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Streszczenie. W okresie Ğredniowiecza do dziaáaĔ wojennych przygotowano siĊ takĪe pod wzglĊdem religijnym. Wáadcy paĔstw i dowódcy armii chcieli dziĊki temu uzyskaü wsparcie ze strony
Niebios w osiągniĊciu zwyciĊstwa nad przeciwnikiem. JednoczeĞnie uczestnicy walk pragnĊli
wyjednaü sobie u Boga zachowanie Īycia i zdrowia, a w wypadku Ğmierci –wieczne zbawienie. Na
ziemiach polskich te przygotowania miaáy zarówno charakter dáugofalowy, z nastawieniem na
dalszą przyszáoĞü, jak i doraĨny, gdy podejmowano je z myĞlą o konkretnych dziaáaniach zbrojnych. Pierwsze obejmowaáy m.in. báogosáawienie ludzi mających peániü funkcje wojskowe i posiadanej przez nich broni. Szczególnie duĪe znaczenie przypisywano w tym zakresie wáadcom,
których osobista poboĪnoĞü miaáa byü gwarancją sukcesów militarnych paĔstwa. Z kolei tuĪ przed
rozpoczĊciem walki zazwyczaj miaáy miejsce w wojskach obrzĊdy religijne sprawowane przez
duchownych. W ramach tych praktyk odprawiano msze ĞwiĊte, wygáaszano kazania, báogosáawiono uczestników zbrojnych dziaáaĔ. Oni sami w wielu wypadkach przygotowywali siĊ do walki
poprzez spowiedĨ, komuniĊ ĞwiĊtą i modlitwy.
Sáowa kluczowe: wojny i wojskowoĞü w Ğredniowieczu, praktyki religijne, duszpasterstwo wojskowe

W wielu krĊgach cywilizacyjnych áatwo dają siĊ zauwaĪyü bliskie powiązania pomiĊdzy aktywnoĞcią wojenną a Īyciem religijnym. Zjawisko to powszechnie obecne byáo takĪe w Ğredniowiecznym chrzeĞcijaĔstwie. U jego podáoĪa leĪaáo z pewnoĞcią przekonanie o tym, Īe Bóg ma decydujący wpáyw na
losy zarówno poszczególnych jednostek, jak i caáych spoáeczeĔstw, w tym takĪe
w zakresie ich dziaáalnoĞci militarnej. W polskim piĞmiennictwie póĨnego Ğredniowiecza sporo uwagi poĞwiĊciá tym sprawom wybitny krakowski uczony
Stanisáaw ze Skarbimierza. W jednej ze swoich mów mądroĞciowych (sermones
sapientiales), noszącej tytuá: Mowa o tym, Īe naleĪy wyĪej ceniü mądroĞü niĪ
orĊĪ wojenny, rozwinąá fragment z Koheleta: „Lepsza jest mądroĞü od narzĊdzi
wojennych”. PodkreĞliá w niej, Īe o pomyĞlnym wyniku wojen nie decyduje
przewaga militarna, lecz wsparcie, jakiego Bóg udziela walczącym. Przytoczyá
przy tym sáowa Judy Machabeusza: „nie przez mnóstwo wojska odnosi siĊ zwy-
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ciĊstwo w bitwie, ale z nieba jest siáa” i stwierdzenie Ğw. Pawáa z Listu do Rzymian: „jeĞli Bóg bĊdzie z nami, kto przeciwko nam?”1.
W dalszej czĊĞci swojego wywodu autor ten przypomniaá biblijnych bohaterów, którzy odnosili zwyciĊstwa dziĊki mĊstwu otrzymanemu od Boga. Byli
nimi, oprócz wspomnianego Judy Machabeusza, takĪe Abraham i Dawid, a nawet Nabuchodonozor i Assur, bĊdący narzĊdziem BoĪej kary. NastĊpnie ukazaá
postaü rzymskiego cesarza Teodozjusza Wielkiego, który, opuszczony przez
niemal wszystkich, musiaá stawiü czoáa licznym wrogom. Zanim wyruszyá do
walki, „nie jedząc i nie Ğpiąc, caáą noc spĊdziá bezsennie na modlitwie”. Potem
stoczyá zwyciĊską bitwĊ, w czasie której wiatr wiejący w stronĊ nieprzyjacióá
sprawiá, Īe wyrzucane na nich oszczepy mocno ich raziáy, zaĞ miotane przez
nich nie dolatywaáy do celu2.
Szczególnym uznaniem Stanisáaw ze Skarbimierza obdarzyá w swym kazaniu
cesarza Konstantyna Wielkiego, opowiadając o widzeniu, jakie miaá we Ğnie ten
wáadca, gdy ukazaá mu siĊ krzyĪ wraz z zapowiedzią przyszáego zwyciĊstwa.
Przyjąwszy go jako znak dla siebie i swego wojska, odniósá triumf nad wrogiem,
a za otrzymane od Boga wsparcie stale odwdziĊczaá siĊ poboĪnymi uczynkami.
Wspieraá KoĞcióá w szerzeniu wiary, obdarowując nadaniami papieĪa i otaczając
opieką duchownych. Nie zaniedbywaá religijnych praktyk takĪe w czasie kampanii wojennych, na które zabieraá namiot podobny do koĞcioáa, kaĪąc ustawiaü
go w obozie. „W ten sposób nawet w marszu ani on sam, ani wojsko nie byáo
pozbawione ĞwiĊtej ĞwiatáoĞci”, gdyĪ towarzyszący mu kapáani i diakoni sprawowali w tym namiocie sakralne obrzĊdy. Ta gorliwoĞü byáa Ĩródáem jego pomyĞlnoĞci w prowadzonych wojnach. „Nic wiĊc dziwnego, Īe Bóg byá z nim,
a on na zawsze pozostaá zwyciĊzcą”, stwierdziá cytowany autor3.
W kolejnym fragmencie jego tekstu znalazáo siĊ odniesienie do negatywnych
zjawisk, jakie szerzą siĊ w trakcie wojen, gdy biorące w nich udziaá armie dopuszczają siĊ wystĊpków i nieprawoĞci. ĝciągają przez to na siebie wielkie niebezpieczeĔstwo, bo – jak pisze autor – „Zaiste, powinno obawiaü siĊ klĊski wojsko, gdzie grzechy woáają o pomstĊ do nieba”. Wskazuje przy tym na jedną
z form tych naduĪyü, jaką jest „áupienie koĞcioáów z ich posiadáoĞci, dziesiĊcin
i innych dóbr, dokonywane wbrew prawu boskiemu, prawu kanonicznemu, prawu wojennemu, prawu publicznemu, prawu prywatnemu i prawu naturalnemu”4.
Takie postĊpowanie naraĪa sprawców na karĊ BoĪą, której przykáady Stanisáaw
przytoczyá ze Starego Testamentu.
Posáugując siĊ „orĊĪem mądroĞci” naleĪy wiĊc przestrzegaü áadu moralnego
podczas prowadzenia wojny, aby nie Ğciągnąü na siebie BoĪego gniewu. Do tego
konieczne jest utrzymanie w wojsku dyscypliny, z której w przeszáoĞci sáynĊáa
1
2
3
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Stanisáaw ze Skarbimierza, Mowy wybrane o mądroĞci, oprac. M. Korolko, Kraków 1997, s. 129.
TamĪe, s. 129.
TamĪe, s. 131.
TamĪe, s. 133.
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armia rzymska i wojska Aleksandra MacedoĔskiego. „àatwo wszak moĪe ponieĞü klĊskĊ wojsko, choüby nie wiem jak wielkie, jeĞli naleĪytej dyscypliny
w nim braknie”5. Poza karnoĞcią waĪnym warunkiem do osiągniĊcia zwyciĊstwa
jest biegáoĞü w wojskowym rzemioĞle, która takĪe wymaga rozwagi i jest zaleĪna od duchowych przymiotów ludzi podejmujących zbrojne zmagania.
Swój wywód autor konkluduje zaleceniem:
Kto bowiem pragnie pomyĞlnego koĔca walki, zawierzy sztuce, nie losowi, a nadto mądroĞci
Boga, która rĊce przyuczy do bitwy, a palce do wojny; mądroĞü ta da nam zwyciĊstwo nad nieprzyjacióámi widzialnymi i niewidzialnymi, sprowadzi pokój i Īycie spokojne i pozwoli nam
osiąĞü w niebiosach…6.

Wojennym umiejĊtnoĞciom powinny towarzyszyü starania o wsparcie ze
strony Boga, które zaowocuje pokonaniem nieprzyjacióá, a to z kolei przyniesie
nie tylko pokój ziemski, ale i wieczne zbawienie po Ğmierci. W efekcie wiĊc
skutki pomyĞlnie rozstrzygniĊtej wojny, prowadzonej zgodnie z rygorami religijnymi, uzyskują takĪe wymiar eschatologiczny.
Moralna i religijno-prawna strona wojennych zmagaĔ staáa siĊ przedmiotem
rozwaĪaĔ Stanisáawa ze Skarbimierza równieĪ w innym jego utworze, noszącym
tytuá: Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Znalazáy siĊ w nim
m.in. zalecenia odnoĞnie do udziaáu osób duchownych (biskupów i kapáanów)
w dziaáaniach zbrojnych. Zdaniem autora nie powinni oni walczyü z bronią
w rĊku, lecz mogą wspieraü uczestników wojny sprawiedliwej „przez swe zachĊty, odpuszczanie grzechów i pomoc duchowną”7. Ta wskazówka równieĪ
pokazuje, w jaki sposób wojujący mają – zdaniem autora – przygotowaü siĊ do
walki od strony religijnej, korzystając z obecnoĞci duchowieĔstwa w swoich
szeregach.
Analizując nakreĞlony przez Stanisáawa ze Skarbimierza religijny kontekst
postĊpowania monarchy i jego poddanych podczas dziaáaĔ wojennych, warto
zadaü pytanie, czy znajdowaá on urzeczywistnienie na gruncie polskiej wojskowoĞci w wiekach Ğrednich, czy teĪ naleĪy go uznaü jedynie za zbiór poboĪnych
postulatów, wysuwanych ze strony KoĞcioáa wobec ludzi trudniących siĊ walką
zbrojną. W tym celu naleĪaáoby rozpatrzeü obecne w Ĩródáach informacje na
temat dziaáaĔ odnoszących siĊ do sfery sacrum, jakie podejmowaáo w tej epoce
polskie wojsko i jego dowódcy w związku z prowadzeniem wojen.
Zabiegając o BoĪą pomoc w militarnych przedsiĊwziĊciach, ich uczestnicy
mieli z jednej strony na wzglĊdzie osiągniĊcie zwyciĊstwa, co byáo ich celem
zbiorowym, z drugiej zaĞ, w wymiarze indywidualnym, ocalenie Īycia podczas
zbrojnych zmagaĔ. CiąĪyáa teĪ na nich niewątpliwie troska o zbawienie duszy na
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TamĪe, s. 135.
TamĪe, s. 137; okreĞlenie: „Dei sapientia, quae docet manus ad proelium et digitos ad bellum”
pochodzi z Psalmu 144.
Stanisáaw ze Skarbimierza, dz. cyt., s. 89.
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wypadek Ğmierci, która na polu walki byáa bliĪej niĪ w innych okolicznoĞciach8.
Te powody sprawiaáy, iĪ prowadzeniu dziaáaĔ wojennych towarzyszyáa rozbudowana sfera obrzĊdów, rytuaáów i zbiorowych zachowaĔ o charakterze religijnym, wymagająca zaangaĪowania ze strony nie tylko wáadców czy dowódców,
ale w zasadzie wszystkich uczestników walki.
JednoczeĞnie obowiązek duchowego wspierania wojska ciąĪyá na instytucjonalnym KoĞciele, który organizowaá ceremonialno-duszpasterską oprawĊ dziaáaĔ
religijnych towarzyszących akcjom militarnym. Byáy one podejmowane zarówno przed rozpoczĊciem wojny, w trakcie jej trwania, jak i po zakoĔczeniu. DuĪa
czĊstotliwoĞü wojen w tamtej epoce sprawiaáa, Īe przygotowania do nich
w wymiarze religijnym musiaáy byü podejmowane doĞü intensywnie. Miaáy one
z pewnoĞcią charakter zbiorowy i indywidualny, byáy prowadzone zarówno
dáugofalowo, w przewidywaniu przyszáych akcji zbrojnych, jak i doraĨnie,
w obliczu konkretnych wyzwaĔ. Ze Ĩródeá wyáania siĊ jedynie ich niepeány obraz, moĪliwy do odtworzenia tylko we fragmentach. Wiele zjawisk z tego zakresu musi pozostaü bez moĪliwoĞci dokáadnej rekonstrukcji.
ĝwiadectwem religijnego przygotowania do mających nastąpiü w przyszáoĞci
dziaáaĔ wojennych są z pewnoĞcią spotykane w Ğredniowiecznych pontyfikaáach
formuáy benedykcji ludzi, którzy bĊdą w nich uczestniczyü, jak i przeznaczonego do walki uzbrojenia9. Zawiera je takĪe najstarsza z zachowanych na ziemiach
polskich ksiąg liturgicznych tego typu, czyli tzw. Pontyfikaá krakowski, sporządzony przypuszczalnie juĪ w XI w., bądĨ teĪ – jak sądzą niektórzy badacze –
w nastĊpnym stuleciu10. WĞród zamieszczonych w nim modlitewnych formuá
znajduje siĊ „Benedictio armorum”. Zawiera ona proĞbĊ do Boga, aby broĔ, do
której odnosi siĊ benedykcja (wspomniane tam zostaáy miecze, wáócznie, zbroje,

8
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W ten sposób na progu czasów nowoĪytnych przedstawiaá to zagadnienie ks. Piotr Skarga TJ
w swojej ksiąĪce ĩoánierskie naboĪeĔstwo, to jest nauki y modlitwy, y przykáady do tego stanu
sáuĪące (nowe wydanie sumptem Jana III Sobieskiego, Oliwa 1688, s. 12–14): „ĩoánierz winien
byü nad inne naboĪniejszy dla dwu przyczyn. Pierwsza: IĪ bliĪszy jest Ğmierci, y Sądu BoĪego,
do którego siĊ stawiü trzeba. Bo jako kogo zastaną, tak go sądziü bĊdą. … Do innych Ğmierü cicho w dom idzie: Ale Īoánierze do niey idą … PrĊdko ją w bitwach y innych wojennych przypadkach naydują. Druga przyczyna jest gorącego naboĪeĔstwa w Īoánierzu: Rząd y wáadza Boska w bitwie. Bo sam Pan Bóg zwyciĊstwo daje. … Dla tegoĪ Īoánierzowi áaski BoĪey z pilnym
y ustawicznym naboĪeĔstwem szukaü, którą nieprzyjaciela pokonywaü, y zdrowie swoje od
Ğmierci za pomocą jego wyzwalaü potrzeba”. O religijnoĞci polskiego wojska w tym okresie
zob. M. Lenart, Miles pius et iustus. ĩoánierz chrzeĞcijaĔski katolickiej wiary w kulturze i piĞmiennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009, Studia Staropolskie.
Series nova, t. 21.
Zestawienie formuá wystĊpujących w pontyfikaáach związanych z Polską podaje T. Miazga
w swojej pracy: Pontyfikaáy polskie w aspekcie muzykologicznym, Graz 1981.
W. Abraham, Pontificale biskupów krakowskich z XII wieku, „Rozprawy Polskiej Akademii
UmiejĊtnoĞci, Wydziaá Historyczno-Filozoficzny”, seria II, t. 41, 1927, s. 5 i n.; Z. ObertyĔski,
WstĊp, w: Pontyfikaá krakowski z XI wieku, wyd. Z. ObertyĔski, Lublin 1977, s. 22 i n.
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heámy), okazaáa siĊ niezwyciĊĪona wobec nieprzyjacióá, i aby ci, którzy bĊdą nią
walczyü, nie doznali uszczerbku ani na ciele, ani na duszy11.
Báogosáawienie broni zostaáo uwzglĊdnione w wielu Ğredniowiecznych pontyfikaáach uĪywanych na ziemiach polskich, m.in. „Consecratio ensis” w tzw.
Pontyfikale páockim z XII w., „Benedictio gladii” w Pontyfikale Tomasza
StrzempiĔskiego z ok. 1456 r., jak równieĪ „Benediccio armorum”, „Benediccio
novi ensis” i „Benediccio gladii” w Pontyfikale Erazma Cioáka z okoáo 1505 r.
W tego rodzaju ksiĊgach liturgicznych moĪna znaleĨü równieĪ báogosáawieĔstwa przeznaczone dla nowo kreowanych rycerzy, na przykáad „De benediccione
et coronatione novi militis” w XIV-wiecznym tzw. Pontyfikale lwowskim, „Benedictio ad novum militem faciendum” (Pontificale et Ceremoniale episcoporum z XIV w. z Archiwum Kapitulnego w Krakowie, Ms 11), „Ordo ad militem
faciendum”, „Ordo super militantes” (Pontificale z ok. 1400 r. w Bibliotece
JagielloĔskiej, Ms 1588), „Benedictio novi militis”, „Benedictio quando novi
milites sunt unguendi” w Pontyfikale Tomasza StrzempiĔskiego, „Benediccio
novi militis” w Pontyfikale Fryderyka JagielloĔczyka z 1493 r., czy teĪ: „Novi
milites (!) benedictio” w Pontyfikale Erazma Cioáka12.
Kolejna grupa benedykcji o znaczeniu militarnym obejmowaáa sáuĪące do celów wojennych chorągwie. Modlitewna formuáa z ich báogosáawieniem znajduje
siĊ we wspomnianym wczeĞniej Pontyfikale krakowskim. Pod nagáówkiem „Benedictio super vexillum” zostaáo tam umieszczone wezwanie skierowane do
Chrystusa za wstawiennictwem Ğw. Michaáa Archanioáa, aby walczący pod chorągwią, której dotyczy benedykcja, zwyciĊĪali swoich nieprzyjacióá mocą Ğw.
KrzyĪa (per virtutem sancte crucis)13. Inny przykáad takiej modlitwy, odnoszącej
siĊ do chorągwi wojennej, zawiera XII-wieczny wspomniany Pontyfikaá páocki,
uznawany za odmianĊ pontyfikaáu rzymsko-germaĔskiego. W skierowanej do
Boga proĞbie znalazáy siĊ tam sáowa:
…uĞwiĊü niebiaĔskim báogosáawieĔstwem tĊ chorągiew, która zostaáa przygotowana do uĪytku
wojennego, aby, Twoją mocą otoczona, byáa skuteczna [w walce] przeciwko nieprzyjacielskim
oraz buntowniczym narodom i straszna dla wrogów chrzeĞcijaĔskiego ludu14.

Widaü stąd, iĪ miaáa ona wyjednaü militarne zwyciĊstwo posiadaczowi chorągwi, takĪe w zmaganiach z wrogami wiary.
Analogiczne formuáy, odnoszące siĊ do báogosáawieĔstwa chorągwi, wystĊpują licznie równieĪ w póĨniejszych, wyĪej wymienionych pontyfikaáach, uĪywanych w ciągu wieków na polskich terenach. Dotyczą one przedmiotów uĪy11
12
13
14

Pontyfikaá krakowski, s. 70.
T. Miazga, dz. cyt., s. 14, 19, 22, 27, 30, 32, 35.
Pontyfikaá krakowski, s. 69.
Pontyfikaá páocki, oprac. i do druku przygotowaá A. PodleĞ, Páock 1986, s. 143; …hoc vexillum,
quod bellico usui preparatum est, celesti benedictione sanctifica, ut contra adversarias et rebelles nationes sit validum, tuoque munimine circumseptum, sitque inimicis christiani populi terribile.
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wanych w celach wojennych, na co wskazują juĪ ich nagáówki, zawierające termin „vexilla bellica”, jak teĪ ich usytuowanie ich w sąsiedztwie tekstów odnoszących siĊ do uzbrojenia. WĞród liturgicznych ksiąg tego typu formuáy benedykcji chorągwi zawierają m.in.: tzw. Pontyfikaá Jana Rzeszowskiego z przeáomu XII i XIII w. (w nim formuáy: „Benedictio novi vexilli” oraz „Benedictio
armorum et vexilli”15, Pontyfikaá lwowski (De benedictione vexilli bellici), jak
równieĪ póĨnoĞredniowieczne pontyfikaáy Tomasza StrzempiĔskiego („De benediccione armorum et vexilli bellici”, „Benedictio vexilli ad bellum”), Fryderyka JagielloĔczyka („Benediccio vexilli” i „Benediccio vexilli bellici et armorum”) oraz Erazma Cioáka („Benediccio vexilli bellici”, „Benediccio armorum et
vexilli, tradicio vexilli”)16.
Nie jest moĪliwe ustalenie, czy báogosáawienie wyĪej wymienionych elementów rycerskiego wyposaĪenia byáo w Polsce dokonywane w praktyce i w jakich
okolicznoĞciach siĊ to ewentualnie odbywaáo. Trzeba wziąü pod uwagĊ nawet
moĪliwoĞü, iĪ wspomniane formuáy nie byáy w polskich warunkach w ogóle
wykorzystywane, a do pontyfikaáów trafiaáy dziĊki rozpowszechnionym na Zachodzie wzorcom. Mogáoby na to wskazywaü nagminne milczenie Ĩródeá
w sprawie báogosáawienia broni i chorągwi przez KoĞcióá w Ğredniowiecznej
Polsce. Takie wnioskowanie nie wydaje siĊ jednak do koĔca pewne. W przekazach narracyjnych znaleĨü bowiem moĪna na przykáad wzmianki o uroczystym
obrzĊdzie rozwijania chorągwi i wrĊczania ich wojsku w ramach rozpoczynania
kampanii wojennych. Jan Dáugosz w swoich Rocznikach opisaá tego typu ceremonie, które miaáy miejsce 9 lipca 1410 r. po wkroczeniu armii polskiej i litewskiej na ziemie krzyĪackie. Wielką chorągiew z wizerunkiem Oráa Biaáego na
páachcie rozwinąá sam król Wáadysáaw Jagieááo, wypowiadając przy tym gáoĞno
sáowa modlitwy. Usprawiedliwiaá w niej przed Bogiem swoją decyzjĊ rozpoczĊcia walki z Zakonem, przedstawiając ją jako sáuszną i konieczną. Jej dosáowne
brzmienie mogáo byü efektem kronikarskiej inwencji, natomiast bardzo prawdopodobny wydaje siĊ zarówno fakt jej wypowiedzenia, jak i zawarte w niej treĞci.
Po nim uczynili to samo ze swymi chorągwiami inni dowódcy, czyli wielki
ksiąĪĊ Witold, ksiąĪĊta mazowieccy i polscy panowie, którzy takĪe wygáosili
wówczas odpowiednie modlitwy. Na zakoĔczenie caáe wojsko zaĞpiewaáo pieĞĔ
Bogurodzica, co dodatkowo wskazuje na doniosáoĞü opisanej ceremonii w ramach religijno-militarnego rytuaáu17. To dziaáanie nie byáo z pewnoĞcią równoznaczne z báogosáawieniem chorągwi, ale jego sakralny wymiar nie budzi wąt-

15

16
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Z. ObertyĔski, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibljotece Kapitulnej w GnieĨnie, Lwów 1930, s. 300 i 327. Zamieszczone tam formuáy odnoszące siĊ do chorągwi znajdują siĊ w póĨniejszych dodatkach, doáączonych w XV w.
T. Miazga, dz. cyt., s. 20, 30–32, 35.
J. Dáugosz, Annales seu cronicae Incliti Regni Poloniae, (dalej cyt.: Annales) L. 10–11: 1406–
–1412, Warszawa 1997, s. 70–71, s. 82–83.
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pliwoĞci18. Nie moĪna takĪe wykluczyü, iĪ podczas ceremonialnego wrĊczania
wojskom chorągwi przed rozpoczĊciem dziaáaĔ wojennych wykorzystywano
znajdujące siĊ w pontyfikaáach formuáy typu: „Tradicio vexilli” czy „Benedictio
vexilli ad bellum”, choü Ĩródáa o tym nie wspominają.
Podobnie teĪ w obrzĊdach pasowania na rycerza, które odbywaáy siĊ w Polsce przez caáe Ğredniowiecze juĪ od czasów wczesnopiastowskich, mogáy byü
wykorzystywane wspomniane wyĪej formuáy báogosáawieĔstw rycerzy i ich
uzbrojenia. NajwczeĞniejszą wzmiankĊ na temat tej ceremonii w Polsce moĪna
znaleĨü w kronice Galla Anonima, gdzie jest mowa o nadaniu przez ksiĊcia
Wáadysáawa Hermana rycerskiego pasa Bolesáawowi Krzywoustemu i wielu
jego rówieĞnikom. Sama uroczystoĞü, choü zakáócona – jak pisze Gall – nagáym
wtargniĊciem Pomorzan w granice Polski, miaáa bardzo podniosáy charakter.
Nawet termin, w którym miaáa siĊ odbyü, czyli ĞwiĊto WniebowziĊcia NMP,
wyraĨnie wskazuje, Īe nadano jej oprawĊ sakralną. Zapewne miejscem tych
ceremonii byáa páocka katedra. MoĪna przypuszczaü, Īe w ich trakcie dokonano
benedykcji zarówno samych pasowanych máodzieĔców, jak i wrĊczanego im
orĊĪa, o którym takĪe wspomina kronikarz19.
Báogosáawienie broni, zwáaszcza mieczów, mogáo mieü szerokie znaczenie
ideowe i symboliczne, szczególnie w odniesieniu do egzemplarzy przekazywanych czáonkom panującej dynastii20. Niemiej odnosiáo siĊ do rynsztunku wojennego, w pierwszym rzĊdzie przeznaczonego do uĪycia na polach bitew. Zdaje siĊ
na to wskazywaü choüby formuáa benediccio novi ensis, mogąca mieü zastosowanie do przedmiotu ĞwieĪo nabytego przez wáaĞciciela-rycerza albo wrĊczanego mu w czasie uroczystego pasowania21.
Mniej prawdopodobne wydaje siĊ stosowanie rozbudowanego ceremoniaáu
podczas pasowania na rycerzy przez Wáadysáawa JagieááĊ duĪego grona jego
podwáadnych, co miaáo miejsce tuĪ przed bitwą pod Grunwaldem22. Jednak
i w tym wypadku nie brakáo zapewne akcentów religijnych, byü moĪe nawet
z uĪyciem wspomnianych formuá báogosáawienia ludzi i broni. Mogáaby na to
wskazywaü odnotowana przez Dáugosza obecnoĞü w tym momencie w wojsku
polskim duĪej grupy duchownych, o których jeszcze bĊdzie mowa w dalszej
kolejnoĞci. RozstrzygniĊcia tej kwestii nie uáatwia fakt, Īe w polskich Ĩródáach
18

19

20

21

22

J. Ptak, Chorągiew w komunikacji spoáecznej w Polsce piastowskiej i jagielloĔskiej, Lublin
2002, s. 178.
Gall Anonim, Kronika polska (dalej cyt.: Gall), przekáad R. Grodecki, WstĊp i opracowanie
M. Plezia, Wrocáaw 1996, s. 84.
Z. Dalewski, Pasowanie na rycerza ksiąĪąt polskich we wczeĞniejszym Ğredniowieczu – znaczenie ideowe i polityczne, „Kwartalnik Historyczny”, 104: 1997, nr 4, s. 15–34.
O wrĊczaniu máodym rycerzom poĞwiĊconej broni pisze m.in. D. Piwowarczyk, Obyczaj rycerski w Polsce póĨnoĞredniowiecznej (XIV–XV wiek), wyd. 2, Warszawa 2006, s. 59. Podane tam
przykáady tego rodzaju ceremonii odnoszą siĊ jednak tylko do Europy Zachodniej.
Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis Anno Christi 1410, wyd. Z. Celichowski, PoznaĔ 1911, wedáug której król pasowaá tam ok. tysiąca rycerzy, zob. teĪ J. Dáugosz,
Annales., L. 10–11, s. 99, 107.
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Ğredniowiecznych brakuje danych na temat przebiegu takich uroczystoĞci, zarówno w odniesieniu do opisywanego obecnie wydarzenia, jak i wszystkich
innych, które zostaáy w nich odnotowane23. O ile do ceremonii pasowania najbardziej stosowne wydają siĊ obecne w wielu wczeĞniej wspomnianych pontyfikaáach benedykcje przeznaczone dla „nowych rycerzy”, o tyle pojawiające siĊ
tam modlitewne formuáy „super militantes” mogáy zapewne odnosiü siĊ do osób
w ogóle przygotowujących siĊ do walki, na przykáad udających siĊ na wojnĊ.
Báogosáawieniu podlegaáy róĪne rodzaje rycerskiego orĊĪa uĪywanego
w walce zbrojnej, które mogáy byü jednoczeĞnie atrybutami wáadzy. Stąd przyjmuje siĊ, iĪ benedykcje zawarte w pontyfikaáach odnoszono do elementów
uzbrojenia posiadanego przez panujących w Polsce wáadców, w tym szczególnie
piastowskich ksiąĪąt24. Ceremonie ĞwiĊcenia tych przedmiotów byáy zapewne
elementem inauguracji ksiąĪĊcego panowania, która zastĊpowaáa sakrĊ królewską. Dla nas istotne jest to, Īe te obrzĊdy miaáy Ğcisáy związek ze sferą militarną
i miaáy wspomagaü wojenną aktywnoĞü osób obejmujących wáadzĊ.
WyraĨnie religijny wymiar moĪna teĪ znaleĨü w tradycji odnoszącej siĊ do
egzemplarzy orĊĪa, którymi posáugiwali siĊ w walce polscy wáadcy. Wedáug
Kroniki Wielkopolskiej miecz Bolesáawa Chrobrego byá mu dostarczony przez
anioáa, dziĊki czemu monarcha ten zwyciĊĪaá wszystkich przeciwników. PóĨniej
zabierali go na wojny nastĊpni wáadcy, takĪe odnosząc z jego pomocą triumfy
nad wrogami25. Natomiast Kronika ksiąĪąt polskich podaje opowieĞü o Kazimierzu Odnowicielu, który przed walką z Miecáawem, modląc siĊ w koĞciele NMP
na poznaĔskim Ostrowie, záoĪyá swój miecz na oátarzu. Zamierzaá bowiem zrezygnowaü z panowania i wróciü do klasztoru, aby w ten sposób odwróciü klĊskĊ
od swego kraju. PogrąĪony we Ğnie, usáyszaá gáos wzywający go, aby wziąá
miecz i wyruszyá do walki26. W obu wypadkach orĊĪ tych wáadców jest wiĊc
otoczony nadprzyrodzoną mocą, pochodzącą z nieba. Nie moĪna wykluczyü, Īe
tego rodzaju obrazy kreowane przez autorów kronik byáy reminiscencjami báogosáawienia przez KoĞcióá rycerskiego orĊĪa, w tym wypadku naleĪącego do
wáadców.
Szczególne miejsce wĞród broni tego typu zajmuje miecz koronacyjny królów polskich zwany Szczerbcem. Na temat tego zabytku powstaáa juĪ obfita
literatura, ale wiele kwestii związanych z jego pochodzeniem i funkcjonowa-
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25
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Zob. D. Piwowarczyk, dz. cyt., s. 64–65.
Z. Dalewski, Ceremonia inauguracji wáadzy w Polsce XI–XIII wieku, w: Imagines Potestatis.
Rytuaáy, symbole i konteksty fabularne wáadzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przykáadem czeskim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 9–30 (Colloquia Mediaevalia Varsoviensia. I); tenĪe: Wáadza, przestrzeĔ, ceremoniaá. Miejsce i uroczystoĞü inauguracji wáadzy
w Polsce Ğredniowiecznej do koĔca XIV w., Warszawa 1996, s. 103–132.
Kronika wielkopolska, táum. K. Abgarowicz, wyd. B. Kürbis, Kraków 2010, s. 57.
Kronika ksiąĪąt polskich, wyd. Z. WĊclewski, w: Monumenta Poloniae Historica (dalej cyt.:
MPH), t. 3, Lwów 1878, s. 447.

28

J. Ptak

niem nie zostaáo dotąd w peáni wyjaĞnionych27. Nie ulega jednak wątpliwoĞci, iĪ
obecnoĞü wspomnianego miecza wĞród monarszych insygniów związana byáa
z militarnym wymiarem wáadzy królewskiej28. WrĊczanie tego przedmiotu podczas koronacji miaáo przygotowywaü nowo kreowanego króla do wypeániania
zadaĔ wojskowych i byáo dokonywane – jak caáa ceremonia koronacyjna –
z oprawą liturgiczną. Monarcha w wypowiadanej gáoĞno przysiĊdze zobowiązywaá siĊ do zachowania caáoĞci królestwa, z czym wiązaáa siĊ niewątpliwie
troska o jego bezpieczeĔstwo militarne. Po jej záoĪeniu, aklamacji obecnych
i namaszczeniu olejami, otrzymywaá insygnia wáadzy, poczynając od miecza.
Arcybiskup wrĊczaá królowi ten przedmiot jako narzĊdzie do urzeczywistnienia
obowiązku obrony KoĞcioáa i wiary, wdów i sierot. Wáadca wykonywaá nim
wówczas kilka ciĊü w powietrzu, manifestując w symboliczny sposób gotowoĞü
do realizowania tych zadaĔ29. Tak wiĊc w ceremonii koronacji wyraĨne byáy
akcenty militarne, chociaĪ nie miaáy one charakteru dominującego.
Inskrypcja umieszczona na gáowicy Szczerbca w polskim przekáadzie mająca
brzmienie: „ten znak wpáywa na miáoĞü królów i ksiąĪąt, na gniew sĊdziów”.
wskazywaáaby na funkcjĊ Szczerbca jako „miecza sprawiedliwoĞci” (gladius
iustitiae) w związku z królewską wáadzą sądowniczą30. W Ğredniowieczu nastĊpowaáa bowiem wyraĨna ewolucja insygnialnego znaczenia miecza, który
w początkach tej epoki symbolizowaá gáównie wojenną aktywnoĞü monarchy,
póĨniej zaĞ jego funkcjĊ straĪnika sprawiedliwoĞci. Jednak takĪe i w tym obszarze królewskich zadaĔ moĪna dostrzec kontekst militarny, gdyĪ strzeĪenie sprawiedliwoĞci nie ograniczaáo siĊ jedynie do karania winnych, lecz obejmowaáo
takĪe jej przywracanie poprzez podejmowanie wojen uznawanych za sprawiedliwe31. Ich definiowaniem na polskim gruncie zajmowaá siĊ m.in. wspomniany
na początku Stanisáaw ze Skarbimierza.
O militarnych wyzwaniach, jakie czekaáy wáadcĊ posáugującego siĊ Szczerbcem, wyraĨnie Ğwiadczą takĪe widniejące na tym orĊĪu inne inskrypcje. Ich treĞü
jest doĞü záoĪona i pewnym stopniu zagadkowa, co do pochodzenia. Na jelcu
i trzonie rĊkojeĞci áaciĔskimi literami napisane hebrajskie zdanie: „ĩarliwą wiarĊ
wzbudzają imiona Boga Sedelai i Ebrehel” jest kontynuowane áaciĔskimi sáowami: „Ktokolwiek te imiona Boga z sobą nosiü bĊdzie, temu Īadne niebezpieczeĔstwo w ogóle nie zaszkodzi”. Do tego dochodzą znane z XVIII-wiecznych
opisów, obecnie zaginione napisy z blaszek zdobiących trzon rĊkojeĞci: „To jest
27
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Aktualny stan wiedzy na ten temat prezentują prace: Z. ĩygulski jun., Szczerbiec, w: Urbs
celeberrrima. KsiĊga pamiątkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, red. A. Grzybkowski, Z. ĩygulski jun., T. Grzybkowska, Kraków 2008, s. 310–355; M. Biborski, Szczerbiec – koronacyjny
miecz królów polskich, „Alma Mater”, nr 122–123, 2010, s. 77–82.
M. Rokosz, Polskie insygnia w Ğredniowiecznych fabuáach, w: Imagines potestatis, s. 213–218.
Ordo coronandi regis Poloniae, wyd. S. Kutrzeba, „Archiwum Komisji Historycznej”, 11:
1909–1913, s. 158–159.
J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987, s. 70.
M. Rokosz, dz. cyt., s. 213.
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miecz ksiĊcia Bolesáawa” i „z którym Pan zastĊpów i wszystkich Zbawca, aby
mu pomagaá przeciw nieprzyjacioáom. Amen”32. TreĞü owych inskrypcji bez
wątpienia wskazuje na militarne znaczenie tej broni, chociaĪ nie w sferze praktycznej, lecz insygnialnej i symbolicznej. Jej posiadanie miaáo niewątpliwie
przysposabiaü wáadcĊ do realizacji zadaĔ wojskowych i zapewniü mu opiekĊ
Niebios podczas wojennych zmagaĔ z nieprzyjacióámi.
Szczerbiec odgrywaá wyjątkową rolĊ w polskim ceremoniale religijnomilitarnym, ale zapewne nie byá jedynym przedmiotem uĪywanym do tych celów w wiekach Ğrednich. Nie zachowaáy siĊ jednak do naszych czasów ani materialne zabytki o podobnym znaczeniu, ani nawet dane na ich temat w Ĩródáach
pisanych czy ikonograficznych. Warto w tym kontekĞcie zwróciü uwagĊ na zagadkowy obiekt, który do czasów drugiej wojny Ğwiatowej znajdowaá siĊ
w Muzeum Wojska (obecne Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), po czym
przepadá bez Ğladu, zagrabiony przez Niemców. Byá nim póĨnoĞredniowieczny
miecz znaleziony w podziemiach katedry w Sandomierzu przed pierwszą wojną
Ğwiatową z umieszczoną na nim figurką UkrzyĪowanego Chrystusa, mający na
gáowni inskrypcjĊ: MATER DEI MEMENTO MEI33. JeĪeli byá to autentyczny
przedmiot z epoki Ğredniowiecza, czego nie sposób obecnie rozstrzygnąü, peániá
on z pewnoĞcią funkcje insygnialne bądĨ przynajmniej ceremonialne, nie bĊdąc
orĊĪem uĪywanym do walki, mimo parametrów typowych dla egzemplarzy bojowych. Maryjne wezwanie umieszczone na jego gáowni wyraĨnie Ğwiadczy
o dewocyjnym wymiarze czynnoĞci, które byáy wykonywane z jego uĪyciem.
NiemoĪliwe jest przy tym ustalenie, czy odnosiáy siĊ one do sfery czysto militarnej, czy teĪ do sprawowania wáadzy politycznej lub sądowej. Nie da siĊ nawet
stwierdziü, czy ta broĔ byáa sporządzona z myĞlą o wykorzystaniu w Polsce, czy
znalazáa siĊ przypadkowo w jej granicach34.
Na swoistą formĊ religijnego przygotowywania orĊĪa do zbrojnego uĪycia
wskazują równieĪ znaki oraz inskrypcje na Ğredniowiecznych mieczach bojowych. WystĊpują one powszechnie w caáej Europie, są takĪe obecne na niektórych egzemplarzach znalezionych na ziemiach polskich. Napisy byáy wykonywane zarówno w wersji peánej, jak i inicjalnej. Obejmują one inwokacje o treĞci
religijnej, które w rozwiniĊtej formie miaáy brzmienie typu: „In Nomine Domini” „In Nomine Dei”, „Dominus Iesus Christus”, czy nawet byáy wspomnianym
wczeĞniej fragmentem Psalmu 144: „Bedictus Dominus Deus meus, qui docet
manus meas ad praelium et digitos ad bellum” 35. Pozostanie nieustalone, czy
32
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J. Lileyko, dz. cyt., s. 70.
R. Matuszewski, J. Kozimor, Ograbione muzeum. Straty wojenne Muzeum Wojska w okresie
II wojny Ğwiatowej, Warszawa 2007, s. 145.
Na jego gáowni widniaáa sylwetka wilka, co wskazywaáoby na PasawĊ jako miejsce wykonania,
ale tym znakiem posáugiwaáy siĊ takĪe inne oĞrodki wytwarzające miecze, zwáaszcza na terenie
Niemiec, zob. M. Gáosek, Miecze Ğrodkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984, s. 50–53.
M. Gáosek, Znaki i napisy na mieczach Ğredniowiecznych w Polsce, Wrocáaw 1973, s. 57–82;
tenĪe: Miecze Ğrodkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984, s. 54–60, 105–116.
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miecze posiadające tego rodzaju napisy byáy wytworzone w Polsce, czy teĪ zostaáy tu sprowadzone z innych krajów. Niemniej jednak mogą one wskazywaü
obecną takĪe w Polsce tendencjĊ do posiadania broni zaopatrzonej w formuáki
mające zapewniü ich uĪytkownikom opiekĊ Niebios podczas orĊĪnych zmagaĔ.
Podobną rolĊ miaáy z pewnoĞcią do odegrania znaki w formie krzyĪa, bardzo
rozpowszechnione na gáowniach mieczów, choü niektóre z nich mogáy byü markami wytwórców.
Elementom uzbrojenia zaopatrzonym w tego rodzaju treĞci, zwáaszcza w sytuacji, gdy uĪytkownicy orĊĪa byli ludĨmi niepiĞmiennymi, byü moĪe przypisywano niekiedy cechy magiczne. Z drugiej jednak strony w tamtej epoce zdawano sobie sprawĊ, iĪ nawet przedmioty mające wielkie znaczenie w sferze sacrum, nie mogáy same gwarantowaü ich posiadaczom militarnego sukcesu, co
podkreĞliá w swoich Rocznikach Jan Dáugosz. Przy opisie wojny 1410 r. podaá,
Īe krzyĪaccy dostojnicy
Īywili próĪny przesąd [w áac. oryginale: supersticio], iĪ dziĊki temu, Īe posiadają pewne relikwie
ĞwiĊtych, Īaden wróg ich nigdy nie pokona, ani nie zgniecie i w swej pysze byli skáonniejsi do
wojny niĪ do pokoju36.

MoĪna sądziü, Īe wyraĪony przez Dáugosza pogląd na tĊ kwestiĊ podzielaáo
wówczas wielu ludzi przygotowujących siĊ uczestnictwa w dziaáaniach wojennych, dziĊki czemu ich zabiegi o BoĪą pomoc na polu walki nie miaáy jedynie
charakteru formalnego, lecz cechowaáy siĊ gáĊbszym wewnĊtrznym zaangaĪowaniem.
Szczególnie wyraziste odbicie tego zjawiska w Ĩródáach odnosi siĊ do monarchów, którzy z racji sprawowanej wáadzy w paĔstwie decydowali o podjĊciu
dziaáaĔ wojennych i kierowali ich przebiegiem. Mając do speánienia okreĞlone
zamierzenia militarne, wáadca powinien byá zabiegaü o báogosáawieĔstwo Niebios w ich realizacji, prowadząc bogobojne Īycie oraz wykazując siĊ okreĞloną
aktywnoĞcią w sferze religijnej. Od sposobu sprawowania przez niego wáadzy
zaleĪaá w duĪym stopniu wynik wojen, których prowadzenie przypadáo mu
w udziale. W wielu kronikarskich przekazach pojawia siĊ przekonanie, iĪ od
poboĪnoĞci wáadcy i jego duchowej gorliwoĞci zaleĪą losy podejmowanych
przez niego dziaáaĔ zbrojnych. Daje temu wyraz w swoim dziele Gall Anonim,
gdy pisze:
...Bóg wszechmogący udzieliá królowi Bolesáawowi [Chrobremu – J.P.] tyle dzielnoĞci, potĊgi
i zwyciĊstw, ile w nim samym obaczyá dobroci i sprawiedliwoĞci wobec siebie oraz wobec ludzi37.

Podobne zapatrywania moĪna dostrzec kilka wieków póĨniej u Jana Dáugosza, który podáoĪa militarnych sukcesów Wáadysáawa Jagieááy upatruje w jego
36
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Annales, L. 10 i 11, 1406–1412, s. 75; táum. pol.: Roczniki czyli kroniki Sáawnego Królestwa
Polskiego (dalej cyt.: Roczniki), ks. 10 i 11, 1406–1412, przekáad J. Mrukówna, Warszawa
1982, s. 87.
Gall, dz. cyt., s. 28.
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„czuwaniach, postach i modlitwach”, które okazaáy siĊ skuteczniejsze niĪ wysiáki orĊĪne38.
Szczegóáowy obraz takich zachowaĔ wspomnianego monarchy pojawia siĊ
u Dáugosza w opisie wydarzeĔ poprzedzających kampaniĊ grunwaldzką. Podaje
on, iĪ czerwcu 1410 r. Jagieááo udaá siĊ do benedyktyĔskiego klasztoru na ĝwiĊtym KrzyĪu, spĊdzając tam dwa dni. Codziennie o Ğwicie podąĪaá pieszo do tego
sanktuarium ze Sáupi poáoĪonej u stóp klasztornej góry. Tam „przez caáy dzieĔ
na klĊczkach odprawiaá modáy i rozdawaá jaámuĪny, powierzając siebie i swoją
sprawĊ opiece Boskiej i ĝwiĊtego KrzyĪa”39. Kronikarz wspomniaá teĪ, Īe w tym
czasie król poĞciá. Warto zauwaĪyü, Īe modlitwa, post i jaámuĪna to trzy podstawowe formy pokutnych praktyk, które KoĞcióá zaleca wiernym, opierając siĊ
na wskazaniach Ewangelii40. Poprzez tego rodzaju duchowe praktyki w czasie
rozpoczĊtej juĪ wojny monarcha z pewnoĞcią chciaá zabiegaü u Boga o pomoc
w jej pomyĞlnym rozstrzygniĊciu.
Podejmowane przez wáadców poboĪne praktyki, takĪe te mające na celu uzyskanie BoĪego wsparcia w prowadzeniu wojen, byáy organizowane przez Ğrodowiska kapelanów dziaáających na królewskich dworach. Stąd teĪ dziaáalnoĞü
tych duchownych moĪna traktowaü równieĪ jako ówczesną formĊ duszpasterstwa wojskowego41. Zawczasu przygotowywali oni króla i jego otoczenie do
zadaĔ, jakie niosáy ze sobą spodziewane w przyszáoĞci zbrojne konflikty, a po
ich rozpoczĊciu towarzyszyli mu wraz z wojskiem w militarnych zmaganiach.
Ich obecnoĞü w kampaniach wojennych byáa odnotowywana od bardzo dawnych
czasów. O jednym z nich, przebywającym wraz z Bolesáawem Chrobrym
w Czechach podczas wojny z Niemcami wspomina w początkach XI w. w swojej kronice Thietmar z Merseburga42. Formuáowano teĪ domniemanie, Īe anonimowy benedyktyn-kronikarz, zwany tradycyjnie Gallem, jako kapelan ksiĊcia
Bolesáawa Krzywoustego braá udziaá w wyprawach wojennych u jego boku43.
O kapelanach Wáadysáawa Jagieááy wspomina J. Dáugosz w KsiĊdze uposaĪeĔ
diecezji krakowskiej, przedstawiając ich jako uczonych mĊĪów, peánych wiedzy
i poboĪnoĞci, którzy naukami i kazaniami formowali religijnie króla, otaczają38
39
40
41
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Annales..., L. 11–12: 1431–1444), Warszawa 2001, s. 126.
Roczniki, ks. 10 i 11: 1406–1412, s. 71.
A. Máotek, JaámuĪna, w: Encyklopedia katolicka, t. 7. Lublin 1997, kol. 738.
Omówienia duszpasterstwa wojskowego w Polsce wieków Ğrednich dokonywali m.in.: E. Nowak, Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968–1831, Warszawa 1932; J. Manthey, ĝredniowieczne duszpasterstwo wojskowe, „Duszpasterz Polski Zagranicą”, 1958, nr 3,
s. 259–277; J. Ptak, Duszpasterstwo rycerstwa polskiego w epoce Piastów i Jagiellonów,
w: Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich, red. J. Zióáek i in., Lublin 2004,
s. 83–108.
Kronika Thietmara, táum. i wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ksiĊga VI rozdz. 10. Byá to
kapelan biskupa koáobrzeskiego Reinberna (Niemiec) towarzyszący Bolesáawowi Chrobremu
w 1004 w czasie wojny polsko-niemieckiej w Czechach.
Wspomina o tym K. MaleczyĔski (Gall Anonim, w: PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 228),
który zresztą nie podziela tego poglądu.
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cych go rycerzy i caáy jego dwór44. Nie wiadomo, jakie konkretne treĞci w ich
nauczaniu odnosiáy siĊ do spraw wojny. MoĪna domniemywaü, iĪ czĊsto pojawiaáy siĊ w nim przestrogi przed grzesznymi i niegodnymi dziaáaniami wobec
KoĞcioáa i bezbronnej ludnoĞci, naraĪonej na przemoc i grabieĪ takĪe ze strony
wáasnych wojsk. Pisaá o tym cytowany na początku Stanisáaw ze Skarbimierza,
przestrzegając walczących, którzy dopuszczaliby siĊ takich zachowaĔ, przed
zesáanymi przez Niebiosa karami w postaci militarnych klĊsk. Podobnie teĪ
w Rocznikach Dáugosza stale przewija siĊ motyw niepowodzeĔ wojennych, dotykających polskie wojsko, które byáy spowodowane karą BoĪą za postĊpowanie
niegodne rycerzy. Z tym teĪ byáy związane obecne w Ğredniowiecznym kaznodziejstwie nakazy opieki nad sáabszymi i bezbronnymi, a jednoczeĞnie ostrzeĪenia przed zgubnymi skutkami rabunków dokonywanych na cywilnej ludnoĞci.
W zachowanym tekĞcie jednego z kazaĔ jest opowiedziana historia o rycerzu,
którego dusza trafiáa do piekáa za áupienie ubogich ludzi, jakiego dopuĞciá siĊ na
wojnie45.
Poza takim dáugofalowym, systematycznym oddziaáywaniem duszpasterskim, przygotowującym monarchĊ i jego poddanych do udziaáu w wojnach mających nastąpiü w przyszáoĞci, korzystali oni z religijnej opieki tuĪ przed rozpoczĊciem zbrojnych dziaáaĔ oraz w trakcie ich trwania. Warto zauwaĪyü, iĪ zachowaáy siĊ informacje o osobach, które przed wyruszeniem na wojnĊ indywidualnie przysposabiaáy siĊ duchowo do niebezpieczeĔstw, jakie ona ze sobą
niesie. Takie motywy kierowaáy byü moĪe Henrykiem Sandomierskim, gdy
przed udaniem siĊ na wyprawĊ do Prus w 1166 r. wystawiá dokument finalizujący nadanie ZagoĞci joannitom, które im wczeĞniej obiecaá46. Z kolei ok. 1190 r.
sandomierski rycerz DzierĪko, brat biskupa páockiego Wita, licząc siĊ z utratą
Īycia, spisaá w dokumencie rozporządzenia dotyczące swoich posiadáoĞci, przeznaczając czĊĞü z nich swojej Īonie, czĊĞü zaĞ klasztorowi kanoników regularnych w Busku, dokąd wczeĞniej sprowadziá ich z Witowa. W dyplomie tym
znalazáa siĊ informacja, Īe zostaá sporządzony w tamtejszym koĞciele NMP
przed samym oátarzem w obecnoĞci pierwszego prepozyta Jana, przed którym
wystawca odbyá spowiedĨ i przyjąá z jego rąk komuniĊ, poniewaĪ udawaá siĊ na
wojnĊ47. Podobną motywacjĊ moĪna dostrzec w nadaniu dokonanym w 1229 r.
44
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Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice autographo editus, t. 3,
Monasteria, Cracoviae 1864, s. 79.
A. Brückner, Literatura religijna w Polsce Ğredniowiecznej, t. 1, Kazania i pieĞni. Szkice literackie i obyczajowe, Warszawa 1902, s. 80.
Codex diplomaticus Poloniae, t. 3, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858, dok. nr IV; K. Tymieniecki, MajĊtnoĞü ksiąĪĊca w ZagoĞciu i pierwsze uposaĪenie klasztoru joannitów na tle
osadnictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych XII w., w: tegoĪ, Pisma
wybrane, Warszawa 1956, s. 41–42.
Codex diplomaticus Poloniae, t. 1, wyd. L. Rzyszczewski i A. Muczkowski, Warszawa 1847,
nr VI ... facta ad eum [Johannem – J.P.] confessione, et sacri corporis et sanguinis Christi de
manu ipsius communione sumpta, dum ad bellum processi.; zob. teĪ: T. Giergiel, Rycerstwo
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przez rycerza Alberta (Wojciecha?) z Ciepáowody dla klasztoru w Henrykowie
na ĝląsku. Ofiarowaá on tamtejszym cystersom czĊĞü majątku za grzechy swoje
i swego ojca. NastĊpnie zaĞ, udając siĊ w tej intencji na krucjatĊ do Prus, przekazaá im wszystkie swoje dobra. Postawiá jednak warunek, Īe gdyby wróciá
z wyprawy, na wáasnoĞü klasztoru przejdzie tylko nadana mu wczeĞniej czĊĞü tej
posiadáoĞci48.
Jeszcze dalej száy postanowienia, jakie podjąá przed wyprawą do Maáopolski
w 1289 r. Ğląski ksiąĪĊ Przemko ĝcinawski. Zanim tam wyruszyá, nie tylko przyjąá on NajĞwiĊtszy Sakrament jako wiatyk, ale w sporządzonym wówczas testamencie wyznaczyá nawet miejsce swego wiecznego spoczynku. Chciaá byü pochowany w klasztorze w LubiąĪu, któremu nadaá wówczas dwie wsie. Jak siĊ
okazaáo, rozporządzenia te wkrótce zostaáo wcielone w Īycie, bowiem ksiąĪĊ
w czasie owej wyprawy poniósá Ğmierü w bitwie pod Siewierzem49.
Szczególne znaczenie miaáo jednak z pewnoĞcią to, co dziaáo siĊ w wymiarze
religijnym w samych wojskach udających siĊ na wyprawĊ wojenną. Aby zapewniü sobie BoĪe báogosáawieĔstwo w nadchodzących walkach, podejmowano
w ich szeregach okreĞlone czynnoĞci o charakterze sakralnym, czyniąc teĪ wysiáki, aby nie dochodziáo tam do wspomnianych wczeĞniej grzesznych wystĊpków. Starano siĊ wiĊc poprzez oddziaáywanie duszpasterskie wpáywaü pozytywnie na zachowanie armii, eliminując jednoczeĞnie te zjawiska, które mogáyby
Ğciągnąü na nią karĊ BoĪą. Do osiągniĊcia tego celu niezbĊdne byáo zaangaĪowanie zarówno dowódców, którymi czĊsto byli sami monarchowie, jak i towarzyszących im duchownych i wszystkich uczestników zbrojnych dziaáaĔ.
W wojskach biorących udziaá w wyprawie wojennej obrzĊdy religijne byáy
sprawowane z pewnoĞcią bardzo intensywnie. JuĪ samo wyruszenie w pole poprzedzano uroczystymi ceremoniami. W Rocznikach Dáugosza zostaáy one ukazane m.in. w opisie wydarzeĔ poprzedzających bitwĊ pod Legnicą w 1241 r.
WspóáczeĞni badacze formuáują rozbieĪne oceny co do wiarygodnoĞci tego
fragmentu jego dzieáa, nie mogąc ustaliü Ĩródáa pochodzenia zawartych w nim
informacji50. Niemniej jednak moĪna domniemywaü, Īe gdyby nawet znalazáy
siĊ w nim szczegóáy wymyĞlone przez Dáugosza, przypisaá on Henrykowi PoboĪnemu i jego wojsku zachowania, jakie byáy przyjĊte w czasach, w których
pisaá swoją kronikĊ. Wedáug niego w przeddzieĔ wyruszenia przeciwko Tatarom
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ziemi sandomierskiej. Podstawy ksztaátowania siĊ rycerstwa sandomierskiego do poáowy XIII
wieku, Warszawa 2004, s. 135, gdzie wczeĞniejsza literatura.
KsiĊga Henrykowska, táum. R. Grodecki, s. 19–20.
Nagrobki xiąĪąt szląskich, MPH, t. 3, s. 713: „Iste [ksiąĪĊ Przemko ĝcinawski – J.P.] processurus ad eundem infortunatum eventum tamquam presenciens ipsum sacramentis ecclesiasticis
se preparavit, testamentumque ordinans duas villas Lossossevitz et Syrcow in Lubens contulit et
ibi sepulturam elegit”.
O moĪliwoĞci istnienia nie zachowanej do naszych czasów XIII-wiecznej kroniki lub rocznika,
z których Dáugosz czerpaá wiadomoĞci, zob. G. Labuda, Zaginiona kronika w Rocznikach Jana
Dáugosza, PoznaĔ 1983.
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ksiąĪĊ Henryk PoboĪny przygotowywaá swoje wojsko do konfrontacji z wrogiem od strony duchowej. W tym celu
poleciá, zarówno siebie samego, jak wszystkich baronów, rycerzy i tych, co przewodzili szykom,
po uroczyĞcie i poboĪnie odĞpiewanej mszy w koĞciele N. M. Panny w Legnicy i po spowiedzi
opatrzyü ĞwiĊtym wiatykiem51.

W tym wypadku przebieg wyprawy byá nietypowy, gdyĪ wróg znajdowaá siĊ
w pobliĪu Legnicy, w której koncentrowaáy siĊ ksiąĪĊce wojska. Dlatego ceremonie związane z rozpoczĊciem dziaáaĔ wojennych mogáy byü jednoczeĞnie
przygotowaniem do bitwy, którą planowano stoczyü nastĊpnego dnia. W innych
kampaniach oprócz przyjmowanego jednorazowo wiatyku wojsko mogáo wiele
razy uczestniczyü w zbiorowych praktykach religijnych, wĞród których do najwaĪniejszych zaliczaáa siĊ niewątpliwie msza ĞwiĊta.
Jej sprawowanie w warunkach wojennych byáo odejĞciem od obowiązującej
wówczas zasady, Īe wierny powinien w niej uczestniczyü tylko w swoim koĞciele parafialnym52. Byáo to zrozumiaáe w sytuacji, gdy uczestnicy wypraw przebywali z dala od swoich parafii i wynikaáo zapewne zarówno z potrzeby zapewnienia walczącym opieki duszpasterskiej w obliczu zagroĪenia Īycia, a w niektóre dni takĪe wypeánienia obowiązku mszalnego. Z przekazów Ĩródáowych wiadomo, iĪ msze byáy sprawowane w obozach wojskowych przez caáe Ğredniowiecze. Gall Anonim, opisując najazd Bolesáawa Krzywoustego na Czechy, wspomina o obrzĊdach religijnych, jakie odprawiono w polskiej armii przed bitwą
z nieprzyjacielem. Po wygáoszeniu przez ksiĊcia przemowy do wojska, odprawione zostaáy we wszystkich hufcach msze, zaĞ zgromadzonym w nich zbrojnym zostaáa rozdana komunia Ğw.53 Podobnie jak w odniesieniu do innych tego
rodzaju informacji, pojawiü siĊ musi cieĔ wątpliwoĞci, czy kronikarz nie idealizowaá w nich zachowaĔ polskiego ksiĊcia i jego armii. Niemniej jednak podawane przez niego wiadomoĞci nie mogáy caákowicie odbiegaü od ówczesnych
realiów, a póĨniejsze Ĩródáa zamieszczają kolejne informacje o tego rodzaju
faktach.
O praktykach religijnych w wojskach ksiĊcia Kazimierza Sprawiedliwego
w trakcie jego wyprawy na jaüwieskich Poáekszan w 1192 r. pisze z kolei
w swojej kronice mistrz Wincenty zwany Kadáubkiem. Wedáug jego przekazu,
gdy Polacy po wkroczeniu na tereny nieprzyjacielskie szykowali siĊ do walki,
ksiąĪĊ nakazaá odprawienie mszy, którą celebrowaá towarzyszący mu biskup
páocki. Wówczas teĪ caáe wojsko przyjĊáo komuniĊ Ğw. Kronikarz uzasadniá te
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Roczniki, ks. 9, Warszawa 1974, s. 20.
Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1: ĝredniowiecze, Lublin 1974,
s. 241; obszernie na ten temat pisze: I. Skierska, Obowiązek mszalny w Ğredniowiecznej Polsce,
Warszawa 2003.
Gall, dz. cyt., s. 95.
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dziaáania potrzebą duchowego wzmocnienia Polaków w obliczu walki z poganami, których okreĞliá mianem „Saladynistów”54.
DziĊki Dáugoszowi moĪna wyjątkowo dokáadnie ustaliü, jakie obrzĊdy religijne byáy sprawowane w armii króla Wáadysáawa Jagieááy podczas wyprawy
grunwaldzkiej w 1410 r. Jak wynika z jego relacji, wielokrotnie odbywaáy siĊ
wówczas msze dla wojska. Jedną z nich celebrowaá dla króla i jego podwáadnych biskup páocki Jakub z Korzkwi w klasztornej Ğwiątyni w CzerwiĔsku
w dniu 2 lipca, w ĞwiĊto Nawiedzenia NMP55. Inna z kolei zostaáa odnotowana
pod datą 13 lipca, gdy armia polsko-litewska wkroczyáa na teren paĔstwa zakonnego. W tym dniu, w uroczystoĞü Ğw. Maágorzaty, król wraz z niemal caáym
wojskiem przystąpiá do komunii Ğw. Traktowano ją jako wiatyk, gdyĪ spodziewano siĊ wkrótce starcia z wrogiem56.
Szczególnie duĪo uwagi poĞwiĊciá kronikarz ceremoniom religijnym, które
odbywaáy siĊ przed samą bitwą, w dniu jej stoczenia. Wedáug jego przekazu,
porywisty wiatr uniemoĪliwiá o Ğwicie rozstawienie namiotu-kaplicy i odprawienie mszy w pobliĪu Dąbrowna, gdzie armia polsko-litewska spĊdziáa noc.
Wyruszono wiĊc w drogĊ i po dotarciu w okolice Grunwaldu zaczĊto rozbijaü
tam obóz. Król zaĞ w tym czasie wysáuchaá dwóch mszy, które w ustawionej na
wzgórzu kaplicy odprawili jego kapelani – pleban káobucki Bartáomiej i prepozyt kaliski Jarosáaw. W tym czasie donoszono mu juĪ o ustawionej nieopodal
i przygotowanej do bitwy armii krzyĪackiej. Nie odszedá jednak od kaplicy,
chociaĪ byá ponaglany przez otoczenie, m.in. przez samego ksiĊcia Witolda57.
Dáugosz uznaá to za dowód, Īe król losy bitwy powierzyá Bogu i wyjednaá
sobie w ten sposób triumf nad nieprzyjacielem.
Nic zatem dziwnego, jeĪeli królowi bogobojnemu i naboĪnemu, przedkáadającemu sprawy boskie
ponad wszelkie zwyciĊstwa i niebezpieczne przedsiĊwziĊcia, co jak wiadomo KrzyĪacy lekcewaĪyli i mieli za nic, Bóg daá sáawne zwyciĊstwo58.

Warto zauwaĪyü, iĪ starsze od Dáugosza Ĩródáo dotyczące bitwy pod Grunwaldem, czyli wspomniana juĪ Cronica conflictus, podaje, Īe król postĊpowaá
w tej sprawie „wedáug swego staáego zwyczaju” (secundum consuetudinem solitam)59. Jak moĪna z tego wywnioskowaü, sáuchanie mszy naleĪaáo do jego co54
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Mistrz Wincenty, dz. cyt., s. 232–233; biskupem tym byá Wit, zob. przypis 223 tamĪe; T. ĩebrowski, Zarys dziejów diecezji páockiej, Páock 1976, s. 31.
A. Swierzawski, Jakub z Korzkwi h. Syrokomla (ur. przed 1350–1425), zwany mylnie Kurdwanowskim lub z Kurdwanowa, biskup páocki, w: Polski Sáownik Biograficzny (dalej cyt.: PSB),
t. 10, Wrocáaw 1962–1964, s. 358.
Annales, L. 10 et 11: 1406–1412, Warszawa 1997, s. 82: Eo die Wladislaus Polonie rex et
universus fere Polonicus exercitus Divinissimo se procurat Viatico, Corporis videlicet et Sanguinis Christi Sacramento, ratus, prout evenit, propediem universali dimicacione cum hoste se
manus conserturum.
TamĪe, s. 87.
Roczniki, ks. 10–11, s. 100–101.
Cronica conflictus, s. 20.
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dziennych praktyk, które staraá siĊ realizowaü takĪe w warunkach wojennych.
Nie ulega raczej wątpliwoĞci, Īe ogóá wojska nie towarzyszyá mu w tych obrzĊdach. NaboĪeĔstwa dla caáej armii organizowano jedynie w wybranych dniach,
o czym Ğwiadczą cytowane wczeĞniej wiadomoĞci z Roczników Dáugosza.
W sáuchaniu mszy odprawianych w kaplicy królewskiej przed samym rozpoczĊciem bitwy monarsze towarzyszyáa teĪ jego Ğwita. Wskazuje na to cytowana
uprzednio Cronica conflictus, podając treĞü modlitwy, którą król wówczas zanosiá podczas tej mszy:
Tobie – powiedziaá – Panie BoĪe powierzam ducha mojego i oddajĊ moich towarzyszy broni.
Zachowaj mnie Panie razem z nimi. A was, mili towarzysze broni, upominam i Īądam, abyĞcie
pamiĊtali o mojej duszy60.

Trudno zakáadaü, Īe zostaáa ona wiernie powtórzona przez autora kroniki.
Gdyby jednak miaáa brzmienie zbliĪone do podanego w cytacie, moĪna by
wnioskowaü, Īe byáa ona wypowiadana gáoĞno, skoro król zwracaá siĊ w niej
takĪe do obecnych przy nim osób. Byáa to z pewnoĞcią niewielka grupa, gdyĪ –
jak podaje Dáugosz – w tym czasie ogóá wojska juĪ szykowaá siĊ do bitwy.
O korzystaniu przez JagieááĊ z obozowej kaplicy Dáugosz wspomina takĪe
w opisach innych kampanii wojennych. W lipcu 1431 r., podczas dziaáaĔ przeciwko ĝwidrygielle na Woáyniu, król modliá siĊ w niej, gdy ulegáa zniszczeniu
przez burzĊ61. Przy tej okazji kronikarz znowu uwypukliá religijną gorliwoĞü
monarchy, który w wiĊkszym stopniu osiągaá powodzenie wojenne modlitwą niĪ
orĊĪem.
Wáadysáaw Jagieááo nie byá z pewnoĞcią jedynym wáadcą, który tak pieczoáowicie speániaá religijne praktyki w warunkach polowych. Poza wzmiankami
w Ĩródáach narracyjnych wskazują na to równieĪ papieskie przywileje na uĪywanie przenoĞnych oátarzy, wydawane dla polskich wáadców. Byáy one przydatne w czasie podróĪy czy polowaĔ, ale z pewnoĞcią wykorzystywano je w szczególny sposób podczas kampanii wojennych62.
Podsumowując zagadnienie zbiorowych ceremonii religijnych, w których
uczestniczyáy walczące armie, moĪna w Ğwietle rozpatrzonych juĪ informacji
Ĩródáowych stwierdziü, Īe ich podstawową formą byáa msza ĞwiĊta organizowana zazwyczaj na kilka dni przed przewidywanym starciem z wrogiem, podczas
której ogóá wojska przystĊpowaá do komunii taktowanej jako wiatyk. Dáugosz
uĪyá tego sformuáowania w odniesieniu praktyk religijnych sprawowanych przed
bitwami pod Legnicą i Grunwaldem. Z cytowanej uprzednio Kroniki ksiąĪąt
polskich wynika, Īe wiatyk przyjąá ksiąĪĊ Ğcinawski Przemko przed wyprawą do
Maáopolski, nie wiadomo jednak czy indywidualnie, czy wraz ze swym wojskiem. Wygląda teĪ na to, Īe opisana przez Galla msza z powszechnym przyj60
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TamĪe, s. 21, táum. pol.: Kronika konfliktu Wáadysáawa króla polskiego z KrzyĪakami w roku
PaĔskim 1410, przewá. J. Danka i A. Nadolski, Olsztyn 1983.
Dáugosz, Annales, L. 11–12: 1431–1444, Warszawa 2001, s. 27.
I. Skierska, dz. cyt., s. 151.
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mowaniem komunii Ğw. podczas wyprawy na Czechy w 1103 r., i utrwalone
w kronice Kadáubka analogiczne ceremonie w trakcie wyprawy na Jaüwingów
w 1192 r. miaáy podobny charakter. Ponadto odprawiane byáy teĪ msze w innych
okolicznoĞciach, lecz zapewne bez masowego udziaáu wojska. Szczególne znaczenie miaáy obrzĊdy sprawowane dla wáadców dowodzących armiami, co wyraĨnie moĪna dostrzec w opisie wyprawy grunwaldzkiej.
SpowiedĨ, pozwalająca oczyĞciü siĊ z grzechów, takĪe byáa niewątpliwie
jedną z podstawowych posáug religijnych, z jakich korzystali uczestnicy walk
zbrojnych, w dodatku musiaáa poprzedzaü przyjĊcie komunii Ğw. W sytuacji
wojennej byáa ona ze zrozumiaáych wzglĊdów podejmowana w okolicznoĞciach
nietypowych, gdyĪ w Ğredniowieczu przepisy koĞcielne nakáadaáy na wiernych
obowiązek odbywania jej przed wáasnym duszpasterzem w parafii63. Inną trudnoĞü w realizacji tej posáugi w warunkach polowych stanowiáa z pewnoĞcią duĪa
liczebnoĞü penitentów zgromadzonych w wojsku, co mogáo znacznie ograniczyü
moĪliwoĞü spowiedzi indywidualnej. Niemniej jednak taka forma wyznawania
grzechów byáa niejednokrotnie odnotowywana w Ĩródáach narracyjnych.
O moĪliwoĞci przystĊpowania do spowiedzi, jaką w czasach Bolesáawa
Krzywoustego mieli polscy rycerze uczestniczący ok. 1119 r. w walkach
o Szczecin, informuje XII-wieczne prowansalskie Ĩródáo zwane Miracula sancti
Aegidi, autorstwa Piotra Guillaume. Ukazuje ono losy Sieciecha, czeĞnika na
ksiąĪĊcym dworze, który doĞwiadczyá cudownej pomocy ze strony Ğw. Idziego.
PoniewaĪ historia tego dostojnika zostaáa spisana na podstawie relacji Polaków
pielgrzymujących do Prowansji, moĪna ją uznaü za zgodną z polskimi realiami.
Wedáug niej Sieciech zamierzaá wyspowiadaü siĊ w obozie po powrocie z akcji
bojowej. Z tego wynika, iĪ znajdowali siĊ w nim kapelani sprawujący tĊ posáugĊ64.
Znajduje to potwierdzenie w przekazie Galla Anonima mówiącym o przyjmowaniu komunii Ğw. przez wojska szykujące siĊ do ataku na Koáobrzeg
w 1103 r.65 Nie budzi wątpliwoĞci, iĪ przystĊpujący do niej musieli wczeĞniej
odbyü spowiedĨ, prawdopodobnie juĪ w warunkach wojennych. Warto przy tym
zwróciü uwagĊ na pojawiający siĊ w historiografii pogląd, iĪ opisane w kronice
masowe przystĊpowanie do tego sakramentu w wojskach Krzywoustego w wyprawach na Pomorze i na Czechy w 1110 r., musiaáo byü poprzedzone absolucją
zbiorową, gdyĪ nie byáo wówczas moĪliwoĞci urządzenia spowiedzi indywidualnej dla tak duĪej grupy ludzi66.
NaleĪy wziąü pod uwagĊ takĪe ewentualnoĞü, iĪ spowiadano siĊ jeszcze
przed wyruszeniem na wojnĊ. ĝwiadczy o tym wspomniany zapis w dokumencie
wystawionym w Busku ok. 1190 r. przez rycerza DzierĪka, brata biskupa páoc63
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Dzieje teologii katolickiej, t. 1, s. 243.
Piotr Guillaume, O wybawieniu od Ğmierci czeĞnika ksiĊcia polskiego, w: Anonim tzw. Gall, dz.
cyt., s. 172.
Gall, dz. cyt., s. 95.
H. àowmiaĔski, Religia Sáowian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979, s. 375.
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kiego Wita. Udając na wyprawĊ wojenną rycerz ten odbyá spowiedĨ w swojej
miejscowoĞci, w koĞciele, dla którego poczyniá nadania67.
Z kolei Rocznik Traski i Rocznik franciszkaĔski krakowski wspominają
o przystąpieniu do spowiedzi i komunii przez ksiĊcia Leszka Czarnego i jego
wojsko przed wyruszeniem w paĨdzierniku 1282 r. przeciwko Litwinom plądrującym ziemiĊ sandomierską68. Z treĞci tych przekazów nie wynika, czy nastąpiáo
to jeszcze przed udaniem siĊ na wyprawĊ, czy juĪ w trakcie jej trwania. Nie
moĪna teĪ rozstrzygnąü, czy do tej spowiedzi wojsko przystĊpowaáo indywidualne czy zbiorowo.
O spowiadaniu siĊ przed samą bitwą pod Grunwaldem wspomina J. Dáugosz.
Co prawda, fakt ten dotyczyá samego króla, mógá wiĊc mieü wyjątkowy charakter. Wedáug tego przekazu Wáadysáaw Jagieááo, bĊdąc juĪ w siodle, ponowiá
spowiedĨ, której wysáuchaá ksiądz podkanclerzy Mikoáaj Trąba. W tym czasie
spowiadali siĊ byü moĪe takĪe niektórzy rycerze szykujący siĊ do bitwy. Dáugosz wspomniaá bowiem, Īe przed jej rozpoczĊciem król poleciá duchownym,
aby pod przewodnictwem wspomnianego Mikoáaja Trąby udali siĊ do obozu69.
Zapewne wiĊc do tej chwili przebywali wĞród wojska i peánili kapáaĔskie czynnoĞci, w tym takĪe byü moĪe sáuchając spowiedzi. Warto zauwaĪyü, Īe w tych
posáugach realizowane byáy zadania, które wyznaczaá biskupom i kapáanom
Stanisáaw ze Skarbimierza w analizowanym wczeĞniej kazaniu. Jednym z nich
byáo bowiem odpuszczanie grzechów ludziom walczącym na wojnach.
O tym, jak waĪna dla ówczesnych ludzi byáa ta sprawa, Ğwiadczą opisane
w Ĩródáach przypadki spowiadania siĊ uczestników walk w dramatycznych okolicznoĞciach, gdy groziáa im utrata Īycia. Dotyczyáo to m.in. rannych uczestników bitwy pod Páowcami, jak teĪ polskich rycerzy mordowanych wczeĞniej
przez KrzyĪaków w GdaĔsku70. Relacje autorów, bĊdących nieraz Ğwiadkami
bądĨ nawet uczestnikami opisywanych wydarzeĔ, koncentrują siĊ na losach tych
ludzi w sytuacjach, gdy oczyszczenie siĊ z grzechów stawaáo siĊ dla nich sprawą
najpilniejszą71. Ideowe przesáanie tych wiadomoĞci jest przejawem gáĊbokiej
troski ludzi Ğredniowiecza o Īycie wieczne, znajdującej odbicie w przystĊpowaniu uczestników zbrojnych zmagaĔ do spowiedzi w obliczu zagraĪającej im
bezpoĞrednio Ğmierci.
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Zob. przypis 46.
Rocznik Traski, MPH t. 2, s. 848–849; Rocznik franciszkaĔski krakowski, MPH, t. 3, s. 51:
confessione et sacramento se munientes et sese mutuo exhortantes, hostes insequuntur. Zob. teĪ
P. ĩmudzki, Studium podzielonego Królestwa. KsiąĪĊ Leszek Czarny, Warszawa 2000 s. 305.
Annales, L 10–11: 1406–1412, s. 100.
J. Ptak, dz. cyt., s. 87–88.
Kronika oliwska, wyd. W. KĊtrzyĔski, MPH, t. 6, Kraków 1893, s. 319; Lites ac res gestae
inter Polonos Ordiemque Cruciferorum, t. 1, Causa Junivladislaviae et Brestiae-Cuiaviae anno
1320–1321, wyd. H. Cháopocka, Wrocáaw 1970, s. 45; Lites ac res gestae inter Polonos Ordinemque Cruciferorum, t. 1, PoznaĔ 1890, s. 386–387.
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Poza omówionymi dotąd praktykami religijnymi moĪna znaleĨü informacje
takĪe na temat innych form odwoáywania siĊ do sacrum w ramach przygotowaĔ
do walki. Z zapisu Dáugosza wynika na przykáad, iĪ podczas wspomnianej wyprawy Wáadysáawa Jagieááy na WoáyĔ przeciwko ĝwidrygielle w 1431 r., biorący w niej udziaá biskup Zbigniew OleĞnicki, opuszczając pod UĞciáugiem wojsko, udzieliá mu báogosáawieĔstwa. Wszyscy zgromadzeni, na czele z królem,
przyjĊli je w postawie klĊczącej72.
WaĪnym zadaniem duchownych towarzyszącym wojsku byáo formowanie
jego postawy religijnej poprzez gáoszenie kazaĔ. Zazwyczaj byáy one czĊĞcią
liturgii sprawowanej dla uczestników militarnych dziaáaĔ. WiadomoĞci na ten
temat pojawiają siĊ juĪ w kronice Galla w opisie wyprawy Bolesáawa Krzywoustego na Czechy w 1110 r. Podczas mszy Ğw. odprawianych w trakcie przygotowaĔ do bitwy kazania dla poszczególnych hufców gáosili obecni w polskiej
armii biskupi. PoniewaĪ oddziaáy te byáy zapewne zorganizowane wedáug kryterium terytorialnego, moĪna przypuszczaü, Īe owi hierarchowie zwracali siĊ
w ten sposób do swoich diecezjan73.
Przejawem odnotowanego w Ĩródáach szczególnego wsparcia duchowego,
jakie walczący otrzymali od swego zwierzchnika diecezji, byáo postĊpowanie
biskupa páockiego Szymona, który wziąá udziaá w odpieraniu pomorskiego napadu na Mazowsze w 1109 r. SytuacjĊ tĊ opisaá Gall Anonim, wedáug którego
biskup wraz z grupą duchownych towarzyszyá wówczas Mazowszanom u boku
dowodzącego tą akcją komesa Magnusa. Odziany w szaty kapáaĔskie podąĪaá
z wojskiem za ustĊpującym nieprzyjacióámi, przyczyniając siĊ do ich klĊski. Jak
stwierdziá kronikarz, „czego nie przystaáo mu czyniü ziemskim orĊĪem, tego
staraá siĊ dokonaü bronią duchową i modlitwami”, przez co byá podobny do
MojĪesza wspierającego Izraelitów w walce z Amalekitami74.
Piszący póĨniej o tym samym wydarzeniu mistrz Wincenty uszczegóáowiá
jego obraz, wzbogacając go m. in. o treĞü wezwania, z jakim wspomniany biskup zwróciá siĊ przed walką do Mazowszan:
ZaprawdĊ w jednym tylko, synaczkowie, jest nadzieja zwyciĊstwa, nie od wielu zaleĪy wiktoria! I
nie trzeba siĊ lĊkaü niebezpieczeĔstwa Ğmierci, zwáaszcza gdy chodzi o ratowanie bliĨnich, poniewaĪ Ğmierü ciaáa nie unicestwia czáowieka, lecz prowadzi do nagrody za mĊstwo75.

Z pewnoĞcią przytoczone w kronice sáowa tego dostojnika są wymyĞlone
przez cytowanego pisarza. MoĪna jednak sądziü, iĪ w tej wypowiedzi pojawiáy
siĊ kwestie czĊsto poruszane przez kaznodziejów starających siĊ duchowo wesprzeü wojsko szykujące siĊ do stoczenia bitwy. Na pierwszy plan wysuwają siĊ
tu dwie sprawy, mianowicie niepewnoĞü co do wyników walki w obliczu liczeb72
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nej przewagi nieprzyjaciela i obawa przed Ğmiercią. W obu tych zagroĪeniach
trzeba liczyü na BoĪą pomoc. ZwyciĊstwo zaleĪy bowiem od Boga, a Ğmierü
poniesiona w obronie swoich rodaków zapewni polegáym zbawienie. Tego rodzaju argumenty miaáy niewątpliwie wzmacniaü odwagĊ sáuchaczy i dodawaü
im ducha podczas samej walki. Ze wzglĊdu na ich uniwersalny charakter byáy
zapewne powszechnie stosowane w tego rodzaju wypowiedziach i to nie tylko
w omawianej epoce76.
W póĨnym Ğredniowieczu wywody kaznodziejów mogáy byü podbudowane
doktryną wojny sprawiedliwej, na polskim gruncie rozwijaną przez krakowskich
uczonych, takich jak cytowany na początku Stanisáaw ze Skarbimierza czy Paweá Wáodkowic. Zagadnienia wchodzące w skáad tej doktryny byáy z pewnoĞcią
poruszane w kazaniach gáoszonych podczas kampanii grunwaldzkiej. Wskazuje
na to wspomniana uprzednio, opisana przez Dáugosza uroczystoĞü w CzerwiĔsku, podczas której do Jagieááy i jego rycerzy przemawiaá páocki biskup Jakub
z Korzkwi. Dostojnik ten, obdarzony wedáug kronikarza niepospolitym talentem
kaznodziejskim, nawoáywaá sáuchaczy do walki w obronie królestwa i ojczyzny.
PodkreĞlaá, Īe biorą udziaá w wojnie sprawiedliwej (bellum iustissimum), co
mogáo u nich wyrobiü przekonanie o czekającym ich sukcesie militarnym, jak
teĪ uspokoiü obawy o wieczne zbawienie na wypadek Ğmierci77.
W niektórych sytuacjach konieczne byáo podtrzymanie wojska na duchu, gdy
dziaáania wojenne przybieraáy niekorzystny obrót. Przykáadem tego moĪe byü
kryzys, jaki zapanowaá w polskiej armii po klĊsce pod Chojnicami jesienią
1454 r. Do jego przezwyciĊĪenia przyczyniá siĊ kanonik SĊdziwój z Czechla,
który udaá siĊ wówczas do przebywającego w BrzeĞciu Kujawskim króla Kazimierza i jego rycerstwa. Wygáosiá do zgromadzonych kazanie, stojąc przed nimi
boso, ubrany we wáosienicĊ. Te pokutne atrybuty niewątpliwie wiązaáy siĊ
z tematyką jego wystąpienia, którego treĞü pozostaje nieznana. Z pewnoĞcią
wzywaá w nim do nawrócenia i pokutowania za grzechy, które ĞciągnĊáy na wojsko BoĪy gniew. Dlatego poniosáo ono klĊskĊ, mimo iĪ prowadziáo wojnĊ sprawiedliwą. O tym mówiá takĪe do samego króla podczas spotkania, jakie odbyá
z nim w nastĊpnej kolejnoĞci, zarzucając mu osobiste przewinienia78. MoĪna
sądziü, iĪ to wystąpienie znacznie przyczyniáo siĊ do duchowego pokrzepienia
zarówno samego monarchy, jak i jego poddanych. Wojna byáa kontynuowana,
z czasem przynosząc sukcesy.
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W XVI w. na doniosáe znaczenie kaznodziejów w wojsku wskazywaá m.in. hetman Jan Tarnowski w swoim dziele „Consilium rationis bellicae”, zob. J. Ptak, dz. cyt., s. 93.
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animavit”.
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Oprócz kazaĔ kierowanych do wojska przez duchownych, religijne treĞci zawierają równieĪ przemowy, jakie wygáaszali przed bitwami dowódcy do swoich
podwáadnych. W Ĩródáach narracyjnych istnieje wiele wzmianek na ten temat,
przytaczane są nawet dosáownie teksty tych wystąpieĔ. Z pewnoĞcią wiele z nich
jest wytworem samych kronikarzy, chcących wzbogaciü i ubarwiü swoją narracjĊ79. Niemniej jednak sam fakt ich wygáaszania, bĊdący zapewne elementem
wojennych zwyczajów, wydaje siĊ raczej niepodwaĪalny, choüby z racji powszechnego wystĊpowania wzmianek na ten temat w Ĩródáach.
W kaĪdej z nich pojawia siĊ odwoáanie do sfery sacrum. Widaü to wyraĨnie
w monarszych przemowach obecnych w kronice Galla Anonima. Wedáug niego
Bolesáaw Chrobry przed bitwą z Rusinami mówiá do swoich wojów: „pokáadam
ufnoĞü w miáosierdziu BoĪym i waszej wypróbowanej dzielnoĞci”80. RównieĪ
w rymowanej wypowiedzi, którą ten kronikarz wáoĪyá w usta Kazimierza Odnowiciela gotującego swe wojska do starcia z Pomorzanami, znalazáy siĊ sáowa
o podobnej treĞci81. Z kolei Bolesáaw Krzywousty miaá woáaü do swoich podwáadnych pod Nakáem:
DziĞ za áaską BoĪą a wstawieniem siĊ Ğw. WawrzyĔca miecz wasz zetrze baáwochwalstwo Pomorzan i ich rycerską dumĊ!82.

Jak z tego wynika, gáównym argumentem, który miaá zachĊcaü wojsko do
walki, byáo przekonanie o áaskawoĞci Niebios w spodziewanej konfrontacji
z wrogiem.
Podobne motywy moĪna napotkaü w póĨniejszych Ĩródáach. Wedáug krzyĪackiej kroniki Piotra z Dusburga ksiąĪĊ Leszek Czarny przed walką z Litwinami zachĊcaá swoich rycerzy, by wraz z nim z odwagą wyrównali krzywdĊ wyrządzoną krzyĪowi83. To wezwanie z pewnoĞcią byáo związane z okolicznoĞcią,
Īe przeciwnikami Polaków byli wówczas poganie. O tych samych wypadkach,
umieszczając je pod rokiem 1283, pisaá póĨniej Jan Dáugosz, opierając siĊ na
wczeĞniejszych przekazach, takich jak Rocznik Traski i Rocznik franciszkaĔski
krakowski. Wedáug jego opisu Leszek Czarny przed rozstrzygającym bojem
z Litwinami ograbiającymi MaáopolskĊ w przemowie do swego wojska podkreĞliá, Īe zaszczytnie jest umieraü za wiarĊ, ojczyznĊ i domowe ogniska. Przypomniaá im wczeĞniejsze zwyciĊstwo odniesione nad tym samym wrogiem dziĊki
79
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Na przykáad cytowany przez J. Dáugosza tekst obszernego przemówienia, które miaá rzekomo
wygáosiü Wáadysáaw àokietek do swoich rycerzy przed bitwą pod Páowcami (Annales, L. 9,
Warszawa 1978, s. 166–167) jest wielu miejscach zaczerpniĊty z Liwiusza (zob. tamĪe, przypis
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Gall, dz. cyt., s. 24.
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wsparciu Niebios i zachĊciá do wytrwania w nadziei ponownego triumfu84. TreĞü
mowy ksiĊcia do podwáadnych relacjonuje teĪ wspomniany Rocznik Traski.
Miaáo siĊ znaleĨü w niej takie stwierdzenie:
Lepiej jest nam chwalebnie zginąü za ImiĊ Chrystusa i za pojmanych [przez Litwinów – J.P.], niĪ
widzieü niedolĊ naszego ludu85.

W przytoczonych przez polskich autorów wypowiedziach tego wáadcy wiara
w BoĪą opiekĊ splata siĊ z poczuciem obowiązku wobec poddanych, którym
zagroziáo Ğmiertelne niebezpieczeĔstwo.
TakĪe i w konfrontacji w chrzeĞcijaĔskim przeciwnikiem argumenty natury
religijnej stanowiáy fundament przemówieĔ, jakie kronikarze utrwalili w swoich
dzieáach. NaleĪy do nich wypowiedĨ Wáadysáawa àokietka do jego wojsk przed
bitwą pod Páowcami, przytoczona w Rocznikach Dáugosza. Pojawiáy siĊ w niej
odwoáania do pomocy, jakiej polski wáadca spodziewaá siĊ od Boga:
Zapewniam Was, Īe Bóg wspomaga naszą sáuszną walkĊ, bo On zwykle staje po stronie sáuszniejszej sprawy. W tej niegodziwej wojnie wywrze swój gniew na oddziaáach wrogów za ich straszne
wystĊpki, których siĊ dopuĞcili. ... Waszymi prawicami wymierzy im zasáuĪoną karĊ86.

W tym wypadku motywem, mającym zapewniü królewskiemu wojsku
wsparcie Niebios, byáy zbrodnie popeánione przez przeciwnika, za które bĊdzie
ukarany. Polacy mieli wiĊc odegraü tu rolĊ narzĊdzia w rĊku Boga.
Ten sam kronikarz wspomniaá równieĪ, Īe pod Grunwaldem król Jagieááo
przemówiá do ĞwieĪo pasowanych przed bitwą rycerzy, jednak nie podaá tematyki jego wystąpienia. Natomiast treĞü królewskiej mowy, skierowanej wówczas
do rycerzy przed rozpoczĊciem walki, przytacza Cronica conflictus. Gáównym
tematem tej oracji byáy krzywdy, jakie KrzyĪacy wyrządzali Polsce, w tym takĪe
zniewaĪanie ĞwiątyĔ i bezczeszczenie osób poĞwiĊconych Bogu. Nadchodząca
bitwa miaáa byü walką o sprawiedliwoĞü i odparcie zagroĪenia ze strony Zakonu87. Pojawiáa siĊ tu wiĊc znowu argumentacja zaczerpniĊta z definicji wojny
sprawiedliwej.
Obecne w przekazach kronikarskich mowy wygáaszane do wojska przez
wáadców przed rozpoczĊciem bitew są w duĪej mierze odbiciem poglądów samych autorów tych dzieá na istotĊ walki zbrojnej i ich wyobraĪeĔ o idealnych
wáadcach, prowadzących swoje armie do boju w obronie wiary i bezpieczeĔstwa
kraju. JednoczeĞnie jednak mogą byü Ğladem autentycznych wypowiedzi, które
dowódcy kierowali do swoich podwáadnych w krytycznych chwilach przedbitewnego napiĊcia, a nawet lĊku. W takich okolicznoĞciach odwoáywanie siĊ do
Boga i wartoĞci religijnych wydaje siĊ caákowicie pewne.
84
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Roczniki, ks. 7–8, Warszawa 1974, s. 284.
Rocznik Traski, MPH, t. 2, s. 849: „Melius est nos mori pro Christi nomine et captis gloriose,
quam videre mala gentis nostre”.
Roczniki, ks. 9, Warszawa 1975, s. 208.
Cronica conflictus, s. 23–24.
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Nieodáącznym elementem przedbitewnych przygotowaĔ byáy zapewne zbiorowe modlitwy, podejmowane przez wojska szykujące siĊ do walki. Niewiele
moĪna jednak poczyniü ustaleĔ na ich temat ze wzglĊdu na szczupáoĞü przekazów Ĩródáowych. Gall Anonim, opisując przebieg polskiej wyprawy na Koáobrzeg, która miaáa miejsce zapewne w 1103 r., wspomniaá, iĪ w nocy przed walką ksiąĪĊ kazaá odprawiaü godzinki ku czci NajĞwiĊtszej Marii Panny, co staáo
siĊ odtąd u niego ustalonym zwyczajem88. Nie wiadomo jednak, na ile to naboĪeĔstwo utrwaliáo siĊ w wojsku89.
Rodzajem zbiorowych modlitw mogáy byü niewątpliwie pieĞni Ğpiewane
w polskich siáach zbrojnych. Dáugosz w opisie wyprawy na Prusy w 1410 r.
dwukrotnie wspomina o wykonaniu przez nie pieĞni Bogurodzica, po raz pierwszy po rozwiniĊciu chorągwi w dniu 9 lipca, nastĊpnie zaĞ przed samą bitwą pod
Grunwaldem 15 lipca90. O tym drugim wydarzeniu wspomina takĪe Cronica
conflictus91. O Ğpiewaniu Bogurodzicy przez polskie rycerstwo wzmiankuje
Dáugosz takĪe przy opisie bitwy pod Wiákomierzem w 1435 r.92 Na temat pochodzenia tej pieĞni i jej wystĊpowania w Polsce powstaáa juĪ obfita literatura,
a opinie badaczy w tym zakresie są doĞü zróĪnicowane93. Dáugosz nazywa ją
„pieĞnią ojczystą” (patrium carmen), wspomina teĪ, Īe pod Wiákomierzem polskie wojsko zaĞpiewaáo ją „more maiorum”, co wskazywaáoby na jej juĪ dáugą
obecnoĞü w polskim Īyciu religijnym. Zostaáa, co prawda, odrzucona pojawiająca siĊ juĪ w XV stuleciu teza, Īe jej autorem byá Ğw. Wojciech, ale wielu badaczy datuje jej początki wczeĞniej niĪ na XIV w.
Wedáug niektórych ustaleĔ za pierwsze wzmianki na jej temat mogą uchodziü
zapiski w tzw. Kronice woáyĔskiej, zwanej teĪ Latopisem halicko-woáyĔskim.
Zostaáy w niej uwiecznione wypadki, które miaáy miejsce na Rusi w 1245 r., gdy
Polacy i WĊgrzy wspierali ksiĊcia RoĞcisáawa w jego walce z ksiąĪĊtami Danielem i Wasylkiem. Doszáo wówczas do bitwy pod Jarosáawiem, gdzie RoĞcisáaw
i jego sojusznicy ponieĞli poraĪkĊ. W opisie tego wydarzenia znalazáo siĊ zdanie:
I ujrzaá Daniel Lachów krzepko idących na Wasylka „Kierlesz” Ğpiewających – silny gáos
grzmiaá w puáku ich94.
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Gall, dz. cyt., s. 92.
Kronika zawiera jeszcze jedną tylko wzmiankĊ o odprawianiu tych godzinek – przy opisie
ceremonii towarzyszących publicznej pokucie Bolesáawa Krzywoustego po Ğmierci Zbigniewa
– zob. tamĪe, s. 159.
Annales, L. 10–11. s. 71, 105.
Cronica conflictus, s. 24.
Annales, L. 11–12, Warszawa 2001, s. 158.
Omówienie badaĔ nad tym utworem zob, K. Mrowiec, Bogurodzica, w: Encyklopedia Katolicka, t. 2, Lublin 1976. kol. 722–726.
Kroniki staroruskie, wyd. F. Sielicki, táum. E. Goranin, F. Sielicki i H. Suszko, Warszawa
1987, (pod r. 6757).
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Wyraz Kierlesz, bĊdący znieksztaáconą formą zwrotu Kyrie eleison, obecnego w pieĞni Bogurodzica, bywa uznawany za dowód na istnienie tej pieĞni juĪ
w pierwszej poáowie XIII w.95
Dla naszego tematu cytowana zapiska jest niezwykle istotna nawet bez rozstrzygania, czy wspomniany wyĪej wniosek jest trafny. WaĪne jest bowiem to,
Īe polskie rycerstwo, przystĊpując do walki, Ğpiewaáo wówczas jakąĞ naboĪną
pieĞĔ, byü moĪe nawet BogurodzicĊ. Jest to dowód na obecnoĞü w XIIIwiecznym wojsku polskim tej formy przygotowania do bitwy, jaką byáa zbiorowo Ğpiewana modlitwa. Jak wynika z poprzednio omawianych fragmentów dzieáa Dáugosza, ta praktyka utrwaliáa siĊ w polskiej armii na nastĊpne stulecia. Nie
wiadomo, jak czĊsto rezygnowano z modlitwy przed wyruszeniem do walki.
Dáugosz sugeruje, Īe miaáo to miejsce w 1454 r. pod Chojnicami, gdzie Polacy
ponieĞli bezprzykáadną klĊskĊ z rąk krzyĪackich najemników. WĞród jej przyczyn wymienia takĪe i tĊ, Īe rycerze polscy „nie prosili nieba o pomoc przy staczaniu walki, przekonani, Īe zwyciĊĪają dziĊki wáasnemu mĊstwu”96. Byü moĪe
jednak ten zarzut nie byá oparty na faktach i stanowiá efekt moralizatorskich
tendencji wystĊpujących czĊsto u tego kronikarza.
Zaprezentowane powyĪej formy przygotowaĔ do walki zbrojnej, podejmowane w wymiarze religijnym przez mieszkaĔców Ğredniowiecznej Polski, nie
obejmują z pewnoĞcią wszystkich rodzajów ich aktywnoĞci na tym polu. Obejmowaáy one dziaáania realizowane przez zwierzchników i dowódców armii,
którymi byli z reguáy monarchowie, byáy teĪ widoczne w zbiorowych zachowaniach wojska. Rzadziej wystĊpują natomiast w Ĩródáach dane na temat religijnych postaw poszczególnych ludzi zapeániających szeregi armii, które ujawniają
siĊ w nich jedynie sporadycznie, zazwyczaj w ekstremalnych sytuacjach. Wydaje siĊ jednak rzeczą naturalną, iĪ duchowe przygotowania do uczestnictwa
w wojnie byáy prowadzone takĪe indywidualnie. U ich podáoĪa z pewnoĞcią
znalazáa siĊ troska o zachowanie zdrowia i Īycia, a takĪe o wieczne zbawienie
na wypadek Ğmierci.
NaleĪy teĪ pamiĊtaü, Īe wielu czynnoĞci w tej dziedzinie dokonywano nawet
juĪ w trakcie samych walk, a zwáaszcza po ich zakoĔczeniu. Odniesione zwyciĊstwa czczono w bardzo uroczysty sposób, okazując w ten sposób Bogu i ĞwiĊtym patronom wdziĊcznoĞü za otrzymane wsparcie. Modlono siĊ jednoczeĞnie
za dusze polegáych, a pamiĊü o wydarzeniach wojennych starano siĊ jej utrwaliü
takĪe w sposób religijny. W rezultacie mamy wiĊc do czynienia z wielorakimi
związkami i wspóázaleĪnoĞciami pomiĊdzy sferą militarną i sferą sacrum.
Związki te wystĊpowaáy w caáych dziejach Polski, są wyraĨnie widoczne takĪe
i dziĞ.
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P. Sczaniecki, SáuĪba BoĪa w dawnej Polsce. Studia o Mszy Ğw., PoznaĔ 1962, s. 52.
Roczniki, ks. 12 (1445–1461), Warszawa 2004, s. 243.
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BEFORE THEY STARTED OUT AGAINST THE ENEMY…
RELIGIOUS PREPARATIONS FOR AN ARMED STRUGGLE IN MEDIEVAL POLAND

Abstract. In the period of the Middle Ages preparations for warfare were also of religious character. Thanks to them, the rulers of countries and commanders of armies wished to gain support from
Heavens in winning victory over the opponent. At the same time, the participants of the fights
wanted to obtain life and health from God, and – in case of death – eternal salvation. In the Polish
lands those preparations were both long-term, directed at the further future, and short-term, when
they were undertaken with a view to specific armed actions. The former included, for example,
blessing the people who were to fulfill military functions, and the arms in their possession. Special
importance was attributed in this respect to the rulers, whose personal piety was expected to be
a guarantee of the state’s military successes. Immediately before the fights, on the other hand,
religious rituals held by clergymen took place in the armies. Holy Masses were said, homilies were
given and the participants of armed actions were given blessings. They frequently prepared themselves for the fight by going to the confession, receiving the Holy Communion and praying.
Key words: wars and military affairs in the Middle Ages, religious practices, army pastoral ministry

