
La Normanoj (1)  

 

Pasintan mardon mi menciis la normanan-araban stilon de la katedralo de Amalfi. 

Al kio rilatas la vorto “normana”? 

Laŭ PIV normano estas  

“Ano de skandinava gento, kiu okupis Normandion en la 9-10aj jarcentoj: en 886 la 
normanoj sieĝis Parizon”. 

Ĉar la normanoj do okupis Normandion, kelkfoje oni nomas tiujn samajn homojn - post la 
konkero – “normandoj”. Sed laŭ PIV (kaj Zamenhof) normandoj estas nur loĝantoj de 
Normandio. 

En certaj kuntekstoj oni uzas ankaŭ la vorton “vikingo”, tamen ĝia difino en PIV (“Unu el la 
skandinavaj militestroj, kiuj rabadis kaj fondis regnojn en nunaj Britio, Normandio, Rusio k.a. 
(8a-10a jarcentoj)” estas erara, ĉar vikingoj estis militistoj ĝenerale, ne nur militestroj. 

En la E-Vikipedio ekzistas la artikoloj “Normanoj” kaj “Normandoj”. Ambaŭ liveras klarigojn pri 
la sama gento, tamen donas malsamajn informojn. Vidu: 

Normandoj estis mezepoka popolo laŭ kiu nomiĝis Normandio en norda Francio.. 
Post antaŭaj disraboj, vikingoj sub Rollo fondis duklandon en Normandio. Sekvis multe 
da geedziĝo de vikingoj kaj antaŭaj loĝantoj de la regiono, kaj el tio estiĝis la normanda 
popolo. Tiu iĝis inter la plej potencaj popoloj de mezepoka Eŭropo. La normandoj 
konkeris Anglion, Sicilion kaj parton de suda Italio, kaj fondis reĝlandojn en Grekio kaj, 
dum la krucmilitoj, la Sankta Lando. 

En mia jena kopio de la artikolo pri normanoj mi forigis kelkajn informojn: 

Normanoj [...] estas la prauloj de la norvegoj, svedoj kaj danoj. Ili okupiĝis pri paŝtado, 
fiŝkaptado, ĉasado. 
Ili periode prirabis Rusujon, Anglujon, Francujon en la 9-10-a jarcento laŭ la akvaj vojoj. 
Ili okupis en 886 eĉ Parizon. Ili fondis la princlandon Normandio en 911 en Nord-Francio, 
de kie ili ŝipveturis eĉ al Sicilio kaj Sud-Italio en la 11-a jarcento kaj tie fondis la 
Normanan Reĝlandon. Poste en 1066, ili konkeris Anglujon sub gvido de Vilhelmo la 
konkerinto. [...]  

Kontraŭe al tiuj du mallongaj artikoloj la Esperanta teksto pri la vikingoj estas sufiĉe pli detala. 
En ĝi evidentiĝas ke la vortoj “vikingoj”, “normanoj” kaj “normandoj” rilatas al la sama gento, 
kvankam ne ĉiam en la samaj situacioj. 

La vikingoj inter 800 kaj 1050 (la vikinga erao) koloniis, atakis kaj komercis en multaj 
regionoj de Eŭropo – ofte laŭ mar - kaj riverbordoj kaj insuloj. Ili eĉ vagadis ĝis la nord-
orienta bordo de Nord-Ameriko, Nord-Afriko kaj Okcidenta Azio. 
Ili nomis sin norðmaðr (plurale: norðmenn), tio estas nordulo, alivorte homo el la nordo 
(vidu normanoj). 



 

Estu kiel ajn, ni vidis ke la normanoj okupis la insulon Sicilion kaj sudan (kontinentan) Italion 
(kie situas Amalfi) kaj eĉ fondis tie Normanan Reĝlandon.  

En kelkaj versioj de Vikipedio (sed ne en la Esperanta) troviĝas detalaj artikoloj pri la historio 
de la normanaj konkeroj. 

Pri tio mi parolos venontan mardon. 


