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I

Śmierć�i�pochówek

W stycz niu 1066 ro ku Edward Wy znaw ca, ostat ni król z pra daw nej
an glo sa skiej dy na stii wład ców We ssek su, umie rał w West min ste -

rze. Je go śmierć mia ła po grą żyć pań stwo w kry zy sie, któ ry osta tecz nie
do pro wa dził do pod bo ju kra ju przez Wil hel ma z Nor man dii – wy da rze -
nia uzna wa ne go za je den z mo men tów zwrot nych w hi sto rii An glii. Kry -
zys ten z pew no ścią był skut kiem sy tu acji po wsta łej za pa no wa nia Edwar -
da. Czy to z wy bo ru (we dle póź niej szej tra dy cji utrzy my wa no, iż wład ca
w cza sie trwa nia mał żeń stwa za cho wy wał ce li bat), czy też z przy czyn
nie za leż nych, mo nar cha po zo stał bez dziet ny, co po je go śmier ci do pro -
wa dzi ło do spo ru o suk ce sję. Za rzą dów Edwar da w si łę bar dzo urósł Go -
dwin, earl We ssek su, któ re go cór ka Edy ta by ła mał żon ką kró la. Jej brat
Ha rold Go dwin son odzie dzi czył po oj cu ty tuł ear la We ssek su i wy da wał
się naj bar dziej oczy wi stym kan dy da tem do ob ję cia sche dy po Edwar dzie.

Wil helm, ksią żę Nor man dii, tak że dys po no wał pra wa mi do tro nu, ja -
ko że był spo krew nio ny z Edwar dem przez Em mę z Nor man dii, je go
mat kę. Co waż niej sze, Edward od czu wał sil ny zwią zek emo cjo nal ny
z Nor man dią, gdyż spę dził tam wie le lat na wy gna niu w okre sie, gdy
na tro nie An glii za sia da li Duń czy cy. Osta tecz nie w nie zwy kle kon tro -
wer syj nych oko licz no ściach Wil helm stwier dził, że Ha rold przy siągł
wcze śniej na świę te re li kwie, iż uzna go za na stęp cę Edwar da. Dla te go
też na le ży pod kre ślić, że pod bój z 1066 ro ku nie był po pro stu na jaz dem
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ob cych wojsk, ale kon se kwen cją spo ru o suk ce sję mię dzy Ha rol dem
a Wil hel mem po śmier ci Edwar da. Sam Edward sko nał w spo ko ju i zo -
stał po cho wa ny w fun da men tach opac twa west min ster skie go. Po tem
uzna no go za świę te go, mię dzy in ny mi ze wzglę du na to, że je go pa no -
wa nie – zwłasz cza z póź niej szej per spek ty wy – ozna cza ło zło ty okres po -
koju, po którym nastąpiła burzliwa epoka podbojów. Wkrótce po śmierci
Edwar da za czę ły krą żyć opo wie ści o cu dach, któ rych do ko nał za ży cia
i tych, któ re po dob no wy da rzy ły się przy je go gro bie.

Wła dza prze szła w rę ce Ha rol da. Znacz nie póź niej zwo len ni cy mi -
to lo gii na ro do wej za czę li uzna wać go za „ostat nie go an giel skie go kró la”,
któ ry zgi nął jak praw dzi wy pa trio ta, szla chet nie i bo ha ter sko bro niąc
pań stwa przed ob cym na jeźdź cą. Praw da oka zu je się jed nak bar dziej zło -
żo na. Rosz cze nia Ha rol da do tro nu wca le nie mia ły jed no znacz nej i do -
sta tecz nie moc nej pod sta wy. W je go ży łach nie pły nę ła kró lew ska krew,
był on je dy nie szwa grem Edwar da. Ed gar Athe ling, syn Edwar da Wy -
gnań ca spo krew nio ne go ze zmar łym kró lem, dys po no wał bar dziej uza -
sad nio ny mi pra wa mi do ko ro ny, lecz w 1066 ro ku nie osią gnął jesz cze
doj rza ło ści. Za Ha rol dem prze ma wiał nie zwy kle istot ny fakt na tu ry prak -
tycz nej – no wy wład ca był bo wiem naj po tęż niej szym ma gna tem w kró -
le stwie, spraw dził się też w wal ce ja ko do wód ca (w 1063 ro ku po ko nał
wa lij skie go księ cia Gruf fud da ap Lly we ly na). Miał za tem wie le cech, któ -
ry mi wi nien od zna czać się król. Pró by in wa zji pod ję te w 1066 ro ku przez
Ha ral da Har dra dę (wład cę Nor we gii, któ ry tak że li czył na tron An glii)
i Wil hel ma z Nor man dii moż na uwa żać za in ter wen cje ob cych kon ku -
ren tów, któ rych rosz cze nia by ły rów nie wą tłe i sła be co rosz cze nia Ha -
rol da. Tym cza sem nor mań ska pro pa gan da sta ra ła się usil nie przed sta -
wić Wil hel ma ja ko pra wo wi te go kan dy da ta, pró bu ją ce go od su nąć krzy -
wo przy sięz cę i uzur pa to ra.

Ha rold po ko nał i za bił pierw sze go ry wa la, Ha ral da Har dra dę, w bi -
twie pod Stam ford Brid ge w York shi re we wrze śniu 1066 ro ku. Tu rów -
nież po win ni śmy ostroż nie po trak to wać su ge stię, ja ko by w bi twie „an -
giel ski” król Ha rold – pa trio ta po ko nał ob ce go na jeźdź cę. Har dra da wal -
czył u bo ku od su nię te go z dwo ru bra ta Ha rol da, To sti ga, od wo łu jąc się
do sta rej tra dy cji, zgod nie z któ rą lud z pół no cy sil niej iden ty fi ko wał się
z wi kin ga mi rzą dzą cy mi w Yor ku niż z od le gły mi kró la mi We ssek su
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na po łu dniu. Nie wąt pli wie na to wspar cie li czył Har dra da, pra gnąc ugrać
coś dla sie bie, gdyż York shi re sta no wi ło cen trum Da ne law (Da ne lagh)
– ju rys dyk cji duń skiej – ob sza ru na pół no cy i wscho dzie An glii, oku po -
wa ne go i za sie dlo ne go przez lu dy duń skie czę sto tak że po cho dze nia
skan dy naw skie go.

Gdy Ha rold wal czył z na jeźdź ca mi z Nor we gii, je go in ny wróg, Wil helm
z Nor man dii, przy bił do po łu dnio we go wy brze ża. Ha rold po gnał więc
na po łu dnie, jed nak 14 paź dzier ni ka zo stał po ko na ny i za bi ty przez Wil -
hel ma pod Ha stings. Śmierć Ha rol da w bi twie jest za pew ne naj słyn niej szą
śmier cią kró la w hi sto rii An glii. Hi sto ry cy spie ra ją się w kwe stii bez po śred -
niej przy czy ny je go zgo nu – we dle jed nych wład ca zo stał za sie czo ny to po -
ra mi przez ry ce rzy Wil hel ma, in ni twier dzą, że zgi nął od strza ły. Nie daw -
ne ba da nia ko bier ca z Bay eux zda ją się po twier dzać tra dy cyj ną wer sję
śmier ci od „strza ły w oko”. Wraz z Ha rol dem zgi nę li je go dwaj bra cia, a tym
samym za jed nym za ma chem usunęli się z dro gi Wil hel ma wszyscy, któ -
rzy mo gli by chcieć po mścić zmar łe go i sta no wi li by źró dło po ten cjal nych
pro ble mów. Sy no wie Ha rol da zbie gli do Ir lan dii i przez pe wien czas kon -
ty nu owa li wal kę, ale ni gdy nie stwo rzy li re al ne go za gro że nia dla Wil hel ma.
Ist nie ją pew ne wąt pli wo ści co do miej sca po chów ku Ha rol da, gdyż jed ne
źró dła po da ją, że zo stał on po grze ba ny nad brze giem mo rza w hrab stwie
Sus sex, a in ne – że zwło ki prze wie zio no do opac twa w Wal tham w hrab -
stwie Es sex. Cia ło kró la nie mi ło sier nie spo nie wie ra no, co do dat ko wo utrud -
nia ło roz po zna nie, a póź niej sta ło się przy czyn kiem do po wsta nia le gen dy,
ja ko by oszu kał on śmierć i żył in co gni to ja ko pu stel nik.

Przy kład pod bo ju nor mań skie go po ka zu je, jak ogrom ne zna cze nie
mia ła śmierć kró la. Pod bój nie ozna czał wca le cał ko wi te go ja ko ścio we -
go ze rwa nia z do tych cza so wym kur sem roz wo ju An glii, jak to kie dyś są -
dzo no; ist nie je wie le prze sła nek wska zu ją cych na za cho wa nie cią gło ści
mię dzy An glią an glo sa ską i nor mań ską w kwe stii rzą dów, pra wa i spo łe -
czeń stwa. Wy nik bi twy pod Ha stings nie do pro wa dził do re wo lu cji, któ -
ra z dnia na dzień prze wró ci ła by pań stwo do gó ry no ga mi: Wil helm po -
trze bo wał kil ku lat, za nim pod po rząd ko wał so bie ca łe kró le stwo i ob sa -
dził swo imi ludź mi klu czo we sta no wi ska kościelne i urzę dy świec kie.
Przed 1066 ro kiem wpły wy nor mań skie by ły już dość sil ne za pa no wa -
nia „znor ma ni zo wa ne go” Edwar da Wy znaw cy, a okres władzy duńskiej
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(1016–1042) po ka zu je, że rzą dy ob cych w An glii nie by ły ani ni czym no -
wym, ani ka ta stro fal nym. Nie mniej nie spo sób za prze czyć, iż pod bój
nor mań ski wy warł głę bo ki wpływ na kró le stwo. Do cza su prze pro wa -
dze nia w 1086 ro ku spi su in wen ta rzo we go, czy li słyn nej Do mes day 
Bo ok, w ca łym pań stwie po zo sta ło je dy nie dwóch an glo sa skich te nants -
-in -chief (czy li naj wyż szych ran gą przed sta wi cie li ary sto kra cji)1. An glia
po 1066 ro ku prze sta ła znaj do wać się w or bi cie za in te re so wa nia wi kin -
gów w ob rę bie Mo rza Pół noc ne go. Od tąd mia ła stać się czę ścią świa ta
fran cu sko ję zycz ne go, któ ry wkrót ce ob jął tak że miej sca tak od le głe jak
Sy cy lia i Zie mia Świę ta. Fran kij ska idea wła dzy kró lew skiej oraz do cie -
ra ją ce z Rzy mu wpły wy ru chów re for ma tor skich w Ko ście le zna czą co
wpły nę ły na sy tu ację w An glii. Nie za prze czal nie przed 1066 ro kiem ko -
ro nę an giel ską łą czy ły sil ne wię zy z kon ty nen tem eu ro pej skim (co uwi -
dacz nia ło się na przy kład w piel grzym kach do Rzy mu po dej mo wa nych
przez an glo sa skich wład ców), a idee pły ną ce z kon ty nen tu tak że prze -
nik nę ły by na Wy spy, na wet gdy by nie do szło do pod bo ju, ale nie ma wąt -
pli wo ści, że An glia z ro ku 1100 by ła zu peł nie in nym kra jem niż ta z ro -
ku 1065.

Oczy wi ście ani zgon Edwar da w stycz niu 1066 ro ku, ani śmierć Ha -
rol da na po lu bi twy pod Ha stings sa me w so bie jesz cze nie prze są dzi ły
o lo sach pod bo ju nor mań skie go. Jed nak w epo ce, kie dy o po myśl no ści
ca łe go pań stwa tak bar dzo de cy do wał król, nie spo sób za prze czyć, iż
oba wy da rze nia w kry tycz ny spo sób za wa ży ły na prze bie gu pod bo ju.
O ile śmierć Edwar da bez po śred nio nie spro wo ko wa ła in wa zji Nor ma -
nów, o ty le brak po wszech nie ak cep to wa ne go na stęp cy tro nu wcze śniej
czy póź niej mu siał do pro wa dzić do kry zy su. Po śmier ci Edwar da trzech
kon ku ren tów – Ha rold, Wil helm i Ha rald Har dra da – ru szy ło do wal ki
o wła dzę. Po dob nie śmierć Ha rol da nie by ła je dy nym po wo dem, dla któ -
re go Wil helm wy szedł zwy cię sko z tej ry wa li za cji, choć przy tła cza ją ca
wik to ria pod Ha stings sta ła się pod sta wą je go suk ce su. Zwa żyw szy, że
Wil helm osta tecz nie prze ła mał opór do pie ro w 1070 ro ku, moż na się
za sta na wiać, co by się sta ło, gdy by Ha rold lub je den z je go bra ci prze żył
i po pro wa dził ar mię an glo sa ską do kontr ata ku. Tym cza sem oka za ło się,
że nie ma ni ko go o wy star cza ją co sil nej po zy cji, kto mógł by zjed no czyć
prze ciw ni ków Wil hel ma.
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Śmierć Harolda i Haralda Hardrady na polu bitwy nie tylko pokazuje
ogrom nie bez pie czeństw czy ha ją cych na kró lów w epo ce, kie dy mo nar -
cha mu siał wy ka zać się ja ko wo jow nik, lecz tak że ilu stru je sku tecz ność
woj ny ja ko bru tal nej me to dy roz wią zy wa nia kon flik tów dy na stycz nych.
Moż na uznać, że Wil helm miał wy jąt ko we szczę ście, gdyż obaj je go ry -
wa le usu nę li mu się z dro gi – Ha rold za bił wcze śniej Har dra dę pod Stam -
ford Brid ge. Tym cza sem lu dzie z epo ki przy pi sy wa li ta ki wy nik roz gryw -
ki nie ty le szczę ściu, ile opatrz no ści bo żej.

Z ko lei sam Wil helm Zdo byw ca zmarł wsku tek ran od nie sio nych w bi -
twie w 1087 ro ku, choć w je go przy pad ku śmierć nie na stą pi ła szyb ko,
a ago nia przy spo rzy ła mu ol brzy mich cier pień. Pod czas wal ki prze ciw ko
kró lo wi Fran cji pod Man tes w do li nie Se kwa ny koń Wil hel ma wy stra szył
się iskry, któ ra spa dła z pod pa lo ne go bu dyn ku. Zwie rzę sta nę ło dę ba,
a wład ca ude rzył się moc no o łęk (przed nią część) sio dła2. Uraz we wnętrz -
ny do pro wa dził osta tecz nie do śmier ci Wil hel ma w Ro uen 9 wrze śnia 1087
ro ku. Nie spo sób oprzeć się sym bo li ce ulot nej do cze snej chwa ły, za war tej
w sce nie, kie dy tuż po śmier ci mo nar chy so jusz ni cy zo sta wia ją go na pa -
stwę lo su, a słu żą cy odzie ra ją je go cia ło ze wspa nia łych sza t3. Na do da tek
ma ka brycz nym zrzą dze niem lo su, gdy wpy cha no zwło ki kró la do zbyt cia -
sne go gro bow ca, roz dę te cia ło pę kło, wy dzie la jąc obrzy dli wy odór.

Po dob nie jak w przy pad ku zgo nu Edwar da Wy znaw cy po śmier ci Wil -
hel ma spra wa suk ce sji po zo sta ła nie roz strzy gnię ta. Pro ble mem oka zał się
jed nak nie ty le brak sy nów, ile ra czej to, iż o ko ro nę mia ło ry wa li zo wać
trzech am bit nych mło dzień ców. Ja ko że Wil helm wła dał dwo ma kró le -
stwa mi, dzie dzic two roz dzie lo no mię dzy je go sy nów. By ła to prak ty ka po -
wszech nie wów czas sto so wa na w po dob nych oko licz no ściach: An glię
i Nor man dię uwa ża no za osob ne two ry, rzą dzą ce się wła sny mi pra wa mi
i zwy cza ja mi, a nie za jed no „im pe rium”, któ re mia ło przejść wy łącz nie
w rę ce naj star sze go sy na, Ro ber ta Krót ko ude go. Dla te go też Ro bert zy -
skał ty tuł księ cia Nor man dii, a je go młod szy brat – Wil helm Ru dy – zo -
stał kró lem An glii.

Trze ci syn Hen ryk tak że am bit nie do ma gał się swo jej czę ści dzie -
dzic twa. Pod nie obec ność Ro ber ta, któ ry wy ru szył na pierw szą kru cja -
tę (1096–1099), Wil helm za jął Nor man dię – cał kiem le gal nie, gdyż Ro -
bert „wy dzier ża wił” mu ją, by uzy skać środ ki na udział w wy pra wie.
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