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VSEBINA PROGRAMA 
 

Prihod Vikingov v iztekajočem se 8. stoletju je verjetno najpomembnejši zgodovinski 

dogodek v Evropi po propadu Zahodnorimskega cesarstva. Ker je Skandinavija sodila med 

tiste redke predele naše celine, kamor rimska civilizacija ni posegla in je bila v vseh 

pogledih neznanka, nas ne sme presenetiti silna osuplost Evropejcev, ko so spretne 

pomorščake zagledali na svojih obalah. Kronike tistega časa so polne grozodejstev, ki naj 

bi jih Vikingi zagrešili nad prebivalci Britanskega otočja, Karolinškega cesarstva in na 

Pirenejskem polotoku. Pa je vse to res? Vikingi so bili drzni, neustrašni in tudi kruti, je pa 

njihov stik z Evropo dejansko vodil v velike spremembe v Skandinaviji, ki je iz njih izšla kot 

pokristjanjena in civilizirana družba.   
 

Vikinge in njihov način življenja je pokopala radovednost. Sprejeli so številne prvine 

evropske civilizacije. Oboroženi s tem znanjem in lastno smelostjo so ustvarili dve velesili 

(Rusijo in Anglijo), ki še danes sooblikujeta svetovno politiko. Dediščina Vikingov je že v 

19. stol. vzbudila zanimanje nemškega skladatelja Wagnerja, ki je nordijsko mitologijo 

vključil v številne opere. Tisti, ki ste obiskali Sicilijo, ste zagotovo občudovali sijajne 

mozaike, ki so jih dali naročiti tamkajšnji normanski (vikinški) kralji. Prav tako so Vikingi 

»krivi« za nastanek prvega parlamenta (Islandija) in sistema ustavne monarhije, ki se je v 

nekdanji domovini Vikingov ohranila vse do danes (Danska, Švedska in Norveška). Vikingi 

nikoli niso dosegli naših krajev in morda prav zato malo vemo o njih. Čas je, da to 

spremenimo, saj bi bila brez njih sodobna Evropa popolnoma drugačna. 
 

Teme: Vikingi na Britanskem otočju, Vikingi v Franciji, Vikingi na Siciliji, Vikingi v 

vzhodni Evropi in Bizancu. 


