει από τη σκοπιά της δικής μας επιστημονικής εποχής και σίγουρα υποτιμά την επί-
δραση των έξυπνων μοντέλων εργασίας σε εκείνους που δεν θα μπορούσαν να έχουν κα-
μιά ιδέα για τις αρχές που εμπλέκονταν σε όλα αυτά. Οι ίδιοι οι Βυζαντινοί δεν ήταν με-
γάλοι εφευρέτες, αλλά είχαν επωφεληθεί από την επιστημονική εργασία που πραγματο-
ποιείτο εδώ και αιώνες στην Αλεξάνδρεια και από την τεχνολογία των Αράβων γειτόνων 
τους. αυτή την τεχνολογία την είχαν θέσει σε άμεση χρήση για την θέρμανση, τον φωτι-
σμό και την αποχέτευση της πόλης τους, καθώς και στους μηχανισμούς και στις ψυχαγω-
γικές δραστηριότητες με τις οποίες ήλπιζαν να εντυπωσιάσουν τους επισκέπτες τους.    
 
Δεν έχουμε λεπτομερείς αφηγήσεις για το πώς λειτουργούσαν τα αυτόματα. Ο Λιουτ-
πράνδος θεωρεί ότι η ανύψωση του θρόνου ίσως να στηρίζεται στην ίδια αρχή με το οι-
νοπιεστήριο, ενώ φαίνεται ότι τα ωδικά πτηνά δούλευαν με σωλήνες είτε αέρα είτε νε-
ρού. Είναι πολύ απίθανο ο Λιουτπράνδος, παρόλη την περιφρόνηση που αισθάνεται για 
όλα τα Βυζαντινά πράγματα, να υπερέβαλε σε αυτά που έβλεπε. Η έμπνευση του μεταλ-
λικού δένδρου ίσως να προερχόταν από ένα διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους δένδρο 
που υπήρχε στην αυλή της Βαγδάτης, την οποία είχαν επισκεφθεί Βυζαντινοί απεσταλ-
μένοι το 917. Ορισμένα από τα ρολόγια ήσαν μάλλον υδραυλικά και θα χρειαζόταν μόνο 
ένας απλός μηχανισμός για να κτυπάει τις ώρες, αλλά όταν εμφανίζονταν κάποιες μορ-
φές στις πόρτες με το κτύπημα της ώρας, όπως στην περίπτωση του ρολογιού που περι-
γράφει ο Harun b. Yahya (βλ. σημ. 222) τον δέκατο αιώνα, αυτά πρέπει να έχουν εφοδι-
αστεί με βάρη, κυλίνδρους και τροχαλίες, με τον ίδιο τρόπο που δουλεύει το αυτόματο 
κουκλοθέατρο. Τέτοια ρολόγια είχαν πιθανώς κατασκευαστεί από μουσουλμάνους τεχνί-
τες και μερικές φορές στέλνονταν ως δώρα στους Χριστιανούς μονάρχες. η βασική τους 
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αρχή λειτουργίας στηριζόταν σε έναν πλωτήρα που κρεμόταν πάνω από μία δεξαμενή 
νερού, η οποία γέμιζε ή άδειαζε με την βοήθεια ενός μηχανισμού ρύθμισης. Επτά ρολό-
για καταγράφονται στην Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένου του περίφημου ρο-
λογιού στο παλάτι και αυτό της Αγίας Σοφίας. Τα όργανα, που επίσης περιγράφει ο 
Harun b. Yahya, ίσως εργάζονταν με φυσούνα ή με έναν ή δύο κυλίνδρους συμπίεσης, με 
κεντρικό αεροθάλαμο στον οποίο το νερό ενεργούσε ως συσκευή σταθεροποίησης της 
πίεσης. ήσαν αρκετά μικρά όργανα τα οποία θα μπορούσαν να μετακινηθούν όπου χρειά-
ζονταν.  
 
Η θεωρία που συχνά ακούγεται ότι τα αυτόματα επηρέασαν τις περιγραφές των θαυμά-
των στη δυτική λογοτεχνία, αλλά υπάρχουν λίγες μαρτυρίες γι’ αυτά στα Ισλανδικά έρ-
γα. Υπάρχει αμφιβολία στο αν η περιγραφή των μορφών των νεαρών ανδρών που φυ-
σούν κέρατα, τα οποία λειτουργούν με αέρα, στην περιγραφή της αίθουσας του Hugon 
στο Pèlerinage de Charlemagne και των πολλών απομιμήσεών του, βασίστηκε σε δύο 
μορφές στην πύλη του Βουκολέοντος. υπάρχει μία περιγραφή τους σ’ ένα έργο που απο-
δίδεται στον Γεώργιο Κωδινό,295 αλλά δεν υπάρχει αναφορά σε τέτοιες μορφές σε πρώι-
μες πηγές. Οι λογοτεχνικές περιγραφές του παλατιού του Hugon έχουν σαφώς επηρεάσει 
την περιγραφή της αίθουσας του Raudulf,296 την οποία επισκέφθηκε ο Άγιος Ούλαφ σε 
μια ιστορία από το Flateyjarbók, αν και εδώ υπάρχει πρόσθετο υλικό για τη μελέτη των 

                                                 
295  Σ.τ.Μ. «Τὸ λεγόμενον Βύκινον οὕτως ἐκλήθη. τὸ παλαιὸν γὰρ σάλπιγγες ἦσαν χαλκαῖ ἐπάνω τοῦ τείχους, 

ὁ δὲ πύργος ἦν κουφὸς καὶ συριγγώδης, καὶ νότου γεγονότος ἢ βορρᾶ σφοδροῦ καὶ τῶν κυμάτων τῷ τείχει 
προσκρουόντων ἀνήρχετο τὰ πνεύματα βίαια, ἄνωθεν πρὸς τοὺς αὐλίσκους τῶν σαλπίγγων, καὶ ὑπηχεῖ τὸ 
μέλος ξενίζον ἀκοάς, ὅλον Σειρήνιον. ἦν δὲ ἄντικρυ τούτου καὶ ἕτερος πύργος, καὶ δεχόμενος τὴν ἠχὼ τοῦ 
τοιούτου μέλους ἀπεδίδου καὶ αὐτὸς ἦχον τὸν αὐτόν. (De Antiquitatibus Constantinopolitanis, Corpus 
Script. Hist. Byz., XXXVIII, p86 f.). 

296  Σ.τ.Μ. «Ο Raudulf έζησε στις μέρες του βασιλιά αγίου Ούλαφ στην Austrdal (κοιλάδα Österdål), όταν ο 
βασιλιάς ταξίδευε στην χώρα και υποχρέωνε τους ανθρώπους να δεχτούν τον Χριστιανισμό. Έστειλε τους 
γιους του στον βασιλιά Ούλαφ και τον προσκάλεσε στο σπίτι του σε μια γιορτή. Ήταν μάλλον αργά την 
ημέρα που ο βασιλιάς ήρθε στο Raud, με διακόσιους άνδρες. είδε ψηλούς και καλοφτιαγμένους φράχτες, 
και όταν έφτασαν στην πύλη, είδαν πως ήταν ανοικτή αλλά καλά φυλασσόμενη... Όταν ο βασιλιάς εισήλθε 
πάνω στο άλογο του, ο Ραούντ μπόντι έστεκε εκεί με τους γιους του και πολλούς ανθρώπους. Ο Ραούντ 
υποδέχθηκε καλά αυτόν και τους άνδρες του: τότε αφίππευσαν. Ο βασιλιάς ρώτησε τον μπόντι: «Είναι αυ-
τό το ωραίο κτήριο που βλέπω εδώ, στον περίβολο, μία εκκλησία;» Ο μπόντι απάντησε: «Είναι το υπνωτή-
ριο μου, που κτίστηκε το καλοκαίρι και τελείωσε μόλις τώρα». όλη η οροφή του σπιτιού ήταν καλυμμένη 
με ξύλινα «κεραμίδια» και ήταν πισσωμένη. Μετά πήγαν στο καθιστικό και ο βασιλιάς είδε ότι ήταν πολύ 
μεγάλο, και στεγασμένο με πισσωμένες σανίδες» (Fornmanna Sogur, v. 331). Τα ωραιότερα κτήρια ονομά-
ζονται holl (αίθουσα), και κτίζονταν μόνο από βασιλιάδες, οπλαρχηγούς ή jarls. Ένα άλλο κτήριο, το λε-
γόμενο sal, φαίνεται πως ήταν το ίδιο με την αίθουσα, καθώς κτίστηκε για την υποδοχή των επισκεπτών. 
Εδώ και εκεί έχουμε περιγραφές των χώρων που ανήκουν σε εξέχοντες αρχηγούς, πλούσια διακοσμημέ-
νους με γλυπτά, που μερικές φορές αναπαρίσταναν τα κατορθώματα των πολεμιστών…. Αναμφίβολα η τέ-
χνη της ξυλογλυπτικής είχε αναπτυχθεί πάρα πολύ και είχε φτάσει σε μία τελειότητα. Οι τοίχοι, οι πόρτες, 
τα κρεβάτια, τα καθίσματα, κ.α., αναφέρεται πως ήταν πλούσια λαξευμένα. 



 287 

ουρανών που δεν βρέθηκε στη γαλλική πηγή. αυτό όμως δεν υπήρξε ανάγκη να προέλθει 
απευθείας από βυζαντινές πηγές.  
 
Σίγουρα ένα από τα τεχνολογικά θαύματα του Βυζαντίου που μάλλον είχε καταστροφι-
κές συνέπειες στους Σκανδιναβούς που το αντιμετώπισαν, ήταν το Ελληνικό ή υγρό πυρ 
το οποίο χρησιμοποιούσαν σε ναυμαχίες εναντίον των πλοίων που επιτίθενται στην 
Κωνσταντινούπολη. Εδώ δεν ασχολούμαστε πλέον με λογοτεχνικά πρότυπα αλλά με τον 
άμεσο κόσμο της εμπειρίας. Η ανάπτυξη αυτού του πυροβόλου όπλου από τους επιστή-
μονες του Βυζαντίου και η αποτελεσματική διανομή του για χρήση στο ναυτικό, από τον 
7ο αιώνα και εξής, ήταν σίγουρα ένα εξαιρετικό επίτευγμα, με το οποίο ασχοληθήκαμε 
περισσότερο αλλού. Εξακολούθησε να είναι ένα ισχυρό μυστικό όπλο μέχρι τον δέκατο 
τρίτο αιώνα, όταν η ανακάλυψη της σημασίας του νιτρικού καλίου οδήγησε στην ανά-
πτυξη εκρηκτικών παρά εμπρηστικών όπλων. Την εποχή αυτή οι Άραβες είχαν αναπτύξει 
εμπρηστικά υλικά σε τέτοιο σημείο, ώστε οι Βυζαντινοί να μη διαθέτουν πλέον το εξαι-
ρετικό πλεονέκτημα που κατείχαν κάποτε, ενώ η ναυτική τους οργάνωση δεν ήταν πλέον 
τόσο αποτελεσματική όσο είχε υπάρξει. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το βασικό συ-
στατικό του πυρός ήταν μία ένωση που περιείχε πετρέλαιο, με τη μορφή είτε αργού πε-
τρελαίου είτε κάποιου αποστάγματος, και στην δεύτερη περίπτωση ίσως το πύκνωναν με 
ρητίνες για να δημιουργήσει ένα κολλώδες υγρό το οποίο θα συνέχιζε να καίει για πολύ 
ώρα. Πολλά εμπρηστικά υλικά υπήρξαν σε χρήση στον αρχαίο κόσμο από τα έθνη που 
βρίσκονταν σε μικρή απόσταση από τις φυσικές διαρροές πετρελαίου στην Περσία και 
στις περιοχές γύρω από την Κασπία, αλλά το μεγάλο πλεονέκτημα του Βυζαντινού πυρός 
ήταν ο αποτελεσματικός έλεγχός του: μαθαίνουμε ότι μπορούσε να βάλεται είτε προς τα 
αριστερά είτε προς τα δεξιά ή να πέφτει από πάνω. Οι επιπτώσεις αυτού του τρομακτικού 
όπλου περιγράφονται από την Άννα Κομνηνή στην αφήγησή της για μία ναυμαχία κοντά 
στη Ρόδο το 1103:   
 
«…ἐκδειματωθέντες οἱ βάρβαροι τὸ μὲν διὰ τὸ πεμπόμενον πῦρ (οὐδὲ γὰρ ἐθάδες ἦσαν 
τοιούτων σκευῶν ἢ πυρὸς ἄνω μὲν φύσει τὴν φορὰν ἔχοντος, πεμπομένου δ’ ἐφ’ ἃ βού-
λεται ὁ πέμπων κατά τε τὸ πρανὲς πολλάκις καὶ ἐφ’ ἑκάτερα), τὸ δὲ ὑπὸ τοῦ θαλαττίου 
κλύδωνος συγχυθέντες τὸν νοῦν φυγαδείας ἥψαντο. (Οι βάρβαροι τώρα ταράχθηκαν πά-
ρα πολύ, πρώτον, λόγω της φωτιάς που είχε στραφεί κατά πάνω τους (επειδή δεν ήταν συ-
νηθισμένοι σ’ αυτό το είδος μηχανής, ούτε σε μία φωτιά που με φυσικό τρόπο έκαιγε από 
τα πάνω, αλλά σ’ αυτή την περίπτωση κατευθυνόταν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση επιθυ-
μούσε ο αποστολέας, συχνά προς τα κάτω ή προς τα πλάγια) και, δεύτερον, ήταν πολύ ανα-
στατωμένοι από την καταιγίδα και κατά συνέπειαν έφυγαν)».  
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Ο Λιουτπράνδος μας λέει ότι το 941 οι Έλληνες μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το πυρ 
επειδή ο Κύριος τους βοήθησε, ηρεμώντας τους ανέμους και κατευνάζοντας τα κύματα 
«επειδή ειδάλλως οι Έλληνες θα δυσκολεύονταν να εκτοξεύσουν το πυρ τους». Σε μια 
ήρεμη θάλασσα τα μικρά ξύλινα πλοία δεν θα μπορούσαν να αμυνθούν επαρκώς και οι 
άνδρες που έπεφταν στην θάλασσα κινδύνευαν να καούν από τη φωτιά στο νερό. Η γνώ-
ση μας από τα σύγχρονα φλογοβόλα, μας δίνει κάποια ιδέα για τη φρίκη αυτού του ό-
πλου και από τη στιγμή που η μέθοδος επίθεσης των Βίκινγκς στα εχθρικά πλοία έκανε 
αναγκαία την προσέγγιση τους ώστε να μπορούν να κάνουν το ‘ρεσάλτο’, τα καθιστούσε 
ιδιαίτερα ευάλωτα.  
 
Το πυρ χρησιμοποιήθηκε ξανά κατά των Ρως το 1043. Ο Ψελλός μας λέει ότι όταν έγινε 
η επίθεση, η ναυτική δύναμη της πρωτεύουσας ήταν μικρή, αλλά μερικές τριήρεις εξο-
πλισμένες με εργαλεία για τη χρήση του υγρού πυρός είχαν μια άμεση επίδραση στο μέ-
τωπο των ρωσικών πλοίων που είχαν κατακλύσει τον Βόσπορο. Ακόμη και η απλή απει-
λή με το πυρ μπορούσε να ενεργήσει ως πολύτιμος αποτρεπτικός παράγοντας, όπως όταν 
το 971 οι δυνάμεις του Σβιατοσλάβου βρήκαν τον Δούναβη μπλοκαρισμένο από τα ελ-
ληνικά πυρφόρα πλοία και δεν κατάφεραν να ξεφύγουν από την Dristra (βλ. σημ. 165) 
όταν η θέση τους έγινε απελπιστική.   
 
Το υγρό πυρ εκτοξευόταν με σωλήνες τοποθετημένους στις πλευρές των πλοίων. Στα 
Τακτικά λέγεται ότι η εκτόξευση γινόταν με τον θόρυβο κεραυνού και με πύρινο καπνό 
και είναι σαφές ότι η φλόγα μπορούσε να ταξιδέψει αρκετά μακρυά. Το χρησιμοποιού-
σαν επίσης σε χερσαίες μάχες και εναντίον πολιορκητικών μηχανών, αλλά η κύρια αξία 
της για τους Έλληνες παρέμενε στις ναυτικές συγκρούσεις. Υπάρχει μία σαφής αναφορά 
στο υγρό πυρ στην Yngvars Saga, στην αφήγηση μιας πασίγνωστης εκστρατείας στον 
Βόλγα από μία ομάδα Σουηδών τον 11ο αιώνα. Ο Ingvar είχε προειδοποιηθεί για το υγρό 
πυρ και αυτός και οι άνδρες του συνειδητοποίησαν τι συνέβαινε όταν εξακοντίστηκε πά-
νω τους από πλοία που ήταν κρυμμένα στις καλαμιές. Άκουσαν τον θόρυβο των φυσε-
ρών και οι άνδρες στα αντίπαλα πλοία άρχισαν «…να φυσούν με φυσερά σιδηρουργείων 
σε μία εστία στο κέντρο της οποίας έκαιγε φωτιά, και ακουγόταν ένας ισχυρός βρυχηθ-
μός από αυτή. Υπήρχε ένας χάλκινος σωλήνας (eirtromba) και από αυτόν πεταγόταν 
πολλή φωτιά εναντίον ενός από τα πλοία του, έτσι ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα 
δεν έμεινε τίποτα από αυτό εκτός από στάχτες». Ο Ingvar ανταπέδωσε χρησιμοποιώντας 
ένα βέλος πυρός που είχε ανάψει με προσάναμμα το οποίο είχε ευλογήσει ένας επίσκο-
πος και έβαλε με τη σειρά του φωτιά στο εχθρικό πλοίο. Συνέχισε να ρίχνει τα βέλη του 
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κάθε φορά που άκουγε τον θόρυβο του φυσερού και τελικά πέτυχε μία νίκη πάνω στον 
«λαό του διαβόλου». Τέτοια βέλη σίγουρα χρησιμοποιήθηκαν στον πόλεμο, αλλά είναι 
μάλλον απίθανο ένας Σουηδός πρίγκιπας τον 11ο αιώνα να τα είχε έτοιμα για να τα χρη-
σιμοποιήσει ή ότι πλοία με το ελληνικό πυρ και επανδρωμένα με ειδωλολάτρες θα τον 
περίμεναν στον Βόλγα. Ωστόσο, αυτό το απόσπασμα δείχνει την γνώση του τρόπου με 
τον οποίο χρησιμοποιήθηκε το ελληνικό πυρ και η αναφορά στο φυσερό ταιριάζει σε άλ-
λες μαρτυρίες από ελληνικές πηγές για την θέρμανση του εύφλεκτου υγρού που εκτο-
ξευόταν από τους σωλήνες.    
 
Η ηθική επιρροή του ελληνικού πυρός ήταν τεράστια και ο τρόμος και ο ενθουσιασμός 
που προκαλούσε μπορεί να συγκριθεί μόνο με τις δικές μας αντιδράσεις στην ατομική 
βόμβα. Πολλοί σκέφτονταν ότι είναι ένα υπερφυσικό όπλο και στο Χρονικό του Νέστορα 
λέγεται ότι όταν οι Ρως επέστρεψαν στην πατρίδα τους το 941 «... ο καθένας εξιστορού-
σε στους συγγενείς του την πορεία των γεγονότων και περιέγραφε την φωτιά που εκτο-
ξευόταν από τα πλοία. ισχυρίζονταν πως οι Έλληνες είχαν στην κατοχή τους τους κεραυ-
νούς του ουρανού και τους είχαν πυρπολήσει εκτοξεύοντάς τους, έτσι ώστε οι Ρως δεν 
μπόρεσαν να τους κατακτήσουν». Αυτόν τον τρόμο εκμεταλλεύονταν σκοπίμως οι Βυζα-
ντινοί. Η Άννα Κομνηνή διηγείται ότι ο ίδιος ο αυτοκράτορας Αλέξιος επισκεπτόταν τα 
ναυπηγεία για να καθοδηγεί τους εργάτες και έδωσε εντολή να στερεώνονται στα άκρα 
των μεταλλικών σωλήνων που εκτόξευαν την φωτιά, κεφάλια ζώων, ώστε να έχουν «ἐν 
ἑκάστῃ πρώρᾳ τῶν πλοίων διὰ χαλκῶν καὶ σιδήρων λεόντων καὶ ἀλλοίων χερσαίων 
ζῴων κεφαλὰς μετὰ στομάτων ἀνεῳγμένων κατασκευάσας, χρυσῷ τε περιστείλας αὐτὰ 
ὡς ἐκ μόνης θέας φοβερὸν φαίνεσθαι, τὸ διὰ τῶν στρεπτῶν κατὰ τῶν πολεμίων μέλλον 
ἀφίεσθαι πῦρ διὰ τῶν στομάτων αὐτῶν παρεσκεύασε διιέναι, ὥστε δοκεῖν τοὺς λέοντας 
καὶ τἆλλα τῶν τοιούτων ζῴων τοῦτο ἐξερεύγεσθαι. (…να υπάρχουν σε κάθε πλώρη τα κε-
φάλια λιονταριών ή άλλων χερσαίων ζώων κατασκευασμένων από ορείχαλκο ή σίδηρο, με 
το στόμα ανοιχτό και επιχρυσωμένο, έτσι ώστε να τρομοκρατούν απλώς και με την όψη 
τους. Και την φωτιά που θα στρεφόταν εναντίον του εχθρού μέσω σωλήνων, την έκανε να 
περάσει μέσα από τα στόματα των θηρίων έτσι ώστε να φαίνεται πως την εξαπολύουν τα 
λιοντάρια...)». Η υπερφυσική πυρκαγιά που εκχύνεται από τα στόματα των άγριων θηρί-
ων είναι μία θαυμάσια εικόνα δύναμης και τρόμου. ο Αλέξιος ήξερε ακριβώς τι έκανε. Ο 
τονισμός του πυροβόλου δράκου κατά την πρώιμη μεσαιωνική λογοτεχνία, σε διάκριση 
από εκείνη του φιδιού ή του ιπτάμενου δράκου, ίσως να οφείλει κάτι στις συγκεχυμένες 
αναμνήσεις από άγρια κεφάλια δράκου που πετούν φωτιά από ελληνικά πλοία, ενώ η 
φρίκη των εμπρηστικών επιθέσεων ίσως να δικαιολογούν τη ζωντάνια της περιγραφής 
του φλογερού δράκου στο Αγγλοσαξονικό ποίημα Beowulf (βλ. σημ. 97). Με αυτόν τον 
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τρόπο ένα αρχαίο σύμβολο απέκτησε ζωή από την πραγματικότητα του τεχνολογικού 
πολέμου και τη φήμη που είχε η Βυζαντινή αμυντική δύναμη.  
 
Οι μέθοδοι παραγωγής του υγρού πυρός κρατήθηκαν μυστικές και η πολιτική αυτή απο-
δείχθηκε τόσο αποτελεσματική, ώστε μαθαίνουμε ακόμα ότι το μυστικό της παρασκευής 
του έχει χαθεί ανεπιστρεπτεί. Στον δέκατο αιώνα, ο Κωνσταντίνος Πορφυρογέννητος 
απαγόρευσε στον γιο του, μ’ ένα σεμνοπρεπές και εύγλωττο κείμενο, να αποκαλύψει σε 
οποιοδήποτε άλλο έθνος το μυστικό του «υγρού πυρός που εκτινάζεται μέσω σιφόνων 
(σωληνώσεων)». Αυτό, μαζί με τα αυτοκρατορικά ενδύματα και το διάδημα του αυτο-
κράτορα, έπρεπε να θεωρούνται ως ιερό καταπίστευμα, ως δώρο ενός αγγέλου στον 
πρώτο αυτοκράτορα Κωνσταντίνο. Λέει σχετικά με το πυρ: «Είμαστε πεπεισμένοι από 
την πιστή μαρτυρία των πατέρων μας και των παππούδων μας ότι πρέπει να κατασκευά-
ζεται μόνον από χέρια χριστιανών και στην πόλη που κυβερνάται από αυτούς και πουθε-
νά αλλού, ούτε πρέπει να αποστέλλεται ούτε να διδάσκεται σε οποιοδήποτε άλλο έ-
θνος».297 Όποιος αποτύχει σ’ αυτή την εμπιστοσύνη, ακόμα κι αν είναι ο ίδιος ο αυτο-
κράτορας, πρέπει να αποβληθεί από τη θέση του και να λάβει την ποινή του θανάτου. 
Υπάρχει μία προειδοποιητική ιστορία για έναν στρατιωτικό κυβερνήτη που δωροδοκή-
θηκε για να παραδώσει το Ελληνικό πυρ σ’ έναν εχθρό, ο οποίος καταναλώθηκε από τη 
φωτιά που έπεσε από τον ουρανό όταν εισήλθε σε μία εκκλησία. Στην πραγματικότητα, 
υπήρξαν αβλεψίες, όπως όταν 36 σίφονες και το πυρ που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί 
με αυτούς, έπεσαν στα χέρια των Βουλγάρων στην εκστρατεία του 814, ενώ το πετρέ-
λαιο χρησιμοποιήθηκε πολύ αποτελεσματικά από τους Άραβες. Ωστόσο, η κατοχή του 
Βυζαντινού πυρός δεν θα είχε καμμία χρησιμότητα σ’ έναν εχθρό ο οποίος δεν διέθετε 
την απαραίτητη ικανότητα και οργάνωση για να παραγάγει μεγάλες ποσότητες με μία 
αξιόπιστη συνταγή και να μπορεί να παρέχει μία σταθερή ποσότητα στο ναυτικό. Λέγε-
ται πως η προετοιμασία, η συσκευασία και η αποστολή του υγρού πυρός, αποτελούσε 
ευθύνη μιας συγκεκριμένης οικογένειας στην Κωνσταντινούπολη, και διεξήχθη για με-
γάλο χρονικό διάστημα με εντυπωσιακή απόδοση.   
 
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται εναντίον των εμπρηστικών συσκευών, ίσως να έχουν 
                                                 
297  Σ.τ.Μ. «Ὡσαύτως χρή σε καὶ περὶ τοῦ ὑγροῦ πυρός, τοῦ διὰ τῶν σιφώνων ἐκφερομένου μεριμνᾶν τε καὶ 

μελετᾶν, ὡς εἴπερ ποτὲ τολμήσωσί τινες καὶ αὐτὸ ἐπιζητῆσαι, καθὼς καὶ παρ' ἡμῶν πολλάκις ἐζήτησαν, 
τοιούτοις αὐτοὺς ἔχεις ἀποκρούεσθαι καὶ ἀποπέμπεσθαι ῥήμασιν, ὅτι· «Καὶ αὐτὸ ἀπὸ τοῦ <Θεοῦ> δι' 
ἀγγέλου τῷ μεγάλῳ καὶ πρώτῳ βασιλεῖ Χριστιανῷ, ἁγίῳ Κωνσταντίνῳ ἐφανερώθη καὶ ἐδιδάχθη. 
Παραγγελίας δὲ μεγάλας καὶ περὶ τούτου παρὰ τοῦ αὐτοῦ ἀγγέλου ἐδέξατο, ὡς παρὰ πατέρων καὶ πάππων 
πιστωθέντες πληροφορούμεθα, ἵνα ἐν μόνοις τοῖς Χριστιανοῖς καὶ τῇ ὑπ' αὐτῶν βασιλευομένῃ πόλει 
κατασκευάζηται, ἀλλαχοῦ δὲ μηδαμῶς, μήτε εἰς ἕτερον ἔθνος τὸ οἱονδήποτε παραπέμπηται, μήτε 
διδάσκηται.» 
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κι αυτές προστεθεί στη φήμη των σοφών του Βυζαντίου. Η χρήση υφασμάτων από αμία-
ντο ήταν προφανώς γνωστή στον αρχαίο κόσμο, δεδομένου ότι ο Στράβωνας, ο Πλίνιος 
και άλλοι συγγραφείς αναφέρονται σε πετσέτες που φτιάχνονταν από αυτό και μπορού-
σαν να καθαριστούν στην φωτιά. Ο Πλίνιος ισχυρίζεται ότι χρησιμοποιούσαν το ειδικό 
αυτό ύφασμα για να περιτυλίξουν τα σώματα των νεκρών πριν από την καύση, έτσι ώστε 
τα ασβεστοποιημένα οστά να διατηρούνται μαζί. Οι Άραβες χρησιμοποιούσαν χαλιά α-
μιάντου στην εποχή των Βίκινγκς και οι στρατιώτες που εκπαιδεύονταν για να πετούν το 
πετρέλαιο φορούσαν επανωφόρια από αμίαντο για προστασία. Ο Ploss εξετάζει την ευ-
ρέως διαδεδομένη παράδοση των ενδυμάτων που καθιστούν τον άνθρωπο άτρωτο στη 
μεσαιωνική γερμανική λογοτεχνία και δίνει ως αναλογία τα αμπέχονα που φορούσαν οι 
Αμερικανοί στρατιώτες στον Κορεατικό πόλεμο, που ήταν φτιαγμένα από ίνες υάλου 
υφασμένες με νάιλον. αν και κάθε μία ίνα από μόνη της είναι εύθραυστη, όταν πολλές 
θερμανθούν μαζί σχηματίζουν ένα υλικό το οποίο είναι τόσο εύκαμπτο όσο και πρακτικά 
αδιαπέραστο. Αν ο αμίαντος και το μετάξι υφαίνονταν μαζί κατά τη μεσαιωνική εποχή, 
αυτός ο συνδυασμός αποτελούσε ένα προστατευτικό ένδυμα απέναντι στην φωτιά και 
στα όπλα, και ο Ploss παραθέτει την αναφορά της Άννας Κομνηνής σε πανοφώρια και 
κράνη από γκρίζο μετάξι που έμοιαζε με μεταλλικό χρώμα, τα οποία φορούσαν οι στρα-
τιώτες του Αλεξίου στη μάχη του Λεβουνίου το 1191, όταν δεν υπήρχε επαρκής ποσότη-
τα σιδήρου για όλους.    
 
Το πουκάμισο που καθιστά τον άνθρωπο άτρωτο, είναι ένα από τα αγαπημένα μοτίβα της 
Σκανδιναβικής λογοτεχνίας. Στην αφήγηση του θανάτου του ήρωα Ragnar Lodbrok, ο 
ήρωας φορούσε ένα πουκάμισο το οποίο τα όπλα δεν μπορούσαν να διατρύσουν, και αυ-
τό τον προφύλαξε για λίγο στον λάκκο με το φίδι. Όταν, όμως, βγήκε στην αρχή της κα-
ριέρας του για να σκοτώσει τον δράκο, πήρε πρακτικά μέτρα για να προφυλαχθεί από 
την πύρινη αναπνοή του: επέλεξε ένα μάλλινο ύφασμα με τραχειά ύφανση, το θέρμανε 
μέσα σε πίσσα μέχρι που πάχυνε και εμποτίστηκε με ρητίνη και κατόπιν το κύλισε στην 
άμμο για να του προσδώσει μια σκληρή επιφάνεια. Στην αφήγηση του Saxo μαθαίνουμε 
ότι ο ήρωας σκόπευε «…να χρησιμοποιήσει ένα φόρεμα γεμάτο μαλλί, για να προστα-
τευτεί, και μάλιστα πήρε ένα που δεν θα ήταν δύσχρηστο ώστε να μπορεί να μετακινείται 
γρήγορα.» Εδώ, ωστόσο το σημείο προστασίας από την φωτιά χάνεται, αφού αναφέρεται 
μόνο το δηλητήριο του δράκου και η μέθοδος του Ragnar να σκληρύνει το ύφασμα βυθί-
ζοντας το σε κρύο νερό και αφήνοντάς το να παγώσει στο σώμα του δεν είναι λογική. 
Στο έργο Beowulf, ο ηλικιωμένος βασιλιάς προετοίμασε μία προστασία από τη φωτιά του 
δράκου, έχοντας κατασκευάσει μία τεράστια σιδερένια ασπίδα, αρκετά μεγάλη για να 
κρυφτούν πίσω της δύο άνδρες. ενώ ταυτόχρονα φορούσε το ειδικό «πουκάμισο μάχης», 
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το οποίο η μάνα του Grendel στάθηκε αδύνατο να τρυπήσει με το μαχαίρι της. Στο ποίη-
μα η έμφαση που δίνεται στην φωτιά που βρέχει ο ουρανός και τρέχει σαν ένα υγρό ρεύ-
μα από την φωλιά του δράκου, «καυτή με το πυρ της μάχης» καθώς και στα τρομερά α-
ποτελέσματα της καύσης πάνω στους πολεμιστές που συναντούν το τέρας, δημιουργεί το 
ερώτημα αν εδώ μπορούμε να διακρίνουμε Σουηδική επιρροή, βασισμένη σε κάποια 
γνώση του Ελληνικού πυρός που χρησιμοποιείται στον πόλεμο.   
 
Ο Ploss σημειώνει ότι το προστατευτικό πουκάμισο του Ragnar προέρχεται από την 
Aslaug, την κόρη του Sigurd της Völsung, που πολέμησε ως βαλκυρία και πως περιγρά-
φεται ως ένα γκρίζο ένδυμα, δώρο των θεών. Ένα τέτοιο ένδυμα βρίσκεται σε μία σειρά 
από ιστορίες που συνδέονται με τον κύκλο Völsung και σχετίζεται με την Brynhild, τον 
Dietrich και τον Wolfdietrich στην Γερμανική παράδοση. Η παλαιότερη αναφορά σ’ αυ-
τόν τον χιτώνα γίνεται στο Ισλανδικό ποίημα Hamðismál, όταν ο Hamdir και ο Sorli φο-
ρούν ενδύματα για να τους προστατεύσουν από τις πληγές και ο Jormunrek αναλόγως 
καλεί τους άνδρες του να τους λιθοβολήσουν. Τους λένε να φορέσουν τα «καλοϋφασμέ-
να» ενδύματά τους καθώς πλησιάζουν την αίθουσα του βασιλιά. Σε μια άλλη αφήγηση 
αυτής της τραγικής εκστρατείας, στην Guðrúνarhvǫt, λέγεται πως η Gudrun προσφέρει 
στους γιους της «άφθονα αλυσσοπλεγμένα επανωφόρια» όταν ξεκινούν. Η Ursula 
Dronke αμφιβάλλει ότι η ιδέα ενός παλτού που προστατεύει τον χρήστη από τις πληγές 
αποτελεί μέρος της αρχικής ιστορίας, αν και το σημείο τονίζεται τόσο στην Πρόζα Edda 
όσο και στην Vǫlsunga Saga. Σημειώνει ωστόσο και μία νύξη στην παλαιότερη πηγή, σ’ 
ένα ποίημα του έννατου αιώνα από τον Bragi, το οποίο περιγράφει τους ήρωες ως hrafn-
blair, αναφερόμενο προφανώς στα σκούρα ρούχα ή στις πανοπλίες που φορούσαν και 
χρησιμοποιεί τον όρο saums andvanar, «δίχως ραφή», υπονοώντας έτσι ένα προστατευ-
τικό ένδυμα χωρίς αδύναμα σημεία. Είναι λοιπόν πιθανό στην παλαιότερη παράδοση οι 
γιοι της Gudrun να φορούσαν χιτώνες εξαιρετικής ποιότητας, που τους προστάτευαν από 
τις πληγές, και αργότερα η ιστορία για μαγικά ενδύματα εισχώρησε αναπόφευκτα στην 
αφήγηση. Ο τονισμός του σκούρου χρώματος αυτών των ενδυμάτων μας υπενθυμίζει την 
αναφορά της Άννας Κομνηνής στους μεταξωτούς χιτώνες με την μεταλλική απόχρωση 
που φορούσαν οι στρατιώτες και είναι ενδιαφέρον το γεγονός ότι στις Ισλανδικές Σάγκες 
βρίσκουμε τη σύμβαση ότι οι άντρες που φεύγουν για να σκοτώνουν φορούν σκούρα εν-
δύματα. Ο Ploss βρίσκει ένα άλλο παράδειγμα ενισχυμένου μεταξιού στη σφαίρα του 
μύθου: λέγεται στήν Πρόζα Edda πως το σχοινί που χρησιμοποίησε ο Gleipnir για να δέ-
σει τον λύκο ήταν μία κορδέλα από απαλό μετάξι που ήταν αδύνατο να σπάσει.   
 
Πράγματι, το μετάξι του Βυζαντίου διέθετε από μόνο του μία σχεδόν υπερφυσική αύρα. 
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Η καλύτερη ποιότητα μεταξιού αποτελούσε κρατικό μονοπώλιο, και εχρησιμοποιείτο για 
τα ρούχα του αυτοκράτορα και δεν μπορούσε να πωληθεί ή να αγοραστεί. Αυτό, μαζί με 
το Ελληνικό ή υγρό πυρ, ήταν κάτι που δεν επιτρεπόταν να πέσει στα χέρια του εχθρού. 
Οι παντόφλες από πορφυρό μετάξι που φορούσε ο αυτοκράτορας, είχαν τεράστια συμ-
βολική αξία και οι χιτώνες του, φτιαγμένοι από πλούσιο μετάξι με περίτεχνα σχέδια, και 
μερικές φορές διακοσμημένοι με χρυσό και με γούνα, ήταν από τους μεγαλύτερους θη-
σαυρούς του κράτους. Υπήρχαν επίσης ειδικές μεταξωτές στολές διαφόρων χρωμάτων 
που φορούσαν οι διάφοροι αξιωματούχοι στην αυλή σε επίσημες τελετές και εορτές. Τα 
μεγάλα κομμάτια από μετάξι που δίνονταν ως δώρα σε ξένους διπλωμάτες ή σε μέλη των 
οικογενειών τους, είχαν μεγάλη αξία και αποτελούσαν την υψηλότερη τιμή που μπορού-
σε να αποδωθεί σε Δυτικούς ηγέτες. Οι Ισλανδικές σάγκες αντικατοπτρίζουν κάτι από 
αυτό, όταν τονίζουν τα ρούχα από πορφυρό μετάξι, σαν αυτά που φορούσε ο Bolli και οι 
άνδρες του κατά την επιστροφή τους από την Ανατολή. 
 
Έτσι, παρόλο που υπάρχουν λίγες ενδείξεις για μία άμεση λογοτεχνική επίδραση των 
Βυζαντινών πηγών στη Σκανδιναβική λογοτεχνία, πρέπει να διακρίνουμε μία επιρροή 
διαφορετικού είδους. Η γνώση του Βυζαντίου καταλήγει σ’ ένα είδος επιστημονικής ει-
κασίας, αναμιγνύεται με τη λαογραφία και με κάτι που θα μπορούσε να ονομαστεί επι-
στημονική φαντασία. Αυτό εμπλουτίζει τους μύθους των θεών στη λογοτεχνία της ύστε-
ρης εποχής των Βίκινγκς και τις ιστορίες των ηρώων και των θαυμάτων κατά την επόμε-
νη περίοδο. Αλλά υπάρχει επίσης επιρροή από τις ανατολικές περιοχές ανεξάρτητου εί-
δους, που συνδέεται περισσότερο με τον κόσμο των βαρβάρων παρά με τους Έλληνες, 
όπως θα φανεί στο επόμενο κεφάλαιο.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 294 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
 

Ο Ωντίν στην Ανατολή 
 
Έχουμε δει πόσο σημαντικό ρόλο έπαιζε η νήσος Γκότλαντ ως σημείο στάσης στις διά-
φορες διαδρομές μεταξύ της Σκανδιναβίας και της Ανατολής. Δεν έχει πλήρως αναγνω-
ριστεί πόσο πλούσιες είναι οι μαρτυρίες που έχουν διατηρηθεί σ’ αυτό το νησί για τη μυ-
θολογία της εποχής των Βίκινγκς, στη συλλογή που διαθέτει από γλυπτές λίθινες στήλες. 
Οι στήλες ανεγείρονταν σε μεγάλους αριθμούς ως μνημεία για τους νεκρούς και ίσως να 
προορίζονταν, όπως και οι ρουνικές επιγραφές της Σουηδίας, ως ένα επίσημο αρχείο θα-
νάτου. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι πολλές στήλες μνημονεύουν αυτούς που πέθαναν στην 
Ανατολή, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν λίγες ρουνικές επιγραφές, δεν υπάρχει τρό-
πος να το ανακαλύψουμε. Η πρακτική της ανέγερσης πέτρινων μνημείων συνεχίστηκε 
από τις αρχές του 6ου αιώνα μέχρι την Χριστιανική περίοδο και μερικά από τα μνημεία 
αυτά είναι μεγάλου μεγέθους, με ίχνη χρωματισμού, έτσι ώστε οι σκηνές που απεικονί-
ζονται να φαίνονται κάποτε σαν τμήματα μεγάλης ελαιογραφίας. Μας έχουν μείνει τώρα 
μόνο τα περιγράμματα των διακοσμημένων πλαισίων, που απεικονίζουν σκηνές δράσης, 
οι οποίες μπορούν να συγκριθούν με τις ζωντανές εικόνες σε στενές λωρίδες ταπετσαρίας 
από το πλοίο του Oseberg και από το Bayeux στη Νορμανδία.  
 
Στην παλαιότερη σειρά από στήλες, τα εξαιρετικά μοτίβα παριστάνουν έναν στρογγυλό 
στροβιλιζόμενο δίσκο και κάτω από αυτόν ένα πλοίο επανδρωμένο με κωπηλάτες. Το 
πλοίο θεωρείται ότι εκπροσωπεί το ταξίδι των νεκρών και παράλληλες παραστάσεις τόσο 
του πλοίου όσο και του δίσκου μπορούν να βρεθούν σε επιτύμβιες στήλες και βωμούς 
της Ρωμαϊκής περιόδου. Ωστόσο, στις στήλες που ανεγέρθηκαν στην εποχή των Βίκιν-
γκς, διατηρείται μόνο το πλοίο, ενώ ο δίσκος αντικαθίσταται από μία ή περισσότερες 
σκηνές με ανθρώπινες μορφές. Μερικές φαίνεται πως είναι περιστατικά από ηρωικές ι-
στορίες και τα παράλληλα τους έχουν προταθεί από ιστορίες στην Fornaldar Sǫgur. Επί 
παραδείγματι, σε μία στήλη από την Stora Hammars298 υπάρχει μία σκηνή θυσίας, μ’ ένα 
δέντρο τραβηγμένο κάτω και έναν άνδρα δεμένο πάνω του μ’ ένα σχοινί, έτσι ώστε να 
κρεμαστεί όταν απελευθερωθεί το σχοινί. Αυτό ανακαλεί στη μνήμη μας την ιστορία της 
θυσίας του βασιλιά Vikar στην Gautreks Saga. Σκόπευε ώστε αυτός ο απαγχονισμός να 
                                                 
298  Σ.τ.Μ. Οι εικονογραφημένες λίθινες στήλες της Stora Hammars είναι από την εποχή των Βίκινγκς και βρί-

σκονται στην κοινότητα Stora Hammars, της ενορίας Lärbro του νησιού Gotland, της Σουηδίας. Οι τέσσε-
ρις αυτές λίθινες στήλες της Stora Hammars έχουν τη μορφή φαλλού. Παρόμοιοι συνδυασμοί θανάτου με 
την ερωτική συμβολιστική απαντούν και σε άλλες στήλες με εικόνες ή ρουνικές επιγραφές. Οι εικόνες στις 
στήλες II και IV της Stora Hammars είναι πολύ φθαρμένες και έτσι δεν μπορούν να αποκρυπτογραφηθούν. 
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μην είναι κάτι περισσότερο από ένα δραματικό τελετουργικό, για να κερδίσει έναν ευνο-
ϊκό αέρα από τον Ωντίν, αλλά ο πολεμιστής Starkad το μετέτρεψε σε μία ζοφερή πραγ-
ματικότητα. Από την άλλη πλευρά, η σκηνή ίσως επιδίωκε να δείξει πως η τελετή απαγ-
χονισμού σχετίζεται με τη λατρεία του Ωντίν και όχι με κάποια συγκεκριμένη ιστορία. 
Είναι επικίνδυνο να ταυτίζονται τέτοιες εικόνες με ιστορίες που επιβιώνουν στη λογοτε-
χνία πολλούς αιώνες αργότερα, αλλά φαίνεται πως δεν υπάρχει χώρος για αμφιβολία ότι 
υπάρχει μία στενή σχέση ανάμεσα στα γλυπτά και στις παραδόσεις των ηρώων του Ω-
ντίν, όπως οι Sigurd, Starkad, Ragnar Lodbrok και οι όμοιοί τους. Τα σύμβολα του Ωντίν 
απαντώνται συχνά στις στήλες: το οκτάποδο άλογο του, ο αετός, το δόρυ και το valknut 
(το σύμβολο του κόμβου που συνδέεται με τον θεό) καθώς και οι μορφές των βαλκυριών 
και οι πολεμιστές που μάχονται και γιορτάζουν.  
 
Μία σκηνή εμφανίζεται συχνά σε πέτρες όλων των μεγεθών, η οποία εν γένει τοποθετεί-
ται στο επάνω πλαίσιο και συχνά βρίσκεται σε συνδυασμό με το πλοίο. Εικονίζεται ένας 
πολεμιστής καβάλα στο άλογο που έρχεται αντιμέτωπος με μία γυναίκα η οποία κρατάει 
ένα κέρατο. Ο Lindqvist δίνει δώδεκα παραδείγματα αυτής της σκηνής, καθώς και άλλα 
όπου οι πέτρες όμως έχουν φαγωθεί και είναι αδύνατο να πει κανείς αν η γυναίκα βρί-
σκεται εκεί ή όχι. Υπάρχουν και πέτρες που δείχνουν μόνο τον πολεμιστή, και περιστα-
σιακά βρίσκεται εκεί η γυναίκα με το κέρατο χωρίς τον πολεμιστή. Δεν υπάρχει αμφιβο-
λία ότι αυτή η σκηνή παριστάνει τον νεκρό ήρωα που εισέρχεται στο βασίλειο του Ωντίν 
και τον υποδέχεται μία βαλκυρία μ’ ένα ποτό από υδρόμελι. Σκηνές όπου μία γυναίκα ή 
μία σειρά πολεμιστών κρατάει στεφάνια (ενδεχομένως επηρεασμένες από τις Ρωμαϊκές 
μορφές της Νίκης) φαίνεται πως δείχνουν επίσης ότι ο ήρωας είναι ευπρόσδεκτος. Μία 
τέτοια σκηνή περιγράφεται σε δύο ποιήματα του δέκατου αιώνα, το Eiríksmál, στο οποίο 
μνημονεύεται ο θάνατος του Eirik Bloodaxe, ο οποίος έπεσε στη μάχη του Stainmore299 
στη βόρεια Αγγλία το 954 και το άλλο, το Hákonarmál, για τον θάνατο του Hakon του 
Αγαθού στη Νορβηγία μετά την τελευταία μάχη του το 961. Αναφέρονται στην προετοι-
μασία της αίθουσας του Ωντίν για την υποδοχή του πρίγκιπα από το πεδίο της μάχης, στο 
πλύσιμο των ποτηριών για το συμπόσιο, στη μεταφορά του υδρόμελου από τις βαλκυρίες 
και στην αποστολή δύο διάσημων ηρώων για να χαιρετήσουν τις νέες αφίξεις. Αναφέρε-
ται πως οι βαλκυρίες συνοδεύουν τον νεκρό βασιλιά στην Valhall. Φαίνεται ότι εδώ έ-
χουμε μία καθιερωμένη παράδοση για την είσοδο του βασιλιά στην αίθουσα του Ωντίν, 
                                                 
299  Σ.τ.Μ. Η μάχη του Stainmore ήταν μία μάχη, πιθανότατα μεταξύ της κομητείας της Bernicia, υπό την ηγε-

σία του Osulf, με τις δυνάμεις του τελευταίου Σκανδιναβού βασιλιά του Jórvík (York), Eric Bloodaxe. 
Σύμφωνα με τον Frank Stenton, η μάχη είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο Eric από τον Maccus, τον γιο 
του Olaf, και να διαλυθεί το βασίλειο του Jórvík από τον βασιλιά Edred της Αγγλίας και τα εδάφη του να 
ενσωματωθούν σε εκείνα του Bamburgh ως Κομητεία της Northumbria. 
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αν και αυτά τα ποιήματα ανήκουν σε μία μεταβατική εποχή και ο Hakon είναι γνωστό 
πως ήταν Χριστιανός. Ενδεχομένως τέτοια ποιήματα απαγγέλονταν στην τελετή της κη-
δείας.  
 
Ο αναβάτης και το άλογο ίσως να εκπροσωπεί το νεκρό βασιλιά που ταξιδεύει προς την 
Valhall, αλλά υπάρχει μια κάποια ασάφεια εδώ, δεδομένου ότι ο ίδιος ο Ωντίν συνήθως 
παριστάνεται με μία τέτοια μορφή, όπως στο κράνος της πλάκας Vendel του έβδομου 
αιώνα, και ο αναβάτης με ένα δόρυ απαντάται συχνά στα Γερμανικά εδάφη. συνεπώς το 
ερώτημα παραμένει ανοικτό αν αυτό μπορεί μερικές φορές να είναι ο θεός, ειδικά όταν 
σε τρεις από τις πέτρες εμφανίζεται πάνω σ’ ένα οκτάποδο άτι. Βεβαίως φαίνεται πως οι 
μύθοι που αφορούν τον Ωντίν απεικονίζονται στις πέτρες, επειδή όταν παρουσιάζεται 
ένας αετός αντί του αναβάτη σε μία πέτρα από το Stora Hammars του Lärbro, αυτό αντι-
προσωπεύει σίγουρα τον μύθο του μαγικού υδρομέλιτος που μετέφερε ο θεός πίσω στο 
Asgard. Άλλες λεπτομέρειες επιβεβαιώνουν ότι το κύριο θέμα των λίθων είναι η είσοδος 
στο βασίλειο του Ωντίν. Οι σκηνές κατανάλωσης τονίζουν τη σημασία του εορτασμού. οι 
σκηνές μάχης, είτε μεταξύ αρχόντων είτε μεταξύ μεμονωμένων πολεμιστών, συμφωνούν 
με το θέμα της Valhall. Η μορφή ενός σκύλου ή ενός λύκου μπορούσε να είναι το πλά-
σμα που φυλάει την είσοδο στον κόσμο των νεκρών, για τον οποίο ακούμε στα ποιήμα-
τα. Η στυλιζαρισμένη αναπαράσταση μίας αίθουσας με καμπύλη στέγη, όπως στην 
Ardre, θα μπορούσε να συμβολίζει την αίθουσα του πολεμιστή θεού και ταυτόχρονα να 
υποδεικνύει τον ταφικό τύμβο. Μία μορφή με ένα δόρυ που αιωρείται στον αέρα πάνω 
από μία σκηνή μάχης κατά πάσα πιθανότητα είναι μία βαλκυρία που προεδρεύει πάνω 
στο πεδίο, έτοιμη να συνοδεύσει τους νεκρούς στον Ωντίν (βλ. εικόνα 4).  
 
Οι δύο μορφές της σκηνής υποδοχής, ο αναβάτης και η γυναίκα μ’ ένα κέρατο, βρίσκο-
νται ως μικρά φυλακτά σε τάφους από την Birka και την Öland,300 (Σχήμα 5) επιβεβαιώ-
νοντας έτσι τη δημοτικότητα αυτής της ιδέας στην ανατολική Σκανδιναβία, στη διαδρο-
μή για την Ρωσία κατά μήκος της Βαλτικής. Αν και μία σκαλιστή γυναίκα που μεταφέρει 
ένα κέρατο έχει βρεθεί τόσο μακριά όσο το Sockburn-on-Tees στο Yorkshire, μέχρι στιγ-
μής δεν έχουν βρεθεί δείγματα της στη Νορβηγία ή στη Δανία, ούτε και αναπαραστάσεις 
του οκτάποδου αλόγου του Ωντίν έξω από το νησί Gotland. Ενώ μερικά από τα μοτίβα 
στις στήλες, όπως το πλοίο και ο πολεμιστής με το δόρυ, συνδέονται με παλαιότερες πα-

                                                 
300  Σ.τ.Μ. Η νήσος Έλαντ (Σουηδικά: Öland) είναι το δεύτερο, σε έκταση, μεγαλύτερο νησί της Σουηδίας, 

μετά την Γκότλαντ, και το τρίτο μεγαλύτερο της Βαλτικής, με έκταση 1.347 τ.χλμ.. Έχει 25.350 κατοίκους 
και πρωτεύουσα του νησιού είναι το Μπόργκχολμ με 3.071 κατοίκους. Συνδέεται με την ηπειρωτική Σου-
ηδία με μία γέφυρα μήκους 6 χιλιομέτρων. 
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γανιστικές παραδόσεις στον Βορρά, η σκηνή της υποδοχής έχει εντυπωσιακά παράλληλα 
στη νοτιοανατολική Ευρώπη.    
 
Υπάρχει μία άλλη πλούσια σειρά από σκαλιστές πέτρες στην Βουλγαρία, στη Ρουμανία 
και στην Γιουγκοσλαβία, που είχαν ανεγερθεί κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, μεγάλο αριθ-
μός των οποίων έχουν επιβιώσει στην εποχή μας. Αυτές απεικονίζουν τη μορφή που ο-
νομάζεται ‘Θραξ Καβαλάρης’. Ο Kazarov δημοσίευσε μία συλλογή από τέτοιες πέτρες 
στην Βουλγαρία το 1938 και έδωσε 1.128 δείγματα και υπάρχουν επίσης μεγάλοι αριθμοί 
από αυτές σε μουσεία στις άλλες βαλκανικές χώρες, ενώ συνεχώς ανακαλύπτονται νέα 
ευρήματα. Φαίνεται πως την ίδια στιγμή κάθε χωριό ύψωνε και από μία πέτρα σ’ αυτή 
την δημοφιλή θεότητα και ιερά όπως εκείνο στο Batkun (με 301 πέτρες) και στο Glav 
Peneja περιείχαν πολυάριθμες πέτρες αφιερωμένες σ’ αυτόν. Ορισμένα από τα γλυπτά 
είναι χονδροειδή, σαν να προορίζονται για απλοϊκούς επαρχιώτες, αλλά μπορεί να ση-
μειωθεί ότι όπως και στη νήσο Γκότλαντ, πολλές από τις πέτρες ήταν αρχικά ζωγραφι-
σμένες. Τις τοποθετούσαν σε ψηλά σημεία, κοντά σε πηγές, μέσα σε σπηλιές ή στα τοι-
χώματα βράχων ή μερικές φορές σε τάφους, ενώ ο Ιππέας έπρεπε να εκτίθεται σε σπίτια 
ή στις πύλες των πόλεων ως προστατευτικό έμβλημα. Εξυπηρετούσαν τόσο ως αναθημα-
τικές προσφορές στη θεότητα όσο και ως μνημεία των νεκρών. Ο θεός ταυτιζόταν είτε με 
επιγραφές είτε με ιδιότητες με διάφορες Ελληνικές και Ρωμαϊκές θεότητες, ιδίως με τον 
Απόλλωνα, τον Διονύσιο, τον Ασκληπιό, τον Silvanus και τον Πλούτωνα. Αυτό ίσως να 
θεωρηθεί ότι συνεπάγεται την ύπαρξη ενός πανθέου Θρακικών θεών, αλλά ο Venedikov 
κατέληξε σε διαφορετικό συμπέρασμα, δηλαδή ότι υπήρχε μία εξαιρετική Θρακική θεό-
τητα κατά την Ρωμαϊκή περίοδο, της οποίας μία από τις δυνάμεις ήταν η παροχή έμπνευ-
σης, έκστασης, θεραπείας και γονιμότητας, η οποία συνδέεται με τον κάτω κόσμο και με 
σκηνές κυνηγιού. Ο σκοπός πίσω από την ανέγερση τέτοιων γλυπτών φαίνεται να είναι 
διπλός: η ηρωοποίηση των νεκρών και η δημιουργία αναθηματικών προσφορών στον 
Θείο Προστάτη που θα μπορούσε να βοηθήσει στη ζωή και να οδηγήσει τους ανθρώπους 
στον Άλλο Κόσμο μετά τον θάνατο. Ο Pettazzoni πίστευε ότι ο θεός αυτός εξελίχθηκε 
από τη ντόπια Θρακική θεότητα που ο Ηρόδοτος την ταύτιζε με τον Ερμή, τον θεό που 
λάτρευε η αριστοκρατική τάξη στη Θράκη και τον θεωρούσε ως τον θείο πρόγονο της. 
Αυτοί οι άνθρωποι ήταν πολεμιστές, με ηρωικές παραδόσεις. είχαν περίτεχνα ταφικά έ-
θιμα και πίστευαν ότι θα συναντούσαν τους προγόνους τους μετά τον θάνατο, ενώ ο θεός 
που αποκαλείται Ερμής ήταν προφανώς ένας ψυχοπομπός που τους οδηγούσε στο βασί-
λειο των νεκρών. Κατά την Ρωμαϊκή περίοδο αυτή η λατρεία είχε γίνει σαφώς δημοφιλής 
και οι περισσότερες πέτρες είχαν στηθεί μεταξύ του δεύτερου και του τέταρτου αιώνα 
μ.Χ. Ο θεός ήταν μία ευπροσάρμοστη μορφή που ζητούσε να ταυτιστεί με μία σειρά από 
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διαφορετικές θεότητες του κλασικού κόσμου όταν έφθασε στο σημείο να απεικονίζεται 
με ανθρώπινη μορφή με τον τρόπο που γινόταν αυτό στους Έλληνες και στους Ρωμαίους.    
 
Ο Θρακικός θεός ιππεύει σ’ ένα άλογο, μερικές φορές στέκεται ακίνητος, μερικές φορές 
τριποδίζει ή καλπάζει. Ο Kazarow διαιρεί τις πέτρες σε τρεις κύριες κατηγορίες: στην 
πρώτη ο Ιππέας προσεγγίζει κάποιο αντικείμενο ή μορφή στα δεξιά, ένα δέντρο μ’ ένα 
φίδι γύρω του, έναν βωμό, ή μία γυναίκα με εκτεταμένο το χέρι ή κρατώντας μία κούπα. 
στις άλλες δύο κατηγορίες παρουσιάζεται ως κυνηγός, είτε κρατώντας ένα δόρυ ή μία 
λόγχη μ’ έναν ή περισσότερους σκύλους να τρέχουν δίπλα του ή επιστρέφοντας από το 
κυνήγι με τα λάφυρά του. Αν και μπορούν να γίνουν μικρές προσθήκες, το πιο εντυπω-
σιακό χαρακτηριστικό αυτών των λίθων είναι η ομοιομορφία τους. Ένας κύριος ιππέας 
κυριαρχεί στη σκηνή, που στέκεται ή ορθώνει το άλογό του μπροστά σε κάποια μορφή ή 
αντικείμενο ή συμμετέχει σε κυνήγι. Έχει συνήθως το πρόσωπό του στραμμένο προς τον 
θεατή και είναι ένας νεαρός αγένειος άνδρας, με μανδύα που ανεμίζει και κοντό χιτώνα, 
αν και μπορεί να εμφανιστεί ως πολεμιστής, να φοράει παντελόνια ή να παρουσιαστεί 
γυμνός. περιστασιακά έχει δύο ή και τρία κεφάλια.  
 
Μία πηγή της σκηνής του Ιππέα πρέπει να είναι οι ελληνικές ταφόπλακες που δείχνουν 
έναν άνδρα ή μία γυναίκα πάνω σε άλογο. Η σκηνή κυνηγιού έχει μακρά ιστορία και 
βρίσκεται σε Ρωμαϊκές σαρκοφάγους και ταφόπλακες, σε τοιχογραφίες και ψηφιδωτά, 
καθώς και σε γλυπτά των Μακεδόνων ηγεμόνων. Ο Benoit τονίζει τη θρησκευτική ση-
μασία της: είναι ουσιαστικά μία θεϊκή προσπάθεια κατά των υπερφυσικών αντιπάλων 
τους και ίσως και κατά του ίδιου του θανάτου, ο οποίος μπορεί να συμβολίζεται ως α-
γριόχοιρος. Όπως συμβαίνει και στα ελληνικά μνημεία, ο Ιππέας μπορεί να εκπροσωπεί 
τους ηρωικούς νεκρούς, αλλά είναι σίγουρο ότι σε πολλές περιπτώσεις ήταν μια θεϊκή 
μορφή, όπως μπορούμε να δούμε από την ταύτιση με άλλες θεότητες. κατά την Χριστια-
νική περίοδο θεωρήθηκε συχνά ως ο Άγιος Γεώργιος και οι πέτρες διατηρήθηκαν ως ει-
κόνες του αγίου. Η μορφή μπορεί αρχικά να προέρχεται από έναν πρώιμο καβαλάρη θεό 
της Ανατολίας και το στυλ της αμφίεσης και της τροποποίησης του ανατολικού τρόπου 
απεικόνισης ενός αλόγου που καλπάζει, υποδηλώνει ότι αυτή η παράδοση έφτασε στη 
Θράκη μέσω της Ελλάδας, από τον ελληνιστικό και όχι από τον κλασικό κόσμο. Δεν εί-
ναι πιθανό να προέρχεται από τον Αιγύπτιο Ώρο,301 όπως προτάθηκε κάποτε, δεδομένου 

                                                 
301  Σ.τ.Μ. Ο Ώρος –όπως μεταγράφηκε από τους Έλληνες ο όρος Hor– ήταν ο ηλιακός θεός της αιγυπτιακής 

μυθολογίας. Ταυτιζόταν με τον Απόλλωνα και απεικονιζόταν ως γεράκι ή άνθρωπος με κεφαλή γερακιού. 
Σύμφωνα με τον Ηρόδοτο, η επέτειος της γέννησής του εορταζόταν την τελευταία ημέρα του μηνός Επηφί, 
όταν τα ουράνια σώματα του Ήλιου και της Σελήνης βρίσκονταν σε συζυγία. Κατά μία άλλη εκδοχή, εξαι-
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ότι η ιππεύουσα θεότητα είχε μεταφερθεί από την Ανατολία στην Αίγυπτο τον 2ο αιώνα 
π.Χ.   
 
Ο Ιππέας, ιδιαίτερα αυτός στην κατηγορία Α΄ του Kazarow, εμφανίζεται κατά καιρούς να 
εκπροσωπεί τον νεκρό και μπορεί να υποστηριχθεί ότι παρουσιάζεται στην αγαπημένη 
του απασχόληση που είναι το κυνήγι ή ο καλπασμός στη μάχη, με το άλογο να υποδει-
κνύει την κατάστασή του. Ωστόσο, όταν δοθεί το όνομα του νεκρού και προστεθεί ο τίτ-
λος του Ήρωα, ο νεκρός πρέπει να εμφανίζεται με την ηρωική του όψη και ο Will ισχυ-
ρίζεται ότι σε πολλές περιπτώσεις οι πέτρες παριστάνουν έναν ηρωικό θάνατο. Αλλά ο 
Ιππέας είναι μία διφορούμενη μορφή, όπως είναι και το άλογό του: κατά καιρούς αυτό 
σίγουρα εκπροσωπεί το ταξίδι στον Άλλο Κόσμο, αλλά μπορεί επίσης να ταυτίσει τον 
ιππέα με τον θεϊκό προστάτη του. Η σκηνή της μάχης και του κυνηγιού μπορούν να έ-
χουν σημασία για τον Άλλο Κόσμο και μπορούμε να πούμε ότι ο Κέρβερος, ο σκύλος 
του κάτω κόσμου, εμφανίζεται σε μερικές πέτρες. Η ιδέα πως οι νεκροί επιβιώνουν από 
το άγριο κυνήγι, όταν ο Ιππέας καταδιώκει τις ψυχές που αναχωρούν, ήταν επίσης γνω-
στή στον Αρχαίο Κόσμο, έτσι ώστε άλογο και αναβάτης να μπορούν να λειτουργήσουν 
είτε ως σύμβολο προστασίας ή απειλής. Το άλογο μπορούσε επίσης να συμβολίζει την 
παρέμβαση της θεότητας με μια μορφή που συνήθως προορίζεται για τους ήρωες. 
 
Παρόλο που ο συμβολισμός των λίθων είναι πολλαπλός και πολύπλοκος, φαίνεται ότι 
είναι δυνατόν να διατυπωθούν τα βασικά στοιχεία με κάποια σιγουριά. Η ίδια ασάφεια 
όσον αφορά το άλογο και τον αναβάτη υπάρχει και στις πέτρινες στήλες του νησιού 
Γκότλαντ, καθόσον είναι αβέβαιο αν η μορφή που ιππεύει είναι ο ίδιος ο Ωντίν ή ο νε-
κρός. Πολλά από όσα έχουν ειπωθεί για τον Θρακικό Ιππέα θα μπορούσαν να εφαρμο-
στούν απευθείας στον Ωντίν: η χρήση του αλόγου ως συμβόλου του Άλλου Κόσμου, η 
ταύτιση με τους ηρωικούς νεκρούς, η συσχέτιση με τη μάχη, η έκσταση και το ταξίδι 
στον κάτω κόσμο. Το πλοίο στις πέτρινες στήλες της Gotland προστίθεται ως ένα νέο ι-
δεόγραμμα, επειδή θα μπορούσε να είναι ταυτόχρονα ένα σύμβολο του τελευταίου ταξι-
διού, ένα σύμβολο κύρους και μία σύνδεση με τις θεϊκές δυνάμεις. Το σύμβολο αυτό εμ-
φανίζεται επίσης σε Ρωμαϊκές και Ελληνιστικές ταφόπλακες και σε μία πέτρα από την 
Tomis στη Ρουμανία παρουσιάζεται σε συνδυασμό με την σκηνή της υποδοχής όπου ο 
Ιππέας συναντά μια γυναίκα, έτσι ώστε το συνολικό αποτέλεσμα να είναι πολύ κοντά σε 
εκείνο των λίθινων στηλών της Gotland. Η μορφή της γυναίκας που είναι στραμμένη 
προς τον Ιππέα βρίσκεται σε μια σειρά Θρακικών λίθων και μας υπενθυμίζουν την βαλ-

                                                                                                                                                             
τίας του γεγονότος ότι το γεράκι είναι ικανό για μακρινές πτήσεις ή διαθέτει μακρινή όραση, το όνομά του 
αποδίδεται ως ο Μακρινός... 
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κυρία με το κέρατο (βλ. εικόνα 3).   
 
Ο Θρακικός θεός, όπως και ο Ωντίν, ήταν ψυχοπομπός. πιθανώς συνδεόταν με την έ-
μπνευση και την έκσταση, εφόσον μπορούσε να ταυτιστεί με τον Απόλλωνα και τον Διό-
νυσο. αρχικά λατρευόταν, αν ο Pettazzoni έχει δίκιο, από αριστοκράτες πολεμιστές και 
εθεωρείτο ως πρόγονος των βασιλέων: μπορούμε να σημειώσουμε ότι όλα αυτά τα χα-
ρακτηριστικά ισχύουν για τον Ωντίν. Ήταν θεός της καταδίωξης και ο Ωντίν εθεωρείτο 
ως ο ηγέτης του Άγριου Κυνηγιού πολύ καιρό μετά την ειδωλολατρική περίοδο. Φαίνε-
ται πράγματι πιθανό ότι υπήρχαν δεσμοί ανάμεσα σ’ αυτή την ισχυρή Θρακική θεότητα 
και στον Γερμανικό Wodan, πρόγονο των βασιλέων και θεό του θανάτου και της μαγείας 
στη Ρωμαϊκή περίοδο, τον οποίο οι Ρωμαίοι ταύτιζαν με τον Ερμή. Ωστόσο, όταν βλέ-
πουμε την εντυπωσιακή συλλογή από λίθινες στήλες που έχουν ανεγερθεί στη νήσο 
(Gotland) προς δόξα του Ωντίν και στη μνήμη των ηρωικών νεκρών, αυτό υποδηλώνει 
έντονα ότι οι Σκανδιναβοί που κατευθύνθηκαν προς τα ανατολικά είχαν και οι ίδιοι εντυ-
πωσιαστεί από την ομοιότητα του θεού τους με τον Θρακικό Ιππέα πάνω στις σκαλισμέ-
νες και ζωγραφισμένες πέτρες της Βαλκανικής χερσονήσου, ώστε εμπνεύστηκαν να ει-
σαγάγουν τον ίδιο τύπο μνημείου στη νήσο Γκότλαντ. Οι πέτρες της Gotland υπογραμμί-
ζουν τη σημασία της Valhall (Βαλχάλα) και αυτός ο συμβολισμός με τη σειρά του θα 
μπορούσε να έχει επηρεάσει τη λογοτεχνία του ένατου και δέκατου αιώνα και την πλού-
σια εικονολογία που σχετίζεται με το βασίλειο του Ωντίν, καθώς και το ζωηρό ενδιαφέ-
ρον για τον θεό και τους ήρωές του που επέζησαν από τη μεταστροφή στον Χριστιανι-
σμό.  
 
Υπάρχουν και άλλες πτυχές της λατρείας του Ωντίν, όπου οι μαρτυρίες είναι λιγότερο 
εντυπωσιακές, αλλά παραμένουν ακόμη αξιοσημείωτες. Μία από αυτές είναι η έμφαση 
που δίνεται στην εθελούσια αυτοκτονία μιας πιστής συζύγου ή παλλακίδας στην κηδεία 
ενός πολεμιστή. Το στοιχείο της από κοινού καύσης δεν είναι εύκολο να αποδειχθεί από 
αρχαιολογικά ευρήματα. ο Shetelig διερευνώντας τα σχετικά με την διπλή ταφή στη 
Νορβηγία, δεν βρήκε τίποτα πειστικό και έπρεπε να υπάρξει μία επιδημία ή ένα δυστύ-
χημα για να χαθούν (και να ταφούν) μαζί οι δύο σύζυγοι. Ωστόσο, επεσήμανε ότι οι δι-
πλές ταφές ήταν σχεδόν άγνωστες πριν από την εποχή των Βίκινγκς και πως το έθιμο τα-
φής ενός δευτέρου προσώπου στον ίδιο τάφο, όπως στην περίπτωση της ταφής πλοίου 
στο Oseberg, αυξήθηκε μόνο κατ’ αυτήν την περίοδο. Δύο ανασκαφές τύμβων της επο-
χής των Βίκινγκς, παρέχουν μαρτυρίες που συνηγορούν έντονα για το γεγονός της θυσίας 
μιας γυναίκας κατά την κηδεία ενός πολεμιστή, η μία στη Νήσο του Μαν και η άλλη στις 
Ορκάδες νήσους. η γυναίκα και στις δύο περιπτώσεις είχε προφανώς σκοτωθεί στη διάρ-
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κεια της κηδείας και το σώμα της τοποθετήθηκε πάνω από το σώμα του άνδρα της στον 
τάφο. Ωστόσο, η γυναίκα στις Ορκάδες νήσους θεωρείται ότι ήταν περίπου πενήντα ετών 
και με κακή υγεία, και σ’ αυτή την περίπτωση ίσως να υπήρξε η θυσία μίας δούλης, και 
όχι ο εθελούσιος θάνατος μιας συζύγου ή παλλακίδας. Έχουμε δύο περιπτώσεις στην 
Birka: το σώμα μιας γυναίκας που προφανώς ρίχνεται στον τάφο μιας γυναίκας, και το 
ίδιο αληθεύει για μία διπλή ταφή στο Sowerby του Yorkshire.     
 
Στη Ρωσία, και ιδιαίτερα στην περιοχή γύρω από το Κίεβο, υπάρχουν περιπτώσεις δι-
πλών ταφών, με την γυναίκα να τοποθετείται στον τάφο ενός άνδρα. Μία εντυπωσιακή 
ταφή στο Chernigov. ο ‘βασιλικός’ τάφος, Chernaya Mogila, των μέσων του δέκατου 
αιώνα, περιείχε έναν πολεμιστή θαμμένο με μία γυναίκα και έναν νεαρό, σ’ έναν ξύλινο 
ταφικό θάλαμο, σαν σπίτι, κάτω από έναν τύμβο. υπήρχαν πλούσια κτερίσματα, όπως 
όπλα, πανοπλίες, κέρατα για να πίνει κανείς, δύο άλογα και σημάδια άλλων ζώων που 
θανατώθηκαν στην κηδεία. Αντιμετωπίζουμε το συνηθισμένο πρόβλημα. αν δηλαδή τέ-
τοιοι τάφοι μπορούσαν να ανήκουν στους ηγέτες των Ρως, που είχαν ίσως Σλάβες συζύ-
γους ή ανήκουν στην Σλαβική αριστοκρατία. Οι Άραβες γεωγράφοι μας λένε ότι οι σύ-
ζυγοι ή οι δούλες των Ρως θανατώνονταν στις κηδείες σημαντικών ανδρών, και τα σώ-
ματά τους είτε εθάπτοντο είτε καίγονταν. Ο Ibn Rusteh (βλ. σημ. 139) στις αρχές του δέ-
κατου αιώνα αναφέρει ότι ένας Ρως τοποθετήθηκε σ’ έναν ξύλινο τάφο «τόσο μεγάλο 
όσο ένα σπίτι», με ρούχα, στολίδια, φαγητό, ποτό και πλούτο και ότι τελικά η αγαπημένη 
του γυναίκα τοποθετήθηκε κι αυτή στον τάφο και η πόρτα έκλεισε, έτσι ώστε αφέθηκε 
να πεθάνει. Αναφέρεται επίσης στην αυτοκτονία Σλάβων γυναικών. αν ένας νεκρός άν-
δρας είχε περισσότερες από μία συζύγους, εκείνη που ισχυριζόταν ότι τον αγαπούσε πε-
ρισσότερο, έστηνε δύο πασσάλους με ένα δοκάρι στην κορυφή, έδενε ένα σχοινί στο δο-
κάρι και το περνούσε γύρω από το λαιμό της και κατόπιν κρεμιόταν απ’ αυτό ανεβασμέ-
νη σ’ έναν πάγκο, τον οποίο τραβούσαν από κάτω της, και μετά τον θάνατό της οι άν-
θρωποι έκαιαν το σώμα της. 
 
Σύμφωνα με τον Άγιο Βονιφάτιο, έναν ιεραπόστολο στην ακτή της Φριζίας, στον 8ο αιώ-
να, μία παρθένος από τους Παλαιούς Σάξονες, που ατίμαζε το σπίτι του πατέρα της έχο-
ντας έναν εραστή ή μία έγγαμη γυναίκα που διέπραττε μοιχεία, μερικές φορές υποχρεω-
νόταν να κρεμαστεί, και όταν το σώμα της καιγόταν ο εραστής της κρεμόταν πάνω από 
την πυρά της. Λέει επίσης για τους Wends (βλ. σημ. 104), «μια πολύ εξαθλιωμένη και 
διεφθαρμένη φυλή», ότι παρόλα αυτά «έχουν τόσο μεγάλη υπόληψη στα δεσμά του γά-
μου, ώστε όταν ο σύζυγος είναι νεκρός η σύζυγος αρνείται να ζήσει. Μία γυναίκα θεω-
ρείται άξια επαίνου αν πεθάνει από το ίδιο της το χέρι και καεί μαζί με τον σύζυγό της 
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στην ίδια νεκρική πυρά.» Ένας εθελούσιος θάνατος με στραγγαλισμό και καύση έχει κα-
ταγραφεί για μία σκλάβα που πέθανε στην κηδεία ενός ηγέτη των Ρως στον Βόλγα το 
921. Το Hudud al-‘Alam (βλ. σημ. 154), προφανώς αντλώντας πληροφορίες από τις ίδιες 
πρώιμες πηγές όπως ο Ibn Rusteh, αναφέρει ότι ανάμεσα στους Σλάβους, όταν ένας άν-
θρωπος πέθαινε, η σύζυγός του αυτοκτονούσε αν τον αγαπούσε, ενώ ο Al-Istakhri302 α-
ναφέρει πως οι Ρως, έκαιγαν τα κορίτσια μέχρι θανάτου όταν ένας άνθρωπος πέθαινε, αν 
αυτά συναινούσαν. Ο Al-Mas‘udi (βλ. σημ. 138) δίνει περισσότερες λεπτομέρειες, αλλά 
δεν είναι σαφές αν αυτές αναφέρονται στους Σλάβους ή στους Ρως: μας λέει ότι οι νε-
κροί καίγονται μαζί με όπλα, ζώα, πτηνά και με τον πλούτο τους, και ότι «όταν κάποιος 
πεθάνει, η σύζυγός του καίγεται ζωντανή μαζί του. Αλλά όταν μία γυναίκα πεθάνει, ο 
σύζυγός της δεν μοιράζεται τον ίδιο τάφο. Αν ένας άγαμος άνδρας πεθάνει, τον αφήνουν 
να γιορτάσει τον γάμο του μετά τον θάνατο. Οι γυναίκες επιθυμούν ένθερμα να ταφούν 
με τους συζύγους τους, για να τους ακολουθήσουν στον Παράδεισο». Αυτό βρίσκεται 
πολύ κοντά στην αφήγηση του Ibn Fadlan, ενδεχομένως και να βασίζεται σ’ αυτήν. Ο 
Canard θεωρεί ότι μία τελετή γάμου προηγήθηκε του θανάτου της σκλάβας στον Βόλγα, 
κατά την οποία έγινε σύζυγος του νεκρού: αυτό εξηγεί την σεξουαλική επαφή μεταξύ της 
κοπέλας και των συγγενών του νεκρού, την αναφορά της για μέλη της οικογένειάς της 
στον Παράδεισο, όπου κατά πάσα πιθανότητα θα συγκεντρωθούν για τις γαμήλιες εορ-
ταστικές εκδηλώσεις και τον υπαινιγμό της για τον νεκρό κύριο της ως σύζυγό της. Σε 
μία παραλλαγή της ιστορία δεν στραγγαλίζεται με σχοινί, αλλά με ένα πέπλο, το οποίο 
υπαινήσεται πως είναι εκείνο της νύφης.   
 
Έτσι υπάρχουν ενδείξεις για μία πρακτική που μοιάζει με τον από κοινού θάνατο των 
συζύγων τόσο στους ανατολικούς όσο και στους δυτικούς κλάδους των Σλάβων και φαί-
νεται πιθανό ότι οι Ρως έμαθαν το έθιμο από αυτούς. Παρεμπιπτόντως, την τελετή στην 
οποία στάθηκε μάρτυρας ο Ibn Fadlan, διεύθυνε μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία είναι 
πολύ απίθανο να ήταν Σκανδιναβή. Αν οι σκλάβες των Ρως ήταν Σλάβες, αυτό ίσως να 
εξηγεί την επικράτηση αυτής της πρακτικής ανάμεσα στους Σουηδούς του Βόλγα. είχαν 
ήδη εξοικειωθεί με την ιδέα της θανάτωσης ενός σκλάβου σε μία κηδεία, αλλά το νέο 
στοιχείο φαίνεται να είναι η έμφαση στον γάμο και στην θυσία μιας συζύγου ή μιας παλ-
                                                 
302  Σ.τ.Μ. Ο Abu Ishaq Ibrahim ibn Muhammad al-Farisi al-Istakhri, δηλ. από την Iρανική πόλη Istakhr, ήταν 

ένας συγγραφέας και γεωγράφος του 10ου αιώνα που έγραψε πολύτιμες αφηγήσεις στα αραβικά για τα 
πολλά Μουσουλμανικά εδάφη που επισκέφθηκε κατά την εποχή των Αββασιδών στην Χρυσή εποχή του 
Ισλάμ. Δεν υπάρχει συναίνεση όσον αφορά την καταγωγή του. Ορισμένες πηγές τον περιγράφουν ως Πέρ-
ση, ενώ άλλες αναφέρουν ότι ήταν Άραβας. Η Εγκυκλοπαίδεια του Ισλάμ αναφέρει ότι η «βιογραφία του 
είναι άγνωστη ή σχεδόν άγνωστη». Ο Istakhri μας δίνει την πρώτη γνωστή περιγραφή των ανεμόμυλων. Ο 
Istakhri συνάντησε τον διάσημο ταξιδιώτη-γεωγράφο Ibn Haukul, ενώ ταξίδευε στην κοιλάδα του Ινδού 
ποταμού και το μεγάλο έργο του Haukul, Kitab al-Surat al-Ard, ενσωμάτωσε το έργο του Istakhri. 
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λακίδας με δική της επιλογή. Αυτή είναι η παράδοση που ανευρίσκεται στις συγκριτικά 
ύστερες λογοτεχνικές πηγές στη Σκανδιναβία, με την ιστορία του Hagbardus και της 
Signy303 στον Saxo, να αποτελεί ένα εξαιρετικό παράδειγμα. μία ιστορία που προσφέρει 
ένα παράλληλο προς τους τύπους τελετουργικής αυτοκτονίας που αναφέρει ο Βονιφάτι-
ος. Ο Hagbardus κρεμάστηκε επειδή ήταν εραστής της Signy χωρίς τη συγκατάθεση του 
πατέρα της, αλλά η Signy προτίμησε να πεθάνει μαζί του και έβαλε φωτιά στο σπίτι όπου 
ήταν περιορισμένη αυτή και οι υπηρέτριες της, και κατόπιν στραγγάλισε τον εαυτό της 
και έπεισε τις υπηρέτριες της να κάνουν το ίδιο. Ο Hagbardus είδε τις φλόγες λίγο πριν 
πεθάνει και ψέλλισε ένα θριαμβευτικό ποίημα με το οποίο εξέφραζε την χαρά του λόγω 
της πιστότητάς της αρραβωνιαστικιάς του και δήλωσε ότι η αγάπη τους θα τους έφερνε 
ευτυχία στον Άλλο Κόσμο. Μερικές φορές, μπορούμε να πούμε, ότι αυτό το έθιμο συν-
δέεται με την Σουηδία: ο Jarl Valgaut από την Gautland, αφήνοντας τη σύζυγό του για να 
επισκεφθεί τον βασιλιά Ούλαφ, της είπε να καεί σε μια πυρά αν δεν επέστρεφε. ενώ μα-
θαίνουμε κάτι που αφορά την Sigrid την Υπερήφανη, πιθανότατα ένας πλασματικός χα-
ρακτήρας. η Sigrid εγκατέλειψε τον Eirik τον Νικηφόρο πριν πεθάνει επειδή υπήρχε νό-
μος στη Σουηδία ότι κατά τον θάνατο του βασιλιά, η βασίλισσα έπρεπε να τοποθετηθεί 
στον τάφο δίπλα του και η Sigrid δεν είχε καμία όρεξη να τερματίσει τη ζωή της τόσο 
σύντομα. Υπάρχουν επίσης αναφορές σε τέτοιες εθελούσιες αυτοκτονίες στα ποιήματα 
Edda. η Brynhild αυτοκτόνησε για να καεί στην πυρά κατά την κηδεία του Sigurd για να 
μπορέσει να τον ακολουθήσει στον Άλλο Κόσμο και η Sigrun στα ποιήματα Helgi εισέρ-
χεται στον ταφικό τύμβο του Helgi Hundingsbani.  
 
Φαίνεται πιθανό πως η έμπνευση πίσω από τέτοιες λογοτεχνικές παραδόσεις είχε φτάσει 
στην Σουηδία από την Ανατολή. δεν φαίνεται να υπάρχει λόγος να υποθέτουμε πως η ε-
πιρροή κινήθηκε στην αντίθετη κατεύθυνση και ότι η παράδοση μεταφέρθηκε από τους 
Σκανδιναβούς στη Ρωσία, όπως φαίνεται να είναι η κηδεία του πλοίου. Η προέλευση της 
θυσίας της συζύγου θα μπορούσε να ανιχνευθεί στους Σκύθες της νότιας Ρωσίας σε μια 
πολύ προγενέστερη περίοδο, και η πρακτική της καύσης της συζύγου μετά τον θάνατο 
του συζύγου της ίσως να είχε φτάσει στην Ινδία από τον ίδιο κεντρικό χώρο. Στην Ινδία 
και στη Σκανδιναβία τονίζεται η τιμή που έφερνε μία τέτοια θυσία στη γυναίκα και στον 
νεκρό.  
 
                                                 
303  Σ.τ.Μ. Οι Hagbard(us) και Signy (στην εποχή των Βίκινγκς) ή Habor and Sign(h)ild (στον Μεσαίωνα και 

αργότερα) ήταν ένα ζευγάρι εραστών στη Σκανδιναβική μυθολογία και λαογραφία, ο θρύλος των οποίων 
ήταν πολύ δημοφιλής. Η σύνδεση των ηρώων με άλλους θρυλικούς χαρακτήρες τοποθετούν τα γεγονότα 
στον 5ο αιώνα μ.Χ. Ο Hagbard και ο αδελφός του Haki ήταν διάσημοι θαλασσινοί βασιλείς. Όπως και το 
όνομα Hagbard (Hagbarðr), ο θρύλος θεωρείται ότι έχει Γερμανική προέλευση. 
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Όσον αφορά το κατά πόσον η ιδέα των γυναικών πολεμιστών, που σχετίζονται επίσης με 
τον Ωντίν και τους ήρωές του, μπορεί να προέρχεται από τις ανατολικές περιοχές, οι 
μαρτυρίες εδώ είναι ασαφείς. Μια τέτοια παράδοση ήταν γνωστή στους Σαρμάτες τον 
τρίτο αιώνα π.Χ., όταν τα κορίτσια πολεμούσαν μαζί με τους άνδρες και ήταν υποχρεω-
μένα να σκοτώσουν τουλάχιστον έναν εχθρό πριν μπορέσουν να προχωρήσουν στον γά-
μο. Υπάρχει, ωστόσο μία σύγχυση εδώ σχετικά με τους πολλούς σύγχρονους θρύλους για 
τις Αμαζόνες, και μάλιστα με τις παραδόσεις που παρουσιάζουν τις βαλκυρίες να απο-
στέλλονται στο πεδίο της μάχης από τον Ωντίν. Γυναίκες πολεμιστές ανευρίσκονται επί-
σης στην πρώιμη Κελτική παράδοση. Έτσι, αν και ο Ιωάννης Σκυλίτσης αναφέρει ότι 
βρέθηκαν σώματα γναικών με πολεμική περιβολή ανάμεσα στους νεκρούς των δυνάμεων 
του Σβιατοσλάβου μετά από μία μάχη στον Δούναβη και η παράδοση για τις γυναίκες 
που αγωνίζονται στη μάχη, σίγουρα κυριαρχεί στην Fornaldar Sǫgur, δεν θα ήταν σωστό 
να επιμείνουμε στις ανατολικές επιρροές χωρίς ισχυρότερες μαρτυρίες.  
 
Δεν υπάρχει, ωστόσο, καμία αμφιβολία ότι ορισμένες πτυχές της παράδοσης του Ωντίν 
που ήταν παρούσες στην ύστερη εποχή των Βίκινγκς, συνδέονται στενά με σύμβολα και 
πρακτικές που ανευρίσκονται στις ανατολικές περιοχές. Είναι εύκολο να ληφθεί υπόψη η 
σύνδεση των λίθινων στηλών της νήσου Γκότλαντ με εκείνες των Βαλκανίων, καθώς υ-
πάρχουν πολλές μαρτυρίες, όπως έχουμε δει, για τη Σκανδιναβική διείσδυση σ’ αυτό το 
μέρος του κόσμου για μία σημαντική χρονική περίοδο, τόσο κάτω από τον Σβιατοσλάβο, 
όσο και κατόπιν στην υπηρεσία του Αυτοκράτορα του Βυζαντίου. Επιπλέον, στην εικόνα 
που κτίστηκε από πολλές πηγές σχετικά με τους άγριους και αφοσιωμένους πολεμιστές 
που αγωνίζονται με τους Ρως, βρίσκουμε μία παράδοση σε πλήρη συμφωνία με τη λα-
τρεία του Ωντίν, όπως απεικονίζεται στη βιβλιογραφία της εποχής των Βίκινγκς και με-
ταγενέστερη. Μία λατρεία των πολεμιστών άνθιζε ήδη στον Σκανδιναβικό Βορρά, την 
περίοδο πριν από αυτήν των Βίκινγκς, όταν μέρος του σθένους και του ζωηρού συμβολι-
σμού φαίνεται να προέρχεται από τον Ρωμαϊκό στρατό. Κατά τη διάρκεια της εποχής των 
Βίκινγκς, προφανώς έλαβε καινούργια πνοή κάτω από τις συνθήκες ζωής στις ανατολι-
κές περιοχές, όταν πολλές ομάδες Σκανδιναβών πολεμιστών έλαβαν μέρος σε εκστρατεί-
ες σε όλη αυτή την περιοχή, δημιουργώντας συμμαχίες με πολλούς βάρβαρους λαούς ή 
πολεμώντας ως μισθοφόροι για λογαριασμό διαφόρων πριγκίπων. η λατρεία ενός πολε-
μικού θεού, ενθαρρυνόταν και ενισχυόταν από τα έθιμα των νομάδων και από τους πολ-
λούς πολεμοχαρείς λαούς που αντιμετώπιζαν οι Σκανδιναβοί εκεί. Αυτό μπορεί να εξη-
γήσει τον πλούτο και το σφρίγος των λίθων του Ωντίν στη νήσο Γκότλαντ, την αύξηση 
των ανθρώπινων θυσιών όπως αυτό υποδεικνύεται από τις αρχαιολογικές μαρτυρίες στη 
Σκανδιναβία και τον ενθουσιασμό με τον οποίο η λατρεία του Ωντίν συνέχισε να παρου-
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σιάζεται στη λογοτεχνία της Χριστιανικής περιόδου.   
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Συμπεράσματα 
 
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι υπάρχουν κι άλλοι δρόμοι που θα μπορούσαμε να εξερευνή-
σουμε με σίγουρο τρόπο σχετικά με τις πιθανές ανατολικές επιρροές στη Σκανδιναβική 
Μυθολογία. Αρκετοί μελετητές έχουν επισημάνει τις ομοιότητες μεταξύ των Ιρανικών 
ιδεών για το τέλος του κόσμου και της αφήγησης για την καταστροφή Θεών και ανθρώ-
πων κατά το Ragnarök,304 στο ποίημα Vǫluspá. Στις αρχές του εικοστού αιώνα, αυτή η 
πιθανότητα διερευνήθηκε από τον Δανό λαογράφο Axel Olrik και αργότερα από δύο 
Γερμανούς μελετητές που εργάζονταν στην Ιρανική πλευρά, από τον Reitzenstein και τον 
Peuchert. Από τότε, η υπόθεση δεν έχει προχωρήσει καθόλου, επί τη βάσει ότι αν και τα 
παράλληλα στοιχεία ήταν ενδιαφέροντα, δεν υπήρχε προφανής διαδρομή από την οποία 
οι Ιρανικές θα μπορούσαν να έχουν φτάσει στον προχριστιανικό Βορρά και οι ομοιότη-
τες ίσως να οφείλονται σ’ ένα κοινό υπόβαθρο της Ινδογερμανικής θρησκείας. Είναι ω-
στόσο, αρκετά πιθανό τέτοιες παραδόσεις να έχουν φθάσει στη Σκανδιναβία την εποχή 
των Βίκινγκς ή ακόμα και κατά την πρώιμη Χριστιανική περίοδο, δεδομένου ότι διαθέ-
τουμε μαρτυρίες για επαφές με την Ρωσία, τα Βαλκάνια και τις περιοχές γύρω από τον 
Καύκασο. Ο Peuchert, άλλωστε, θεωρεί ότι ορισμένες Μανιχαϊκές ιδέες μπορούσαν να 
έχουν μεταφερθεί στην Ισλανδία τον ενδέκατο αιώνα από τους λεγόμενους «Αρμένιους» 
ιερείς. Ωστόσο, τα τεκμήρια είναι πολύ περίπλοκα για να εξεταστούν εδώ και ελπίζω αυ-
τό να γίνει ολοκληρωμένα αλλού.    
 
Γνωρίζουμε ότι ο ανατολικός δρόμος οδήγησε τους Βίκινγκς σε παράξενες χώρες και 
τους έφερε σε επαφή με πολιτισμούς πολύ διαφορετικούς από τον δικό τους. Παρόλη τη 
φαινομενική απομόνωσή τους, οι Σκανδιναβοί είχαν το βλέμμα συνεχώς προς τα έξω και 
και έκαναν μακρινές εξερευνήσεις. ειδάλλως είναι δύσκολο να ερμηνεύσουμε τον πλού-
το της Ισλανδικής λογοτεχνίας στον δέκατο τρίτο αιώνα και την πολυπλοκότητα και το 
σθένος των βόρειων μύθων. Συνήθως θεωρείται ότι η εποχή των Βίκινγκς τελείωσε τον 

                                                 
304  Σ.τ.Μ. Στη Σκανδιναβική μυθολογία το Ράγκναροκ (Ragnarok στα Δανικά, Ragnarök στα Σουηδικά, 

Ragnarök στα αρχαία σκανδιναβικά) σημαίνει η μοίρα των θεών και είναι η μάχη του τέλους του κόσμου. 
Υποτίθεται πως θα διεξαχθεί μεταξύ των θεών - δηλαδή τους Αισίρους (Æsir) και Βανίρους (Vanir), των 
οποίων ηγείται ο Ωντίν -και των κακών- δηλαδή των γιγάντων της φωτιάς, των Γιοτούν (Yotun) και άλλων 
τεράτων, των οποίων θα ηγείται ο Λόκι. Το αποτέλεσμα της μάχης θα είναι καταστροφικό όχι μόνο για 
τους περισσότερους θεούς, τους γίγαντες και τα τέρατα, αλλά και για ολόκληρο το σύμπαν. Το Ράγκναροκ 
θα ξεκινήσει με φυσικές καταστροφές, οι οποίες σύντομα θα οδηγήσουν σ' έναν απίστευτα βαρύ χειμώνα 
που θα διαρκέσει τρία χρόνια, χωρίς να παρεμβληθεί ούτε ένα καλοκαίρι (γνωστός ως Fimbulvinter = με-
γάλος χειμώνας, στα σημερινά αγγλικά αναφέρεται ως Fimbulwinter), και με το χιόνι να έρχεται διαρκώς 
από όλες τις κατευθύνσεις. Έπειτα οι θεοί θα πολεμήσουν τους γίγαντες και τα τέρατα του χάους. Η μάχη 
θα καταλήξει σε μια πυρκαγιά που θα κάψει ολόκληρο το σύμπαν, και η Γη θα βυθιστεί στη θάλασσα. Μια 
νέα Γη θα αναδυθεί και θα κατοικηθεί από όσους θεούς επιζήσουν και ένα ζευγάρι ανθρώπους. 
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11ο αιώνα, όταν σταμάτησαν οι στρατιωτικές επιδρομές και η κατάληψη εδαφών, αλλά ο 
χαρακτήρας των εξερευνήσεων και της δραστηριότητας των Βίκινγκς σε καμία περίπτω-
ση δεν είχε φτάσει σ’ ένα τέλος στην Ανατολή. Οι μονάδες των Σκανδιναβών πολεμι-
στών συνέχισαν να απορροφώνται από τις Βυζαντινές ένοπλες δυνάμεις, μέχρις ότου η 
πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1204, έφερε αυτή την μακρά περίοδο στο τέλος της. 
Όσοι αναζητούσαν το εμπόριο, τις μάχες και τις λεηλασίες είχαν πολλές ευκαιρίες στη 
νοτιοανατολική Ευρώπη τον δωδέκατο αιώνα και οι Χριστιανοί μπορούσαν να νοιώσουν 
την έξαψη και να βρουν ίσως πλούτο στα προσκυνηματικά ταξίδια τους. Ωστόσο, μόλις 
οι Τάταροι εισέβαλαν στην Ρωσία, οι παλιές ποτάμιες διαδρομές έκλεισαν πλέον για τους 
τυχοδιώκτες και τους προσκυνητές.  
 
Οι επιρροές που προσδίδουν νέο σφρίγος στις Ισλανδικές ιστορίες, στα ποιήματα και 
στους θρύλους δεν έρχονται όλες μέσω χειρογράφων που φτάνουν στους απομονωμένους 
μελετητές στα μοναστήρια τους. Ορισμένες λαϊκές παραδόσεις από τις ανατολικές περιο-
χές πρέπει να έχουν φθάσει υπό τη μορφή προφορικής παράδοσης, που φέρνουν μαζί 
τους όταν επιστρέφουν ποιητές και παραμυθάδες. νέα μοτίβα και πρότυπα ήταν αποθη-
κευμένα στο μυαλό των ταξιδιωτών που επέστρεφαν και αποκτούσαν μία νέα έκφραση 
στο ιδίωμα του βορρά στη λογοτεχνία και στην τέχνη. Υπήρχαν επίσης αρχαιολόγοι και 
γεωγράφοι που εύρισκαν πληροφορίες σχετικές με ταξίδια στα ρώσικα ποτάμια ή για 
τους σαμάνους πέρα από τη Βαλτική και ήταν έτοιμοι να τις συνδέσουν με περίεργες ι-
στορίες για τα θαυμάσια της Σκυθίας στους αρχαίους συγγραφείς. Οι αναμνηστικές στή-
λες με την ρουνική γραφή από την Σουηδία του 11ου αιώνα, υποδηλώνουν ότι τα ταφικά 
ποιήματα για τους άνδρες που πέθαναν στο εξωτερικό, μπορεί να είναι μία πηγή πληρο-
φοριών σχετικά με την Βαλτική, τον Βόλγα και τον Δνείπερο. Είναι γνωστό ότι οι βόρει-
οι πρίγκιπες πήγαιναν στην Miklagard για να προσληφθούν από τον μεγαλύτερο ηγέτη 
του Χριστιανικού κόσμου και οι ιστορίες των κατορθωμάτων τους εμπλουτίστηκαν από 
το κοινό απόθεμα των ιστοριών των ταξιδιωτών και την φανταστική ερμηνεία των ποιη-
μάτων για τα κατορθώματά τους. Υπήρχε χώρος εδώ για εθνική υπερηφάνεια, θαυμασμό 
και περιέργεια, καθώς και για χιούμορ και ζήλια για την παράσταση ενός κόσμου τόσο 
φανταστικά διαφορετικού από τους μικρούς οικισμούς και τις σπιτικές αγορές του Βορ-
ρά. Οι μεγάλες εκτάσεις της αρκτικής Ρωσίας, οι τεράστιες εκτάσεις τούνδρας και δά-
σους και στέπας που κατέληγαν στα Ουράλια και στον Καύκασο, παρείχαν ένα υπόβα-
θρο για ιστορίες φαντασίας και περιπέτειας, δίπλα σε εκείνες από τα μοντέρνα ειδύλλια 
της δύσης. Οι μπερδεμένες μνήμες για τα βάρβαρα έθιμα των νομαδικών και Μουσουλ-
μανικών λαών και τα εντυπωσιακά ταφικά τυπικά των ειδωλολατρών έγιναν μέρος των 
ιστοριών για ηρωικούς αρχηγούς στην ανατολή των οποίων τα ονόματα έχουν παραμορ-
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φωθεί ή ξεχαστεί, ενώ τα θαύματα βρίσκονταν ακόμα στη μνήμη. Δεν γνωρίζουμε πόσο 
καιρό οι Σκανδιναβοί στο Κίεβο ή στο Νόβγκοροντ είχαν τους δικούς τους χώρους στις 
αυλές των Σλάβων πριγκίπων, αλλά οι έμποροι και οι μισθοφορικές ομάδες φαίνεται πως 
είχαν κρατήσει τις δικές τους αίθουσες για μεγάλο χρονικό διάστημα, στις Σλαβικές πό-
λεις, όπου μπορούσαν να αφηγηθούν ιστορίες και να ανταλλάξουν κουτσομπολιά με τους 
ταξιδιώτες. Λίγα απ’ όλα αυτά έχουν επιζήσει, αλλά τα μπερδεμένα ίχνη τους παραμέ-
νουν στη λογοτεχνία του Μεσαίωνα.   
 
Η υπόθεση ότι οι μύθοι και οι θρύλοι που καταγράφηκαν μετά το τέλος της ειδωλολατρι-
κής περιόδου είναι το αποτέλεσμα αόριστων αναμνήσεων των προχριστιανικών παραδό-
σεων στον Γερμανικό Βορρά, ίσως να μην είναι πάντοτε σωστή. Υπάρχει μια φρεσκάδα 
και μία δύναμη πίστης σχετικά με τις ιστορίες του Ωντίν και των ηρώων του που υποδη-
λώνει μία νέα έμπνευση που διατηρεί ζωντανές τις παλιές παραδόσεις και βοηθά να τις 
διατυπώσει εκ νέου, και οι ανατολικές περιοχές είναι η κατεύθυνση από την οποία θα 
περίμενε κανείς να προέλθει μία τέτοια έμπνευση. Οι Βίκινγκς είχαν εκτεθεί σε ιδέες από 
πολλούς διαφορετικούς πολιτισμούς, και η επιρροή της Κελτικής δύσης δεν πρέπει να 
μειωθεί, αλλά ορισμένα χαρακτηριστικά των μύθων δείχνουν ανατολικά και όχι δυτικά, 
και η σημασία της Σουηδίας ως έδρας της παγανιστικής κουλτούρας μετά την γενική α-
ποδοχή του Χριστιανισμού στη δυτική Σκανδιναβία πρέπει να ληφθεί υπόψη. Οι μακρές 
αντιπαραθέσεις σχετικά με τις ιστορικές και πολιτιστικές επιπτώσεις της Σκανδιναβικής 
διείσδυσης στη Ρωσία, οδήγησαν τους μελετητές να παραβλέψουν την κυκλοφορία των 
πολιτιστικών επιρροών προς την αντίθετη κατεύθυνση, και η οποία πρέπει να συνεχίστη-
κε για μερικές εκατοντάδες χρόνια. Το εύρος των γλυπτών της νήσου Γκότλαντ, που εί-
ναι απαράμιλλα ως προς το σφρίγος των μυθολογικών τους επιπτώσεων, υπενθυμίζει τη 
σημασία αυτών των επιρροών. Η ύπαρξή τους πρέπει να είχε έναν ισχυρό αντίκτυπο στη 
λαογραφία και στους θρύλους του πρώιμου Μεσαίωνα και θα πρέπει ίσως να θυμηθούμε 
και τα πιο ευάλωτα φορητά προϊόντα σε ξύλο και τις ταπετσαρίες, τα οποία μπορούσαν 
να συμβάλουν στη διατήρηση της παράδοσης και στη μεταφορά νέων μοτίβων από τη 
μία περιοχή στην άλλη.  
 
Οι Βίκινγκς μας έχουν αφήσει έναν μεγάλο θησαυρό στον ανατολικό δρόμο, αλλά η 
προσπάθεια εξαγωγής του δεν είναι εύκολη. χρειαζόμαστε βοήθεια από πολλές κατευ-
θύνσεις και τη συνεργασία επιστημόνων από διάφορους κλάδους. Χαρακτηριστικά αντι-
κείμενα αυτών των ανατολικών Βίκινγκς ήταν τα πλοία, τα ξίφη και οι μικρές ζυγαριές 
με τις οποίες ζύγιζαν το σπασμένο ασήμι τους. και τα τρία αυτά μαζί αποτελούν το κα-
τάλληλο σύμβολο της ζωής που έκαναν. Διαδραμάτισαν ζωτικό ρόλο στην οικοδόμηση 
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της οικονομίας των πατρίδων τους και συνέβαλαν τα πλείστα στην φαντασιακή ζωή της 
εποχής. Ο Ωντίν ήταν ο θεός των πολεμιστών, αλλά και των εμπόρων, ο Mercurius 
Mercator της Γερμανικής παράδοσης και ο Farmatýr, ο Θεός των φορτίων. Δεν θα μπο-
ρούσε να υπάρξει ένας πλέον κατάλληλος προστάτης γι’ αυτούς τους σκληρούς εμπό-
ρους-τυχοδιώκτες. Ο Ωντίν ήταν επίσης ο θεός των ποιητών, και η ποίηση και οι σάγκες 
βοήθησαν να διατηρηθούν οι μνήμες των πράξεών τους ζωντανές μέσα στη χριστιανική 
περίοδο. Ακόμη και όταν ανέλαβαν οι νέοι προστάτες των Βαράγγων, η Παναγία και ο 
Άγιος Ούλαφ, το παλιό πνεύμα του παμπόνηρου θεού της έμπνευσης επέζησε, επειδή 
στην ανατολική οδό χρειάζονταν ακόμα την τύχη και τα υσχυρά όπλα. Η ιστορία επρό-
κειτο να τελειώσει, όπως η καριέρα του Ωντίν στους βόρειους μύθους, στην τραγωδία 
και στην καταστροφή, όταν ο ερχομός των Τατάρων (στην Ρωσία) και η λεηλασία και η 
έσχατη πτώση της Μεγάλης Πόλης (της Κωνσταντινούπολης) έκλεισαν για πάντα τον 
ανατολικό δρόμο των Σκανδιναβών προς το Βυζάντιο.   
 
 
 
 

 
 


