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GRUNWALD. Wspomnienie W 503-letnią rocz- 

nicę wiekopomnego zwycięstwa* 

Lat 5o3 mija dnia 15 lipca od chwili, kie- 
dy pod Grunwaldem i Tannenbergiem, krzy* 
żacką siłę zgniotła odwaga polskiego oręża, 
połączona ze świeżo zbratanym narodem Lit- 
winów. Wspólne i uzasadnione żale do Zako- 
nu, mającego na celu uciemiężenie dwóch na- 

rodów, siła jego zaborcza i dążenie do zawła- 
dnięcia ościennymi krajami Polski, oraz świe- 
żo nawróconej Litwy, popchnęły zagrożone 
narocjy do walki na śmierć i życie. 

Jakie niebezpieczeństwo zagrażało Pol- 
sce, gdyby bitwa pod Grunwaldem zakończyła 
się nie pomyślnie? 

Posłuchajmy, co o tem mówi wieszcz 
nasz Adam Mickiewicz w prelekcyi swojej, 
wygłoszonej w Paryżu: 

“Dom Luksemburski wszelkimi sposoba- 
mi poduszczał Litwinów przeciw Polsce. 
Krzyżacy przewidzieli zaraz, co ich czekało. 
Samo nawrócenie się Litwy czyniło już Za- 
kon niepotrzebnym. ■Dhrtigw leż tłumili oni; 
jak mogli, wieść o tym cudownym wypadku 
rozchodzącym się po Europie, posyłali goń- 
ców' do papieża z doniesieniami przeciwnemi 
doniesieniom króla polskiego. Widocznie do- 
tychczasowy powód ich był upadł, po cóż bo- 
wiem zbrojny zakon apostolstwa, kiedy już 
nie było kogo nawracać? Nietylko nie. miał on* 

daiej celu trwania, ale musiał zadać iałsz pier- 
wotnemu celowo swemu, pokazać, że chciał 
podbijać kraje nawrócone. Jakoż kiedy mi- 
strzowie krzyżaccy, zamieniwszy się w istot- 
nych monarchów, szukali podstaw dla swej 
potęgi w polityce, przedsięwzięli wojnę, sta- 

wiając wszystko na los jednej walnej bitwy. 
Gdyby ją wygrali, rozszarpaliby Polskę, dzie- 
ląc się nią z cesarzem Austryackim i książę- 
tami szląskimi, do czego już były napięte ta- 
jemnicze umowy. Spodziewali się wnet zgnę- 
bić i Litwę, za pomocą pobratymców swych, 
kawalerów mieczowych”. 

Alę Bog sprawił inaczej. 
•W dniu 15 lipca 1410 r. słońce oświeciło 

pola grunwaldzkie pokryte zbrojnym ludem. 
Nad wojskiem, we wzrowym porządku 

zebranym, powiewały chorągwie. Na czele ta. 
z wizerunkiem Matki Najświętszej, która za- 

wsze innym przoduje. Dalej chorągwie, z or- 

łem białym, herbem Polski, Pogonią, Litwy. 
Świętego Jerzego, Rusi, i wiele, wiele innych. 

Przy zbudowanym, na wzniesieniu wśród 
pola, ołtarzu odprawia się msza. Wszyscy za- 

cni i wielcy mężowie, począwszy od króla, 
klęcząc, modlą się. 

Każdy gotuje się na śmierć za ojczyznę. 
Kroi Jagiełło, tak niedawno poganin, dziś z 

wiarą przyjmuje komunię świętą, ujmuje cho- 
rągiew z narodowfym znakiem, wzniósłszy w 

niebo oczy, mówi słowa modlitwy, które nam 
zachowała historya: 

— Boże mój! Ty wiesz, co pomyśli czło- 
wiek żywy, przed Tobą nikt nie ukryje się 
Czy źle, czy dobrze żyjący. Ty wiesz, żem ni- 

komu szkodzić nic chciał i ta wojna nic z mo- 

jej winy, świadczę się Bogiem samym. Ale że 
pycha nieprzyjaciół moich unosi, przeto w 

Twą nadzieją, wojnę wznoszę, a za krzywdy 
pomsty błagam. Ty wiesz, Panie, moje serce, 
żem wolał pokój, niż zwadę, pokój, choćby z 

moją zelżywością, nie wojnę z dobrem sumie- 
niem. Ale iżeś mnie powołał, abym o Twoim 
ludzie radził i z krwawych rak go wyrwał, pro- 
szę, ześlij nam pomoc z nieba. Chorągiew tę 
rozciągam, w łaskę się Twoją z wojskiem po- 
lecam, a kto między nami ma prawo za sobą, 
temu dopomóż swemi rękami. Wejrzyj, o, Pa- 
nie, na krew, która polała ziemię, ona to woła 
sprawiedliwości, a ci, którzy tu polegną, nie- 
chaj swym płaczem dosięgną ciebie, prosząc, 
aby nie żył, ani jednej godziny, kto dał przy- 
czynę tej wojnie! 

Skończył król. Wojsko odpowiedziało o- 

krżykiem i zaśpiewało pieśń do Boga-Rodzi- 
*}. piLiL świętego — 

Wojciecha. 
Lecz cóż to za męże spieszą z obozu krzy- 

żaków ? 
Xa białych płaszczach czernią się krzyże. 

Może to poselstwo ze słowami pokoju?... 
Prowadzą ich przed oblicze króla. Niosą 

oni olbrzymie dwa miecze.. Król JągięUo ła- 
skawie ich przyjmuje, lecz zdziwienie ogarnia 
obecnych, gdy jeden z nich zuchwale rzecze. 

Mistrz krzyżacki w obawie, aby nie 
zbrakło wam broni, przysyła łaskawie te mie- 
cze, dla ciebie, królu, jeden, dla Witolda dru- 
gi”. 

Nowa to obelga, urąganie przeciwnikowi, 
którego sił nie spróbowano, oburza obecnych. 

/ 

Niesłychana tylko pycha mogła zniewolić 
krzyżaka d<1 podobnego czynu zuchwałego... 
V* niepokojem patrzą otaczający na popędliwc- 
go z natury Jagiełłę. 

i^ecz ten .spoko;*!*. odpov»tc' 
— Mamy mieczów dosyć, ale i te się zda- 

dzą na dumne karki nieprzyjaciół. 
Odeszli hardzi wysłańcy w pokoju, choć 

niejedna rvka za rękojeść szabli chwyciła, żą- 
dna ukarać śmiałków. 

Z trudem powstrzymano wojsko, rwące 
się. aby stanąć oko w oko z nieprzyjacielem. 

Lipcowe słońce dogrzewało upalnie i 
świeciło prosto w oczy, należało przeczekać do 
południa. 

Wreszcie zagrały trąby... Xa dane hasło 
pierwsi uderzają Litwini i Tatarzy. Krzyżacy 
po raz pierwszy użyli w bitwie tej armat, nie 
tak wprawdzie potężnych, jakiemi posługują 
ffię dzisiaj, ale niemniej huk dział, siła prochu, 
wyrzucająca olbrzymie pociski, nieci strach i 
popłoch wśród zabobonnych Litwinów i Tata- 
rów, którzy przypisują to siłom nadziemskim i 
cofają się wr nieładzie. W itold, z narażeniem 
życia, zbiera szyki, zagrzewając własnym 
przykładem do walki, uderza z nowym zapa- 
łem. Skoczyła jazda polska, wpada w zwarte i 

wyszkolone kolumny krzyżaków, niosąc wszę* 
dy pogrom. 

Bitwa się wzmaga, zapał podwaja...,, 
Wygrana jednak przechyla się na stronę 
Niemców. # 

W ładysław Jagiełło, stojąc na wzgórku, z 

niecierpliwością śledzi przebieg bitwy. Pierw- 
sza porażka przenika go do głębi. Chce biedź, 
aby dodać animuszu rodakom swoim, darem- 
nie zatrzymują go otaczający, wysuwa się na- 

przód. Rycerz krzyżacki Dypold Kiekrzyc, po 
bogatej zbroi, poznaje króla, lotem błyskawicy 
wymierza nań kopię. Uderzenie byłoby śmier- 
telne, gdyby nie odparł go Zbigniew z Oleś- 
nicy. Z narażeniem własnego życia, rzuca się, 
aby zasłonić króla, i tak silnie z boku Niemca 
uderza, iż ten spada z konia i ginie pod ciosa- 
mi królewskiej straży. 

Mistrz krzyżacki, ujrzawszy łamiące się 
—wayki litewskie, zbiera szesnaście chorągwi i 

bieży na ich czele. Chce zadać cios ostateczny. 
Święci tryumf!... 

Ale kroi polski wydaje rozkazy, rzuca 

przeciw wrogowi żelazne swe zćf stępy. Prawda 
i sprawiedliwość tryumfuje. Krzyżacy zwy- 
ciężeni. 

Poległo według jednych 50, a według in- 
nych 60 tysięcy Niemców, a wśród nich, wiel- 
ki mistrz krzyżacki, wielcy komandorowie i 
prawie wszyscy rycerze Zakonu. Śmiertelny 
cios zadany został Zakonowi. Sześćdziesiąt 
chorągwi zdobyto nai krzyżakach i te złożono 
królowi oraz relikwiarz i łańcuch mistrza. 
Kroi z iWitoldem, głównym bohaterem dnia, 
wyjechał na wzgórze. Książę Witold ani chwi- 
li nie spoczął w czasie walki, wszędy był, za- 

grzewając słowem i przykładem, kierował o- 

brotami walczących. Król ochrypł od wyda- 
wania rozkazów. Teraz obydwaj, w skupieniu 
i głębokiej zadumie, patrzyli na dawniej py- 
szne rycerstwo krzyżackie, ciche teraz, złama- 
ne. zastygłe w objęciu śmierci. * 

Na czarnych, żałobnych charągwiach, nie- 
siono skra wionę zwłoki wielkiego mistrza. 
I en co urągał królowi, zwąc go poganinem, 
leżał bezsilny, okryty całunem, z zastygłą źre- 
nicą. 

Kroi, patrząc na tak ciężką losów zmianę, 
Zapłakał rzewnie. Zgon, rzekł, tego męża, 
Zagładza pamięć za krzywdy zadane. 
W inicn czcić męstwo ten, który zwycięża, 
Niech ten, co walczył mężnie i długo, 
Ostatnią będzie uczczony usługą. 
Te zaś charągwie. te zbroje zwleczone. 
W tryumfie nieście, niech w państwa stolicy, 
W świętym przybytku będą zawieszone. 
Niech na ich widok zadrżą hołdownicy. 
Zczernią ich wieki, zaginą ich szczątki, 
Lecz nic nie zgładzi dnia tego pamiątki. 

J. U. Niemcewicz. 


