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Enfances  Guillaume,  Enfances  Vivien,  Enfances  Renier... 
Młodzieńcze dokonania wielkich bohaterów starofrancuskiej 

epiki rycerskiej 

Około połowy XII w. w epice starofrancuskiej  kształtują  się trzy cykle — trzy gestes,  wyodrębnia-
ne ze względu na różne źródło inspiracji. Geste du  Roi, koncentrujący  się wokół osoby Karola Wiel-
kiego, Geste de  Doon de  Mayence,  nazywany również cyklem zbuntowanych wasali, oraz Geste de 
Garin de  Monglane,  którego postacią  centralną  jest Guillaume z Orange. W taki sposób na po-
czątku  XIII w. podzielił chansons de  geste  truwer Bertrand de Bar-sur-Aube1. Podział ten jest 
sztuczny i wiele pieśni w nim się nie mieści. Jednak sam fakt,  że podział taki stworzono i że się przy-
jął,  wyraża chęć pojmowania świata przedstawionego w utworach jako swego rodzaju uniwersum. 
Pieśni w każdym cyklu miałyby łączyć  się ze sobą,  tworząc  historię całego życia bohatera i jego rodu. 
Główne postacie jednego utworu przewijają  się w innych. Świat zbiorowej, epickiej wyobraźni może 
być dopełniany przez postacie nowe tylko wówczas, jeżeli mają  one w tym świecie zakotwiczenie. 

Tendencja taka koresponduje z oczekiwaniami słuchaczy. Lubią  oni poruszać się po terenie, 
o którym już coś wiedzą.  W późniejszym okresie, od XIII w., kopiści zaczynają  tworzyć tzw. manu-
skrypty cykliczne, czyli zawierające  jak największą  liczbę pieśni danego cyklu, ułożonych według 
chronologii wydarzeń, a opowiadających  historię całego rodu bądź  jak najpełniejszą  biografię  boha-
tera. 

Wychodząc  naprzeciw oczekiwaniom publiczności truwerzy u schyłku XII w. i w XIII stuleciu 
mnożą  historie opiewające  późniejsze lub wcześniejsze losy najbardziej znanych i pomniejszych he-
rosów, a także przerabiają  utwory dawniejsze i kopiują  sprawdzone scenariusze. Owa powtarzalność 
struktury i schlebianie „niewybrednym gustom" nie zaskarbiły późniejszym eposom uznania filolo-
gów2. Dopiero w nowszych badaniach zwrócono uwagę na „masowe", jak na realia średniowieczne, 
oddziaływanie epiki rycerskiej, i to również tej niższego lotu. Utwory zaszufladkowane  dotychczas 
jako bezwartościowe zaczęto analizować tak, jak literaturę popularną  późniejszych stuleci, nie czy-
niąc  zarzutu z faktu,  że autor chce oczarować, zainteresować, rozśmieszyć, zadziwić publiczność, 
wpasowując  się w jej gusta. 

Paradoksalnie, być może właśnie w fazie  „upadku" chanson de  geste  najskuteczniej wypełnia-
ła dawną  funkcję  epopei, polegającą  na kształtowaniu zbiorowej świadomości. Choć romaniści 
XIX wieku starali się wymazać tę, ich zdaniem, niechlubną  kartę francuskiej  literatury. Niezależnie 
od walorów literackich poszczególnych pieśni, należy patrzeć na około setkę wchodzących  w grę za-

1 Bertrand de Bar-sur-Aube, Girart  de  Vienne,  wyd. W. van Emden, Paris 1977. 
2 Zob. m.in.: L. Gautier, Les épopées françaises.  Etude  sur les origines et l'histoire  de  la littérature  nationale,  Paris 1865-1868, 
t. 1, s. 112-130, 157-179, 229-344, 412-447, 451-508; G. Paris, La littérature  française  au Moyen  Age, Paris 1914, s. 42-43, 
tenże, Histoire  poétique de  Charlemagne,  Paris 1905, s. 74 -79. 
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bytków, jako na pewną  całość wykreowaną  przez dawną  tradycję. Wziąwszy  pod uwagę liczbę prze-
róbek poślednich utworów epickich, a później ich „jarmarcznych" wydań prozą,  to właśnie one mo-
gą  przekazać coś istotnego o sposobie myślenia ludzi średniowiecza, stając  się tym samym cennym 
źródłem dla badaczy. 

Pośród chansons de  geste  pod względem fabuły  wyróżnić można kilka typów utworów, z których 
najbardziej charakterystyczne zdają  się być pieśni opisujące  początek  bądź  koniec rycerskiego żywo-
ta. Wokół najważniejszych dzieł — przebojów opiewających  legendarne dokonania popularnych he-
rosów — tworzą  się swoiste prequele i sequele, by użyć terminologii współczesnej kultury masowej3. 
Okres najwcześniejszej młodości i moment rycerskiego debiutu ulubionych herosów są  tematem 
chansons de  geste  zazwyczaj mających  w tytule enfances,  np. Enfances  Guillaume,  Enfances  Vivien, 
co należy tłumaczyć jako młodzieńcze dokonania bohatera. Moniages  natomiast opisują  wystąpienie 
ze stanu rycerskiego, kiedy po latach spędzonych na polach bitewnych bohater postanawia odłożyć 
miecz i zostać mnichem bądź  pustelnikiem4. 

Podstawą  naszych rozważań będzie osiem chansons de  geste  typu enfances,  opisujących  młodzień-
cze czyny wielkich epickich bohaterów5. Utworom tym do tej pory nie poświęcono żadnego osobne-
go studium. Służyły jedynie za przykład małowartościowej lub nawet bardzo niedobrej literatury, 
powstałej w okresie wzmożonej „produkcji truwerskiej"6. Po Enfances  nie sięgali też historycy, choć, 
jak się zdaje, powielany w nich fabularny  schemat rycerskiego debiutu dostarcza interesujących  ar-
gumentów w dyskusji o postrzeganiu młodzieży jako odrębnej grupy w społeczeństwie średniowiecz-
nym, a także o istocie rycerskości i procesie „stawania się rycerzem". Epickie opisy młodzieńczych 
wyczynów uznawano wyłącznie  za nieudolną  literacką  konstrukcję, zarzucając  im np. brak prawdy 
psychologicznej w portrecie dziecka. Miały one według krytyków opisywać „dorosłego bohatera od-
grywającego  swoje własne dzieciństwo"7. 

Być może, fakt,  że historycy i filologowie  nie docenili tej grupy tekstów, wynika właśnie z prób 
przyrównywania ich bohaterów do małych dzieci, co jest nieporozumieniem. Tytułowe określenie 
enfances  (l. m.) oznacza chwalebne początki,  pierwsze kroki w jakiejś dziedzinie8. Wiek młodych he-
rosów rzadko zostaje dokładniej określony: mają  oni zwykle po 13-15 lat lub więcej — są  tuż przed 
pasowaniem, a pasowano nastolatków między piętnastym a dwudziestym rokiem życia jako „goto-
wych do przyjęcia broni"9. Jednak bardziej niż o wiek kalendarzowy w naszych przekazach chodzi 
o wiek symboliczny. Bohaterowie są  „tuż przed pasowaniem", co oznacza, że prawie dojrzali do ry-
cerskiego rzemiosła. Najczęściej nazywani są  enfes  bądź  enfant,  co oznaczać może dziecko, ale rów-
nież młodzieńca, niepasowanego jeszcze szlachcica. Inne, najczęściej pojawiające  się określenia bo-

3 Por. hasło character  w: Critical  dictionary  of  film  and  television theory, wyd. R. E. Pearson, Ph. Simpson, London-New 
York, 2001, s. 71-72. 
4 Les deux  rédactions  en vers du  'Moniage  Guillaume',  chanson de  geste du  XII  siècle, wyd. W. Cloetta, Paris 1906-1911; Mo-
niage Rainouart, wyd. G. Bertin, Paris 1973. 
5 Chanson d'Aspremont,  chanson de  geste du  XIIème  siècle [dalej ChA], wyd. L. Brandin, Paris 1923; Mainet,  fragments  d'une 
chanson de  geste du  XIIème  siècle [dalej M], wyd. G. Paris, „Romania", 4, 1875, s. 305-337; Les Enfances  Guillaume,  chan-
son de  geste du  XIIIème  siècle [dalej EG], wyd. P. Henry, Paris 1935; Karleto  nach der  venezianer Handschrift  [dalej K], wyd. 
J. Von Reinhold, 1913; Enfances  Vivien  [dalej EV],  wyd. M. Rouquier, Genève 1997; Les Enfances  Ogier. Les oeuvres poéti-
ques d'Adenet  le Roi, t. 3 [dalej EO], wyd. A. Henry, Brugge 1956; Enfances  Renier, canzone di  gesta inedita  del  sec. XIII  [da-
lej ER], wyd. C. Cremonesi, Milano 1957; Enfances  Garin de  Monglane  [dalej EGM], wyd. J. D. Brown, University of  North 
Carolina, 1971. Nie odwołujemy się do dwóch późnych utworów, które również zawierają  opis młodzieńczych lat bohaterów 
epiki rycerskiej: Doon de  Mayence,  wyd. A. Pey, Paris 1859 oraz Enfances  Godefroi  w: Old  French  Crusade  Cycle,  t. 1, La na-
issance du  Chevalier  au Cygne,  wyd. E. J. Mickel, Tuscaloosa 1977. 
6 Por. m.in. L. Gautier, op. cit., t. 3, s. 57-59, 92-93, 260-261, 379-383, 522-523; G. Paris, Littérature  française,  s. 51, tenże, 
Histoire  poétique, s. 74-79, Literatura  francuska,  red. A. Adam, Warszawa 1974, s. 26-27. 
7 Zob. J. Lods, Le thème de  l'enfance  dans  l'épopée  française,  „Cahiers de civilisation médiévale", 3, 1960, s. 58. A. P. Car-
ney A Portrait  of  the Hero  as a young Child:  Guillaume,  Roland,  Girart,  and  Gui, „Olifant"  18, 1993-1994, s. 239-277; 
M. de Comabrieu, Enfance  et démesure  dans  l'épopée  médiévale  française,  w: Enfant  au Moyen  Age, Aix en Provence 1980, 
s. 416-417 i przypis 18. s. 454, 
8 Sensu starofrancuskiego  terminu enfance  (l. p.), choć wskazywałaby na to etymologia, nie oddaje łaciński — infantia,  czy 
polski — dzieciństwo, obejmuje on zarówno infantię  jakpueritię, adolescentię,  a nawet juventus. Enfance,  może też oznaczać 
'dziecinnośc, brak rozwagi, lekkomyślność, szaleństwo, głupotę'. Zob. Dictionnaire de  l'ancienne  langue française,  F. Godef-
roy, Paris, 1884, t. 3; Dictionnaire de  l'ancien  français,  A. J. Greimas, Paris 1999. 
9 Zob. L. Gautier, La chevalerie,  Paris 1956, s. 125-129; M. Stanesco, Jeux  d'errance  du  chevalier médiéval.  Aspects ludiques 
de  la fonction  guerrière  dans  la littérature  du  Moyen  Age flamboyant,  Leiden 1988, s. 64-65. 
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haterów to występujące  zamiennie bachelier, meschin, damoisel,  jovene, jovenecel. Oznaczają  one 
młodego człowieka, szlachetnie urodzonego, który nie został jeszcze rycerzem10. Poza sytuacjami 
zupełnie wyjątkowymi,  nie znajdujemy właściwie określeń ich niskiego wzrostu, czy nieporadności 
na polu bitwy. O niedorosłości młodzików świadczy jedynie, podkreślany w niektórych przekazach, 
brak zarostu11. Nawet tak pobieżne zestawienie dowodzi niezbicie, że bohaterami omawianych 
utworów nie są  małe dzieci. 

Terminy enfance  i enfes  odnosić należy raczej do stanu ducha i sposobu działania. M. de Comba-
rieu, starając  się zdefiniować  typ bohatera i zespół cech związanych  zazwyczaj w chansons de  geste 
z określeniem enfes  — enfant,  łączy  je przede wszystkim ze starofrancuską  démesure,  czyli brakiem 
umiarkowania, szaleństwem, porywczością.  Zwraca też uwagę na powinowactwo epickich infantów 
z opisywanymi przez G. Duby'ego juvenisami12. Owi młodzi rycerze — już pasowani, a jeszcze nie 
żonaci i nie posiadających  własnej domeny — łączą  się w wędrowne wojownicze bandy, poszukując 
potyczki i okazji do zdobycia łupów i ziemi. Do tej grupy można w gruncie rzeczy zaliczyć większość 
bohaterów starofrancuskiej  epiki rycerskiej13. Jednak, jak zobaczymy, szczególnie trafnie  kategoria 
ta opisuje młodocianych i — w tym wypadku — jeszcze nie pasowanych bohaterów Enfances. 

Główną  osią  akcji omawianych utworów jest więc kres dzieciństwa i rozpoczynający  się wówczas 
proces udowadniania dojrzałości, wkupywania się junaka do wspólnoty dorosłych wojowników14. 
Motyw ten pojawia się w mitologiach całego świata. Tym istotniejsze zdaje się spojrzenie na staro-
francuskie  Enfances  w szerszym kontekście kulturowym15. 

1. Najstarsza grupa eposów opisujących  rycerski debiut, a zarazem zapowiadających  utwory typu 
Enfances,  to dwunastowieczne: Chanson d'Aspremont,  Mainet  i jego prowincjonalna, trzynasto-
wieczna przeróbka: Karleto.  Chanson d'Aspremont  to — w odróżnieniu od reszty interesujących  nas 
utworów — dzieło dość wysoko cenione przez historyków literatury16. Debiut młodocianego Rolan-
da jest tylko jednym z wielu wątków  obszernej epopei. Mainet  i Karleto  opowiadają  o młodzieńczych 
dokonaniach Karola Wielkiego17. Nie jest przypadkiem, że właśnie postacie legendarnego władcy 
i najsławniejszego herosa, uwielbione przez epikę, inspirują  poetów do stworzenia pieśni o junac-
kich dokonaniach słynnych bohaterów. Karol Wielki i Roland to najdoskonalsze wcielenia rycer-
skiego ideału. 

Eposy powstające  w XIII i XIV w. i noszące  programowy tytuł Enfances  świadczą  o tym, że typ 
opowieści o rycerskim debiucie przyjął  się i ukonstytuował. Największą  popularność zyskały z pew-
nością  utwory funkcjonujące  we wspomnianych wyżej manuskryptach cyklicznych i zachowane 
w stosunkowo dużej liczbie kopii, jak np. Enfances  Guillaume  i Enfances  Vivien,  stanowiące  część 
cyklu Guillaume'a z Orange. 

10 Zob. Dictionnaire de  l'ancien  français  i Dictionnaire de  l'ancienne  langue française;  J. Flori, Qu'est-ce  qu'un 'bacheler'? 
Etude historique de vocabulaire dans les chansons de geste du XIIs., „Romania", 3, 1975, s. 289-314; L. Gautier, op. cit., 
s. 105-108. 
11 EG, w. 927: N'ait  point de  barbe ne grenon raeis (  ausi) ; K, w. 693-694: Li damisel  non oit barba ne mie, /  Çovencel  est. 
12 M. du Combarieu, op. cit. s. 407-456; G. Duby, Au XII  siècle: Les 'Jeunes'  dans  la société aristocratique,  „Annales 
ECS", 19, 1964, s. 835-846. 
13 Zob. m.in. M. de Combarieu, op. cit.; tejże, L'idéal  humain et l'expérience  morale chez les héros des  chansos de  geste; des 
origines à 1250, Paris 1979; Ph. Ménard, 'Je  sui encore bacheler de  jovent'(...).  Les representations  de  la jeunesse dans  la littéra-
ture française,  w: Les ages de  la vie au Moyen  Age, wyd. H. Dubois, M. Zink, Paris 1992, s. 179 i nn. 
14 J.-Ch. Payen, L'enfance  occultée;  note sur un problème de  typologie  littéraire  du  Moyen-Age,  w: Enfant  au Moyen  Age, 
s. 182-183. 
15 Szczegolnie istotna jest dla nas praca J. H Griswarda: Archéologie  de  l'épopée  médiévale.  Structures  trifonctionnelles 
et mythes indo-européens  dans  le cycle des  Narbonnais,  Paris 1981. Autor w duchu teorii G. Dumézila, analizuje Narbonnais 
— epos opowiadający  o początkach  rycerskiej drogi Guillaume'a z Orange i jego braci. Przedstawiając  bogaty materiał po-
równawczy, odnajduje w dwunastowiecznym utworze struktury charakterystyczne dla dawnych epopei indoeuropejskich, 
które chanson de  geste  jedynie wskrzesza. Zob. tegoż, Epopée indoeuropéenne  et épopée médiévale:  histoires ou histoire?, 
„Perspéctives médiévales", 8, 1982, s. 125-134. Por. też B. Sergent, Observations sur l'origine  du  cycle des  Narbonnais,  „Ro-
mania" 1984, s. 462-491. 
16 ChA — powstała przed 1190 r.; zachowane ponad 10 manuskryptów; 12 tys. wersów; najstarsza zachowana wersja w dia-
lekcie pikardyjskim. 
17 M — 2 pol. XII w., zachowało się 1200 wersów z 5000, miejsce powstania: wschodnia Francja; K — trzynastowieczna 
przeróbka M; 3500 wersów, jeden rękopis w dialekcie francusko-włoskim. 
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Tematem Enfances  Guillaume  są  młodzieńcze lata jednego z najpopularniejszych herosów, wobec 
którego publiczność miała już pewne oczekiwania18. Konwencja nie pozwala tego ukryć: bohater od 
początku  planuje podbój Orange, swojej późniejszej domeny i poślubienie Orable, (po chrzcie 
przyjmie ona imię Guibourc, i pod nim będzie występować w innych pieśniach jako żona Guillau-
me'a). Według historyków literatury, jest to typowe dzieło stworzone na potrzeby cyklu, co uznano 
oczywiście jego główną  wadę19. Należy jednak zauważyć, że Enfances  Guillaume,  podobnie jak En-
fances  Vivien,  wcale nie tak łatwo wpasowują  się w porządek  cyklu. Młodzieńcze gesta  obu tych bo-
haterów były już przedmiotem dawniejszych utworów20. Być może więc, nie chodziło o zapełnienie 
luki w biografii  herosa czy historii rodu? Możliwe, że celem truwera było właśnie przywołanie po 
raz kolejny konkretnego scenariusza — opowieści o wstępowaniu na drogę rycerską,  który zapewne 
w danym momencie okazał się szczególnie nośny. 

Enfances  Vivien  stanowi kolejną  próbę dostosowania wczesnej partii biografii  rycerza do jego 
późniejszych dziejów, znanych ze starszych eposów21. Enfances  Vivien  jest jednak pieśnią  wyjątkową 
ze względu na dużą  rolę, jaką  odgrywają  w niej kupcy. Biorąc  udział w walkach z Saracenami, 
„awansują"  oni do grupy rycerskiej22. 

Z czasem sprawdzone formuły  i schematy zaczęto stosować opisując  czyny bohaterów mniej zna-
nych albo zupełnie nowych. Coraz częściej w epice trzynastowiecznej pojawiają  się postacie bohate-
rów „z drugiego szeregu", aby swymi dokonaniami z młodości zainteresować słuchaczy. Co ponow-
nie świadczyłoby o tym, że celem było nie tyle dopełnienie historii rodu, ile stworzenie pociąga-
jących  opowieści posługujących  się określonym scenariuszem. 

Doskonałą  ilustracją  tego właśnie zjawiska może być Enfances  Renier23. Ogromnych rozmiarów 
utwór, należący  również do cyklu Guillaume'a z Orange, stanowi typowy przykład późnej epiki. 
Anonimowy autor gmatwa akcję, wprowadza wiele udziwnień, kumulując  perypetie, które w „kla-
sycznej" epopei nie miały prawa się pojawić24. Pomimo wykorzystania popularnego schematu opo-
wieści o młodzieńczych dokonaniach wielkich bohaterów, próba „wylansowania" Reniera, protago-
nisty zupełnie nowego, choć spowinowaconego z wielkim rodem, nie powiodła się. Nic bowiem nie 
wskazuje na istnienie innych — poza zachowaną  — kopii utworu. 

Po fabularną  matrycę opisu młodzieńczych dokonań bohatera sięgnął  również wielki Adenet le 
Roi. Enfances  Ogier powstała pod koniec XIII w. , prawdopodobnie na polecenie księcia Flandrii 
Guy de Dampierre'a25. Pieśń wykazuje pewne analogie z pierwszą  częścią  Chevalerie  Ogier i jak 
tamten utwór jest prawdopodobnie przeróbką  dawniejszej wersji losów Ogiera Duńczyka — postaci 
znanej z Cyklu Królewskiego. Utwór Adeneta wyróżnia się na tle pozostałych Enfances  doskonałą 
formą  poetycką  i silnym piętnem wielkiego autora, co przesłania niekiedy typową  strukturę wyraź-
nie widoczną  w innych, bardziej nieporadnych literacko pieśniach. 

18 EG powst. miedzy 1205 a 1250 r. 3400 wersów, zach. w 7 manuskryptach cyklicznych z XIII — XIV w. , 2 przeróbki pro-
zą,  4 rękopisy zaginione; w dialektach: Ile-de France, pikardyjskim i lotaryńskim. N. t. EG, zob. B. Guidot, Fantaisie  et ro-
manesque dans  „Les Enfances  Guillaume",  w: VIII  Congrès  de  la Société  Rencesvals, Pamplona 1981, s. 201-209. 
19 Zob m.in. A. P. Carney, op. cit.; M. de Combarieu, op. cit., s. 417 i przyp.18 s. 454. 
2 0 Wydarzenia opowiedziane w EG wykazują  pewne analogie do treści Les Narbonnais,  wyd. L. Suchier, Paris 1898. 
2 1 EV — 2 poł. XIII w.; 4600 wersów, zachowane w 6 manuskryptach cyklicznych z XIII w. i 3 z XIV w. , 2 przeróbki prozą 
z XV w. ; dialekt: Ile-de France, pikardyjski, lotaryński. Vivien pojawia się w wielu utworach z cyklu Guillaume'a z Orange, 
np. Aliscans, Chanson de  Guillaume  czy Chevalerie  Vivien,  które tworzą  jak gdyby boczną  gałąź  wielkiego cyklu. Podobnie 
jak w przypadku EG, niektóre wydarzenia przedstawione w EV pozostają  w sprzeczności z opowiedzianymi w innej pieśni 
z tego cyklu. Zob. A. Moisan, La légende  épique de  Vivien  et la légende  hagiographique  de  Saint  Vidian  à Martres  Tolosane, 
Lille 1973; J. Bédier, Les légendes  épiques, Paris 1914, t. 1, s. 438-464. 
2 2 Zob. M. Augier, Remarques sur la place du  marchand  dans  quelques chansons de  geste,  w: Actes du  6ème Congrès  Int.  de  la 
Société  Rencesvals, 1971, s. 747-760. 
2 3 ER — 2 poł. XIII w. Zachowany w jedynym dwuczęściowym manuskrypcie cyklicznym utwór — niedokończony — liczy 
20 tys. wersów; jezyk: wschodnia Ile-de France, Pikardia. 
2 4 Zob. M. L. D. Fernandez, 'Enfances  Renier':  l'entrelacement,  une technique du  roman, w: Essor et fortune  de  la chanson de 
geste dans  l'Europe  et Orient latin,  Padoue-Venise, s. 489-508. 
2 5 EO — zachowalo się 7 rękopisów; utwór liczy 8300 w. 



Enfances  Guillaume,  Enfances  Vivien,  Enfances  Renier.. 41 

Bardzo późny utwór: Enfances  Garin de  Monglane  jest owocem najdalej posuniętej tendencji, 
„promienistego rozrastania się tematów epickich" —jak rzecz określa A. Drzewicka26. Pieśń o mło-
dzieńczych dokonaniach praprzodka rodu Guillaume'e z Orange, Garina z Monglany, paradoksal-
nie powstała jako jedna z ostatnich w cyklu. Sama postać też pojawia się późno, stworzona na fali 
dopisywania bohaterom genealogii. Ród, który wydał tylu herosów, musiał mieć też doskonałych 
antenatów. Przodek Aymeridów jest kolejnym przykładem postaci, która musi spełnić konkretne 
oczekiwania, między innymi zdobyć przeznaczone mu miasto Mongalne i wykazać się cechami, któ-
re przypisują  mu wcześniejsze dzieła. Ilość wątków  i zapożyczeń z innych utworów przytłacza fabu-
łę, co jest charakterystyczną  cechą  późnej epiki rycerskiej27. 

Na marginesie wspomnieć należy o Chanson de  Guillaume  utworze, do którego wielokrotnie bę-
dziemy się odwoływać, ponieważ opisuje on niezwykle ciekawy rycerski debiut znanego również 
z innych pieśni Rainouarta, a także bohaterów nowych: Girarta i Gui28. 

Abstrahując  od miejsca i czasu powstania interesujących  nas zabytków a także ich walorów poe-
tyckich, należy spojrzeć na Enfances  jako na swoistą  grupę utworów, wyróżniającą  się spośród in-
nych chansons de  geste  i tworzącą  określony typ fabularny,  który od początku  XII wieku zyskał ogro-
mną  popularność. Opowieść należąca  do tego kręgu stanowić ma prolog, preludium do czynów zna-
nego słuchaczom bohatera. W utworach starszych, takich jak Mainet  i Chanson d'Aspremont,  kon-
strukcja wykładu nie jest jeszcze tak wyraźna i z góry narzucona, jak w późniejszych eposach, gdzie 
schemat wojowniczego debiutu staje się wręcz nadrzędny wobec postaci. Trzeba jednak zaznaczyć, 
że charakterystyczne motywy, które dostrzec możemy w Enfances,  pojawią  się w nich w najróżniej-
szych wariantach, z czego można wnioskować, że tokiem tego typu opowieści rządzi  nie tylko po-
wierzchownie powielana fabularna  matryca, ale być może też głębiej zakorzeniona struktura. 

Co ważne, około XII w., nie tylko w epice rycerskiej, coraz częściej pojawiają  się postacie dora-
stających  bohaterów. Rzecz obserwujemy w powieściach dworskich, np. o Percevalu czy Lancelocie. 
Początek  tej ostatniej nazywany jest zresztą  Enfances  Lancelot29.  Dużych rozmiarów Powieść o Alek-
sandrze  Wielkim,  rozpoczyna się rozdziałem o strukturze niemal identycznej z omawianymi przez 
nas historiami30. Obrazu dopełniają  zyskujące  od XII w. coraz większą  popularność apokryficzne 
dzieła opisujące  dzieciństwo Chrystusa, których francuskie  wersje noszą  często tytuł Enfances  du 
Christ  i niekiedy sięgają  po motywy zbliżone do tych, które odnajdujemy w epickich Enfances. 

2. Kultura indoeuropejska wykształciła swoisty kanon żywota bohaterskiego, którego istotną  czę-
ścią,  jest również heroiczne dzieciństwo i młodość31. Elementy typowego debiutu wojowniczego po-
jawiały się w mitach związanych  z inicjacją  i legendach o niezwykłych młodzieńcach. Przekazy staro-
francuskie  nie traktują  jednak wprost o bohaterach „cudownych" czy „półbogach", choć i tego typu 
akcentów nie brakuje. W konwencji chanson de  geste  punkt ciężkości opowiadania o losach wybrań-
ca przesuwa się w stronę jego męstwa, siły, umiejętności, charyzmy i wrodzonej rycerskiej natury. 

W wielu kronikach i wczesnośredniowiecznych przekazach fabularnych  odnajdujemy żywoty wiel-
kich władców, które rozpoczynając  się narodzinami, opisują  również najwcześniejsze dzieciństwo, 

2 6 EGM, powst. prawdopodobnie koniec XIII i XIV w., zach. w jednym rękopisie, 5100 w. Zob. A. Drzewicka, Starofrancu-
ska epopeja rycerska,  Warszawa 1979, s. 15. 
2 7 Por. L. Gautier, op. cit., t. 3, s. 58 i 92. 
2 8 Chanson de  Guillaume  [dalej ChG], wyd. F. Suard, Paris 1999. Powstala prawdopodobnie ok. poł. XII w. , zach. w jed-
nym ms., liczy ponad 3500 wersów. Część opowiedzianych w tej pieśni wydarzeń pokrywa sie z treścią  eposu Aliscans, jed-
nak dla uproszczenia będziemy przywoływać jedynie ChG. Występującą  w ChG postać Gui jest najbliższa toposowi puer se-
nex, a równocześnie modelowi „epickiego dziecka", jakiego poszukiwali badacze (zob. J. Lods, op. cit.; A. P. Carney, op. 
cit.). Dla nas jednak jest ona najmniej interesująca,  rycerski debiut wychowanka Guillauma diametralnie różni się od boha-
terskich inicjacji opowiedzianych w Enfances.  Sam Gui — niskiego wzrostu, źle znoszący  niewygody rycerskiego rzemiosła 
— jest przeciwieństwem naszych bohaterów. N. t. postaci Rainouarta w Aliscans zob. G. Gros, Rainouart aux cuisines, ou: 
les enfances  d'un  héros (Aliscans,  laisses LXXI  à LXXV)  w: Burlesque et dérison  dans  les épopées de  l'Occident  médiéval,  wyd. 
B. Guidat, Paris 1995, s. 111-131. 
2 9 Lancelot du  Lac. Roman français  du  XIIIe  siècle, [dalej L], wyd. F. Mosès, Paris 1991. 
3 0 Le Roman d'Alexandre,  [dalej RA], wyd. L. Harf-Lancner,  Paris 1994. 
3 1 Zob. m.in. J. Campbell, Bohater o tysiącu twarzy,  Warszawa 1997, s. 236-244; G. Dumézil, Heur  et malheur du  guerrier,  Pa-
ris 1996, s. 175 nn.; J.-L. Chênerie, Le chevelier errant  dans  les romans arturiens  en vers des  XII  et XIII  siècles, Genève, 1986, 
(s. 39-70, 106-124, 614 i n.); A. M. Kempiński, Encyklopedia  mitologii  ludów  indoeuropejskich,  Warszawa 2001, hasło: dzie-
ciństwo heroiczne. 
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dorastanie i młodość następcy tronu. Jednakże zwraca uwagę ogromny rozkwit tego typu opowieści 
właśnie pod koniec XII i w XIII w. Uznanie tego zjawiska jedynie za efekt  prostego powielania 
wzoru nie wyczerpuje problemu. Schemat jest odwieczny, ale fakt,  że nagle ujawnia się z taką  siłą, 
świadczy najpewniej o jego szczególnej nośności w danym momencie. 

Punktem kulminacyjnym typowej Enfances  są  pierwsze kroki przyszłego herosa na polu bitwy, tak 
więc przedmiotem poematu jest okres młodości bohatera. Tylko w przypadku dwóch późnych utwo-
rów: Enfances  Renier i Enfances  Garin de  Monglane,  młodzieńcze dzieje poprzedzone są  wprowa-
dzeniem sięgającym  do narodzin i najmłodszych lat. W pozostałych zabytkach większego znaczenia 
niż same narodziny bohatera nabiera moment wyodrębnienia go z naturalnego, rodzinnego śro-
dowiska. 

W rzeczywistości epickiej tylko sytuacja wyjątkowa  pozwala wykreować bohatera jeszcze niedoro-
słego, ale działającego  już samodzielnie czy też z grupą  towarzyszących  mu równolatków. Dziecko 
porwane, sprzedane, porzucone, które nie zna swej tożsamości, a wyrasta na herosa, to topos poja-
wiający  się w legendach całego świata. Podobnie jest w Enfances  — porwanie, wygnanie, śmierć ro-
dziców albo ucieczka młodzika staje się punktem wyjścia akcji. 

Renier jako niemowlę zostaje porwany i sprzedany Saracenom. Ocalony przez dobrodusznego 
służącego  i wychowany przez córkę saraceńskiego władcy chłopiec nie wie, kim jest, nie zna swoich 
wybitnych rodziców i zdecydowanie wyróżnia się na tle rówieśników32. 

W Enfances  Vivien  siedmioletni protagonista, w zamian za uwolnienie ojca, sam trafia  do sara-
ceńskiej niewoli. Chłopiec zostaje wykradziony z więzienia przez jednego z niewiernych, a następnie 
sprzedany żonie pewnego kupca. Kiedy po długiej nieobecności jej mąż  powraca do domu, uznaje 
małego Viviena za własnego syna i wychowuje go w duchu kupieckim. Chłopiec dorasta z dala od 
rodziny, w zupełnie obcym dla siebie środowisku. Zna, co prawda, swoje pochodzenie, jednak nie 
może go ujawnić33. 

Protoplasta wielkiego rycerskiego rodu — Garin — jeszcze przed narodzeniem zostaje doświad-
czony przez los. Na skutek intrygi jego brzemienna matka musi uciekać z pałacu. Chłopiec rodzi się 
i wychowuje w lesie, w chacie szlachetnego wieśniaka34. Nie zna swojego ojca, nie wie, że jest dzie-
dzicem książęcego  tronu. 

Mainet  i Karleto  rozwijają  motyw „zagrożonego dzieciństwa", przywołując  utrwaloną  również 
w innych przekazach historię dorastania Karola Wielkiego w Hiszpanii35. W Mainet  dwaj dawni słu-
dzy zabijają  Pepina Krótkiego oraz Bertę o Wielkiej Stopie i przejmują  władzę. Mainet, czyli ma-
łoletni Karol Wielki, przez jakiś czas wychowuje się w pałacowej kuchni, następnie, zmuszony 
do ucieczki, chroni się na jednym z saraceńskich dworów36. Początkowo  nie ujawniając  kim jest, 
wspomaga swojego gospodarza w prowadzonych przez niego walkach z innymi muzułmańskimi wła-
dcami. 

Podobną  historię opowiada późniejsza, lecz — w odróżnieniu od Mainet  — zachowana w całości 
wersja Karolowego dzieciństwa — Karleto.  Tutaj rolę zdrajców odgrywają  dwaj pochodzący  z nie-
prawego łoża bracia przyszłego cesarza, ale ciąg  wydarzeń związanych  z ucieczką  i dorastaniem 
wśród Saracenów pozostaje identyczny37. 

Również Ogiera poznajemy w momencie, kiedy zostaje on pozbawiony ochrony w postaci rodzi-
ny. Staje się zakładnikiem Karola Wielkiego, przeciwko któremu zbuntował się jego ojciec38. Sam 
Ogier, wzrastający  w nieprzychylnym mu otoczeniu, okazuje się jednak wiernym sługą  cesarza. 

Ciąg  przykładów zamyka historia Rainouarta. Nie ujęto jej, co prawda, w osobnym utworze typu 
Enfances  — jest jednym z wielu wątków  Chanson de  Guillaume.  Przynosi jednak dla naszych prze-

3 2 ER, w. 498-609, 1191-1592. 
33 EV, w. 40-661. 
3 4 EGM, w. 87-576. 
35 Zob. G. Paris, Histoire  poétique, s. 227-246 oraz J. R. Allen, Les structures  de  Mainet,  w: Charlemagne  et l'épopée  romane, 
wyd. M. Tyssens, C. Thiry, Paris 1978, s. 405-414, H. E. Keller, Exile and  Return in the Chanson de  Mainet,  w: Ce nous dist  li 
escris. Che est la verite. Etudes  de  la littérature  médiévale  offerts  à A. Moisan,  Aix-en-Provence 2000, s. 113-121. 
3 6 M, V 90-93, I 30-31, I 1 i n. 
3 7 K, w. 152-499. 
3 8 EO, w. 285-458. 
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kazów istotny materiał porównawczy. Otóż Rainouart, młody pomocnik kuchenny na dworze Karo-
la Wielkiego, okazuje się potomkiem wielkiego saraceńskiego rodu. We wczesnym dzieciństwie po-
chwycony przez Franków i dorastający  w cesarskiej kuchni, po latach dojrzewa do wstąpienia  na 
drogę rycerską  i przypadkiem poznaje swoją  tożsamość39. Przykład ten, choć bohater ma rodowód 
saraceński, uwypukla istotny wyróżnik większości życiorysów, którymi się zajmujemy. Przyszli wielcy 
rycerze na skutek zrządzenia  losu dorastają  poza rodzinami, na wygnaniu, często poniżani jako jeń-
cy i zakładnicy. 

Jedynie w przypadku Rolanda i Guillaume'a nie poznajemy owej „prehistorii" bohaterów. Ro-
land, kiedy pojawia się po raz pierwszy, jest już pod kuratelą  wuja — Karola Wielkiego, któremu to-
warzyszy w wyprawie wojennej40. Kiedy rozpoczyna się Enfances  Guillaume,  główny bohater rów-
nież ma udać się na dwór cesarski, by tam kilka lat jeszcze oczekiwać na przypasanie miecza. Guil-
laume jednak okazuje się na tyle dorosły, żeby sprzeciwić się woli starszych i móc samemu decydo-
wać o swoim losie. Generalnie więc Enfances  rozpoczynają  się, kiedy bohaterowie „wytrąceni"  z na-
turalnej dla ich młodego wieku sytuacji, oderwani od rodziny, zaczynają  funkcjonować  samodziel-
nie. Zarazem główną  osią  akcji staje się dążenie  do odzyskania należnego im statusu, a często rów-
nież dokonanie zemsty na sprawcach ich dziecięcej niedoli. 

Istotny rys większości postaci młodocianych rycerzy stanowi fakt,  że nie wiedzą  oni albo nie mogą 
ujawniać, kim są,  co pozbawia ich różnego rodzaju przywilejów, z drugiej strony jednak pozwala 
działać bez ograniczeń. Wyraźnie też młodzi bohaterowie funkcjonują  poza wspólnotą:  od pewnego 
momentu przestają  być dziećmi, ale nie od razu zostają  przyjęci do zbiorowości dorosłych. Mainet, 
Karleto czy Renier będąc  chrześcijanami wychowują  się wśród niewiernych. Vivien nie czuje przy-
należności do grupy kupców, w których otoczeniu dorasta. Dlatego, jak zobaczymy, jedynym pun-
ktem odniesienia młodocianego bohatera staje się towarzysząca  mu niemal we wszystkich utworach 
niewielka grupa towarzyszy-rówieśników, którzy wraz z nim pozostają  „wykluczeni" na margines 
społeczeństwa. 

3. Kolejnym węzłowym punktem biografii  jest moment dokonania przez naszych bohaterów 
„pierwszego czynu", który oznacza „przekroczenie granicy dzieciństwa", a co za tym idzie, uwolnie-
nie się od dokuczliwej i nie przystającej  do możliwości i aspiracji chłopaka pozycji społecznej. Ów 
„pierwszy krok" spełniać może w opowieści podobną  rolę, jak na przykład motyw pokonania bestii 
przez przyszłego herosa. Tradycja epicka przekazuje legendę o zabiciu lwa przez kilkuletniego Pepi-
na Krótkiego41. Gall Anonim dostarcza opowieści o małoletnim Bolesławie Krzywoustym, który 
podczas polowania zwycięża w podwójnej walce: z dzikiem i rycerzem42. Epizody takie interpreto-
wać należy jako objawienie talentu, zapowiedź władczych zdolności młodzika. Czyn taki definiuje 
młodego bohatera jako przyszłego wielkiego herosa, nawet w momencie, kiedy otoczenie skłonne 
jest jeszcze postrzegać go jako dziecko. W przypadku Mainet, Karleta, a także Gerina i Authiau-
me'a zwraca jednak uwagę nierycerski charakter owego pierwszego, „dziecięcego" jeszcze czynu. 

Karleto, wypędzony przez uzurpatorów do kuchni i poniżony, ze strachu przed braćmi początko-
wo nie śmie wejść do komnat zamkowych43. Dopiero w pewnym momencie waży się przekroczyć po-
stawioną  przed nim barierę. Uzbrojony w kuchenny rożen atakuje braci. To pierwsze świadome 

3 9 Zob. J. M Pastré, Rainouart et Rennewart un guerrier  aux cuisines w: Burlesque et dérison,  s. 123-131; tamże, G. Gros, Rai-
nouart aux cuisines. 
4 0 Motyw Rolanda dorastajacego u boku wuja-imperatora utrwala żywa w średniowieczu archaiczna tradycje oddawania 
chłopców na wychowanie, najczęściej do wuja. Por. R. Carron, Enfant  et parenté dans  la France  médiévale,  X-XII  siècles, 
Genève 1989, s. 6-10; R. Bezzola, Les neveux, w: Mélanges  de  langue et de  littérature  du  Moyen  Age et de  Renaissance offerts 
à Jean  Frappier,  Genève 1970, t. 1, s. 89-115; R. Le Jan-Hennebique, Aprentissages  militaires,  rites de  passage et remises d'ar-
mes au Haut  Moyen  Age, w: Education,  apprentissages,  initiation au Moyen  Age, w: Actes du  Ier  Colloque  International  de 
Montpellier...,  „Cahiers du Crisima" 1,1991, s. 220. 
4 1 Zob. m.in. Adenet le Roi, Berthe aus grans pies, w: Les oeuvres poétiques d'Adenet  le Roi, t. 4, Bruxelles-Paris 1963, 
w. 23-82, M, IV, 55. 
4 2 Galli  Anonymi Chronicae etgesta  ducum  siveprincipumpolonorum,  wyd. K. Maleczyński, MPH t. 2,(dalej Kronika  Galla), 
s. 76-77. 
43 K, w. 300-303 i n. 
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działanie jest próbą  zemsty i odzyskania godności. Chłopiec nie jest jednak w stanie zadać śmiertel-
nego ciosu, jedynie rani brata-uzurpatora44. Wkrótce po kryjomu ucieka ze swojego królestwa. 

W Mainet  realizuje się podobny scenariusz, ale bogatszy o kilka istotnych elementów. Tu również 
przyszły Karol Wielki uzbraja się w jedyny dostępny mu oręż: rożen. Z grupą  „przybocznych" rówie-
śników wkracza do reprezentacyjnej części pałacu. Co istotne, cała banda występuje w przebraniach 
jako noble fol45.  Mainet atakuje jednego ze zdrajców, jednak, tak jak Karleto, nie zabija go. Pozo-
stając  głównym podejrzanym, postanawia nocą  uciec, w towarzystwie swego mentora i grupy odda-
nych rówieśników. 

Zbliżona sekwencja zdarzeń pojawia się, być może jako zapożyczenie z historii młodego cesarza, 
w Enfances  Garin de  Monglane.  Tym razem nie dotyczy jednak głównego bohatera, lecz jego braci: 
Gerina i Authiaume'a, którzy — na skutek pałacowego spisku — trafiają  do kuchni, podobnie jak 
osierocony Karol Wielki w powyższych przykładach. Do piętnastego roku życia pełnią  tam rolę służ-
by46. Dopiero kiedy dowiadują  się, z jak znamienitego rodu pochodzą,  postanawiają  zabić poniża-
jącego  ich seneszala. Kiedy, jak co dzień, zdejmują  mu buty, Gerin rani ciemiężyciela w nogę, czy 
wręcz ją  obcina, a Authiaume zadaje śmiertelny cios. I w tym przekazie po dokonaniu swego pier-
wszego „czynu" bohaterowie zmuszeni są  zbiec z księstwa. 

Wprawdzie opisane wydarzenie nie dotyczy samego Garina, lecz jego braci, jednak w zestawieniu 
z innymi przykładami znaczenie tego epizodu okazuje się bardzo istotne. Mainet i Karleto jedynie 
usiłowali zabić zdrajców. Bracia Garina dokonują  zabójstwa i ono otwiera im drogę do dalszej ry-
cerskiej kariery. Co ważne, zarówno nieudane próby Maineta oraz Karleta, jak i czyn dokonany 
przez Gerina i Authiaume'a mają  charakter zupełnie nierycerski. W każdym z trzech przekazów 
młodzieńcy atakują  znienacka, podczas uczty, w przebraniu albo podstępem w czasie wykonywania 
codziennej służby. Wkraczają  prosto z kuchni i posługują  się kuchennymi narzędziami: Mainet 
i Karleto rożnem, Authiaume bierze kuchenny nóż — ung couttel.  Gerin chwyta wprawdzie ung 
bran qui bien estoit fourbiz,  czyli miecz, jednak sposób w jaki posługuje się nim przywodzi na myśl 
raczej rzeźnika niż rycerza. Truwer malowniczo opisuje, że Gerin odcina bądź  rozcina nogę przeciw-
nika, niczym jagnięcy udziec47. Nietypowy rynsztunek i sposób działania niegodny prawdziwego ry-
cerza podkreśla odrębność naszych młodzików od stanu rycerskiego i poświadcza ich przynależność 
do zupełnie innego świata — do sfery  Dumézilowskiej trzeciej funkcji.  Wyjście z tej sfery  dokonać 
się musi za pomocą  środków dla trzeciej funkcji  właściwych. 

Również karierę młodocianego Reniera rozpoczyna tego typu „pospolite" zabójstwo. Chłopiec 
wzbudza zazdrość kolegów jako najzdolniejszy i najzwinniejszy z nich. Pewnego dnia współtowarzy-
sze podczas zabawy nad wodą  próbują  go utopić, nazywając  podrzutkiem i bękartem. Renier — naj-
silniejszy w grupie — bez trudu zabija prowodyra gołymi rękami, masakrując  mu twarz48. Wyzwiska 
zasiały wszakże w młodym bohaterze wątpliwość.  Chce dowiedzieć się, skąd  pochodzi i dlaczego na-
zwano go bękartem49. Wyrusza do Francji, aby poznać rodzinę i odzyskać tożsamość. 

Najjaskrawszy przykład morderstwa, które staje się warunkiem „narodzin" herosa, znajdujemy 
w Chanson d'Aspremont.  Karol Wielki w trosce o bezpieczeństwo niedorosłego siostrzeńca powierza 
go opiece arcybiskupa. Ten postanawia na czas bitwy zamknąć  Rolandina i towarzyszących  mu kole-
gów w wieży. Chłopcy, za wszelką  cenę chcą  wziąć  udział w walce. Nie są  przecież złoczyńcami ani 
mordercami, żeby trzeba było ich więzić50. Aby się wydostać, bezskutecznie próbują  przekupić pil-
nującego  ich dozorcę, proponując  mu nawet nadanie szlachectwa. W końcu bez skrupułów, drągami 
— czyli znowu na sposób zupełnie nierycerski — zabijają  sumiennego sługę i stawiają  na swoim: do-
cierają  na pole bitwy. To kolejny przekaz, który potwierdza, że przedzierzgnięcie się chłopaka w ry-
cerza kosztuje. Metamorfozę  taką  najlepiej potwierdza przelana krew. 

4 4 Ibid., w. 31: un spe el prist (de)  arsé de  aroster,  i n. 
45 M, I 40 i n. 
4 6 EGM, w. 1254 -1356. 
4 7 Ibid., w. 1346: legambe lui trencha comme cuisse de  brebiz. 
4 8 ER, w. 1595-1662. 
4 9 Ibid.,w. 1682-1690. 
5 0 ChA, w. 1239-1291. 
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„Pierwszy czyn" uruchamia dalsze etapy kariery wielkiego herosa, zazwyczaj też następuje równo-
cześnie z budzeniem się w młodziku wojowniczej natury. Od tej chwili chłopiec powoli wkracza 
w dorosłe życie, a zarazem zaczyna występować jako postać pierwszoplanowa. Po dokonaniu owego 
„czynu" bohater z reguły podejmuje lub jest skazany na wędrówkę, która kształtuje go jako herosa 
i doprowadza do przeznaczonego mu celu. Autorzy eposów świadomi tego, podkreślają,  że dopiero 
w tym momencie zaczyna się właściwa opowieść: „Tu rozpoczynają  się młodzieńcze dokonania (en-
fances)  panicza Renier" — dowiadujemy się w momencie, kiedy bohater wyrusza do Francji51. 

4. Choć dążeniem  autorów Enfances  było opowiedzenie historii wzorowego „młodo-bohaterskie-
go" żywota, nie wykorzystują  oni znanego i szeroko rozpowszechnionego w literaturze i historiogra-
fii  motywu edukacji dworskiej i rycerskiej młodzieńca52. I tym razem wyjątek  stanowią  późne Enfan-
ces Renier i Enfances  Garin de  Monglane.  Pierwsza przywołuje znany z legend, kronik i literatury to-
pos dziecka nad wiek rozwiniętego53. Z drugiej dowiadujemy się tylko, że przyszły heros wychowy-
wany incognito  w domu wieśniaka, edukowany był przez księdza nie jak prostak, lecz jak szlachcic54. 

W pozostałych utworach wczesne lata i edukacja młodzieńca nie są  wspomniane nawet konwen-
cjonalnie. Rycerskie dzieciństwo pozbawione jest w ogóle tak podstawowego, zdawałoby się, ele-
mentu jak wychowanie przyszłego herosa. Nie znajdujemy tu znanych np. z powieści dworskich scen 
pararycerskich zabaw, ćwiczeń fechtunku.  Tymczasem owi „nie wyedukowani" junacy okazują  się 
w sztuce walki nadzwyczaj biegli. W chansons de  geste  bohaterowie, w momencie kiedy się pojawia-
ją,  potrafią  już wszystko, a przede wszystkim potrafią  walczyć. Jak gdyby rodzili się z tą  umiejęt-
nością. 

Za wszystkich Enfances  jasno wynika, że najważniejsza dla wzorowego rycerskiego debiutu jest 
nie tyle edukacja, ile wrodzona wojownicza natura chłopaka. Prawda ta narzuca się tym wyraźniej, 
że —jak powiedzieliśmy — większość bohaterów (Mainet, Karleto, Vivien, Renier, Garin i Ogier) 
wychowuje się, a co za tym idzie, debiutuje na wygnaniu, w obcym środowisku. 

Nawet w Enfances  Renier i Enfances  Garin de  Monglane  — w eposach, które wyjątkowo  zawierają 
wątek  rycerskiej edukacji, wyraźnie dano do zrozumienia, że o wszystkim decyduje rycerskie powo-
łanie, „zew krwi", który jest właściwym motorem bohaterskich akcji. Renier, wychowując  się na sa-
raceńskim dworze, odbiera solidną  dworską  edukację, ale nie wie skąd  i z jakich kręgów pochodzi. 
W pewnym momencie, pod wpływem impulsu, wyrusza jednak do Francji w poszukiwaniu rodziny 
i jego przeznaczenie się spełnia. Dziecko wychowane wśród niewiernych w Wenecji, wyrasta na nie-
doścignionego obrońcę chrześcijaństwa. 

Ten sam mechanizm konstruowania opowieści działa w przypadku Garina. Powołanie sprawia, że 
Garin — nie znając  swojego prawdziwego pochodzenia i wychowując  się w lesie — wybiera mimo 
wszystko właściwy cel życiowy: postanawia zostać rycerzem. Pierwszą  walkę chłopak stacza biorąc 
udział w turnieju. Wygrywa go i wtedy postanawia opuścić dom55. 

O wiele bardziej wyrazista jest historia Viviena. Tutaj chłopiec wie kim jest, lecz okoliczności 
zmuszają  go do udawania kogoś innego. Jego pochodzenie niedługo zresztą  daje się utrzymać w ta-
jemnicy, tak bardzo chłopak wyróżnia się na tle otoczenia. Ponownie pojawia się motyw „odziedzi-
czonej natury". Choć Vivien jest przez swych opiekunów kształcony na kupca, a opuścił dom ro-
dzinny mając  zaledwie 7 lat i 4 miesiące,  jednak czuje się rycerzem56. Żąda  od przybranego rodzica 
wierzchowca, a kiedy ten odmawia, młodzieniec sam za powierzone mu pieniądze  kupuje sobie na 
targu konia, a później również psy myśliwskie i sokoła. Kupcy, widząc  młodzika w siodle, zauważają, 

5 1 ER, w. 2048. 
5 2 Zob. D. Alexandre-Bidon, D. Lett, Les Enfants  au Moyen  Age (Ve-XVe  siècles), Paris 1997, s. 79-81, 194-202; N. Orme, 
From  Childhood  to chivalry: the education  of  the English  Kings  and  aristocracy 1066-1530,  London-New York 1984, passim, 
R. Le Jan-Hennebique, op. cit., s. 211-232. 
5 3 ER, w. 1575-1592. Edukacja bohatera obejmowała przede wszystkim dziedziny przydatne w życiu dworskim: naukę wy-
mowy, tańca, jazdę konna, sztukę myśliwska oraz grę w damkę i szachy. Autor zaznacza niezwykłą  siłę i biegłość młodocia-
nego bohatera we wszystkich tych domenach. 
5 4 EGM, w. 547-548: mie en guise de  garchon — — en guise de  baron. 
5 5 EGM, w. 1436-2252. 
5 6 EV, w. 653 i n. 
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że niezwykle przypomina on francuskich  rycerzy, którzy w Hiszpanii walczą  z niewiernymi. Mout 
ressenble de  la geste franachoise  — rycerza bowiem rozpoznać można gołym okiem57. 

Rycerski fach  ukazuje się jako swoiste powołanie — wręcz jako rodzaj przeznaczenia. Rycerskość 
ma się we krwi, nie trzeba się jej uczyć, ale nie można też poskromić ani wykorzenić skłonności do 
podejmowania wielkich czynów58. Historie innych bohaterów, obrazują  również, choć nie w tak 
spektakularny sposób, tego rodzaju „zew krwi". 

Właśnie budząca  się wojownicza natura nie pozwala uwięzionemu na czas bitwy Rolandowi usie-
dzieć spokojnie59. Kiedy słyszy odgłosy wyruszającej  armii, za wszelką  cenę musi przyłączyć  się do 
walki. Wrodzone poczucie przynależności do „kasty" rycerzy przejawia się również w silnym poczu-
ciu godności i odrębności od innych grup społecznych. Rolandin, naradzając  się z kolegami, stwier-
dza, że nie mogą  iść pieszo niczym prości pachołkowie: a pié ausins comme garçon60. Chociaż chro-
niono go przed walką,  niczym małe dziecko, to nawet dziecko wie, że szlachectwo zobowiązuje.  Ry-
cerz dosiada konia, piechotą  może chodzić parobek. 

Motyw nad wiek rozwiniętego poczucia rycerskiego obowiązku  i godności dostrzeżemy też w za-
chowaniu Ogiera. On również włącza  się do bitwy, w której jako małoletni zakładnik Karola Wiel-
kiego, miał nie brać udziału. Chociaż Ogier nie został jeszcze pasowany, czuje się na siłach wesprzeć 
wuja Namlona i cesarza, a tym samym udowodnić swoją  przynależność do klasy rycerskiej. Rycerska 
natura Ogiera sprawia, że nawet w synu domniemanego buntownika szlachetność i prawość biorą 
górę. 

Podobnie jak Rolandin i Ogier, również Mainet, uznany za zbyt młodego, nie zostaje dopuszczo-
ny do udziału w bitwie. I, jak w pozostałych przypadkach, chłopiec wbrew woli opiekuna wymyka się 
i uzbrojony jedynie w kij, dosiadając  nieujeżdżonego konia przybywa na pole walki61. 

Przed pierwszym starciem bitewnym opiekun próbuje uchronić również Reniera. Uważa, że chło-
piec jest jeszcze zbyt młody i rozsądniej  będzie, jeśli zostanie w towarzystwie dam (!)62. Rozsądek 
nie jest jednak argumentem, który przemówiłby do junaka. Kiedy pod bramy miasta podchodzi ol-
brzym Corsoult, Renier, mimo zakazu, po kryjomu wymyka się uzbrojony w maczugę, ponieważ, nie 
będąc  jeszcze pasowany, nie chce posługiwać się mieczem i oczywiście pokonuje olbrzyma. 

W zupełnie inny sposób przekonanie o sile wojowniczego powołania zostaje zilustrowane w En-
fances  Guillaume.  Do miasta przybywa posłaniec Karola Wielkiego, proponując,  aby starsi synowie 
Aymeriego udali się na dwór królewski, gdzie dopiero po kilku latach służby zostaną  wcieleni w sze-
regi rycerstwa63. Bracia Guillaume'a są  zachwyceni. On — wręcz przeciwnie. Jest bowiem przeko-
nany, że już od dawna powinien wraz z braćmi trudnić się prawdziwie męskimi zajęciami: walką  z 
Saracenami i podbojem nowych ziem. Odmawia dworskiej służby i chce od razu wyruszyć do boju64. 
Dla Guillaume'a, nawet kiedy otoczenie skłonne jest jeszcze postrzegać go jako dziecko, nie istnieje 
wybór inny niż walka. Braci, którzy gotowi są  spędzić najbliższe lata w zaciszu Karolowego dworu, 
mocnymi słowami pomawia o pochodzenie z nieprawego łoża, co barwnie obrazuje kwestię dzie-
dziczności rycerskiej natury65. Skoro bracia nie podzielają  jego wojowniczego zapału, niechybnie są 
bękartami... 

Przykłady zaczerpnięte z młodzieńczej historii Karola Wielkiego przekonują,  że poza tempera-
mentem i wysokim poczuciem godności, również wygląd  zewnętrzny i sposób bycia zaświadcza 
o przynależności do rycerstwa, o czym mówiła już scena z Enfances  Vivien.  W Hiszpanii Mainet po-

5 7 Ibd., w. 209-1210: Mout  resenble de  la geste Franchoise/  qui en Espaigne les Sarrazins  guerroient. 
5 8 Por. R. Carron, op. cit., s. 23-26; A. Moisan, op. cit., s. 75-81. 
5 9 Por. M. Stanesco, op. cit., s. 42-43. 
6 0 ChA, w. 1319 -1320. 
6 1 EO, w. 905-1310; M, II129 i n. 
6 2 ER, w. 2972-3215. 
63 EG, w.66-67 i n. 
6 4 Przeciwstawienie dworskości i wojowniczości wynika w pewnym stopniu z charakterystyki postaci Guillaume'a: w całym 
cyklu występuje on jako typowy wojownik: brutalny, nieokrzesany i nie baczący  na konwenanse. Por. Chanson de  Guillau-
me; J. Frappier, Les chansons de  geste du  cycle de  Guillaume d'Orange,  t. 1-2, Paris 1955-65, passim; A. Drzewicka op. cit., 
s. 69-93; J.-H. Grisward, Archéologie,  s. 209-228. 
65 EGw. 77: fiz  a putains, mauvais garsons frarins. 
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czątkowo  występuje incognito.  Nikt nie zna jego pochodzenia, jednak z niezwykłej odwagi i zacho-
wania wszyscy wnioskują,  że nie jest on zwykłym młodzieńcem66. Karleto i jego opiekun próbują  po-
dawać się za kupców, jednak saraceński władca od razu podejrzewa, że ma do czynienia z ludźmi 
wysokiego urodzenia67. Karleto zostaje rozpoznany. Jego królewskiego pochodzenia nie da się za-
taić. Identyczną  scenę obserwujemy w Enfances  Renier. Bohater, przybywając  do Francji, również 
podaje się za kupca, ale po jego sposobie bycia od razu widać, że kupcem nie jest68. Dziedziczność 
rycerskiej natury przejawia się również w tym, że „na rycerza się wygląda"  i wrodzonej „klasy" nie 
da się ukryć69. 

Postać Rainouarta z Chanson de  Guillaume  w oryginalny sposób łączy  motyw dorastania w obcym 
środowisku i wątek  budzenia się w bohaterze ducha rycerskiego. Jak mówiliśmy, po latach spędzo-
nych w cesarskiej kuchni, czyli jak należy się domyślać: bez żadnej rycerskiej edukacji, Rainouart 
przyłącza  się do armii sławnego Guillaume'a. Nie potrafi  posługiwać się rycerskim orężem, a jedy-
nie wielkim kijem, nazywanym tinel,  którym wcześniej posługiwał się w kuchni. Jednak jego udział w 
bitwie decyduje o zwycięstwie. Sprawa to niebywała, żeby „nie-rycerz" ocalał rycerstwo. Pod koniec 
pieśni wyjaśnia się tajemnica owego samorodnego talentu. Rainouart okazuje się bowiem bratem 
Guibourc-Orable, żony Guillaume'a, co prawda przechrzczonej Saracenki, ale wysokiego urodze-
nia. Fakt, że w tej nieco komicznej postaci budzi się wojownik, dowodzi po raz kolejny, że rycerstwo 
ma się we krwi, nawet jeśli jest to krew saraceńska. 

Przywoływane powyżej sytuacje nie są  jedynie fabularnymi  chwytami, mającymi  ubarwić akcję. 
Wyrażają  one przekonanie, że rycerstwo to kwestia natury, pochodzenia, krwi. Ten sposób myślenia 
jest podwaliną  etosu chanson de  geste.  Każdy, poprzez urodzenie, ma przypisane miejsce w społe-
czeństwie. Przytaczane fragmenty  Enfances  i cały dorobek epiki francuskiej  ilustrują  i utrwalają 
sformułowaną  między innymi przez Gerarda z Cambrai i Adalberona z Laonu koncepcję odwiecz-
nego porządku  świata: na tym padole jedni winni modlić się, inni walczyć, inni jeszcze pracować. 
Dlatego rycerz zawsze pozostanie rycerzem, a kupiec kupcem70' 

5. Kiedy w młodocianych bohaterach odzywa się wojownicza natura i wkraczają  na pole bitwy, 
głównym ich dążeniem  staje się potwierdzenie własnej wartości, wykazanie się rycerskimi umiejęt-
nościami, ponieważ nie będąc  jeszcze rycerzami muszą  udowodnić, że godni są  nosić takie miano. 
Korpus opowieści stanowią  więc dość sztampowe, w gruncie rzeczy, opisy bohaterskich wyczy-
nów. Od początku  młodzik ujawnia zdolności przywódcze, wychodzi przed szereg, zdobywa sławę, 
odnosząc  serię błyskotliwych zwycięstw, zazwyczaj daje się też zauważyć ocalając  życie jakiejś zna-
czącej  personie. Zdobycie w walce broni i konia, zyskanie uznania władcy i akceptacji grupy do któ-
rej się aspiruje, a w kilku przypadkach także podbicie serca kobiety, pozwalają  junakowi stać się 
pełnowartościowym herosem. 

Nie jest naszym celem szczegółowe omawianie kolejnych dokonań poszczególnych bohate-
rów. Przedstawiamy jedynie motywy najbardziej charakterystyczne dla rycerskiego debiutu, zwła-
szcza te odróżniające  „walki młodzieńcze" od walk „prawdziwych" rycerzy. Junacy, przez otoczenie 
nadal postrzegani jako dzieci i nie przyjęci jeszcze w szeregi rycerstwa, funkcjonują  też poza rycer-
skim etosem. Ich pierwsze zbrojne wystąpienia  bywają  więc niekonwencjonalne. Bohaterowie ata-
kują  znienacka, nierycerską  bronią,  nierzadko też uciekają  się do podstępu, działają  incognito, 
w przebraniu. 

Vivien z grupą  uzbrojonych kupców dzięki podstępowi zdobywa Luiserne bez większego kłopotu. 
Saraceni nie bronią  grodu ponieważ kompani Viviena nie wzbudzają  ich podejrzeń. Są  nie tyle 

6 6 M, III 162-163. 
6 7 K, w. 451-499 in. 
6 8 ER, w. 2610-2613. 
6 9 Zob. F. Suard, Motif  du  déguisement  dans  quelques chansons du  cycle de  Guillaume d'Orange,  w: Chanson de  geste et tradi-
tion épique en France  au Moyen  Age, Caën 1994, s. 111-126. 
7 0 Zob. m.in. Adalbéron de Laon, Poème au Roi Robert, wyd. C. Carozzi, Paris 1979, (w. 295-296); G. Duby, Les trois ordres 
ou l'imaginaire  du  féodalisme,  Gallimard 1978, passim; J. Flori, Rycerze i rycerskość  w średniowieczu,  Poznań 2003, 
s. 182-186, M. Stanesco, op. cit., s. 30-42; R. Carron, op. cit. s. 25. 
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przebrani, co ubrani w swe zwykłe stroje kupców, pod którymi chowają  rycerski oręż, aby się nim 
posłużyć gdy już będą  wewnątrz  miasta71. 

Kolejne przykłady mają  nieco inny wydźwięk. Renier, który wymyka się „spod opieki" pokonuje 
olbrzyma Korsołta i niepostrzeżenie wraca do pałacowych komnat. Świadkiem jego zwycięstwa jest 
tylko giermek i mały chłopiec, który obserwując  scenę z wieży, dziwi się, że bohater po cichu prze-
myka się do miasta i wkrada się do pałacu „małymi drzwiczkami". Kiedy do zgromadzonych dociera 
wieść o triumfie  nieznanego bohatera, Renier nie wyjawia prawdy. Nie spływa na niego chwała pier-
wszego zwycięstwa — bohater występował incognito. 

Mainet w jednej z początkowych  scen utworu znienacka atakuje braci uzurpatorów li noble fol. 
Niestety, tekst zachowany jedynie we fragmentach  nie wyjaśnia, o jakie dokładnie przebranie cho-
dzi (możliwe, że wciela się w rolę błazna), ale istotna jest sama idea udawania kogoś, aby ukryć swą 
prawdziwą  tożsamość. 

W Enfances  Ogier bohater i towarzyszący  mu rówieśnicy postanawiają  odebrać uzbrojenie dezer-
terującym  Longobardom i zając  ich miejsce na polu bitwy, do której nie zostali dopuszczeni72. 
Ogier przejmuje zbroję i miecz Aloriego, dowódcy Longobardów oraz najważniejszą  cesarską  cho-
rągiew  — Oriflambe.  Kiedy tak uzbrojony pojawia się pośród rycerstwa, wszyscy biorą  go za Alorie-
go. Niejako pod jego postacią  ratuje życie cesarzowi, a później swemu wujowi, który również go nie 
rozpoznaje. Dopiero wtedy Ogier ujawnia kim jest i ma zostać nagrodzony za odwagę. W całym po-
czątkowym  fragmencie  jednak występuje jako ktoś inny. 

W przypadku debiutujących  junaków „wchodzenie w czyjąś  rolę" jest przede wszystkim sposo-
bem na zdobycie broni, dającej  nie tylko możliwość walki, ale będącej  znakiem społecznego statusu. 
Zbroja, oręż, charakterystyczny strój, stanowią  integralną  część postaci. Bohater, który dopiero de-
biutuje jest tych atrybutów pozbawiony. Użycie cudzej broni i „wejście w cudzą  skórę" pozwala mło-
dym bohaterom wykreować się, a właściwie wkraść w sferę  „dorosłych". Podszywanie się pod kogoś 
stanowi też w najbardziej przyziemnym, dosłownym sensie formę  ominięcia nałożonego przez star-
szych zakazu dobywania miecza czy udziału w walce. 

Młodzi bohaterowie, nie będąc  jeszcze pasowani, nie mają  prawa walczyć białą  bronią.  I, co naj-
ciekawsze, większość bohaterów Enfances,  z wyjątkiem  Ogiera, Viviena i Garina, tego zakazu prze-
strzega. Zadziwia legalizm, jaki nasi junacy wykazują  w tej właśnie kwestii, podczas gdy w innych 
sprawach zachowują  się bezwzględnie i — jak widzieliśmy — łatwo przychodzi im łamanie wszel-
kich zakazów i obyczajów — również rycerskich. Guillaume nie chce przyjąć  miecza od ojca, bo „to 
by się nie spodobało Bogu". Renier odmawia, ponieważ: „nie był jeszcze pasowany", takie przykła-
dy można mnożyć73. Junacy, zbrojąc  się przed bitwą  czy odbierając  rynsztunek pokonanemu prze-
ciwnikowi, biorą  wszystko — poza mieczem. 

Przyszli herosi do momentu pasowania walczą  kijami, rzadziej mowa jest o lancy. Są  to kije spe-
cjalnie zaostrzone, okorowane, w trzech przypadkach mowa jest konkretnie o drągu  z drewna jabło-
ni. Truwerzy opisują  je szczegółowo, niczym przedniej jakości miecze74. Chodzi więc o konkretny 
rodzaj broni. Sprawa jest jasna w przypadku Reniera, który nawet wtedy, kiedy został już pasowany, 
posługuje się maczugą,  czasem też nazywaną  drągiem75.  Scena na polu bitwy nie pozostawia wątpli-
wości co do tego, że mamy tu do czynienia z rodzajem atrybutu, stanowiącego  część charakterystyki 
postaci. Saraceni widząc  wymachującego  maczugą  młodzika są  przekonani, że oto zjawił się jego 
zmartwychwstały dziad — Rainouart, którego nieodłączną  bronią  była właśnie legendarna maczu-
ga76. Ów „bohater charakterystyczny" epiki starofrancuskiej  — zawsze pieszo i z bosymi stopami — 
pojawia się w wielu utworach. 

7 1 EV, l. XLII-XLV. 
7 2 EO, w. 994-1206. W podobny sposób uzbraja się nie pasowany Girart, zob. ChG, w. 365-385. 
73 EG, w. 447; ER, w. 3516-3517. 
7 4 Np. ChA w. 3971: a son col tint un grant  pel de  pomier; EG, w. 367: un grant  peil aguisiéit,  w. 436: abait a son tinel  pesant; 
ER w. 3528: un pel agu grant  gros et planier. 
75 Zamiennie występują:  massue, tinel,  pel i inne. 
7 6 ER, w. 3585 i n. 
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Przywoływaliśmy już wątek  wstępowania Rainouarta na drogę rycerską  z Chanson de  Guillaume. 
Nieobyty z rycerskim rzemiosłem bohater nie chce i nie potrafi  walczyć mieczem. Twierdzi też, że 
nie spodobałoby się Bogu, gdyby poszedł on do walki z bronią  inną  niż jego tinel.  Słysząc,  że Gui-
bourc zamierza podarować mu ogiera odpowiada: „Niczego na świecie nie nienawidzę bardziej niż 
konia"77. Kolejne sceny opisują  niezręczność Rainouarta w posługiwaniu się rycerskimi akcesoria-
mi, jak zakładanie na raz kilku hełmów i osłanianie się kilkoma tarczami czy opory przed użyciem 
miecza. Podobne sceny zdają  się być elementami typowo komicznymi, łatwo skojarzyć je z karnawa-
łowym „światem na opak"78. Ich znaczenie jest jednak głębsze. A. Moisan analizując  postać „Rai-
nouarta z maczugą"  zwraca uwagę na konotację takiej broni79. Posługiwanie się mieczem jest w ka-
tegoriach świata chanson de  geste  nie tylko umiejętnością  czy sztuką,  ale również rytuałem. Szla-
chetna broń, łącząca  się z pewnym systemem wartości, zostaje w przypadku Rainouarta, ale również 
pozostałych naszych junaków, zastąpiona  prymitywną  maczugą  czy kijem. Ów tinel  nie wymaga 
techniki, w posługiwaniu się nim nie chodzi o żaden rytuał, a tylko o skuteczność. Kiedy Rainouart 
zaczyna w końcu posługiwać się rycerską  bronią,  równocześnie z nauką  techniki fechtunku  musi po-
znać i przyswoić rycerski system wartości80. Posługiwanie się w walce kijem czy maczugą,  zamiast 
miecza, świadczy więc o przynależności bohatera do innego świata niż świat rycerski. Podobne zna-
czenie mają  sceny, w których młodzi herosi: Mainet, Karleto, Gerin i Authiaume uzbrojeni w rożen 
czy kuchenny nóż atakują  przeciwników znienacka i wbrew rycerskim regułom. Prymitywna broń 
byłaby atrybutem tej siły w stanie czystym i walki, która niekoniecznie podporządkowana  jest wiel-
kiej sprawie. Legalizm młodzików, jeśli chodzi o nie używanie miecza, ma więc swoje uzasadnienie. 
Walcząc  kijem określają  się oni jako bohaterowie w typie bliżsi brutalnemu wojownikowi Herakle-
sowi, czy gigantycznemu Bhimie (któremu obok maczugi zdarza się walczyć nawet wyrwanym drze-
wem) niż rycerskiemu Achillesowi czy Ardźunie81. 

6. Zdobycie prawdziwie rycerskiej broni to bardzo istotny etap bohaterskiego żywota. Najściślej 
łączy  się on z procesem wstępowania młodzieńca w poczet rycerstwa i w pewnym sensie właśnie ów 
proces symbolizuje82. Zdobywanie broni jest walką  o własny status, o miejsce w społeczeństwie. Zu-
pełnie wyjątkowa  sytuacja, ukazana w Enfances  Vivien,  gdzie młodzieniec kupuje oręż, choć nie 
mieści się w rycerskim systemie wartości, jednak obrazuje w inny sposób to samo przeświadczenie 
— miecz tworzy rycerza. 

Mylne byłoby przypuszczenie, że zdobycie miecza na wrogu czy otrzymanie go podczas pasowa-
nia, ma jedynie znaczenie praktyczne. W praktyce bowiem, jak widzieliśmy, nieuzbrojeni junacy 
włączając  się do bitwy chwytają  pierwszą  nadarzającą  się broń — kij czy w niektórych przypadkach 
miecz — i bez najmniejszego problemu każdym orężem walczą.  Ceremonialne przypasanie młode-
mu rycerzowi miecza czy brawurowe zdobycie legendarnej broni na niezwykłym przeciwniku ma 
przede wszystkim znaczenie symboliczne. 

Zastanawiając  się nad istotą  rycerskiej inicjacji należy rozróżnić dwa zazębiające  się wątki  hero-
icznej biografii.  Trzeba mówić osobno o ceremonii przypasania miecza i osobno o bohaterskim zdo-
bywaniu tegoż miecza. Akt pasowania jest punktem „programu obowiązkowego",  kluczowym dla 
procesu stawania się rycerzem. Obrzęd ten ma przede wszystkim funkcję  wprowadzenia junaka do 
społeczności dorosłych wojowników. 

Na potrzebę zdobycia miecza, który jest — po prostu — narzędziem rycerskiego rzemiosła, na-
kłada się dążenie  bohaterów do zdobycia oręża szczególnego, czy wręcz cudownego. Jest to — po-
wiedzielibyśmy — punkt „nadprogramowy" kariery rycerskiej, zaświadczający  o najwyższych kwali-

7 7 ChG, w. 2840. 
7 8 Por. J.-P. Martin, Le personnage de  Rainouart, entre épopée et carnaval,  w: Comprendre  et aimer la chanson de  geste,  Paris 
1994, s. 63-86. 
7 9 A. Moisan, Du tinel  à l'épée  ou le lent apprentissage  du  métier des  armes chez „Rainouart au tinel",  w: Le geste et les gestes 
au Moyen  Age, Aix-en-Provence 1998, s. 429-441. 
8 0 Ibid., por. też M. de Combarieu, L'  idéal  humain, s. 6 i n., 41 i n.; zob. też J. Wathelet-Willem, La femme  de  Rainouart, 
w: Mélanges  de  langue et de  littérature  du  Moyen  Age et de  Renaissance offerts  à Jean  Frappier,  Genève 1970, t. 2, s. 1105. 
8 1 Zob. G. Dumézil, Les dieux  des  Germains, Paris 1959, s. 114-115; J.-H. Grisward, Archéologie  de  l'épopée  médiévale, 
s. 211-227. 
8 2 Zob. M. Stanesco, op. cit., 45-70. 
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fikacjach  młodego herosa. Często też „cudowna" czy szczególna broń jest (zwłaszcza w znaczeniu 
intertekstualnym) elementem dopełniającym,  konstruującym  postać83. W Chanson d'Aspremont  Ro-
landin, walcząc  kijem, pokonuje Aumonta, zdobywając  w ten sposób wierzchowca, róg Olifant 
i miecz Durendal, który Karol Wielki przypnie mu później do boku podczas ceremonii pasowania. 
Nie ma żadnych wątpliwości  co do tego, że broń to wyjątkowa.  Roland, jakiego znamy z Pieśni o Ro-
landzie,  nie istnieje bez Durendala i Olifanta. 

Zdobycie broni czy rumaka na przeciwniku stanowi więc mocny punkt idealnej biografii  herosa. 
Dlatego zarówno w Mainet,  jak i w Karleto,  młodociany bohater walcząc  przypiętym mu podczas ce-
remonii pasowania rodowym mieczem Joyeuse, zdobywa ponadto w pojedynku z saraceńskim wo-
dzem legendarny Durendal. Jest to — po prostu — kolejny popis młodego championa. Nawet w tak 
późnym utworze jak Enfances  Garin de  Monglane,  w którym wiele sensów gubi się w gąszczu 
wątków  fabularnych,  Garin zdobywa w walce z olbrzymem niezwykły miecz Alexander, który wykuty 
został razem z Durendalem84 — do kolekcji chwalebnych przygód bohatera dołącza  i ta, w której 
zdobywa on „cudowną  broń". 

W Enfances  Ogier młody bohater, już po pasowaniu i walcząc  swym „normalnym" mieczem, po-
konuje jednego z saraceńskich dowódców — Brunamona. Zdobywa rumaka Broiefort,  który będzie 
jego towarzyszem w innych pieśniach. Z postacią  Ogiera kojarzy się też jego nieodłączny  miecz 
Courtain. Historię jego zdobycia również śledzimy w Enfances.  Ogier dostaje Courtain od swego sa-
raceńskiego przyjaciela Carahuela w podziękowaniu za obronę jego honoru w pojedynku. 

Ciekawy kontekst dla wyczynów epickich junaków stanowi fragment  Historii  Longobardów  Pawła 
Diakona85. Po zwycięstwie nad Gepidami Longobardowie wrócili do swoich siedzib. Król Audoin, 
ze względu na panujący  obyczaj, nie dopuścił do uczty swego syna Alboina, choć ten mężnie odzna-
czył się w bitwie. „Wiecie — powiedział — że nie ma u nas w zwyczaju, aby syn królewski ucztował 
wraz z ojcem, zanim nie zdobędzie oręża od króla obcego narodu." Alboin wziął  więc ze sobą  czter-
dziestu młodzieńców i udał się do Turisinda, króla Gepidów. Mimo pokojowych zamiarów obu 
stron o mało nie doszło do starcia, jednak w końcu prawy król Turisind wręczył Alboinowi oręż swe-
go syna, który właśnie z ręki Alboina zginął. 

Z przytoczonego fragmentu  (ciekawego dla nas również ze względu na przyboczną  junacką  dru-
żyną  młodego księcia) jasno wynika, że w tradycji longobardzkiej królewski syn, choćby nawet wsła-
wił się wybitnymi zwycięstwami, zostanie uznany za „dorosłego" dopiero wtedy, kiedy zdobędzie 
broń od „obcego króla". U Pawła Diakona obyczaj dopełnia się na drodze niemal pokojowej, co 
chyba nie musi być regułą.  Istota tego obyczaju tkwi być może w przekonaniu, że dopiero kiedy „ob-
cy" poznają  i uznają  siłę i męstwo młodocianego wojownika, a w tym przypadku następcy tronu, do-
piero wtedy będzie on godzien uczestniczyć we wspólnej uczcie, czyli wejść do wspólnoty dorosłych 
mężczyzn86. 

Czy nie do podobnego obyczaju odwołuje się tradycja epicka, ukazując  popisy debiutujących  wo-
jaków? Zdobycie broni na pokonanym przeciwniku, w podobny sposób jak w społecznościach bar-
dziej pierwotnych zabicie szczególnego zwierzęcia — dzika czy niedźwiedzia, potwierdza męstwo 
i dojrzałość młodzieńca. Czy zawsze dowodem męskiej sprawności bohatera musi być przelana 
przez niego krew? W kontekście przytoczonego przekazu longobardzkiego inaczej można spojrzeć 
na scenę wręczenia Ogierowi miecza Courtain przez Cahruela. Możliwe, że wątek  ten jest reflek-
sem dawnej germańskiej tradycji. Cahruel wręczałby Ogierowi miecz w uznaniu jego waleczności, 
a zarazem dojrzałości, podobnie jak uczynił to Turisind. 

83 Dorastanie popularnych epickich herosów ma bardzo wyraźny wymiar intertekstualny. Z punktu widzenia funkcjonowa-
nia Enfances  wśród innych utworów epiki rycerskiej, etap „dojrzewania" postaci jest zarazem procesem kreowana jej w ta-
kim kształcie, w jakim znana jest odbiorcom z innych przekazów. Bohater zdobywa „swój" miecz, czyli miecz, który jemu 
jest przeznaczony i który go wyróżnia. Znajduje „swojego" konia, poznaje przyszłą  żonę i podbija miasto, z którym kojarzo-
ny będzie jego ród czy wreszcie zyskuje przydomek, pod którym funkcjonuje  w innych chansons de  geste.  Doskonały przy-
kład takiego „programu" do wykonania znajdujemy w EG. 
8 4 EGM, w. 3238 i n. 
85 Paweł Diakon, Historie  Rzymskie,  Historia  Longobardów,  Warszawa 1995, przeł. I. Lewandowski, s. 211-212. 
8 6 Zob. J. Flori, op. cit., s. 197; R. Le Jan-Hennebique, op. cit. s. 222-226. 
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Podobną  sytuację opisuje wspomniany powyżej fragment  Chanson d'Aspremont.  Aumont — syn 
najpotężniejszego muzułmańskiego władcy — zostaje pokonany przez Rolandina, równego mu 
przecież statusem wychowanka cesarza. Szlachetny Saracen widząc,  że nadszedł jego kres i docenia-
jąc  męstwo debiutującego  w bitwie Rolanda, dobrowolnie przekazuje mu Durendal, twierdząc,  że 
po jego śmierci tylko ręka młodzika godna będzie dobywać tego doskonałego miecza87. Analogie do 
historii Alboina są  bardzo wyraźne. 

Zupełnie inaczej dzieje się w obydwu wersjach młodości Karola Wielkiego. Kiedy goszczący  mło-
dzika król chce go pasować, Karleto, podobnie jak Mainet, odmawia przyjęcia saraceńskiej broni88. 

Chce walczyć przeznaczonym mu mieczem Joyeuse, wykutym przez Izaaka, należącym  do jego 
przodków, a przede wszystkim do pierwszego chrześcijańskiego króla Chlodwiga i zawierającym 
w rękojeści liczne relikwie. Rodzinna Joyeuse staje się tu symbolem religijnej odrębności bohatera, 
wkrótce imperatora, odróżniającym  go od Saracenów, którzy wyjątkowo  nie występują  jako wrogo-
wie, ale nawet jako przyjaciele pozostają  przecież innowiercami. Przyjmując  od nich oręż, przyszły 
cesarz uchybiłby swej wierze. 

Karol Wielki nie może posługiwać się pierwszą  lepszą  bronią.  Miecz musi być odzwierciedleniem 
rycerza. W takich kategoriach należy też interpretować scenę poprzedzającą  ceremonię pasowania 
Guillaume'a, kiedy bohater odrzuca kolejne proponowane mu przez cesarza zbroje i miecze twier-
dząc,  że są  dla niego zbyt „lekkie"89. Jego buńczuczna odmowa nikogo nie oburza i wreszcie dostar-
czony zostaje mu rynsztunek należący  do Karola Wielkiego. Dopiero te akcesoria młodzik uzna za 
godne swej siły i waleczności. Jednocześnie w scenie tej cesarz, przekazując  Guillaume'owi swój 
oręż, w pewnym sensie adoptuje go i wskazuje jako dziedzica swego prestiżu90. 

Sytuacja przywodzi na myśl identyczną  niemal scenę z Tain.  Młody Cuchulainn też żąda  szczegól-
nej broni. W zamku króla Conchobara jedynie oręż samego króla okazuje się odpowiedni. Inne 
sztuki broni rozpadają  się w konfrontacji  z siłą  chłopaka. Podobnie dzieje się z kilkunastoma pro-
ponowanymi mu rydwanami: irlandzki heros zadowala się dopiero wozem należącym  do Concho-
bara91. W rzeczywistości epickiej jakość miecza, podobnie jak jakość konia, świadczy o wielkości 
rycerza. 

Zdobycie przez bohatera niezwykłej, wyróżniającej  go broni albo rumaka, którego nikt nie zdołał 
dosiąść,  to odpowiednik „prób miecza", czy „prób tronu". Próby takie, będące  swego rodzaju orda-
liami, podczas których „cudowny przedmiot" wskazuje osobę, której jest przeznaczony odnajduje-
my w bardzo wielu tradycjach. O wiele wyraźniej niż w chansons de  geste  motyw ten zaznaczył się 
w powieściach rycerskich92. Jednak nawet na podstawie grupy Enfances  widać, że zdobycie nadzwy-
czajnej broni nie tylko świadczy o waleczności „kandydyata na herosa", ale przede wszystkim po-
twierdza jego niezwykłą  predestynację. 

7. Choć ceremonia pasowania powinna być, jak się zdaje, punktem centralnym wszystkich Enfan-
ces, jednak większość eposów opisuje to wydarzenie zdawkowo, tylko niektóre przekazy poświęcają 
mu więcej uwagi. Najmocniej rola rytualnego wprowadzenia w szeregi rycerstwa wydobyta została 
w Enfances  Guillaume.  Pasowanie Guillaume'a, a przy okazji jego braci, jest momentem kulmina-
cyjnym całego utworu. Od początku  młodociany bohater zapowiada, że jedzie do Francji po to, aby 
pasował go Karol Wielki, a ceremonia ma przypaść na dzień Zesłania Ducha Świętego, co dodatko-
wo uwypukla jej znaczenie93. 

Jak powiedzieliśmy, przed samym rytuałem Guillaume odrzuca kolejne proponowane mu przez 
cesarza miecze i zbroje, mówiąc,  że są  dla niego zbyt „lekkie". Kiedy wreszcie dostarczony zostaje 

8 7 ChA, w. 6035-6050 i n. 
8 8 M. III 127-128. W K młodzik odmawia przyjęcia broni z rąk  Galafria,  woli bowiem zostać pasowany przez chrześcijani-
na. Aktu dokonuje więc wierny sługa przyszłego cesarza. K, w. 925-926, Ç[i]valer  nen sero da  le man de  Escler.  /  Civaler  se fi 
faire  a Morando  de  River. 
8 9 EG, w. 3537-2621. 
9 0 R. Le Jan- Hennebique, op. cit. s. 223-224. 
9 1 Tain,  czyli uprowadzenie  stad  z Cüailnge,  tłum. E. Bryll, M. Goraj, Warszawa 1983, s. 98-99. 
9 2 Zob. A. Micha, L'épreuve  de  l'épée,  w: De la chanson de  geste au roman, Genève 1976, s. 433-446. 
93 EG, w. 450-452, w. 556-571; w. 632-633. w. 2260-2268; w. 2360-61. Zob J. Flori, Rycerstwo w średniowiecznej  Francji, 
s. 117; M. Stanesco, op. cit., s. 64, L. Gautier, op. cit. s. 129-130. 
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miecz godny młodocianego herosa, Guillaume żąda,  aby cesarz pasował go w Saint Denis. Miejsce, 
w którym odbędzie się ceremonia, musi również odpowiadać jego nadzwyczaj wysokiemu poczuciu 
własnej wartości. I ta zachcianka zostaje spełniona. W szczególnym dniu, w szczególnym miejscu, ze 
szczególnych rąk  Guillaume dostaje szczególny oręż i pełen rycerski rynsztunek. Uroczysta ceremo-
nia jest przede wszystkim certyfikatem  dojrzałości, otwierającym  bohaterowi drogę ku „poważnym 
czynom", z których pierwszym będzie popisowe odbicie rodzinnej Narbony z rąk  Saracenów. 

Również w Chanson d'Aspremont  pasowanie przyszłego herosa przedstawiono jako rozbudowany 
rytuał. Wraz z Rolandinem Karol Wielki pasuje na rycerzy 337 chłopców wezwanych z całej Francji, 
aby wsparli cesarza. W zbliżającej  się bitwie, to właśnie młode siły mają  ocalić chrześcijaństwo. Poza 
szlachetnie urodzonymi, wśród ochotników znajdą  się również znani już z wcześniejszej bitwy keu de 
cuisine, senescal, botellier,  et damoiseax,  jogleor  et harpier94. Dla tych wojowników, werbowanych ze 
środowiska „gospodarczego zaplecza dworu" i na pewno (z wyjątkiem  być może owych damoiseax) 
spoza rycerskich rodów, fakt  pasowania na rycerza, czyli akces do armii zawodowej, ma przede 
wszystkim wymiar awansu społecznego. Jeśli chodzi jednak o Rolandina i jemu podobnych (np. sy-
nów Girarta d'Eufrat,  jednego z głównych herosów Chanson d'Aspremont),  pasowanie jest normal-
ną  koleją  rzeczy, uznaniem junaków za „pełnoletnich". 

Podczas ceremonii Karol Wielki przypasuje Rolandowi Durendal, ostrogi przypinają  mu najzna-
mienitsi rycerze w cesarstwie: Namlon i Ogier. Błogosławieństwa nowym rycerzom udziela papież 
Milon, który też w miejscu pasowania funduje  kaplicę. Na plan pierwszy wysuwa się więc sakralny 
aspekt ceremonii — rytu wprowadzającego  młodzieńca w poczet obrońców chrześcijaństwa. Wkrót-
ce też na polu bitwy następuje epifania.  Pojawiają  się trzej „biali rycerze", trzej święci patroni rycer-
stwa, mający  wspierać w walce przede wszystkim Rolandina, ale również całe rycerstwo frankijskie, 
co dobitnie ilustruje fakt,  że młodociany heros jest wybrańcem Boga i pozostaje pod szczególną 
opieką  sacrum. 

Tylko w dwóch wspomnianych wyżej tekstach można mówić o istotnej roli ceremonii pasowania 
na rycerza. W pozostałych Enfances  ten rytuał zostaje przyćmiony przez mężne popisy młodych bo-
haterów, takie jak pojedynek z niezwykłymi przeciwnikami albo zdobywanie osławionego oręża. 
One stanowią  główną  materię opowieści o debiutach junaków. Rycerski rytuał pasowania nabiera 
znaczenia inicjacji dopiero jako epizod wstawiony pomiędzy owe „próby"95. W przypadku Enfances 
Ogier, Enfaces  Renier, Enfances  Garin de  Monglane  czy historii Maineta, ryt inicjacji dopełniony zo-
staje przez następującą  tuż po przypasaniu miecza walkę młodzika z przeciwnikiem z różnych 
względów szczególnym. Pojedynek taki, jak zobaczymy, nosi też znamiona obrzędu przejścia. 

Enfances  Garin de  Monglane  w ogóle nie porusza kwestii rytualnego wprowadzenia młodzika 
w szeregi rycerstwa. Tytułowy bohater od początku  wojowniczej kariery posługuje się mieczem. 
Charakterystyczna seria zdarzeń wskazuje jednak na dalekie reminiscencje bardziej archaicznego 
niż pasowanie rytu wprowadzenia junaka do wspólnoty dorosłych wojowników. Młody Garin w dro-
dze do Pawii gości na dworze króla Aymera96. Wówczas pod mury miasta podchodzi gigant Narquil-
lus ze swymi wojskami i wyzywa rycerzy Aymera na pojedynek. Zwycięzca ma dostać rękę królew-
skiej córki Germaine. W obronie grodu staje oczywiście Garin. Król Aymer przypina więc młodzi-
kowi miecz i ten właśnie gest, choć opis pozbawiony jest znamion rytuału, należy traktować jako na-
miastkę ceremonii pasowania97. 

Aymer posyła Garina, jak się zdaje, na pewną  zgubę. Rzeczywiście, już po kilku chwilach junak 
pada pod razami olbrzyma. Wszyscy zgromadzeni na zamkowej wieży i obserwujący  walkę zza mu-
rów zaczynają  opłakiwać Garina, przekonani, że chłopak nie żyje. Zuch jednak wstaje i walczy 
nadal. 

Ten nie najwyższej klasy utwór każe obserwatorom powtórnie rozpocząć  lament z powodu pozor-
nej śmierci dzielnego młodzieńca, kiedy ten znów upada na ziemię. Oczywiście, Garin podnosi się 

9 4 ChA, w. 7271-7273. 
95 Zob. M. Stanesco, op. cit. s. 45-70; G. Dumézil, Heur  et malheur du  guérrier,  s. 175 i n. 
9 6 EGM, w. 3069-3335. 
9 7 Por. J. Flori, Sémantique  et société médiévale.  Le verbe adouber  et son évolution au XII  siècle, „Annales ESC", 31, 
1976 s. 914-940. 
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i odbiera Narquillusowi jego doskonały miecz Alexander — wykuty razem z Durendalem. Po nieu-
danej próbie nawrócenia olbrzyma, Garin z zapałem kamienuje go, a potem niemalże cwiartuje. 

W Mainet,  tuż po pasowaniu na rycerza, młodociany cesarz prowadzi armię przeciw nękającym 
Toledo (gdzie nasz młodzik ukrywa się, goszczony przez króla Toledo — Galafra)  wojskom Brai-
manta — zarazem rywala młodego cesarza w konkurach do ręki księżniczki Galienne (córki Galaf-
ra). W tym miejscu w manuskrypcie występują  luki, wydawca rekonstruuje brakujące  fragmenty  na 
podstawie innych przekazów98. Z zachowanych kilkunastu wersów wynika sytuacja dość osobliwa. 
Podczas swej pierwszej walki — po rytualnym wstąpieniu  w szeregi rycerstwa — wódz oddala się 
i znika z oczu swym wojom, aby stoczyć pojedynek, w którym pokonuje saraceńskiego wodza Brai-
manta i zdobywa Durendal. Tymczasem współtowarzysze Maineta sądzą,  że poległ on w walce. Do-
piero po pewnym czasie — i tutaj tekst jest już w pełni zachowany — wracają  na pole bitwy, by od-
szukać wodza żywego lub martwego. Ku ogólnej uciesze, odnajdują  go odpoczywającego  na obciąg-
niętej lwią  skórą  tarczy pokonanego Braimanta. Zwycięska walka wyczerpała Maineta na tyle, że 
nie był w stanie dołączyć  do reszty wojsk. 

Podobne wątki  zawiera Enfances  Renier. Bohater, który wielokrotnie odmawiał przypasania mie-
cza, zostaje pasowany tuż przed starciem z przerażającym  przeciwnikiem, Corbonem, który więzi 
ojca naszego młodzika99. Aktu dokonuje król Grebuede w towarzystwie Gracienne, czyli matki mło-
dzika, która przynosi zasłużoną  w walkach broń100. W gruncie rzeczy jednak, podobnie jak w wyżej 
przytoczonym przypadku Garina, nie mamy tu do czynienia ze szczególnie uroczystą  ceremonią. 

Inicjacyjna rola aktu pasowania ujawnia się dopiero w zestawieniu z następującym  wkrótce poje-
dynkiem bohatera z saraceńskim wodzem. Podczas pojedynku znający  tajniki czarnej magii Corbon 
trzy razy zmienia postać, przeistaczając  się kolejno w konia, osła i niedźwiedzia101. Walka jest tak 
wyczerpująca,  że junak omdlewa z wycieńczenia. Gdy pada na ziemię, kobiety obserwujące  z wieży 
zmagania młodzika, obawiają  się, że Renier poległ102. Sytuacja jest więc identyczna, jak podczas 
przywoływanych powyżej potyczek w Mainet  i Enfances  Garin de  Monglane.  Dzielny młodzieniec, 
uciekając  się do pomocy niebios, pokonuje czary Corbona i powala go ciosem odebranej mu maczu-
gi w głowę. Zdobyty na adwersarzu oręż, nazywany loque, to legendarna maczuga Rainouarta, 
dziadka Reniera. Corbon odebrał ją  ojcu bohatera — Mailleferowi.  Nie ulega więc wątpliwości,  że 
jest to broń równie wyjątkowa  jak Durendal czy Alexsander, zdobywane przez Maineta i Garina. 

Do zbioru powyższych przykładów należy dodać jeszcze jeden. Historię Ogiera różniącą  się nie-
znacznie od zrelacjonowanych opowieści. Na początku  rycerskiej drogi on również podejmuje wy-
zwanie rzucone przez Saracenów i bierze udział wraz z synem Karola Wielkiego, Charlonem, w po-
dwójnym pojedynku. Co istotne, epizod ten następuje wkrótce po pasowaniu Ogiera na polu bitwy, 
być może następnego dnia103. Na skutek zdrady Ogier trafia  do niewoli. Charlon, który zdołał uciec, 
jest przekonany, że jego towarzysz nie żyje i taką  też wieść przekazuje Frankom. Pogłoska o śmierci 
młodzika zostaje wkrótce zdementowana. Ale Ogier jako jeniec spędza jakiś czas w obozie wroga. 
Bierze wówczas udział w kolejnym pojedynku, zdobywając  doskonałego rumaka Broiefort.  Wtedy 
też otrzymuje miecz Courtain. Dzięki wstawiennictwu córki saraceńskiego wodza, Ogier zostaje wy-
puszczony. Wraca do obozu Franków i w pierwszej chwili nie zostaje rozpoznany104. Blizny, rany 
i nowa saraceńska zbroja tak go odmieniły, że dopiero po chwili współtowarzysze rozpoznają  dziel-
nego młodzika. 

Tak więc w czterech utworach pojawia się podobna sekwencja zdarzeń, związana  z pierwszą  po 
pasowaniu walką  młodocianego herosa, z jego oficjalnym,  uroczystym debiutem rycerskim. Scena-

9 8 M., IV 1-77 i wstęp wydawcy s. 311. 
9 9 ER, w. 8153-8220. 
1 0 0 Ibid., w. 8206-8222. 
1 0 1 ER, w. 8435: en trois manieres Corbon son cors mua i nn. 
1 0 2 ER, w. 8466, w. 8481-8482. 
103 EO, w. 1207, w. 1373-76. 
1 0 4 EO, w. 4331-439. 
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riusz niniejszy w wielu punktach zbliżony jest do przebiegu typowego pojedynku inicjacyjnego105. 
Strukturę takiej walki analizuje między innymi, na podstawie ustaleń G. Dumézila, J.-H. Gris-
ward106. Zestawia on przekazany w dwóch źródłach pierwszy pojedynek Idera, jednego z rycerzy 
Okrągłego  Stołu, z walką  Indry przeciwko trzygłowemu Wiśwarupie. Przytoczony przez Griswarda 
fragment  De antiquitate  Glastoniensis  ecclesiae Wilhelma z Malmesbury przynosi niezwykle dla nas 
ciekawy materiał porównawczy107. 

W dniu Bożego Narodzenia król Artur wręcza Iderowi rycerską  broń. Aby poddać junaka próbie, 
prowadzi go następnie na „górę żab", gdzie ten ma się zmierzyć z trzema siejącymi  postrach olbrzy-
mami. Ider, wyprzedzając  króla i jego towarzyszy, przypuszcza atak na gigantów i w „cudownej wal-
ce" zabija ich. Kiedy Artur przybywa na miejsce, widzi Idera zupełnie wycieńczonego zmaganiami, 
wręcz omdlałego: nimio labore deficientem  et sui omnino impotem in extasi collapsum.  Sądząc,  że 
młodzik nie żyje, zaczyna go opłakiwać, a czując  się odpowiedzialnym za domniemaną  śmierć Idera, 
zaleca mnichom z Glastonbury modlić się za jego duszę, w zamian za co obdarowuje ich ziemią, 
srebrem i złotem. 

Już w tym przekazie zauważyć można wyraźne nawiązania  do obrzędu przejścia, jakiemu w ra-
mach wojowniczej inicjacji poddawano dorastających  młodzików. Dla wyjaśnienia przytoczymy też 
fragmenty  drugiego przekazu analizowanego przez Griswarda, Romanz du  reis Yder  com il esteit bon 
chevalier.  Ider staje tym razem do walki z dwoma olbrzymami, aby zdobyć ich cudowny nóż. Rycerz, 
który zdobędzie tę niezwykłą  broń, dostanie za żonę Guenoloi, a tym samym zostanie królem. Ider 
oczywiście pokonuje olbrzymów, wpadając  w rodzaj bitewnego szału. Wkrótce po zwycięstwie wypi-
ja podaną  mu zdradziecko przez Keu wodę z zatrutego źródła, która sprawia, że bohater pada na 
ziemię jak martwy i traci ludzką  postać. Wszyscy są  przekonani, że Ider nie żyje. Dopiero tajemni-
czy bracia bliźniacy podają  młodzikowi antidotum na truciznę i przywracają  go do dawnej formy. 
Pominiemy w tym miejscu szczególową  interpretację i analizowane przez Griswarda, nie budzace 
watpliwości, odniesienia historii Idera do opowieści o pojedynku stoczonym przez Indre z trzygło-
wym Wiśwarupą.  Powiedzmy jedynie, iż dowodzą  one niezbicie, że taka właśnie struktura rytu ini-
cjacyjnego jest głęboko zakorzeniona w kulturze indoeuropejskiej. 

Śladów tej struktury można się doszukiwać również w czterech przytoczonych przez nas opisach 
pojedynków. Za każdym razem do szczególnej walki dochodzi tuż po dopuszczeniu młodzieńca do 
wspólnoty wojowników. Wówczas bohater przystępuje do regularnego, umówionego wcześniej poje-
dynku albo wymyka się swym towarzyszom i sam staje przeciw niebezpiecznemu adwersarzowi. 
Zgodnie też z indoeuropejskim schematem, wyczyn juvenesa służy ogółowi; od zwycięstwa albo po-
rażki herosa zależą  losy wspólnoty. W każdym przypadku bohater zdobywa wyjątkową  broń, co też 
jest typowe dla walki inicjacyjnej. 

Co jednak najbardziej charakterystyczne, we wszystkich przypadkach obserwatorzy lub przybywa-
jący  na miejsce pojedynku druhowie przez jakiś czas są  przekonani, że „debiutujący"  junak po-
legł108. Pozorna śmierć odpowiada rite de  marge — fazie  liminalnej obrzędu przejścia, kiedy podda-
wana obrzędowi osoba zostaje na jakiś czas wykluczona poza wspólnotę, po to aby po ponownym do 
niej włączeniu  (rite  d'agrégation)  być już kimś innym, mieć inny status. Faza liminalna polegać może 
na tymczasowym przebywaniu w odosobnieniu, czy w „anty-wspólnocie" złożonej z innych wyklu-
czonych. Może być podróżą  w zaświaty, bywa też obrazowana poprzez złożenie człowieka poddawa-
nego rytowi do symbolicznego grobu, a nawet ucharakteryzowanie go na nieboszczyka. Po takiej 
symbolicznej śmierci następują  narodziny nowej jednostki. 

105 Zob. m.in. G. Dumézil, Heur  et malheur du  guerrier;  tenże, Horace  et les Curiaces;  Les dieux  des  Germains, s. 110-113; 
M. Eliade, Inicjacja,  obrzedy  i stowarzyszenia tajemne, Kraków 1997; tenże, Szamanizm i archaiczne techniki  ekstazy,  Warsza-
wa 1994, s. 372-422; E. Meletinskij, Poetyka  mitu, Warszawa 1981, s. 280-285. 
1 0 6 J.-H. Grisward, Ider  et tricéphale:  d'une  'aventure'  arthurienne  à un mythe indien,  „Annales ESC", 1978, s. 279-293. 
1 0 7 De antiquitatae  Glastoniensis  ecclesiae, wg E. Faral, La légende  arthurienne.  Etudes  et documents,  Paris 1929, t. 2, 
s. 452-453. 
1 0 8 Por. A. van Gennep, Les rites de  passage, Paris 1909, reed. Paris 1981; M. Buchowski, Magia  i rytuał,  Warszawa 1993, 
s. 132-149; tenże, Racjonalnosc, translacja,  interpretacja,  Poznań 1990, s. 162-177. 
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W przekazach mówiących  o pojedynku Idera widać to o wiele wyraźniej niż w przypadku bohate-
rów Enfances.  Przywrócony do życia heros jest już nowym człowiekiem, prawdziwym, dojrzałym wo-
jownikiem. Czy „chwilowa śmierć" w naszych chansons de  geste  jest również echem dawnych obrzę-
dów przejścia? Czy też wyłącznie  środkiem wyrazu, zabiegiem literackim wzmagającym  napięcie 
w krytycznej sytuacji? 

Zastanawiające  jest pojawianie się elementów tak specyficznych  i różnie upostaciowionych a nie 
znajdujących  wyjaśnienia ze względu na tok opowiadania, jak np. wyczerpanie, które po walce ogar-
nia Maineta. Młodzik, zamiast dołączyć  do swoich wojów, leży na tarczy i „odpoczywa". Nietypowy 
to sposób zachowania po chwalebnym zwycięstwie. Trudno wszakże zbagatelizować fakt,  że skrajne 
zmęczenie, omdlenie czy chwilowy paraliż wojownika po walce, jest typowym wariantem śmierci ini-
cjacyjnej i często w takiej właśnie formie  dopełnia strukturę pojedynku inicjacyjnego. W różnych 
przekazach motyw ten wyraża się na wiele sposobów. Thor  po swoim pierwszym pojedynku zostaje 
przygnieciony gigantycznym cielskiem padającego  przeciwnika i nie jest w stanie się podnieść; do-
piero interwencja Magniego „stawia go na nogi"109. 

Motyw „potrójnego" przeciwnika, który jest, jak twierdzi G. Dumézil, charakterystyczny dla in-
doeuropejskich rytów inicjacyjnych, odnajdujemy tylko w jednym z naszych przekazów — Enfances 
Renier110. W tym późnym epickim utworze młodzik staje do walki z przeciwnikiem, który trzykrotnie 
zmienia postać. Zbieżność jest tym bardziej uderzająca,  że pojawia się wespół z pozostałymi ele-
mentami struktury: w pojedynku z trojakim przeciwnikiem junak zdobywa wyjątkową  broń, walka 
odbywa się na wyspie, „poza murami miasta", tuż po pasowaniu Reniera. W pewnym momencie 
młodzik pada też z wyczerpania, co wygląda  tak, jakby umarł. Nie odnajdujemy tu jedynie motywu 
charakterystycznej blizny, którą  często podczas inicjacyjnych pojedynków zyskują  przyszli herosi111. 
Blizn, które nie do poznania odmieniły Ogiera, nie można chyba traktować jako tego typu „znaku". 
Jednakże w kontekście walki inicjacyjnej nabierają  one sensu symbolicznej, zewnętrznej oznaki 
przeobrażenia, jakie dokonało się w młodziku. Taką  metamorfozę  może, według Proppa, symbolizo-
wać wszelkiego rodzaju zmiana wyglądu  bohatera, a nawet sama zmiana stroju112. Czy więc Ogier, 
który wraca do obozu Franków odmieniony nie do poznania w nowej, saraceńskiej zbroi i z pooraną 
bliznami twarzą  — jest już „nowym" człowiekiem? Sądzimy,  że tak. 

8. Historię rycerskiego debiutu wieńczyć musi szczęśliwe zakończenie. Poszczególne wydarzenia, 
które w każdym z utworów do takiego finału  prowadzą,  nie są  już może tak istotne z punktu widze-
nia naszych rozważań. Scenariusz pozostaje ten sam, podobnie jak zbliżona była sytuacja wyjściowa 
większości bohaterów Enfances. 

Najbardziej rozbudowana, a w dodatku niedokończona, jest historia Reniera. Pojawiają  się w niej 
wątki  głęboko zakorzenione w mitologii. Bohater podczas jednej z licznych przygód spotyka świad-
ka, który potwierdza historię jego porwania i sprzedania Saracenom. Odnajduje rodzinę, matka 
rozpoznaje go po charakterystycznym znamieniu, wcześniej omal nie dochodzi do kazirodczego 
związku  Reniera z siostrą.  Wszystkie te motywy odnajdujemy w życiorysach wielu herosów, jednak 
bardzo rzadko w chansons de  geste113.  Późne utwory, takie jak Enfances  Renier i Enfances  Garin de 
Monglane,  być może pod wpływem romansów dworskich, szczególnie rozbudowują  wątek  poszuki-
wania przez bohaterów rodziny. Lecz z punktu widzenia interesującego  nas procesu rycerskiej ini-
cjacji, istotniejszy wydaje się bardziej społeczny niż indywidualny aspekt opowieści. Renier, podo-
bnie jak pozostali bohaterowie Enfances,  walczy w obronie matki i uwalnia ojca z saraceńskiej nie-
woli. Choć utwór nie został dokończony, należy się domyślać, że miał się zakończyć przywróceniem 

1 0 9 G. Dumézil, Les dieux  des  Germains, s. 110-111; Heur  et malheur,  s. 227-228. 
1 1 0 Ibid., s. 228: „Potrójnośc potwora, będącego  przeciwnikiem młodego championa, jest tak powszechna w świecie 
indoeuropejskim, że skłonni jesteśmy uznać ją  za część wspólnej prehistorii". Owa potrójnośc wyrażać się może na różne 
sposoby: przeciwnik może być trzygłowy (Indie, Iran), mieć trzy korpusy (Grecja), trojakie serce (Skandynawia), mogą  to 
być trojaczki, bądź  trzej bracia, jak w przypadku Cuchulainna, walczącego  przeciwko trzem synom Nechty. 
1 1 1 Np. Cùchulainn, Thor,  a także Guillaume, który w Couronnement  de  Louis traci czubek nosa, zyskując  tym samym przy-
domek au court nez. Zob. J. H. Grisward, Archeologie  de  l'épopée,  s. 216-219. 
1 1 2 V. Propp, Morfologia  bajki,  cyt. za wyd. francuskim:  Morphologie  du  conte, Paris 1970, s. 77. 
113 Por. ibid., s. 76; E, Meletinskij, op. cit., s. 283-284. 
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ładu naruszonego na samym początku:  bohater dążył  ku odzyskaniu należnego mu miejsca w spo-
łeczności i „nazwiska". 

Podobna intryga — powrót młodzika na łono rodziny — stanowi kanwę Enfances  Vivien.  Tym ra-
zem jednak opowiedziana zostaje w sposób zwięzły i właściwszy poetyce epiki rycerskiej. Finał En-
fances  Vivien  pozwala powrócić na swoje miejsce wytrąconemu  poza rodowe struktury junakowi. 
Kończy się jego kupiecka przygoda i realizuje się w pełni uzasadnione marzenie o przystąpieniu  do 
stanu rycerskiego. 

Schemat powrotu do sytuacji „właściwej" jest też bazą  obu eposów sławiących  młodzieńcze doko-
nania Karola Wielkiego. Nie zachowała się niestety końcowa część Mainet.  Wiemy jedynie, że podo-
bnie jak w Karleto  uprzedzony o zdradzie przyszły cesarz ucieka z Hiszpanii i nim powróci do Fran-
cji, postanawia przy pomocy wiernego mu oddziału Syryjczyków odbić Rzym z rąk  Saracenów. Opo-
wieść kończy się triumfalnym  powrotem prawowitego następcy tronu do stolicy. Sprawiedliwości 
staje się zadość. Królobójcy zostają  ukarani. Dzielny młodzik otrzymuje koronę i papieskie błogo-
sławieństwo. Bardzo wyraźnie wybija się tutaj, obecny i w innych opowieściach, motyw zaprowadza-
nia ładu przez powracającego  herosa. 

Wzorowana na losach cesarza opowieść o młodym Garinie z Monglany kończy się podobnie. Bo-
hater poznaje swoje prawdziwe pochodzenie, odkrywa, że wierni towarzysze są  w istocie jego brać-
mi. Dowiaduje się też o spisku, na skutek którego jego matka została wygnana z pałacu, a on sam 
przyszedł na świat w chłopskiej chacie. Młody heros naprawia kolejno wszystkie szkody. Doprowa-
dza też do ukarania winnych. Wkrótce ojciec młodzika umiera i rodzinną  Akwitanię przejmuje Ge-
rin, straszy brat Garina. Bratu Authiaumowi ma przypaść Pawia, w której tymczasem rezyduje ma-
tka bohaterów, Floure. Zaś tytułowy bohater, Garin, wyrusza do Francji, aby służyć cesarzowi i pod-
bić pisaną  mu Monglane. Wyraźnie więc widzimy na przykładzie historii trzech braci opisanej w En-
fances  Garin de  Monglane,  że okres wczesnej młodości bohatera winien zostać uwieńczony usado-
wieniem się na swojej ziemi. Moment zdobycia własnej domeny, podobnie jak założenie rodziny, 
znaczy według Duby'ego kres pełnej turbulencji młodości i rozpoczyna dorosłe, ustabilizowane ży-

114 
cie . 

Adenet le Rois młodzieńcze losy Ogiera zamyka takim właśnie finałem.  W uznaniu zasług młody 
heros otrzymuje od cesarza pokaźne lenno. Jednocześnie pojawia się też motyw rodowej zemsty. 
Ogier bowiem, dokonując  wielkich czynów pod dowództwem cesarza, rehabilituje cały swój ród. 
Dzięki jego zasługom, z ojca Ogiera zmazana zostaje hańba zdrady i całość kończy się pojednaniem 
Duńczyka seniora z cesarzem. 

Zwieńczenie opowieści o rycerskim debiucie, które łączy  wszystkie najistotniejsze wątki,  znajdu-
jemy w Enfances  Guillaume  Kiedy u podnóża Montmartre'u nowo pasowani rycerze dają  popisy 
zręczności, na miejsce przybywa posłaniec z Narbony, oznajmiając,  że oblężone przez niewiernych 
miasto jest na skraju klęski. W takich okolicznościach może się zrealizować kluczowy element wo-
jowniczego żywota: Guillaume przejmuje dowództwo nad pasowanymi razem z nim junakami, obie-
cując  im sowitą  zapłatę, i postanawia odbić miasto. Debiutujący  rycerze mają  szansę wykazać się 
i zdobyć łupy, a młody przywódca zaczyna budować własną  drużynę115. Z posiłkami wyrusza do Nar-
bony dwadzieścia tysięcy rycerzy Karola Wielkiego pod wodzą  Aymeriego i Guillaume'a. W bitwie 
o rodzinny gród Guillaume zabija króla Alistanta. Świeżo upieczony rycerz ma też możliwość zmie-
rzyć się z Thiebaudem, rywalem do ręki Orabli, konkurentem do podbicia Orange, a zarazem agre-
sorem, który najechał rodzinne miasto naszego herosa i zagroził jego matce. Perspektywa konfron-
tacji z głównym, najpoważniejszym przeciwnikiem napawa młodego wojaka radością116.  W walce na 
miecze rani go i zmusza do odwrotu wraz z całą  pogańską  armią.  Zwycięzcy triumfalnie  wkraczają 
do Narbony. Dla Guillaume'a rozgrywka z Thiebaudem o Narbonę miała szczególne znaczenie, co 

1 1 4 G. Duby, Au XII  siècle: Les 'jeunes',  s. 836. 
115 EG, w. 2765-2768. 
1 1 6 Ibid., w. 2900-2909. 
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zapowiadano od początku  pieśni. Zamyka ona pewien etap. Podobną  rolę w przypadku innych bo-
haterów Enfances  odgrywało odzyskanie rodziny, domeny i powrót do rodowej hierarchii117. 

Guillaume nie tylko broni honoru swojego rodzinnego miasta, matki i młodszych braci. Zaprowa-
dzając  porządek  i sprawiedliwość, jawi się jako przyszły suweren. Dzięki niezwykłym walorom, prze-
de wszystkim wojowniczym, ale nie tylko, jakimi młodzik wykazał się podczas „okresu próbnego", 
staje się on niezbędny dla wspólnoty. Realizuje się tutaj typowy schemat „narodzin" herosa. Poko-
nując  Thiebauda, robi on pierwszy krok ku podbiciu Orange — swojej przyszłej domeny — i toruje 
sobie drogę do ręki Orable. Dodajmy do tego niezwykle istotny wątek  budowania własnej drużyny, 
który wyraźnie się w tej opowieści zarysowuje. 

Enfances  Guillaume,  a w mniejszym stopniu także Mainet  i Karleto,  najpełniej przywołują  sche-
mat rycerskiego debiutu, którego fragmenty  odnaleźć można we wszystkich pozostałych opowie-
ściach tego typu. 

9. Dla rozważanego tutaj problemu inicjacji w rycerskim rzemiośle, równie ważne jak sam cel, 
którym jest wywalczenie przez bohatera odpowiedniego statusu, okazują  się sposoby, dzięki którym 
ten cel zostaje osiągnięty.  Podczas walki junaków o miejsce we wspólnocie, ujawniają  się zachowa-
nia tradycyjnie charakterystyczne dla tej właśnie grupy wiekowej. 

Każdą  właściwie młodzieńczą  drogę wieńczy zwycięski pojedynek bohatera ze szczególnie groź-
nym przeciwnikiem. Dokonywany w ten sposób akt zaprowadzania porządku  i naprawiania 
szkód sprawić może mylne wrażenie, jakoby młodzi wojownicy występowali przede wszystkim w roli 
obrońców wewnętrznego ładu. Tymczasem z większą  nawet siłą  wyłania się ich burzycielskie oblicze. 
Jawią  się oni jako pełni niespożytej energii zawadiacy, szukający  okazji do bitki i nierzadko działa-
jący  wbrew wszelkim społecznym regułom. Młodzi bohaterowie występują  w podwójnej roli: obroń-
ców wspólnoty, a zarazem jednostek wyłamujących  się z tej wspólnoty, działających  na jej margi-
nesie. 

Znamienne słowa wypowiada opat St. Denis, ostrzegając  Karola Wielkiego przed Guillaumem. 
Twierdzi, że młodzieniec ów jest okrutny, skłonny do przesady, czy wręcz szalony — desmesurables, 
łatwo wpada w gniew, bywa nieprzewidywalny, dla nikogo nie ma litości. Przezorny duchowny pro-
ponuje, aby junaka wraz z dwudziestoma tysiącami  uzbrojonych wojów wysłać do Apulii czy Kala-
brii, aby tam dokonywał podbojów. Jeśli zostanie we Francji, splądruje  wszystko nie szczędząc  koś-
ciołów, „nie zostawi kielicha ni kapy"118. Opinia ta potraktowana przez cesarza jako niedorzeczna 
celnie jednak oddaje „ciemne" oblicze naszych młodzików, stanowiąc  zarazem doskonałą  ilustrację 
do studium G. Duby'ego na temat grup juvenisów w społeczeństwie Francji XII wieku119. Młodzi ry-
cerze operujący  na pograniczach, zorganizowani w bandy, działając  niekonwencjonalnie w walce 
„o swoje", wręcz zagrażają  ustabilizowanym strukturom wewnętrznym. Czyż nie taki właśnie obraz 
wyłania się również z Enfances? 

Charakterystycznym motywem, który — obok inicjacyjnego pojedynku — powtarza się w różnego 
rodzaju przekazach, jest towarzysząca  młodemu bohaterowi grupa rówieśnicza bądź  nietypowa ar-
mia przez niego dowodzona. 

Bohater epicki nigdy nie występuje sam, w przypadku jednak herosa-debiutanta otaczająca  go 
grupa nosi szczególne cechy120. Pierwszy typ zastępu — niezbyt widowiskowy, jednak świadczący 
o trwałości pewnych dawnych tradycji — to grupa najbliższych przyjaciół, równolatków otaczających 
niedorosłego bohatera. Nie tworzą  oni jeszcze drużyny, aczkolwiek mogą  w późniejszym okresie 
stać się jej zaczątkiem.  Bardzo często widzimy w kronikarskich przekazach tego typu bandy „kom-
panów z dzieciństwa" w otoczeniu przyszłych władców, np. Ottona III czy Bolesława Krzywoustego. 
Teksty fabularne  równie często umieszczają  małoletniego bohatera pośród niewielkiego stadka rów-
nych mu wiekiem chłopców. 

1 1 7 Por. V. Propp, op. cit., s. 66-76. 
1 1 8 EG, w. 2637-2647. 
1 1 9 G. Duby, op. cit. Por. też Ph. Ménard, „Je  suis encore bachelier de  jovent".  Les représentations  de  la jeunesse dans  la 
littérature  française  auxXIème  etXIIIème  siècles, w: Les âges de  la vie au Moyen  Age, wyd. H. Dubois, M. Zink, s. 179 i n. 
1 2 0 Zob.ibid. 
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I tak Mainet, podobnie jak Karleto, dokonuje nieudanego zamachu na zabójców swych rodziców 
wspomagany przez kilku najbliższych kolegów. Oni również towarzyszyć mu będą  podczas ucieczki 
do Hiszpanii, a później powrotu do Francji. Choć ich rola nie jest tutaj nazbyt rozbudowana, to jed-
nak wyraźnie widzimy, że od początku  do końca dzielą  los przyszłego cesarza. Pozostają  przy nim 
podczas niedoli, ale też zapewne staną  się jego najwierniejszymi sługami, kiedy wreszcie przejmie 
władzę. 

Z nieliczną  kompanią  — trójką  szlachetnie urodzonych przyjaciół — swą  pierwszą  wojowniczą 
próbę przechodzi także Ogier. Wbrew zakazowi cesarza, zuchwali junacy wkraczają  do walki, „zaj-
mując  miejsce" dezerterujących  Longobardów. 1 2 1 W dalszej części opowieści najbliżsi towarzysze 
Ogiera już nie występują.  Jednak nawet epizodyczne pojawianie się takiej „grupy szybkiego reago-
wania" pod dowództwem przyszłego herosa jest znamienne. 

Analogiczna sytuacja, jak już widzieliśmy, rozpoczyna rycerską  karierę Roladina. Z trójką  rów-
nych mu wiekiem chwatów, przyszłą  dumą  frankijskiego  rycerstwa, chłopak rzuca się na pilnującego 
dozorcę i za pomocą  drągów  zabija go. Ci sami junacy towarzyszą  Rolandinowi w dwóch bitwach. 
W decydującej  potyczce czterej śmiałkowie, do których dołączył  młodociany bretoński truwer, Gra-
elens, przypuszczają  szaleńczą  szarżę, na jaką  nie poważyłoby się regularne rycerstwo, atakując  bu-
dzący  postrach oddział Canidesa122. Graniczący  z obłędem junacki wyczyn, jak to już nieraz bywało, 
pozwala ostatecznie pokonać niewiernych. 

Większą  grupę kompanów widzimy w Enfances  Guillaume.  Kiedy na początku  wyprawy do Paryża 
junak wyrusza na zwiad wokół obozowiska, towarzyszy mu grupa czterdziestu bacheliers  uzbrojo-
nych jedynie w siekiery i oszczepy 1 2 3 . Oddział trafia  na posłańców od zakochanej w Guillaume'ie 
księżniczki, która poleciła ostrzec go przed zdradziecką  napaścią.  Ale nie tego przecież spodziewał 
się młody bohater. Najprawdopodobniej debiutujący  „wódz" wraz ze swymi towarzyszami, podo-
bnie jak on rwącymi  się do walki, szukał nocą  potyczki, krążąc  wokół obozu. 

Grasujące  nocą  bandy młodych, swoiste Männerbundy  walczące  w sposób niekonwencjonalny, 
często z zaskoczenia, nietypową  bronią,  pojawiały się regularnie w epice rycerskiej i nie tylko tam. 
J.-H. Grisward analizując  epos rycerski pt. Narbonnais,  zwrócił uwagę na nietypową  armię, która 
towarzyszy Aïmerowi124. Jego wojownicy uzbrojeni w zdekompletowany, zniszczony oręż, walczą 
często nocą,  na pograniczu, pozostając  poza obrębem cywilizowanego świata i nie przestrzegając  re-
guł tego świata125. Biorąc  pod uwagę uzbrojenie oddziału Guillaume'a i fakt,  że działa on nocą,  mo-
żemy chyba mówić również o reminiscencji Männerbundu.  Nietypowa, nierycerska broń, jaką  posłu-
gują  się bohaterowie Enfances,  staje się również atrybutem tego rodzaju „dzikiej armii", działającej 
nie według „prawa miecza", ale wedle zasad przez siebie ustalonych. Tezę taką  potwierdzają  nie-
przewidywalne, dalekie od rycerskiej reguły „wybryki" młodzików. 

Podobną  formację,  jak ta, towarzysząca  Guillaume'owi, miał zapewne u boku nastoletni Bolesław 
Krzywousty podczas swych wypadów na pogranicze przeciwko Pomorzanom126. Również w Kronice 
klasztoru  w Novalaise  czytamy o charakterystycznym sposobie prowadzenia walki przez Algisusa, sy-
na longobardzkiego wodza Desiera. Algisus, który już od dzieciństwa był pełen odwagi, w czasie 
wojny miał zwyczaj rozprawiać się z nieprzyjaciółmi za pomocą  baculum ferreum,  przywodzącego  na 
myśl uzbrojenie nie pasowanych jeszcze bohaterów enfances.  Ów młody wódz dniem i nocą  obser-
wował oblegających  alpejską  przełęcz Franków. Widząc,  że udają  się oni na spoczynek, natychmiast 

1 2 1 EO, w. 910-1133, w. 1212-1216. 
1 2 2 ChA, w. 1244-1370, 1980-81, 5498-5500, 9480 i nn. 
123 EG, w. 786 i n., 795-797. 
1 2 4 J. H. Grisward, Archeologie  de  l'épopée,  s. 185-208. Por. też, C Ginzburg, Charivari,  associations juveniles, chasse sauva-
ge, w: J. Le Goff,  J.-C. Schmitt, Le charivari, Paris 1981, s. 131-140; C. Ginzburg, Le sabbat des  sorcières, Paris 1992, 
s. 148-196, R. Le Jan-Hennebique, op. cit., s. 220-222. 
125 Bardzo charakterystyczne „czarna armie" znajdujemy w Enfances  Garin de  Monglane.  Oddziałem tym nie posługuje się 
jednak żaden z naszych młodzików, lecz ich dziadek Thiery, król Pavii. Przebiera on dwa tysiące  swoich żołnierzy za diabły: 
w czarnych strojach, z rogami i umazanymi na czarno twarzami, krzycząc  nieludzko, piekielna armia nocą  atakuje wroga 
i odnosi sukces. EGM, w. 683 i nn. 
1 2 6 Zob. J. Banaszkiewicz, Młodzieńcze  gesta Bolesława  Krzywoustego,  czyli jak zostaje się prawdziwym  rycerzem i władcą,  w: 
Theatrum  ceremoniale,  Kraków 1999, s. 22 i nn. 
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atakował wraz ze swoją  drużyną,  urządzając  rzeź. W kolejnym przekazie znajdujemy więc młodzień-
ca stającego  na czele grupy specjalizującej  się w nagłych, nocnych wypadach127. 

Czy nie podobnego rodzaju oddział ma też na myśli Paweł Diakon opisując,  przywoływaną  już 
wcześniej, wyprawę młodego Alboina po oręż do króla Turusinda? Czterdziestu młodzieńców wyru-
sza ze swym młodym „prawie-wodzem" do obozu wroga i tylko opanowanie i szlachetność obce-
go króla pozwala bojowo nastawionym junakom uniknąć  bitwy. Młodych kompanów Alboina jest 
czterdziestu, dokładnie tyle samo ile liczy nocny oddział Guillaume'a. Z takiej mniej więcej liczby 
(30-40) oddanych wojów składać się miała typowa przyboczna drużyna młodego wodza. Bolesław 
Krzywousty zabiera na swe wyprawy osiemdziesięciu towarzyszy. Dla porównania: młodociany Lan-
celot ma w swym otoczeniu trzydziestu kompanów równych mu wiekiem128. Wszyscy zostają  razem 
pasowani, razem szkolą  się w sztuce myśliwskiej i rycerskiej. Według Powieści o Aleksandrze  Wiel-
kim,  w dniu narodzin przyszłego cesarza, na świat przychodzi trzydziestu młodzieńców ze szlachec-
kich rodów, którzy staną  się jego najwierniejszymi towarzyszami. Wkrótce asysta przypisana przy-
szłemu władcy wzrasta dziesięciokrotnie. Razem ze swym dowódcą,  od lat dziecinnych przyzwycza-
jają  się do trudów rycerskiego fachu,  przechodząc  szkołę godną  dzikiej armii Admera, bez snu i po-
siłków przemierzając  nieznane obszary, które zamierza podbić młody władca129. 

Historia Guillaume'a wyraźnie wpisuje się w tę tradycję. Ruszając  na odsiecz Narbonie, tworzy 
on własną  armię z nowo pasowanych przez cesarza wojaków. Swoim nowym druhom obiecuje zdo-
bycie łupów i żon. Można się jednak domyślać, że podstawę nowej drużyny stanowi wspomniany 
w nocnym epizodzie czterdziestoosobowy oddział. Grupę taką  łączy  z młodym przywódcą  niefor-
malna więź, silniejsza niż każda inna, wyrastająca  ze wspólnych przeżyć i doświadczeń. Junacy są 
swemu „towarzyszowi z dzieciństwa" wierni do końca i w każdej sytuacji. 

Zjawisko tego typu „młodzieńczych band" obserwowano również w średniowiecznej kulturze 
miejskiej, przede wszystkim na przykładach włoskich i angielskich. Te miejskie rytuały mają  bardzo 
archaiczny rodowód. Tym bardziej naturalne wydaje się wykorzystanie pełnych energii, nieprzejed-
nanych bacheliers  w walce, niekoniecznie w formacjach  regularnej kawalerii. Hordy bardzo młodych 
śmiałków, nie zważających  na rycerską  regułę, stanowić mogły rodzaj „tajnych", niekonwencjonal-
nie walczących,  oddziałów specjalnych. 

Podstawą  do interpretowania opisywanych w Enfances  młodzieńczych oddziałów jako echa 
Männerbundu  może być również zapamiętały sposób walki młodzików. Jeśli nawet nie znajdujemy 
w starofrancuskich  utworach bardziej rozbudowanych opisów wojowniczego szału, już sam wojenny 
zapał, który cechuje wszystkich juveneisów, jest znamienny. Jak wskazywaliśmy wcześniej, przed 
udziałem w bitwie nie można ich w żaden sposób powstrzymać. Serce im się rwie do walki, cieszą  się 
na myśl o każdej następnej potyczce. Często zjawiają  się na polu bitwy niespodziewanie, jako „tajna 
broń", nieokiełznany żywioł, siekąc  wszystko, co znajdzie się w ich pobliżu130. To oni, w bitewnym 
uniesieniu, zagrzewają  resztę wojska do boju, co przywodzi na myśl skandynawskich berserków. 1 3 1 

Kiedy wszyscy się wycofują,  oni pozostają  na posterunku, dając  dezerterom budujący  przykład. Taką 
dokładnie sytuację widzimy w Enfances  Guillaume.  W krytycznym momencie najznamienitsi nawet 
Frankowie postanawiają  uciekać i tylko bitewny szał w jaki wpada główny bohater budzi w nich 
dawną  odwagę132. Wymachując  wielkim drągiem,  którego nikt inny nie zdołałby unieść, Guillaume 
wpędza niewiernych w popłoch. Za sprawą  jego kija pole zostaje pokryte stosami ciał poległych Sa-
racenów. Na swym koniu Bausancie Guillaume przypomina sztorm i burzę, ziemia pod nim drży. 

Umiejętności porywania za sobą  tłumów dowodzi także Ogier, kiedy z trójką  przyjaciół przyłącza 
się do bitwy. Debiutanci zdobywają  uzbrojenie od uciekających  z pola walki Longobardów. Zapał 
Ogiera powoduje jednak, że część dezerterów zawraca i po chwili młodzik dowodzi dość nietypo-

1 2 7 Chronicon Novaliciense  ex recensione Bethmani... (ex MGH), wyd. E. Pertz, 1846, ks. 3 rozdz.10, s. 42. 
1 2 8 Lancelot du  Lac, s. 310, Gall, ks. II 32. 
1 2 9 RA, I w. 240-249; I, w. 289 i n.; w. 522-579. 
1 3 0 Zob. m.in. ChA, w. 7370-7379; 9531-9549; EG, w. 1000 i n., 690-1691, 2435 i n.; EO, w. 1027,1983; K w. 129 i wiele in-
nych. 
1 3 1 M. Eliade, Inicjacje,  obrzędy,  s. 124 i nn., C. Ginzburg Le sabbat, s. 149-196. 
1 3 2 EG, w. 852-872 i w. 998-1069. 
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wym oddziałem, złożonym w dużej mierze z tchórzy. Takich samych podkomendnych dosłownie „ła-
pie" na polu bitwy Rainouart i wraz z nimi staje w pierwszej linii133' 

Łatwość, z jaką  młodzi bohaterowie zdobywają  towarzyszy broni, dowodzi ich charyzmy i zdolno-
ści przywódczych, czyli cech w świecie wartości chansons de  geste  niezwykle istotnych. Karleto, przy-
bywający  incognito  do kraju Saracenów, od samego początku  zdobywa uznanie oddziału Syryjczy-
ków, którzy towarzyszyć mu będą  aż do powrotu do Francji i pokonania uzurpatorów. Istotna wyda-
je się również krótka i nie mająca  dalszych następstw scena, podczas której przyszły cesarz przed bi-
twą  namawia grupę młodych chłopców, aby uzbroili się i wzięli udział w walce134' Jego charyzma 
sprawia, że nawet najbardziej opieszali nabierają  walecznego wigoru i ruszają  do boju. 

Wzmiankowane jedynie przelotnie w Chanson de  Guillaume  i Enfances  Ogier epizody z zastępem 
tchórzy, zdają  się jednak znamienne i warte są  większej uwagi. Bowiem poza jakże charakterystycz-
nym dla naszych historii Männerbundem  — watahą  junaków, odnajdujemy w Enfances  także inny 
bardzo specyficzny  typ formacji,  mianowicie armie nierycerskie. 

Enfances  Vivien  opisuje jedyną  chyba w całym dorobku epiki starofrancuskiej  historię kupieckiej 
kawalerii. Można oczywiście interpretować tę niebywałą  opowieść jako incydentalny wyraz aspiracji 
środowisk kupieckich do sfer  rycerskich albo echo udziału kupców w krucjatach. Jednak umieszcze-
nie pojawiającej  się w historii Viviena drużyny kupców na tle występujących  w pozostałych Enfan-
ces nietypowych armii towarzyszących  młodym bohaterom, skłania do wyciągnięcia  innych wnio-
sków. Przypomnijmy, że Vivien, choć pochodzi z przesławnego rycerskiego rodu, wychowywany jest 
przez małżeństwo kupców. Rycerska krew nie pozwala mu jednak przyjąć  fachu  przybranych rodzi-
ców. Chłopak samowolnie kupuje konia i oręż. Wygląda  tak szlachetnie, że widząc  go młodzi kupcy 
postanawiają  porzucić swe rzemiosło. Oddają  się Vivienowi pod dowództwo, aby poprowadził ich 
przeciw niewiernym. Nowopowstała armia z niespodziewaną  skutecznością  pokonuje przybyłych na 
trzydziestu okrętach Saracenów, a potem, niemal „z rozpędu", zdobywa gród Luiserne. Dalszy roz-
wój historii nie jest w tym momencie ważny. Od samego początku  widzimy bowiem istotę intrygi. 
Pozbawiony styczności z rycerstwem młodzik tworzy sobie armię z takich wojów, jakich ma „pod rę-
ką".  Przypomina nieco dziecko bawiące  się w wojnę drewnianym mieczem. Co ważne, Vivien zosta-
je wyniesiony na wodza i sprawdza się w tej roli. Choć jego armia może się zdawać karykaturą  rycer-
stwa, zważywszy na odmienność etosu rycerskiego i kupieckiego, to jednak doświadczenie bycia 
przywódcą  pozostaje prawdziwe. Prawdziwe są  też odniesione przez tę anty-kawalerię zwycięstwa. 

Każdy przyszły władca i dowódca powinien mieć w swej biografii  młodzieńczy bądź  dziecięcy epi-
zod przewodzenia grupie, który stanowi wstęp do zapanowania nad całą  wspólnotą135.  Często też ta-
ka grupa nie stanowi bynajmniej reprezentacji społeczeństwa, a raczej jest jego odwrotnością.  Skła-
da się z ludzi z nizin społecznych, z obrzeży społeczności. Przyszły władca nierzadko zaczyna od 
przewodzenia bandzie biedaków. Podobnie przyszła chluba rycerstwa rozpoczyna wojowniczą  karie-
rę stając  na czele oddziału kupców. 

Funkcja tego wątku  ujawnia się tym wyraźniej w zestawieniu z epizodem młodzieńczej historii 
Rolandina. W Chanson d'Aspremont  na wezwanie cesarza do walki rusza 40 tysięcy giermków, paro-
bków, kucharzy, podczaszych, kamerdynerów i najróżniejszego fachu  młodzików, nie mających  jed-
nak wiele wspólnego z rycerskim rzemiosłem136. Wojaków uzbrojonych w siekiery, drągi  i narzędzia 
kuchenne, walczących  pod sztandarami zrobionymi z obrusów łatwo skojarzyć z Bachtinowskim 
„światem na opak" i uznać za motyw karnawałowy. Do interpretacji takiej skłania bardzo malowni-
czy opis, będący  istotnie dość komicznym fragmentem  epopei. Siły cesarskie odnoszą  zwycięstwo 
dzięki wsparciu swoistej parodii rycerstwa, jakim jest owa armia kuchcików. O identycznym pospoli-
tym ruszeniu pachołków i kuchennej czeladzi wspomniano również na początku  utworu Enfances 
Ogier137. 

133 ChdG, w. 2953-2983. (w. 2975-2976: Icés  couarz que vus ici veez /  Ceste  est ma torbe, mun pople et mun barnez). 
1 3 4 K,w. 1107-1125. 
135 Zob. J. Banaszkiewicz, Polskie  dzieje  bajeczne Mistrza  Wincentego  Kadłubka, Wrocław 1998, s. 155-174. 
1 3 6 ChA, w. 4954 i nn. 
1 3 7 EO,w. 1056inn. 
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Jednak, co ciekawe, podobne — pozornie komiczne — epizody znajdujemy w przekazach tak od-
miennych jak Kronika  Galla Anonima. Podczas walk Bolesława Chrobrego z Rusinami, w oczekiwa-
niu na „właściwą  bitwę", dojść miało do starcia łudząco  przypominającego  interesujący  nas frag-
ment Chanson d'Aspremont138.  Wojska polskie i ruskie rozbiły obozy po dwóch stronach rzeki. „Ku-
charze i pachołcy, służący  i czeladź wojska" na brzegu rzeki zajmowali się sprawianiem mięsa na 
świąteczną  ucztę. Z drugiego brzegu „służba i giermkowie ruscy" jęli się z nich naigrywać. W odpo-
wiedzi na obelgi, Polacy zaczęli obrzucać Rusinów odpadkami. Kiedy jednak z drugiej strony pole-
ciały strzały, „owa armia czeladzi Bolesława przepłynęła przez rzekę z orężem rycerstwa, 
śpiącego  o południowej godzinie, i odniosła tryumf  nad tak wielką  mnogością  Rusinów". Zresztą 
obudzeni ze snu woje również ruszyli na wroga, wspólnie ze służbą  gromiąc  przeciwników. 

W przekazie tym, podobnie jak w Chanson d'Aspremont,  nie chodzi wyłącznie  o unaocznienie 
faktu,  że wojsko przeciwnika było tak marne, że zdołali je pokonać „nasi" podkuchenni. Wyraźne 
przesłanie tych epizodów jest takie, że zwycięstwo musi się dokonać wysiłkiem całej wspólno-
ty, wszystkich jej warstw. Dopiero wtedy będzie zwycięstwem pełnym. Dlatego „kuchenna armia" 
w Chanson d'Aspremont  spełnia — obok komicznej — również poważną  funkcję  społeczną.  Zna-
mienny jest także fakt,  że motyw ten pojawia się obok motywu niedorosłego wojaka, aspirującego 
dopiero do sfery  rycerskiej, stanowiąc  jego doskonałe dopełnienie. „Prawdziwemu" rycerzowi nie 
przystoi wszakże dowodzić armią  czeladzi. Rolandin, który nie ma jeszcze ustalonej pozycji społecz-
nej, nadaje się do tej roli idealnie! 

Nasz bohater, stając  na czele wojska werbowanego spośród przedstawicieli społecznych nizin, do-
pełnia też swoistego rytuału. Aby poprzez pasowanie awansować do świata rycerskiego, musi naj-
pierw poznać antypody tego świata, przejść próbę jako dowódca anty-armii, podobnie jak to miało 
miejsce z grupą  rówieśniczą.  Jednocześnie część owych „kuchcików", przeszedłszy pomyślnie pier-
wszą  wojowniczą  próbę, zostanie wraz ze swym dowódcą  pasowana na rycerza i stanie się zapewne 
podstawą  jego oddziału. 

Na marginesie zauważyć należy, że z dość dużą  regularnością  pojawia się w Enfances  motyw nie-
rycerskiego środowiska, Dumézilowskiej trzeciej funkcji,  z którymi zrazu wiązani  są  młodzi bohate-
rowie. Ich początkowe  przyporządkowanie  do środowiska nie-męskiego, wręcz kobiecego, tłumaczy 
się faktem,  że traktowani są  oni po trosze jako dzieci. Wyjście z tak czy inaczej rozumianego kręgu 
domowego, bezpiecznego, uwolnienie się spod kurateli opiekuna czy preceptora, to —jak już mó-
wiliśmy — pierwszy krok naszych młodzików ku dorosłości. 

Powracającemu  w kilku utworach regularnie motywowi kuchni należałoby się jednak przyjrzeć 
dokładniej. Do kuchni zostają  wypędzeni, a potem, nabrawszy odwagi, wydostają  się z niej: Mainet, 
Karleto, bracia Gerin i Authiaume, a również Rainouart. Guillaume na dworze miałby służyć cesa-
rzowi jako kamerdyner i podczaszy139. Odmawia, twierdząc,  że nie potrafiłby  zajmować się puchara-
mi, naprawdę jednak uważa takie zajęcia za niegodne rycerza. Kuchnia i wszystkie czynności gospo-
darcze nie tylko w epice rycerskiej mają  negatywne konotacje. Enfances  wpisują  się pod tym wzglę-
dem w rozległą  tradycję — kuchnia to jedno z bardziej pogardzanych miejsc na mapie epickiego 
i bajkowego świata. Jednocześnie przecież „epizod kuchenny" często powraca jako istotny element 
biografii  bohatera140. Rainouart, który wychował się w kuchni, pochodzi z innej rzeczywistości, po-
jawia się znikąd,  dlatego zdecydowanie odstaje od wszystkich: brak mu „obycia", walczy wbrew re-
gułom sztuki rycerskiej, kijem, który wcześniej służył mu w zajęciach kuchennych. Podobne piętno 
noszą  wszyscy nasi bohaterowie, co skłania ich do określonych zachowań, jak posługiwanie się 
szczególną,  nierycerską  bronią  — rożnem albo nożem. 

Skłonność do wszelkiego rodzaju transgresji, przekraczania społecznie aprobowanych norm, to 
bardzo wyrazista cecha debiutujących  w rycerskim rzemiośle młodzieńców. Nie przebierają  oni 

1 3 8 Anonim tzw. Gall, Kronika  polska,  przekł. R. Grodecki, Wrocław 1999, s. 29-30. 
1 3 9 EG, w. 85-88. 
1 4 0 Zob. W. Propp, Historyczne  korzenie  bajki  magicznej, Warszawa 2003, s. 126-127; tenże, Nie  tylko  bajka,  Warszawa 2000, 
s. 294-307. Na temat związków  funkcji  wojowniczej ze „sferą  kuchenną"  zob. też J. H Grisward, La cuisine et la guerre:  as-
pects de  la fonction  guerrière  dans  la Geste des  Lorrains, w: L'épopée  romane, Poitiers 2002, s. 549-565. 
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w środkach, dążąc  do celu za wszelką  cenę. A celem jest zyskanie społecznego statusu. Brawurowe 
wyczyny junaków świadczą  dobitnie o tym, że w bezkompromisowym parciu naprzód nie hamuje ich 
nawet ślad rozwagi czy chęci przestrzegania przyjętych reguł141. 

Rolandin i jego koledzy nie wahają  się zabić dozorcy, który staje im na przeszkodzie w rozpoczę-
ciu rycerskiej kariery, dosłownie blokując  drogę na pole bitwy. Chwilę później rycerska duma nie 
pozwala młodzikom, iść pieszo „niczym pachołkom"142. Rolandin dostrzega stado doskonałych ru-
maków, należących  do króla Bretanii, Salemona. Niewiele myśląc,  chłopcy przywłaszczają  sobie ko-
nie. Charakterystyczna dla młodocianych bohaterów nonszalancja nie zostaje potępiona. Kiedy król 
dowiaduje się, że sprawcą  kradzieży jest Rolandin i jego szlachetni towarzysze, wita ich przyjaźnie, 
śmiejąc  się z całego zajścia. Na oświadczenie chłopców, że aby wydostać się z wieży, zabili pilnujące-
go ich stróża, Salemon również reaguje serdecznym śmiechem i darowuje kompanii Rolandina 
uprowadzone przez nich ogiery w prezencie. W tych „niepedagogicznych" zachowaniach jest, być 
może, metoda. Przyszły rycerz ma dostawać to, czego żąda,  bez słowa sprzeciwu. Wychowany w ten 
sposób, w dorosłym życiu też będzie nieprzejednany143. 

W Enfances  Guillaume  znajdujemy epizod analogiczny do przywłaszczenia koni w Chanson 
d'Aspremont,  choć rozgrywający  się w zupełnie innej scenerii. Kiedy Narbończycy docierają  do St. 
Denis podczas ceremonii powtórnej koronacji cesarza, Guillaume wyprzedza ojca oraz braci i sam 
wkracza do katedry144. W tym właśnie momencie odbywającej  się ceremonii powtórnej koronacji, 
jeden z wasali ma podać Karolowi Wielkiemu miecz. Guillaume wyrywa mu jednak oręż, twierdząc, 
że sam musi podać go cesarzowi. Dochodzi do bójki, w której zwycięża młodzik, rzucając  przy oka-
zji obelgi pod adresem wszystkich zgromadzonych. Cesarz jest oburzony. Nieokrzesanie, które ano-
nimowy przybysz przypłaciłby głową,  uchodzi mu na sucho kiedy okazuje się być przedstawicielem 
znamienitego rycerskiego rodu. Co więcej, Guillaume, zgodnie ze swą  zachcianką,  niesie podczas 
ceremonii cesarski miecz, jego brat Bernart ostrogi, a ojciec podtrzymuje cesarzowi płaszcz z grono-
stajów. Reszta przybyłych z nimi młodzieńców także bierze czynny udział w obrzędach. Sens całego 
wydarzenia jest więc identyczny jak w Chanson d'Aspremont:  junak dopina swego, dostaje to, czego 
chciał, a pewność siebie, granicząca  z bezczelnością,  okazuje się popłacać. Podobnie jest w przypad-
ku Viviena. Dzięki własnemu uporowi i nieposłuszeństwu w stosunku do przybranej rodziny, niedo-
szły kupiec daje upust swej prawdziwej naturze i staje się jednym z najznamienitszych francuskich 
rycerzy. 

Niezwykła determinacja, która cechuje wszystkich protagonistów Enfances  jest jednym z rysów 
charakterystycznych wielkich epickich herosów. Otoczenie tak łatwo wybacza młodzikom ich „wy-
bryki", właśnie dlatego, że upór w dążeniu  do celu znamionuje ludzi wielkiego formatu.  W świecie 
epiki skłonność do przesady jest widziana lepiej niż pozostawanie przeciętnym. A postać nie podda-
jąca  się gwałtownym emocjom nieuchronnie zbliża się do przeciętności145. 

Idealny bohater starofrancuskiego  eposu powinien znaleźć kompromis pomiędzy dwiema warto-
ściami fundamentalnymi:  sapientia i fortitudo.  W przypadku bohaterów Enfances  o mądrości  czy 
rozwadze nie może być mowy. Niezwykłe dokonania młodych herosów z trudem mieszczą  się na 
cienkiej granicy pomiędzy odwagą  i szaleństwem, wyczynem a przestępstwem. Rozpoczynający  ry-
cerską  karierę młodzi, jak nikt inny wcielają  w życie zasadę „mierzenia sił na zamiary". Każda walka 
staje się w wydaniu junaków wyzwaniem rzuconym Bogu. A ponieważ czują  się wybrańcami niebios, 
skłania ich to do grania o coraz wyższą  stawkę i podejmowania czynów coraz bardziej brawurowych. 

Kluczową  dla tych postaci cechą  staje się więc démesure.  Jedno z podstawowych pojęć rycerskiego 
etosu, które pojawia się też w wielu tradycjach mitologicznych, tłumaczyć można jako nieumiarko-
wanie, brak rozsądku  graniczący  z szaleństwem, skłonność do przesady, a wręcz pychę ogarniającą 
wojownika. Odwaga rycerza powinna ocierać się o démesure,  nigdy się w nią  jednak nie zamieniając. 

1 4 1 A. Labbé, Jeunesse,  ordre  et transgression  dans  'Girart  de  Roussillon ',  w: Education,  Aprentissages,  Initiation  au Moyen  Age, 
s. 191-210; M. de Combarieu, Enfance  et démesure,  s. 420. 
1 4 2 ChA, w. 1319-1369. 
143 Por. A. Drzewicka, op. cit., s. 47-48. 
1 4 4 EG, w. 2276-2389. 
145 M. de Combarieu, L'idéal  humain et l'expérience  morale chez les héros des  chansons de  geste,  s. 242-243 i nn. 
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Jest to bowiem „najcięższy grzech epickiego herosa146". Właśnie ów brak „umiaru w odwadze" zgu-
bił Rolanda pod Roncevaux. Również Viviena do zatracenia popchnęła szaleńcza odwaga, każąca 
mu poprzysiąc,  że nigdy nie oddali się od wroga na odległość większą  niż długość lancy. 

Jednak ta sama pycha, która jest niewybaczalnym grzechem w przypadku dojrzałego wojownika, 
stanowi w pewnym sensie fundament  rycerskiego debiutu. Jak pisze M. de Combarieu, Rolandino-
wi, który w Chanson d'Aspremont  jedynie z garstką  towarzyszy brawurowo napada na oddział Sara-
cenów i przełamuje w ten sposób linię frontu,  niedaleko już do brawury Rolanda pod Roncevaux147. 
Jednak pycha dojrzałego Rolanda zostaje ukarana, podczas gdy młody Rolandin triumfuje  jako ten, 
który poprowadził Franków do zwycięstwa. Od młodocianych junaków wręcz oczekuje się dokonań 
„ponad miarę". Tylko w ten sposób mogą  oni dowieść swej wartości. 

Nie pasowany jeszcze Guillaume podejmuje, wbrew zdrowemu rozsądkowi,  wyzwanie rzucone 
przez zwalistego Bretończyka, który zjawił się na cesarskim dworze148. Oczywiście wygrywa zakład 
z Opatrznością,  podobnie jak Renier zwyciężający  potajemnie olbrzyma, czy Mainet bez odpowied-
niego uzbrojenia włączający  się do bitwy. Vivien ze swą  niedoświadczoną  armią  porywa się na sara-
ceński pułk, a później postanawia zając  gród, choć zdrowy rozsądek  podpowiada, że takie przedsię-
wzięcie nie ma żadnych szans powodzenia. Wówczas również bohater składa swój, wspomniany po-
wyżej, szaleńczy ślub, z powodu którego zginie. Każda właściwie z historii rycerskich debiutów opi-
suje moment, kiedy heros zatraca się w „ferworze  czynu", nie zastanawiając  się nad swym dalszym 
losem — tak właśnie J.-Ch. Payen definiuje  démesure.  Idealnie ten stan świadomości ilustrują  słowa 
Cûchulainna — będącego  najdoskonalszym chyba uosobieniem cech młodego wojownika. Dowia-
dując  się, że chwałę na polu bitwy przypłaci rychłą  śmiercią,  stwierdza: „Jeśli zdobędę sławę, będę 
rad z tego, choćbym miał żyć i krócej niż dzień149". 

Enfances  Guillaume,  Enfances  Vivien,  Enfances  Renier... 
Les exploits juvéniles des grands héros de l'épique médiévale française 

Résumé 
L'adolescence, la jeunesse et les débuts sur les champs de bataille des grands héros des épopées médiévales 

françaises  sont décrits dans les chansons de gestes intitulées en général Les enfances.  Ces oeuvres crées entre 
le XIIème et le XVème siècle ne sont pas considérées comme une littérature de grande valeur, et le principal 
reproche que leurs font  les philologues est le fait  qu'elles reproduisent le même schéma narratif.  Mais 
la tentative d'analyser ces oeuvres conjointement est justifiée  non seulement par une simple uniformité 
thématique mais d'autant plus parce qu'elles semblent être basées sur une structure plus profonde  du début 
chevaleresque et de l'initiation du guerrier. 

Le point de départ d'une biographie typique d'un héros est le plus souvent une enfance  difficile.  Le garçon 
arraché dans des circonstances dramatiques de son environnement familial,  grandit loin de sa maison, parfois 
dans des conditions dures et humiliantes qui ne correspondent pas à ses nobles origines. Il est parfois  entouré 
par quelques compagnons du même âge qui vont partager son destin. Ces jeunes protagonistes sont montrés 
sous des traits caractéristiques; ce sont des «faux-guerriers»  qui ne sont pas considérés comme des vrais 
chevaliers, mais plutôt comme des enfants  — parce qu'ils n'ont pas encore été adoubés. Malgré cela ils sont 
déjà prêts à donner les premières preuves de leur courage. La situation dans laquelle ils se trouvent les 
amène à utiliser des moyens spécifiques  et hors normes: ils agissent en secret, à l'improviste, et il arrive qu'ils 
se cachent derrière un déguisement. Exclus, repoussés en marge de la société, ils ne sont pas limités dans 
leurs actes par les règles de la vie adulte et chevaleresque. Un exploit initiatique „non chevaleresque" — en 
principe il s'agit de blesser ou de tuer un ennemi — révèle leur combativité innée et ouvre aux jeunes 
hommes la voie vers une éminente carrière de guerrier. Pendant cette étape de la vie, les jeunes héros sont 
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particulièrement voués à la démesure qui, tout en étant le vice du chevalier adulte, permet au guerrier 
débutant de s'affirmer  et de se distinguer, se faire  connaître. 

Le passage de l'adolescence à l'âge adulte est symboliquement marqué par le changement d'arme. Les 
jeunes guerriers accomplissent leurs premiers exploits à l'aide de bâtons, de massues, de couteaux, de broches 
etc. Il peut arriver qu'ils s'approprient l'équipement d'un vrai chevalier, en s'emparant ainsi de son identité, 
c'est à dire en entrant par ruse dans le rôle d'autrui. 

C'est seulement à partir de la réussite de ces premiers actes que le héros peut s'approprier des armes 
chevaleresques d'une façon  légitime. La façon  la plus glorieuse d'acquérir une arme précieuse digne du futur 
héros, et qui lui est parfois  prédestinée, est de s'emparer de l'arme de l'ennemi vaincu. Dans d'autres épopées 
le même rôle remplit la cérémonie de l'adoubement chevaleresque. 

Le motif  du premier exploit accompli à l'aide d'armes et de moyens indignes d'un chevalier constitue 
un cas particulièrement intéressant. En suivant la classification  des fonction  sociales de G. Dumézil on 
peut considérer la métamorphose des héros des Enfances  comme un passage de la troisième fonction  — liée 
à la richesse, la fécondité  et la paix — à la deuxième fonction  strictement guerrière. Un autre élément 
caractéristique qui souligne l'entrée du jeune héros dans l'univers adulte des guerriers, est un combat 
singulier avec un adversaire particulièrement dangereux (parfois  monstrueux) — le combat qui est basé sur 
la structure d'un duel d'initiation pendant lequel le héros subit „une mort initiatique" c'est à dire mort 
temporaire correspondante au rite de marge du rite de passage. 

L'adolescent qui par ses actes a prouvé qu'il est digne d'être un chevalier retrouve enfin  la place dans la 
société qui lui est due du fait  de sa noble naissance. Le retour du héros (dans son royaume, cité, famille),  et 
sa vengeance remet l'ordre qui a été perturbé jusque là. 


