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(Warszawa)

WŁÓCZNIA I CHORĄGIEW. O RYCIE OTWIERANIA BITWY 
W ZW IĄZKU Z CUDEM KAM PANII NAKIELSKIEJ 

BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO 
(Kadłubek, III, 14)

Gall nie wspom ina o cudownym  zdarzeniu, jakie, zdaniem Kadłubka, 
miało miejsce koło Kruszwicy, w trakcie gdy wojska Bolesława K rzy
woustego kierow ały się na północ, przeciw Pom orzanom 1. Celem ataku 
było Nakło, ale zanim  do tarły  tam  polskie zastępy, znajdujący się na cze
le w ojska prim ipilarius zawiadomił dowództwo, że dzieją się rzeczy nad
zwyczajne. Oto na szczycie bazyliki kruszw ickiej św. W ita pojawił się 
w spaniały młodzieniec, roztaczając taką światłość dookoła, iż opromie
nił nie tylko miasto, ale również podgrodzie 2. W ręku trzym ał złotą włó
cznię. Następnie zeskoczył z wieży kościoła, wyprzedził ciągnące na w ro
ga oddziały — rzecz działa się na oczach niem ałej liczby świadków — 
pisze kronikarz — i wreszcie włócznię, którą dzierżył, rzucił w k ierun
ku Nakła. W ypadek ten, konkluduje K adłubek, natchnął Bolesława otu
chą co do pomyślności jego wojskowego przedsięwzięcia.

Na tym  jednak nie wyczerpało się wsparcie udzielone przez siły wyż
sze polskiej kam panii przeciw Pomorzanom, zakończonej wzięciem nad- 
noteckiego grodu. W czasie zdobywania N akła dochodzi do bitw y z prze
ciwnikiem. Polacy są zaskoczeni wypadem  Pomorzan, jednak dowódca 
nie obawia się o w ynik starcia: „nostri v irtu te  prim ipilarii et hodierni 
gloria m artiris, omne illud colliquescit” 3. Rzeczywiście, również św. Waw
rzyniec zadbał o zwycięstwo chrześcijan i bitw a zakończyła się wielkim 
sukcesem Bolesława Krzywoustego.

W obu streszczonych tu  fragm entach opowiadania K adłubka o wy
praw ie polskiego księcia na Nakło zw racają uwagę dwie kwestie: pierw 

* Chronica Polonorum, M PH t. II, s. 340 (III, 14). Opis Galla zdobycia Nakła — 
Galli Anonymi Cronicae e t gesta ducum sive principum  Polonorum , ed. C. M ale- 
czyński, MPH s.n.t. II. s. 126 nn. (III, 1 — dalej cyt. Gall).

* O miejscu cudownego w ydarzenia zob. K. Górski, Topografia wczesnośrednio
w iecznej K ruszw icy , S tudia W czesnośredniowieczne 2, 1953, s. 37, 41 n.; W. Hensel , 
A. Broniewska, Starodaw na Kruszwica, W rocław 1961, s. 125.

8 W przekładzie polskim  K roniki zdanie to przetłum aczono błędnie: „Dzięki 
m ęstw u naszego przodow nika wszystko to stopnieje ku  chw ale dzisiejszego męczen
n ik a”. Mistrza W incentego Kronika polska, tłum . K. Abgarowicz, B. Kürbis, W ar
szaw a 1974, s. 153 (wszystko to  — cała potęga w roga — run ie  z powodu m ęstw a 
naszego pnim ipilariusa i sław y m ęczennika — patrona tego dnia).
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4 Jacek Banaszkiewicz

sza dotyczy szczególnej roli prim ipilariusa w cudownym  wydarzeniu, 
a także w bitwie, druga wiąże się ze złotą włócznią trzym aną przez pół- 
boskiego młodzieńca i z jego gestem  skierow anym  przeciw N akłu. P rzyj
rzyjm y się najpierw  scenie, która przedstaw ia zachowanie się nadprzy
rodzonej postaci, objaw iającej się w ojsku w Kruszwicy.

Przede wszystkim  należy podnieść fakt, iż działanie bijącego blas
kiem  młodzieńca pozostaje w ścisłym związku z akcją m ilitarną —  w oj
skową w ypraw ą Polaków na wroga. Złota włócznia podkreśla nadzw y
czajny status bohatera cudownego w ydarzenia, ale rów nocześnie każe 
jednoznacznie odbierać gesty czynione przez herosa zeskakującego z w ie
ży bazyliki kruszw ickiej. Są one wym ierzone przeciw Pom orzanom  bro
niącym  Nakła i nie m ają charak teru  przyjaznego. Polacy odczytali je ja
ko dobrą zapowiedź swojego przedsięwzięcia.

Co jednak u jrze li podążający na Nakło wojowie? Co, dokładnie  rzecz 
biorąc, zrobił ów sprzyjający  Polakom  bohater o nadludzkich możliwoś
ciach? Popis niecodziennej zręczności (skok z wieży) w yw arł n iew ątp li
wie na obserw atorach w ielkie w rażenie, lecz to, co nastąpiło  za chwilę, 
było znakiem, k tó ry  z radością powitano w  polskich szeregach. Rozta
czający blask młodzieniec skierował włócznię przeciw N akłu  (przeciw 
grodowi, k tóry  m iał być w łaśnie przez Polaków  zdobywany) i cisnął ją 
w kierunku tej warowni. Tekst źródła brzmi: „...donec ad u rb em  Nakel 
pilum, quod gestabat, quasi v ibrans d isparu it” 4. Możliwa jest w ięc też 
lekcja, z której w ynikałoby, że heros zanim  nie zginął z oczu obserw u
jących go ludzi, potrząsał jakby włócznią, wym ierzoną oczywiście 
w przeciw nika Polaków.

W Kronice W ielkopolskiej doszło do połączenia obu m ożliw ych spo
sobów użycia włóczni, do czego zresztą przekaz zredagow any przez 
K adłubka zdaje się zachęcać5. Dokonano też innych uściśleń, k tó re  ob
jęły pewne ważne punkty  relacji w incentyńskiej, nie dość jednozna
cznie przedstawione. Dla kronikarza wielkopolskiego, in te resu jącego  się 
żywo niespokojnym i dziejam i kresów  północnych, cud pod N a k łaem  był 
szczególnie cenny, toteż s ta ra ł się „podać” go z pietyzm em  i w y k o rzy 
stać ładunek ideowy, jaki zaw ierała opowieść. N iezwykły m łodzieniec, 
zgodnie z doniesieniami K roniki W ielkopolskiej, zaangażował się jeszcze 
bardziej w  spraw ę pomocy Polakom, niżby to  w ynikało z dz ie ł a W in
centego. Nie ograniczył się on tylko do gestu z włócznią, ale p o d ją ł się 
roli przew odnika i sam  poprowadził wojsko ku  Nakłu 8. D opiero u  celu, 
w  bliskości grodu Pomorzan, w ykonał symboliczną czynność n a rzecz 
Polaków: potrząsając włócznią, cisnął ją w  punk t oporu w ro g ó w  Bo
lesława 7.

4 M PH t. II. s. 340.
5 M PH s.n., t. VIII, s. 35.
6 Ibid.. ioc. cit., „exercitum  versus N akel recto tram ite  ducens p r e c e s s i t . .
7 Ibid., „pilum aureum,, quod in m an u teneba t quasi vibrans in  u r b e m  iacens

d isparu it”.
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Włócznia i chorągiew 5

Rozwiązanie zakładające rzu t włócznią jeszcze prostszą drogą prowa
dzi czytelnika do wniosku, że w om awianym  epizodzie kroniki Kad
łubka mamy do czynienia z przedstaw ieniem  działania rytualnego, któ
re  otwiera walkę i ma znaczenie magiczne. Nie inaczej zresztą trzeba by 
interpretow ać przedstaw iony fragm ent kroniki w ineentyńskiej, gdyby 
zdecydowanie naw et opowiedzieć się za sytuacją, w k tórej heros po
trząsa tylko swoją włócznią. W bogatym  zespole wyobrażeń, jaki wiąza
no z włócznią w dawnych społecznościach8, czynność potrząsania — 
wprawianie w ruch włóczni ma swój ważny, dobrze poświadczony udział. 
Odyn, bóg dający zwycięstwo i zarazem  ojciec poległych, nazwany zo
stał Potrząsającym  Włócznią G u n g n ir9. Hans K uhn wykazyw ał nato
miast, że imię Odynowej broni, właściwej m u tak  jak Torowi młot, 
a Njördowi krótki miecz, daje się wywodzić z duńsko-szwedzkiego cza
sownika gynge/gunka, co znaczy chwiać się, huśtać 10. K iedy więc za
kołysze się włócznia boga patronującego walce, a w  dodatku zakołysze się 
zwrócona przeciw komuś, to znak zapowiadający, że w orężnym  starciu 
ów przeciwnik zginie. Gest taki otw iera walkę, lecz jednocześnie spy
cha adwersarza na straconą pozycję.

Obdarzona specjalnym i właściwościami włócznia Odyna ma swoje 
ziemskie odpowiedniki, sama bywa też wypożyczana ludziom pragną
cym za wszelką cenę zwycięstwa i ry t ciskania boskiej czy jej podobnej 
włóczni kładzie kres widokom na sukces strony p rzec iw nej11. Do cu
downych włóczni wrócim y jeszcze w dalszym ciągu w ykładu, teraz, 
aby zaniknąć akapit poświęcony potrząsaniu lancą, przypom nijny rzym 
ską hastę, trzym aną w budynku regii, w  sakrarium  M arsa 12. Poruszał ją

8 Zob. np. M. C ary, A. D. Nock, Magie Spears, „The Classical Q uarterly”, 3-4, 
1927, s 122- 127; A. Alföldi, Z um  Speersym bol der Souveränitä t im  A ltertum , [w:] 
Festschrift Percy Ernst Schram m  zu  seinem  siebzigsten Geburtstag, W isbaden 1964, 
t, 1, s. 3-6; tenże, Hasta  — Sum m a Imperii. The Spear as Em bodim ent of Sove- 
reignty in Rome, ‚‚American Jou rnal of Archeology”, 63, 1959, s. 1-27. F. Schwerin, 
Der K rieg in  der griechischen Religion, I Der heilige Speer, "A rc h iv  fü r  Religions- 
Wissenschaft,” 20, 1920, s. 299 - 322; P. E. Schram m , H errschaftszeichen und Staats-  
sym bolik  Beiträge zu  ihrer Geschichte vom  dritten  bis zum  sechzehten Jahrhundert, 
S tu ttgart 1955, t. II, s. 492-537 (Die „Heilige Lanze”); G. Dumézil, Apollon sonore 
et a u tres essais. Esquisses de m ythologie, P aris 1982, s. 227-229; K. Hauck, Die 
bildliche Wiedergabe von G ötter — und H eldenw affen  im  Norden seit der Völ- 
kerw arderungszeit (w:) W örter und Sachen im  L ichte der Bezeichnung sforschung, 
ed. R. Schmidt-W iegand, Berlin-N ew  York 1981, s. 168 - 269.

9 Zob. J. Schw ierting, W odans Speer, „Zeitschrift fü r deutsche A ltertum s- 
k unde '  60, 1923, s. 290-292; J. de Vries, A ltgerm anische Religionsgeschichte, B er
lin  1957, t. 2 s. 95, 169; A. V. Ström , Germanische Religionsgeschichte, S tu ttga rt 
1975, s 118 nn.

10 H. Kuhn, Der Todesspeer. Odin als Totengott, [w:] Kleine Schriften  Bd. 
4, B erlin-N. York 1978, s. 247 - 257.

11 P. H erm ann, A ltdeu tsche K ultgebräuche, Jen a  bez daty wyd., s. 56 in; H. 
K uhn, s. 248 n.; A. V. Ström , s. 120 n.; K. Hauck, Die Veränderung der Mission- 
geschichtz durch die Entdeckung der Ikonologie der germanischen B ilddenkm äler, 
erhellt an  Beispiel der Propagierung der K am pfh ilfen  des Mars — Wodan in 
A ltuppsaa im 7. Jah rh u n d ert, „W estfalen”, 1 - 4  1980, s. 265 n.

12 Zob. M. Popław ski, Bellum  rom anum , L ublin  1923, s. 33 n.. 165; G. Dumézil, 
Les dituz des Indo-Européens, P aris  1952, s. 116 nn.
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udający się na wojnę dowódca mówiąc: M ars vigila! —  czym sta ra ł się 
zapewnić sobie opiekę boga wojny. Podobne włócznie, reprezentujące 
boga wojny, znajdow ały się w kilku m iastach Ita lii —  gdy zbliżała się 
wojna, samoczynnie w praw iały się w  ruch  czy, jak  twierdzono, poruszał 
je Mars, dając znak, że zbliża się jego czas. Do grupy tego rodzaju  obie
któw  sakralnych należy również lanca przechow yw ana i czczona przez 
W olinian 13. M ieszkańcy m iasta wierzyli, że jest ona boskiej n a tu ry  i że 
jej obecność w W olinie zapewnia całej wspólnocie powodzenie. Bardzo 
wyraźnie w wypowiedziach osób m iejscowych —  gdy w yjaśn iano  O tto
nowi z Bam bergu dlaczego włóczni nie można m u sprzedać, ry su je  się 
wojskowy aspekt wolińskiej hasty. Z nią jest nierozerw alnie związane 
szczęście W olinian na polu walki, gdyż, jak słyszym y, ta  boska lanca  jest 
ich ochroną — znakiem  zwycięstwa 14.

Postać o nadludzkich przym iotach, potrząsająca przeciw  Pom orza
nom włócznią — m àm y praw o przypuszczać —  odebrano jako bóstwo, 
którem u nieobce są zainteresow ania m ilitarne i k tó re  tym  gestem  przy
sądza zwycięstwo Polakom. Stąd, o czym pisze kronikarz, bierze się w ia
ra  Bolesława w pomyślność w ypraw y przeciw  Pom orzanom . W  relacji 
W incentego zwraca uwagę fakt, że biskup krakow ski oględnie łączy pro
m ieniującego blaskiem  herosa i to, co się z jego pojaw ieniem  wiąże, 
z sacrum  chrześcijańskim. Sam  bohater nie jest żadnym  świętym , brak 
naw et jakichś sugestii K adłubka zw racających dom ysły w  tak im  kie
runku 15, a i samo zachowanie się herosa—m łodzieńca, sportow o-w oj- 
skowe powiedzielibyśmy, odstaje od akcji m ilitarnych  św iętych chrześ
cijańskich. W czasie rekonkw isty i wojen krzyżow ych święci-wojownicy 
nie krępow ali się swoją świętością i całkiem  prozaicznie służyli mieczem 
swoim podopiecznym, jednak czynili to nie anonim owo i na ogół zgodnie 
z nabytą specjalizacją żo łn ie rską16. Tu natom iast najbardziej wyrazis
tym  odniesieniem  do sacrum  chrześcijańskiego in teresu jącej nas epi
fanii wojskowej jest okoliczność ukazania się prom ienistej, p ięknej po
staci młodzieńca na wieży kruszwickiego kościoła św. W ita.

Swoim w walce pomagali zwłaszcza święci-opiekunowie k ra ju  i —

1S S. U rbańczyk, Juliusza (Cezara) włócznia, [w:] S łow n ik  starożytności sło
w iańskich, t. II, W rocław 1965, s. 343; zob. zwłaszcza F. Vyncke, De gods.dienst der 
S laven , Roerm ond 1969, s. 171; A. Gieysztor, O pfer und K u lt in der slaw ischen  
Ü berlieferung, „F rühm ittela lterliche S tudien”, 18, 1984, s. 264.

14 W olinianie mówili, że „lanceam  divinioris esse n a tu ra e ”, „in qua  p raesid ium  
sui, p a triae  m unim entum  e t insigne v ic toriae”. V ita P rie flirtgensis Ottoniis ep. Ba- 
benbergensis, II, 6, eds. J. W ikarjak , C. Liman, M PH n. s., t. VII, f. 1, s. 35. Zob. 
też P. Paulsen, Feldzeichen der Normannen, „A rchiv fü r K u ltu rgesch ich te”, 1, 
1957, s. 4 nn.

15 Jasność, jaką prom ieniuje bohater, jest w łaściw a ·nie tylko chrześcijańsk im  
epifaniom . Zob. W. Speyer, Die H ilfe und Epiphanie einer G ottheit, e ines Heroen 
und eines Heiligen in  der Schlacht‚ [w:] Pietas. F estschrift fü r  B ernhard  K ötting, 
„Jahrbuch  fü r A ntike und C hristen tum ”, Erg. Bd. 8, 1980, s. 77.

16 Zob. W. Speyer, s. 74 n.; C. E rdm ann, Die E ntstehung  des K reuzzugsgedan
kens. S tu ttg a rt 1935, s. 80 nn.: D. T řeštik , Kosm ova kronika . S tud ie  k  počá tkům  
českého dějepisectvi a politického m yéleni, P ra h a  1968, s. 201.

http://rcin.org.pl



Włócznia i chorągiew 7

rzec można —  był to ich obowiązek codzienny 17. Acies palatina Bole
sława Krzywoustego m iała za patrona św. Wojciecha, św. W acław za
pracował natom iast na wspaniałe zwycięstwo Czechów nad Lotarem  III 
pod C hlum cem 18. Ta epifania ma duże znaczenie dla rozpatryw anego 
przez nas przypadku. Przed starciem  rycerz i kapłan o im ieniu Wit, je
den ze stu wojowników strzegących włóczni św. Wacława, będącej pal
ladium  Czechów, zobaczył co następuje: „Widzę [ ...]  nad szczytem świę
tej włóczni św. W acława siedzącego na białym  koniu i odzianego w białą 
szatę, walczącego za nas” 19.

Takie wsparcie, choć symboliczne, przyniosło pełny sukces Sobie
sławowi, k tó ry  nakazał też sprowadzić z Vrbčan chorągiew św. Wojcie
cha, znajdującą się w tam tejszym  kościele, i przyczepić ją do włóczni 
św. W acław a20. Wróg m usiał więc kapitulow ać przed tak silną bronią; 
m y podkreślm y tu  wszakże, iż sacrum  użyte przeciw wrogom pochodziło 
od niekwestionowanych świętych, znanych doibrze z imienia tym , którym  
służyło. Nie byli to żadni bezim ienni młodzieńcy, a do tego św. Wacław 
zachował się jak  chrześcijański rycerz, aby zapracować na zwycięstwo 
swoich podopiecznych.

Czasami jednak pojaw iała się w trakcie bitw y tajem nicza postać, 
k tórej ukazanie się i pomoc duchowa przew ażały szalę starcia na ko
rzyść strony przez nią wspieranej. Gall podaje, że quidam  super equum 
album  — rozszyfrow any później jako św. W ojciech — uratow ał załogę 
pewnego grodu przygranicznego od pewnej śmierci z rąk  P om orzan21. 
Z takim  pomocnikiem (jednak niezidentyfikow anym  z imienia) m am y do 
czynienia w epizodzie wojennym , przekazanym  nam  przez Kronikę pol
ską. Zastępy Kazim ierza Odnowiciela osłabły, w tem  „quidam  ipsis af
fuit in area in  albis vestibus, et in albo equo vexillum  album  super ipsos 
haiulando clam abat: in hostes [ ...]  et tam diu hoc clamabat, donec illum  
totum  exercitum  devicit v iriliter et p rostrav it” 22. Osoba to z pewnością 
obdarzona nadludzkim i możliwościami, biel wskazuje dodatkowo na jej 
charakter sakralny, mimo wszystko pozostaje ona nie do końca określo

17 Zob. dw a podrozdziały: Václavskà ideologie w  Čechàch  10. - 12, stoleti, „Rex 
perpetuus’ a sv. Vaclav, [w:] D. Třeštik, Kosmova kronika, s. 184 nn,. 215 nn.

18 Zob. ibid., 200 nn.; F. Graus, Der Heilige als Schlachtenhelfer  — zur Natio- 
nalisierur.g einer W undererah lung  in  der m ittela lterlichen Chronistïk, [w:] Fests
chrift für H elm ut Beum ann, S igm aringen 1977, s. 342 n.

19 Kromka kanonika W yszehradzkiego, [w:] Kronikarze czescy, tłum . i kom. 
M. Wojciechowska, W arszawa 1978, s. 39 n.

20 Zob. D. T řeštik , s. 206, 222; J. Januš, Prapor jako insignie českého panovni- 
ka v  11 a 12 stoleti, [w:] Sbornik přispĕvkû, II  setkáni genealogu, a heraldiků  
O strava 1913, s. 96 - 100. O prak tyce ściągania na pomoc chorągwi osób świętych 
z kościołcw czy klasztorów  pisze C. Erdm ann, s. 41 nn. Zauważmy, że pod podob
nym  znakiem, do włóczni biskup U dalryk przyczepił kaw ałek  swojej dalm atyki, i pod 
patronatem  św. W awrzyńca, którego Otton zachęcił do pomocy sobie ślubem ufun
dowania biskupstwa w M erseburgu, cesarz pokonał Węgrów na Lechowym Polu. 
Cronica ep. M erseburgensium , ed. R. W ilmans, MGH SS, t. X, s. 164 n.

21 Gal , s. 73 (II, 6).
«  MPH t. III, s. 623.
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na i utożsam iona z konkretnym  św iętym  (anioł?). Może do g rupy  takich 
istot, k tó re  mogła rodzić również k u ltu ra  m iejscowa, należał in teresu jący  
nas najbardziej heros z wieży kościoła kruszwickiego? Jeśli tak, to chrześ
cijańska epifania na polu w alki w yraźnie naw iązuje do m otyw u (rytu 
potrząsania czy rzu tu  włócznią, otw ierającego walkę) dobrze zakorze
nionego w  rodzim ych w yobrażeniach i rodzim ym  obyczaju.

Pew nym  potw ierdzeniem  tych słów byłby przekaz Długosza doty
czący cudu pod N ak łem 28, pod grodem, k tó ry  długo był punk tem  nie do 
zdobycia dla polskich władców. W łaściwie h istoryk  ten  dość w iern ie  po
dąża za tekstem  W incentego K adłubka —  K roniki W ielkopolskiej, jednak 
wnosi do opowiadania popraw kę i to aku ra t — zauważm y —  w  m iejscu 
nas interesującym . Rzecz m usiała jakoś zaintrygow ać Długosza, skoro 
każe niezw yczajnem u młodzieńcowi trzym ać w  ręku  złote jab łko  (po
m um  aureum ), potrząsać nim, a potem  cisnąć je  w  k ierunku  N akła . Roz
braja  więc naszego bohatera i zam iast oręża wsadza m u do rę k i a try 
bu t w ładzy królew skiej, rajsk ie jabłko, stosow niejsze dla an io ła  niż 
śmiercionośne narzędzie. W połowie XV w. sens całej sceny u leg a  za
tarciu  i w  redakcji kanonika krakow skiego przekształca się ona w  dość 
zabaw ny obraz anioła rzucającego pokojowo jabłkiem .

Zwyczaj ciskania włócznią w szeregi przeciw nika (tra fien ie  kogoś 
z wrogów nie jest konieczne) w  momencie, gdy obie strony  p rą  do starcia, 
znany był w ielu ludom  i m am y jego liczne poświadczenia pochodzące 
z różnych czasów. K ilka ciekawych przykładów  takiego zw yczaju zebrał 
J. B a y e t24. W spomniany badacz skupił w praw dzie swoją uwagę n a  czyn
nościach, k tóre rzym cy fetiales podejm owali, gdy należało w ypow iedzieć 
komuś wojnę, tym  niem niej gest ciskania przez nich włóczni specja lne j 
na tery to rium  przeciw nika uzasadniają te  sam e przekonania, ja k i e po
w odują przedbitew ny rzu t włócznią w  szeregi wroga. P rzy toczm y przy
kłady opisywanego tu  ry tu . Do bardziej spektakularnych  p o czy n ań  tego 
rodzaju należy rzu t włócznią H annibala przeciw Rzymowi. R ów nież Jozue 
cisnął swoją kopię w  k ierunku  m iasta Ai, a T urnus m ierzył w  obóz przy
byszy z Troi. Nie mnożąc barw nych doniesień źródłowych, s tw ie rd źm y  
raz jeszcze, że był to niegdyś ry t szeroko rozpowszechniony i że w  kręgu 
k u ltu ry  germ ańskiej możemy wskazać dla niego m itologiczny w z ó r . W oj
na między Asami i W anami rozpoczęła się w  ten  sposób, iż O d y n  wstał 
z tronu  i cisnął swoją włócznię w  zastępy przeciw nika 25.

Także na naszym  słowiańskim  teren ie i w  jego sąsiedztw ie ucieka- 
no się w  analogicznej sytuacji do takiego samego zabiegu. N a le ży  przed
stawić dwa przykłady, aby wzbogacić tło porównawcze dla p rz y p a d k u  
kruszwickiego i nie zostawić wrażenia, że in teresu jący  nas ry t w y stęp o w a ł

23 Joannis Dlugossi Annales, t. II, V arsaviae 1970, s. 265.
24 J. Bayet, Le rite du fécial et le cornouiller m agique, [w:] C royance s et r i 

tes dans la Rome antique, P aris 1971, s. 25 nn.
85 W ieszczba W ölw y, 24, Edda poetycka, tłum . A. Załuska -St r ö m b erg , W roc

ław  1986, s. 8.
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Włócznia i chorągiew 9’

wszędzie, ale jednak b rak  było jego potw ierdzeń w bezpośrednim  oto
czeniu polskiej wspólnoty. W Povesti vrem ennych let pod rokiem  946 
opowiada się o w ypraw ie w ojennej Olgi i jej m ałoletniego syna Swia- 
tosława na Drewlan. Gdy obydwa wojska stały  już naprzeciw  siebie 
i za chwilę miała wybuchnąć walka, m ały Swiatosław, siedząc na koniu, 
cisnął kopią w przeciwnika. Jak  pisze kronikarz, kopia przeleciała mię
dzy uszami końskimi i uderzyła konia w  nogi. W tedy Askold i Swenald 
stwierdzili: „Książę już zaczął, niech drużyna pójdzie w ślady księcia”29.

Z tego przekazu, zabarwionego anegdotą, w ynikają stw ierdzenia 
ważne dla omawianego tu  ry tu . Po pierwsze, czynność w ykonuje oso
ba postawiona najw yżej w hierarchii społecznej grupy, mimo iż jest nie
spraw na jako żołnierz i dowódca. Po drugie, w łaśnie rzut. kopią otwiera 
walkę i nie musi być on skuteczny, żeby spełnił swoje zadanie. Po trze
cie, pewna niezręczność sytuacji (książę jest nieporadnym  dzieckiem) nie 
peszy faktycznych dowódców wojsk kijowskich i nie pow strzym uje od 
przeprowadzenia ry tualnego działania.

Kolejny przykład pochodzi z Kroniki H enryka Łotysza i odnosi się 
do ludu, wśród którego przebyw ał ten m isjonarz. Pod 1213 rokiem  pisze 
on: „Letthones autem  pacem factam  cum Teutonicis non curantes, vene
ru n t ad Dunam et vocatis quibusdam  de castro Kukenoys, lanceam  in 
Dunam  miserunt, paci et fam iliaritati Teutonicorum  contradicentes” 27.

Taki rzut włócznią, choć blisko spokrew niony z ry tem  m iotania osz
czepem w szeregi przeciw nika tuż przed bitwą, jednak identyczny z nim 
nie jest, jak już wyżej wspominaliśmy, i zbliża się do obrzędu w ykony
wanego przez rzym skich fetiales. Także tu  rzecz dzieje się przy linii 
granicznej i włócznia szybuje na tery to rium  przeciwnika. O samej włócz
ni Henryk Łotysz nie mówi nic bliższego. Rzymscy kapłani — jak w ie
my — używali do przeprowadzenia swojego obrzędu lancy zrobionej 
z drewna derenia świdwy (cornus sanguinea). Temu rodzajowi drzewa 
dereniowego przypisywano określone znaczenia symboliczne, którym i 
posiłkował się także ry t w ykonyw any przez fetiales 28.

Zestaw przykładów, przytaczanych powyżej, został tak  dobrany, aby 
tożsamy w swojej istocie ideowej ry t ciskania włócznią przeciw przeci
wnikowi ilustrow ały czynności decydujące o jego pewnym  zróżnico
waniu. Dlatego też w arto jeszcze poświęcić uwagę przekazowi Galla, po
nieważ jest on nowym  przyczynkiem  do ry tualnej czynności będącej 
przedmiotem naszego zainteresowania. Przekaz dotyczy potyczki Bo
lesława Krzywoustego z Czechami. K ronikarz rysuje taki oto obraz 
przedbi:ewnej sceny: w aleczny Bolesław, widząc wroga już w pobliżu.

26 PYL (Moskwa 1952). s. 42.
27 Zob. w zm ianki zebrane przez A. Mierzyńskiego, Źródła do mitologii litew 

skiej, t. 1, Warszawa 1892, s. 98.
28 J. Bayet, passim ; zob. też M. Popław ski, s. 5 nn.; G. Dumézil, Ius fetiale,. 

[w:] Idées romaines, P aris 1969, s. 63 - 78.
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w ykrzyknął — „Juvenes, feriendi nostrum  sit inicium , noster finis. Hoc 
dicto, statim  venabulo prim um  in acie de dex trario  supinavit et cum eo 
sim ul Dirsek pincerna potum  alteri m ortiferum  propinavit. Tum  vero 
iuventus Polonica certatim  irru u n t” 29.

Wódz i książę otw iera więc bitw ę rzu tem  włóczni, widać jednak, że 
rzu t miał również dosięgnąć przeciw nika i ugodzić go śm iertelnie. Co 
więcej, księciu w w ykonyw anej czynności tow arzyszy inny rycerz, k tóry  
także skutecznie poraził wroga swoją lancą. Zw raca uwagę ponadto 
stw ierdzenie Bolesława: „feriendi nostrum  sit inicium, noster fin is”. Re
toryka wodzowskiej zachęty do w alki nie przesłania pewnej m yśli za
w arte j w wypowiedzi i odwołującej się do przekonania, które u jąć  można 
następująco: do nas będzie należał pierw szy cios i zwycięstwo. Należy 
się domyślać, że przekonanie o dobrym  początku zrobionym  włócznią 
pozostaje w  ścisłym związku z om aw ianym  tu ta j rytem , chociaż zno
w u  odnotowujem y odchylenie od p rak tyk i wzorcowej: o tw ierający  w alkę 
rzu t jest celny i trafia  śm iertelnie (co jakby zapowiadało już pom yśl
ny, zwycięski koniec)30. Zgodnie z techniką ówczesnej w alki najp ierw  
miotano włócznie, potem  sięgano po miecze —  G all pisze: „lanceis prius 
bellum  inferunt, quibus expletis enses exerun t” . F ak t ten  tłum aczy  rolę 
włóczni w inicjacji bitw y, nie przeczy przecież tw ierdzeniu, że pierw szy 
rzu t m iał znaczenie w yjątkow e i odróżniał się od po nim  następujących.

Om awiany przykład z K roniki Galla pokazuje, że do właściwego 
starcia się z Czechami doszło w  w yniku dwustopniowo dających się ująć 
działań strony  polskiej. N ajpierw  książę powalił rycerza znajdującego 
się na czele szyku przeciwnika. Sekundował m u w  tym  ataku  z jedna
kowym  powodzeniem Dzierżek pincerna. Dopiero gdy ci dw aj zakoń
czyli akcję, następow ał zmasowany atak  wojska. W ojownicy czekali 
więc, aby dokonał się pierwszy, w stępny i obciążony znaczeniem  wró
żebnym  akt bitw y — aż przyjdzie ich kolej.

Podobnie rozw ija się bitw a m iędzy w ojskam i K arola W ielkiego 
a zastępam i em ira Baliganta — wielki rew anż Franków  za porażkę 
w  wąwozie Roncevaux, za śmierć Rolanda i O liwiera. K arol Wielki, 
dostojny starzec, nie uderza w praw dzie jako pierw szy, ale to  zadanie 
powierza dwóm bohaterom , Rabelowi i Guinem anowi —  rycerzom , którzy 
dopiero teraz i na krótko zaznaczają swoją obecność w  przedstaw ianych 
w y darzen iach31. Cesarz w ydaje im  rozkaz, aby zajęli m iejsca Oliwiera 
i Rolanda — jeden z nich otrzym a miecz Oliwiera, drugi róg Rolanda, 
O lifant —  i stanęli na czele oddziału w ysuniętego przed czoło wojska. 
Była to doborowa, 15-tysięczna jednostka złożona „de bachelers, de noz

29 Gall, s. 151 (III, 23).
30 „Bitwa jest w ypróbow aniem  losu. P ierw sze potyczki to  skuteczny om en", 

J. Huizinga, Homo ludens, W arszawa 1967 (R yw alizacyjny charakter w o jen  ar
chaicznych), s. 135.

81 La Chanson de Roland, tex te  orig inal e t t r ad , p a r  G. M oignet, P a r is  1969, 
s. 219 (v. 3014 nn.).
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meiilors vaillanz”, a więc z iuvenes, k tórych zastęp za plecami miał też 
Bolesław i Dierżek 32. W jednym  i drugim  starciu iuvenes, czyli młodzi 
wojownicy, w yrąbujący sobie mieczem dopiero lepszą przyszłość i do
stęp do ustabilizowanej społecznie grupy rycerzy, znajdują się na pierw 
szej l in ii33. To oni stanowią o zadziorności i impecie w a lk i34, toteż m ają 
ich za sobą uderzający jako pierwsi: Bolesław i Dzierżek oraz Rabel 
i Guineman.

Również podobnie jak w starciu Polaków z Czechami całe wojsko 
czeka na efek t pierwszego ataku. Zastępcy Rolanda i Oliwiera pędzą 
na czele oddziału aw angardy i nie zawodzą arm ii czekającej na wejście 
do walki. Rabel zwala z konia swoją włócznią pozłacaną króla perskiego 
Torleu’sa, G iunem an zabija zaś Dapam orta, władcę W ieletów 35. Tym 
wyraźniej ry su je  się specjalne znaczenie tej sceny bitew nej, iż obaj 
„dublerzy” Rolanda i O liwiera zwycięsko ścierają się nie z kim  innym  
jak z rycerzami, którzy w tow arzystw ie syna Baliganta, M alpramisa, 
mieli zaiać pierw szy cios Frankom . O ten  przyw ilej prosił ojca Mal- 
pram is i o trzym ał go od em ira wraz z zaleceniem wzięcia do asysty Tor- 
leu’sa i D apam orta36. Gdy tylko pogańscy prim icerii upadli m artw i na 
ziemię, Frankowie zakrzyknęli: ,,Frappez, barons, ne tardez pas! [ ...]  
Dieu nous a fait prendre p a rt au jugem ent le plus ju ste” 37.

Do utrzym ania w ysuniętych wniosków zachęca także przekaz ko
mentowany przez E. P. Schram m a w ram ach rozważań tego autora nad 
początkami godności signifera 38. W 936 roku chorążym  arm ii Ottona I 
był książę frankoński, Konrad, k tó ry  przed bitw ą skierował do rycerzy 
następujący okrzyk: „Ipse ego signifer effudero prim us sanguinem  ini
micum ”. Głośne zapewnienie księcia K onrada m iało zapewne uspokoić 
w spółtovarzyszy boju, jaki za chwilę m iał rozgorzeć, iż on ze swej strony 
uczyni co do niego należy: rozpocznie w alkę celnym  rzutem  włóczni. 
Pośredno też możemy przypuszczać, że Dzierżek w opisywanym  przez 
Galla b oju pełnił obowiązek chorążego i dlatego we w stępnym  akcie 
bitwy, obok swego księcia i dowódcy, odegrał tę istotną rolę tego, kto 
razi wrcga jako pierwszy.

82 Zob. J. Flori, Qu’est-ce qu 'un Bacheler? E tude historique du vocabulaire 
dans les chansons de geste du  X I Ie siècle, „R om ania”, 3, 1975, s. 289 - 314.

88 Iurenes — nie zawsze „młodzi” w iekiem , ale pozycją społeczną, zob. G. 
Duby, Les „jeunes” dans la société aristocratique dans la France du Nord Ouest 
au X IIe siècle, [w:] H om m es et structures du m oyen âge, P aris  1973, s. 218-225; 
J.-C  Schnitt, „Jeunes” et danse des chevaux de bois. Le folklore méridional 
dans la littérature des „exem pla” (X IIIe - X IV e siècles), „Cahiers de F an jeaux”, 
11, 1976, s. 127-158.

84 O grupach i zw iązkach iuvenes porównawczo J. Brem m er, The Suodales of 
Poplios V alesios, „Zeitschrift fü r  Papyrologie und Epigraphik”, 47, 1982, s. 
133 - 147.

85 La Chanson de Roland, s. 239 (v. 3352 nn.).
86 Ibd., s. 229 (v. 3200 n ).
87 Ibd., s. 239 (v. 3366, 3368).
88 E. P. Schram m , s. 675.
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Spraw a w yjaśnia się bardziej i zgodnie z naszym i dom niem yw ania- 
mi, gdy przypom nim y, iż przekazy z okresu wcześniejszego średniowie
cza bardzo w yraźnie u jm ują czołową pozycję chorągw i i jej zadanie 
otw ierania walki. P. Paulsen  przytacza zdanie Sigvata Tordarsona (Nes- 
javisur  — XI w.) brzmiące: „Złota chorągiew  idzie w  bój pierw sza”, 
przyw ołuje także zw rot „gdzie chorągwie a taku ją” , k tó ry  przew ija się 
w  wielu utw orach poetyck ich39. A utor Gesta Philippi A ugusti pisze 
natom iast następująco o Oriflamm e: „vexillum  b.Dionysii, quod omnes 
procedere in bella debebat” 40. Jak  stw ierdza H. M eyer, początkowo do 
obowiązku władcy czy dowódcy należało prowadzenie do ataku, on też 
zadaw ał wrogowi pierw szy cios i niósł chorągiew sam  albo pow ierzał ją 
swojemu najbardziej zaufanem u i wypróbow anem u drużynnikow i, k tóry  
podążał zaraz za n im 41. Takim  silnym  i bliskim  w ładcy człowiekiem  był 
na przykład W erner, prim icerius et signifer cesarza K onrada II 42.

Na pierwszy ogień idzie więc chorągiew, lecz jest to chorągiew  bo
jowa (szturmowa), czyli hasta signifera. Takim  znakiem  sk ładającym  się 
z włóczni i kaw ałka (kawałków) m aterii można było walczyć, by ł po
ręczny oraz łatw y do zlikwidowania lub ponownego postaw ienia, jeśli 
zachodziła potrzeba. W przypadku takich „szturm ów ek” u tarła  się p ra
k tyka przyczepiania tuż przed bitw ą do włóczni pasków m aterii (w tym  
zwyczaju należy widzieć źródło decyzji Sobiesław a43), a ich związek 
z otw arciem  starcia i w alki był tak  silny i oczywisty, że jeden z prze
pisów reguły zakonu rycerskiego Tem plariuszy zabraniał chorążem u 
walczyć chorągwią, a także, jak to było niegdyś, w ystępow ać w  roli 
p rim iceriusa44. Znaczenie chorągwi bojowej czy bojowych, bo mogło 
być ich kilka, m alało z biegiem czasu i w spom niany w yżej p rzep is  obo
w iązujący Tem plariuszy odzwierciedla już sytuację, kiedy to głów nym  
i najw ażniejszym  znakiem  wojska stał się um ieszczany w  środku szyków 
standard  króla lub jego chorągiew, ochraniane wraz z osobą w ładcy  spe
cjalnym  oddziałem 45.

Dzierżek mógł więc mieć w ręku  hastam  signiferam , dzięki s;w‹ej roli

39 P. Paulsen, s. 17, 35.
40 MGH SS, t. XXVI, s. 311; cyt. H. M eyer, S turm fahne u n d  Standarte, Zeit

sch rift der S avigny-Stiftung fü r Rechtgeschichte, Germ. Abt., 1931, 51, s. 221. Zob.
też C. Erdm ann. Kaiserfahne und B lutfahne‚ S itzungsberichte der preussischen 
A kadem ie der W issenschaften, Phil. — hist. Kl., 1932, s. 868 - 899.

41 H. Meyer, s. 214.
42 Zob. K. H. May, Reichsbanneram t und V ortstreitrecht in hessischer Sicht, 

[w:] Festschrift Edm und E. Stengel zum  70. G eburtstag, M ünster-K öln  1952, s. 
304 nn.; nowsze badania o rodzie W ernera, przy jm ując pogląd K. H. M aya, sum u
je P. E. Schram m , H errschaftszeichen und Staatssym bolik . Nachträge ‹aus dem  
Nachlass, M ünchen 1978, s. 42.

43 H. Meyer, s. 214 n n.; C. E rdm ann, Die Entstehung..., s. 46 n.; D. T řeštik
s. 206.

44 Zob K. H. May, s. 304 m.; H. M eyer, s. 217.
45 W edług tego idealnego schem atu ustaw ia Geoffrey z M onm outh (H ist. reg. 

Brit., X, 6) w ojska A rtu ra  i jego samego w bitw ie z Rzym ianam i. Zob. König 
A rtus und seine Tafelrunde. Europäische D ichtung des M ittela lters, eds. K.. Lan- 
gosch, W. D. Lange. S tu ttg a rt 1980, s. 55.
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rycerza otwierającego bitw ę i towarzyszącego swemu władcy zdobył 
sobie też  m iejsce na kartach  kroniki. Jest pewne przecież, iż Dzierżek 
nie znalazł się nagle i przypadkiem  u boku Bolesława, a gdyby naw et 
przypuścić tę mało prawodopodobną myśl, to czy to nieoczekiwane po
jaw ienie się Dzierżka byłoby aż takim  ewenementem , iżby trzeba było 
rzecz odnotować w kronice i uwiecznić imię rycerza?

Jeszcze jedna okoliczność zbliża Dzierżka do Bolesława, a tym  samym 
do godności signifera. Gall podał, że rycerz współotw ierający z władcą 
walkę jest pincerną. Ten urząd bardzo wiąże osobę, k tóra go w ykonuje 
z w ładcą. P incerna czy dapifer (Truchsess) w ydają się być ludźmi ob
darzanym i szczególnym zaufaniem  przez władcę, są zawsze u jego boku, 
troszcząc się stale o zaspokajanie codziennych potrzeb swego pana, nad
zorując norm alny ry tm  życia bezpośredniego otoczenia swego chlebo
dawcy 46. Tak przynajm niej każe widzieć nam  te postacie epika rycer
ska, przedstaw iająca między innym i epokę rządów króla A rtura. W łaśnie 
na dw orze tego m onarchy działają wzorcowi towarzysze władcy Beduer 
i Keu, z k tórych pierwszy jest cześnikiem, a drugi stolnikiem. Obaj są 
zawsze przy królu czy chodzi o usłużenie mu, czy w tedy, gdy spraw a 
dotyczy specjalnej w ypraw y rycerskiej, przedsiębranej przez A rtu ra  
w tajem nicy przed całym  wojskiem  i dworem  47.

G dy zaś A rtu r w ydaje decydującą bitw ę Rzymianom, Keu i Beduer 
są wśród kilkunastoosobowej grupki najw ybitniejszych rycerzy i panów, 
stających na czele wielkich form acji A rturow ego wojska. Władca — 
w edług Geoffreya z M onmouth — zajm uje pozycję środkową, koło zło
tego smoka, swojego standardu, toteż nie może być mowy o wspólnym  
otw arciu bitw y przez A rtu ra  w tow arzystw ie któregoś z naszych bo
haterów  czy przy asyscie obydwu. Słyszym y jednak, iż Keu i Beduer 
atakow ali na czele swoich jednostek na początku bitw y — można się 
więc z powodzeniem domyślać, że dzierżyli lance ze znakam i reprezen
tu jąc  bardziej niż inni dowódcy prowadzący atak  osobę władcy na 
pierwszej linii walki 48. Domysł potw ierdza Wace nadając atakowi wojsk 
prowadzonych przez cześnika i stolnika bardzo istotne znaczenie dla 
przebiegu starcia, większe niż to czyni Geoffrey z M onm outh49. Obaj 
au to rzy  natom iast zgodnie podają, że ciało poległego w  walce, niezwy
kle bitr.ego Beduera przynosi do standardu królewskiego śm iertelnie 
ran n y  Keu, potw ierdzając w ten  sposób szczególną więź łączącą ich

48 Konrad von W ürzburg, aby uzyskać efekt najwyższego i ślepego gniewu, 
k tó ry  csesarz O tto sk ieruje na tytułowego bohatera H enryka z Kem pten, „każe” 
tem u ostatniem u zabić Truchsessa władcy. K onrad von Wü rzburg H einrich von  
K em p ten , [w:] Der Schw anritter. Deutsche Verser Zahlungen des 13. und 14.
Jahrhunderts, H. J. Gemenitz, B erlin  1979, s. 205 i nn.

47 Zoo. König Artus..., s. 37, 46, 108 (Hist. reg. Brit., IX, 1.3, X, 3; Le rom an 
de B ru t, w. 1918 nn.).

48 Ibid., s. 55. 58 n. (Hist. reg. Brit., X, 6, 9).
4· Ibid., s. 148 (Le rom an de B rut. w. 4018 nn.).
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z A rturem  i fak t wyw iązania się z obowiązku, jaki spoczął na swoistych 
delegatach i zastępcach króla 50.

Zresztą o związku urzędu częśnika (stolnika) z rolą signifera i pri- 
miceriusa, k tóry  asystuje swemu panu przy otw arciu bitw y lub zastę
puje go w tej czynności, mówią też przesłanki spoza św iata literatury  
rycerskiej. W spomniany już K onrad signifer, książę frankoński, cieszy 
się także godnością Truchsessa. Na połączenie funkcji signifera z urzę
dem dającym  pieczę nad stołem i codziennym  życiem króla wskazuje 
też wzm ianka Galla odnosząca się do osoby Miecława. Przedstaw iając 
czytelnikowi postać ambitnego pana, Gall pisze o nim  następująco: „Erat 
nam que quidam  Meczzlaus nomine, pincerna patris  sui Meschonis et 
m inister, post m ortem  ipsius Mazovie gentis sua presum ptione princeps 
existebat et signifer” 51.

Zdanie to można rozumieć i tak, iż zaufany rycerz starego władcy, 
zupełnie jak Beduer czy Keu, gotowy napełnić chlebodawcy puchar 
lub służyć przy uczcie i w każdej potrzebie, w ykorzystuje objęcie władzy 
przez młodego następcę Mieszka, uzurpując sobie książęce praw o do Ma
zowsza. Potw ierdzeniem  w yjątkow ej pozycji Miecława w  państw ie jest 
jego ty tu ł signifera, przyw ilej noszenia znaku władcy, k tó ry  zapewne 
zbyt niebezpiecznie utożsam iał osobę tego wielmoży z sam ym  króles
tw em  i władzą nad n im 52. Jeśliby przyjąć ten trop  rozum owania za 
słuszny, to w ypada także w Dzierżku pincernie zobaczyć zaufanego ry - 
cerza-drużynnika Bolesława Krzywoustego, jego towarzysza w każdej 
chwili, także w momencie otw ierania potyczki.

Należy w tym  m iejscu przypom nieć również fakt, iż w ielki Skarbi- 
m ir w ystępuje także w  roli signifera, o czym mówi Gall w łaśnie przy 
okazji bitw y, k tó ra  związana jest z cudownym  w ydarzeniem  analizowa
nym  w tym  artykule. Trudno na podstaw ie k ró tk iej w zm ianki kronika
rza rozstrzygnąć: czy aku ra t w starciu pod Nakłem  Skarbim ir niósł 
znak, czy czynił to częściej i czy godność dzierżenia chorągwi była peł
niona niejako odświętnie i w iązała się z jego w yjątkow ą pozycją na 
dworze (zastępca i reprezentan t władcy)?

Jednakże najciekaw iej z całego zespołu spraw , jakie wiążą się z cho- 
rążostwem  Skarbim ira, przedstaw ia się kw estia połączenia osoby tego 
dostojnika ze wspom nianym  tytułem . Gall pisze, że organizując rozpro
szone wojsko w obliczu nagłego ataku Pom orzan Bolesław naprędce 
uszykował je w dwa oddziały —  „alterum ”, donosi kronikarz, „ rex it 
ipse belliger Boleslaus, a lterum  vero eius signifer Scarbim irus” 53. A więc 
Skarbim ir jest przede wszystkim  signiferem  Bolesława jako — jak  się

50 Ibid., s. 59, 149 (Hist. reg. B rit., X, 9; Le rom an de B rut, w. 4078 nn.).
51 Gall. s. 45 (I, 20).
52 Inaczej J. Bieniak, Państwo Miecława. S tud ium  analityczne, W arszaw a 

1963, s 77.
53 Gall, s. 128 (III, 1).
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już dom yślaliśm y — pierwszy po w ładcy w  grupie rządzącej. Sprawo
wanie przezeń  funkcji regularnego signifera wyłącza przecież okolicz
ność, iż jiest on komesem pałacowym  i wojewodą 54.

N asuw ają się teraz pytania: co jest źródłem takiej kom asacji tytułów? 
Skąd b ierze się możliwość łączenia ty lu  różnych swym profilem  zajęć- 
-godności (zarządczo-sądowniczych, wojskowo-dowódczych i reprezen- 
tacyjnych-signifer)? Postaw m y jeszcze trzecie pytanie, k tóre sform uło
w ał H ans K uhn  w swym  now atorskim  artykule  o insty tucji drużyny na  
obszarze G erm ańszczyzny i które prowadzi nas do sedna sprawy, choć 
ono sam o w ydaje  się z pozoru dotyczyć innych zagadnień. „Wie soll auch 
d ro tt zugleich der Name der Gefolgschaft und einer F rau  gewessen 
sein?” —  pytał wspom niany autor zastanaw iając się nad  pradziejam i 
term inów : d ruh t, (anglosaskiego) dryht, (staronordyjskiego) drott, okreś
lających drużynę w  kręgu ku ltu r germ ańskich 55.

S norri S turluson  podaje bowiem w Heimskringli, że m atką Dyg- 
gviego, k tó ry  jako pierwszy w rodzie Ynglingów przyjął ty tu ł króla, 
była D ro tt —  jej imię, stw ierdza dalej Snorri, znajdowało odbicie w  naz
wie w ładców  okresu przedkrólewskiego (drottnar), a także w nazwie 
drużyny (drott) tych k s ią ż ą t56. Okazuje się ponadto, że term in druht, 
d ro tt i inne jego w arian ty  poświadczone w językach plemion germ ań
skich prostą drogą prowadzą również, gdy bada się ich dzieje, do takich 
pojęć jak  orszak ślubny, uczta świąteczna, napój, pożyw ienie57. P rze
kazują one z w ielką wyrazistością swe występowanie w obrębie dwóch 
pól znaczeniowych, z k tórych — charakteryzując każde ogólnie — jedno 
grupu je  w yrazy odnoszące się do spraw  wojskowych, drugie skupia po
jęcia wiążące się ze świętem  i konsumpcją.

M ilitarny  aspekt znaczeniowy wspom nianych wyżej term inów nie 
budzi zdziwienia, w ydaje się oczywisty. Ten drugi i bynajm niej nie dru
gorzędny n u rt znaczeń słów druht, d ro tt i pokrewnych, nieoczekiwany 
i jakby  kłócący się z pierwszym, przynosi dla naszych rozważań bardzo 
isto tne przesłanki. W ydobywa on m iędzy innym i ścisły związek d ruh t 
i innych  z takim i w yrazam i jak Truchsess, drih tealder (Küchenmeister), 
d ruh ting  (B rautführer).

Posługując się tym i i wieloma innym i przykładam i H. K uhn k ry 
tykow ał nie tylko tezę o stabilności i wszechobecności germ ańskiej 
drużyny, k tó ra  m iała rzekomo istnieć od czasów Tacyta po zaawansowa
ne średniowiecze, ale zwracał się również przeciwko modelowi, jakim  
tradycy jn ie  w  historiografii ujmowano to zjawisko społeczne. Zwłaszcza 
w ażne jest dla nas w tej k ry tyce stw ierdzenie, że drużyna składała się

54 Zależność: S karb im ir signiferem  Bolesława przypom ina układ, o szczebel 
w szakże wyższy, Ludw ik VI signiferem  św. Dionizego. Zob. D. T řeštik , s. 219 nn.

55 H. K uhn, Die Grenzen der germ anischen Gefolgschaft, [w:] K leine Schrif
ten  Bd. 2, B erlin  1971, s. 437.

56· Snorris Königsbuch  (Heimskringla), tłum . F. N iedner, Jena 1922, s. 43.
57 H. K uhn, Die Grenzen.., s. 437 nn.
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długo nie z typowych, przew idyw anych przez p rzy ję ty  model drużyn
ników (tj. ludzi wolnych, zobowiązujących się tylko do w alki na rzecz 
swego pana, wierności wobec niego itd.), lecz z osób zależnych, w czasie 
pokoju w ykonujących dla swego pana zwykłe i różne służby lub posłu
gi w bliższym czy dalszym  jego otoczeniu 58.

N ajw ażniejszy był bowiem dwór i służba na nim  —  to w łaśnie udział 
przy obsłudze władcy, jego domu i dóbr naw et najn iżej urodzonym 
otw ierał możliwość kariery  państw owej i spraw iał, że w  czasie wojny 
trafia li w szeregi drużynników. F rankijsk i m areskalk i seneskalk zaś
wiadczają —  pisze H. K uhn —  że sta jenny (Pferdeknecht) i starszy pa
robków (Altknecht) stali się m arszałkiem  i seneszalem 59.

Człowiek z bliższego otoczenia władcy, w ciągnięty siłą rzeczy w ja
kieś zadania w ynikające chociażby ze zwykłych potrzeb funkcjonowa
nia większej g rupy  ludzi, gdy brano za oręż, nie mógł nie otrzym ać jakiejś 
funkcji wojskowej i otrzym ywał ją w  zależności od teigo, kim  był w cza
sie uczty i postoju orszaku swego pana. Bieg rozum owania można by 
odwrócić, ale spojrzenie od stołu ku szykowi wojskowem u jest na pewno 
m niej oczywiste i lepiej pokazuje ową natu ra lną  dwoistość funkcji osób 
z kręgu władcy (organizacja pobytu pana i dworu, zwłaszcza stołu, 
służba orężna).

Instruktyw nie ten  dualizm  ilustru je  wym ieniony już wyżej wyraz 
Truchsess (starogórnoniem ieckie tru h t —  sazzo), nazwa urzędu na ce
sarskim  dworze. Pierw sza część słowa odsyła przecież zarówno do insty
tucji drużyny zaznaczając aspekt m ilitarny  pojęcia, jak  i do spraw  zwią
zanych z alim entacją, gdyż ujaw nia się tu  też drugie znaczenie form y 
tru h t — pożywienie, utrzym anie. Podobnie „dwuznacznie” przedstaw ia 
się sam  urzędnik spraw ujący godność Truchsessa. Przypom nijm y, że 
będąc dapiferem , człowiekiem odpowiedzialnym  za stół cesarza, jest też, 
o czym wyżej pisaliśmy, signiferem  władcy, w ybitnym  członkiem jego 
d rużyny .

W ten  dość okrężny sposób dochodzimy do m om entu, w  k tórym  mo- 
żem y ponownie wrócić do Dzierżka pincerny, by teraz w nowym  świetle 
ujrzeć nieprzypadkowość jego obecności przy boku Bolesława K rzy
w oustego i wojskowe wcielenie p incerny w  signifera, jak  się dom yśla
my.

Nasuwa się też przypuszczenie, dla którego dodatkowe przesłanie 
dostarcza Kronika  Galla, iż pincerna—dapifer stanow ili nieodłączną 
asystę władcy, że byli oni jego przybocznymi sługami — drużynnikam i: 
na dworze —  przy stole, na polu walki — w boju. W stosunku do ko
m esa pałacowego, a zarazem  wojewody — m am y tu  również do czynie
n ia  z analogiczną dwutorowością obowiązków: dwór (komes), wojsko

58 Ibid,, s. 462 nn., passim.
5· Ibid., s. 462.
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(wojewoda) lepiej przecież poświadczoną niż połączenie funkcji pincer- 
na/dapifer, signifer —  cześnik i stolnik byliby kolegami m nie jszym i60. 
Odpowiedniość tę rozum iem y w tym  sensie, iż „starszy” komes czuwa, 
jako zastępca władcy, nad życiem całego otoczenia księcia, a w czasie 
w alki dowodzi jego wojskiem, oni zaś poświęcają wyłącznie swą uwagę 
osobie w ładcy, by go obsłużyć, gdy przebyw a w swoich siedzibach, by 
nieść jego znak i być w  walce jego drugą p raw icą61.

Komes palatyn-w ojew oda jest osobą po w ładcy najw ażniejszą i, jak  
rzecz upraw dopodobnił F. Kmietowicz, form a dwuwładzy (diarchii: 
w ładca—w ojew oda/palatyn) była znana Słowianom wschodnim  przy
najm niej w  IX w. 62 U kład taki trzeba by przypisać też innym  grupom  
i wspólnotom  politycznym  Słowiańszczyzny jako porządek regu larny  
w  kręgu ludów  tzw. indoeuropejskich, a w ystępujący także poza tą  ro 
dziną k u ltu ro w ą 63. W ładca ma swojego dowódcę wojskowego i zastęp
cę, ale pierw szy uzasadnia własną pozycję szlachetnością pochodzenia 
(charyzm ą władzy), drugi — zaletam i osobistymi, m ęstw em 64. Nic więc 
dziwnego, że gdy potężny wojewoda Sieciech sięgał po władzę w  kraju , 
na wiecu w rocław skim  w ytknięto mu, że chce się targnąć na dominos 
naturales, na panów ziemi, k tórzy legitym ują się wyższymi do niej p ra 
wami 65.

Jeśli pierwsza para  władca—wojewoda zdaje się mieć starą  m etrykę, 
to  drugą władca—pincerna/dapifer w ytw orzyły cihyba czasy nowsze. 
Cześnik i stolnik nie odstępują władcy, zaznaczając najw yraźniej przy

80 Zob. A. Gieysztor, W ojewoda, [w:] S łow nik starożytności słow iańskich, x. 
VI, W rocław  1980, s. 551; T. Lalik, Sandom ierskie we w cześniejszym  średniow ie
czu, [w:] S tudia  Sandom ierskie, pod red. T. Wąsowicz, J. Pazdura, Łódź 1967, 
s. 82-84.

61 Comes palatinus i princeps m ilitiae: Sieciech, Skarbim ir. P incerna /dap ifer: 
M iecław (pincerna et m in iste r Mieszka II), W ojsław (walczy przy m łodym  Boles
ławie przy zdobyw aniu Międzyrzecza, gdzie ciężko ranny, jemu powierzono księ
cia w raz z jego drużyną — Gall, s 78, 80), Dzierżek (otwiera w raz z Bolesławem 
bitw ę nad T rutiną) Zob też o tych postaciach J  Bieniak, Polska elita polityczna  
X II  w ieku, cz II, [w:] Społeczeństw o Polski średniow iecznej, t. III, pod red. S. 
K. Kuczyńskiego, W arszawa 1985, s. 13 nn., passim.

62 F. Kmietowicz, T y tu ły  władców Słow ian w  tzw . „Relacji A non im ow ej”, 
w schodnim  źródle z końca IX  w ieku , „Slavia A ntiqua” 1976, s. 188 n.

63 Zob. A. V. Ström , G ottesstaat und Götterstaat un ter den vorchristlichen  
Germanen, [w:] The M yth  o f the State, ed. H. Biezais (Scripta Institu ti D onneria- 
n i Aboensis 6), S tockholm  1972, s. 147 nn.; G. Dumézil, V erchovnye bogi indoev-  
ropejcev, Mo›skva 1986, s. 137, pasisim; F. Kmietowicz, s. 187; R. W enskus Über 
einige Probleme der Sozialordnung der Prussen, [w:] Ausgew ählte A ufsätze zum  
frühen  und preussischen  M,ittelalt er, Sigm aringen 1986, s. 416. Zob. też A. 'M. 
H ocart, Kings and Councillors. A n  Essay in the Com parative A na tom y of H um an  
Society, Cairo 1936, s. 158 nn.

64 Por F. Vian. La fonction guerrière dans la m ythologie grecque, [w:] Prob
lèmes de la guerre en Grèce ancienne, ed. J. P. V ernant, Paris 1968, s. 66.

65 Gall, s. 81 (II, 16). „Słow iańska” stirps regia czeka na  badania. Tzw. ideo
logia dynastyczna G alla bywr› różnie oceniana przez badaczy: zob. B. Kürbis, W ize
runki Piastów w  opiniach dziejopisarskich, [w:l Piastowie w  dziejach Polski pod 
red. R. Hecka W rocław 1975, s. 199 n.; H. Łowm iański, Religia Słow ian i je j upa
dek, W arszawa 1979. s. 326; R. M ichałowski. Restauratio Poloniae w  ideologii d y 
nastycznej Galla Anonim a, „Przegląd H ist”. 3, 1985, s. 478.

2 K w a rta ln ik  H isto ry czn y  4/87

http://rcin.org.pl



18 Jacek Banaszkiewicz

nim  swoją obecność w dwóch podstawowych sytuacjach ówczesnego ży
cia: przy stole i w walce. Powiązanie tych służebnych godności — w kon
sekwencji osób je pełniących — z w ładcą musiało być tak  silne i rzuca
jące się w oczy, iż doczekało się stereotypow ego ujęcia, ukształtowanego 
przez m atrycę związku dioskurycznego. Keu (dapifer) i Beduer (pincer
na) są zausznikam i króla A rtu ra; dioskuryczny charakter tej dwójki 
sług i rycerzy był przedm iotem  w nikliw ych studiów  J. H. G risw arda 
toteż do nich odsyłam y zainteresow anych dokładniejszym i w yjaśnienia
mi 66. Okazuje się jednak, że duet pincerna—dapifer przedstaw iany jako 
związek dioskuryczny i odniesiony do postaci pana-w ładcy ma więcej 
spełnień i można go potraktow ać jako replikę starego schem atu m ito
logicznego (bóg suw eren i służący m u D ioskurow ie)67.

Pozostając bliżej czasów średniowiecza, wspom nijm y tylko o innyn 
przykładzie pokazania bliskich, osobistych stosunków łączących w ład
cę z w ybranym i przezeń i ulubionym i dworzanam i za pomocą wzorca 
dioskurycznego, wpisanego w realia dworskie i urzeczywistnionego w po
staciach pincerny i dapifera. M yślimy o jednym  z podań opow iadają
cym o początkach stołecznej M oskw y68. Bohaterem  historii jest władca 
Daniel Suzdalski i dwaj bracia Kuczkowicze 69, do k tórych książę poczuł 
nieodwzajem nioną zresztą, sym patię i chciał ich mieć zawsze p rzy  so
bie. W tym  celu jednego z rodzeństwa uczynił swoim stolnikiem , d ru 
giego — cześnikiem 70.

Dioskuryczny w dalszej paranteli duet, uw ikłany w zależności od pa- 
na-zwierzchnika, uzew nętrznia się także w  litera tu rze  (jako środek or
ganizujący wypowiedź) w postaci rozwiązania, k tóre w prowadza na sce
nę „pana” otoczonego dwoma sługam i o podobnie brzm iących imionach 
osobami często hum orystycznym i71. Nie rozw ijając dalej poruszonego 
w ątku, poprzestaniem y na stw ierdzeniu, iż dapifer/pincerna, z osobna 
lub razem, stali zawsze przy władcy, toteż Dzierżek pincerna był na 
swoim miejscu, gdy Bolesław rozpoczynał starcie z Czechami, tak  jak

88 J. H. Grisw ard, Archeologie de V épopée m édiévale. S tructures trifonctio- 
nnelles et m ythes indo-européens dans le Cycle des Narbonnais, P aris  1981, s. 
263 nn.

87 H. G üntert, Der arische W eltköning und Heiland. Bedeutungsgeschichtliche 
U ntersuchungen zur indo-iranischen Religionsgeschichte und A ltertum skunde, H al
le (Saale) 1923, s. 27 n., 271; Por. K. Hauck, Die bildliche W iedergabe . . . ,  s. 174 nn 
pasim ; D. Briquel, Les jum eaux  à la louve et les jum eaux à la chèvre, à la jum ent 
à la chienne, à la vache, [w:]i Recherches sur les religions de l'Ita lie antique, ed 
R. Bloch, Genève 1976, s. 95.

68 Zob. M. N. Tichomirov, D revniaja M oskva, M oskva 1947 (četyre povesti 
o načale M oskvy), s. 210 - 223, in teresu jący  nas u tw ór O začale carstvujuščego grada 
M oskvy, s. 216 - 222. Zob. też R usskaja  povesť X V II  v., ed. M. O. S krip il Moskva 
1954, s. 74 - 81, 376 - 384.

89 Zob. S. K. Sambinago, Povesti o načale M oskvy  (T rudy otdela drevnerus. lit. 
Institu ta  L itera tury I I I ), Moskva 1936, passim.

70 M. N. Tichomirov, s. 216.
71 Por. J. Banaszkiewicz, „Gerwazy groźny ręką , ję zyk iem  P rotazy”. W zorzec bo- 

haterów-D ioskurów w  Panu Tadeuszu Adam a M ickiew icza i we w cześniejszej tra
dycji, „Przegl. H um anistyczny”, 4, 1987, s. 67.
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Włócznia i chorągiew 19

W ojsław dap ifer ofiarnie walczący przy m łodym  księciu; zrozumiała jest 
też zażyłość Miecława (pincerna i m inister Mieszka II) ze swym  panem.

Pow róćm y teraz do om awianych na początku w ykładu przekazów 
kroniki K adłubka i podejm ijm y uw ypukloną wówczas kwestię rzucają
cej się w oczy roli prim ipilariusa w opisach starć Polaków z Pom orza
nami. Przypom nijm y: prim ipilarius jest osobą, k tóra jako pierwsza 
uczestniczy w cudzie w ydarzającym  się w Kruszwicy i zawiadamia 
o nim  innych. Tuż przed bitwą, jaka wyw iązała się pod obleganym Na- 
kłem, Bolesław  w yraża nadzieję, że pokona Pom orzan „nostri v irtu te  
p rim ip ilarii et hodierni gloria m artiris”. Zastanawia zestawienie: prim i
pilarius —  m artir; dla dobra bitw y połączono najpew niej sacrum 
chrześcijańskie z ry tem  otw ierającym  starcie orężne.

P rim ip ilarius rozpoczyna walkę, dopełnia aktu zadania pierwszego 
ciosu, będącego wróżbą dla całej potyczki 72. Jego w ybitną pozycję i p ra
wo pierwszego uderzenia, przysługujące dowódcy, uzasadnia godność 
signifera, którą p ia s tu je 73. Prim ipilarius K adłubka jest bowiem, jak są
dzimy, chorążym, rycerzem  noszącym znak armii. Do tego wniosku skła
n iają też doniesienia źródeł skandynaw skich, w tym  Saxo G ram atyka 74. 
Ten, k to  dźwiga chorągiew, drzewce ze znakiem, w yróżnia się spośród 
grupy wojowników. P rzyjm ujem y tedy za K. H. Mayem, że W erner, 
prim icerius et signifer regis, poległy w 1040 roku w służbie cesarza Kon
rada w  walce z Czechami, był rycerzem , k tó ry  inicjował bitwę i dzier
żył zarazem  chorąg iew 75. Zbieg tych dwóch ty tułów  w przypadku po
chodzącego ze Szwabii rycerza pozwala na umocnienie formułowanego 
już w yżej powiązania: prim icerus/prim ipilus-prim ipilarius, czyli miles 
z praw em  pierwszego ciosu (rzutu włócznią) jest (czy bywa) zarazem cho
rążym .

Rozw ijając dalej to stw ierdzenie, trzeba przyjąć, że między ry tem  
rzu tu  włócznią, początkującym  starcie, a ciosem chorążego, k tóry  pierw 

72 Rzym ski prim ipilus/prim ip ilarius był dowódcą pierwszego m anipułu  tria rów  
(centurio prim i pili). Por. A. Ernout, A. Meillet, Dictionnaire étym ologique de la 
langue latine. H istoire des mots, P aris 1959, s. 507. Z m ateria łu  średniowiecznego, 
jaki znam y, w ynika, iż m iano to  luźniej łączyło się z określonym  w ew nętrzną or
ganizacją oddziałów stanow iskiem  dowódczym i mogło dotyczyć grupy osób — np. 
casus Rabel i Guinem an; postanow ienia legendarnego w ładcy duńskiego F rothona III 
stw ierdzają: „ut prim ipilus quisque, p raedae partitione facta, m aiorem  cetero m i
lite portionem  acciperet, ducibus vero, quibus in acie signa an teferri solerent [ .. .]  
cap tivum  concessit au rum ” (Saxo Gram m aticus, IV, V -l). Sam a godność zbliżyła się 
do in sty tu c ji prim iceriusa (prim us cuiusque ordinis). Zob. w zm ianki zebrane w Glos
sarium  mediae et in fim ae latinitatis, Du Cange, editio nova a L. Favre, Paris 1938, 
t. VI, s. 497 n. (sub verbis „prim icerus”, „prim ipilarius”).

78 Por. K. H. May, s. 304 n. Źródła zachowują też fak t, jeśli tak  można rzec, 
ty tu larnego  zindyw idualizow ania godności prim ipilusa i doniosłą rolę jej posiada
cza, zwłaszcza w trakc ie  bitwy. N p ., posłujący Folco w ystępuje jako prim ipilus 
swego władcy (Saxa, Gram. IV, III-4), Otto z Freising (Gesta Frederici, I, 13) pisze: 
ex p a r te  F rancorum  comes Emicho, qui caeterorum  prim ipilarius erat, lethali sau

cia tus vulnere, occuibuit”. Także wojsko idące na Nakło m a swego (jednego czy 
głównego) prim ipilariusa.

74 Zob. E. P. Schram m , H errscha ftszeichen . . .  1955, s. 660 n.; P. Paulsen, s. 34 n.
75 K. H. May, passim ; zoib. też przyp. 42.
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szy rozlewa krew  przeciwnika, zachodzi daleko idąca zbieżność — zbież
ność nie tylko w planie znaczenia ideowego obydwu działań. W jednym  
i drugim  przypadku m agicznym przedm iotem  ry tu  jest bowiem włócz
nia. Raz w ystępuje w  swej zwykłej postaci, raz przeistacza się ona 
w chorągiew, ale w tedy też „pozostaje sobą”, będąc włócznią z przy
czepionym znakiem  — kawałkiem  m aterii.

H. K uhn pokazywał na m ateriale źródłowym  nordyckim  jak silnie 
rodowód chorągwi określa mitologia włóczni i ona sa m a 76. Analizowa
ne przez niego słowo darradr —  przypadki stosowania tego term inu po
zostawiały niejasne jego znaczenie, k ierując wszakże domysły ku cho
rągw i — nabrało przejrzystości, gdy ustaw ione zostało w kontekście in
teresującego nas rzu tu  włócznią. D arradr okazuje się być włócznią, k tó 
ra  zamienia się w  chorągiew przyjm ując tkaninę ze znakiem  77. Magicz
na siła chorągwi, gdy w yrastała ponad głowami walczących i powiewała 
na w ietrze (poruszała się, w ibrow ała jak  broń herosa z wieży kościoła 
kruszwickiego czy Odynowa Gungnir), brała się po prostu stąd, iż god
ło arm ii dźwigała włócznia — włócznia specjalna, replika boskiego orę
ża, palladium  przynoszące zwycięstwo 78.

M ateriał nordycki znowu dostarcza nam  dobrych przykładów dla 
zjawiska, które było przecież dobrem  ku ltu ra lnym  w ielu ludów. A. V. 
S tröm  zebrał je w  krótkim  przeglądzie 79: z Pieśni o H elgim  dow iaduje
m y się o tym , że Odyn pożyczył Dagowi, synowi Högna, swoją włócznię, 
by ów dopełnił nią zem sty na szwagrze. K ról Eryk Zwycięski w bitw ie 
na polach Fyrisvall cisnął ponad wrogim  wojskiem  S ty rb jö rna  w itkę tak 
jak włócznię mówiąc: „Niech Odyn ma was w szystkich” . Także, jak prze
kazuje Eyrbyggjasaga, S tein thorr rzucił włócznią „wedle starego zwy
czaju dla swojego powodzenia” ponad Snorrim  i jego zastępami.

Również obserw acje M. Popławskiego i J. Bayeta dotyczące tego ry 
tu  u Rzymian potw ierdzają fakt, iż otw ierający starcie (wojnę) rzut has
tą był aktem  przeznaczenia przeciw nika na ofiarę b o g u 80. D eklarując, 
że wróg jako ofiara staje  się własnością boga, osiągano pewnośè, iż isto
ta  wyższa upom ni s ię  o swoje, iż nie odda tego, co jej ślubowano, czyli 
weźmie całe rzesze wojowników ryw ala. Sama włócznia, symboliczna 
reprezentacja bóstwa, wznosząc się nad oddanymi jej zastępami ryce
rzy, bierze w ten  sposób w posiadanie swoją zdobycz — ofiarę.

J. Bayet nie posiłkował się w swoich rozw ażaniach przekazam i źró
deł skandynaw skich, koncentrow ał się, jak już wiemy, na doniesieniach 
odnoszących się do ry tu  wykonywanego przez fetiales. Ten też zwy
czaj opatrzył bogatym, folklorystycznym  m ateriałem  porównawczym. Nie

76 H. Kuhn, Der Todesspeer . . . , passim .
77 Ibid., s. 253 nn.
78 Signum  m ilitare a bóstwo, zob. M. Popław ski, s. 35 nn.
79 A. V. Ström , s. 120 n.; H. Kuhn, Der T odesspeer. . .  s. 248: P. H errm ann, s. 56 n.
80 M. Popławski, s. 34, 40 n., passim ; J. Bayet. s. 40 nn.
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dysponował on doniesieniami, które tak jak nordyckie daw ałyby poznać 
samą form ułę ofiarowania przeciwnika bóstwu. Odsłaniając symbolikę 
włóczni ciskanych przez fetiales, ujął on przecież dobrze ogólną ideę mio
tania kopi przeciw  wrogowi. Bayet pisze następująco: „W tym  punkcie 
wykładu, w k tórym  się znajdujem y, symbolika brania w posiadanie w y
daje się być napraw dę drugorzędna w ry tuale  w ykonyw anym  przez fe
tiales. Jest ona o wiele bardziej podporządkowana pewnej praktyce m a
gicznej, tajem niczej i zróżnicowanej. Oczekiwano od niej być może, iż 
spowoduje zawładnięcie ziemią nieprzyjacielską, była ona jednak prze
de w szystkim  nacelowana na przerzucenie na przeciwnika całego zła 
wojny i służyła w ydaniu wroga — bezsilnego w tej sytuacji —  na ofia
rę bóstwom podziemia. Ta magiczna skuteczność w ynikała bez w ątpienia 
z form y zastosowanego obiektu, z gestu kapłana; była związana 
z miejscem, które osiągnęła włócznia i gdzie osadziła się jej siła, ale prze
de wszystkim  z rodzajem  drew na użytego do sporządzenia oszczepu” 81.

Cytowany autor wykazywał, że rodzaj drew na użytego do wyrobu 
hasty, używanej przez fetiales, był bardzo w ażnym  składnikiem  całego 
rytualnego przedsięwzięcia. Nasze źródła w poruszonej kw estii nie przy
noszą odpowiednich wiadomości. W ażny jest jednak teraz wniosek, że 
włócznia ciśnięta przeciw wrogowi m iała przenieść na niego wszystko co 
najgorsze: życzenie klęski, poparte uroczystym  przekazaniem  go bóstwu 
na ofiarę.

Włócznię lecącą na skutek rytualnego gestu należy też widzieć ja
ko swego rodzaju  epifanię. W momencie, gdy zawisa nad wrogim  w oj
skiem czy ziemią, n ik t nie docieka czy jest to iboski oręż będący w po
siadaniu wodza, czy tylko jego replika, a może samo bóstwo obecne 
przez swój a trybu t. Jest pewne, że to właśnie włócznia w dostrzegalny 
sposób w prowadza w spraw y ludzkie siłę wyższą — bóstwo — i u ru 
chamia jego działanie po myśli osoby podejm ującej ry tua lną  akcję.

W chwili tuż przed bitwą włócznia pokazuje więc, że bóg jest z na
mi, a przeciw naszem u wrogowi. Również o tym  sam ym  zapewnia w al
czących chorągiew, pod którą gromadzi się wojsko. Kopia ze znakiem  
góruje nad przeciw nikiem  — zwyczaj nakazuje unieść ją wysoko, gdy 
dochodzi do w alki — i łopocze na zgubę przeciwnikowi. Te ostatnie sło
wa należy rozumieć dosłownie. Chorągiew powiewa, by siać spustoszenie 
wśród wroga. Przypom nijm y przykład z K roniki polsko-śląskiej. Bia
ła postać powiewała chorągwią tak  długo nad zastępam i, z którym i ście
rali się wojowie Kazimierza Odnowiciela, aż tam ci zostali pobici. W Pieś
ni o bitw ie z Hunam i Gizur, w ysłannik króla Gotów, zawiadam iając 
przeciwnika o m iejscu bitwy, wypowiada pod jego adresem  następujące

81 Ibid., s. 41. W cześniej, krócej i rów nie tra fn ie  p isał M. Popław ski, s. 34 — „
.. . rzucenie włóczni do wrogów było rozum iane i przez G erm anów, i przez Rzymian 

jako oddanie nieprzyjaciół bogu włóczni [ ...]  p rak ty k a  ta  była objaw em  devotio 
wrogów, oddaniem  ich bogu”.
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życzenia: „Erschreckt ist euer Volk. Fallen w ird  euer König Die Fah
ne überrgat euch. Odin ist euch feind” 83. Gdzie indziej w Eddzie, 
w  Pieśni o Harbardzie, natrafiam y na takie oświadczenie Odyna: „By
łem  z wojskiem, co tu  ruszyło, w ojenny proporzec wznieść, oszczep 
krw ią sczerwienić” 84. Do tych dwóch przekazów H. K uhn dołączył ko
m entarz, k tó ry  trzeba przytoczyć: „Niniejsze fragm enty  tekstow e poka
zują, jak blisko siebie stały: śmiercionośna włócznia i chorągiew. Obie 
mogły służyć do tego, aby zastępy nieprzyjacielskie w ydać Odynowi, 
a poświęcona włócznia równie dobrze mogła być użyta do rzu tu  prze
ciw wojsku wroga i jako drzewce chorągwi — podniesionego do góry 
i powiewającego znaku” 85.

Omówione wyżej przekazy w arto  jeszcze uzupełnić znanym  tekstem  
pochodzącym z kroniki przedstaw iającej dzieje jarlów  z O rkad (koniec 
X II w.). Jego wydawca i tłumacz, W alter Baetke, nadał mu ty tu ł Das 
Rabenbanner H istoria opowiada jak to Sigurd, syn Hloedvira, dostał 
od swojej m atki w yhaftow any przez nią sztandar. W idniał na  nim  kruk  
i, w myśl zapewnień ofiarodawczyni, m iał on zawsze przynosić zwycię
stwo tym, którzy go rozwijali. Z tą pom yślną okolicznością wiązał się 
jednak przykry  w arunek: musi zginąć każdy z chorążych, k tó ry  będzie 
w  boju dźwigał ów znak. P rak tyka  potw ierdziła słowa twórczyni sztan
daru. W jednej bitw ie trzeba było aż życia trzech chorążych, żeby Si
gurd  odniósł zwycięstwo nad wrogiem  87.

Streszczona opowieść pozwala jeszcze lepiej poznać prawidłowości 
wychwycone przez H. K uhna w zacytowanej wyżej jego wypowiedzi. 
Chorągiew nie gorzej niż ry tualna  włócznia nadaje się do osiągnięcia 
przewagi nad przeciwnikiem. Czarny k ruk  to p tak  Odyna — za pośred
nictwem  swojego towarzysza bóg uczestniczy w walce, podniesiona do 
góry bandera powiewa na zgubę wroga i do zguby tej potrafi go dopro
wadzić 88.

Śmierć ponosi także signifer zwycięskiego w ojska — jest to rzecz cha
rakterystyczna. Także ze zgromadzonej przez E. P. Schram m a dokum en
tacji widać, że chorąży otw ierał w alkę i był rycerzem  szczególnie n a ra 

82 H lödskvida 22 (Hunnenschlachtlied), [w:] Die Edda , tłum . F. Genzmer, w stęp 
K. Schier, Düsseldorf 1981, s. 201.

83 Te dwa w iersze w przekładzie H. K uhna, Der Todesspeer . . . ,  s. 255.
84 Pieśń o Harbardzie 40, [w:] Edda poetycka, tłum . i oprać. A. Z ałuska-S tröm - 

berg, W rocław 1986, s. 96.
85 H. Kuhn, Der Todesspeer, s. 255.
88 Die G eschichten von den Orkaden, D änem ark und der Jom sburg  (Thule X IX), 

wyd. W. Baetke, Jena 1924, s. 32 n.
87 S igurd zginął w  słynnej bitw ie pod C lontarf (1014 r.), gdyż nie znalazłszy 

chorążego sam m usiał nieść swą chorągiew  z krukiem . Die Geschichte von O rka
den  . . . , wyd. W. Baetke, s. 34.

88 „W enn näm lich der Raabe seine Flügel en tfa lte te , w ürde er den Sieg, w enn 
e r  sie hängen liess, die N iederlage verkünden .” P. Palulsen, s. 7. N. Lukm an, The 
Raven Banner and the Changing Ravens. A  V iking M iracle from  Carolingian Court 
Poetry to Saga and A rthurian  Romance, „Classica et M ediaevalia” 19, 1958, s. 133- 
- 151.

http://rcin.org.pl



Włócznia i chorągiew 23

żonym na u tra tę  życia 89. Miał przecież —  jak rzec by można — dać ry 
tualny  w kład w zapewnienie swoim zwycięstwa. Jego życie stawało się 
składnikiem  gry, jaką podejmowano z bóstw em  i przeciwnikiem  w ce
lu osiągnięcia w iktorii w starciu. Rywal m a stać się ofiarą dla boga, gdy 
ten zdecyduje się przyznać nam  zwycięstwo. K ontrak t z nim, choć za
w iązyw any w imię całości, całej armii, musi jednak zawrzeć ktoś oso
biście. On też, jako proszący, ponosi koszty przychylnej decyzji bóstwa 
— ale nie w ystarczy przeznaczyć mu jedynie żołnierzy nieprzyjaciela. 
Trzeba też sam em u ponieść o fia rę 90.

O istnieniu i działaniu sform ułow anej zależności przekonuje między 
innym i przyw ołany tu  przykład, mówiący o zwycięstwie króla Eryka 
nad S tyrbjörnem . W bitw ie na polach Fyrisvall górę dzięki ry tualnem u 
rzutow i włócznią wziął Eryk, ale on sam  przyrzekł Odynowi w nocy 
przed starciem  swoje życie. Posłużył się w tym  akcie samoofiary, jak 
zauważył A. V. Ström , tą samą form ułą, za pomocą k tórej wróg został 
w ydany na pastw ę O dynow i91. Dowódca, tak  jak chorążowie, w yrów 
nuje  więc debet, w idniejące po naszej stronie rachunku z bóstwem.

Jest to transakcja  opłacalna, choć wym aga poświęceń i w swej istocie 
zbliża się do obrzędu, k tó ry  Rzymianie oznaczali term inem  devotio. Tę 
analogię wychwycił zresztą J. Bayet pokazując, że dowódca rzym ski 
składający takie ślubowanie, gdy zwyciężył i szczęśliwie nie zginął, m u
siał przejść przez ry t oczyszczający — zmyć z siebie piętno osoby będą
cej własnością bogów podziem i92. Uzbrojenie oddane jak sama osoba 
siłom infernalnym  nie wracało już do właściciela. Przeznaczano je W ul
kanowi, k tórem u też niekiedy oddawano oręż zdobyty na wrogu. Go w aż
ne, sądzono, że włócznia, na k tórej staw ał podejm ujący ślubowanie do
wódca, nie mogła za żadną cenę dostać się w ręce przeciwnika. Gdy 
bowiem dowódca zdecydował się uciec do pomocy devotio i oddając się 
siłom infernalnym  staw ał się niebezpieczny dla wroga (wedle określenia 
J. Bayet był jak „une peste am bulante” 93), cała jego dobra moc, jako 
wodza-żołnierza i urzędnika rzymskiego, szła we włócznię, którą m iał 
pod stopami. Należało jej przeto strzec, gdyż była depozytariuszką w ar
tości, jakich nie chciano oddać wrogowi. K iedy natom iast niosła ze so
bą w yrok zagłady wroga, należało ją cisnąć w nieprzyjaciela.

Przedstaw ione tu  przykłady i rozważania nie zm ierzają do naszki
cowania jakiejś ogólnej teorii dla ry tu  inicjującego walkę rzutem  włócz
ni. Kwestia, czy w  ogóle budowanie takiej teorii jest zasadne, w ym aga
łaby osobnego przedyskutowania. Przyw ołując pochodzące z różnych

89 E. P. Schram m , H errschaftszeichen . . .  1955, s. 674, przyp. 1 zob. też przyp. 73;
90 Zauw ażm y tu, że prim icerus G uinem an ginie w  bitwie, k tórą pom yślnie za

inaugurow ał w raz z Rabelem. La Chanson de Roland, s. 245 (w. 3464 nn.). Również 
nasza W anda, wg w ersji podania z K roniki W ielkopolskiej, za odniesione zwycięs
two płaci życiem. M PH s.n. t. VIII, s. 9.

91 A. V. Ström , Germanische Religion, s. 120.
92 J. Bayet, s. 41 n.; M. Popław ski, s. 112 nn. 176 n.
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czasów i z różnych k u ltu r świadectwa badanego zjawiska, kierowaliśm y 
się raczej przekonaniem , że pewna jednorodność zwyczajów społeczeństw 
tradycyjnych, w ynikająca z pow tarzających się i zbliżonych do siebie 
doświadczeń społecznych, pozwoli rozszerzyć nasze możliwości in te rp re
tacyjne przekazów Galla i K adłubka. One przecież w yznaczają główny 
nu rt poszukiwań i cały czas pozostają w  polu widzenia.

Ideologia włóczni — pom yślana globalnie, ponadkulturow o — jest 
zawsze konstrukcją sztuczną w tym  sensie, że zlepiany z cząstkowych 
danych model zjaw iska nie ma nigdy „czystych realizacji” . Bardzo czę
sto też bywa tak, że ten  sam gest ry tualny , jakkolw iek w najbardziej 
ogólnym sensie zachowuje w różnych m iejscach i czasach tożsamość zna
czeniową, w konkretnych ku ltu rach  otrzym uje rozm aite i niejednakowo 
rozbudowane pod względem ideowego wyw odu uzasadnienia. Wziąwszy 
te okoliczności pod uwagę, możemy jednak w ysunąć tw ierdzenie, że 
w  państw ie Polan pierwszych Piastów  ry t rzu tu  włócznią dla otw arcia 
w alki był p rak tyką znaną. Można też przypuszczać, iż ówczesnym w ie
rzeniom  była nieobca epifania bitew na bóstwa z włócznią — dawcy 
zwycięstwa.
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