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O ile jeszcze historia staro˝ytna
nie budzi wi´kszych kontrowersji,
to ju˝ Êredniowiecze jest wcià˝
polem ˝ywych dyskusji, których
wnioski przek∏adajà si´ na wspó∏-
czesnoÊç i w zale˝noÊci od potrzeb,
dostarczajà argumentów politykom
wszelkiej maÊci.

Weêmy np. relacje pomi´dzy
Polskà a Krzy˝akami, z bitwà pod
Grunwaldem w tle. Kto oglàda∏
„Krzy˝aków”, ten nigdy nie zapom-
ni gromiàcego wrogów Zbyszka z
Bogdaƒca - ch∏opa na schwa∏, ma-
jàcego w pami´ci nie tylko wiotkà
Danusi´ Jurandówn´, ale i krzep-
kà nad wyraz Jagienk´, która tylnà
cz´Êcià cia∏a orzechy t∏uc mog∏a.
Zbyszka wspomaga∏ dzielnie stryj
Maçko oraz ca∏y kwiat polskiego
rycerstwa. Dowodzi∏ zaÊ nimi udu-
chowiony król W∏adys∏aw Jagie∏∏o,
który dla korony polskiej porzuci∏
by∏ prawos∏awie i ochrzci∏ si´ w
obrzàdku rzymskim, wyprzedzajàc
w swych kalkulacjach o ca∏e stulecia
Henryka IV Burbona. Ale có˝, cudze
chwalimy, a swego nie znamy.

Wracajàc zaÊ do Grunwaldu, to
Niemcy majà na ten temat zdanie
nieco odmienne. Uwa˝ajà, ˝e Ja-
gie∏∏o zwyci´˝y∏, bo jego armia by∏a
co najmniej ponad 20 000 liczniej-
sza, a w dodatku wspierana przez
pogaƒskich Tatarów. Krzy˝akom nie
udzieli∏ te˝ obiecanej pomocy ce-
sarz Zygmunt Luksemburczyk, a do
tego wielki mistrz Ulrich von Jun-
gingen okaza∏ si´ wodzem starej
daty. Prowadzàc do boju ostatnie
szesnaÊcie choràgi, wstrzyma∏ swe
hufce, gdy˝ nie opar∏ si´ wezwaniu
na pojedynek przez jednego z pol-
skich rycerzy, a naprzód ruszy∏
dopiero wtedy, gdy polski rycerz,

strzaskawszy swojà kopi´ o tarcz´
wielkiego mistrza, uciek∏ do swoich,
a czas p∏ynà∏ i si∏y Krzy˝aków sto-
pnia∏y do zera.

Ulrichowi von Jungingen pcha-
nie si´ na pierwszà lini´ najwyraê-
niej nie wysz∏o na zdrowie. Znacz-
nie rozsàdniej zachowa∏ si´ nato-
miast król W∏adys∏aw Jagie∏∏o, któ-
ry przejà∏ od Mongo∏ów nowoczeÊ-
niejszy, choç ma∏o rycerski sposób
dowodzenia. Pod miecz wi´c si´
nie Êpieszy∏, a do tego mia∏ niez∏à
obstaw´ i dopchaç si´ do niego
by∏o trudno. Jedynym, który dotar∏
przed oblicze króla z zamiarem
wstàpienia z nim w szranki, by∏
rycerz krzy˝acki Leopold von Köc-
kritz, ale nachalnik ów zawiód∏ si´
srodze, bo niemal natychmiast ude-
rzeniem od ty∏u zwali∏ go z konia
przysz∏y biskup Zbigniew OleÊnicki,
naonczas sekretarz króla. I pomyÊ-
leç, ˝e nie by∏ to jedyny sekretarz,
który przy swoim pryncypale zrobi∏
póêniej niebywa∏à karier´.

Jeszcze inny poglàd na bitw´
pod Grunwaldem majà Litwini,
którzy na przestrzeni wieków tak
Polaków polubili, ˝e oficjalnie zig-
norowali istnienie II Rzeczpospo-
litej, a stosunki dyplomatyczne z
Polskà nawiàzali dopiero pod groê-
bà wypowiedzenia im wojny, w
marcu 1938 r. Zdaniem Litwinów
bitw´ pod Grunwaldem wygra∏a
oczywiÊcie Litwa, a wielokrotnie
zmieniajàcy sojusze ksià˝´ Witold,
który osobiÊcie zar˝nà∏ po bitwie
bezbronnego bàdê, co bàdê jeƒca
- wielkiego marsza∏ka Zakonu, uwa-
˝any jest przez braci Litwinów za
g∏ównego architekta zwyci´stwa, w
przeciwieƒstwie do Jagie∏∏y, które-
go Litwini do dziÊ uwa˝ajà za zdraj-

c´.
Z kolei bracia Bia∏orusini, chwi-

lowo z nami sk∏óceni, uwa˝ajà, ˝e
zwyci´stwo pod Grunwaldem to
wy∏àcznie ich zas∏uga, bo ich zda-
niem, gdy tylko po∏àczone si∏y
polsko-litewskie rzuci∏y si´ w pani-
ce do ucieczki - to jedynymi, którzy
ostali si´ na placu boju byli wojowie
z pu∏ków smoleƒskich, czyli mówiàc
j´zykiem dzisiejszym - bia∏oruskich,
chocia˝ sam Smoleƒsk do Bia∏oru-
si ju˝ dziÊ nie nale˝y, bo po rewo-
lucji bolszewickiej zosta∏ przy∏àczo-
ny do Federacji Rosyjskiej.

Gwoli przyzwoitoÊci trzeba te˝
wspomnieç o niebagatelnych za-
s∏ugach Tatarów, walczàcych w armii
króla Jagie∏∏y, a by∏y one rzeczywiÊ-
cie niema∏e, bo zdaniem wielu his-
toryków, wskutek masowych rzezi
i gwa∏tów, wielki mistrz zdecydowa∏
si´ na jak naszybsze wydanie bitwy.
Nie wykorzysta∏ dziesiàtków wznie-
sionych przez Zakon fortyfikacji ani
obronnych zamków, i byle tylko
powstrzymaç swawole pohaƒców -
zdecydowa∏ si´ na wydanie bitwy
w zgo∏a niekorzystnym dla niego
terenie. Wojska polskie relaksowa∏y
si´ bowiem w cienistym lesie, a
tymczasem mniej liczni Krzy˝acy,
odziani w ci´˝kie, stalowe zbroje
godzinami wyczekiwali w lipcowym
upale na rozpocz´cie bitwy, której
fina∏ jest powszechnie znany.

Od bitwy pod Grunwaldem mi-
n´∏o ju˝ 595 lat, emocje powinny
by∏y ju˝ wi´c wygasnàç, ale tak si´
nie sta∏o. I to nie tylko dlatego, ˝e
dat´ 1410 zna ka˝dy bimbrownik
w kraju. Emocje zwiàzane z bitwà
grunwaldzkà nie usta∏y do dzisiaj,
a co dopiero mówiç o wydarzeniach
póêniejszych, zw∏aszcza, ˝e im dalej
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w las tym wi´cej drzew. Im wydarzenie
Êwie˝szej daty, tym wi´ksze wzbudza
emocje. Dopiero co obchodziliÊmy
uroczyÊcie 85. rocznic´ bitwy warszaws-
kiej, a ju˝ czeka nas konfrontacja w
zwiàzku z obchodami 25-lecia Sierpnia
1980 r. I tu dopiero zaczyna si´ wojna
wszystkich ze wszystkimi. Je˝eli histo-
ryczny przywódca strajku w Stoczni
Gdaƒskiej decyduje si´ wystàpiç z „So-
lidarnoÊci”, którà zak∏ada∏ - to znaczy,
˝e spór o pami´ç historycznà si´gnà∏
dna.

Niektórzy si´ dziwià, niektórzy si´
gorszà, a wszystko to z braku wiedzy,
˝e taka jest w∏aÊnie ludzka natura. Prze-
cie˝ najbardziej obra˝anym przed wojnà
politykiem, by∏ nie kto inny, ale twór-
ca niepodleg∏ego paƒstwa polskiego
Józef Pi∏sudski, odsàdzany przez swych
przeciwników od czci i wiary, a jedno-
czeÊnie przez wi´kszoÊç spo∏eczeƒstwa
otoczony mi∏oÊcià i szacunkiem. Prze-
ciwnicy próbowali odebraç mu wszelkie
zas∏ugi i dlatego w∏aÊnie zwyci´stwo
nad bolszewikami w 1920 r. okreÊlone
zosta∏o przez endeków „cudem nad
Wis∏à”, co mia∏o wskazywaç na bezpo-
Êrednià interwencj´ si∏ nadprzyrodzo-
nych. Logika by∏a prosta: - przecie˝
˝o∏nierz polski dowodzony przez nolens
volens, protestanta Pi∏sudskiego, w ˝a-
den sposób zwyci´˝yç nie móg∏. Wi´c
jeÊli zwyci´˝y∏, to znaczy, ˝e zdarzy∏ si´
cud.

Marsza∏ek nie by∏ zwolennikiem
sejmokracji - (vide dzisiejsza komisja
ds. Orlenu) - ale nigdy te˝ nie zabiega∏
o w∏adz´ dla siebie. Gdy schorowany,
udr´czony latami sp´dzonymi w oko-
pach i wi´ziennych celach uda∏ si´ raz
na leczenie na Mader´ - endecy skan-
dowali na ulicach „Na Mader´? Po cho-
ler´?”

DziÊ pod legend´ Pi∏sudskiego pod-
szywajà si´ spadkobiercy tych, którzy
zwalczali go za ˝ycia. Ale niech tam.
Gorzej, ˝e podszywajà si´ pod niego
tak˝e i ci, którzy odmawiali mu nawet
prawa pochówku na Wawelu. Wszystko
to jednak nic. Dzisiaj mamy rocznic´
powstania „SolidarnoÊci”, a kraj jest
podzielony jak nigdy przedtem. Gorzka
to rocznica, bo niewiele z tej solidar-
noÊci zosta∏o. Dzisiaj w Polsce o˝y∏y
najgorsze demony przesz∏oÊci: anarchia,
egoizm, nietolerancja, itp. I tu powstaje
pytanie: czy my nigdy nie oderwiemy
si´ od odwiecznych przywar, od balastu
przesz∏oÊci?

Jeden z Polaków ze Âlàska, wcielo-
ny przymusowo do armii niemieckiej
wspomina∏ z goryczà, ̋ e gdy tylko uda∏o
mu si´ zbiec do aliantów i trafiç do
polskiego obozu przejÊciowego - to ju˝
w pierwszà noc okradziono go dosz-
cz´tnie. WÊród Niemców nigdy mu si´
coÊ takiego nie przytrafi∏o. Nast´pne-
go dnia Amerykanie, podobnie jak dziÊ
w Iraku, zarzàdzili w obozie wybory
samorzàdowe. Liderem od poczàtku,
by∏ sympatyczny brat ∏ata - niejaki Józek
z Przasnysza. Kandydatura jego wywo-
∏a∏a entuzjazm. Pod has∏em „Nasz Józek”
noszono go po obozie na ramionach.
Wybory wygra∏ przez aklamacj´, ale
idylla nie trwa∏a d∏ugo. Po kilku dniach,
gdy tylko przyssa∏ si´ do koryta i zaczà∏
garnàç do siebie - wsadzono go na tacz-
k´, oblano obornikiem i wywieziono
poza teren obozu. Reakcja ta by∏a w
pe∏ni zrozumia∏a, bo inni te˝ si´ prze-
cie˝ chcieli nachapaç.

Tak wi´c niezmiernie krótka okaza-
∏a si´ popularnoÊç Józka. Gorzej, ˝e nie
wiele d∏u˝sza jest te˝ popularnoÊç na-
szych kolejnych rzàdów, których na
szcz´Êcie nikt jeszcze na taczce nie
wywozi. Inna rzecz, ˝e za grzechy na-
szych rzàdów niezas∏u˝one ci´gi zbiera
policja, która co rusz musi ochraniaç
przed demonstrantami sto∏eczne insty-
tucje i gmachy publiczne.

Krótka jest nasza pami´ç historycz-
na. Kto pami´ta o ludziach, którzy w
1980 r. stan´li na czele sierpniowego
protestu? Pró˝no ich szukaç wÊród
liderów partii, które zaw∏aszczy∏y sobie
„solidarnoÊciowy” rodowód, ale có˝,
takie jest ˝ycie.

Wspó∏czesnà histori´ mo˝e u nas
pisaç ka˝dy, bo tu ju˝ od dawna nie
chodzi o prawdà historycznà, lecz o
doraêne korzyÊci polityczne. Wspó∏-
czesna historiografia poziomem swym
wspaniale koresponduje z przedwojen-
nym, szkolnym wierszykiem „Gdy Kara
Mustafa, wielki mistrz Krzy˝aków, pro-
wadzi∏ swe hufce przez Alpy na Kra-
ków...”. Niby wszystko w porzàdku, ale
co bardziej krewkim autorom dobrze
jest przypomnieç, ̋ e wszechobecna dziÊ
fantastyka historyczna nie upowa˝nia
jednak do naruszania dóbr osobistych
osób trzecich i dlatego zawsze warto
pami´taç, ˝e „ignorantia iuris nocet”.

         Dawid Binemann-Zdanowicz
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