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Kęstutis Gudmantas

P e n k i  t e k s ta i  a P i e  Ž a l G i R i o  m Ū Š Į

Italų humanistas, diplomatas, istorikas ir rašytojas Enėjas Silvijus 
Piccolominis (Enea Silvio Piccolomini, 1405–1464, nuo 1458 m. 
romos popiežius Pijus II) yra neblogai lietuvių skaitytojui žinomas 
autorius. Tiesa, daugiau iš jo pateikiamo platoko Lietuvos aprašymo 
istorinio-geografinio pobūdžio veikale Apie Europą (De Europa, 
1458). Minėtame veikale sodriais potėpiais tapomas didžiojo ku-
nigaikščio Vytauto – nuožmaus ir galingo valdovo – paveikslas bei 
pasakojama apie vienuolio jeronimo Prahiškio misiją Lietuvoje 
(Žemaitijoje?) jos christianizacijos metu1.

Tačiau platesniam skaitytojui ratui mažiau yra žinomi po italų 
humanisto raštus išsibarstę Žalgirio mūšio aprašymai. Tiesa, pas-
taraisiais metais publikuoti net du ankstyviausiojo iš jų vertimai. 
Tai nebaigto veikalo Apie žymiuosius vyrus (De viris illustribus, 
apie 1445–1450) fragmentas2. šį Žalgirio mūšio vaizdą labiausiai iš 
Piccolominio pateikiamų yra pamėgusi lietuvių istoriografija, mat 

1 Baltų religijos ir mitologijos šaltiniai, sudarė norbertas vėlius, t. 1,vilnius: 
mokslo ir enciklopedijų leidykla, 1996, p. 588–597 (čia pateikiama ir platesnė 
bib liografija). iš naujesnių darbų pirmiausia reikėtų paminėti Giedrės mickū-
naitės knygą Vytautas Didysis. Valdovo įvaizdis, vilnius: vilniaus dailės akademi-
jos leidykla, 2008 (apie didįjį kunigaikštį vytautą ir lietuvą Piccolominio raštuo-
se žr. p. 295–299, 308–310). 

Piccolominio recepcija ir polemika su juo ldk būtų atskiras klausimas. Šiek 
tiek jį esu lietęs savo straipsnyje „miškų ir pelkių kraštas“. keletas pastabų apie 
lietuvos įvaizdį Xiii–Xvii a. raštijoje“, in: Pelkė lietuvių kultūroje, (Inter-studia hu-
manitatis, nr. 7), 2008, p. 94–113.

2 mintautas čiurinskas, „Humanistinė biografistika Xiv–Xv a.: žanro raida 
bei kai kurie tarpžanriniai aspektai“, in: Literatūra, nr. 42 (3), 2000, p. 104–105 ir 
sigitas narbutas, „Žemė galinga yra“: lotyniškoji poezija kaip įsisavinta origina-
lios kūrybinės raiškos erdvė“, in: Senoji Lietuvos literatūra, kn. 24, 2007, p. 27–28.
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kaip mūšio nugalėtojas čia parodytas didysis Lietuvos kunigaikštis 
Vytautas. Tačiau pasak autoritetingiausio Žalgirio tematikos žinovo 
Sveno Ekdahlio, aptariamas fragmentas neturi didesnės vertės kaip 
šaltinis mūšio eigai rekonstruoti3.

Išsamesnis ir labiau atspindintis istorinę realybę pasakojimas 
aptinkamas Piccolominio tekste „apie Livoniją [ir apie Prūsus]“ 
(De Livonia [et de Pruthenis]), kuris yra žinomas ir kaip veikalo De 
Europa dalis. šis fragmentas sudaro maloniems skaitytojams siūlomos 
publikacijos šerdį. Taip pat skelbiami du smulkesni tekstai – 1454 m. 
vasarą rašytas Piccolominio laiškas Varadino vyskupui jonui ir veikalo 
Apie karaliaus Alfonso posakius ir darbus (De dictis et factis Alphonsi 
regis, 1456), fragmentas. jie leidžia mums pasekti, kaip kito italų 
humanisto pateikiamas kautynių vaizdas.

Publikuojami ir du XV a. antrosios pusės pasakojimai, sukompi-
liuoti sekant Piccolominio Žalgirio mūšio aprašymu. jie iki šių dienų 
išliko vadinamuosiuose Chigių (Kidžių) ir getingeno rankraščiuose. 
šiuose pasakojimuose aiškiai juntamas ir lenkiškos tradicijos bei pro-
pagandos poveikis4. Tačiau jie yra svarbūs norint suvokti istoriografinį 
ir kultūrinį kontekstą, kuriame buvo sukurta jono Visliciečio poema 
Prūsų karas (Bellum Prutenum, 1516) ir Plačiojo Lietuvos metraščio 
(Bychoveco kronikos) pasakojimas apie Žalgirio kautynes.

Nors Piccolominio piešiamas mūšio vaizdas lietuvių skaitytojui 
nėra malonus, vertėtų atkreipti dėmesį į tai, kad italų istorikas buvo 
santykinai nešališkas autorius. Savaime aišku, jis buvo palankesnis 
Vokiečių ordinui, tačiau tai buvo žvilgsnis iš Europos centro – Italijos 

3 sven ekdahl, Schlacht bei Tannenberg 1410. Quellenkritische Untersuchun-
gen, t. 1, Berlin: duncker & Humblot, 1982, p. 246 (apie Piccolominio tekstus žr. 
p. 244–259). simptomiška, kad jau pirmosios studijos lietuvių kalba apie Picco-
lominį ir jo raštus autorius kauno universiteto profesorius augustinas Janulaitis 
pateikė tik De viris illustribus ištrauką apie Žalgirio mūšį, nors kitais atvejais 
plačiai pasirėmė De Europa, žr. augustinas Janulaitis, Enėjas Silvius Piccolomini 
bei Jeronimas Pragiškis ir jų žinios apie Lietuvą XIV/XV amž., kaunas, 1928, p. 62. 

4 sven ekdahl, op. cit., p. 253–256; marek a. Janicki, „Grunwald w tradycji 
polskiej od Xv do Xvii wieku“, in: Na znak świetnego zwyczęstwa. W sześćsetną 
rocznicę bitwy pod Grunwaldem, t. 1, kraków: Pasaź, 2010, p. 122–123.
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ir Vokietijos (Piccolominis tarnavo popiežiui ir imperatoriui). Svarbu 
ir tai, kad Piccolominis nesimpatizavo nei lenkams, nei lietuviams. 
Taigi, jo aprašymas yra atsvara Dlugošo Analų suformuotai lenkiškajai 
tradicijai. Italų istoriko pasakojimas patvirtina, kad pagrindines aukas 
sudėjo LDK kariuomenė5, prieš kurią, anot istoriko, Ordino magistras 
metė savo kariuomenės žiedą, o jogaila su Lenkijos pajėgomis apskai-
čiuotai lūkuriavo ir kryžiuočiams smogė tik tada, kai pastebėjo juos 
pavargus nuo kovos. Įsidėmėtina, kad didelius lietuvių ir santykinai 
menkus lenkų nuostolius mini ir kiti šaltiniai. jogaila šiandien, kaip 
ir XVI a. Lietuvos metraštyje, kartais kaltinamas tuo, kad pernelyg 
tausojo lenkų pajėgas, teigiama jį nenorėjus kautis, o ir pačios kautynės 
esą buvusios išprovokuotos Vytauto. Čia pateikiami mūšio aprašymai 
labiau grįstų kitą istoriografijoje gyvuojantį požiūrį, kad sąjungininkų 
taktiką lėmė išankstinis susitarimas. Tiesa, Piccolominis, iš esmės, 
nuvertina Vytauto indėlį, nekalba ir apie lietuvių pasitraukimą ar 
kokį nors klastingą manevrą. Tačiau tiesa ir tai, kad joks istoriniuose 
šaltiniuose pateikiamas Žalgirio kautynių aprašymas negali perteikti 
jų visuminio vaizdo ir veikiau primena atspindį subyrėjusio veidrodžio 
šukėje. Keletą tokių šukių drįsome pasiūlyti ir skaitytojams. Tekstų 
ištraukas parinko ir glaustai pakomentavo šių eilučių autorius, o iš 
lotynų kalbos išvertė Mintautas Čiurinskas. 

P. S. šioms ištraukoms iliustruoti pasitelkėme materialų ita-
lų istoriko veikalų recepcijos LDK ženklą – Vilniaus universiteto 
bibliotekoje saugomą Piccolominio raštų antrojo, 1571 m., leidi-
mo egzempliorių, kuris anksčiau priklausė Batakių seniūnui jonui 
šemetai ir jo sūnui Žemaitijos pakamariui Stanislovui šemetai, o 
1612 m. atiteko Kretingos bernardinų vienuolynui (sign. II 376)6. 

5 Plg. sven ekdahl, Žalgiris. Šiandienos žvilgsnis. Trys paskaitos Vilniuje, vil-
nius: Baltos lankos, 1999, p. 39, 42–43.

6 Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum pontificatum Pius eius 
nominis Secundus apellatus est, opera quae extant omnia [...] Basileae: ex officina 
Henricpetrina, 1571, vuB ii 376. Plg. edmundas laucevičius, XV–XVIII a. knygų 
įrišimai Lietuvos bibliotekose, vilnius: mokslas, 1976, p. 52.
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Publikuojamos viršelio su jono šemetos superekslibrisu, antraštinio 
lapo su provenienciniais įrašais bei lapų su pasakojimu apie Žalgirio 
mūšį (iš veikalo De Europa) nuotraukos. 

* * *
1

iš enėjo silvijaus Piccolominio laiško 
varadino vyskupui Jonui, 

vengrijos kancleriui  
(viena, 1454 m. vasara)7

[...] Kaip perduoda mūsų tėvų atmintis, broliai Vladislovui pa-
skelbia karą. jis veikliai rengiasi mūšiui ir pasikviečia į pagalbą savo 
brolį Vytautą, didįjį Lietuvos kunigaikštį, savo laiku rūsčiausią ir 
didžiai gudrų vyrą (uirum sui temporis severissimum et astutiarum 
plenum). Mūšis įvyksta liepos mėnesį. Kautasi buvo iš visų jėgų. 
Ilgai kovos sėkmė buvo neaiški. Daug žuvo vienoje ir kitoje pusėje. 
galiausiai įveikti vienuoliai krenta. šeši šimtai kilmingų riterių žuvo 
tame mūšyje8. Nekilmingos liaudies išžudyta nesuskaičiuojamai daug. 
Vienuolijai liko vien švenčiausios Marijos pilis9. Bet įsikišus cezariui 
zigmantui, kraštas buvo grąžintas broliams, karalystei duota aukso, 
iš abiejų pusių paskelbta amžina taikos sutartis10.

7 Publikacijos šaltinis: Der Briefwechsel des Eneas Silvius Piccolomini, hrsg. von 
Rudolf wolkan, abt. 3, t. 1, wien, 1918, p. 516–517. Plg. Enee Silvii episcopi Senen-
sis De situ et origine Pruthenorum, in: Scriptores rerum Prussicarum, t. 4, leipzig, 
1870, p. 219.

8 mūšyje žuvo vokiečių ordino magistras ulrichas Jungingenas, dauguma 
aukštųjų pareigūnų – iš viso apie 200 ordino riterių, neskaičiuojant eilinių ka-
rių ir svetimšalių talkininkų. istoriniuose šaltiniuose neretai nurodoma Žalgirio 
mūšyje kritus 600 kryžiuočių, tačiau tai labiau primintų visų tuo metu Prūsijoje 
buvusių ordino riterių skaičių.

9 Švenčiausios Marijos pilis – marienburgas.
10 torūnės taikos sutartis 1411 02 01 buvo sudaryta tarp lenkijos ir lietuvos iš 

vienos pusės ir vokiečių ordino iš kitos. išvakarėse (1411 01 31) ordinas įsipareigo-
jo sumokėti 100 000 kapų Prahos grašių išpirką už belaisvius ir pilis. vengrijos ka-
ralius (nuo 1411 07 21 vokietijos karalius, 1433 m. popiežiaus vainikuotas Šv. Ro-
mos imperatoriumi) zigmantas liuksemburgietis buvo ordino sąjungininkas.
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Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis [...]opera, vuB ii 376. 
viršutinis viršelis su jame įspaustais žodžiais „aeneas silvivs“ ir 
Jono Šemetos superekslibrisu – Gulbės herbu ir inicialais „i“, „s“.
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Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis [...] opera, vuB ii 376, p. 420. 
sebastijono münsterio graviūra su Prūsijos vaizdu, pasakojimas apie 
kryžiuočių įsikūrimą Prūsijoje ir Žalgirio mūšio aprašymo pradžia.
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Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis [...] opera, vuB ii 376, p. 421.  
Žalgirio mūšio aprašymo tąsa.
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Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis [...] opera, vuB ii 376, antraštinis lapas. 
Proveniencijos: „Fr(ater) andreas Calissien(sis) vicarius pro tunc Cretin(gensis) 
acquisiuit a magnifico d(omi)no stanisl[a]o szemet subcamerario samogitien(si) 
pro loco eodem a(nn)o d(omini) 1612.”; „Pro loco Cretingen(si)“.
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2
iš Piccolominio veikalo Apie karaliaus Alfonso posakius ir darbus 

(De dictis et factis Alphonsi regis, 1456)11

[...] tarp Marijos Vokiečių brolių ir Lenkijos karaliaus Vladis-
lovo iškilus klausimui dėl karalystės sienų, abi pusės į karą išvedė 
didžiules pajėgas, ir pirmieji prūsai ar dėl karių gausumo, ar narsa 
besipuikuodami per heroldą (per fecialem) pasiuntė du kalavijus, kad 
iš jų išsirinktų vieną, kurį nori. jis aukojo auką Dievui su savo broliu 
Vytautu; išklausęs pasiuntinio tarė: „priimu taip pat kaip ženklą 
mūšiui“. Pašventinęs kalaviją, kurį išsirinko, jį pasijuosė ir, atsiradus 
progai susikauti, lietuvius, kurie buvo atvykę į pagalbą, pirmuosius 
išsiuntė į priekį. Nuo jų žudymo pavargusi prūsų kariuomenė lenkams 
užpuolus pati išguldoma nepaprastai žiauriame mūšyje, ir dienai 
baigiantis pergalė buvo karaliaus rankose. Vienuolių ordino riterių 
su pačiu magistru žuvo keturi šimtai. Paprastų žmonių nužudyta 
daug tūkstančių, išlikę gyvi paimti į nelaisvę. Visa Prūsija, išskyrus 
švenčiausios Marijos miestą, perėjo į lenkų pusę. 

3
iš Piccolominio veikalo Apie Europą  

(De Europa, 1458)12

[...] Dideli jų turtai ir ne mažesnė galia nei karalių. Dažnai su 
lenkais dėl karalystės sienų varžėsi patirdami žalą ir patys ją darydami, 
ir neatsisakė visomis pajėgomis išbandyti karo laimės. Su Vladislovu, 
Kazimiero, kuris dabar valdo, tėvu, abi pusės sutelkė didžiai galingas ir 
gausias karines pajėgas. Prie lenkų prisijungė lietuviai ir totoriai, kuriuos 

11 Publikacijos šaltinis: Aeneae Sylvii Piccolominei Senensis, qui post adeptum 
pontificatum Pius eius nominis Secundus apellatus est, opera quae extant omnia [...] 
Basileae: ex officina Henricpetrina, 1571, p. 488.

12 Publikacijos šaltinis: Enee Silvii Piccolominei postea Pii PP. II De Europa, edidit 
commentarioque instruxit adrianus van Heck, Città del vaticano: Biblioteca apos-
tolica vaticana, 2001, p. 123–124. Plg. Scriptores rerum Prussicarum, t. 4, p. 233–234. 
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vedė Vytautas. Vokiečių ordino broliai sutelkė jėgas iš visos Vokietijos 
(Germania). Po to, kai abi kariuomenės išsidėstė, užimdamos beveik 
dvidešimt stadijų13, kupinas vilties ir nekantraus būdo prūsų magistras 
pasiuntė heroldą (caduceatorem), kad jis paskelbtų karaliui karą (bellum 
regi denuntiaret), ir du kalavijus (enses), kurie nulemtų pergalę, suteikęs 
galimybę priešui pasirinkti, kurį nori, o kitą liepė atsiųsti jam atgal. 
Vladislovas džiugiai priėmė žinią ir apdovanojęs heroldą bei pasilikęs 
vieną kalaviją (uno retento gladio), kitą nusiuntė atgal. greit gavę įsa-
kymą kariai apsiginklavo ir buvo duotas ženklas mūšiui. 

randu pasakojant, kad abiejose stovyklose buvo šešiasdešimt tūks-
tančių raitelių14. Vladislovas pirma pradėti kautynes įsakė totoriams 
ir lietuviams, iš lenkų sudarė pagalbinius būrius. Prūsas, priešingai, – 
pagalbinę kariuomenę laikė užnugaryje, o savo Ordino karių žiedą 
išdėstė kariuomenės priešakyje. Prasidėjus mūšiui totoriai ir lietuviai 
lyg beginkliai buvo smarkiai iškapoti ir išžudyti. Tačiau jų daugybė 
spaudėsi priekin ir nedrįso apsisukę bėgti, bijodami Lenko. Žiaurus 
mūšis vyko virš žuvusiųjų lavonų ir atrodė, kad Prūsas žeidžia ne 
taip žvaliai, kaip žaizdas priima Totorius. Lietuviai ir totoriai buvo 
žudomi kaip galvijai, bet kadangi nuolat rasdavosi naujų priešų, nuo 
tokių žudynių pavargę vokiečiai vos begalėjo mojuoti kalavijais ir 
jau vangiau kovojo. Kai tai Vladislovas pastebėjo, tik tuomet stiprią 
ir geležim apsikausčiusią lenkų rikiuotę pasiuntė į mūšį. jie staiga 
įsiveržia ir mūšis atsinaujina. Neišlaikė vokiečiai pailsėjusių pulkų 
puolimo. Pailsėjusių ir pavargusių karių kova buvo nelygi. greit brolių 
pusėje prasideda bėgimas, Lenkas kapoja nugaras. Ordino magistras, 
matydamas kapojamus saviškius ir jau suprasdamas, kad nėra vilties 
sulaukti pagalbos, su rinktinių karių būriu puolęs į priekį žūva. Vyksta 
gėdingas bėgimas ir Vokietis (Theutonicus) liovėsi bėgęs ne anksčiau, 

13 senovės Romos ilgio matą stadiją sudarė 625 romėnų pėdos (1 pėda = 
29,6 cm), metrinėje sistemoje tai būtų 185 m.

14 tikslus Žalgirio mūšyje dalyvavusių karių skaičius šiuo metu nežinomas. 
istorikai hipotetiškai nurodo 35000, 45000, ir net 60000 karių. tačiau neabejoja-
ma, kad sąjungininkų pajėgos buvo gausesnės negu ordino.
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nei Lenkas liovėsi persekioti. Tame mūšyje brolių pusėje žuvo daug 
tūkstančių žmonių, tarp kurių įžymiausi vyrai, kuriuos vadina komtū-
rais; pasižymintys riterystės garbe su pačiu magistru apytikriai – šeši 
šimtai. Ir lenkams pergalė neapsiėjo be kraujo, o totorių ir lietuvių 
buvo išžudyta didžioji dalis. šis mūšis įvyko tūkstantis keturi šimtai 
dešimtaisiais metais po Kristaus Išganytojo gimimo. 

Prūsija, paklususi karaliaus sėkmei, visa, išskyrus Marienburgą, 
perėjo į nugalėtojo pusę. Bet įsikišus cezariui zigmantui tarp brolių 
ir Lenko buvo sudaryta taika ir sutartis: Lenkui duoti pinigai, Prūsija 
sugrąžinta broliams. Po to iki dabar valdančio Frydricho15 laikų vie-
nuolijai nebuvo trukdoma valdyti savo žemes. O šiam valdant, kadangi 
žmonės manė, kad jiems brolių jungas yra sunkus, tarpusavy susitarė 
tokiu būdu, kad kasmet tam tikrose vietose susirinktų šešiolika vyrų, 
kurie išklausytų sričių atstovų skundų prieš brolius ir nieko neleistų 
negarbingai engti. Tarp jų nutarė įtraukti keturis vyrus iš vienuolijos, 
keturis iš bažnyčių prelatų, tiek pat iš kilmingųjų ir miestų. šiems visi 
sutiko paklusti. [...]

4
iš Chigių rankraščio16

[...] Be to, ponai kryžiuočiai Prūsijoje po nesuskaičiuojamų karų, 
kuriuos kariavo su iki tol buvusiais dar netikėliais lietuviais, Vytautą, 
arba aleksandrą Vitorudą (Vitoldum siue Allexandrum Vitorudum17), 
didįjį Lietuvos kunigaikštį, Vladislovo jogailos brolį, buvo priėmę 

15 vokietijos karaliaus (1440–1493) ir Šv. Romos imperatoriaus (1452–1493) 
Frydricho iii Habsburgo. 

16 Publikacijos šaltinis: Jarosław wenta, Dziejopisarstwo w klasztorze cysterskim w 
Oliwie na tle porównawczym, Gdańsk–oliwa, 1990 (Studia Gdańskie, t. 7), p. 160–162; 
internetinė publikacija: http://www.studiagdanskie.diecezja.gda.pl/pdf/sg_vii.pdf 
(žiūrėta 2010 12 15); pataisymai ir papildymai: wojciech drelicharz, „Rękopis Bib-
lioteki watykańskiej Chigi Q.ii.51“, in: Miasta, ludzie, instytucje, znaki. Księga jubi-
leuszowa ofiarowana Profesor Bożenie Wyrozumskiej w 75. rocznicę urodzin, pod red. ze-
nona Piecha, kraków, 2008, p. 569. Plg. Scriptores rerum Prussicarum, t. 4, p. 235–237.

17 Scriptores rerum Prussicarum čia pateikia formą Vitovudum. Ibid., p. 235.
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(susceperunt) kaip valdytoją ir gynėją (in gubernatorem et protectorem). 
Nors šis kurį laiką jiems teikė pagalbą prieš prūsus [sic!], nežinia 
kokių sumetimų vedini nuo jo atsimetė ir paskelbė lietuviams karą18. 
Tuo metu lenkai, išviję austrijos kunigaikštį Vilhelmą, kuris buvo 
paėmęs į žmonas jadvygą, Lenkijos ir Vengrijos karaliaus Liudviko 
vienintelę dukterį, lenkų paveldėtoją nesant vyriškos lyties palikuo-
nių, Vladislovą jogailą, minėtojo Vytauto brolį, pakvietė į karalius ir 
išsirinko. Kadangi šis buvo šiaip ar taip teisingas ir doras kunigaikštis, 
iš meilės sutuoktinei, minėtajai jadvygai, kurią jam ponai lenkai su 
apaštališkojo Sosto dispensa buvo atidavę į žmonas, pasižadėjo apsi-
krikštyti su visais lietuviais 1408 m.19 Todėl tas pats Lenkijos karalius 
Vladislovas iš savo brolių Vytautą palikęs kaip valdytoją Lietuvoje, 
vienas saugojo Lenkijos žemės sienas. O patys ponai kryžiuočiai su 
savo pagalbininkais matydami, kad yra palankus metas, prieš Vytautą 
susivieniję kartu su livoniečiais pradėjo kariauti. šito nepakentė Len-
kijos karalius Vladislovas, kuris valdė tiek lenkus, tiek ir lietuvius, ir 
kuriam pritiko padėti broliui. Todėl tam pačiam Vytautui pasiuntė 
pagalbą prieš kryžiuočių magistrą, ir šiai su lietuviais susijungus patį 
kryžiuočių magistrą ir livoniečius sutramdė ir daugelį nužudė. Tarp 
jų zygfrydą (Sifridum), rygos prepozitą, karingą žmogų, nužudė. 
Tas pats Vytautas visur siaubdamas kryžiuočių valdas atžygiavo iki 
pat Torunės ir taip gabendamas didžiulį grobį grįžo į Lietuvą20. Dėl 

18 čia pateikiamas labai iškreiptas ir sujauktas įvykių vaizdas. su vokiečių or-
dinu vytauto santykiai dažnai buvo priešiški, protarpiais sąjungininkiški, tačiau 
kryžiuočių globėju lietuvos didysis kunigaikštis niekada nebuvo. Xv a. 3 dešimt-
metyje popiežius martynas v vytautui pavedė globoti livonijos vyskupus.

19 Jogailos krikštas, vedybos su Jadvyga anjou ir karūnacija įvyko 1386 m., o 
lietuvos krikštas – 1387 m. 

20 1409–1411 m. karo priežastys aiškinamos iškreiptai. karas kilo dėl Že-
maitijos, vytautui parėmus sukilusius žemaičius, o Jogailos pasiuntiniams pa-
reiškus, kad jų valdovas rems savo pusbrolį vytautą ir neleis pulti žemaičių. 
1409 08 06 ordino magistras ulrichas Jungingenas paskelbė karą lenkijai, ne-
trukus kryžiuočiai užėmė dobrynės žemę ir kai kurias pasienio pilis. Rugsėjo 
pabaigoje lenkijos kariuomenė perėjo į kontrpuolimą, o 1409 10 08 buvo su-
darytos paliaubos iki 1410 06 24. Jų metu abi pusės telkė pajėgas lemiamam 
susirėmimui. tiesa, aktyviau tą darė lenkija su lietuva, nes kryžiuočiai turėjo 
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to ponai kryžiuočiai, sukilę prieš Lenkijos karalių Vladislovą, kuris 
broliui prieš juos buvo suteikęs pagalbą, pradėjo siaubti Kujavijos 
žemę ir vykdyti antpuolius į Lenkiją, siaubdami lenkų pasienį ugnimi 
ir kalaviju. Vladislovas, matydamas, kad užantyje užaugintos gyva-
tės siautėja, rengiasi mūšiui su savo žemės užpuolikais kryžiuočiais, 
pasitelkęs lietuvius, rusėnus ir didžiulę daugybę totorių. Savo ruožtu 
iš visos Vokietijos (Germania) susikvietė pajėgas vokiečių broliai 
(Theutonici fratres), kuriems į pagalbą, be jų pačių, visa Vokietija, iš 
seniau neapkenčianti lenkų, pasiuntė beveik 40 tūkstančių raitelių21. 
Taigi atžygiavusios abi kariuomenės išsidėstė per 20 stadijų lauke, 
kuris vadinamas Frydenau (Fridenaw)22. Buvo apaštalų Išsiuntimo 
diena, kuri švenčiama liepos mėnesio 15 d., o ėjo tuomet 1410 metai 
nuo Viešpaties Įsikūnijimo. Taigi nuo tos dienos ryto, debesims den-
giant dangų ir negausiai lynojant lietui prasidėjo mūšis. Vladislovas 
kautynių linijoje išrikiavo totorius ir lietuvius, kuriems pirmiems įsakė 
pradėti mūšį. O jis su lenkų kariais pasiliko šalia savo stovyklos tarsi 
pagalbinė kariuomenė. Prūsų magistras, priešingai, – pagalbines dalis 
išdėstė užnugaryje, savo ordino kareivijos žiedą pastatęs kariuomenės 
priekyje. Prasidėjus mūšiui lyg kokie beginkliai totoriai ir lietuviai 
buvo smarkiai iškapoti ir išžudyti, tačiau daugybė spaudėsi priekin, 
atsukti nugarų neleido ir lenkų kariuomenė. Taigi žiaurus mūšis vyko 
virš nužudytųjų lavonų ir atrodė, kad Prūsas žeidžia ne taip žvaliai, 
kaip žaizdas priima pats Totorius arba Lietuvis. Kautynės tęsėsi keletą 
valandų, iš abiejų pusių daug buvo nužudyta, o lietuviai, rusėnai ir to-
toriai buvo žudomi kaip galvijai. Nekantraus būdo prūsų magistras pas 
Lenkijos karalių, tuomet besiklausiusį iškilmingų mišių stovykloje, 

vilčių konfliktą sureguliuoti be didesnio kraujo praliejimo; jie kliovėsi zigmanto 
liuksemburgiečio ir kitų Šv. Romos (vokietijos) imperijos galingųjų parama.

21 skaičius yra perdėtas. teiginys, kad kryžiuočių pusėje stojo visa Vokietija 
tapo propagandine kliše, kuri buvo kartojama įvairių Xvi–Xvii a. lenkijos auto-
rių tekstuose ir lietuvos metraštyje. tačiau iš tikrųjų, kaip atskleidžia naujausi 
tyrimai, ordinas rimtesnės karinės paramos iš vokietijos imperijos nesulaukė. 

22 turėtų būti: Frogenau (dab. Frygnowo), vietovė netoli Griunvaldo (Grün-
feldo / Grunwaldo). 
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pasiuntė heroldą (caduceatorem) su dviem kruvinais kalavijais23 – jam 
prikaišiodamas, kad nevengtų mūšio, bet verčiau stebėtų saviškius 
pralaimint ir priimtų taip saviškių žudynėse iškruvintus kalavijus, 
ir pats save su daugybe likusiųjų gintų. Tuo metu, kai karalius delsė 
palapinėje24 laukdamas Mišių pabaigos, atvyko jo brolis Vytautas, 
priekaištaudamas karaliui dėl delsimo todėl, kad jau buvo išsekusios 
visos pagalbinės kariuomenės jėgos. Karalius, pavesdamas save Dievui, 
liejo ašaras ir taip apsiginklavęs sėdo ant savo žirgo, ir stiprią geležimi 
apsikausčiusią lenkų rikiuotę pasiuntė prieš prūsus. Įvyksta staigus 
pasikeitimas – mūšis atsinaujina. Po ankstesnių žudynių pavargę vo-
kiečiai (Theutones) vos begalėjo mojuoti kalavijais ir vangiau kovojo. 
Lenkai, priešingai, – pailsėję (ex pausacione) žvaliai ir įnirtingai prie-
šininkus visur narsiai klojo. Vokiečiai neišlaikė nepavargusių pulkų 
(recentis agminis) puolimo, todėl traukdamiesi susvyravo. greitai 
brolių kryžiuočių pusėje prasidėjo gėdingas bėgimas, bet visur lenkai 
kapojo nugaras ir ne anksčiau vokiečiai (Alemani) liovėsi bėgti, negu 
lenkai liovėsi persekioti. Ordino magistras, matydamas kapojamus sa-
viškius ir jau suprasdamas, kad nebegalima dėti jokių vilčių į pagalbinę 
kariuomenę (in auxiliis), surinkęs savo brolių ir riterių (militum) būrį, 
savo noru pats puolė ne krikščionis, bet netikėlius, kad taip verčiau su 
netikėliais kovodamas žūtų, jei jau šiaip ar taip reikėtų žūti. galiausiai 
žūva su keturiasdešimčia įžymiausių savo ordino brolių, kuriuos va-
dina komtūrais, ir šešiais šimtais riterių luomo karių. Iš šio mūšio vos 
penki šimtai iš visos prūsų ir įvairių tautų kariuomenės paspruko, o 
nužudyta, kaip sako, buvo kone aštuoniasdešimt tūkstančių žmonių. 

23 sukruvintų kalavijų motyvą vienas pirmųjų mini vokiečių ordino kroniki-
ninkas laurencijus Blumenau savo Historia de ordine Theutonicorum cruciferorum 
(1456/1457). anot jo, kalavijus kryžiuočiai siuntė Jogailai dar prieš mūšį kaip 
keršto ženklą. viešai sukruvintų kalavijų motyvas pirmą kartą nuskambėjo 
1458 m. lenkijos pasiuntinio Romoje pasakytoje kalboje.

24 Šioje vietoje remiamės Scriptores Rerum Prussicarum publikacijos tekstu 
(Interim rege in tentorio moram agente finem misse exspectando), nes wentos per-
skaitymas (rege in teritorio morum agente) veikiausiai yra neteisingas.
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Prie grobio ir nukautų priešų buvo pasilikta aštuonias dienas25. Len-
kai, surinkę penkiasdešimt tris svarbesniąsias priešų vėliavas, gaben-
damiesi didžiulį iš žuvusių paimtą grobį su triumfu grįžo į Krokuvą, 
prie šventojo Stanislovo kapo, kuris yra ten pat pilyje, pakabino visas 
vėliavas, kurias ten galima matyti iki pat šių dienų26. Prūsija, paklususi 
karaliaus sėkmei, visa jam pasidavė, išskyrus Marienburgą. Pagaliau, 
įsikišus cezariui zigmantui, tarp abiejų pusių buvo sudaryta taika ir 
sutartis. Po to tarp liaudies ir Ordino kilo daug nesantaikos ir ginčų, 
ypač cezario Frydricho laikais. Todėl Prūsijos miestai, nepakeldami 
Ordino jungo, vėl kvietėsi Kazimierą, Lenkijos karalių, jogailos sūnų, 
kaip aukščiausią jų valdovą ir paveldėtoją27. [...]

5
iš Getingeno rankraščio28 

[...] šį artimumą ir draugystę ilgam išlaikę atmintyje ponai lenkai 
po Lenkijos ir Vengrijos karaliaus Liudviko mirties nesant vyriškos 
lyties palikuonių, kaip toliau bus paaiškinta, pasirinko sau karalių 
iš Lietuvos kunigaikščių. Be to, ponai kryžiuočiai Prūsijoje po ne-
suskaičiuojamų karų, kuriuos kariavo su iki tol buvusiais dar neti-
kėliais lietuviais, Vytautą, arba aleksandrą Vitorudą (Vitoldum siue 
Alexandrum Vitorudum), Lietuvos didįjį kunigaikštį, Vladislovo 
jogailos brolį, buvo priėmę (susceperunt) kaip valdytoją ir gynėją (in 
gubernatorem et protectorem). Nors šis kurį laiką jiems teikė pagal-
bą prieš prūsus, nežinia kokių sumetimų vedini nuo jo atsimetė ir  

25 iš tikrųjų 3 dienas.
26 tikslus Žalgirio mūšyje paimtų vėliavų skaičius nežinomas. manoma, kad 

dalis jų atiteko lietuviams. krokuvos Šv. stanislovo katedroje saugotos vėliavos 
sunyko Xvii–Xviii a., o vilniaus katedroje jos, matyt, sudegė per 1530 m. gaisrą.

27 Į kazimierą Jogailaitį, lenkijos karalių (1447–1492) ir lietuvos didįjį ku-
nigaikštį (1440–1492), sukilę Prūsijos miestiečiai ir bajorai oficialiai kreipėsi 
1454 m. vasarį.

28 Publikacijos šaltinis: Jarosław wenta, op. cit., p. 185–187; klaidų atitaisymą žr. 
marek a. Janicki, op. cit., p. 122, 123. Plg. Scriptores rerum Prussicarum, t. 4, p. 235–236.
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paskelbė lietuviams karą.29 Tuo metu lenkai, išviję austrijos kuni-
gaikštį Vilhelmą, kuris buvo paėmęs į žmonas jadvygą, Lenkijos ir 
Vengrijos karaliaus Liudviko vienintelę dukterį, lenkų paveldėtoją 
nesant vyriškos lyties palikuonių, Vladislovą jogailą, minėtojo Vytauto 
brolį, pakvietė į karalius ir išsirinko. Kadangi šis buvo šiaip ar taip tei-
singas ir doras kunigaikštis, iš meilės sutuoktinei, minėtajai jadvygai, 
kurią jam ponai lenkai su apaštališkojo Sosto dispensa buvo atidavę 
į žmonas, pasižadėjo apsikrikštyti su visais lietuviais 1408 Viešpaties 
metais. Todėl tas pats Lenkijos karalius Vladislovas iš savo brolių Vy-
tautą palikęs kaip valdytoją Lietuvoje vienas saugojo Lenkijos žemės 
sienas. O patys ponai kryžiuočiai su savo pagalbininkais, matydami, 
kad yra palankus metas, prieš Vytautą susivieniję kartu su livoniečiais 
pradėjo kariauti. šito nepakentė Lenkijos karalius Vladislovas, kuris 
valdė tiek lenkus, tiek lietuvius ir kuriam pritiko padėti broliui. Todėl 
tam pačiam Vytautui prieš kryžiuočių magistrą pasiuntė pagalbą, ir 
šiai su lietuviais susijungus, patį kryžiuočių magistrą ir livoniečius su-
tramdė ir daugelį nužudė. Tarp jų Lifridą (Lifridum), rygos prepozitą, 
karingą žmogų, nužudė. Tas pats Vytautas visur siaubdamas kryžiuočių 
valdas atžygiavo iki pat Torunės ir taip gabendamas didžiulį grobį grįžo 
į Lietuvą. Dėl to ponai kryžiuočiai, sukilę prieš Lenkijos karalių Vla-
dislovą, kuris broliui prieš juos buvo suteikęs pagalbą, pradėjo siaubti 
Kujavijos žemę ir vykdyti antpuolius į Lenkiją, siaubdami lenkų pasienį 
ugnimi ir kalaviju. Vladislovas, matydamas, kad užantyje užaugintos 
gyvatės siautėja, rengiasi mūšiui su savo žemės užpuolikais kryžiuočiais, 
pasitelkęs lietuvius, rusėnus ir didžiulę daugybę totorių. Savo ruožtu 
iš visos Vokietijos (Germania) susikvietė pajėgas vokiečių broliai 
(Theutonici fratres), kuriems į pagalbą, be jų pačių, visa Vokietija, iš 
seniau neapkenčianti lenkų, pasiuntė beveik 40 tūkstančių raitelių. 

 Tūkstantis keturi šimtai dešimtaisiais Viešpaties metais, an-
tradienį, apaštalų Išsiuntimo dieną, Lenkijos karalius Vladislovas, 
vadinamas jogaila, iš Lietuvos kunigaikščių su savo broliu Vitorudu 

29 Žr. 18 nuorodą. 
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(Vitorudo), kitaip – Vytautu (Vitoldo), pradėjo mūšį su Prūsijos ma-
gistru, vardu Konradas jungingenas.30

Taigi atžygiavę abi kariuomenės išsidėstė per 20 stadijų lauke, 
kuris vadinamas Frydenau (Fridenav). rytą labai tirštiems debesims 
dengiant dangų ir pagaliau negausiam lietui ėmus drėkinti žemę 
prasidėjo mūšis. Vladislovas kautynių linijoje išrikiavo totorius ir lie-
tuvius lankininkus (Tartaros et Lithwanos arcuarios), o pats su sunkiai 
ginkluotais lenkų kariais tarsi su pagalbine kariuomene pasiliko šalia 
savo stovyklos. Prūsų magistras, priešingai, – pagalbines dalis išdėstė 
užnugaryje, savo ordino kareivijos (milicia) žiedą pastatęs kariuome-
nės priekyje. Prasideda mūšis, beginkliai lietuviai ir totoriai kapojami 
tarsi galvijai. Daugybė lenkų spaudė ir neleido lietuviams atsukti 
nugarų [priešui], taigi žiaurus mūšis vyko virš nužudytųjų lavonų. 
atrodė, kad ne tiek prūsai žeidžia, kiek žaizdas priima lietuviai. Kau-
tynės užsitęsė keletą valandų, iš abiejų pusių buvo daugybė nužudyta; 
buvo susidaręs vaizdas, kad lenkų kariuomenė yra daug silpnesnė. 
Nekantraus būdo prūsų magistras pas Lenkijos karalių, tuomet savoje 
stovykloje klausiusį iškilmingų mišių, pasiuntė heroldą (caduceato-
rem) su dviem kalavijais, iškruvintais kritusiųjų krauju, kad nevengtų 
pats asmeniškai atvykti į mūšį, o gintųsi su likusia saviškių minia arba 
pasiduotų. atvyko ir pats Vytautas, priekaištaudamas karaliui ir savo 
broliui dėl delsimo, kad dėl to jau beveik visai išseko visa jo pagalbinė 
kariuomenė ir kad jei greit nesuteiks pagalbos, ateis ir lenkų eilė. 
Karalius, pavesdamas save Dievui ir šventajam Stanislovui, prieš tai 
pasibaigus mišioms, ginkluotas sėdo ant žirgo ir stiprią lenkų rikiuotę, 
kitaip – waluii huss31, apsikausčiusią geležimi, pasiuntė prieš prūsus. 
Mūšis atsinaujina. Pavargę nuo atskalūnų (schismaticorum) didžiulių 
ankstesnių žudynių, vokiečiai (Almani) ėmė lėčiau bei silpniau mo-
juoti kalavijais ir vangiau bekovojo. Lenkai, priešingai, – po atvangos 

30 turėtų būti: Ulrichas Jungingenas, čia painiojamas su savo broliu ir pirm-
taku konradu.

31 čia iškraipytai užrašytas pavadinimas walny huf; taip lenkiškai vadintas 
smogiamasis dalinys.
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(ex pausa) žvalesni įnirtingai klojo priešininkus. Vokiečiai (Almani) 
neišlaikė pailsėjusių pulkų puolimo, prūsų kariuomenė ėmė svyruoti; 
įvyksta staigus pasikeitimas, pagaliau prasideda gėdingas vokiečių 
(Germanorum) bėgimas. Ordino magistras Konradas (Cunradus), kai 
pamatė, kad saviškiai jau traukiasi iš kovos, surinkęs savo karių komtūrų 
būrį, savo noru pats puolė ne krikščionis, o būtent netikėlius, ir žūna 
pats kartu su keturiasdešimčia savo ordino įžymiausių brolių ir šešiais 
šimtais kitų riterių luomo karių. Iš viso iš šio mūšio vos penki šimtai iš 
visos prūsų kariuomenės bei įvairių tautų karių pabėgo, o žuvo, kaip 
pasakoja, aštuoniasdešimt tūkstančių žmonių. Prie grobio ir nukautų 
priešų buvo pasilikta aštuonias dienas. Buvo paimtos 5332 priešininkų 
vėliavos, kurios visos su didžiuliu grobiu buvo atvežtos į Krokuvos pilį 
su dideliu triumfu ir pakabintos matomoje vietoje šventojo Stanislovo 
globėjo bažnyčioje. Tačiau nuo senumo jos jau yra [gerokai] sunykę.

Prūsija, paklususi karaliaus sėkmei, jam pasidavė. Pagaliau, įsikišus 
cezariui zigmantui, tarp ordino ir Lenkijos karaliaus buvo sudaryta 
taika. šios taikos ir susitarimo turinį žodis žodin čia įterpiame, kad 
ainiai ir visi geri vyrai žinotų, kad ne iš lenkų, o iš Kryžiuočių ordino 
visuomet kildavo ginčai, nesutarimai ir kovos, nes jie jokių susitarimų, 
jokių paliaubų, jokių privilegijų, nors ir patvirtintų asmeninėmis 
priesaikomis ir antspaudais, niekada nesilaikė nei laikytis norėjo, kaip 
geriau ir įtikinamiau jos tai ir parodo. Minėtasis kryžiuočių magistras 
Konradas de jungingenas prieš didįjį susidūrimą savo ir savo ordino 
vardu [buvo sudaręs] taiką ir susitarimą su minėtuoju Lenkijos karaliu-
mi Vladislovu dėl Lietuvos ir rusios sienų, tačiau to susitarimo būtent 
pats magistras su savo ordinu visiškai nesilaikė. Todėl jų žodlaužystę 
Dievui leidus jie nubaudė. O minėtojo susitarimo turinys yra toks. [...]

iš lotynų kalbos vertė  
mintautas čiurinskas

32 svenas ekdahlis nurodo, kad šitoje Getingeno rankraščio vietoje yra mini-
mos 33 vėliavos, t. y. skirtingai perskaito tą patį rankraščio skaičių: sven ekdahl, 
„Prūsų vėliavos“ [–] Žalgirio mūšio šaltinis, vilnius, 1992, p. 80.


