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Streszczenie. W okresie redniowiecza do dzia a  wojennych przygotowano si  tak e pod wzgl -

dem religijnym. W adcy pa stw i dowódcy armii chcieli dzi ki temu uzyska  wsparcie ze strony 

Niebios w osi gni ciu zwyci stwa nad przeciwnikiem. Jednocze nie uczestnicy walk pragn li

wyjedna  sobie u Boga zachowanie ycia i zdrowia, a w wypadku mierci –wieczne zbawienie. Na 

ziemiach polskich te przygotowania mia y zarówno charakter d ugofalowy, z nastawieniem na 

dalsz  przysz o , jak i dora ny, gdy podejmowano je z my l  o konkretnych dzia aniach zbroj-

nych. Pierwsze obejmowa y m.in. b ogos awienie ludzi maj cych pe ni  funkcje wojskowe i po-

siadanej przez nich broni. Szczególnie du e znaczenie przypisywano w tym zakresie w adcom, 

których osobista pobo no  mia a by  gwarancj  sukcesów militarnych pa stwa. Z kolei tu  przed 

rozpocz ciem walki zazwyczaj mia y miejsce w wojskach obrz dy religijne sprawowane przez 

duchownych. W ramach tych praktyk odprawiano msze wi te, wyg aszano kazania, b ogos awio-

no uczestników zbrojnych dzia a . Oni sami w wielu wypadkach przygotowywali si  do walki 

poprzez spowied , komuni wi t  i modlitwy. 

S owa kluczowe: wojny i wojskowo  w redniowieczu, praktyki religijne, duszpasterstwo wojskowe  

W wielu kr gach cywilizacyjnych atwo daj  si  zauwa y  bliskie powi za-

nia pomi dzy aktywno ci  wojenn  a yciem religijnym. Zjawisko to po-

wszechnie obecne by o tak e w redniowiecznym chrze cija stwie. U jego pod-

o a le a o z pewno ci  przekonanie o tym, e Bóg ma decyduj cy wp yw na 

losy zarówno poszczególnych jednostek, jak i ca ych spo ecze stw, w tym tak e

w zakresie ich dzia alno ci militarnej. W polskim pi miennictwie pó nego re-

dniowiecza sporo uwagi po wi ci  tym sprawom wybitny krakowski uczony 

Stanis aw ze Skarbimierza. W jednej ze swoich mów m dro ciowych (sermones 

sapientiales), nosz cej tytu : Mowa o tym, e nale y wy ej ceni  m dro  ni

or  wojenny, rozwin  fragment z Koheleta: „Lepsza jest m dro  od narz dzi 

wojennych”. Podkre li  w niej, e o pomy lnym wyniku wojen nie decyduje 

przewaga militarna, lecz wsparcie, jakiego Bóg udziela walcz cym. Przytoczy

przy tym s owa Judy Machabeusza: „nie przez mnóstwo wojska odnosi si  zwy-
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ci stwo w bitwie, ale z nieba jest si a” i stwierdzenie w. Paw a z Listu do Rzy-

mian: „je li Bóg b dzie z nami, kto przeciwko nam?”1.

W dalszej cz ci swojego wywodu autor ten przypomnia  biblijnych bohate-

rów, którzy odnosili zwyci stwa dzi ki m stwu otrzymanemu od Boga. Byli 

nimi, oprócz wspomnianego Judy Machabeusza, tak e Abraham i Dawid, a na-

wet Nabuchodonozor i Assur, b d cy narz dziem Bo ej kary. Nast pnie ukaza

posta  rzymskiego cesarza Teodozjusza Wielkiego, który, opuszczony przez 

niemal wszystkich, musia  stawi  czo a licznym wrogom. Zanim wyruszy  do 

walki, „nie jedz c i nie pi c, ca  noc sp dzi  bezsennie na modlitwie”. Potem 

stoczy  zwyci sk  bitw , w czasie której wiatr wiej cy w stron  nieprzyjació

sprawi , e wyrzucane na nich oszczepy mocno ich razi y, za  miotane przez 

nich nie dolatywa y do celu2.

Szczególnym uznaniem Stanis aw ze Skarbimierza obdarzy  w swym kazaniu 

cesarza Konstantyna Wielkiego, opowiadaj c o widzeniu, jakie mia  we nie ten 

w adca, gdy ukaza  mu si  krzy  wraz z zapowiedzi  przysz ego zwyci stwa. 

Przyj wszy go jako znak dla siebie i swego wojska, odniós  triumf nad wrogiem, 

a za otrzymane od Boga wsparcie stale odwdzi cza  si  pobo nymi uczynkami. 

Wspiera  Ko ció  w szerzeniu wiary, obdarowuj c nadaniami papie a i otaczaj c

opiek  duchownych. Nie zaniedbywa  religijnych praktyk tak e w czasie kam-

panii wojennych, na które zabiera  namiot podobny do ko cio a, ka c ustawia

go w obozie. „W ten sposób nawet w marszu ani on sam, ani wojsko nie by o

pozbawione wi tej wiat o ci”, gdy  towarzysz cy mu kap ani i diakoni spra-

wowali w tym namiocie sakralne obrz dy. Ta gorliwo  by a ród em jego po-

my lno ci w prowadzonych wojnach. „Nic wi c dziwnego, e Bóg by  z nim, 

a on na zawsze pozosta  zwyci zc ”, stwierdzi  cytowany autor3.

W kolejnym fragmencie jego tekstu znalaz o si  odniesienie do negatywnych 

zjawisk, jakie szerz  si  w trakcie wojen, gdy bior ce w nich udzia  armie do-

puszczaj  si  wyst pków i nieprawo ci. ci gaj  przez to na siebie wielkie nie-

bezpiecze stwo, bo – jak pisze autor – „Zaiste, powinno obawia  si  kl ski woj-

sko, gdzie grzechy wo aj  o pomst  do nieba”. Wskazuje przy tym na jedn

z form tych nadu y , jak  jest „ upienie ko cio ów z ich posiad o ci, dziesi cin

i innych dóbr, dokonywane wbrew prawu boskiemu, prawu kanonicznemu, pra-

wu wojennemu, prawu publicznemu, prawu prywatnemu i prawu naturalnemu”4.

Takie post powanie nara a sprawców na kar  Bo , której przyk ady Stanis aw

przytoczy  ze Starego Testamentu. 

Pos uguj c si  „or em m dro ci” nale y wi c przestrzega adu moralnego 

podczas prowadzenia wojny, aby nie ci gn  na siebie Bo ego gniewu. Do tego 

konieczne jest utrzymanie w wojsku dyscypliny, z której w przesz o ci s yn a

                                                          
1 Stanis aw ze Skarbimierza, Mowy wybrane o m dro ci, oprac. M. Korolko, Kraków 1997, s. 129. 
2 Tam e, s. 129. 
3 Tam e, s. 131. 
4 Tam e, s. 133. 
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armia rzymska i wojska Aleksandra Macedo skiego. „ atwo wszak mo e po-

nie  kl sk  wojsko, cho by nie wiem jak wielkie, je li nale ytej dyscypliny 

w nim braknie”5. Poza karno ci  wa nym warunkiem do osi gni cia zwyci stwa 

jest bieg o  w wojskowym rzemio le, która tak e wymaga rozwagi i jest zale -

na od duchowych przymiotów ludzi podejmuj cych zbrojne zmagania. 

Swój wywód autor konkluduje zaleceniem:  

Kto bowiem pragnie pomy lnego ko ca walki, zawierzy sztuce, nie losowi, a nadto m dro ci 

Boga, która r ce przyuczy do bitwy, a palce do wojny; m dro  ta da nam zwyci stwo nad nie-

przyjació mi widzialnymi i niewidzialnymi, sprowadzi pokój i ycie spokojne i pozwoli nam 

osi  w niebiosach…6.

Wojennym umiej tno ciom powinny towarzyszy  starania o wsparcie ze 

strony Boga, które zaowocuje pokonaniem nieprzyjació , a to z kolei przyniesie 

nie tylko pokój ziemski, ale i wieczne zbawienie po mierci. W efekcie wi c

skutki pomy lnie rozstrzygni tej wojny, prowadzonej zgodnie z rygorami reli-

gijnymi, uzyskuj  tak e wymiar eschatologiczny. 

Moralna i religijno-prawna strona wojennych zmaga  sta a si  przedmiotem 

rozwa a  Stanis awa ze Skarbimierza równie  w innym jego utworze, nosz cym 

tytu : Kazanie o wojnie sprawiedliwej i niesprawiedliwej. Znalaz y si  w nim 

m.in. zalecenia odno nie do udzia u osób duchownych (biskupów i kap anów) 

w dzia aniach zbrojnych. Zdaniem autora nie powinni oni walczy  z broni

w r ku, lecz mog  wspiera  uczestników wojny sprawiedliwej „przez swe za-

ch ty, odpuszczanie grzechów i pomoc duchown ”7. Ta wskazówka równie

pokazuje, w jaki sposób wojuj cy maj  – zdaniem autora – przygotowa  si  do 

walki od strony religijnej, korzystaj c z obecno ci duchowie stwa w swoich 

szeregach. 

Analizuj c nakre lony przez Stanis awa ze Skarbimierza religijny kontekst 

post powania monarchy i jego poddanych podczas dzia a  wojennych, warto 

zada  pytanie, czy znajdowa  on urzeczywistnienie na gruncie polskiej wojsko-

wo ci w wiekach rednich, czy te  nale y go uzna  jedynie za zbiór pobo nych 

postulatów, wysuwanych ze strony Ko cio a wobec ludzi trudni cych si  walk

zbrojn . W tym celu nale a oby rozpatrze  obecne w ród ach informacje na 

temat dzia a  odnosz cych si  do sfery sacrum, jakie podejmowa o w tej epoce 

polskie wojsko i jego dowódcy w zwi zku z prowadzeniem wojen.  

Zabiegaj c o Bo  pomoc w militarnych przedsi wzi ciach, ich uczestnicy 

mieli z jednej strony na wzgl dzie osi gni cie zwyci stwa, co by o ich celem 

zbiorowym, z drugiej za , w wymiarze indywidualnym, ocalenie ycia podczas 

zbrojnych zmaga . Ci y a te  na nich niew tpliwie troska o zbawienie duszy na 

                                                          
5 Tam e, s. 135. 
6 Tam e, s. 137; okre lenie: „Dei sapientia, quae docet manus ad proelium et digitos ad bellum” 

pochodzi z Psalmu 144. 
7 Stanis aw ze Skarbimierza, dz. cyt., s. 89.  
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wypadek mierci, która na polu walki by a bli ej ni  w innych okoliczno ciach8.

Te powody sprawia y, i  prowadzeniu dzia a  wojennych towarzyszy a rozbu-

dowana sfera obrz dów, rytua ów i zbiorowych zachowa  o charakterze religij-

nym, wymagaj ca zaanga owania ze strony nie tylko w adców czy dowódców, 

ale w zasadzie wszystkich uczestników walki.  

Jednocze nie obowi zek duchowego wspierania wojska ci y  na instytucjo-

nalnym Ko ciele, który organizowa  ceremonialno-duszpastersk  opraw  dzia a

religijnych towarzysz cych akcjom militarnym. By y one podejmowane zarów-

no przed rozpocz ciem wojny, w trakcie jej trwania, jak i po zako czeniu. Du a

cz stotliwo  wojen w tamtej epoce sprawia a, e przygotowania do nich 

w wymiarze religijnym musia y by  podejmowane do  intensywnie. Mia y one 

z pewno ci  charakter zbiorowy i indywidualny, by y prowadzone zarówno 

d ugofalowo, w przewidywaniu przysz ych akcji zbrojnych, jak i dora nie,

w obliczu konkretnych wyzwa . Ze róde  wy ania si  jedynie ich niepe ny ob-

raz, mo liwy do odtworzenia tylko we fragmentach. Wiele zjawisk z tego zakre-

su musi pozosta  bez mo liwo ci dok adnej rekonstrukcji.  

wiadectwem religijnego przygotowania do maj cych nast pi  w przysz o ci

dzia a  wojennych s  z pewno ci  spotykane w redniowiecznych pontyfika ach

formu y benedykcji ludzi, którzy b d  w nich uczestniczy , jak i przeznaczone-

go do walki uzbrojenia9. Zawiera je tak e najstarsza z zachowanych na ziemiach 

polskich ksi g liturgicznych tego typu, czyli tzw. Pontyfika  krakowski, sporz -

dzony przypuszczalnie ju  w XI w., b d  te  – jak s dz  niektórzy badacze – 

w nast pnym stuleciu10. W ród zamieszczonych w nim modlitewnych formu

znajduje si  „Benedictio armorum”. Zawiera ona pro b  do Boga, aby bro , do 

której odnosi si  benedykcja (wspomniane tam zosta y miecze, w ócznie, zbroje, 

                                                          
8 W ten sposób na progu czasów nowo ytnych przedstawia  to zagadnienie ks. Piotr Skarga TJ 

w swojej ksi ce o nierskie nabo e stwo, to jest nauki y modlitwy, y przyk ady do tego stanu 

s u ce (nowe wydanie sumptem Jana III Sobieskiego, Oliwa 1688, s. 12–14): „ o nierz winien 

by  nad inne nabo niejszy dla dwu przyczyn. Pierwsza: I  bli szy jest mierci, y S du Bo ego,

do którego si  stawi  trzeba. Bo jako kogo zastan , tak go s dzi  b d . … Do innych mier  ci-

cho w dom idzie: Ale o nierze do niey id  … Pr dko j  w bitwach y innych wojennych przy-

padkach nayduj . Druga przyczyna jest gor cego nabo e stwa w o nierzu: Rz d y w adza Bo-

ska w bitwie. Bo sam Pan Bóg zwyci stwo daje. … Dla tego o nierzowi aski Bo ey z pilnym 

y ustawicznym nabo e stwem szuka , któr  nieprzyjaciela pokonywa , y zdrowie swoje od 

mierci za pomoc  jego wyzwala  potrzeba”. O religijno ci polskiego wojska w tym okresie 

zob. M. Lenart, Miles pius et iustus. o nierz chrze cija ski katolickiej wiary w kulturze i pi-

miennictwie dawnej Rzeczypospolitej (XVI–XVIII w.), Warszawa 2009, Studia Staropolskie. 

Series nova, t. 21. 
9 Zestawienie formu  wyst puj cych w pontyfika ach zwi zanych z Polsk  podaje T. Miazga 

w swojej pracy: Pontyfika y polskie w aspekcie muzykologicznym, Graz 1981. 
10 W. Abraham, Pontificale biskupów krakowskich z XII wieku, „Rozprawy Polskiej Akademii 

Umiej tno ci, Wydzia  Historyczno-Filozoficzny”, seria II, t. 41, 1927, s. 5 i n.; Z. Oberty ski,

Wst p, w: Pontyfika  krakowski z XI wieku, wyd. Z. Oberty ski, Lublin 1977, s. 22 i n. 
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he my), okaza a si  niezwyci ona wobec nieprzyjació , i aby ci, którzy b d  ni

walczy , nie doznali uszczerbku ani na ciele, ani na duszy11.

B ogos awienie broni zosta o uwzgl dnione w wielu redniowiecznych pon-

tyfika ach u ywanych na ziemiach polskich, m.in. „Consecratio ensis” w tzw. 

Pontyfikale p ockim z XII w., „Benedictio gladii” w Pontyfikale Tomasza 

Strzempi skiego z ok. 1456 r., jak równie  „Benediccio armorum”, „Benediccio 

novi ensis” i „Benediccio gladii” w Pontyfikale Erazma Cio ka z oko o 1505 r.

W tego rodzaju ksi gach liturgicznych mo na znale  równie  b ogos awie -

stwa przeznaczone dla nowo kreowanych rycerzy, na przyk ad „De benediccione 

et coronatione novi militis” w XIV-wiecznym tzw. Pontyfikale lwowskim, „Be-

nedictio ad novum militem faciendum” (Pontificale et Ceremoniale episcopo-

rum z XIV w. z Archiwum Kapitulnego w Krakowie, Ms 11), „Ordo ad militem 

faciendum”, „Ordo super militantes” (Pontificale z ok. 1400 r. w Bibliotece 

Jagiello skiej, Ms 1588), „Benedictio novi militis”, „Benedictio quando novi 

milites sunt unguendi” w Pontyfikale Tomasza Strzempi skiego, „Benediccio 

novi militis” w Pontyfikale Fryderyka Jagiello czyka z 1493 r., czy te : „Novi 

milites (!) benedictio” w Pontyfikale Erazma Cio ka12.

Kolejna grupa benedykcji o znaczeniu militarnym obejmowa a s u ce do ce-

lów wojennych chor gwie. Modlitewna formu a z ich b ogos awieniem znajduje 

si  we wspomnianym wcze niej Pontyfikale krakowskim. Pod nag ówkiem „Be-

nedictio super vexillum” zosta o tam umieszczone wezwanie skierowane do 

Chrystusa za wstawiennictwem w. Micha a Archanio a, aby walcz cy pod cho-

r gwi , której dotyczy benedykcja, zwyci ali swoich nieprzyjació  moc w.

Krzy a (per virtutem sancte crucis)13. Inny przyk ad takiej modlitwy, odnosz cej 

si  do chor gwi wojennej, zawiera XII-wieczny wspomniany Pontyfika  p ocki,

uznawany za odmian  pontyfika u rzymsko-germa skiego. W skierowanej do 

Boga pro bie znalaz y si  tam s owa:

…u wi  niebia skim b ogos awie stwem t  chor giew, która zosta a przygotowana do u ytku 

wojennego, aby, Twoj  moc  otoczona, by a skuteczna [w walce] przeciwko nieprzyjacielskim 

oraz buntowniczym narodom i straszna dla wrogów chrze cija skiego ludu14.

Wida  st d, i  mia a ona wyjedna  militarne zwyci stwo posiadaczowi cho-

r gwi, tak e w zmaganiach z wrogami wiary.  

Analogiczne formu y, odnosz ce si  do b ogos awie stwa chor gwi, wyst -

puj  licznie równie  w pó niejszych, wy ej wymienionych pontyfika ach, u y-

wanych w ci gu wieków na polskich terenach. Dotycz  one przedmiotów u y-

                                                          
11 Pontyfika  krakowski, s. 70. 
12 T. Miazga, dz. cyt., s. 14, 19, 22, 27, 30, 32, 35. 
13 Pontyfika  krakowski, s. 69. 
14 Pontyfika  p ocki, oprac. i do druku przygotowa  A. Podle , P ock 1986, s. 143; …hoc vexillum, 

quod bellico usui preparatum est, celesti benedictione sanctifica, ut contra adversarias et rebel-

les nationes sit validum, tuoque munimine circumseptum, sitque inimicis christiani populi terri-

bile.
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wanych w celach wojennych, na co wskazuj  ju  ich nag ówki, zawieraj ce ter-

min „vexilla bellica”, jak te  ich usytuowanie ich w s siedztwie tekstów odno-

sz cych si  do uzbrojenia. W ród liturgicznych ksi g tego typu formu y bene-

dykcji chor gwi zawieraj  m.in.: tzw. Pontyfika  Jana Rzeszowskiego z prze o-

mu XII i XIII w. (w nim formu y: „Benedictio novi vexilli” oraz „Benedictio 

armorum et vexilli”15, Pontyfika  lwowski (De benedictione vexilli bellici), jak 

równie  pó no redniowieczne pontyfika y Tomasza Strzempi skiego („De be-

nediccione armorum et vexilli bellici”, „Benedictio vexilli ad bellum”), Frydery-

ka Jagiello czyka („Benediccio vexilli” i „Benediccio vexilli bellici et armo-

rum”) oraz Erazma Cio ka („Benediccio vexilli bellici”, „Benediccio armorum et 

vexilli, tradicio vexilli”)16.

Nie jest mo liwe ustalenie, czy b ogos awienie wy ej wymienionych elemen-

tów rycerskiego wyposa enia by o w Polsce dokonywane w praktyce i w jakich 

okoliczno ciach si  to ewentualnie odbywa o. Trzeba wzi  pod uwag  nawet 

mo liwo , i  wspomniane formu y nie by y w polskich warunkach w ogóle 

wykorzystywane, a do pontyfika ów trafia y dzi ki rozpowszechnionym na Za-

chodzie wzorcom. Mog oby na to wskazywa  nagminne milczenie róde

w sprawie b ogos awienia broni i chor gwi przez Ko ció  w redniowiecznej 

Polsce. Takie wnioskowanie nie wydaje si  jednak do ko ca pewne. W przeka-

zach narracyjnych znale  bowiem mo na na przyk ad wzmianki o uroczystym 

obrz dzie rozwijania chor gwi i wr czania ich wojsku w ramach rozpoczynania 

kampanii wojennych. Jan D ugosz w swoich Rocznikach opisa  tego typu cere-

monie, które mia y miejsce 9 lipca 1410 r. po wkroczeniu armii polskiej i litew-

skiej na ziemie krzy ackie. Wielk  chor giew z wizerunkiem Or a Bia ego na 

p achcie rozwin  sam król W adys aw Jagie o, wypowiadaj c przy tym g o no 

s owa modlitwy. Usprawiedliwia  w niej przed Bogiem swoj  decyzj  rozpocz -

cia walki z Zakonem, przedstawiaj c j  jako s uszn  i konieczn . Jej dos owne 

brzmienie mog o by  efektem kronikarskiej inwencji, natomiast bardzo prawdo-

podobny wydaje si  zarówno fakt jej wypowiedzenia, jak i zawarte w niej tre ci.

Po nim uczynili to samo ze swymi chor gwiami inni dowódcy, czyli wielki 

ksi  Witold, ksi ta mazowieccy i polscy panowie, którzy tak e wyg osili 

wówczas odpowiednie modlitwy. Na zako czenie ca e wojsko za piewa o pie

Bogurodzica, co dodatkowo wskazuje na donios o  opisanej ceremonii w ra-

mach religijno-militarnego rytua u17. To dzia anie nie by o z pewno ci  równo-

znaczne z b ogos awieniem chor gwi, ale jego sakralny wymiar nie budzi w t-

                                                          
15 Z. Oberty ski, Pontificale arcybiskupa lwowskiego Jana Rzeszowskiego w Bibljotece Kapitul-

nej w Gnie nie, Lwów 1930, s. 300 i 327. Zamieszczone tam formu y odnosz ce si  do chor -

gwi znajduj  si  w pó niejszych dodatkach, do czonych w XV w.  
16 T. Miazga, dz. cyt., s. 20, 30–32, 35.  
17 J. D ugosz, 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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pliwo ci18. Nie mo na tak e wykluczy , i  podczas ceremonialnego wr czania 

wojskom chor gwi przed rozpocz ciem dzia a  wojennych wykorzystywano 

znajduj ce si  w pontyfika ach formu y typu: „Tradicio vexilli” czy „Benedictio 

vexilli ad bellum”, cho ród a o tym nie wspominaj .

Podobnie te  w obrz dach pasowania na rycerza, które odbywa y si  w Pol-

sce przez ca e redniowiecze ju  od czasów wczesnopiastowskich, mog y by

wykorzystywane wspomniane wy ej formu y b ogos awie stw rycerzy i ich 

uzbrojenia. Najwcze niejsz  wzmiank  na temat tej ceremonii w Polsce mo na

znale  w kronice Galla Anonima, gdzie jest mowa o nadaniu przez ksi cia 

W adys awa Hermana rycerskiego pasa Boles awowi Krzywoustemu i wielu 

jego rówie nikom. Sama uroczysto , cho  zak ócona – jak pisze Gall – nag ym 

wtargni ciem Pomorzan w granice Polski, mia a bardzo podnios y charakter. 

Nawet termin, w którym mia a si  odby , czyli wi to Wniebowzi cia NMP, 

wyra nie wskazuje, e nadano jej opraw  sakraln . Zapewne miejscem tych 

ceremonii by a p ocka katedra. Mo na przypuszcza , e w ich trakcie dokonano 

benedykcji zarówno samych pasowanych m odzie ców, jak i wr czanego im 

or a, o którym tak e wspomina kronikarz19.

B ogos awienie broni, zw aszcza mieczów, mog o mie  szerokie znaczenie 

ideowe i symboliczne, szczególnie w odniesieniu do egzemplarzy przekazywa-

nych cz onkom panuj cej dynastii20. Niemiej odnosi o si  do rynsztunku wojen-

nego, w pierwszym rz dzie przeznaczonego do u ycia na polach bitew. Zdaje si

na to wskazywa  cho by formu a benediccio novi ensis, mog ca mie  zastoso-

wanie do przedmiotu wie o nabytego przez w a ciciela-rycerza albo wr czane-

go mu w czasie uroczystego pasowania21.

Mniej prawdopodobne wydaje si  stosowanie rozbudowanego ceremonia u

podczas pasowania na rycerzy przez W adys awa Jagie  du ego grona jego 

podw adnych, co mia o miejsce tu  przed bitw  pod Grunwaldem22. Jednak  

i w tym wypadku nie brak o zapewne akcentów religijnych, by  mo e nawet  

z u yciem wspomnianych formu  b ogos awienia ludzi i broni. Mog aby na to 

wskazywa  odnotowana przez D ugosza obecno  w tym momencie w wojsku 

polskim du ej grupy duchownych, o których jeszcze b dzie mowa w dalszej 

kolejno ci. Rozstrzygni cia tej kwestii nie u atwia fakt, e w polskich ród ach

                                                          
18 J. Ptak, Chor giew w komunikacji spo ecznej w Polsce piastowskiej i jagiello skiej, Lublin 

2002, s. 178. 
19 Gall Anonim, Kronika polska (dalej cyt.: Gall), przek ad R. Grodecki, Wst p i opracowanie 

M. Plezia, Wroc aw 1996, s. 84. 
20 Z. Dalewski, Pasowanie na rycerza ksi t polskich we wcze niejszym redniowieczu – znacze-

nie ideowe i polityczne, „Kwartalnik Historyczny”, 104: 1997, nr 4, s. 15–34. 
21 O wr czaniu m odym rycerzom po wi conej broni pisze m.in. D. Piwowarczyk, Obyczaj rycer-

ski w Polsce pó no redniowiecznej (XIV–XV wiek), wyd. 2, Warszawa 2006, s. 59. Podane tam 

przyk ady tego rodzaju ceremonii odnosz  si  jednak tylko do Europy Zachodniej. 
22 Cronica conflictus Wladislai Regis Poloniae cum Cruciferis Anno Christi 1410, wyd. Z. Celi-

chowski, Pozna  1911, wed ug której król pasowa  tam ok. tysi ca rycerzy, zob. te  J. D ugosz,

Annales., L. 10–11, s. 99, 107. 
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redniowiecznych brakuje danych na temat przebiegu takich uroczysto ci, za-

równo w odniesieniu do opisywanego obecnie wydarzenia, jak i wszystkich 

innych, które zosta y w nich odnotowane23. O ile do ceremonii pasowania naj-

bardziej stosowne wydaj  si  obecne w wielu wcze niej wspomnianych pontyfi-

ka ach benedykcje przeznaczone dla „nowych rycerzy”, o tyle pojawiaj ce si

tam modlitewne formu y „super militantes” mog y zapewne odnosi  si  do osób 

w ogóle przygotowuj cych si  do walki, na przyk ad udaj cych si  na wojn .

B ogos awieniu podlega y ró ne rodzaje rycerskiego or a u ywanego 

w walce zbrojnej, które mog y by  jednocze nie atrybutami w adzy. St d przyj-

muje si , i  benedykcje zawarte w pontyfika ach odnoszono do elementów 

uzbrojenia posiadanego przez panuj cych w Polsce w adców, w tym szczególnie 

piastowskich ksi t24. Ceremonie wi cenia tych przedmiotów by y zapewne 

elementem inauguracji ksi cego panowania, która zast powa a sakr  królew-

sk . Dla nas istotne jest to, e te obrz dy mia y cis y zwi zek ze sfer  militarn

i mia y wspomaga  wojenn  aktywno  osób obejmuj cych w adz .

Wyra nie religijny wymiar mo na te  znale  w tradycji odnosz cej si  do 

egzemplarzy or a, którymi pos ugiwali si  w walce polscy w adcy. Wed ug

Kroniki Wielkopolskiej miecz Boles awa Chrobrego by  mu dostarczony przez 

anio a, dzi ki czemu monarcha ten zwyci a  wszystkich przeciwników. Pó niej 

zabierali go na wojny nast pni w adcy, tak e odnosz c z jego pomoc  triumfy 

nad wrogami25. Natomiast Kronika ksi t polskich podaje opowie  o Kazimie-

rzu Odnowicielu, który przed walk  z Miec awem, modl c si  w ko ciele NMP 

na pozna skim Ostrowie, z o y  swój miecz na o tarzu. Zamierza  bowiem zre-

zygnowa  z panowania i wróci  do klasztoru, aby w ten sposób odwróci  kl sk

od swego kraju. Pogr ony we nie, us ysza  g os wzywaj cy go, aby wzi

miecz i wyruszy  do walki26. W obu wypadkach or  tych w adców jest wi c

otoczony nadprzyrodzon  moc , pochodz c  z nieba. Nie mo na wykluczy , e

tego rodzaju obrazy kreowane przez autorów kronik by y reminiscencjami b o-

gos awienia przez Ko ció  rycerskiego or a, w tym wypadku nale cego do 

w adców.

Szczególne miejsce w ród broni tego typu zajmuje miecz koronacyjny kró-

lów polskich zwany Szczerbcem. Na temat tego zabytku powsta a ju  obfita 

literatura, ale wiele kwestii zwi zanych z jego pochodzeniem i funkcjonowa-

                                                          
23 Zob. D. Piwowarczyk, dz. cyt., s. 64–65. 
24 Z. Dalewski, Ceremonia inauguracji w adzy w Polsce XI–XIII wieku, w: Imagines Potestatis. 

Rytua y, symbole i konteksty fabularne w adzy zwierzchniej. Polska X–XV w. (z przyk adem cze-

skim i ruskim), red. J. Banaszkiewicz, Warszawa 1994, s. 9–30 (Colloquia Mediaevalia Var-

soviensia. I); ten e: W adza, przestrze , ceremonia . Miejsce i uroczysto  inauguracji w adzy

w Polsce redniowiecznej do ko ca XIV w., Warszawa 1996, s. 103–132. 
25 Kronika wielkopolska, t um. K. Abgarowicz, wyd. B. Kürbis, Kraków 2010, s. 57. 
26 Kronika ksi t polskich, wyd. Z. W clewski, w: Monumenta Poloniae Historica (dalej cyt.: 

MPH), t. 3, Lwów 1878, s. 447. 
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niem nie zosta o dot d w pe ni wyja nionych27. Nie ulega jednak w tpliwo ci, i

obecno  wspomnianego miecza w ród monarszych insygniów zwi zana by a

z militarnym wymiarem w adzy królewskiej28. Wr czanie tego przedmiotu pod-

czas koronacji mia o przygotowywa  nowo kreowanego króla do wype niania 

zada  wojskowych i by o dokonywane – jak ca a ceremonia koronacyjna – 

z opraw  liturgiczn . Monarcha w wypowiadanej g o no przysi dze zobowi -

zywa  si  do zachowania ca o ci królestwa, z czym wi za a si  niew tpliwie

troska o jego bezpiecze stwo militarne. Po jej z o eniu, aklamacji obecnych 

i namaszczeniu olejami, otrzymywa  insygnia w adzy, poczynaj c od miecza. 

Arcybiskup wr cza  królowi ten przedmiot jako narz dzie do urzeczywistnienia 

obowi zku obrony Ko cio a i wiary, wdów i sierot. W adca wykonywa  nim 

wówczas kilka ci  w powietrzu, manifestuj c w symboliczny sposób gotowo

do realizowania tych zada 29. Tak wi c w ceremonii koronacji wyra ne by y

akcenty militarne, chocia  nie mia y one charakteru dominuj cego.

Inskrypcja umieszczona na g owicy Szczerbca w polskim przek adzie maj ca 

brzmienie: „ten znak wp ywa na mi o  królów i ksi t, na gniew s dziów”. 

wskazywa aby na funkcj  Szczerbca jako „miecza sprawiedliwo ci” (gladius

iustitiae) w zwi zku z królewsk  w adz  s downicz 30. W redniowieczu nast -

powa a bowiem wyra na ewolucja insygnialnego znaczenia miecza, który 

w pocz tkach tej epoki symbolizowa  g ównie wojenn  aktywno  monarchy, 

pó niej za  jego funkcj  stra nika sprawiedliwo ci. Jednak tak e i w tym obsza-

rze królewskich zada  mo na dostrzec kontekst militarny, gdy  strze enie spra-

wiedliwo ci nie ogranicza o si  jedynie do karania winnych, lecz obejmowa o

tak e jej przywracanie poprzez podejmowanie wojen uznawanych za sprawie-

dliwe31. Ich definiowaniem na polskim gruncie zajmowa  si  m.in. wspomniany 

na pocz tku Stanis aw ze Skarbimierza.  

O militarnych wyzwaniach, jakie czeka y w adc  pos uguj cego si  Szczerb-

cem, wyra nie wiadcz  tak e widniej ce na tym or u inne inskrypcje. Ich tre

jest do  z o ona i pewnym stopniu zagadkowa, co do pochodzenia. Na jelcu 

i trzonie r koje ci aci skimi literami napisane hebrajskie zdanie: „ arliw  wiar

wzbudzaj  imiona Boga Sedelai i Ebrehel” jest kontynuowane aci skimi s o-

wami: „Ktokolwiek te imiona Boga z sob  nosi  b dzie, temu adne niebezpie-

cze stwo w ogóle nie zaszkodzi”. Do tego dochodz  znane z XVIII-wiecznych 

opisów, obecnie zaginione napisy z blaszek zdobi cych trzon r koje ci: „To jest 

                                                          
27 Aktualny stan wiedzy na ten temat prezentuj  prace: Z. ygulski jun., Szczerbiec, w: Urbs

celeberrrima. Ksi ga pami tkowa na 750-lecie lokacji Krakowa, red. A. Grzybkowski, Z. y-

gulski jun., T. Grzybkowska, Kraków 2008, s. 310–355; M. Biborski, Szczerbiec – koronacyjny 

miecz królów polskich, „Alma Mater”, nr 122–123, 2010, s. 77–82.  
28 M. Rokosz, Polskie insygnia w redniowiecznych fabu ach, w: Imagines potestatis, s. 213–218. 
29 Ordo coronandi regis Poloniae, wyd. S. Kutrzeba, „Archiwum Komisji Historycznej”, 11: 

1909–1913, s. 158–159.  
30 J. Lileyko, Regalia polskie, Warszawa 1987, s. 70. 
31 M. Rokosz, dz. cyt., s. 213. 
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miecz ksi cia Boles awa” i „z którym Pan zast pów i wszystkich Zbawca, aby 

mu pomaga  przeciw nieprzyjacio om. Amen”32. Tre  owych inskrypcji bez 

w tpienia wskazuje na militarne znaczenie tej broni, chocia  nie w sferze prak-

tycznej, lecz insygnialnej i symbolicznej. Jej posiadanie mia o niew tpliwie 

przysposabia  w adc  do realizacji zada  wojskowych i zapewni  mu opiek

Niebios podczas wojennych zmaga  z nieprzyjació mi. 

Szczerbiec odgrywa  wyj tkow  rol  w polskim ceremoniale religijno-

militarnym, ale zapewne nie by  jedynym przedmiotem u ywanym do tych ce-

lów w wiekach rednich. Nie zachowa y si  jednak do naszych czasów ani mate-

rialne zabytki o podobnym znaczeniu, ani nawet dane na ich temat w ród ach

pisanych czy ikonograficznych. Warto w tym kontek cie zwróci  uwag  na za-

gadkowy obiekt, który do czasów drugiej wojny wiatowej znajdowa  si

w Muzeum Wojska (obecne Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), po czym 

przepad  bez ladu, zagrabiony przez Niemców. By  nim pó no redniowieczny 

miecz znaleziony w podziemiach katedry w Sandomierzu przed pierwsz  wojn

wiatow  z umieszczon  na nim figurk  Ukrzy owanego Chrystusa, maj cy na 

g owni inskrypcj : MATER DEI MEMENTO MEI33. Je eli by  to autentyczny 

przedmiot z epoki redniowiecza, czego nie sposób obecnie rozstrzygn , pe ni

on z pewno ci  funkcje insygnialne b d  przynajmniej ceremonialne, nie b d c

or em u ywanym do walki, mimo parametrów typowych dla egzemplarzy bo-

jowych. Maryjne wezwanie umieszczone na jego g owni wyra nie wiadczy 

o dewocyjnym wymiarze czynno ci, które by y wykonywane z jego u yciem. 

Niemo liwe jest przy tym ustalenie, czy odnosi y si  one do sfery czysto mili-

tarnej, czy te  do sprawowania w adzy politycznej lub s dowej. Nie da si  nawet 

stwierdzi , czy ta bro  by a sporz dzona z my l  o wykorzystaniu w Polsce, czy 

znalaz a si  przypadkowo w jej granicach34.

Na swoist  form  religijnego przygotowywania or a do zbrojnego u ycia 

wskazuj  równie  znaki oraz inskrypcje na redniowiecznych mieczach bojo-

wych. Wyst puj  one powszechnie w ca ej Europie, s  tak e obecne na niektó-

rych egzemplarzach znalezionych na ziemiach polskich. Napisy by y wykony-

wane zarówno w wersji pe nej, jak i inicjalnej. Obejmuj  one inwokacje o tre ci

religijnej, które w rozwini tej formie mia y brzmienie typu: „In Nomine Domi-

ni” „In Nomine Dei”, „Dominus Iesus Christus”, czy nawet by y wspomnianym 

wcze niej fragmentem Psalmu 144: „Bedictus Dominus Deus meus, qui docet 

manus meas ad praelium et digitos ad bellum” 35. Pozostanie nieustalone, czy 

                                                          
32 J. Lileyko, dz. cyt., s. 70. 
33 R. Matuszewski, J. Kozimor, Ograbione muzeum. Straty wojenne Muzeum Wojska w okresie 

II wojny wiatowej, Warszawa 2007, s. 145. 
34 Na jego g owni widnia a sylwetka wilka, co wskazywa oby na Pasaw  jako miejsce wykonania, 

ale tym znakiem pos ugiwa y si  tak e inne o rodki wytwarzaj ce miecze, zw aszcza na terenie 

Niemiec, zob. M. G osek, Miecze rodkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984, s. 50–53. 
35 M. G osek, Znaki i napisy na mieczach redniowiecznych w Polsce, Wroc aw 1973, s. 57–82; 

ten e: Miecze rodkowoeuropejskie z X–XV w., Warszawa 1984, s. 54–60, 105–116. 
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miecze posiadaj ce tego rodzaju napisy by y wytworzone w Polsce, czy te  zo-

sta y tu sprowadzone z innych krajów. Niemniej jednak mog  one wskazywa

obecn  tak e w Polsce tendencj  do posiadania broni zaopatrzonej w formu ki 

maj ce zapewni  ich u ytkownikom opiek  Niebios podczas or nych zmaga .

Podobn  rol  mia y z pewno ci  do odegrania znaki w formie krzy a, bardzo 

rozpowszechnione na g owniach mieczów, cho  niektóre z nich mog y by  mar-

kami wytwórców.  

Elementom uzbrojenia zaopatrzonym w tego rodzaju tre ci, zw aszcza w sy-

tuacji, gdy u ytkownicy or a byli lud mi niepi miennymi, by  mo e przypisy-

wano niekiedy cechy magiczne. Z drugiej jednak strony w tamtej epoce zdawa-

no sobie spraw , i  nawet przedmioty maj ce wielkie znaczenie w sferze sa-

crum, nie mog y same gwarantowa  ich posiadaczom militarnego sukcesu, co 

podkre li  w swoich Rocznikach Jan D ugosz. Przy opisie wojny 1410 r. poda ,

e krzy accy dostojnicy  

ywili pró ny przes d [w ac. oryginale: supersticio], i  dzi ki temu, e posiadaj  pewne relikwie 

wi tych, aden wróg ich nigdy nie pokona, ani nie zgniecie i w swej pysze byli sk onniejsi do 

wojny ni  do pokoju36.

Mo na s dzi , e wyra ony przez D ugosza pogl d na t  kwesti  podziela o

wówczas wielu ludzi przygotowuj cych si  uczestnictwa w dzia aniach wojen-

nych, dzi ki czemu ich zabiegi o Bo  pomoc na polu walki nie mia y jedynie 

charakteru formalnego, lecz cechowa y si  g bszym wewn trznym zaanga o-

waniem. 

Szczególnie wyraziste odbicie tego zjawiska w ród ach odnosi si  do mo-

narchów, którzy z racji sprawowanej w adzy w pa stwie decydowali o podj ciu

dzia a  wojennych i kierowali ich przebiegiem. Maj c do spe nienia okre lone 

zamierzenia militarne, w adca powinien by  zabiega  o b ogos awie stwo Nie-

bios w ich realizacji, prowadz c bogobojne ycie oraz wykazuj c si  okre lon

aktywno ci  w sferze religijnej. Od sposobu sprawowania przez niego w adzy 

zale a  w du ym stopniu wynik wojen, których prowadzenie przypad o mu 

w udziale. W wielu kronikarskich przekazach pojawia si  przekonanie, i  od 

pobo no ci w adcy i jego duchowej gorliwo ci zale  losy podejmowanych 

przez niego dzia a  zbrojnych. Daje temu wyraz w swoim dziele Gall Anonim, 

gdy pisze:  

...Bóg wszechmog cy udzieli  królowi Boles awowi [Chrobremu – J.P.] tyle dzielno ci, pot gi

i zwyci stw, ile w nim samym obaczy  dobroci i sprawiedliwo ci wobec siebie oraz wobec ludzi37.

Podobne zapatrywania mo na dostrzec kilka wieków pó niej u Jana D ugo-

sza, który pod o a militarnych sukcesów W adys awa Jagie y upatruje w jego 

                                                          
36 Annales, L. 10 i 11, 1406–1412, s. 75; t um. pol.: Roczniki czyli kroniki S awnego Królestwa 

Polskiego (dalej cyt.: Roczniki), ks. 10 i 11, 1406–1412, przek ad J. Mrukówna, Warszawa 

1982, s. 87. 
37 Gall, dz. cyt., s. 28. 
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„czuwaniach, postach i modlitwach”, które okaza y si  skuteczniejsze ni  wysi -

ki or ne38.

Szczegó owy obraz takich zachowa  wspomnianego monarchy pojawia si

u D ugosza w opisie wydarze  poprzedzaj cych kampani  grunwaldzk . Podaje 

on, i  czerwcu 1410 r. Jagie o uda  si  do benedykty skiego klasztoru na wi -

tym Krzy u, sp dzaj c tam dwa dni. Codziennie o wicie pod a  pieszo do tego 

sanktuarium ze S upi po o onej u stóp klasztornej góry. Tam „przez ca y dzie

na kl czkach odprawia  mod y i rozdawa  ja mu ny, powierzaj c siebie i swoj

spraw  opiece Boskiej i wi tego Krzy a”39. Kronikarz wspomnia  te , e w tym 

czasie król po ci . Warto zauwa y , e modlitwa, post i ja mu na to trzy pod-

stawowe formy pokutnych praktyk, które Ko ció  zaleca wiernym, opieraj c si

na wskazaniach Ewangelii40. Poprzez tego rodzaju duchowe praktyki w czasie 

rozpocz tej ju  wojny monarcha z pewno ci  chcia  zabiega  u Boga o pomoc 

w jej pomy lnym rozstrzygni ciu.

Podejmowane przez w adców pobo ne praktyki, tak e te maj ce na celu uzy-

skanie Bo ego wsparcia w prowadzeniu wojen, by y organizowane przez ro-

dowiska kapelanów dzia aj cych na królewskich dworach. St d te  dzia alno

tych duchownych mo na traktowa  równie  jako ówczesn  form  duszpaster-

stwa wojskowego41. Zawczasu przygotowywali oni króla i jego otoczenie do 

zada , jakie nios y ze sob  spodziewane w przysz o ci zbrojne konflikty, a po 

ich rozpocz ciu towarzyszyli mu wraz z wojskiem w militarnych zmaganiach. 

Ich obecno  w kampaniach wojennych by a odnotowywana od bardzo dawnych 

czasów. O jednym z nich, przebywaj cym wraz z Boles awem Chrobrym 

w Czechach podczas wojny z Niemcami wspomina w pocz tkach XI w. w swo-

jej kronice Thietmar z Merseburga42. Formu owano te  domniemanie, e anoni-

mowy benedyktyn-kronikarz, zwany tradycyjnie Gallem, jako kapelan ksi cia 

Boles awa Krzywoustego bra  udzia  w wyprawach wojennych u jego boku43.

O kapelanach W adys awa Jagie y wspomina J. D ugosz w Ksi dze uposa e

diecezji krakowskiej, przedstawiaj c ich jako uczonych m ów, pe nych wiedzy 

i pobo no ci, którzy naukami i kazaniami formowali religijnie króla, otaczaj -

                                                          
38 Annales..., L. 11–12: 1431–1444), Warszawa 2001, s. 126. 
39 Roczniki, ks. 10 i 11: 1406–1412, s. 71. 
40 A. M otek, Ja mu na, w: Encyklopedia katolicka, t. 7. Lublin 1997, kol. 738. 
41 Omówienia duszpasterstwa wojskowego w Polsce wieków rednich dokonywali m.in.: E. No-

wak, Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce 968–1831, Warszawa 1932; J. Man-

they, redniowieczne duszpasterstwo wojskowe, „Duszpasterz Polski Zagranic ”, 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. Zió ek i in., Lublin 2004, 

s. 83–108. 
42 Kronika Thietmara, t um. i wyd. M. Z. Jedlicki, Kraków 2005, ksi ga VI rozdz. 10. By  to 

kapelan biskupa ko obrzeskiego Reinberna (Niemiec) towarzysz cy Boles awowi Chrobremu 

w 1004 w czasie wojny polsko-niemieckiej w Czechach.
43 Wspomina o tym K. Maleczy ski (Gall Anonim, w: PSB, t. 7, Kraków 1948–1958, s. 228), 

który zreszt  nie podziela tego pogl du.
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cych go rycerzy i ca y jego dwór44. Nie wiadomo, jakie konkretne tre ci w ich 

nauczaniu odnosi y si  do spraw wojny. Mo na domniemywa , i  cz sto poja-

wia y si  w nim przestrogi przed grzesznymi i niegodnymi dzia aniami wobec 

Ko cio a i bezbronnej ludno ci, nara onej na przemoc i grabie  tak e ze strony 

w asnych wojsk. Pisa  o tym cytowany na pocz tku Stanis aw ze Skarbimierza, 

przestrzegaj c walcz cych, którzy dopuszczaliby si  takich zachowa , przed 

zes anymi przez Niebiosa karami w postaci militarnych kl sk. Podobnie te

w Rocznikach D ugosza stale przewija si  motyw niepowodze  wojennych, do-

tykaj cych polskie wojsko, które by y spowodowane kar  Bo  za post powanie

niegodne rycerzy. Z tym te  by y zwi zane obecne w redniowiecznym kazno-

dziejstwie nakazy opieki nad s abszymi i bezbronnymi, a jednocze nie ostrze e-

nia przed zgubnymi skutkami rabunków dokonywanych na cywilnej ludno ci.

W zachowanym tek cie jednego z kaza  jest opowiedziana historia o rycerzu, 

którego dusza trafi a do piek a za upienie ubogich ludzi, jakiego dopu ci  si  na 

wojnie45.

Poza takim d ugofalowym, systematycznym oddzia ywaniem duszpaster-

skim, przygotowuj cym monarch  i jego poddanych do udzia u w wojnach ma-

j cych nast pi  w przysz o ci, korzystali oni z religijnej opieki tu  przed rozpo-

cz ciem zbrojnych dzia a  oraz w trakcie ich trwania. Warto zauwa y , i  za-

chowa y si  informacje o osobach, które przed wyruszeniem na wojn  indywi-

dualnie przysposabia y si  duchowo do niebezpiecze stw, jakie ona ze sob

niesie. Takie motywy kierowa y by  mo e Henrykiem Sandomierskim, gdy 

przed udaniem si  na wypraw  do Prus w 1166 r. wystawi  dokument finalizuj -

cy nadanie Zago ci joannitom, które im wcze niej obieca 46. Z kolei ok. 1190 r. 

sandomierski rycerz Dzier ko, brat biskupa p ockiego Wita, licz c si  z utrat

ycia, spisa  w dokumencie rozporz dzenia dotycz ce swoich posiad o ci, prze-

znaczaj c cz  z nich swojej onie, cz  za  klasztorowi kanoników regular-

nych w Busku, dok d wcze niej sprowadzi  ich z Witowa. W dyplomie tym 

znalaz a si  informacja, e zosta  sporz dzony w tamtejszym ko ciele NMP 

przed samym o tarzem w obecno ci pierwszego prepozyta Jana, przed którym 

wystawca odby  spowied  i przyj  z jego r k komuni , poniewa  udawa  si  na 

wojn 47. Podobn  motywacj  mo na dostrzec w nadaniu dokonanym w 1229 r. 

                                                          
44 Liber beneficiorum Dioecesis Cracoviensis nunc primum e codice autographo editus, t. 3, 

Monasteria, Cracoviae 1864, s. 79. 
45 A. Brückner, Literatura religijna w Polsce redniowiecznej, t. 1, Kazania i pie ni. Szkice lite-

rackie i obyczajowe, Warszawa 1902, s. 80. 
46 Codex diplomaticus Poloniae, t. 3, wyd. J. Bartoszewicz, Warszawa 1858, dok. nr IV; K. Ty-

mieniecki, Maj tno  ksi ca w Zago ciu i pierwsze uposa enie klasztoru joannitów na tle 

osadnictwa dorzecza dolnej Nidy. Studium z dziejów gospodarczych XII w., w: tego , Pisma 

wybrane, Warszawa 1956, s. 41–42. 
47 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. te : T. Giergiel, Rycerstwo 
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przez rycerza Alberta (Wojciecha?) z Ciep owody dla klasztoru w Henrykowie 

na l sku. Ofiarowa  on tamtejszym cystersom cz  maj tku za grzechy swoje 

i swego ojca. Nast pnie za , udaj c si  w tej intencji na krucjat  do Prus, prze-

kaza  im wszystkie swoje dobra. Postawi  jednak warunek, e gdyby wróci

z wyprawy, na w asno  klasztoru przejdzie tylko nadana mu wcze niej cz  tej 

posiad o ci48.

Jeszcze dalej sz y postanowienia, jakie podj  przed wypraw  do Ma opolski 

w 1289 r. l ski ksi  Przemko cinawski. Zanim tam wyruszy , nie tylko przy-

j  on Naj wi tszy Sakrament jako wiatyk, ale w sporz dzonym wówczas testa-

mencie wyznaczy  nawet miejsce swego wiecznego spoczynku. Chcia  by  po-

chowany w klasztorze w Lubi u, któremu nada  wówczas dwie wsie. Jak si

okaza o, rozporz dzenia te wkrótce zosta o wcielone w ycie, bowiem ksi

w czasie owej wyprawy poniós mier  w bitwie pod Siewierzem49.

Szczególne znaczenie mia o jednak z pewno ci  to, co dzia o si  w wymiarze 

religijnym w samych wojskach udaj cych si  na wypraw  wojenn . Aby zapew-

ni  sobie Bo e b ogos awie stwo w nadchodz cych walkach, podejmowano 

w ich szeregach okre lone czynno ci o charakterze sakralnym, czyni c te  wy-

si ki, aby nie dochodzi o tam do wspomnianych wcze niej grzesznych wyst p-

ków. Starano si  wi c poprzez oddzia ywanie duszpasterskie wp ywa  pozytyw-

nie na zachowanie armii, eliminuj c jednocze nie te zjawiska, które mog yby 

ci gn  na ni  kar  Bo . Do osi gni cia tego celu niezb dne by o zaanga o-

wanie zarówno dowódców, którymi cz sto byli sami monarchowie, jak i towa-

rzysz cych im duchownych i wszystkich uczestników zbrojnych dzia a .

W wojskach bior cych udzia  w wyprawie wojennej obrz dy religijne by y

sprawowane z pewno ci  bardzo intensywnie. Ju  samo wyruszenie w pole po-

przedzano uroczystymi ceremoniami. W Rocznikach D ugosza zosta y one uka-

zane m.in. w opisie wydarze  poprzedzaj cych bitw  pod Legnic  w 1241 r. 

Wspó cze ni badacze formu uj  rozbie ne oceny co do wiarygodno ci tego 

fragmentu jego dzie a, nie mog c ustali ród a pochodzenia zawartych w nim 

informacji50. Niemniej jednak mo na domniemywa , e gdyby nawet znalaz y

si  w nim szczegó y wymy lone przez D ugosza, przypisa  on Henrykowi Po-

bo nemu i jego wojsku zachowania, jakie by y przyj te w czasach, w których 

pisa  swoj  kronik . Wed ug niego w przeddzie  wyruszenia przeciwko Tatarom 

                                                                                                                               
ziemi sandomierskiej. Podstawy kszta towania si  rycerstwa sandomierskiego do po owy XIII 

wieku, Warszawa 2004, s. 135, gdzie wcze niejsza literatura. 
48 Ksi ga Henrykowska, t um. R. Grodecki, s. 19–20. 
49 Nagrobki xi t szl skich, MPH, t. 3, s. 713: „Iste [ksi  Przemko cinawski – J.P.] proces-

surus 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”. 
50 O mo liwo ci istnienia nie zachowanej do naszych czasów XIII-wiecznej kroniki lub rocznika, 

z których D ugosz czerpa  wiadomo ci, zob. G. Labuda, Zaginiona kronika w Rocznikach Jana 

D ugosza, Pozna  1983. 
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ksi  Henryk Pobo ny przygotowywa  swoje wojsko do konfrontacji z wro-

giem od strony duchowej. W tym celu  

poleci , zarówno siebie samego, jak wszystkich baronów, rycerzy i tych, co przewodzili szykom, 

po uroczy cie i pobo nie od piewanej mszy w ko ciele N. M. Panny w Legnicy i po spowiedzi 

opatrzy wi tym wiatykiem51.

W tym wypadku przebieg wyprawy by  nietypowy, gdy  wróg znajdowa  si

w pobli u Legnicy, w której koncentrowa y si  ksi ce wojska. Dlatego cere-

monie zwi zane z rozpocz ciem dzia a  wojennych mog y by  jednocze nie

przygotowaniem do bitwy, któr  planowano stoczy  nast pnego dnia. W innych 

kampaniach oprócz przyjmowanego jednorazowo wiatyku wojsko mog o wiele 

razy uczestniczy  w zbiorowych praktykach religijnych, w ród których do naj-

wa niejszych zalicza a si  niew tpliwie msza wi ta.

Jej sprawowanie w warunkach wojennych by o odej ciem od obowi zuj cej

wówczas zasady, e wierny powinien w niej uczestniczy  tylko w swoim ko cie-

le parafialnym52. By o to zrozumia e w sytuacji, gdy uczestnicy wypraw prze-

bywali z dala od swoich parafii i wynika o zapewne zarówno z potrzeby zapew-

nienia walcz cym opieki duszpasterskiej w obliczu zagro enia ycia, a w niektó-

re dni tak e wype nienia obowi zku mszalnego. Z przekazów ród owych wia-

domo, i  msze by y sprawowane w obozach wojskowych przez ca e redniowie-

cze. Gall Anonim, opisuj c najazd Boles awa Krzywoustego na Czechy, wspo-

mina o obrz dach religijnych, jakie odprawiono w polskiej armii przed bitw

z nieprzyjacielem. Po wyg oszeniu przez ksi cia przemowy do wojska, odpra-

wione zosta y we wszystkich hufcach msze, za  zgromadzonym w nich zbroj-

nym zosta a rozdana komunia w.53 Podobnie jak w odniesieniu do innych tego 

rodzaju informacji, pojawi  si  musi cie  w tpliwo ci, czy kronikarz nie ideali-

zowa  w nich zachowa  polskiego ksi cia i jego armii. Niemniej jednak poda-

wane przez niego wiadomo ci nie mog y ca kowicie odbiega  od ówczesnych 

realiów, a pó niejsze ród a zamieszczaj  kolejne informacje o tego rodzaju 

faktach.

O praktykach religijnych w wojskach ksi cia Kazimierza Sprawiedliwego 

w trakcie jego wyprawy na ja wieskich Po ekszan w 1192 r. pisze z kolei 

w swojej kronice mistrz Wincenty zwany Kad ubkiem. Wed ug jego przekazu, 

gdy Polacy po wkroczeniu na tereny nieprzyjacielskie szykowali si  do walki, 

ksi  nakaza  odprawienie mszy, któr  celebrowa  towarzysz cy mu biskup 

p ocki. Wówczas te  ca e wojsko przyj o komuni w. Kronikarz uzasadni  te 

                                                          
51 Roczniki, ks. 9, Warszawa 1974, s. 20. 
52 Dzieje teologii katolickiej w Polsce, red. M. Rechowicz, t. 1: redniowiecze, Lublin 1974, 

s. 241; obszernie na ten temat pisze: I. Skierska, Obowi zek mszalny w redniowiecznej Polsce, 

Warszawa 2003. 
53 Gall, dz. cyt., s. 95.  
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dzia ania potrzeb  duchowego wzmocnienia Polaków w obliczu walki z poga-

nami, których okre li  mianem „Saladynistów”54.

Dzi ki D ugoszowi mo na wyj tkowo dok adnie ustali , jakie obrz dy reli-

gijne by y sprawowane w armii króla W adys awa Jagie y podczas wyprawy 

grunwaldzkiej w 1410 r. Jak wynika z jego relacji, wielokrotnie odbywa y si

wówczas msze dla wojska. Jedn  z nich celebrowa  dla króla i jego podw ad-

nych biskup p ocki Jakub z Korzkwi w klasztornej wi tyni w Czerwi sku 

w dniu 2 lipca, w wi to Nawiedzenia NMP55. Inna z kolei zosta a odnotowana 

pod dat  13 lipca, gdy armia polsko-litewska wkroczy a na teren pa stwa za-

konnego. W tym dniu, w uroczysto w. Ma gorzaty, król wraz z niemal ca ym 

wojskiem przyst pi  do komunii w. Traktowano j  jako wiatyk, gdy  spodzie-

wano si  wkrótce starcia z wrogiem56.

Szczególnie du o uwagi po wi ci  kronikarz ceremoniom religijnym, które 

odbywa y si  przed sam  bitw , w dniu jej stoczenia. Wed ug jego przekazu, 

porywisty wiatr uniemo liwi  o wicie rozstawienie namiotu-kaplicy i odpra-

wienie mszy w pobli u D browna, gdzie armia polsko-litewska sp dzi a noc. 

Wyruszono wi c w drog  i po dotarciu w okolice Grunwaldu zacz to rozbija

tam obóz. Król za  w tym czasie wys ucha  dwóch mszy, które w ustawionej na 

wzgórzu kaplicy odprawili jego kapelani – pleban k obucki Bart omiej i prepo-

zyt kaliski Jaros aw. W tym czasie donoszono mu ju  o ustawionej nieopodal 

i przygotowanej do bitwy armii krzy ackiej. Nie odszed  jednak od kaplicy, 

chocia  by  ponaglany przez otoczenie, m.in. przez samego ksi cia Witolda57.

D ugosz uzna  to za dowód, e król losy bitwy powierzy  Bogu i wyjedna

sobie w ten sposób triumf nad nieprzyjacielem.  

Nic zatem dziwnego, je eli królowi bogobojnemu i nabo nemu, przedk adaj cemu sprawy boskie 

ponad wszelkie zwyci stwa i niebezpieczne przedsi wzi cia, co jak wiadomo Krzy acy lekcewa-

yli i mieli za nic, Bóg da  s awne zwyci stwo58.

Warto zauwa y , i  starsze od D ugosza ród o dotycz ce bitwy pod Grun-

waldem, czyli wspomniana ju Cronica conflictus, podaje, e król post powa

w tej sprawie „wed ug swego sta ego zwyczaju” (secundum consuetudinem soli-

tam)59. Jak mo na z tego wywnioskowa , s uchanie mszy nale a o do jego co-

                                                          
54 Mistrz Wincenty, dz. cyt., s. 232–233; biskupem tym by  Wit, zob. przypis 223 tam e; T. e-

browski, Zarys dziejów diecezji p ockiej, P ock 1976, s. 31. 
55 A. Swierzawski, Jakub z Korzkwi h. Syrokomla (ur. przed 1350–1425), zwany mylnie Kurdwa-

nowskim lub z Kurdwanowa, biskup p ocki, w: Polski S ownik Biograficzny (dalej cyt.: PSB), 

t. 10, Wroc aw 1962–1964, s. 358. 
56 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 Sangu-

inis Christi Sacramento, ratus, prout evenit, propediem universali dimicacione cum hoste se 

manus conserturum.
57 Tam e, s. 87. 
58 Roczniki, ks. 10–11, s. 100–101. 
59 Cronica conflictus, s. 20. 
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dziennych praktyk, które stara  si  realizowa  tak e w warunkach wojennych. 

Nie ulega raczej w tpliwo ci, e ogó  wojska nie towarzyszy  mu w tych obrz -

dach. Nabo e stwa dla ca ej armii organizowano jedynie w wybranych dniach, 

o czym wiadcz  cytowane wcze niej wiadomo ci z Roczników D ugosza.

W s uchaniu mszy odprawianych w kaplicy królewskiej przed samym rozpo-

cz ciem bitwy monarsze towarzyszy a te  jego wita. Wskazuje na to cytowana 

uprzednio Cronica conflictus, podaj c tre  modlitwy, któr  król wówczas zano-

si  podczas tej mszy:  

Tobie – powiedzia  – Panie Bo e powierzam ducha mojego i oddaj  moich towarzyszy broni. 

Zachowaj mnie Panie razem z nimi. A was, mili towarzysze broni, upominam i dam, aby cie 

pami tali o mojej duszy60.

Trudno zak ada , e zosta a ona wiernie powtórzona przez autora kroniki. 

Gdyby jednak mia a brzmienie zbli one do podanego w cytacie, mo na by 

wnioskowa , e by a ona wypowiadana g o no, skoro król zwraca  si  w niej 

tak e do obecnych przy nim osób. By a to z pewno ci  niewielka grupa, gdy  – 

jak podaje D ugosz – w tym czasie ogó  wojska ju  szykowa  si  do bitwy.  

O korzystaniu przez Jagie  z obozowej kaplicy D ugosz wspomina tak e

w opisach innych kampanii wojennych. W lipcu 1431 r., podczas dzia a  prze-

ciwko widrygielle na Wo yniu, król modli  si  w niej, gdy uleg a zniszczeniu 

przez burz 61. Przy tej okazji kronikarz znowu uwypukli  religijn  gorliwo

monarchy, który w wi kszym stopniu osi ga  powodzenie wojenne modlitw  ni

or em.  

W adys aw Jagie o nie by  z pewno ci  jedynym w adc , który tak pieczo-

owicie spe nia  religijne praktyki w warunkach polowych. Poza wzmiankami 

w ród ach narracyjnych wskazuj  na to równie  papieskie przywileje na u y-

wanie przeno nych o tarzy, wydawane dla polskich w adców. By y one przydat-

ne w czasie podró y czy polowa , ale z pewno ci  wykorzystywano je w szcze-

gólny sposób podczas kampanii wojennych62.

Podsumowuj c zagadnienie zbiorowych ceremonii religijnych, w których 

uczestniczy y walcz ce armie, mo na w wietle rozpatrzonych ju  informacji 

ród owych stwierdzi , e ich podstawow  form  by a msza wi ta organizowa-

na zazwyczaj na kilka dni przed przewidywanym starciem z wrogiem, podczas 

której ogó  wojska przyst powa  do komunii taktowanej jako wiatyk. D ugosz 

u y  tego sformu owania w odniesieniu praktyk religijnych sprawowanych przed 

bitwami pod Legnic  i Grunwaldem. Z cytowanej uprzednio Kroniki ksi t

polskich wynika, e wiatyk przyj  ksi cinawski Przemko przed wypraw  do 

Ma opolski, nie wiadomo jednak czy indywidualnie, czy wraz ze swym woj-

skiem. Wygl da te  na to, e opisana przez Galla msza z powszechnym przyj-

                                                          
60 Tam e, s. 21, t um. pol.: Kronika konfliktu W adys awa króla polskiego z Krzy akami w roku 

Pa skim 1410, przew . J. Danka i A. Nadolski, Olsztyn 1983.  
61 D ugosz, Annales, L. 11–12: 1431–1444, Warszawa 2001, s. 27. 
62 I. Skierska, dz. cyt., s. 151. 
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mowaniem komunii w. podczas wyprawy na Czechy w 1103 r., i utrwalone 

w kronice Kad ubka analogiczne ceremonie w trakcie wyprawy na Ja wingów

w 1192 r. mia y podobny charakter. Ponadto odprawiane by y te  msze w innych 

okoliczno ciach, lecz zapewne bez masowego udzia u wojska. Szczególne zna-

czenie mia y obrz dy sprawowane dla w adców dowodz cych armiami, co wy-

ra nie mo na dostrzec w opisie wyprawy grunwaldzkiej. 

Spowied , pozwalaj ca oczy ci  si  z grzechów, tak e by a niew tpliwie

jedn  z podstawowych pos ug religijnych, z jakich korzystali uczestnicy walk 

zbrojnych, w dodatku musia a poprzedza  przyj cie komunii w. W sytuacji 

wojennej by a ona ze zrozumia ych wzgl dów podejmowana w okoliczno ciach 

nietypowych, gdy  w redniowieczu przepisy ko cielne nak ada y na wiernych 

obowi zek odbywania jej przed w asnym duszpasterzem w parafii63. Inn  trud-

no  w realizacji tej pos ugi w warunkach polowych stanowi a z pewno ci  du a

liczebno  penitentów zgromadzonych w wojsku, co mog o znacznie ograniczy

mo liwo  spowiedzi indywidualnej. Niemniej jednak taka forma wyznawania 

grzechów by a niejednokrotnie odnotowywana w ród ach narracyjnych.  

O mo liwo ci przyst powania do spowiedzi, jak  w czasach Boles awa

Krzywoustego mieli polscy rycerze uczestnicz cy ok. 1119 r. w walkach 

o Szczecin, informuje XII-wieczne prowansalskie ród o zwane Miracula sancti 

Aegidi, autorstwa Piotra Guillaume. Ukazuje ono losy Sieciecha, cze nika na 

ksi cym dworze, który do wiadczy  cudownej pomocy ze strony w. Idziego. 

Poniewa  historia tego dostojnika zosta a spisana na podstawie relacji Polaków 

pielgrzymuj cych do Prowansji, mo na j  uzna  za zgodn  z polskimi realiami. 

Wed ug niej Sieciech zamierza  wyspowiada  si  w obozie po powrocie z akcji 

bojowej. Z tego wynika, i  znajdowali si  w nim kapelani sprawuj cy t  pos ug 64.

Znajduje to potwierdzenie w przekazie Galla Anonima mówi cym o przyj-

mowaniu komunii w. przez wojska szykuj ce si  do ataku na Ko obrzeg 

w 1103 r.65 Nie budzi w tpliwo ci, i  przyst puj cy do niej musieli wcze niej

odby  spowied , prawdopodobnie ju  w warunkach wojennych. Warto przy tym 

zwróci  uwag  na pojawiaj cy si  w historiografii pogl d, i  opisane w kronice 

masowe przyst powanie do tego sakramentu w wojskach Krzywoustego w wy-

prawach na Pomorze i na Czechy w 1110 r., musia o by  poprzedzone absolucj

zbiorow , gdy  nie by o wówczas mo liwo ci urz dzenia spowiedzi indywidu-

alnej dla tak du ej grupy ludzi66.

Nale y wzi  pod uwag  tak e ewentualno , i  spowiadano si  jeszcze 

przed wyruszeniem na wojn . wiadczy o tym wspomniany zapis w dokumencie 

wystawionym w Busku ok. 1190 r. przez rycerza Dzier ka, brata biskupa p oc-

                                                          
63 Dzieje teologii katolickiej, t. 1, s. 243. 
64 Piotr Guillaume, O wybawieniu od mierci cze nika ksi cia polskiego, w: Anonim tzw. Gall, dz. 

cyt., s. 172. 
65 Gall, dz. cyt., s. 95.  
66 H. owmia ski, Religia S owian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979, s. 375. 



38 J. Ptak

kiego Wita. Udaj c na wypraw  wojenn  rycerz ten odby  spowied  w swojej 

miejscowo ci, w ko ciele, dla którego poczyni  nadania67.

Z kolei Rocznik Traski i Rocznik franciszka ski krakowski wspominaj

o przyst pieniu do spowiedzi i komunii przez ksi cia Leszka Czarnego i jego 

wojsko przed wyruszeniem w pa dzierniku 1282 r. przeciwko Litwinom pl dru-

j cym ziemi  sandomiersk 68. Z tre ci tych przekazów nie wynika, czy nast pi o

to jeszcze przed udaniem si  na wypraw , czy ju  w trakcie jej trwania. Nie 

mo na te  rozstrzygn , czy do tej spowiedzi wojsko przyst powa o indywidu-

alne czy zbiorowo. 

O spowiadaniu si  przed sam  bitw  pod Grunwaldem wspomina J. D ugosz. 

Co prawda, fakt ten dotyczy  samego króla, móg  wi c mie  wyj tkowy charak-

ter. Wed ug tego przekazu W adys aw Jagie o, b d c ju  w siodle, ponowi

spowied , której wys ucha  ksi dz podkanclerzy Miko aj Tr ba. W tym czasie 

spowiadali si  by  mo e tak e niektórzy rycerze szykuj cy si  do bitwy. D u-

gosz wspomnia  bowiem, e przed jej rozpocz ciem król poleci  duchownym, 

aby pod przewodnictwem wspomnianego Miko aja Tr by udali si  do obozu69.

Zapewne wi c do tej chwili przebywali w ród wojska i pe nili kap a skie czyn-

no ci, w tym tak e by  mo e s uchaj c spowiedzi. Warto zauwa y , e w tych 

pos ugach realizowane by y zadania, które wyznacza  biskupom i kap anom

Stanis aw ze Skarbimierza w analizowanym wcze niej kazaniu. Jednym z nich 

by o bowiem odpuszczanie grzechów ludziom walcz cym na wojnach. 

O tym, jak wa na dla ówczesnych ludzi by a ta sprawa, wiadcz  opisane 

w ród ach przypadki spowiadania si  uczestników walk w dramatycznych oko-

liczno ciach, gdy grozi a im utrata ycia. Dotyczy o to m.in. rannych uczestni-

ków bitwy pod P owcami, jak te  polskich rycerzy mordowanych wcze niej

przez Krzy aków w Gda sku70. Relacje autorów, b d cych nieraz wiadkami 

b d  nawet uczestnikami opisywanych wydarze , koncentruj  si  na losach tych 

ludzi w sytuacjach, gdy oczyszczenie si  z grzechów stawa o si  dla nich spraw

najpilniejsz 71. Ideowe przes anie tych wiadomo ci jest przejawem g bokiej

troski ludzi redniowiecza o ycie wieczne, znajduj cej odbicie w przyst powa-

niu uczestników zbrojnych zmaga  do spowiedzi w obliczu zagra aj cej im 

bezpo rednio mierci.  

                                                          
67 Zob. przypis 46. 
68 Rocznik Traski, MPH t. 2, s. 848–849; Rocznik franciszka ski krakowski, MPH, t. 3, s. 51: 

confessione et sacramento se munientes et sese mutuo exhortantes, hostes insequuntur. Zob. te

P. mudzki, Studium podzielonego Królestwa. Ksi  Leszek Czarny, Warszawa 2000 s. 305.
69 Annales, L 10–11: 1406–1412, s. 100. 
70 J. Ptak, dz. cyt., s. 87–88. 
71 Kronika oliwska, wyd. W. K trzy ski, 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. Ch opocka, Wroc aw 1970, s. 45; Lites ac res gestae inter Polonos Ordi-

nemque Cruciferorum, t. 1, Pozna  1890, s. 386–387. 
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Poza omówionymi dot d praktykami religijnymi mo na znale  informacje 

tak e na temat innych form odwo ywania si  do sacrum w ramach przygotowa

do walki. Z zapisu D ugosza wynika na przyk ad, i  podczas wspomnianej wy-

prawy W adys awa Jagie y na Wo y  przeciwko widrygielle w 1431 r., bior -

cy w niej udzia  biskup Zbigniew Ole nicki, opuszczaj c pod U ci ugiem woj-

sko, udzieli  mu b ogos awie stwa. Wszyscy zgromadzeni, na czele z królem, 

przyj li je w postawie kl cz cej72.

Wa nym zadaniem duchownych towarzysz cym wojsku by o formowanie 

jego postawy religijnej poprzez g oszenie kaza . Zazwyczaj by y one cz ci

liturgii sprawowanej dla uczestników militarnych dzia a . Wiadomo ci na ten 

temat pojawiaj  si  ju  w kronice Galla w opisie wyprawy Boles awa Krzywo-

ustego na Czechy w 1110 r. Podczas mszy w. odprawianych w trakcie przygo-

towa  do bitwy kazania dla poszczególnych hufców g osili obecni w polskiej 

armii biskupi. Poniewa  oddzia y te by y zapewne zorganizowane wed ug kryte-

rium terytorialnego, mo na przypuszcza , e owi hierarchowie zwracali si

w ten sposób do swoich diecezjan73.

Przejawem odnotowanego w ród ach szczególnego wsparcia duchowego, 

jakie walcz cy otrzymali od swego zwierzchnika diecezji, by o post powanie

biskupa p ockiego Szymona, który wzi  udzia  w odpieraniu pomorskiego na-

padu na Mazowsze w 1109 r. Sytuacj  t  opisa  Gall Anonim, wed ug którego 

biskup wraz z grup  duchownych towarzyszy  wówczas Mazowszanom u boku 

dowodz cego t  akcj  komesa Magnusa. Odziany w szaty kap a skie pod a

z wojskiem za ust puj cym nieprzyjació mi, przyczyniaj c si  do ich kl ski. Jak 

stwierdzi  kronikarz, „czego nie przysta o mu czyni  ziemskim or em, tego 

stara  si  dokona  broni  duchow  i modlitwami”, przez co by  podobny do 

Moj esza wspieraj cego Izraelitów w walce z Amalekitami74.

Pisz cy pó niej o tym samym wydarzeniu mistrz Wincenty uszczegó owi

jego obraz, wzbogacaj c go m. in. o tre  wezwania, z jakim wspomniany bi-

skup zwróci  si  przed walk  do Mazowszan:

Zaprawd  w jednym tylko, synaczkowie, jest nadzieja zwyci stwa, nie od wielu zale y wiktoria! I 

nie trzeba si  l ka  niebezpiecze stwa mierci, zw aszcza gdy chodzi o ratowanie bli nich, ponie-

wa mier  cia a nie unicestwia cz owieka, lecz prowadzi do nagrody za m stwo75.

Z pewno ci  przytoczone w kronice s owa tego dostojnika s  wymy lone 

przez cytowanego pisarza. Mo na jednak s dzi , i  w tej wypowiedzi pojawi y

si  kwestie cz sto poruszane przez kaznodziejów staraj cych si  duchowo wes-

prze  wojsko szykuj ce si  do stoczenia bitwy. Na pierwszy plan wysuwaj  si

tu dwie sprawy, mianowicie niepewno  co do wyników walki w obliczu liczeb-

                                                          
72 Annales, L. 11–12: 1431–1444, Warszawa 2001, s. 26. 
73 Gall, dz. cyt., s. 150 i przyp. 2 tam e.
74 Tam e, s. 116. 
75 Gall, dz. cyt., s. 116; Mistrz Wincenty (tzw. Kad ubek), Kronika polska, prze . i oprac.  

B. Kürbis, Wroc aw 1992, s. 126.  
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nej przewagi nieprzyjaciela i obawa przed mierci . W obu tych zagro eniach 

trzeba liczy  na Bo  pomoc. Zwyci stwo zale y bowiem od Boga, a mier

poniesiona w obronie swoich rodaków zapewni poleg ym zbawienie. Tego ro-

dzaju argumenty mia y niew tpliwie wzmacnia  odwag  s uchaczy i dodawa

im ducha podczas samej walki. Ze wzgl du na ich uniwersalny charakter by y

zapewne powszechnie stosowane w tego rodzaju wypowiedziach i to nie tylko 

w omawianej epoce76.

W pó nym redniowieczu wywody kaznodziejów mog y by  podbudowane 

doktryn  wojny sprawiedliwej, na polskim gruncie rozwijan  przez krakowskich 

uczonych, takich jak cytowany na pocz tku Stanis aw ze Skarbimierza czy Pa-

we  W odkowic. Zagadnienia wchodz ce w sk ad tej doktryny by y z pewno ci

poruszane w kazaniach g oszonych podczas kampanii grunwaldzkiej. Wskazuje 

na to wspomniana uprzednio, opisana przez D ugosza uroczysto  w Czerwi -

sku, podczas której do Jagie y i jego rycerzy przemawia  p ocki biskup Jakub 

z Korzkwi. Dostojnik ten, obdarzony wed ug kronikarza niepospolitym talentem 

kaznodziejskim, nawo ywa  s uchaczy do walki w obronie królestwa i ojczyzny. 

Podkre la , e bior  udzia  w wojnie sprawiedliwej (bellum iustissimum), co 

mog o u nich wyrobi  przekonanie o czekaj cym ich sukcesie militarnym, jak 

te  uspokoi  obawy o wieczne zbawienie na wypadek mierci77.

W niektórych sytuacjach konieczne by o podtrzymanie wojska na duchu, gdy 

dzia ania wojenne przybiera y niekorzystny obrót. Przyk adem tego mo e by

kryzys, jaki zapanowa  w polskiej armii po kl sce pod Chojnicami jesieni

1454 r. Do jego przezwyci enia przyczyni  si  kanonik S dziwój z Czechla, 

który uda  si  wówczas do przebywaj cego w Brze ciu Kujawskim króla Kazi-

mierza i jego rycerstwa. Wyg osi  do zgromadzonych kazanie, stoj c przed nimi 

boso, ubrany we w osienic . Te pokutne atrybuty niew tpliwie wi za y si

z tematyk  jego wyst pienia, którego tre  pozostaje nieznana. Z pewno ci

wzywa  w nim do nawrócenia i pokutowania za grzechy, które ci gn y na woj-

sko Bo y gniew. Dlatego ponios o ono kl sk , mimo i  prowadzi o wojn  spra-

wiedliw . O tym mówi  tak e do samego króla podczas spotkania, jakie odby

z nim w nast pnej kolejno ci, zarzucaj c mu osobiste przewinienia78. Mo na

s dzi , i  to wyst pienie znacznie przyczyni o si  do duchowego pokrzepienia 

zarówno samego monarchy, jak i jego poddanych. Wojna by a kontynuowana, 

z czasem przynosz c sukcesy.  

                                                          
76 W XVI w. na donios e znaczenie kaznodziejów w wojsku wskazywa  m.in. hetman Jan Tar-

nowski w swoim dziele „Consilium rationis bellicae”, zob. J. Ptak, dz. cyt., s. 93. 
77 D ugosz, Annales. L. 10–11 (1406–1412), s. 65: „...de bello iusto ac iniusto, cum esset vir rarae 

literaturae, habens donum sermonis, disserens, multiplici et evidenti ratione, bellum regium 

contra Cruciferos assumptum, iustissimum fore deduxit et omnium audientium militum pectora 

miro persuasionis modo in defensionem Regni et patriae ad dimicandam viriliter contra hostes 

animavit”. 
78 Annales, L. 12 (1445–1461), Kraków 2003, s. 221, o tym wydarzeniu zob. M. Biskup, Trzyna-

stoletnia wojna z Zakonem Krzy ackim, Warszawa 1967, s. 273. 
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Oprócz kaza  kierowanych do wojska przez duchownych, religijne tre ci za-

wieraj  równie  przemowy, jakie wyg aszali przed bitwami dowódcy do swoich 

podw adnych. W ród ach narracyjnych istnieje wiele wzmianek na ten temat, 

przytaczane s  nawet dos ownie teksty tych wyst pie . Z pewno ci  wiele z nich 

jest wytworem samych kronikarzy, chc cych wzbogaci  i ubarwi  swoj  narra-

cj 79. Niemniej jednak sam fakt ich wyg aszania, b d cy zapewne elementem 

wojennych zwyczajów, wydaje si  raczej niepodwa alny, cho by z racji po-

wszechnego wyst powania wzmianek na ten temat w ród ach.

W ka dej z nich pojawia si  odwo anie do sfery sacrum. Wida  to wyra nie

w monarszych przemowach obecnych w kronice Galla Anonima. Wed ug niego 

Boles aw Chrobry przed bitw  z Rusinami mówi  do swoich wojów: „pok adam 

ufno  w mi osierdziu Bo ym i waszej wypróbowanej dzielno ci”80. Równie

w rymowanej wypowiedzi, któr  ten kronikarz w o y  w usta Kazimierza Od-

nowiciela gotuj cego swe wojska do starcia z Pomorzanami, znalaz y si  s owa

o podobnej tre ci81. Z kolei Boles aw Krzywousty mia  wo a  do swoich pod-

w adnych pod Nak em:  

Dzi  za ask  Bo  a wstawieniem si w. Wawrzy ca miecz wasz zetrze ba wochwalstwo Pomo-

rzan i ich rycersk  dum !82.

Jak z tego wynika, g ównym argumentem, który mia  zach ca  wojsko do 

walki, by o przekonanie o askawo ci Niebios w spodziewanej konfrontacji 

z wrogiem.  

Podobne motywy mo na napotka  w pó niejszych ród ach. Wed ug krzy-

ackiej kroniki Piotra z Dusburga ksi  Leszek Czarny przed walk  z Litwina-

mi zach ca  swoich rycerzy, by wraz z nim z odwag  wyrównali krzywd  wy-

rz dzon  krzy owi83. To wezwanie z pewno ci  by o zwi zane z okoliczno ci ,

e przeciwnikami Polaków byli wówczas poganie. O tych samych wypadkach, 

umieszczaj c je pod rokiem 1283, pisa  pó niej Jan D ugosz, opieraj c si  na 

wcze niejszych przekazach, takich jak Rocznik Traski i Rocznik franciszka ski 

krakowski. Wed ug jego opisu Leszek Czarny przed rozstrzygaj cym bojem 

z Litwinami ograbiaj cymi Ma opolsk  w przemowie do swego wojska podkre-

li , e zaszczytnie jest umiera  za wiar , ojczyzn  i domowe ogniska. Przypo-

mnia  im wcze niejsze zwyci stwo odniesione nad tym samym wrogiem dzi ki 

                                                          
79 Na przyk ad cytowany przez J. D ugosza tekst obszernego przemówienia, które mia  rzekomo 

wyg osi  W adys aw okietek do swoich rycerzy przed bitw  pod P owcami (Annales, L. 9, 

Warszawa 1978, s. 166–167) jest wielu miejscach zaczerpni ty z Liwiusza (zob. tam e, przypis 

54 na s. 403). 
80 Gall, dz. cyt., s. 24. 
81 Tam e, s. 47: „To nie liczba stanowi o zwyci stwie, lecz kogo Bóg sw ask  wesprze w m -

stwie”. 
82 Tam e, s. 127. 
83 „ut hodie vindicemus injuriam crucifixi” Chronicon terrae Prussiae von Peter von Dusburg, 

wyd. M. Toeppen, w: Scriptores rerum Prussicarum, Bd. 1, Leipzig 1861, s. 138; o samej woj-

nie zob. P. mudzki, dz. cyt., s. 365.  
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wsparciu Niebios i zach ci  do wytrwania w nadziei ponownego triumfu84. Tre

mowy ksi cia do podw adnych relacjonuje te  wspomniany Rocznik Traski.

Mia o si  znale  w niej takie stwierdzenie:  

Lepiej jest nam chwalebnie zgin  za Imi  Chrystusa i za pojmanych [przez Litwinów – J.P.], ni

widzie  niedol  naszego ludu85.

W przytoczonych przez polskich autorów wypowiedziach tego w adcy wiara 

w Bo  opiek  splata si  z poczuciem obowi zku wobec poddanych, którym 

zagrozi o miertelne niebezpiecze stwo.

Tak e i w konfrontacji w chrze cija skim przeciwnikiem argumenty natury 

religijnej stanowi y fundament przemówie , jakie kronikarze utrwalili w swoich 

dzie ach. Nale y do nich wypowied  W adys awa okietka do jego wojsk przed 

bitw  pod P owcami, przytoczona w Rocznikach D ugosza. Pojawi y si  w niej 

odwo ania do pomocy, jakiej polski w adca spodziewa  si  od Boga:  

Zapewniam Was, e Bóg wspomaga nasz  s uszn  walk , bo On zwykle staje po stronie s uszniej-

szej sprawy. W tej niegodziwej wojnie wywrze swój gniew na oddzia ach wrogów za ich straszne 

wyst pki, których si  dopu cili. ... Waszymi prawicami wymierzy im zas u on  kar 86.

W tym wypadku motywem, maj cym zapewni  królewskiemu wojsku 

wsparcie Niebios, by y zbrodnie pope nione przez przeciwnika, za które b dzie

ukarany. Polacy mieli wi c odegra  tu rol  narz dzia w r ku Boga.

Ten sam kronikarz wspomnia  równie , e pod Grunwaldem król Jagie o

przemówi  do wie o pasowanych przed bitw  rycerzy, jednak nie poda  tema-

tyki jego wyst pienia. Natomiast tre  królewskiej mowy, skierowanej wówczas 

do rycerzy przed rozpocz ciem walki, przytacza Cronica conflictus. G ównym 

tematem tej oracji by y krzywdy, jakie Krzy acy wyrz dzali Polsce, w tym tak e

zniewa anie wi ty  i bezczeszczenie osób po wi conych Bogu. Nadchodz ca 

bitwa mia a by  walk  o sprawiedliwo  i odparcie zagro enia ze strony Zako-

nu87. Pojawi a si  tu wi c znowu argumentacja zaczerpni ta z definicji wojny 

sprawiedliwej.  

Obecne w przekazach kronikarskich mowy wyg aszane do wojska przez 

w adców przed rozpocz ciem bitew s  w du ej mierze odbiciem pogl dów sa-

mych autorów tych dzie  na istot  walki zbrojnej i ich wyobra e  o idealnych 

w adcach, prowadz cych swoje armie do boju w obronie wiary i bezpiecze stwa 

kraju. Jednocze nie jednak mog  by ladem autentycznych wypowiedzi, które 

dowódcy kierowali do swoich podw adnych w krytycznych chwilach przedbi-

tewnego napi cia, a nawet l ku. W takich okoliczno ciach odwo ywanie si  do 

Boga i warto ci religijnych wydaje si  ca kowicie pewne. 

                                                          
84 Roczniki, ks. 7–8, Warszawa 1974, s. 284. 
85 Rocznik Traski, MPH, t. 2, s. 849: „Melius est nos mori pro Christi nomine et captis gloriose, 

quam videre mala gentis nostre”.  
86 Roczniki, ks. 9, Warszawa 1975, s. 208. 
87 Cronica conflictus, s. 23–24. 
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Nieod cznym elementem przedbitewnych przygotowa  by y zapewne zbio-

rowe modlitwy, podejmowane przez wojska szykuj ce si  do walki. Niewiele 

mo na jednak poczyni  ustale  na ich temat ze wzgl du na szczup o  przeka-

zów ród owych. Gall Anonim, opisuj c przebieg polskiej wyprawy na Ko o-

brzeg, która mia a miejsce zapewne w 1103 r., wspomnia , i  w nocy przed wal-

k  ksi  kaza  odprawia  godzinki ku czci Naj wi tszej Marii Panny, co sta o

si  odt d u niego ustalonym zwyczajem88. Nie wiadomo jednak, na ile to nabo-

e stwo utrwali o si  w wojsku89.

Rodzajem zbiorowych modlitw mog y by  niew tpliwie pie ni piewane 

w polskich si ach zbrojnych. D ugosz w opisie wyprawy na Prusy w 1410 r. 

dwukrotnie wspomina o wykonaniu przez nie pie ni Bogurodzica, po raz pierw-

szy po rozwini ciu chor gwi w dniu 9 lipca, nast pnie za  przed sam  bitw  pod 

Grunwaldem 15 lipca90. O tym drugim wydarzeniu wspomina tak e Cronica 

conflictus91. O piewaniu Bogurodzicy przez polskie rycerstwo wzmiankuje 

D ugosz tak e przy opisie bitwy pod Wi komierzem w 1435 r.92 Na temat po-

chodzenia tej pie ni i jej wyst powania w Polsce powsta a ju  obfita literatura, 

a opinie badaczy w tym zakresie s  do  zró nicowane93. D ugosz nazywa j

„pie ni  ojczyst ” (patrium carmen), wspomina te , e pod Wi komierzem pol-

skie wojsko za piewa o j  „more maiorum”, co wskazywa oby na jej ju  d ug

obecno  w polskim yciu religijnym. Zosta a, co prawda, odrzucona pojawiaj -

ca si  ju  w XV stuleciu teza, e jej autorem by w. Wojciech, ale wielu bada-

czy datuje jej pocz tki wcze niej ni  na XIV w.

Wed ug niektórych ustale  za pierwsze wzmianki na jej temat mog  uchodzi

zapiski w tzw. Kronice wo y skiej, zwanej te Latopisem halicko-wo y skim.

Zosta y w niej uwiecznione wypadki, które mia y miejsce na Rusi w 1245 r., gdy 

Polacy i W grzy wspierali ksi cia Ro cis awa w jego walce z ksi tami Danie-

lem i Wasylkiem. Dosz o wówczas do bitwy pod Jaros awiem, gdzie Ro cis aw 

i jego sojusznicy ponie li pora k . W opisie tego wydarzenia znalaz o si  zdanie:  

I ujrza  Daniel Lachów krzepko id cych na Wasylka „Kierlesz” piewaj cych – silny g os 

grzmia  w pu ku ich94.

                                                          
88 Gall, dz. cyt., s. 92. 
89 Kronika zawiera jeszcze jedn  tylko wzmiank  o odprawianiu tych godzinek – przy opisie 

ceremonii towarzysz cych publicznej pokucie Boles awa Krzywoustego po mierci Zbigniewa 

– zob. tam e, s. 159. 
90 Annales, L. 10–11. s. 71, 105. 
91 Cronica conflictus, s. 24. 
92 Annales, L. 11–12, Warszawa 2001, s. 158. 
93 Omówienie bada  nad tym utworem zob, K. Mrowiec, Bogurodzica, w: Encyklopedia Katolic-

ka, t. 2, Lublin 1976. kol. 722–726. 
94 Kroniki staroruskie, wyd. F. Sielicki, t um. E. Goranin, F. Sielicki i H. Suszko, Warszawa 

1987, (pod r. 6757). 
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Wyraz Kierlesz, b d cy zniekszta con  form  zwrotu Kyrie eleison, obecne-

go w pie ni Bogurodzica, bywa uznawany za dowód na istnienie tej pie ni ju

w pierwszej po owie XIII w.95

Dla naszego tematu cytowana zapiska jest niezwykle istotna nawet bez roz-

strzygania, czy wspomniany wy ej wniosek jest trafny. Wa ne jest bowiem to, 

e polskie rycerstwo, przyst puj c do walki, piewa o wówczas jak  nabo n

pie , by  mo e nawet Bogurodzic . Jest to dowód na obecno  w XIII-

wiecznym wojsku polskim tej formy przygotowania do bitwy, jak  by a zbioro-

wo piewana modlitwa. Jak wynika z poprzednio omawianych fragmentów dzie-

a D ugosza, ta praktyka utrwali a si  w polskiej armii na nast pne stulecia. Nie 

wiadomo, jak cz sto rezygnowano z modlitwy przed wyruszeniem do walki. 

D ugosz sugeruje, e mia o to miejsce w 1454 r. pod Chojnicami, gdzie Polacy 

ponie li bezprzyk adn  kl sk  z r k krzy ackich najemników. W ród jej przy-

czyn wymienia tak e i t , e rycerze polscy „nie prosili nieba o pomoc przy sta-

czaniu walki, przekonani, e zwyci aj  dzi ki w asnemu m stwu”96. By  mo e

jednak ten zarzut nie by  oparty na faktach i stanowi  efekt moralizatorskich 

tendencji wyst puj cych cz sto u tego kronikarza.

Zaprezentowane powy ej formy przygotowa  do walki zbrojnej, podejmo-

wane w wymiarze religijnym przez mieszka ców redniowiecznej Polski, nie 

obejmuj  z pewno ci  wszystkich rodzajów ich aktywno ci na tym polu. Obej-

mowa y one dzia ania realizowane przez zwierzchników i dowódców armii, 

którymi byli z regu y monarchowie, by y te  widoczne w zbiorowych zachowa-

niach wojska. Rzadziej wyst puj  natomiast w ród ach dane na temat religij-

nych postaw poszczególnych ludzi zape niaj cych szeregi armii, które ujawniaj

si  w nich jedynie sporadycznie, zazwyczaj w ekstremalnych sytuacjach. Wyda-

je si  jednak rzecz  naturaln , i  duchowe przygotowania do uczestnictwa 

w wojnie by y prowadzone tak e indywidualnie. U ich pod o a z pewno ci

znalaz a si  troska o zachowanie zdrowia i ycia, a tak e o wieczne zbawienie 

na wypadek mierci.

Nale y te  pami ta , e wielu czynno ci w tej dziedzinie dokonywano nawet 

ju  w trakcie samych walk, a zw aszcza po ich zako czeniu. Odniesione zwyci -

stwa czczono w bardzo uroczysty sposób, okazuj c w ten sposób Bogu i wi -

tym patronom wdzi czno  za otrzymane wsparcie. Modlono si  jednocze nie

za dusze poleg ych, a pami  o wydarzeniach wojennych starano si  jej utrwali

tak e w sposób religijny. W rezultacie mamy wi c do czynienia z wielorakimi 

zwi zkami i wspó zale no ciami pomi dzy sfer  militarn  i sfer  sacrum. 

Zwi zki te wyst powa y w ca ych dziejach Polski, s  wyra nie widoczne tak e

i dzi .

                                                          
95 P. Sczaniecki, S u ba Bo a w dawnej Polsce. Studia o Mszy w., Pozna  1962, s. 52. 
96 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 charac-

ter. 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 them-

selves 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 


