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Wymowa źródeł historycz−

nych, daleka jest od przygnę−
biającego obrazu odmalowane−
go przez Sienkiewicza. Gdy
rycerze Zakonu Krzyżackiego
po podboju pruskich Skalo−
wów i Nadrowów oraz Jaćwię−
gów dotarli w 2 połowie XIII
w. do granic Żmudzi i Litwy,
dysponowali jednym rodzajem
broni dającym im przewagę
w starciu z Bałtami: propagandą.
Wieści o prawdziwych poga−
nach zamieszkujących Europę,
szybko docierały do najodleg−
lejszych krańców kontynentu.
W czasach, gdy krucjaty do
ziemi świętej stały się już nie−
możliwe, okazało się, że Państ−
wo Zakonne wciąż dysponuje
atrakcyjnymi możliwościami
odkupienia grzechów w  "spra−
wiedliwej” wojnie.

Oczywiście propaganda wo−
jenna stosowana była przez Za−
kon od początku podboju Prus.
Zapewniła ona braciom, poza
posiłkami z Rzeszy Niemiec−
kiej, Czech i Europy zachod−
niej, również masową pomoc
książąt piastowskich i słowiań−
skich władców Pomorza Gdań−
skiego. W efekcie, po kilku−
dziesięciu latach podbój ziem
i plemion pruskich został zako−
ńczony, a sami Prusowie stali
się zaś trwałym elementem Pa−
ństwa Zakonnego.

Z punktu widzenia interesu
Państwa Zakonnego, nie było
zatem potrzeby zastosowania
innego sposobu prowadzenia
wojny przeciwko Litwinom
i Żmudzinom niż ten, który
tak dobrze sprawdził się w wo−
jnie z ich krewniakami − Prusa−
mi. Nieoczekiwanie okazało się
wówczas, że podobieństwa mię−
dzy nimi, wyraźnie widoczne w
wielu dziedzinach życia, zupeł−
nie nie występują w sposobie
prowadzenia wojny.

Do typowych elementów
krzyżackiej sztuki wojennej tra−
dycyjnie stosowanych nad Bał−
tykiem, należały rejzy − pusto−
szące wyprawy wojenne na te−
rytorium wroga, często podej−
mowane zimą. Z czasem, orga−
nizowane z myślą o zagranicz−
nych gościach, nabrały one zre−
sztą cech wytwornej, rycer−
skiej zabawy, przez co bardzo
zyskiwały na popularności
wśród świeckiego rycerstwa.
Pomimo wielkiego nasilenia
rejz (według niektórych szacu−
nków pomiędzy 1355 a 1385 r.
Krzyżacy zorganizowali aż 96
wypraw!) i znacznego spusto−

szenia środkowej Litwy i po−
granicza żmudzkiego, trwałych
sukcesów Zakon nad Niemnem
i Wilią nie osiągnął. A był to
przecież czas jego największej
potęgi militarnej i finansowej.

Co się zatem stało, że
w czasie dwukrotnie dłuższym
niż trwał podbój Prus, dysponu−
jąc zdecydowanie większymi
siłami nie zdołali Krzyżacy
trwale opanować nawet części
ziem litewskich? Co by−
ło przyczyną, że Blitz−
krieg przeprowadzony w
Prusach zakończył się,
pomimo zaangażowanych
znacznych sił i środków,
na litewskich granicach?

Obraz wojny krzyża−
cko − litewskiej w 2 po−
łowie XIV w. jeszcze
bardziej odbiegnie od
ogólnych wyobrażeń, gdy
uświadomimy sobie, że
pograniczne puszcze by−
ły przemierzane przez na−
jeźdźców także ze
wschodu na zachód. Li−
tewskie najazdy na Prusy
krzyżackie rozpoczął (w
1 połowie XIV w.) wielki
książę Giedymin, a kon−
tynuowali jego następcy −
Olgierd i Kiejstut. Przez
najazdy tego ostatniego
(w latach 60. i 70. XIV
w.)  "nigdy nie słyszano
[w Prusach] większego
lamentu niż wtedy”. W
tym samym czasie ce−
lem litewskich wypraw wojen−
nych stały się także ziemie
piastowskie     i rozległe księst−
wa ruskie. Wyprawy te dopro−
wadziły do włączenia sławnej,
ale i osłabionej uprzednio przez
Mongołów Rusi do Wielkiego
Księstwa Litewskiego. Oznacza
to, że w 2 połowie XIV w., w
krwawych walkach na zachodniej
granicy Litwini zdołali powstrzy−
mać ekspansję Zakonu, na wscho−
dzie natomiast w wyniku wiel−
kiej operacji zbrojnej, zdobyli
obszar wielokrotnie większy niż
ich własne księstwo.

Zapewne więc  "ubrani  je−
dynie w skóry” wojownicy, po−
za  "pałkami nabijanymi krze−
mieniami” i niekiedy  "brązo−
wymi mieczami odziedziczo−
nymi po ojcach”, dysponować
musieli także jakąś inną, niezna−
ną nam bliżej, cudowną bronią.

* * ** * ** * ** * ** * *
Co na to archeologia? Jesz−

cze do niedawna − niewiele.
Jakkolwiek obraz sienkiewiczo−
wski mógł, nawet intuicyjnie,
wydawać się przesadzony, upro−

szczony czy też jednoznacznie
fałszywy, to jednak zdołał na
trwałe zadomowić się w poto−
cznej świadomości. Dopiero
rozwój badań archeologicznych,
publikacje wyników tych ba−
dań, kontakty naukowe z ar−
cheologami litewskimi, a na
polskim gruncie (do pewnego
stopnia) także ukierunkowana
na problematykę bałtyjską dzia−
łalność Działu Bałtów PMA

i Zakładu Archeologii Wczes−
nego Średniowiecza IA UW,
dały możliwość weryfikacji te−
go obrazu.

Badania archeologiczne wy−
raźnie wskazują, że plemiona
bałtyjskie jako jedne z niewielu
w Europie (i jako jedyne w tej
części kontynentu), nie uległy,
dosłownie rozumianej wędró−
wce ludów. Można zauważyć,
co prawda, przesuwanie się
w połowie I tysiąclecia Prusów
na zachód (aż do ujścia Wisły),
czy pewne zmiany w ich kultu−
rze związane z migracją i po−
wrotem części ich ludności, ale
w skali kontynentu były to
ruchy prawie niezauważalne.
Tymczasem, cała Europa jest
w drodze: Wandalowie dociera−
ją ze środka kontynentu do
północnej Afryki, ich miejsce
nad Wisłą zajmują przybyli znad
Dniepru Słowianie, na Nizinie
Panońskiej i Bałkanach ścierają
się Rzymianie, Bizantyńczycy,
Hunowie, Awarzy, Protobułga−
rzy, Frankowie, Longobardo−
wie, Madziarzy...

twa Zakonnego) pokazuje, że
nawet bardzo liczne oddziały
potrafiły w razie potrzeby
skryć się przed wrogiem. Tak−
że budownictwo grodowe na
Litwie, nawet z dzisiejszej pa−
trząc perspektywy, przekonu−
je, że było to zajęcie traktowa−
ne niezwykle serio. Niewielkie
nawet grody o wałach sięgają−
cych niekiedy kilkunastu me−
trów musiały być bardzo trud−
ne do zdobycia. Regułą było
natomiast budowanie grodów
w układzie zapewniającym wza−
jemną łączność wzrokową, umo−
żliwiającą natychmiastowe
udzielenie pomocy w razie za−
grożenia. Ponadto, najważnie−
jsze punkty takiej sieci grodo−
wej miały rozmiary zdecydo−
wanie ponadstandardowe. Naj−
lepszy przykładem takich kons−
trukcji jest zespół czterech
ogromnych grodzisk w Kerna−
ve nad Wilią, funkcjonujących
w 2 połowie XIII w. w ramach
jednego ośrodka władzy, łączo−
nego z siedzibą wielkiego księ−
cia Trojdena. A należy przy
tym pamiętać, że gęsta sieć
grodów i drewnianych (a więc
ciepłych) zamków była utrud−
nieniem czekającym na tych
tylko szczęściarzy spośród na−
pastników, którym udało się
wcześniej pokonać puszczańs−
kie bagna i zasieki.

Obraz archeologiczny jest
zatem jednoznaczny. Krzyżacy
nie zdobyli Litwy, bo nie byli
w stanie jej zdobyć. Militarna
siła wielkich książąt i lokal−
nych kunigasów, warunki natu−
ralne, przymierze z Królest−
wem Polskim (od czasu ślubu
Aldony, córki Giedymina z Ka−
zimierzem, synem Władysława
Łokietka w 1325 r.), które po
wstąpieniu Jagiełły na tron kra−
kowski w 1386 r. zaowocowało
sojuszniczą pomocą w ludziach
i sprzęcie (m.in. sławne zboże
wysyłane statkami na Żmudź,
w których obronie rycerz Po−
wała, krzyżacki tasak w Malbo−
rku wyginał, było rzeczywiście
nieco wzbogacone bronią z ma−
łopolskich warsztatów płatner−
skich) zadecydowały, że to Lit−
wa wyszła z tej konfrontacji
zwycięsko. Na mapie Europy
pozostawała u schyłku średnio−
wiecza, jako potężna część skła−
dowa środkowoeuropejskiego,
wielonarodowego mocarstwa,
które pod rządami potomków
Giedymina trwać miało jeszcze
przez wiele pokoleń.
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Bałtowie, pozostając na
swojej ziemi podlegali jedno−
cześnie pewnym interregional−
nym wpływom kulturowym.
Świadczy to o ich związkach
z otaczającym ich, niespokoj−
nym światem. Widoczna jest
także w tym czasie, zaskakują−
ca zamożność społeczności pru−
skich, jaćwieskich, litewskich,
żmudzkich, łotewskich. Być
może odpowiednie dla opisania

ich roli w tych czasach
jest pojęcie ze współczes−
nego słownika geopolity−
ki o  "eksportowaniu sta−
bilności” w regionie.

We wczesnym śred−
niowieczu bardzo dobrze
czytelne są relacje bałtyj−
sko − wikińskie. O dob−
rych stosunkach łączących
te nacje, świadczą m.in.
liczne emporia czyli ośro−
dki handlowe, rozsiane
wzdłuż południowo−
wschodniego wybrzeża
Bałtyku (m.in. Truso nad
Zalewem Wiślanym, Wis−
kiauty na Sambii, Grobina
pod łotewską Lipawą).
Niektóre rodzaje uzbro−
jenia pojawiają się tylko
w Skandynawii i na zie−
miach litewskich, wido−
czne jest wzajemne podo−
bieństwo architektonicz−
ne i konstrukcyjne do−
mów i budynków gospo−
darczych, a także pokre−
wieństwo stylistyczne w

ornamentyce zdobiącej zarów−
no dzieła wysokiej klasy artys−
tycznej, jak i przedmioty co−
dziennego użytku.

O ile starożytni uważali, że
inter arma silent musae, to
Bałtom takie podejście było
z gruntu obce. W badanych
wykopaliskowo grobach wojo−
wników, znajdowane są niekie−
dy zwielokrotnione zestawy
uzbrojenia (w jednym przypad−
ku było to 5 mieczy!). Regułą
jest towarzyszący zmarłemu
rząd koński czasami wraz
z koniem. Rekonstruowany na
tej podstawie bojowy rynsztu−
nek konnego wojownika bałty−
jskiego z reguły znacznie prze−
wyższa jakością standardowe
uzbrojenie Słowianina. O moż−
liwościach konnych oddziałów
bałtyjskich świadczą liczne bit−
wy wygrane w polu z Krzyża−
kami i Piastowiczami. Przyby−
cie przed bitwą grunwaldzką
wojsk Witolda (niezauważo−
nych przez Krzyżaków pomi−
mo, że przeszły wzdłuż niemal
całej południowej granicy Pańs−
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