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Litwa za Witolda
 


Wśród weselnych, trwa ących eszcze w Krakowie obrzędów, uczt, godów i turnie ów,
roǳina Władysława Jagiełły, ego roǳeni i stry eczni podpisywali zrzeczenia się, zaręcze-
nia poddaństwa i wierności, które w tym roku i następnych kilkakroć powtórzyli. Litwa
połączona z Polską dawała e hołdowników nowych: Dymitra Korybuta ks. Nowogrodu
Siewierskiego, który z bo arami swe ziemi wyrzekał się wprzód przy ętego poddaństwa
w. ks.¹ Moskwy Dymitrowi! Skirgiełłę ks. połockiego i trockiego, Aleksandra-Wigun-
ta Kiernowskiego, Wasyla Pińskiego, Włoǳimierza Kĳowskiego, Szymona Lingwene a
ks. mścisławskiego i rządcę W. Nowogrodu, Witolda ks. naówczas podlaskiego i części
Rusi Wołyńskie , Teodora Lubartowicza książęcia włoǳimierskiego, Jerzego Dowgota
(?), Jerzego i Andrze a Michałowiczów, Teodora Daniłowicza ks. ostrogskiego z bratem
Michałem i wielu innych. Ci wszyscy, eśli nie zaraz, to późnie nieco Polsce i e królowi
wierność zaprzysięgli bez oporu.

Król Jagiełło królowe Jadwiǳe i panom polskim dawał zakładników na dotrzyma-
nie paktów i wszystkiego, do czego się zobowiązywał; ci, acz mogli być przytrzymani
w Krakowie, gdy racze dla formy tylko ak przez niedowierzanie akieś wyznaczeni byli;
— otrzymali zaraz pozwolenie powrotu do ziem swoich, z obowiązkiem tylko przybycia
na każde zawołanie. Zakładnikami wyznaczeni i przy ęci byli: ks.ks.² Skirgiełło, Witold,
Michał książę Zasławski, Teodor Lubart Włoǳimierski i syn Jerzego Jan ks. bełski.

Gdy się to ǳie e w Krakowie, a Jagiełło oddalić się z Polski dla obrony swych granic
nie może; Krzyżacy, nim większe siły zebrać potrafili, wpadli tymczasem w Litwę z żoł-
nierzem, aki był na pogotowiu, korzysta ąc z nieobecności króla, książąt i kra u otworem
sto ącego; bo panowie litewscy, zapewne z rozkazu Jagiełły, pozostali dla narady, przy-
sposobienia ludu do chrztu i wywrotu bałwanów w Wołkowysku. Mistrz inflancki we
dwa odǳiały wpadł od Dźwiny na Litwę, inny odǳiał z Rusinów w Smoleńsku i Po-
łocku zaciągnionych złożony, pod woǳą Andrze a Wingolda, który świeżo Połock swó
i to, czego nie miał poddał był³ Zakonowi; — wpadł także pustoszyć w granice litewskie.

Na Rusi łatwie niż gǳie inǳie było podburzać przeciwko Jagielle i gotować od-
stępstwa; a przecież nie udało się i tam dokonać mięǳy ludem i możnemi słowem tego,
czego nie podobna było uczynić orężem. Nikt się nie kwapił prze ść pod rządy Andrze a.
Oblężono i po długim oporze wzięto i spalono Łukomlę, do które szturm przypusz-
czać i ognie podrzucać musiano, po drabinach mury zdobywać z wielką stratą Niemców.
Na ezdnicy posunęli się potem aż ku Oszmianie, zamku więce żadnego nie wziąwszy.
Wraca ąc po splądrowaniu osiemnastu włości, zdobyli Dryssę, Dru ę, a podobno i Po-
łock. Wyprawa ta trwała trzy tygodnie, zagarniono⁴ w nie do   ludu, więce  
koni i mnóstwo bogatego łupu.

Mistrz inflancki z Andrze em, nie mogąc sami uczynić tyle złego Litwie, ile by byli
życzyli, nasłali na nią eszcze srogiego okrutnika, człowieka, co się od Tatarów chyba

¹w. ks. — skrót od: wielki książę; tu w C.lp: wielkiemu księciu. [przypis edytorski]
²ks.ks. — skrót od: książęta. [przypis edytorski]
³czego nie miał poddał był — daw. forma czasu zaprzeszłego; znaczenie: poddał uprzednio, przed innymi

wymienionymi wydarzeniami i czynnościami wyrażonymi w zwykłym czasie przeszłym. [przypis edytorski]
⁴zagarniono — ǳiś: zagarnięto. [przypis edytorski]
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wyuczyć musiał sposobu prowaǳenia wo ny, niszczącego i zabĳa ącego z wyrachowaniem,
z rozkoszą, z namysłem. Tym był Świętosław Janowicz Smoleński, któren podmówiony
od Andrze a, połączywszy się z kniaziem Janem Bazylewiczem i Hlebem Świętosławiczem
a bratem ego Jerzym Świętosławiczem; — pociągnął odbierać teraz od Litwy zawo owane
przez nią grody. Witebsk i Orsza zamknęły przed nim bramy, a silna ich obrona, rozżarła⁵
do tego stopnia okrutnika, że plądru ąc litewskie posiadłości, dopuszczał się niemogących
opisać⁶ srogości nad ludem.

Kronikarze wzdryga ą się, chcąc e ohyǳie przyszłości podać: pastwiono się wymyśl-
nie nad ǳiećmi, kobietami, starcami bezsilnemi, dusząc, wbĳa ąc na pal, rozbĳa ąc ko-
łami, targa ąc końmi, zapiera ąc⁷ do budowli, w których palono po kilkaset osób razem,
podkłada ąc szy e pod wzniesione podwaliny domostw, które spuszczano potem na nie-
szczęśliwe ofiary za adłości Świętosława. Zwróciwszy się potem do Smoleńska dla przy-
gotowania do oblężenia Mścisławia, otoczył to miasto dnia  kwietnia. Przez ǳiesięć dni
upartego szturmu, Korygiełło bronił się w niem odważnie.

Dnia ǳiesiątego o południu pokazała się odsiecz litewska, nadesłana śpiesznie przez
uwiadomionego uż o tych wypadkach Jagiełłę, który z Krakowa wyprawił zaraz na Ruś
zagrożoną braci: Skirgiełłę, Korybuta, Lingwene a i Witolda z posiłkami naprędce w Pol-
sce i Litwie ściągnionemi⁸.

Posiłki te szły przez Ruś i Wołyń, skąd Korybutowe i Lingwene a odǳiały powstały,
w dość uż znaczne liczbie śpiesząc pod Mścisław.

Witold, osobnym dowoǳący odǳiałem, szukał Krzyżaków, ale ci uszli. Obiegł na-
przód Łukomlę, gǳie się zna dował książę Andrze , pierwsza wo ny przyczyna; wziął ą,
załogę Andrze ewską wyciął i rozpęǳił, a Łukomlę swoim ludem osaǳił. Stąd poszedł
pod Mścisław, łącząc się z braćmi ciągnącemi także na Światosława. Andrze wzięty w nie-
wolę, bo arowie, co mu przychylnemi się okazali, ukarani, a więzień królowi odesłany na
zamku chęcińskim trzy lata niewoli wysieǳiał; za poręką dopiero oswoboǳony.

Szło teraz o obronę Mścisławia, ku któremu wszystkie siły się skupiły. Smoleńszczanie
nie wieǳąc, skąd tak znaczny ratunek przychoǳił w pomoc oblężonym; zmuszeni byli
niespoǳianie pod murami samego miasta, nad Werehą rzeką, stawić czoło odsieczy wobec
Mścisławian pogląda ących na bitwę z wierzchołka swych zaboroli⁹.

Litwa rozbiła ich: po silnym dość oporze, przemożeni, pobici, potonęli w rzece lub
na placu padli: reszta w niewolę lub rozsypkę poszła. Sam Świętosław ranny uszedł do
przyległego lasu, gǳie go litewski żołnierz włócznią przeszył. Jan Bazylewicz padł także:
Hleb i Jerzy Światosławicze w niewolę wzięci.

Spod Mścisławia pociągnęły wo ska pod Smoleńsk, za ucieka ącemi niedobitkami
Świętosława, które się w nim zamknęły. Dnia  kwietnia wzięły okup z miasta, wydano
ciała zabitych dla przysto nego pogrzebu. Jerzy Światosławicz złożywszy przysięgę wier-
ności otrzymał Smoleńsk, Hleb brat ego uprowaǳony został do Litwy. W Połocku,
Witebsku, Orszy, Smoleńsku, Mścisławiu, zamki osaǳone na nowo. Ruś, która ǳięki
staraniom Andrze a burzyć się poczynała, uspoko ona.

Jagiełło za ęty rządami nowemi w Polsce, a zwłaszcza uśmierzeniem rozruchów wiel-
kopolskich, gǳie Domarad starosta i Wincenty wo ewoda niepoko ów sprawcami byli;
burzliwych poskramiał, łupieżców karał, zabrane dobra kościelne powracał. Niepodob-
na mu było samemu obu kra ami zarząǳać, Litwa wymagała z ramienia ego zastępcy.
Wyznaczony brat królewski Skirgiełło.

Ten niektórych Polaków, do rady i w pomoc na przypadek wo ny dla utrzymania się
na zamkach wileńskich, dodanych miał sobie. Oprócz tego bo arowie litewscy, których
od połączenia z Polską powoli do Rady przypuszczać zaczęto, osaǳeni przy nim w Wil-
nie. Panu ący wszakże nie miał obowiązku żadnego odwoływać się do nich w swoich
czynnościach; ani oni prawa mieszać do ego rozporząǳeń. Nadano Skirgielle, z właǳą
na wyższą namiestnika na Litwie, księstwo trockie, Grodno, Świsłocz, Bobru sk, Rze-

⁵rozżarła — rozsierǳiła; rozgniewała wywołu ąc zażartość. [przypis edytorski]
⁶niemogących opisać — nie do opisania. [przypis edytorski]
⁷zapierać (daw.) — zamykać. [przypis edytorski]
⁸ściągniony — ǳiś: ściągnięty. [przypis edytorski]
⁹zaborol (z rus.) — ogroǳenie, zasieka. [przypis edytorski]
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czycę, Łubiec, Probo sk, Luboszany, Ihumeń, Łoho sk i Połock; z których uznawał się
hołdownikiem Królestwa Polskiego i Władysława Jagiełły, przysięgę wierności złożył i na
piśmie poddanie się swe i posłuszeństwo zapewnił.


Zaledwie na pilnie sze sprawy w Polsce ułatwione zostały, król Jagiełło z Jadwigą i wiel- Chrzest, Wierzenia,

Przemianaką liczbą duchowieństwa polskiego i panów polskich udał się do Litwy dla rozpoczęcia
wielkiego ǳieła chrztu i nawrócenia pogan. Z ozna mieniem o tem wysłane zostało do
w. mistrza Krzyżaków poselstwo, na którego czele stał Konrad ks. oleśnicki, żąda ący po-
ko u dla Litwy chrześcĳańskie lub przyna mnie zawieszenia broni przez czas, aki trwać
miało czynne nawracanie pogan. Nie mógł Zakon w ten sposób żądanego odmówić ro-
ze mu, co ze spoko u w tym roku z ego strony wnosim¹⁰; — ale do zawarcia poko u
stałego nie dał się skłonić, ma ąc ważne powody do uważania wymyka ące mu się z rąk
Litwy, za odebraną własność, przez papieżów, cesarza i samych panu ących litewskich
z dawna nadaną.

W licznym orszaku składa ącym się z duchownych: arcybiskupa gnieźnieńskiego Bo-
ǳenty, biskupa płockiego Dobrogosta z księżmi, kapłanami i duchownemi, na pierwsze
w Wilnie i kra u probostwa osaǳić się ma ącemi i do mis i przeznaczonemi; z książęty
Ziemowitem i Januszem mazowieckiemi, Konradem ks. oleśnickim, Bartoszem z Wi-
szemburga wo ewodą poznańskim, Krystynem z Koziogłów sądeckim, Mikoła em Osso-
lińskim wiślickim kasztelanami, Zakliką z Mięǳygórza kanclerzem, Mikoła em Mosko-
rzowskim podkanclerzym, Włodkiem z Charbinowa cześnikiem, Spytkiem z Tarnowa
podkomorzym, Tomkiem podczaszym krakowskim itd. przybył Jagiełło do Litwy.

W Popielec zwołany z azd przednie szych panów litewskich, na którym ozna mione
im połączenie z Polską i naraǳano się o sposobach nawrócenia kra u. Ks.Ks. litewscy Wi-
told i Skirgiełło przewodniczyli w tych naradach. Natychmiast przystąpił Jagiełło do wy-
wracania bałwanów i wszelkich znaków dawne wiary wśród przerażonego w po[czątku]
ludu: poczyna ąc od Wilna i główne świątyni na[tychmiast] zmienione w katedralny
kościół katolicki. Ga święty z ego odwiecznemi drzewy, płazy, gady, bałwany i znamio-
na pogaństwa, złamane, rozproszone, rozbite i w głąb rzek szumiących wrzucone zostały.
Na ich mie scu wzniosły się krzyże, zabrzęczały na wieżach ǳwony. Ogień wieczny za-
lany został, zgaszony, kapłani strzeżący¹¹ go rozproszeni. Była to chwila stanowcza: lud
w milczeniu oczekiwał pomsty swych bogów struchlały, przelękły: a nie doczekawszy się
e , zwątpił o sile i potęǳe.

Mięǳy nawraca ącemi pogan był pobożny kapłan Hieronim z Pragi, kameduła, któ-
ry, ak pisze Stry kowski, czynnie wywracaniem posągów i wycinaniem ga ów się za mo-
wał. Z Grodna przez Witolda wysłany, choǳił po kra u, niszcząc pogaństwa ślady; gasił
ognie, rozpęǳał kapłanów, wywracał ołtarze, i ak sam opowiada, świątynię edną, w któ-
re czczono słońce, drugą, w które Młot skandynawski¹² ubóstwiano, zniszczył. Jego to
przygodę opisu e kronikarz nasz, gdy z rozkazu Hieronima człowiek akiś wobec zgro-
maǳonego ludu ścina ąc dąb ogromny, zaciął się w nogę i padł wpół martwy na ziemię.
Lud się zatrwożył „wnet z krzykiem i płaczem wołać poczęli, iż go za swo ę krzywdę Bóg
zgwałcony skarał; ale Hieronym Kapłan rzekł: iż tu nie est rana ku śmierci, ale ku chwale
Boże , aby przez to Pan Jezus Chrystus był uwielbiony. Potem klęknąwszy począł naboż-
nie Pana Boga prosić, aby Imie swo e święte akim cudem mięǳy onym pogaństwem
ob aśnić i oświecić raczył, a wtem wyciągnąwszy onę ranionę nogę przed wielkim zbo-
rem onego pogaństwa, przeżegnał ranę znakiem Krzyża Ś., Pana Boga w Tró cy Święte
edynego wzywa ąc, aż wnet się rana zgoiła, która była barǳo szkodliwa” — itd.

Wieża sto ąca przy świątyni Perkuna w Wilnie, z które obwoływano zmiany księżyca
i wróżby pogańskie, z bramą w nie będącą, obrócona została na ǳwonnice; — ołtarz
Znicza zmienił się w ołtarz Boga wiecznego. — Oprócz główne bożnicy, zniszczono
w Wilnie naprzód wszystkie inne świątynie, Antokolską, Ragutisa itp. Pierwsze kościoły
założone tu wskazu ą, gǳie one stały.

¹⁰wnosim — ǳiś: wnosimy; wnosić: wnioskować. [przypis edytorski]
¹¹strzeżący — ǳiś: strzegący. [przypis edytorski]
¹²Młot skandynawski — atrybut boga Thora gromowładnego. [przypis edytorski]
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Tu także zaraz poczęto chrzcić lud; — dla zachęcenia zaś, aby szedł chrzest przy -
mować, król nakupił w Polsce białego sukna, z którego uszytemi sukmany przyoblekano
nawróconych. Tłumami też zbiegał się lud dla obmycia ze zmazy pogańskie : Kapłani
rozǳiela ąc go na gromadki, chrzcili, wodą święconą kropiąc i imiona nada ąc im całemi
kupami. Sam król, książęta, zwłaszcza zaś Jagiełło pracował gorliwie nad nawracaniem,
nie tylko tłumacząc ludowi nauki kapłanów, ale sam e im w ęzyku litewskim da ąc,
apostołował, łagodnemi wyrazy nęcił, darami i obietnicami przyciąga ąc — „Wszakże
— pisze kronikarz Litwy Stry kowski — z wielką trudnością Litwa o czyste przodków
bałwochwalstwa opuszczała, bo acz się i druǳy chrzcili, ednak ta emne bożkom swoim
ofiary i modły czynili”. — Pomimo to żadnego zaciętego oporu, niechęci, żadnych nie
postrzegamy przy chrzcie gwałtów z edne , wstrętu z drugie strony: lud iǳie posłuszny,
ochotny, ale obo ętny. Po lasach i puszcz głębinach tylko zosta ą stare ołtarze i bogi litew-
skie. Podanie mówi, że Jagiełło nie tylko nawracał sam, lecz śpiewy i modlitwy w ęzyku
litewskim dla ludu swego układał.

W samem Wilnie, na gruzach Zniczowego ołtarza, założony został katedralny ko-
ściół św. Stanisława, którego główny przybytek, w mie scu właśnie gǳie Znicz gorzał,
urząǳono. Kościół ten duchowieństwem osaǳony i uposażony szczodrze przez króla [cf.
Wilno, t. I. passim]. Na wyższym zaś wileńskim biskupem, akby na pamiątkę, że an-
ciszkanie pierwsi wiarę tu chrześcĳańską ofiarą krwi własne szczepić poczęli, mianowany
Andrze Wasiłło, kapłan zakonu anciszkanów, będący dawnie przełożonym w Wilnie,
późnie spowiednik królowe węgierskie Elżbiety, matki Jadwigi, biskup cereteński. Kró-
lowa Jadwiga obdarzyła nowy kościół bogatym sprzętem i aparatami potrzebnemi. Drugi
katolicki kościół na górze Zamkowe , pod wezwaniem św. Marcina wzniesiony, każe się
domyślać, że i tam była wprzód świątynia pogańska. Ustanowione też kościoły parafial-
ne: w Me szagole, Niemenczynie, Miednikach, Krewie, Bołciach, Ha nowie, Liǳie itd.
W Nowogródku, Wilnie, Liǳie i po wielu innych mie scach na wpół ta emnie dotąd
istnie ące kościółki teraz śmiało wieżyczki swe, ku niebu wyzwolone, podniosły.

W Wilnie rozpocząwszy ǳieło nawracania, król ze swoim orszakiem, pisze Stry -
kowski, po echał od ziemi do ziemi, od powiatu do powiatu, kazał się schoǳić ludowi
prostemu na chrzest św. do głównych miast, które odwieǳał; rozda ąc suknie, sam tłu-
macząc wiarę nową, sam wykłada ąc główne e prawdy, chrzcił poddanych swoich.

Jedyny opór bierny stawiły: Żmudź ǳika i do bogów swych przywiązana, Ruś uż
po części chrztem obmyta, którą przecież na nowo wedle bulli papieża nawracać poleco-
no i starać się o e przyłączenie do kościoła katolickiego (co i Jagiełłowe postanowienia
poświadcza ą): wreszcie odlegle sze powiaty, w których nawraca ący Hieronim z Pragi,
doznawał trudności. Witold, którego poddani zagrozili mu, że się z ego posiadłości gro-
madnie na inne ziemie ze swemi bogi przeniosą, rozkazał, rachu ąc na przyszłość, mnie
gwałtownie nadal nawracać; owszem wedle słów Hieronima z Pragi, miał powieǳieć —
„Wolę, żeby Chrystusowi niż mnie zabrakło poddanych”. —

Słowa te przez kapłana zbyt gorliwie może i zbyt nagle nawraca ącego, w niechęci
na rachunek Witolda wyrzeczone, malu ą tylko, że nie wszęǳie równie łatwo było krzyż
wbić na Litwie. Żmudź nawet nietkniętą została.

Kroniki ruskie i sam przywile Jagiełły dany na biskupstwo wileńskie, poświadcza ą,
że nie tylko o chrzest pogan, ale i o nawrócenie Rusi do edności wielce Rzymowi cho-
ǳiło. Rusi odǳielone od katolickiego Kościoła nie uważano nawet za chrześcĳan, ak to
liczne przywile e potwierǳa ą, wymienia ąc obok siebie Rusinów i chrześcĳan (Rutheni
et Christiani). Nie było to całkiem bez przyczyny. Biskup kamaraceński (Piotr d’Ailly)
świadczy, czem naówczas była wiara chrześcĳańska w Rusi Litewskie . Od dawna wpływ
Rusi na Litwę i Litwy na Ruś podbitą był widoczny. Wiara chrześcĳańska obrządku
wschodniego wchoǳiła do Litwy przez dwory księżen Rusinek, które poślubiali książęta
litewscy, przez kupców z Rusi i ciągłe z nią stosunki, co chwila czynnie sze. Gdy przy-
szło chrzcić Litwę i podległą e Ruś, znalazło się tu wielu uż pozornie chrześcĳan; ale
ich wiara była osobliwszą tylko mieszaniną pogaństwa z chrześcĳaństwem; poczwarnem
połączeniem nieda ących się po ednać pierwiastków. Nie byli to uż poganie, nie byli to
chrześcĳanie eszcze; wszakże łacnie ich za bałwochwalców wziąć było można. Księży ich
żaden biskup nie święcił, ǳieǳicznemi byli syn po o cu; zbiegli z Rusi mnichy żenili się
z ich córkami i odprawiali nabożeństwo, na które ledwie bliżsi uczęszczali: oddaleńsi nie
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choǳili wcale, odda ąc cześć starym bałwanom. Zda e się, że niektórzy książęta litewscy
w XIII. eszcze wieku, łącząc się z Rusią przez małżeństwa i przy mu ąc e wiarę, mie-
szali ǳiwacznie dwie religie, chcąc zarówno połączyć się z ludem Rusi i nie oderwać od
swoich. Zachowanie powierzchownych oznak chrześcĳaństwa zaspoka ało ich i lud.

Jagiełło w początku wielu tych dawnie pochrzczonych Rusinów na nowo chrzcić
kazał i nawracał; późnie zdaniem samego Hieronima z Pragi, poprzestano ponawiać ten
obrządek, usiłu ąc tylko wlać im ducha wiary, które nie po mu ąc, wyznawcami uż byli.

Jeśli obraz chrześcĳańskie ówczesne Rusi i Litwy niby ochrzczone , przez bisku-
pa kamaraceńskiego wystawiony, est prawǳiwym, wcale się ǳiwić nie można, że ą na
nowo nawracać usiłowano. Wszakże oburzało to duchowieństwo ruskie i kronika edna
(Latopisiec Daniłł.) zapisała z niechęcią, akoby dwóch Rusinów gwałtownie Jagiełło do
odstąpienia obrządku wschodniego zmusił. Lecz gwałtowności takie inne źródła histo-
ryczne wcale nie potwierǳa ą.

Co się tycze starań o z ednoczenie Rusi, te ani ǳiwnemi ze strony Rzymu, ani bez-
przyczynnemi ze strony króla wydawać się nie powinny. Państwa sto ą ednością wiary,
obycza ów, praw narodowości całe . Dla zbliżenia pierwiastków sobie obcych wiara na-
przód, prawo potem est wielkim środkiem. Gwałt zadany srogim est, niesprawiedliwym
zawsze, lecz są okoliczności, a nade wszystko czasy, które winę ego zmnie sza ą. Gdy na-
wraca ący sami głęboko wiarą swą są prze ęci, któż nie przebaczy im, że ku nie wszystkich
skłania ą? Kto sam wiary nie ma, a nawraca w widokach czysto świeckich tylko i docze-
snych — potępienia goǳien. Że Władysław Jagiełło za pomocą wiary połączyć usiłował
wielkim nierozerwanym węzłem państwo całe i Polskę, nic ǳiwnego, nic czego by się
zapierać można. To miały na celu prawa naówczas względem małżeństw wydane, w przy-
wile u na biskupstwo wileńskie zawarte [Actum Vilnae feria  post diem cinerum a. D.
]. Przywile ten zasługu e na całkowite przytoczenie [Wapowski wyd. Malinowskie-
go I. ].

„W Imie Pańskie stań się. Ku wieczne rzeczy pamiątce.
Ponieważ wówczas przezornie zabiegamy licznym szkodom z błędów i wątpliwości

wynika ącym, gdy sprawy naszego wieku pismem i wymienieniem świadków utrwalamy,
przeto my Władysław z Boże łaski Król Polski, tuǳież ziemi Krakowskie , Sandomier-
skie , Sieraǳkie , Łęczyckie , Kĳowskie i Litewski na wyższy Xiąże, Pomorza i Rusi Pan
i ǳieǳic ozna mu emy brzmieniem ninie szego listu, wszem wobec komu należy, teraź-
nie szym i potomnym do których wiadomości to do ǳie, iż łaską Ducha S. oświeceni,
błędy pogańskie opuściwszy, wiarę S. pobożnie przy ęliśmy i zdro em chrztu zostaliśmy
odroǳeni; chcąc w Kra ach naszych litewskich i ruskich tęż wiarę Katolicką pomno-
żyć, za zgodą i zezwoleniem braci naszych na milszych, Xiążąt i wszystkie ślachty¹³ zie-
mi litewskie , postanowiliśmy, nakazaliśmy, a nawet ślubowaliśmy, zaręczyliśmy i przez
dotknięcie świętych ta emnic przysięgliśmy, wszystkich rodowitych Litwinów płci obo-
e , wszelkiego stanu, powołania lub stopnia w państwach naszych litewskich i ruskich
zamieszkałych, do wiary Katolickie i posłuszeństwa S. Rzymskiemu Kościołowi skło-
nić, pociągnąć, przyzwać, a nawet zniewolić, do akiegokolwiek by wyznania należeli.
Aby zaś w żaden sposób, nowo nawróceni do wiary Katolickie Litwini, od posłuszeń-
stwa i obrządku Kościoła rzymskiego odciągani nie byli, pragnąc wszystkie bez wy ątku
przeszkody, tamu ące wzrost wiary Katolickie uprzątnąć, surowo zakazu emy: aby nikt
z Litwinów obo e płci z Rusinami podobnież płci obo e , związków małżeńskich nie za-
wierał, eśliby wprzódy nie przy ął rzeczywistego posłuszeństwa Rzymskiemu Kościołowi.
Wszakże gdyby mimo ten nasz zakaz zdarzyło się, że którykolwiek lub którakolwiek z wy-
znawców obrządku ruskiego, wstąpiliby w stan małżeński, w takim razie rozłączonemi
być nie ma ą, lecz bądź mąż, bądź żona tego wyznania, iść powinni w wierze za Kato-
likiem lub Katoliczką, wyzna ącemi posłuszeństwo Kościołowi Rzymskiemu i wiernie
trwać przy nim, do czego nawet karami cielesnemi zniewalani być mogą. Jeżeli bowiem
w pierwotnych czasach z dopuszczenia Bożego, źli mieli możność dobrych ku złemu przy-
muszać, tem barǳie teraz z wyroków Boskich, dobrzy mogą i powinni złych do dobrego
skłaniać i wzywać. A nadto, ponieważ w rzeczonych państwach litewskich i ruskich, ko-
ścioły na cześć i chwałę wszechmogącego Boga, a osobliwie kościoł Katedralny w Wilnie,

¹³ślachta — ǳiś: szlachta; pozostawiono oryg. pisownię. [przypis edytorski]

   Litwa za Witolda 



a tamże i po innych mie scach kościoły parafjalne i klasztorne, w naǳiei wiekuiste na-
grody, posiadłościami, dobrami, wsiami i daninami, ǳiesięcinami i innemi dochodami
uposażyliśmy, ak to szerze przywile e nasze obe mu ą, i lubo pomienione kościoły z ich
nadaniami przez nasze przywile e uwolniliśmy (od wszelkich ciężarów) mocą położone-
go w nich warunku: że ani sobie, ani następcom naszym żadnego prawa ani właǳy nad
niemi nie zostawu emy, chcąc ednak, aby i biskup, aki zna dować się bęǳie, i ego
Kapituła, tuǳież inni kapłani parafialni i zakonni swobodnie służbą Bożą za mować się
i na pomnożenie wiary święte , za uchyleniem wszelkich przeszkód i zatrudnień pracować
mogli, ninie szym naszym listem znowu ak na wyraźnie , wszystkie posiadłości, dobra,
wsi z ich mieszkańcami, niemnie wszystko cośmy na chwałę Bożą tymże kościołom, tak
Katedralnemu Wileńskiemu, ako też wszystkim parafjalnym i klasztornym nadali i za-
pisali, teraz i na przyszłość uwalniamy, wyłączamy, za wolne i wyłączone od wszelkich
naszych i następców naszych wielkich Xiążąt Litewskich, posług, wozów, przewozów,
podwód, stróży, dróg, wypraw, stacĳ, podatków zwykle serebczyna zwanych¹⁴, budowa-
nia zamków, mostów, przysądu naszych urzędników, kar i win sług sądowych ǳieckiemi
zwanych, od danin owsa, żyta i siana czyli ǳiakła¹⁵, zgoła od wszelkich innych ucisków
i obowiązków, akiemikolwiek mianami oznaczonych: lecz sam Biskup w posiadłościach
swo ego kościoła i dalsi kapłani w swoich, zupełną i wyłączną właǳę mieć ma ą, wszelką
zaś inną zwierzchność mianowicie świecką całkowicie usuwamy. Dla większe zaś wiary,
mocy i wieczne trwałości tego wszystkiego cośmy wyże wymienili, rozkazaliśmy ninie -
szy list sporząǳić, stwierǳiwszy go przywieszeniem nasze pieczęci. ǲiało się w Wilnie
w Piątek po dniu popielcowym ( Lutego)  r. w obecności Oświeconych Xiążąt li-
tewskich: Skirgiełły Trockiego, Włoǳimierza Kĳowskiego, Korybuta Nowogróǳkiego,
Witolda Groǳieńskiego, Konrada Oleśnickiego, Jana i Ziemowita Mazowieckich Xiążąt,
tuǳież zacnych mężów Bartosza z Wissemburga Wdy¹⁶ Poznańsk., Krystyna z Koziegłów
Sądeckiego, Mikoła a z Ossolina Wiślickiego, Kasztellanów: Włodka Cześnika, Spytka
Podkomorzego i Tomka Podczaszego Krakowskich, niemnie Michała inacze Mynga-
la Gedigowoda (Gedygolda?) starosty Oszmiańskiego, tuǳież wielu innych, z wiernych
nam wiary godnych. Dan przez ręce Wielebnego X. Zakliki Proboszcza Sandomierskie-
go, Kanclerza i Klemensa Podkanclerzego dworu naszego” [Oryginał i Kopie w Kapitule
Wileńsk.].

W tymże roku pierwszy przywile ziemski nadany Litwie, pierwsze prawo określa-
ące byt społeczny na przyszłość w pewnych granicach. Ono est podstawą wszystkich
późnie szych nadań, które za ego rozszerzenie uważać można. W niem nasienie aż do
ostatnie Unii powiększanych i szczegółowie późnie wymienionych swobód zna du emy;
— pierwszy zaród prawa politycznego, a racze emancypac i edne społeczeństwa klasy
— ślachty. Przywile ten dany na z eźǳie wileńskim dnia  lutego  roku, obe mował
następu ące nowe całkiem nadania swobód [Statut lit.; ǲiałyńsk.].

Król skłoniony powolnością¹⁷ okazaną i dobrą wolą ku przy ęciu chrztu przez Li-
twę, nada e wszystkim rycerzom (armigeris sive Bojaris) na wieczne czasy służyć ma ące,
następu ące prawa:

Wszelki rycerz czyli bo arzyn, przy mu ący wiarę katolicką i ego następcy z prawego
łoża; — grody, powiaty, wsie i domy i wszystko, co po o cach posiadali drogą spadku,
prawo mieli trzymania, posiadania, sprzedawania, oddawania, zamieniania, darowania i na
wszelki aki zechcą obracania użytek; — słowem rozporząǳali nadal tak, ak ślachta polska,
z którą ich zupełnie porównano.

To dowoǳi, że w Litwie prawem następstwa nie zawsze ma ętności na ǳieci spadały,
a panu ący uważał się za ǳieǳica ziem i mienia, którem rozporząǳał, ak chciał, po
śmierci ba orasów¹⁸.

¹⁴serebczyna— czy nazwana od „srebra”, czy racze od litewskiego sebrynaj: przez połowę (danina połowiczna),
pozosta e rozwiązać. [przypis autorski]

¹⁵ǳiakło — tu potwierǳa dawnie szy nasz wywód z litewskiego dakłe. [przypis autorski]
¹⁶Wdy — skrót od: wo ewody (D.lp). [przypis edytorski]
¹⁷powolność (daw.) — uległość, podporządkowanie się czy e ś woli. [przypis edytorski]
¹⁸bajoras — bo ar, wo , rycerz; Kraszewski stosu e tu częściowo fonetyczny zapis wymowy litewskie . [przypis

edytorski]
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Po wtóre — postanowiono w grodach i powiatach po ednym sęǳim, który by słuchał
zażaleń, sąǳił zatargi i winy sądowe pobierał, wedle obycza u i prawa innym sęǳiom ziem
i powiatów w Polsce służącego; — i po ednym (Justitiarius) staroście, co by wykonywał
wyroki i spełnienia ich pilnował.

Z tego, aki by był dawny w Litwie porządek, domyślać się trudno; lecz ze wszyst-
kiego widać, że ak kunigasowie¹⁹ uǳielni sprawy swych ba orów, tak oni sprawy ludu
rozstrzygali arbitralnie. Panu ący sąǳił zatargi mięǳy uǳielnemi podległemi sobie ksią-
żęty.

Da emy też i darowu emy, ciągnie dale przywile — tymże rycerzom, pełną i cał-
kowitą właǳę, aby córki swe, wnuczki i wszelkiego stopnia niewiasty pokrewne sobie,
swobodnie za mąż wydawali; takoż i wdowy; — wedle obrządku katolickiego.

Tu uż przegląda widocznie dawny porządek pogan, gǳie panu na wyższemu, ho-
spodarowi, służyło prawo wyłączne rozporząǳania nie tylko wszelkiem mieniem, lecz
i córkami, wnuczkami, wdowami ba orów²⁰, które bez zezwolenia pana za mąż iść nie
mogły. Toż samo prawo niże zna du emy służące ba orom względem wieśniaków i luǳi
niewolnych. — „Gdyby zaś, mówi dale , córka, wnuczka lub krewna ednego z tych ryce-
rzy, po zgonie męża pozostała wdową; tę zachowu emy w ma ętności mężowskie , dopóki
by wdową była”. — Punkt ten zarówno przeciwny zwycza i prawo dawnie sze wskazu e.
„Jeśli zaś w powtórne we ǳie związki, od męża, którego sobie wybierze, nadaną być ma
(uposażoną), a ma ętność po pierwszym mężu ǳieciom, eśliby były, lub bliskim męża
pierwszego ma pozostawić, ako to w innych kra ach naszych (Polsce) est we zwycza u”.

Następu e przyrzeczenie, że nowe ślachty do prac i obowiązków wszelkich względem Szlachcic
panu ącego zmuszać nie bęǳie panu ący; wy mu ąc tylko od tego potrzebę budowy no-
wych zamków, do które cała Litwa powołaną być może. Naówczas każdy do pracy przy
budowie lub umocnieniu starego grodu wezwany, służyć obowiązanym bęǳie.

Na wyprawę gdy przy ǳie potrzeba, wedle starodawnego obyczaju, służyć powinni
o koszcie własnym i nakładach. „Ilekroć zaś nieprzy aciół i wrogów naszych z ziemi nasze
litewskie ucieka ących gnać bęǳie potrzeba; do tego ścigania ich, które zowią Pogonią,
nie tylko rycerze, ale wszelkiego stanu i powołania mężowie stawić się powinni, ak skoro
oręż dźwignąć mogą”.

Wszelki, który by przy ąwszy wiarę świętą katolicką od nie odstąpił lub nawrócić się
nie chciał, praw tych używać nie ma.

Obszernie prawie też same nadania zna du emy powtórzone w latach następnych.
Przywile ten i pierwszy na biskupstwo, a racze duchowieństwu dany, składa ą środki
początkowe użyte dla rychle szego nawrócenia pogan. O połączeniu z Polską i z ednocze-
niu z nią nieodwołanem, aktu osobnego dla Litwy, ozna mu ącego stanowcze e wcielenie
do Korony, nie mamy. Pan wszechwładny, Jagiełło nie czuł się w obowiązku ozna mywać
poddanym o tem, co z niemi postanowił.

Dwa wymienione nadania ważne są z wielu względów dla ǳie ów kra u; one wskazu ą
dowodnie, że właǳa w. książęcia w Litwie, którą kronikarze późnie si malu ą akoby
miarkowaną wpływem do rządu ba orasów — była całkiem nieograniczoną.

Od czasów Mindowsa, za Wilenesa, Gedemina, Olgerda, właǳa ta coraz wzrasta ąca,
wszelki uǳiał możnych usunęła i zniszczyła. — Kunigasowie i ba oras²¹ nie mieli, ak
wiǳiemy, żadnych praw i swobód, ani uczestnictwa w rząǳie i raǳie. Z azdy, eśli akie
były, ogłoszeniem racze woli panu ącego niż zasinieniem rady być musiały. Kra , któ-
rego możnie si ani własności, ani swobodne woli w rozporząǳeniu córkami swemi nie
mieli: praw politycznych posiadać nie mógł. Prawa te nawet przez Jagiełłę w początku
nadane nie były, ak wiǳiemy z przywile u pomienionego. Całkiem więc zmyśloną est
owa mniemana rzeczpospolita, wybory panu ących itp. dodatki późnie szych kronika-
rzy, którzy chcieli tylko okazać, że w połączeniu z Polską Litwa nic nowego nie zyskała;
co na większym est fałszem. Nada e się to tylko, czego kra owi braknie; wskazu ą więc
na lepie późnie sze przywile e, czego w Litwie nie było przed przy ęciem wiary i połą-
czeniem e z Polską.

¹⁹kunigas (lit.) — książę; moznowładca litewski. [przypis edytorski]
²⁰bajor — bo ar (forma po odrzuceniu lit. końcówki M.lp). [przypis edytorski]
²¹bajoras — bo arowie (naśladowanie lit. formy M.lm). [przypis edytorski]
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Wysłany został w poselstwie do papieża Dobrogost biskup poznański. Ciesząc się
z nawrócenia pogan (których ochrzczono w Litwie wedle biskupa kamaraceńskiego  
), papież Urban osobnem breve²² winszował Jagielle poznania prawǳiwe wiary i za-
sługi, aką pozyskał, wyrywa ąc tak wielki naród z ciemności bałwochwalstwa [U Dłu-
gosza L.X.iiv. Perusĳ XV Calend. Maĳ. Pontif. a. X.].

Tegoż roku stolica Litwy Wilno, prawem magdeburskiem nadane zostało; miesz-
czanie spod właǳy urzędników skarbowych wy ęci, sądy własne i wolność rząǳenia się
sami przez się otrzymali (,  marca w Mereczu). Pozostawiono przy nich obowiązek,
dopóki by się miasto nie obmurowało, strzeżenia zamku i utrzymywania na nim warty.

Z Wilna udał się król, gdy królowa do Polski wróciła, w posiadłości swe ruskie zamie-
szane podmuchy krzyżackiemi, do Witebska i Połocka; gǳie rozterki od ślachty pruskie
i od pospólstwa poczęte uskromił i uspokoił, skarawszy na gardle tych, którzy byli pierw-
szą buntów i niesnasek przyczyną.

Poczem wróciwszy do Wilna, na z eźǳie, na który kunigasowie i ba orasowie zwo-
łani byli, ustanowił z ramienia swego wielkim książęciem Litwy Skirgiełłę; od którego
przysięga wierności powtórnie przy ętą została; z zaręczeniem, że eśliby zszedł bezpo-
tomnie, nie tylko Księstwo Litewskie, ale ego osobiste ǳierżawy król miał ǳieǳiczyć,
z wyłączeniem tylko tego, co by kościołom lub duchowieństwu nadał.

Zawarty roze m z Krzyżakami inflanckiemi na półtora roku (do Bożego Naroǳenia
 r.) z wolnością dla kupców pskowskich i wileńskich prowaǳenia handlu w Ryǳe
[Datum in Campo Kurczem feria  post Octavam S. Petri et S. Pauli  lipca].

Nareszcie odprawiono w Wilnie wesele siostry Jagiełłowe Aleksandry z Ziemowi-
tem księciem mazowieckim, z wielką uroczystością, ako znak po ednania i przymierza.
W posagu puścił był król Ziemowitowi ziemię radomską, ale gdy na to Polacy szemrali,
zamienił potem na obwód bełski.

Stąd do Polski echał Jagiełło na Łuck i Ruś południową [Wapowski]. Z powrotem
po całorocznem prawie oddaleniu, część Rusi wołyńskie wcielił do Korony: a mianowicie
powiat chełmiński, którego starostą był Krzesław z Kurozwęk, kasztelan sandomierski.

Wśród tych czynności Zakon Krzyżaków nie przestawał gotować się na Litwę —
„Zakon — pisze historyk Prus [Voigt] — poznał i po ął całą wielkość niebezpieczeń-
stwa, w akiem zostawał, któremu podobne od czasów niepamiętnych nie groziło posia-
dłościom ego; Prusy nagle stawały przeciwko państwu, które od granic Żmuǳi przez
szeroką a ǳiką Litwę ciągnąc się, całą Polską aż po Wisłę daleko opasywało kra e Zako-
nu. Nad siły wo ennemi tego państwa panował eden człowiek, który zrósł²³ ǳiki i sro-
gi wśród szczęku oręża, dotąd tylko wo ną i bo em otoczony, po ęcia błogosławieństw
poko u niema ący, nieprzy aciel Zakonu od kolebki, którego gniew i zażartość przeciw
Krzyżakom ostatniemi wypadki do na wyższego stopnia posunione²⁴ zostały”.

Wzięli się więc Krzyżacy szybko do oręża, spoǳiewa ąc się rychłe zaczepki od Litwy
w nowe siły wzrosłe ; — wołano na sprzymierzonych, zawierano nowe związki, stara ąc
się sąsiednich książąt sobie pozyskać.

Książęta Wratysław i Bogusław szczecińscy, związali się z Zakonem przymierzem no-
wem: powody, akie ich skłoniły ku temu, wymienione w akcie, ciekawe są, malu ąc nam,
ak ożenienie Jagiełły przez nieprzy aznych mu wiǳianem i wystawianem było. „Dla nas
— piszą — i chrześcĳan sąsiadów, grozi niebezpieczeństwo, ziemiom i kra om naszym
straszne, gdyż W. Ks. Jagiełło Litewski świeżo J. Ośw. Księcia Wilhelma Austriackiego
poślubioną żonę, a z nią kra cały i królestwo polskie, zdradliwie pochwycił; — pogaństwo
w Litwie wszelkiemi zasiłki, orężem i strzelbą, sprzęty wo ennemi i ludźmi przeciwko
chrześcĳanom i przeciw prawu z dnia na ǳień umacnia. A zatem zawarliśmy przymierze
z W. Mistrzem wieczne, stałe, przy acielskie, braterskie i niezłomne, przeciwko Jagielle,
który się mianu e Królem Polskim, ego następcom i Koronie polskie , także obowiązu-
emy się Mistrzowi całą siłą pomagać, eśli Jagiełło wo ować z nim bęǳie” itd.

Zwołu ąc na wo nę przeciwko Litwie, wystawiano relikwie święte dla zachęcenia ludu;
który powodowany pobożnością tłumnie z dalekich stron dla uczczenia ich przybywał. Był

²²breve (z łac.) — tu: krótkie oświadczenie. [przypis edytorski]
²³zrósł — ǳiś: wzrósł, wyrósł. [przypis edytorski]
²⁴posuniony — ǳiś: posunięty. [przypis edytorski]
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to rok właśnie, na który przypadło (co pięć lat czynione) publiczne z odpusty przez papieża
Urbana nadanemi (dwuletniemi) i uroczystemi obrzędy wystawienie św.św. relikwii.

Nabożeństwo ogłoszone miało i mogło znacznie pomnożyć liczbę pielgrzymów do
Prus przybywa ących, których na wo nę litewską pociągnąć spoǳiewano się; pomimo
chrztu całego kra u, malu ąc tę walkę ako sprawę nawracania i wiary.

Na wezwania Zakonu przybyli do Prus pielgrzymi; mięǳy innemi ks. Wilhelm VI
holenderski, hr. Wilhelm II Henneberg i wielu ślachty. Zakon wszakże mnie szą ich
liczbę wiǳąc, niż się spoǳiewał, przypisywał to staraniom Polaków i przeszkodom, a-
kich doznawali Krzyżowce w prze ściu przez kra e do nie należące. Zasłania ąc się bullą
Aleksandra IV, o nieprzeszkaǳaniu pielgrzymom na krzyżową idącym wo nę, na żądanie
Zakonu wydał biskup Henryk ermlanǳki²⁵ odezwę do biskupów Niemiec i Polski, dla
rozgłoszenia wszęǳie, iżby nikt nie śmiał wstrzymywać idących do Prus pielgrzymów,
pod karą wywołania i interdyktu, akiemi groziła bulla wyże wzmiankowana.

Gdy biskup Dobrogost poznański do papieża z wieścią o chrzcie Litwy i z prośbą
o utwierǳenie fundacy poczynionych przybył; zastał uż Stolicę Apostolską uprzeǳoną
przez Krzyżaków, księcia Albrechta i Wilhelma austriackich, którzy wypadki zaszłe, ze
swe strony wystawić starali się. Pierwsi zaskarżali Jagiełłę o pewne przewinienia (sic).
Wilhelm obwiniał go z powodu związku małżeńskiego, który mu obiecaną żonę wydarł.
Papież zwlekał z odpowieǳią ak mógł, nie chcąc nią ani Jagiełły i Polski, ani Zakonu
i Austrii obrazić; gdy nadeszły właśnie pisma biskupa dorpackiego²⁶ wznoszące przeciw
Zakonowi krzyk oburzenia i zgrozy.

Wkrótce ednak przelękniony groźbami biskup pismo swe odwołać musiał. Papież
wahał się w początku z uznaniem Jagiełły królem polskim, a pisząc doń, nazwał go tylko
w. książęciem Litwy; lecz w bulli następne nagroǳił to zaraz, przypisu ąc pierwszy krok
pewnym niewy aśnionym wyraźnie przyczynom.

W końcu roku , Witold zostawał w ǳielnicy swe w Łucku, gǳie córkę Anastaz ą
za syna Dymitra w. ks. moskiewskiego, Bazylego, zaręczył. Bazyli powraca ący z Multan²⁷,
gǳie się był schronił, uciekłszy od Tachtamysza Chana Złote Ordy, u Piotra wo ewody
multańskiego; — zwieǳił Polskę i Litwę; przeprowaǳony przez Polaków, do echał do
Łucka, gǳie uprze mie przy ęty był przez Witolda. Gościnnie tu zatrzymany, zaręczył się
z córką księcia Anastaz ą, zapewne nie bez widoków z obu stron na przyszłość. Wrócił
Bazyli do Polski, lecz pro ektowany bez porady Jagiełły krok ten Witolda ściągnął nań
pode rzenia o zamiary ta emne przeciw Polsce i Litwie.

W istocie Witold z boleścią wiǳiał się usunionym na małe księstwo, bezczynnym
i podległym; sąǳił się skrzywǳonym, a wprędce postępowanie z nim Skirgiełły tle ące
oburzenie i niechęć, do wybuchu przywiodło. Wapowski utrzymu e, że chrzest Litwy
dwa w nie utworzył odǳielne stronnictwa; katolickie i ruskie. Barǳo to być może; lecz
żeby Witold stanąć miał na czele Rusi, nad którą nigdy przewagi szczególne nie miał, dla
które sympatii w życiu nie okazywał — wątpiemy. Skirgiełło też ǳiwnie się wyda e na
czele nowo nawróconych katolików. To wedle kronikarza pomienionego przyczyną być
miało waśni mięǳy książęty²⁸.


Witold w Łucku eszcze w połowie roku nada e swobody pewne Żydom trockim, które
z przywile u w XIII wieku w Polsce im danego spisane zostały [Czacki o praw. t. I. . O
Żydach, ]. Jakkolwiek pomysł tego nadania sięga czasów Bolesława Pobożnego w Pol-
sce, gdy ono zastosowane zostało do Litwy i do stanu Żydów ówczesnego przypadało,
nie możemy go pominąć. Zastanawia ącem est, że Witold chętnie obcych ak Żydów
i Tatarów swobodami darzył niżeli własnych poddanych. Swoich bowiem grozą racze ,

²⁵ermlanǳki — olsztyński. [przypis edytorski]
²⁶dorpacki — od nazwy miasta w Estonii Dorpat (ǳiś: Tartu). [przypis edytorski]
²⁷Multany — właśc. Muntenia, kraina w ǳisie sze Rumunii (obe mu ąca stolicę rumuńską, Bukareszt),

wsch. cz. Wołoszczyzny, rozciąga ąca się na płd. i wsch. od Duna u po Karpaty; gł. miasto historyczne: Târ-
govişte. [przypis edytorski]

²⁸mięǳy książęty — ǳiś forma N.lm: mięǳy książętami. [przypis edytorski]
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a cuǳych łaską i opieką przy sobie trzymał²⁹. Niektórzy wnoszą, że chociaż przywile ten
nie obe mu e Karaimów; ci ednak zapewne, gościnnem Tatar³⁰ przy ęciem zniewoleni,
ze Wschodu do Litwy napływać zaczęli, za rządów Witolda.

Przywile Witolda, w którym on zowie się z łaski Boże ks. litewskim, ǳieǳicem
na Grodnie, Brześciu, Drohiczynie, Łucku, Włoǳimierzu itd., obe mu e następu ące
swobody nadane Żydom trockim.

W sprawach przeciwko żydowi, o pieniąǳe, rzecz ruchomą lub nieruchomą i krymi-
nalnych, chrześcĳanin przeciwko żydowi, nie inacze ak z chrześcĳaninem i żydem ma
świadczyć. W sprawach o zastawy, z obo e strony zastawnikom dana wolność wyprzy-
siężenia się. W zastaw wszystko im brać ma być wolno, prócz szat zakrwawionych, rzeczy
kościelnych i sukni mokrych. Sąd dla żydów uǳielny postanowiony, od mie skiego po-
spolitego ma ą być wolni, starosta tylko królewski ich sąǳi; w sprawach większych sam
książę ma rozstrzygać.

Za rany zadane żydowi, winę przez księcia naznaczoną występny opłaci; rannego ma
leczyć i szkodę nagroǳić.

Za zabicie żyda przez chrześcĳanina ma ątek zabó cy na rzecz księcia ma być zabrany.
Za pobicie bezkrwawe, wina wedle prawa; pobitemu nagroda także wedle prawa pospo-
litego.

Po kra u wolno żydom prze eżdżać i handlować bez opłaty naǳwycza nego myta,
oprócz ceł, akie się zwykły dawać w mie scu, skąd eǳie i dokąd towar swó prowa-
ǳi. Żadne opłaty od prowaǳonych i wyprowaǳanych ciał umarłych pobierać się nie
ma. Kara za napady smętarzy i okopisk żydowskich, naznacza się wedle prawa, zabranie
ma ętności. Od napadu na szkołę i gwałt w bożnicy starosta weźmie winy dwa talenty.

Dale opisane są winy sądowe. — Mięǳy żydami popełnione rany, winą na skarb
pieniężny się opłaca ą. Przysięgi na Redalektach t . na Księgi Mo żeszowe nie ma ą się
wyciągać, prócz w większe wagi sprawach, od  grzywien srebra począwszy. W mnie -
szych dostateczną ma być przysięga przede drzwiami szkoły. Żyǳi mięǳy sobą pode rza-
nych o zbrodnie niedowieǳione rozsąǳić mogą, ako chcą. Dale opisana lichwa. Wybór
sądu pozostawiony żydom.

Chrześcĳanom u żydów gościć zabroniono. Jeśliby u żyda pożyczonych sum kto z pa-
nów nie zapłacił, ǳierżawy nieruchome przypadać ma ą na wierzyciela przed innemi.
Kraǳież ǳieci żydowskich karana być ma ak złoǳie stwo.

Obszernie o zastawach, ak być ma ą czynione. Zakazano obwiniać żydów o używanie
krwi chrześcĳańskie do obrzędów paschy; w sprawach o zabicie ǳieci chrześcĳańskich,
trzech chrześcĳan i trzech żydów ma ą przysięgać. Zabó ca sam eden tylko ma być ka-
rany. Obwinia ący, który by nie dowiódł, sam winie ulegnie. Konie zastawne nie inacze ,
ak we dnie brane być ma ą. Myncarze³¹ o fałszywe pieniąǳe żydów brać³² nie ma ą bez
wiadomości księcia lub wo ewody. W nocy woła ącego o ratunek chrześcĳanie wspo-
magać ma ą, pod winą  szelągów. Sprzedawać i kupować mogą, co zechcą i chleba
się dotykać [Dan w Łucku, w ǳień naroǳenia S. Jana Chrzciciela ( czerwca) 
r. Świadkami Wo ewoda Łucki. — Limont i Zygmunt rycerze albo bo ory z Litwy.
Mongaiłł z Oszmiany].

Krzyżacy, których za adłości przeciwko Litwie, ǳiś uż chrzest dobrowolnie przy -
mu ące , nie pochwalił papież, musieli okazać chociażby pozorną gotowość do zawarcia
przymierza i utrzymania poko u. Zdawałoby się, że nic zawarciu stałego poko u z niemi
stać na przeszkoǳie nie powinno. W miesiącu lutym, w imieniu mistrza i króla z azd
naznaczony; wysłani nań dla układów o pokó : arcybiskup gnieźnieński i wielu Polaków,
wielki komandor Konrad Wallenrod, w. szpitalnik Zakonu Siegied Walpot de Bas-
senheim, Ludwik Wafeler komandor Torunia i Wolf von Zolnhard komandor gdański.

²⁹Zastanawiającem jest (…) cuǳych łaską i opieką przy sobie trzymał — Kraszewski porzuca tu zasadę analizy
dokumentów, którą kierował się uprzednio, mówiącą, że regulac e wprowaǳa się tam, gǳie są konieczne, np.
dla ukrócenia bezprawia; ak wcześnie sam zauważył, komentu ąc pierwsze przywile e na Litwie: „Nada e się
to tylko, czego kra owi braknie; wskazu ą więc na lepie późnie sze przywile e, czego w Litwie nie było (…)”.
[przypis edytorski]

³⁰Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
³¹myncarz — podległy bezpośr. podskarbiemu królewskiemu urzędnik państwowy za mu ący się naǳorem

nad funkc onowaniem mennicy (biciem monet, ich wymianą, negoc ac ą wartości itp.). [przypis edytorski]
³²brać — tu: posąǳać a. więzić. [przypis edytorski]
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Mie scem z azdu było miasto Toruń. Tu nowe naznaczono mie sce i czas dla ostateczne-
go traktowania, a tymczasem roze m tylko zawarty, kroki nieprzy acielskie z obu stron
wstrzymane, więźnie wza emnie wydani być mieli. W kwietniu król udał się do Raciąża,
a mistrz do Torunia dla dokonania umów i porozumienia w trudnościach, które oni sami
tylko moc mieli rozstrzygnąć. Po dość długich naradach, trzy główne punkta zasadnicze,
podał wielki mistrz królowi: ) ażeby wszystkich więźniów, tak braci Zakonu, ako len-
ników ego i wszelkich poddanych (o których sroższe niż przedtem więzienie od czasu
chrztu oskarżano króla) za wykup lub zamianę oddał, ak to za poprzedników bywało;
) ażeby odtąd granice Zakonu przez króla szanowane były i żadnych w nich szkód na-
dal nie czyniono, nawet w razie, gdyby Litwa i Ruś odpadła znów od Korony i wyszła
z władania Jagiełły, ak to uż bywało (punkt ten widocznie tylko dla ukąszenia i postra-
chu wrzucono); ) aby król mistrzowi i Zakonowi „w prawach, akie oni mieli lub mieć
mogli, nie stał na zawaǳie”. — To się stosowało mianowicie do Żmuǳi, a może i części
Litwy; wciśnięte umyślnie, aby przymierze rozerwać: gdyż Zakon, w swoich sprzymie-
rzeńców i samą Litwę, którą mógł zaburzyć, ufa ąc, wolał wo nę, mogąc w nie coś zyskać,
niż pokó stały, zamyka ący go w ciasnych szrankach teraźnie szości. Przez ǳiesięć dni
trwało traktowanie nadaremne; bo król nie mógł wydać Zakonowi więźniów pomar-
łych, a zwłaszcza, ǳiesięciu rycerzy Zakonu, którzy przez srogie obe ście Skirgiełły, uż
po chrzcie Litwy w więzieniu zeszli. Ostatnie żądanie zbyt nieokreślone, w razie potrze-
by mogło dać powód do zbro nego za ęcia Litwy, nadane Krzyżakom przez Mindowsa,
bulle papieskie i przywile cesarski, w Monachium dany.

Po zerwaniu układów z królem Zakon wziął się czynnie do przygotowań, aby w razie
wo ny, którą wszystko zapowiadało, nie być bezsilnym. Zawarta umowa z ks.ks. po-
morskiemi (na Świeciu) Świętoborem i Bogusławem, którą się oni obowiązali za żołd
  złotych służyć przeciwko Jagielle i Polsce przez lat ǳiesięć; ilekroć ich Zakon
zapotrzebu e; dostawu ąc mu po stu dobrze zbro nych rycerzy i pachołków (knechtów)
i stu łuczników (strzelców) w pancerzach, hełmach i zbro ach, ze  konnicy dobrze
uzbro one . Książęta ci, którzy się całkiem zaprzedali Krzyżakom, okazali umową swą, ak
dalece byli upadli. Powieǳiano w nie , że eśliby Pomorzanie wzięli w wo nie w niewolę
króla lub którego z ego braci; ma ą go wydać w. mistrzowi za opłatą wcześnie umó-
wioną za króla  grzywien, za każdego z książąt po  grzywien; ninie szych eńców,
hrabiów, rycerzy, sobie będą mogli zatrzymać. Jeśli Zakon zawrze pokó z Jagiełłą, oni
w nim ma ą być umieszczeni. Luǳie z Pomorza pod rozkazami w. mistrza lub marszałka
zostawać mieli. Sąǳić ich ma ą wedle pospolitego prawa wo ennego. Podobne umowy
zawarte z ks.ks. Wratysławem szczecińskim i synem ego Barnimem na piętnastoletnią
służbę. Już ani tyle rachować nie mogąc na gości Krzyżowców, ani pewnym będąc, że na-
dal przybywać zechcą, Zakon żołdactwo opłacać musiał. Tymczasem w Rzymie uskarżano
się boleśnie i usiłowano dowoǳić, że nawrócenie Jagiełły i Litwy było tylko udaniem,
ak nieraz wprzód uż podstępnie uczynionem; że to była zasaǳka na zgubę Zakonu, że
świeże układy zerwane zostały umyślnie przez Jagiełłę itp. Do papieża i cesarza śląc te
skargi swo e Krzyżacy, zadawali: że naprzód Władysław ani za pieniąǳe, ani za zamia-
nę eńców wydawać nie chce; że nie ma pewności, iżby Litwa ( ak za Mindowsa) znów
w bałwochwalstwo nie odpadła; że dotąd lud ofiary bogom swym składa i po dawne-
mu obrzędy pogańskie spełnia; że Polska zaopatru e pogan przeciwko Zakonowi w broń,
wo enny sprzęt itp., a ziemie należące do Krzyżaków z dawna, trzyma.

Wo na eszcze by może nie wybuchnęła, gdyby z podmowy podobno ks.ks. mazowiec-
kich samych, w chwili gdy Zakon nie robił naǳiei poko u, lecz nie rozpoczynał wo ny,
rzuca ąc tylko potwarzami przeciw Polsce i Litwie; — ks.ks. Witold, Korybut i Konrad
litewscy, nie napadli na zamek Wiznę, trzymany zastawą przez Krzyżaków. Polacy w zam-
ku i okolicy mieszka ący dopomogli do zdobycia Wizny, a reszty siła dokonała. Zdobyta
i za ęta twierǳa. Natychmiast list zaskarża ący wysłany został do papieża, z wielkiemi
krzyki i ubolewaniem. List ten opisu e zdobycie i poddanie się załogi, zdradę w tem
wiǳąc wprzódy obmyślaną. Pozorem wyprawy było przeprowaǳenie króla adącego do
Węgier [Datum Marienburg ipso die S. Laurentii. A. LXXXVIII Cod. lithv. ]. Napad
ten na Wiznę w porozumieniu się z Polakami i mieszkańcami okolicy, pozosta e nie-
wytłumaczonym. Kto by był Konrad brat Witolda? Dlaczego Witold się tu zna dował?
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po ąć trudno; ledwie by przypuścić nie trzeba, że większa część szczegółów w liście do
papieża, są zupełnie zmyślone.

Zakonowi doskonale posługiwało wzięcie Wizny: natychmiast czynnie eszcze za-
częto gotować się do wo ny, do które słuszny uż powód miano. W esieni tegoż roku,
zamiast iść odbierać Wiznę, marszałek Zakonu Rabe z w. komandorem i wielu innemi,
wpadł na czele silnego odǳiału do Litwy, mszcząc się na nie za wszystkie upokorze-
nia i bóle Zakonu. Ogłoszono wprzód, że marszałek iǳie na Wiznę, ale on puścił się
na Żmudź ku Roma ne, gǳie było stare Romowe³³, potem rzucił się przez Niewiażę ku
Wilii i Wissewalde, gǳie Skirgiełło, mężnie się broniąc, odepchnął go z wielką stratą.
Krzyżacy uszli na Wilkiszki (Wilkenberg) gródek, który łatwo zdobyć się spoǳiewali; ale
tu osada za słabą się czu ąc, aby się obronić mogła, u rzawszy nadchoǳących, sama spaliła
gródek i uszła, nie chcąc wpaść w ręce Zakonu. Dwaǳieścia dni szerzono pożogę i rzezie
mściwe około Neris, zabiera ąc eńców. Już się zwracali, gdy Skirgiełło zażądał wymiany
niewolnika. Nastąpił roze m na dni  zawarty i układy o wymianę na wyspie u Dubissy
— zda e się nadaremne. Wo ska poszły nazad przez Żmudź ku Ragneǳie, pustosząc po
swo emu.


Już to z powodu choroby w. mistrza Czolnera, uż dla niebezpieczeństwa od Polski gro-
żącego, przeciw któremu dotąd nic prócz płatnych luǳi ks.ks. pomorskich postawić nie
było można, uż że walki z Litwą nawróconą nie pochwalał ani papież, ani książęta nie-
mieccy, na których posiłki nadaremnie Zakon rachował; znowu się skłaniać poczęto do
układów o pokó . Kupcy krzyżaccy w Polsce około Kalisza zatrzymani, nieustanne spory
mieszkańców pogranicznych nad Drwęcą, zmuszały poniekąd do tego. Naznaczony z azd
nad Wisłą (w Solcu?) nie doszedł przecie do skutku; drugi dopiero w Neidenburgu się
zgromaǳił. Było to około Zielonych Świątek; ze strony Zakonu wysłani: w. komandor
Konrad Wallenrod, w. szpitalnik Siegied Walpot Bassenheim, w. szatny (trapier) Hans
von Friburg, komandorowie toruński, engelsbergski, i biskup Jan pomezański; ze strony
Litwy i Polski: Skirgiełło, ks. Ziemowit mazowiecki, biskup poznański i wielu innych.
Trzy dawnie do zgody wnoszone punkta, znowu zostały podane: żądano wydania więź-
niów, oznaczenia granic od Litwy pewnych i przyznania Zakonowi prawa do niektórych
ziem litewskich. Sześć uż dni roztrząsano te punkta, a rzeczy zdawały się zbliżać do koń-
ca. Co się tycze trzeciego punktu, pełnomocnicy króla odpowieǳieli, że nie rozumie ą,
akie to być mogą prawa do ziem litewskich. Zakon przedstawił nadania Mindowsa, bulle
Innocentego IV i Aleksandra IV, nadanie cesarza Fryderyka na Żmudź, Litwę i przyległe
ziemie. Na to odpowieǳieli Skirgiełło i strona Jagiełły: „Wiǳiemy teraz, że wam o nic
innego nie choǳi tylko o litewską ziemię, które pożądacie; że nie dla wiary z królem
walczyliście i walczycie, ale z chciwości na posiadłości ego”.

Na tem zerwały się układy całkowicie, gdyż Zakon nic odstąpić nie chciał, Litwa nie
mogła.

Nowe skargi, potwarze i żale za granicą rozesłał Zakon, usiłu ąc wzbuǳić nad so-
bą litość panów chrześcĳańskich i pomoc ich zapewnić. Cesarz nawet z tego powodu,
wymawia ąc mu upór, pisał do Jagiełły, przedstawu ąc³⁴ rzeczy tak, ak mu e Krzyżacy
wystawili [list ten w krzyżackiem Formularbuch p. . Prag die vicesima prima, Septembris,
Reg. nostror. anno Boemiae vicesimo septimo, Romani quarto decimo]. Zakon okazywał, że
pokó nie dochoǳi z powodu króla, że on podburza pogan i posiłku e ich przeciwko
Krzyżakom. Że choǳiło tu na więce o Żmudź, i o nie była mowa; rzeczą est widoczną:
do nie praw swych na dłuże i uparcie dochoǳili Zakonnicy. Tymczasem Zakon dosyć
przy aźnie obchoǳił się ze Skirgiełłą, którego może od Jagiełły oderwać zamierzał; —
częste z azdy, listy i posłańce, a ta emne rozmowy i podarki pode rzane to porozumienie
się wzmacniały. Pozorem zawsze była wymiana eńców.

Tymczasem nie przestawano na eżdżać Żmudź, którą za swo ą uważano, ściąga ąc
z nie lud, stada, bydło i łup, aki się dał pochwycić. Napady te nietyka ące uż Litwy,

³³Romowe — w religii lit. (Bałtów) centrum kultu zorganizowanego wokół świętego dębu, z podobiznami
bóstw, sieǳiba kapłana zw. Krewe. [przypis edytorski]
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ograniczały się samą Żmuǳią. Komandor Ragnedy i rządca Insterburga plądrowali ponad
Niewiażą i Szwentuppą, koło Kołtynian. Komandor memelski poszedł potem na Mied-
nickie; ale tu Żmudź przygotowana, dawszy mu się wcisnąć w głąb kra u, zebrała tłumnie
i opadła go uż powraca ącego nad eziorem. Przez ezioro wiodła grobla wąska, na któ-
re zginęło mnóstwo ludu; sam komandor wzięty w niewolę. Tego sieǳącego na koniu,
przywiązawszy do czterech palów i obłożywszy słomą, spalono bogom na ofiarę.

Mówiliśmy uż, że czynny umysł, dumna dusza, silna ręka Witolda, nie mogły pozo-
stać bez za ęcia, bez przyszłości, ograniczone rządem małego księstwa podległego i roz-
kazom Skirgiełły, namiestnika Jagiełły, ulega ącego. Witold zmuszony był na z eźǳie
w Lublinie ponowić przysięgę wierności Skirgielle, ako namiestnikowi [Lublin, Sabba-
tho intra -am Ascensionis Domini (d.  ma a)  r.].

Samo wymaganie tego zaręczenia, w którem powieǳiano: że Witold przy aźni do-
chowa, podszeptów przeciwnych słuchać nie bęǳie, pragnących wrzucić nasienie nie-
zgody mięǳy bracią wyda, przeciwko nieprzy aciołom Litwy (oprócz króla polskiego)
Skirgiełłę posiłkować się obowiązu e — dowoǳi, że uż pode rzewano Witolda, a waśń
poczynała się rozżarzać.

Rządy Skirgiełły, którego nam kronikarze malu ą gnuśnym a srogim, dumnym a sła-
bym, okrutnym i rozpustnym — uczty, biesiadami lub łowy za ętym — nie mogły być
miłe Witoldowi, którego dusza wzdrygała się od poddaństwa, brzyǳiła się upodla ącą
i bezczesną niewolą, w rękach człowieka tak dalece niższego. Już związkiem swym z Ba-
zylim Dymitrowiczem, bez dołożenia się królewskiego zawartym, zwróciwszy na siebie
pode rzenie, Witold ciężko krok ten niezależności opłacał. Zrzekłszy się ziem o czystych,
osaǳony na Rusi, patrząc na Żmudź szarpaną przez Zakon, na Troki w obcem ręku; nie-
ustannie śleǳony, bo aźń, nieufność wzbuǳa ąc, niewolę coraz sroższą cierpieć poczynał.
Skirgiełło czernił³⁵ Witolda przed królem, usiłu ąc ich ku sobie zniechęcić wza emnie:
tłumaczyć się obwiniony nie mógł, bo i nie wieǳiał z czego. Bo ar Witoldowy Kurcz
posłany wreszcie z usprawiedliwieniem do króla, zakuty i wymyślnie męczony wodą,
aby zeznał spiski swo ego pana z Moskwą — umarł w więzieniu. Słaby Skirgiełło lękał
się: słabość ego roǳiła okrucieństwo i pode rzliwość nieustanną. Witold w ciągłe uż
o życie nawet swo e obawie, nie mógł swobodnie ani podróżować, ani wiǳieć się z kim
chciał, ani rozporząǳić swo ą własnością, ani wyrzec słowa. Otoczony szpiegami roz-
paczał: a rozpacz takiego ak Witold człowieka, musiała rychło zroǳić przedsięwzięcie
stanowcze, odważne, groźne dla Skirgiełły.

Skirgiełło srogością swą, pode rzliwością, niespoko nym charakterem, nie ednem uż
naraził się Witoldowi; wydarł on Krzemieniec i Bracław Fedkowi ks. Nieświeskiemu bez
winy i sądu; o co ten żalił się do króla; — poddanych swych karał niewinnie, więził,
a często pĳany z nożem do współbiesiadników porywał się, ak wściekły zwierz ǳiki.
Powszechne były skargi ludu, postrach duchownych i panów. Księża wiǳieli w nim nie
ochrzczonego szczerze katolika, lecz Rusina, którego serce było za Rusią i matczyną wiarą,
wszystkie skłonności za Rusinami. Częście nawet w Rusi niż na Litwie przebywa ąc, nie
taił się ze skłonnością swą do kra u tamtego obycza ów, napo ów, życia.

Zda e się, że Witold wreszcie wysłany do Krewa, tam eśli nie pod strażą, to pod
okiem pilnem, wskutek powziętych pode rzeń był trzymany; a lęka ąc się i przeczuwa ąc
los o ca, postanowił, broniąc się śmierci, — zginąć w walce przyna mnie lub pochwycić
z rąk niegodnych właǳę w. książęcą nad Litwą.

Wiele się tu zbiegło okoliczności: lecz myśl, że Litwa pod rządem gnuśnym, poddaną
Polski posłuszną zostawała w rękach słabego człowieka, zagrzewać musiała serce wielkiego
miłośnika kra u swego, syna Kie stutowego „twarzy i duszy” o ca ǳieǳica.

Korzysta ąc z oddalenia się Skirgiełły do Połocka, Witold począł ta emnie w Grodnie,
na Polesiu swem, Żmuǳi i Litwie, zbierać lud orężny; a wysławszy dla bezpieczeństwa
matkę swą z Brześcia, gǳie zostawała, na Żmudź (co dowoǳi ciągłych ego stosunków
z tym kra em), sam postanowił ubiec Wilno.

Miał on przychylnych sobie w stolicy; a reszty dokonać zamierzał fortelem użytym
uż przez Kie stuta, barǳo prostym, ale wiecznie dla swe prostoty właśnie służyć mogą-
cym. Rano, za otwarciem bram mie skich, miały się podwody wcisnąć z różnych stron

³⁵czernić — tu: oczerniać. [przypis edytorski]
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do Wilna, w których ukryci pod słomą, sianem, skórami byli luǳie zbro ni. Na ten raz
ednak wybieg się nie powiódł: straż u wrót sto ąca czu na, odkryła spiskowych; — wnet
narobiono wrzawy, a gdy pod azd wysłany w górach wo sko przygotowane spotkał, bramy
zaparto i gotowano się do obrony. Zda e się, że zamach ten na Wilno, przez Sudymunda
Witoldowi pokrewnego przedsięwzięty, wcześnie Skirgielle ob awiony przez Korybuta,
spełzł na niczem, dla³⁶ gotowości, w akie była załoga.

Witold spiesznie cofnął się do Grodna, ale uż i wo sko przeciwko niemu przygo-
towane było, i król o wszystkiem wieǳiał. Pospieszył więc szuka ąc ratunku do ks.ks.
mazowieckich; ale tu, ak wprzódy, znalazł u Ziemowita zimne tylko i nic nie obiecu ące
przy ęcie. Przyrzekał wprawǳie Ziemowit, nieprzychylny Skirgielle, po ednać z królem
Witolda; ale wkrótce wieść nadeszła, że Jagiełło domagać się myśli wydania Witolda
i ego wspólników, wzbrania ąc się wchoǳić we wszelkie układy.

Jeźǳił Janusz ks. mazowiecki do królowe Jadwigi, prosząc e o wstawienie się, ale
nadaremnie. Pozostawało więc tylko Witoldowi, niemogącemu rachować na własne siły,
ani na pomoc książąt mazowieckich, udać się raz eszcze do Krzyżaków.

Wprzódy eszcze zetknąwszy się z Zakonom i pewien będąc dobrego przy ęcia, raz że mu
to własny interes Krzyżaków zaręczał, po wtóre, że oni po naraǳie ta emne mięǳy sobą,
uroczyście mu to zaręczyli — Witold z Grodna posłał przodem żonę swo ę Annę z cór-
ką Anastaz ą, siostrą Ryngalą, bratem Zygmuntem, pokrewnym akimś Konradem (tym
zapewne, którego wiǳieliśmy przy wzięciu Wizny); synowcem swym i w niewoli zosta-
ącym u niego, a teraz uwolnionym zapewne księciem smoleńskim, w sto kilkaǳiesiąt
koni przednie szych swoich ba orasów, do Prus, do w. mistrza, prosząc go o nowe prze-
ciwko Jagielle i Skirgielle przymierze; ofiaru ąc nie tylko to, co dawnie Zakonowi był dał,
przywrócić, umowy poczynione potwierǳić; lecz w dodatku Grodno, ǳiś w ręku ego
będące, na którem osaǳony był z ramienia Witolda Jan ks. olszański — natychmiast
oddać w ręce Krzyżaków.

Tak pożądane wnioski przy ął Zakon i chwycił się strony Witolda, nowy zysku ąc
powód potwarzania³⁷ króla, nowy oręż przeciwko Polsce i Litwie.

Osobliwszym wreszcie układem, na zastawę Żmuǳi, które Witold nie miał, dano mu
na koszta wo ny   grzywien, zaręcza ąc pomoc i posiłki Zakonu. Kroniki Zakonu
wprawǳie nic o zastawie nie piszą — i ǳiwną byłaby przy prawach, akie Krzyżacy rościli
do posiadania te ziemi. Mogliż brać w zastaw mniemaną własność swo ą?

Jeśli tak było, dowoǳi to, że w prawa swo e i posiadanie Żmuǳi sami wiary nie
mieli, szuka ąc wszelkich środków do utrzymania się w nie . — Równie ǳiwną zastawa
ta ze strony Witolda, który prawnie do nie mieszać się nie mógł, zrzekłszy się ǳiel-
nicy o cowskie . Zakon, spoǳiewa ąc się widać rozǳielić Litwę od Polski, zasaǳał się
na wszystko; ma ąc na widoku tylko rychle sze osłabienie nieprzy aciela. Witold zaś, ze-
rwawszy z Jagiełłą, tem samem mniemał się z dawnych rozwiązany zrzeczeń.

Szybko sposobiono się do wo ny z obu stron wybuchnąć ma ące : król wysłał po-
siłki polskie dla osaǳenia zamków wileńskich pod woǳą Mikoła a Moskorzowskiego,
niewiele widać ufa ąc Skirgielle; mistrz wyprawił komandora Arnolda Bürgeln, rycerza
Marquarda von Satzbach i rządcę rastenburskiego Tomasza Surwiłła do Grodna, dla zbli-
żenia się i ostateczne umowy z Witoldem. Z azd naznaczony ze starszyzną krzyżacką nad
rzeką Łykiem, gǳie na nowo na piśmie zawarto przymierze, z dodatkiem, że za żyw-
ność, miody, chleb i wszelkie zapasy, na żądanie Witolda przysłane do Litwy, opłacić ma
w przeciągu roku.

Natychmiast po zawarciu nowego upokarza ącego przymierza d.  stycznia  ro-
ku, pospieszono gromaǳić wo ska zakonne, z luǳi ich posiadłości, słabych posiłków
i przybylców składa ące się, około   głów wynoszące. Na czele ich wyszedł marsza-
łek Zakonu na granice Litwy. Witold ze swemi Podlasiany i Żmuǳią połączył się z nim
i razem pociągnęli naprzód pod Kiernów nad Wilią; miasto opuszczone, ale trzy zamki
warowne ma ące, świeżo wzmocnione nieco przez samego Witolda, któremu położenie

³⁶dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
³⁷potwarzanie — rzucanie potwarzy, szkalowanie. [przypis edytorski]
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mie sca i środki zdobycia na lepie znane były. Załoga, nie czeka ąc oblężenia, spaliła za-
mek główny i uszła za Wilią. Nie gonił e za rzekę marszałek; kieru ąc się ku Me szagole
nowo obwarowane , opatrzone załogą z  luǳi, którzy się czas akiś mężnie broni-
li. Zakon okupił ciężkiemi straty wzięcie warowni, zdobyte szturmem, w którym 
Litwy zginęło.

Po dwunastu dniach wo owania i plądrowania w ziemi, którą zwano pogańską, cho-
ciaż Me szagoła kościół uż miała katolicki; — spoczęto pasu ąc rycerzy i wiodąc  
eńca do Prus. Nowy ǳie opis Prus zowie ten napad „szczęśliwą wyprawą, które orę-
żowi Bóg pobłogosławił” — a przecież w czasie tego to napadu na Żmudź, gdy zabĳany
lud wołał, chcąc śmierci uniknąć: — „ esteśmy chrześcĳanie! esteśmy ochrzczeni!” —
Krzyżacy za adli odpowiadali kąpiąc się we krwi: — „Ja cię chrzczę mieczem!” (Ego te
baptiso in gladio) [Process Krzyżaków w r. . Zeznanie Mikoł. Trąby Arcyb. Gniezn.
przed Kommiss. Papieża. Naruszewicz, t. VII. Noty, X, IV. ].

Witold, po powrocie czterǳiestotysięcznego wo ska, zaspoko onego wzięciem mie-
ściny Me szagoły, musiał się sroǳe uczuć zawieǳionym w naǳie ach. Tymczasem po-
łożenie ego względem Zakonu ciężkie było, bo upokarza ące, bo znowu pode rzeniem
i nieufnością otoczone.

Dwór ego rozǳielony był na małe gromadki i rozesłany po różnych mie scach przez
bo aźń zdrady; ego mamiono obietnicami, a tymczasem plądrowano tylko tę Litwę,
o którą on się dobĳał. Tymczasem Władysław Jagiełło zagarniał ǳielnicę Witoldową, aby
z nie posiłków ściągać nie mógł. Zamki podlaskie zagrożone i wkrótce eden po drugim
przez Polaków pobrane zostały; — król sam, spoǳiewa ąc się niepłonnie³⁸ obrony zażar-
te , na czele wo sk swoich stawać musiał. Brześć sam ǳiesięć dni oblegany nie poddawał
się długo, i z ciężkością opanowany nareszcie. Osaǳony w nim Hincza z Rogowa z czę-
ścią wo sk, co osłabiło siły na dalszą wyprawę. Spod Brześcia w lutym, w  koni udał
się król pod Kamieniec Litewski i dobył go, mimo że liczba wo sk co ǳień się zbiega-
mi i mrozami uszczuplała. Tu dowódcą postanowiony Zyndram Maszkowski miecznik
koronny, i znowu część luǳi zostawić z nim przyszło. Z niewielką uż garścią postą-
pił Jagiełło pod Grodno, i w marcu przeprawiwszy się przez Niemen, obozem rozłożył
u zamków.

Grodno mocno osaǳone, miało dwa zamki, na których dowoǳił rycerz z ramienia
krzyżackiego Marquard Salzbach. Król, nie mogąc z małą liczbą swego wo ska zdobywać
twierǳ szturmem, postanowił oblegać i głodem zmuszać do poddania załogę, w oczeki-
waniu posiłków od Skirgiełły, Włoǳimierza Kĳowskiego i Korybuta Siewierskiego nad-
ciągnąć ma ących. Powolnie więc dobywano zamków, niepoko ąc e tylko nieustannie,
a zwleka ąc ostatek: Krzyżacy i Podlasianie bronili się mężnie, ma ąc naǳie ę utrzymać.

Jeszcze nim król nadciągnął, Krzyżacy popalili okolice, lud do zamków ściąga ąc lub
rozprasza ąc po lasach z siół i osad pobliskich; aby nie dać przytułku ani żywności nie-
przy acielowi. Zima się kończyła, bezdroża i roztopy wiosenne poczynały; mała ilość ludu
w dalekie picowania³⁹ wdawać się nie dozwalała; — wprędce więc obóz królewski do-
znał głodu i niedostatku naǳwycza nego. Żołnierz przestawać musiał na suchym chlebie
w niewielkie ilości, zmieszanym z ością i kłosami; konie żywiono trochą liści spod śniegu
odgrzebanych i przegniłych; lub zerwanem poszyciem niedogorzałych dachów słomia-
nych, po które eszcze o mil czternaście eźǳić było potrzeba. — Wszakże przykładem
wytrwałości starszych i króla zagrzane wo sko, nie straciło odwagi: dowieǳiano się o Wi-
tolǳie na odsiecz spieszącym i postanowiono oblężenie ponaglać, zmusza ąc załogę do
poddania.

Witold z marszałkiem Zakonu szedł na odsiecz Grodnu, wiodąc za sobą na wozach
żywność i wo enny rynsztunek, pomimo pory i dróg szkaradnych. Krzyżackie kroniki
wzmianku ą o tem wiezieniu żywności, ak gdyby się to raz pierwszy przytrafiło; bo zamki
Zakonu zwykle zaopatrzone bywały w zapasy potrzebne na czas długi.

Wo ska krzyżackie i Witolda rozłożyły się obozem po drugie stronie Niemna, przez
który, dla wód wiosennych, przeprawa była utrudniona. Niemcy przemyślni, łańcuch
ogromny przez rzekę przeciągnąwszy, pod nim stawiąc łoǳie i baty spo one ogniwami

³⁸niepłonnie — tu: niebezpodstawnie. [przypis edytorski]
³⁹picowanie — zbieranie żywności dla żołnierzy (rycerzy) i paszy dla bydła wśród ludności okolic, w których
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żelaznemi; gotowali się dostać na brzeg drugi. Na nieszczęście postrzegłszy to Włady-
sław Jagiełło, kazał w górze, z bystro płynącą wodą wiosenną, puścić drzewa, bale ciężkie
i kłody, które pędem idąc na łoǳie i baty, zerwały łańcuch i zniszczyły przeprawę, na
które uż część Krzyżaków dostawała się do zamku. Łoǳie żołnierza pełne wywracać
się, a lud tonąć poczynał: wiele go tam zginęło. Jeden umie ący pływać Niemiec, bliże
będąc przeciwnego brzegu, począł się ku niemu ratować; na próżno wołano na niego, aby
racze zginął niż się dostał w ręce nieprzy acielskie; ale tonący nie usłuchał rady i schwy-
tany przez Polaków, stawiony był przed króla. Opowieǳiał on, że Krzyżacy i Witold całą
naǳie ę w przeprawie przez Niemen pokładali; akie były ich siły itd.

Zachęceni powoǳeniem, Polacy w oczach Witolda wzięli nagłym szturmem zamek
niższy. O moście i przeprawie myśleć uż nie było można; marszałek szybko obóz zwinąw-
szy odszedł. Wiǳąc to Niemcy osaǳeni w Grodnie, których uż opanowanie dolnego
zamku przeraziło; myśleli się poddać. Litwa i Ruś chcieli eszcze się bronić: swary po-
wstały mięǳy załogą i te były powodem, że po uparte sześcionieǳielne obronie, zamek
pięćǳiesiątego dnia, zdał się nareszcie Jagielle.

Było to ciosem dla Witolda, którego cała uż ǳielnica zagarniona została: pozosta-
wała mu tylko Żmudź, o cu i emu przychylna. Ale i ta, unika ąc Zakonu i związanego
z nim Witolda, tuliła się teraz pod skrzydła Litwy, przechyla ąc racze ku nie niż do
nienawistnych e Krzyżaków. Witold, po długich namowach, potrafił wreszcie skłonić
Żmuǳinów do przymierza z Krzyżakami. Jest to dowodem wielkie przewagi, aką miał
nad niemi. Pod woǳą Ma zebuda, na znakomitszego z kunigasów żmuǳkich, możnie -
si Dirkstel, Rukund, Skwa butt, Jawsza, E mund, Tylen, Dauksza, Ragel, Skucz i wielu
innych w liczbie trzyǳiestu dwóch, udali się do Królewca, ofiaru ąc pokó i przymierze
Zakonowi (było to około Zielonych Świąt).

Żmudź, w przyszłym bo u ze Skirgiełłą i Litwą, ważną była dla Krzyżaków, przy ęto
radośnie poselstwo, zawarto przymierze. Niem obowiązali się Żmuǳini służyć wiernie
„kunigasowi” Witoldowi, mistrzowi i Zakonowi przeciw wszelkim ich nieprzy aciołom;
zapewnia ąc sobie wolny handel w Ragneǳie, Memlu, Georgenburgu. Poddani Zakonu
swobodnie we Żmuǳi kupczyć i przebywać mieli. Pochody wo enne Zakonu odtąd Żmu-
ǳi dotykać nie miały, ani poko u naruszać. Gdyby Żmudź lub ziemie Zakonu na echane
były, wza em się wspomagać zobowiązano; eśliby się trafiły nieporozumienia mięǳy obu
kra ów mieszkańcami nadgranicznemi: ks. Witold, cztere starsi ze Żmuǳi i marszałek
Zakonu ze czterema starszyzny z Prus ma ą rozwiązywać e wedle swego przekonania, bez
odwoływania się dalszego do kogokolwiek bądź [Auf dem hauss Königsberg , am
Donnerstag nach dem Pfingstage ( ma a) in geh. Archiw. Voigt. V.].

Akt ten, do rozpoznania stanu ówczesnego Żmuǳi, która eszcze akby odrębną pro-
winc ą, niepodległą i z księstwem imieniem barǳie niż rzeczą połączoną, składała — ska-
zówką est dość ważną. Pomimo tylu podbo ów i spustoszeń, ak ogromną siłę czerpał lud
ten w głębokiem uczuciu narodowości swe ; — ak zastanawia ącem est przechowanie
starych instytucy aż do te chwili. O formie rządu z aktu tego wnioskować nie moż-
na; gdyż właśnie do nikogo nie należąc, Żmudź przez starszyznę swą rząǳić się musiała:
rwana i szarpana przez Zakon, licząc się prowinc ą litewską, w istocie opuszczona, zosta-
wiona sama sobie, położeniem swem tylko, lasy, rzekami, błoty twierǳe stanowiącemi
ówczesne, broniła narodowości i niezawisłości, do których żywie może niż inne części
litewskiego kra u przywiązaną była.

Czyli⁴⁰ w owym czasie rząd Żmuǳi był gminowładnym, ak niektórzy wnoszą, przy-
na mnie wątpliwa. Ślad edyny tego pozostał w akcie wyże wzmiankowanym, w któ-
rym starszyzna kra przedstawia; są to niby posłowie gmin i obwodów, przy mu ący za
naczelnika nie Zakon, ale racze samego Witolda. Nie potrzeba się mylić w znaczeniu
te czynności i aktu: ten racze był dla przyszłości i na pokaz, niżeli dla bezpośrednich
swych skutków uczyniony. Wiemy, że Żmudź zostawała dawnie pod uǳielnemi ksią-
żęty; tu wszystko starodawne zachowało się dłuże w całości; właǳa kunigasów ogra-
niczoną być musiała przewagą duchowieństwa. Gdy pierwsza ustawała z akichkolwiek
powodów, druga nabierała siły i znaczenia. Umowa ninie sza świadczy, że starszyzna rzą-
ǳiła tu podtenczas zapewne z charakterem kapłańskim. Naczelnicy gmin byli razem ich

⁴⁰czyli — tu: czyż, czy może (konstrukc a z partykułą -li). [przypis edytorski]
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wursza tami⁴¹. Zakon inacze ak na imię Witolda poddania się Żmuǳi uzyskać nie mógł;
na pierwszem mie scu sta e on, nie Krzyżacy. W razie odszczepienia się księcia od Za-
konu, kra ten szedł za Witoldem, i odpadał także od niego. Powiaty Żmuǳi, które tę
umowę zawierały, były: miednicki, kołłyniański, knetowski, krożski, widuklski, rosieński
i e ragolski.

Wizna także znowu poddała się Krzyżakom i przez nich osaǳona została; król zaś
Jagiełło oderwał im sprzymierzonych książąt pomorskich: Wratysława, Bogusława i Bar-
nima, którzy z Polską traktat, podobny zawartemu wprzód z Zakonem, uczynili w Pyz-
drach. Ks. Janusz mazowiecki, uż to z powodu wzięcia Wizny, uż może dla nadanych
mu Drohiczyna, Mielnika, Bielska, na prawach, na akich e trzymali książęta litewscy,
stanął przeciwko Witoldowi i Krzyżakom.

*

W Prusiech zbierano się na wielką wyprawę, do które przynaglały i namowy Wi-
tolda, i wielka liczba przybyłych znakomitych gości zza granicy. Wcześnie uż ogłosiwszy
przyszłym w. księciem Litwy Witolda, ciągnęli Krzyżacy na zdobycie Wilna, przyszłe
ego stolicy.

Ściągniono naprzód żołdaków z Pomorza i siły własne Zakonu, do których przyłączy-
ły się kupy zbro ne z Niemiec, Franc i i Anglii przybyłych Krzyżowców, dla wo owania
z pogany.

Mięǳy gośćmi oǳnaczał się: hrabia Henryk Derby, syn starszy Jana ks. Lancaster,
znany późnie na tronie angielskim pod imieniem Henryka IV, który wylądowawszy
w Gdańsku ze trzechset azdy, zawitał do Marienburga. Chciał go uczcić wedle dosto-
eństwa w. mistrz, ale choroba, z które się uż podźwignąć nie miał naǳiei, za ąć mu się
tem nie dozwalała. Przybył także znakomity rycerz ancuski, trzeci uż raz tę krzyżową
pielgrzymkę odprawia ący — Jan le Maingre Boucicault.

Gdy wszystko w gotowości było, Witold ze znacznym pocztem Żmuǳinów i wezwany
mistrz inflancki z posiłkami się stawił; pociągnęli rycerze z Prus ku Niemnowi, u Kowna
łącząc się z wo skiem inflanckiem. Tu przyszła wieść, że Skirgiełło leżał obozem nad Neris
pod Starem Kownem, broniąc nieprzy acielowi przeprawy. Marszałek szybko z wybranym
ludem rzucił się na północ od Kowna przez puszcze, znalazł wygodną przeprawę przez
rzekę, i dostawszy się na drugi brzeg, z tyłu napadł na Skirgiełłę, czego się ten na mnie
spoǳiewał.

Było to dnia  sierpnia: żwawą stoczono bitwę; Litwa rozbiła została, a Skirgiełło
ratował się ucieczką do Wissewalde, straciwszy około  luǳi, trzech kunigasów i kilku-
nastu ba orasów w niewolę wziętych. Ze dwieście osiodłanych koni dostały się Prusakom,
gdyż Litwa nagle zaskoczona dosiąść ich nawet nie miała czasu.

Stąd marszałek, gdy z Niemna na Wilią statki weszły, a Witold i mistrz inflancki
z nim się połączyli, całą siłą pociągnął na Wilno. Zda e się ednak, że część akaś wo sk
tych, wprzódy naszła na Troki i miasto spaliła.

Oblężenie stolicy bronione przez Polaków, Ruś i Litwę zaczęło się dnia  września.
Obóz krzyżacki szeroko się rozkłada ąc opalał zamki, miasto całe; a na Wilii przeciągnięty
most na łoǳiach łączył z sobą wo ska dokoła otacza ące Wilno, zamyka ąc nieprzy acielowi
drogę wodną.

Trzy dobrze osaǳone i mocne zamczyska panowały stolicy: Górny na Turze Gó-
rze wzniesiony z kościołem świeżo założonym św. Marcina, Dolny i Krzywy od doliny
Kriwe nazwany; wszystkie łączące się z sobą, opalisadowane i oszańcowane, przekopami
wzmocnione; dolne widłami rzek Wilii i Wilny ob ęte. Dolny Zamek zamykał w sobie
katedralny kościół św. Stanisława; Krzywy Gród służył za schronienie ludności z miasta
i okolic zbiegłe z mieniem całem.

W Dolnym i Krzywym Zamku, które otaczały i broniły książęcych dworów i różnych
budowli do nich należących; za mu ących ogromną przestrzeń; więce niż osady i żołnierza
zna dowało się ludu, będącego dla załogi zawadą, a poniekąd niebezpieczeństwem. Na
dolnym dowoǳił Skirgiełło; w Krzywym Groǳie brat Jagiełły, Korygiełło-Kazimierz;

⁴¹wurszajta — w systemie rel. daw. Bałtów: kapłan-ofiarnik. [przypis edytorski]
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w górnym zamku Moskorzowski, będący pod rozkazami w. księcia. Naprzeciw dolnych
zamków położył się obozem Witold, zna ący mie scowość i przewodniczący do zdobycia,
które zdawało się łatwie szem z powodu, że tylko ścianą drewnianą był obwieǳiony.

Wo sko ego coǳiennie się pomnażało nowemi zbiegi litewskiemi, tłumami ludu
pamiętnego na zasługi o cowskie i nieprzy aciółmi Skirgiełły.

Samo miasto, o którem nie wspomina ą opisu ący oblężenie, pustką lub zgliszczem
być musiało, gdyż mieszkańcy albo się rozbiegli, albo bezpieczeństwa w Krzywym Groǳie
szukali.

Czwartego września, przyszły i rozłożyły się siły krzyżackie i Witolda; poczęto na-
tychmiast do drewnianych ścian machiny, tarany, bombardy przystawiać i nieustannie
szturmować, dla zrobienia wyłomu. Pięć dni trwały wysiłki, skierowane na Krzywy Gród
na barǳie .

ǲiesiątego września rano, postanowiono powszechny szturm przypuścić; — ale za-
ledwie poczęło dobywać Krzywego Grodu, w którym zamknięty lud groty i kamienie
miota ąc na oblega ących, mężnie się im bronił; gdy w dwóch bramach, czy to nieprzy a-
ciel, czy przekupieni nieprzy aciele Skirgiełły, podrzucili ogień. Wszczął się pożar niepo-
konany, tak, że wkrótce gród cały w płomieniach stanął; i czternaście tysięcy ludu w nim
zamkniętego, nie miało innego ratunku nad gwałtowne przebicie się przez nieprzy aciel-
skie wo ska i obozy. Hrabia Derby i Witold w te chwili do ob ętych płomieniem bram
przypuścili szturm nowy i wparli się wewnątrz. — Ani ognia gasić, ani bronić się w mie -
scu, w powszechnym popłochu i nacisku ludu, nie było można. Część ednak przebo em
idąc wypadła z zamku i uszczuplona walką, dostała się na otwarte pole, przez środek
nieprzy aciela przerzyna ąc [Wapowski].

Tymczasem straszliwa rzeź wśród płomieni wszczęła się na pozostałych, wśród krzyku
kobiet i ǳieci, wśród zgiełku wo ennego i wrzawy bitwy i pożaru. W zamieszaniu tem,
walce i rzezi bezbronnych, zginęło z czternastu, około cztery tysiące luǳi, wielu zabrano
w niewolę; towary, mienie, budowle poszły w popiół — załoga schronić się potrafiła do
górnego zamku.

W tym dniu Korygiełło Kazimierz, dowoǳący w Krzywym Groǳie, przez Niemców
w zamieszaniu zabity został, a głowę ego od trupa odciętą, na długie pice wetkniętą
(wraz z innymi zapewne) obnosiło żołdactwo, strasząc załogę górnego zamku. Zda e się,
że pastwiono się tak ohydnie nad tem, nie poznawszy go, ale niemnie są dowody, że tak
było.

Zdawało się, że łatwo teraz przy ǳie dobyć Górnego Zamku i Dolnego, który ocalał
z kościołem św. Stanisława.

Górny wzniesiony na dość strome górze, murowany, z basztami i wieżycami, osaǳony
był przez Polaków pod dowóǳtwem Moskorzowskiego. Spoǳiewano się ednak użyciem
bombard i ǳiał, któremi go otoczono, z pomocą doskonałych łuczników angielskich hr.
Derby, pokonać opór załogi, nietracące serca, naǳiei utrzymania się, choć wobec sił
znacznie ą przewyższa ących.

Wkrótce postrzegli Niemcy i ich sprzymierzeńcy, że nie tak tu łatwo, ak w Krzywym
Groǳie, zwyciężyć bęǳie można załogę we wszelki sprzęt, w żywność i broń opatrzo-
ną, a kierowaną przez Moskorzowskiego. Wystrzały trafne z ǳiał zamkowych i śmiałe
wycieczki wkrótce o znaczne straty przyprawiły Krzyżaków, na mnie się uż niepowoǳe-
nia takiego i śmiałości spoǳiewa ących. Z kościoła św. Marcina wywieszona chorągiew
z krzyżem, Francuzom i Anglikom wyrzucała, że nadaremnie uwoǳono ich nazywa ąc
pogany, tych, którzy pod znamieniem ednem z niemi walczyli, broniąc swe niepodle-
głości.

Moskorzowski przedsiębrał kroki stanowcze: z powodu pode rzeń o podrzucenie ognia
w Krzywym Groǳie zdradą, wyprawił wnet luǳi próżnych i pode rzanych precz z zam-
ku: sam ǳień i noc odpiera ąc szturmy nieustanne, łamanie murów taranami, postrza-
ły łuczników, nacisk oblega ących, pomnażał się w chwilach niebezpieczeństwa. Zapał,
przytomność, odwaga Moskorzowskiego ocaliły stolicę Jagiełły. ǲiury w murach powy-
bĳane, natychmiast ziemią, gno em, skórami bydlęcemi, wańtuchami z wełną wypcha-
nemi, naprawiano — Polacy na wywalonych ścianach stawali żywym murem do bo u, nie
ustępu ąc im kroku, ścierali się z Krzyżakami, spychali ich z góry, zrzucali na nich drzewo,
kamienie, rum potłuczonych murów, zabiera ące z sobą na dół odważnych rycerzy.

   Litwa za Witolda 



Z murów grodu wyzywano się i przechwalano, grożono sobie wza emnie, i przyszło
do tego, że Francuzi i Polacy wyzwali się na turnie , a racze po edynek, oznacza ąc czas
i mie sce, sęǳią obiera ąc bo u cesarza Wacława. Na oznaczony ǳień Polacy: Jan z Włosz-
czewa kasztelan dobrzyński, Mikoła z Waszmuntowa, Jan ze Zdarzowa i Jarosław Czech
przybyli do Pragi; ale cesarz wysławszy do ma ących walczyć posłów od siebie, potrafił
po ednać ich i po edynek ucztą u niego się skończył [Długosz].

Po różnych próbach, gdy ani wyłomu większego zrobić, ani zastraszyć oblężonych
nie było można, a czas chłodny się zbliżał, chociaż żywności zabraknąć nie mogło, bo ą
dowożono ze Żmuǳi i okolicy bez przeszkody; zaczęli Krzyżacy myśleć o odstąpieniu
od Wilna, lęka ąc się, by potem dla ściętych wód, komunikac a rzekami przerwana nie
została. Wo sko też znaczne straty w zabitych i rannych poniosło, prochu, zapasów wo-
ennych i oręża braknąć zaczynało; musiano więc w paźǳierniku, uż tracąc korzyść, aką
dawało zdobycie Krzywego Grodu, odciągnąć do Prus, pustosząc tylko po droǳe.

Straty z obu stron były dotkliwe, lecz daleko większe ze strony litewskie . Z Witoldo-
wych zginął tylko Towciwiłł od kuli ǳiałowe ; Krzyżacy postradali Algarda hr. Hohen-
stein; — Litwa i Polacy wielką ilość ludu, którego przesadnie do   obliczano, w sa-
mym pożarze Krzywego Grodu utraciła. Korygiełło zabity; eden z Narymundowiczów
książąt litewskich, ze strony Jagiełły, wyzwany na rębę przez akiegoś Niemca rycerza,
potyka ąc się z nim w otwartem polu z siodła wysaǳony, wzięty w niewolę. Tego, nie
Witold zapewne, ale Niemcy, ako poganina, zawiesiwszy za nogi na drzewie, łucznikom
swym rozstrzelać dali. Miasto w znaczne części zniszczone i spalone być musiało; —
lubo⁴² o tem nic nie wspomina ą kronikarze, wnosić można ednak, że Witold oszczęǳił
cerkwie, kościoły i ważnie sze gmachy. Kletki i ubogie chatki mieszkańców, oprócz lep-
szych domostw, za ętych przez niemiecką starszyznę, zniszczone zostały; lecz tych strata
dotkliwą nie była: długo eszcze potem budowy składa ące większą część Wilna, budami
i szałasami racze niż porządnemi były domostwy.

Trwało to oblężenie [Gołębiowski] od dnia  września do paźǳiernika (kilka dni po
św. Michale). Tyle tu trupów długi czas niepogrzebionych leżało, pisze Długosz, że psy
roz uszone rozłakomiwszy się na ciałach luǳkich, wielkiemi gromady choǳić poczęły
zǳiczałe, rzuca ąc się na żywych pieszych i ezdnych nawet odosobnionych, i chorobą lub
ranami osłabionych pożera ąc.

Zaraz po ode ściu Niemców, którzy całą korzyść wyprawy stracili, nie mogąc czy nie
chcąc dobywać Górnego Zamku; król Władysław pośpieszył z posiłkami Moskorzow-
skiemu. Nadeszły zapasy zboża, oręża, wo ennych przyborów. Żmudź także ogłoǳona
uciekała się do króla, przypomina ąc, że zmuszona została do zawartego przymierza. I ą
więc także zasilić było potrzeba.

Oblężenie okazało na awnie , czem był Skirgiełło. Moskorzowski nie tyle obroną
zamków, co nieznośnemi wymaganiami ego i szałem nieustannym zmęczony, usilnie
domagał się pozwolenia powrotu do Polski.

Król na mie sce ego naznaczyć musiał Jaśka Oleśnickiego herbu Dębno, wy mu ąc
Wilno i zamki spod właǳy Skirgiełły, który więce przeszkaǳał niżeli pomagał do obrony.
Mury twierǳy i pokruszone e blanki, poprawiono i wzmocniono na nowo.

Skirgiełło, który okazał, że Litwą rząǳić nie mógł, gdy ku Rusi miał skłonność,
a nawza em Ruś mu była przy azną, wielkorządcą w Kĳowie naznaczony został. Na mie -
sce ego Litwa puszczona Aleksandrowi Wigundowi, na młodszemu i na ulubieńszemu
z braci królewskich, młoǳieńcowi, którego zgodnie wystawu ą ako na większych na-
ǳiei książęcia. Nie zaraz wszakże Aleksander Wielkie Księstwo otrzymał [Indeks Dogiella
u Malinowskiego], gdyż Jagiełło w początku, dla ukołysania Skirgiełły i okazania mu,
że czasowo tylko od rządów go oddalił, dał na piśmie zaręczenie, że Wilna, Witebska,
Grodna i Merecza zamków, nikomu nie odda. W liście tym zaręcznym Skirgiełło eszcze
w. księciem nazwany.

To usunienie Skirgiełły od rządów litewskich, dowoǳiło w pewien sposób, iż Witold
w zażaleniach swych na niego, miał słuszność za sobą.

⁴²lubo (daw.) — choć. [przypis edytorski]
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Oleśnicki, oprócz wszelkiego roǳa u pomocy w orężu i zapasie, kilką⁴³ rotami pol-
skiego żołnierza wzmocniony został.

W tym czasie, od dawna złożony chorobą, mistrz Konrad Czolner, umarł nareszcie: na
mie sce ego do nie akiego czasu zastępcę tylko mianowano, gdyż dla pilnych za ęć i wo ny
z Litwą, czasu na wybór nowego mistrza nie miano. Że Polska nie korzystała z te chwili
bezkrólewia w Zakonie, nie ma w tem nic ǳiwnego: gdyż racze stawała wyzwana do
wo ny, niżeli wo nę poczynała, a ostateczność chyba do wstąpienia w kra e krzyżackie
nakłonić ą mogła. Litwę Witold podburzał, a Polacy dotąd spraw litewskich krwią swo ą
oblewać nie barǳo byli raǳi. Daremnie przypisu ą to zabiegom Zakonu u królowe lub
radom Sęǳiwo a wo ewody kaliskiego, akoby Zakonowi przychylnego.

Znaczna liczba Litwinów zna dowała się podówczas na ziemiach i koszcie Zakonu,
ale zręcznie poǳielono ich na małe gromadki: ks. Jan olszański i Jerzy bełski mieszkali
w Morungen, ks. Symeon Jawnutowicz, wzięty pod Wissewalde, uwięziony był w Mal-
borgu; — inni po zamkach, wieżycach, pod strażą ścisłą i dozorem bo aźliwym byli trzy-
mani. Liczono ich wszystkich do dwóch tysięcy głów. Ks. Witold z roǳiną mieszkał
w Bartensteinie: tu do niego przybyli posłowie ks. Bazylego Dymitrowicza, po zaręczoną
córkę Witoldową: Anastaz ą. Posłowie ci, Aleksander Pole, Belewut i Seliwan, w styczniu
przy echali; odprowaǳona przez ks. olszańskiego, morzem odpłynęła z Gdańska i przez
Psków i Nowogród Wielki do Moskwy udała się, gǳie dnia  stycznia zaślubioną zo-
stała w. ks. Bazylemu, przy ąwszy na chrzcie imię Zofii. Małżeństwo to zaǳiwić może,
gdyż dla żadnych widoków związku potrzebnego ze strony w. ks. Moskwy zawarte być nie
mogło. Umówione, gdy książę Bazyli powracał z wygnania, a Witold był tylko uǳielnym
książęciem niewielkie posiadłości; spełnione prawie w niewoli, bo na obce ziemi; — nie
okazu e rachuby. Jest podanie, akoby to być miało dotrzymaniem obietnicy w roku 
uczynione , gdy Witold zachwycił Bazylego w akiemś mieście niemieckiem, uwalnia ąc
go za zobowiązaniem zaślubienia córki. Ale to przy puszczenie na mnie wiarygodne.

Na mie scu zmarłego Czolnera, wybrany został wreszcie marszałek Zakonu i dotych-
czasowy ego zastępca Konrad Wallenrod, człowiek umysłu wyższego, ale oddany życiu
niezakonnemu wcale, wystawność i przepych lubiący, nade wszystko rozrzutny. Konrad
wiǳiał, ak groźną dla Zakonu była Polski potęga, a ma ąc po sobie Sęǳiwo a wo ewo-
dę kaliskiego, chciał i spoǳiewał się zawrzeć pokó , choćby czasowy tylko, stara ąc też
o zamianę eńców. Szczególnie pragnął osobiście wiǳieć się z królem, aby nieprzy aźń
Polski z Zakonem o ile możności uśmierzyć. Rachowano na Sęǳiwo a, ako na opieku-
na, i na stateczną pomoc z ego strony. Tymczasem na wszelki przypadek gotowali się do
wo ny, odnawia ąc umowy dawnie sze z Pomeranią. Zdało się istotnie zbliżać ku pożą-
danemu poko owi, gdy wo ewoda Sęǳiwó ze Strusiem i Arnoldem Waldau w tym celu
w kwietniu do Marienburga przybyli. Umówiono się tu, aby na ǳień św. Małgorzaty
(d.  lipca) na wyspie Wiślne u Złotoryi z azd był złożony, na który obie strony wysłać
miały po czterech pełnomocników, z zupełną właǳą rozsąǳenia sporów tyczących się
Litwy, Rusi, Polski i Prus, wedle prawa i przy acielskie miłości. Jeśli tym udałoby się
zgoǳić na pewne punkta, ozna mić mieli królowi i mistrzowi, aby pierwszy do Raciąża,
drugi do Torunia z echał, dla obmyślenia mie sca ku osobistemu wiǳeniu się. Mięǳy
Prusami, Litwą i Rusią, od ostatnie nieǳieli przed Zielonemi Świątkami, do czterna-
stego dnia po św. Małgorzacie ( Lipca) włącznie, stały pokó i zawieszenie broni trwać
miało, w co i Inflanty za ęto, a w. mistrz wysłać miał natychmiast rozkazy stosowne. Przez
ten czas wza emne stosunki mięǳy Prusami i Polską z obu stron, handlowe i wszelkie
inne sprawy bez przeszkody odbywać się miały, ak z dawna bywało. Króla poddanym
pozwolono do Torunia i Gdańska, na morze i gǳie się im podoba handel prowaǳić
wedle żądania; a poddanym mistrza w sprawach handlowych echać do Krakowa, Wę-
gier i na Ruś lub w inne królewskie kra e i miasta; nie zmusza ąc pierwszych i drugich
do składu koniecznego towarów w Toruniu lub Krakowie, dozwala ąc owszem swobod-
nie rozporząǳać niemi, wedle zwycza u. Jeśliby zaś w tym przeciągu czasu kupcy obu
kra ów, dla niepewności na morzu lub innych przeszkód, nie pokończyli spraw swych

⁴³kilką — ǳiś N.: kilkoma. [przypis edytorski]
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i w porządek ich nie przywiedli, a król i mistrz nie mogli ostatecznie się o pokó zgoǳić;
kupcom obu kra ów, od dnia św. Małgorzaty, do bliskiego św. Jana ( sierpnia) dano
czas eszcze, bez wszelkie przeszkody sprawy swe urząǳić i kupią do kra u przewieść.
Wreszcie zabezpieczono eszcze mocno, aby ziemie litewskie i ruskie, w czasie zawiesze-
nia broni umówionego, nie czyniły szkód i napaści (wypraw) na chrześcĳan lub na inne
ziemie ruskie, ani radą, ani pomocą nie sta ąc królowi, ni król im; eśliby zaś przez kogo
napadnięte zostały, własnemi siły bronić się ma ą. Pokó trwa ący naruszonym przez to
być nie może. Zakon toż samo przestrzegać zobowiązał się [Actum in castro Marienburg
die prescripta scriptum vero in pisser. Sabato post diem Corporis Christi sub anno ejusdem et
prefertur CCC nonagesimo primo. Cod. dipl. lithv. p. ].

ǲiało się to dnia  kwietnia, ale wkrótce potem naǳiei nie było na mnie sze zawarcia
dalszych umów; Zakon zyskawszy na czasie użytym do przygotowań wo ennych, zerwał
sam z Polską dla przyczyn nam niewiadomych.

Zastanawia ą warunki roze mu tem, że Litwę od Polski usiłowały zupełnie odǳielić,
wszelkie pomocy i solidarności z kra em, do którego uż przyłączona była, nie dopusz-
cza ąc.

Nie wiemy, czy to były pozory tylko, czy istotne chęci zawarcia niepodobne do utrzy-
mania zgody; to pewna, że tymczasem niezwoływane głośno i na pozór nieżądane nad-
płynęły posiłki z zachodu.

Z Niemiec przyciągnęli pięciuset rycerzy⁴⁴, pod chorągwią margrabi Miśni Friedery-
ka, któremu towarzyszyli inni rycerze i hrabiowie: dwóch Szwarzburgów, hr. Gleichen
i Plauen. Około św. Jana do Prus przybyli, przy ęci zostali ak zwykle gościnnie, z okaza-
łością książęcą. Za niemi ciągnęły eszcze tłumy rycerzy niemieckich, z dalszych też ziem:
Franc i, Anglii, Szkoc i, ciekawi i chciwi bo u z pogany. W Królewcu było ognisko sił
zbiera ących się na nową wyprawę. Tu stół poczestny⁴⁵ (Ehrentisch) zgotowany na przy ę-
cie, uczty i biesiady poprzeǳały walkę. Gdy marszałek przygotowaniem do wyprawy się
za mu e, Szkoci z Anglikami tak się zwaśnili ( ak to zwykle sąsieǳi), że do oręża przy-
szło, i hr. Wilhelm Douglas z ednym z krewnych swych w po edynku poległ. Nastąpiły
potem spory Anglików z Francuzami, aż marszałek unika ąc dalszych, odłożył zastawie-
nie stołu poczestnego do wstąpienia na ziemię nieprzy acielską, i nie czeka ąc dłuże , ruszył
spod Królewca, sam na czele zebranych stanąwszy. Wo sko, do którego Witold ze Żmu-
ǳinami się przyłączył, wynosiło do   luǳi; zakładano sobie za cel znowu dobycie
zamków wileńskich.

Szły naprzód: chorągiew Zakonu, potem św. Jerzego, w końcu margrabiego Miśni,
i tak zatoczyły się obozem kładnąc⁴⁶ pod Kownem, za prawym brzegiem Wilii, na wyso-
kim brzegu, u zbiegowiska dwóch rzek. Tu nakryto ów przyobiecany stół poczestny ucztę
rycerską, przy ęcie wspaniałe, na który wszelkie potrzeby, żywność i napo e sprowaǳono
z Królewca.

Wedle obycza u marszałek przodkował. To uroczyste przy ęcie odbyło się z przepy-
chem i zbytkiem nigdy dotąd niewiǳianym. Łupy litewskie płacić to miały! Za ęli mie sca
wedle stopni i blasku imion hrabiowie i rycerze pod bogatym namiotem, przed stoła-
mi ugina ącemi się od sreber i złota, gdyż statki przywiozły tu wszelki sprzęt potrzebny.
Koszta te uczty bezprzykładne liczono wespół z żołdem na ętych na wyprawę luǳi, do
  grzywien srebra.

Po te głośne , a rozgłoszone nad miarę potem po kronikach uczcie, wo sko ruszyło
za Wilią ku rzece Strawie, i rozǳiela ąc się zmierzało ku południowi. Mistrz z gośćmi
obrócił się ku Trokom, ale znalazł e przez Skirgiełłę dokoła opalone, i pociągnął spiesz-
nie dla połączenia z drugim odǳiałem, który Witold i marszałek Zakonu wiedli około
Poporć, niszcząc i paląc do Wilkiszek. Przybycie mistrza znagliło warownię do poddania
się; zdali ą Litwini przy aźni Witoldowi, a Polacy tylko do ostatka zdać się nie chcąc,
poszli w niewolę. Zameczek ten, nie tak wielkością swo ą, ak położeniem panu ącem nad
Niemnem, był ważny. Dobywano potem zameczku Wissewalde (wisswaldau — wszyst-
kiem władam), który spalono, i trzechset luǳi w niewolę uprowaǳono. Tymczasem
nadciągnął mistrz inflancki z wo skiem swo em, na którego czekano tylko eszcze, aby

⁴⁴przyciągnęli pięciuset rycerzy — ǳiś popr.: przyciągnęło pięciuset rycerzy. [przypis edytorski]
⁴⁵poczestny (daw.) — z uwzględnieniem oddania należne czci. [przypis edytorski]
⁴⁶kładnąc — ǳiś popr.: kładąc. [przypis edytorski]
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pó ść całą siłą na Wilno. Przyszła tu wieść, że nieprzy aciel sam wszystko na kilka mil ak
w Trokach (nauczywszy się sposobu tego od osady krzyżackie w Grodnie) popalił, aby
długiemu oblężeniu zapobiec.

Kroniki Zakonu, chcąc Niemcom wstydu oszczęǳić, nie piszą, żeby być mieli w tym
roku pod samem Wilnem; doda ą, że późna esień nie dała im tego dokonać. Za kroni-
stami⁴⁷ poszli równie troskliwi o sławę Zakonu historycy, i posłuszni krytyce niemieckie
pisarze nasi niektórzy. Świadectwo przecie kronik własnych, choćby dat dokładnych nie
dawały, est tu stanowcze i wypadek ten niewątpliwym czyni.

Spod Trok ( ak piszą) ruszyły wo ska Wallenroda pod Wilno, które Oleśnicki zasły-
szawszy o ciągnieniu ogromnych sił, wynoszących z Inflantczykami   ludu, wcze-
śnie dokoła opalił, nie da ąc nieprzy acielowi mie sca, gǳie by się mógł przytulić; miasto
nawet zniszczone zostało, a ludność pozostała schroniła się znów do Krzywego Grodu,
na nowo kobyleniem⁴⁸, szrankami i płotami z surowe sośniny i dębiny opasanego.

Krzyżacy przyciągnęli i położyli się obozem mięǳy Krzywym Grodem a kościółkiem
Panny Marii na Piaskach, lecz Oleśnicki nie czeka ąc rychło się do szturmu wezmą, zro-
bił w kilka dni po przybyciu ich wycieczkę nocną na obóz nieprzy acielski, tak silną, że
straciwszy doń dużo ludu, uszli Krzyżacy, na chłód i mrozy niepowoǳenie swe skła-
da ąc. Czasu ednak pozostałego eszcze przed zimą przedsięwzięli użyć na budowanie
zameczków drewnianych, tych gniazd astrzębich, które nad brzegami rzek sobie słali.
Pociągniono ku dwóm rozpoczętym uż gródkom na wysepkach o pół mili od Kowna,
z których eden podobno był starym Ba erburgiem.

Oba, na cześć margrabiego Miśni, ozdobiono ego chorągwiami. Ritterswerder także
na nowo odbudowany, i te trzy zamki Witoldowi, ku któremu lud zewsząd, ak zapew-
nia ą krzyżackie kroniki, płynął, uważa ąc go uż za pana swego, oddano dla osaǳenia
ludźmi. Odǳiały po edyncze wo ska niszczyły i paliły tymczasem wsie, osady, gródki,
które zachwycić mogły. Witold wsparty ludem litewskim, oprócz posiłków krzyżackich,
rachował teraz eszcze na znaczną przyobiecaną mu pomoc w luǳiach, których nadesłać
miał zięć ego w. ks. moskiewski.

Zaraz po ustąpieniu Krzyżaków, Oleśnicki wysłał ks. Wigunda Aleksandra z kilką ro-
tami azdy litewskie i trzema rotami piechoty, dla zabrania na powrót wydartych i pobra-
nia nowo zbudowanych zamków. Ritterswerder oblężony i uciśniony był tak, że o niewie-
le choǳiło, iżby się poddał, ale zniecierpliwiony Wigund odstąpił od niego za wcześnie.
Obie strony rzuciły się teraz do olegania gródków, Witold dostał Merecza (Merkenpille),
a Polaków tu zabranych do Malborga odesłał; poczem marszałek i komandor osterodem-
ski połączyli się z Witoldem dla wspólnego ǳiałania przeciw Grodnu, które koniecznie
Witold chciał oǳyskać.

Zamek groǳieński osaǳony był Polakami, Rusinami i Litwą, która w początku ob-
lężenia potężnie się broniła przeciw szturmom i postrzałom ǳiałowym na mury skiero-
wanym. Pożar, ak zwykle w takich razach, rzucony przez zdra ców na nieprzy aciół, zmu-
sił zamek do poddania. Wśród ognia uż Polacy z Rusią i Litwą, posąǳa ąc ich o zdradę,
waśnić się poczęli, nie ratu ąc, ani się broniąc. Wśród szturmu uż, Litwa przemogła
garść Polaków, ugasiła ogień, zamknęła Polską załogę w akimś gmachu, a sama pośpie-
szyła zamek poddać Witoldowi. Polacy poddali się marszałkowi, który z nich piętnastu
ściąć, a resztę do Prus uprowaǳić kazał. Zamek przeszedł we władanie Witolda.

W tym prawie czasie, ulubiony brat królewski Wigund, na którym wielkie spoczy-
wały naǳie e, nie bez pode rzenia o truciznę umarł barǳo młodo. Jemu dotąd zdawał się
Jagiełło właǳę namiestniczą nad Litwą przeznaczać. Wigund na mnie Litwin, bo zmło-
du wychował się wśród Polaków, na upodobańszy był im i królowi: pobożny, łagodny,
zrzucił z siebie skórę ǳikiego poganina, a przywǳiał szaty chrześcĳańskie.

Trzymał on z rąk Jagiełły nadane Kiernów, Bruczyszki i Czeczersk w r. ; potem
Bydgoszcz i Inowrocław. Bezdowodnie obwiniano Witolda o podanie mu trucizny, wedle
owego prawnego aforyzmu, który winnego szukać każe w tym, komu wina korzyścią być

⁴⁷kronista — kronikarz. [przypis edytorski]
⁴⁸kobylenie — obronne zapory utworzone ze potężnych pni drzew z pozostawionymi częściowo gałęźmi,
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może. Aleksander stawał wprawǳie na zawaǳie Witoldowi, lecz żaden by⁴⁹ na mnie szy
dowód głuchego odgłosu tego nie potwierǳa.

Ciało Wigunda pochowane zostało w kościele zamkowym wileńskim, obok Korygieł-
ły, i późnie do Krakowa przeniesione. Król czule do brata przywiązany, tracąc człowieka,
na którego w Litwie rachował, co ǳień barǳie o niezdolności Skirgiełły przekonany,
wiǳąc nieskończone rozterki w o czyźnie, która uspoko enie swe ednemu tylko silnemu
ramieniowi Witolda winną być mogła, począł się nakłaniać do ta emnych z nim układów.
Śmierć brata i zniszczenie Litwy, głównemi były powodami do zabycia⁵⁰ nieprzy aźni
i srogich uraz wza emnych. Wycieńczenie kra u wskutek długie i nic nieoszczęǳa ące
wo ny było takie, że Jagiełło musiał ustawicznie nadsyłać żywność nawet nie tylko dla za-
łóg po zamkach, ale nawet dla ludu. Żmudź zaopatrywać musiano w chleb, w arzynę, aby
z głodu nie poddała się Witoldowi, w rozpaczy i zniszczeniu sąǳąc [się⁵¹] opuszczoną.

W tak opłakanym stanie kra u, edna zgoda i powierzenie losów Litwy silne ręce
Witolda, ratować go mogło. On eden zdolny był, i braci Jagiełły, i możnych, i Zakon,
i hołdowników ruskich, utrzymać postrachem, grozą, sprawiedliwością surową w posłu-
szeństwie.

Lecz trudno było zbliżyć się do Witolda, strzeżonego przez Krzyżaków nieufnie. Daw-
nie podobno zaręczony z Ryngalą, siostrą Witoldową Henryk syn Ziemowita książę
Płocki, pod ął się być pośrednikiem mięǳy królem a księciem. Od czasu swoich zarę-
czyn Henryk oblókł był przez rachubę suknię duchowną, a chociaż dwo e tylko święceń
odebrał, mianowany był uż biskupem płockim. Ten, pod akimś pozorem, ze zleceniem
umówienia się o zgodę i pełnomocnictwem zupełnem, z Dobrzynia do Bałgi⁵² i Christ-
burga się dostał. W Christburgu poufale zwierzył się komandorowi, że chciałby wiǳieć
i porozumieć się z Witoldem. Krzyżacy uwierzyli mu i kłamaną przychylność ego dla
Zakonu wzięli za prawǳiwą; przy ęli go barǳo uczciwie w Christburgu, i odesłali stąd
do Witolda, który przebywał w Ritterswerder.

Spełnił Henryk posłannictwo swo e, przedstawu ąc Witoldowi, że od niego tylko
zależy, ob ąć rządy Litwy, gdy zerwie z Zakonem, król bowiem wielkorząǳtwo, stoli-
cę i zwierzchnią właǳę oddać mu ofiaru e, z warunkiem tylko przysięgi posłuszeństwa
i wierności Koronie. Skirgiełło nawet znienawiǳiany⁵³ od ludu, przekonawszy się sam,
że w Litwie utrzymać się nie potrafi, miał tu zgodnie z królem ǳiałać.

Nie było zapewne długiego traktowania, gdyż Witold od razu dosięgał ta emnego celu
swego, Litwę ednocząc i sta ąc na e czele. Obmyślano tylko skrycie środki powrotu
i wyrwania się z rąk Zakonu. Należało wyratować siebie, żonę, roǳinę i Litwinów, któ-
rzy rozsypani przebywali u Krzyżaków i w kra u ich obozem leżeli. Żona Witolda była
w zamku Kremitten w Samlandii: wyprosił ą Witold u mistrza pod pozorem, że gdy
zamieszka z nim razem bliże Litwy, pobyt e wzbuǳi większe zaufanie w ego sprawie.
Krzyżacy akkolwiek nie dowierzali mu, co się pokazu e z rozǳielenia stronników ego;
dali się uwieść, nie przewidu ąc nowe zdrady. Ks. Smoleński był zakładnikiem w Marien-
burgu, tego przysłał mistrz dla ważne z Witoldem narady, a ten go przy sobie zatrzymał.
Różnemi sposoby pościągano resztę z Prus, nim się Krzyżacy opatrzeć potrafili. Witold
tymczasem ta ąc zamiary swo e, akiś czas eszcze Zakon posiłkować musiał.

Towarzyszył on eszcze wyprawie, w początku  roku przedsięwzięte . W styczniu
zebrali się goście i Krzyżacy pod Olitą: komandor Ragnedy, wó t samlanǳki i rząǳca
insterburski; Witold na czele zbro nego ludu był z niemi. Na wy ściu z Olity zwykły
spór się wszczął o niesienie chorągwi św. Jerzego; Anglicy i Niemcy zarówno się o to
dopominali. Przyszło do bo u nawet.

⁴⁹by (daw.) — tu: choćby. [przypis edytorski]
⁵⁰zabycie (daw., z rus.) — zapomnienie. [przypis edytorski]
⁵¹sąǳąc się — uważa ąc się za. [przypis edytorski]
⁵²Bałga — daw. pruska osada w obwoǳie królewieckim (ǳiś kaliningraǳkim), po które zdobyciu Krzyżacy

wybudowali w tymże mie scu obronny zamek. [przypis edytorski]
⁵³znienawiǳiany — ǳiś: znienawiǳony. [przypis edytorski]

   Litwa za Witolda 



Ciągniono⁵⁴ od Olity pustosząc kra ku Liǳie. Tu napadnięty brat króla Korybut,
niespoǳiewa ący się na ścia, uszedł z dworem i ludźmi swemi, zamek z bogatym łupem
w orężu i sprzętach zostawu ąc⁵⁵ Krzyżakom.

Późnie nawet eszcze, przed samemi Zielonemi Świątkami, szedł Witold z zakon-
nikami ku Miednikom pod Wilno, ma ąc z sobą posiłki pruskie i siły z Ritterswerder
ściągnione. Ta ąc eszcze swe zamiary, póki by wszystko w gotowości nie było; towarzy-
szył wyprawie dla budowania gródków w okolicy Grodna przedsięwzięte . Jeden z nich
Nowe Grodno (Neu-Garthen), naprzeciw samego Grodna, miał osłaniać most na Nie-
mnie, którego wzniesieniu przewodniczył szatny Werner Tettingen; drugi Methenburg
pod woǳą komandora brandenburskiego Jana Schönfeld ludźmi zakonnemi pod prze-
wodnictwem dwóch rządców, osaǳony został. Nowe Grodno oddano Witoldowi.

Gdy się to ǳie e, wyrwawszy z rąk Zakonu żonę i ks. smoleńskiego, pod różnemi po-
zory potrafił wyciągnąć z Prus Witold ks.ks. bełskich Jana i Jerzego, zakładników swych,
ba orów i lud, który w Georgenburgu przy sobie zgromaǳił. Ponieważ Zakon na utrzy-
manie tych gości uż był do   grzywien wyłożył, Witold oszczęǳa ąc mu kosztów
dalszych, wzywał ich do siebie. Brata tylko Zygmunta (Niemcy piszą Konrada) pozostawił
w zakłaǳie w Marienburgu, nie chcąc wzbuǳić pode rzenia. Goǳina ǳiałania wybiła
nareszcie, wszystko było w pogotowiu, a przebiegli Krzyżacy spali eszcze, o niczem nie
wieǳąc.

Jakie zapewnienie Witold miał ze strony Jagiełły, i czy na piśmie zaręczenie mu dano,
nie pozostało śladu; miarku ąc przecie z częstych zdrad obustronnych, wnosić należy, że
się ile możności od nich obwarowywano, choćby pargaminową⁵⁶ kartą, którą by potem
w oczy rzucić można.

Witold tak długo, tak wiernie służył Zakonowi, Jagiełło tak zdawał się daleki od
zgody z nimi, że nikt porozumienia się ich z sobą nie przeczuwał. Bytność ks. Henry-
ka Mazowieckiego przeszła niepostrzeżona prawie; tem barǳie , że ks. Henryk wkrótce
potem suknię duchowną zrzuciwszy, zaślubił siostrę Witolda Ryngalę, z którą się udał do
Płocka. Prędki zgon ego, który kroniści przypiszą akie ś ta emnicze zemście, nastąpił
w Płocku dopiero. Poǳiał o cowizny, o którą dopominał się u braci, aż nadto powód te
śmierci tak nagłe wyświeca. Zaszły z Polską spory nowe o Złotory ę i Bobrowniki, dwa
zamki zastawą trzymane przez Zakon, których zagarnienie Polska za złamanie przymierza
uważała; — o nabycie ziemi dobrzyńskie i ks. opolskiego zastawą nakazano Witoldowi
pośpieszać.

Nagle, eszcze ako przy aciel i sprzymierzeniec, poszedł Witold pod Ritterswerder
(Kowno) około św. Jana i ukazał się pod zamkiem. Wszedłszy wewnątrz ze swemi ludźmi,
łatwo opanował twierǳę, składy broni i zapasów, pobrał w niewolę rycerzy i kupców
niemieckich, puszcza ąc swobodnie gości tu na krzyżową wo nę przybyłych.

Nie mogąc naprędce osaǳić zamku załogą, spalił i zniszczył go Witold. Stąd puścił
się szybko do Grodna i całą swą siłą e obwarował, za mu ąc to stanowisko dla podpar-
cia się niem do zdobycia bliskich gródków krzyżackich: Nowego Grodna i Mettenburga.
Gońce z wieścią o zdraǳie niespoǳiane pośpieszyli do Zakonu, którego załogi zamkowe
rozpaczliwie się broniły Witoldowi. Małe ich osady, pomieszanie z Litwinami, nie do-
zwoliły długo utrzymać się w warowniach; — poddali się Niemcy, a w niewolą wziąwszy
luǳi, łup w orężu i sprzęcie wo ennym zagarnąwszy, spalono twierǳe do szczętu.

Tak Witold zerwał z Zakonem, który używa ąc go ako narzęǳia na zgubę Litwy,
sam teraz, ako narzęǳie niepotrzebne, przez Witolda porzucony został. Litewska dusza
Witolda oburzać się musiała użyciem takich środków dla zdobycia właǳy i z ednoczenia
kra u, a uczynienia go potężnym; nareszcie wolnym był i panem swych ǳiałań w pew-
nym obrębie, panem nad Litwą, którą dotąd lekkie tylko węzły łączyły z Polską. Wielkie
ǳieło z ednoczenia narodów zostało rozpoczęte, zaledwie i środki nie obmyślone nawet.
Pierwszy tylko kamień węgielny — wiarę powoli się rozszerza ącą, założono.

⁵⁴ciągniono — ǳiś: ciągnięto. [przypis edytorski]
⁵⁵zostawując — ǳiś: zostawia ąc. [przypis edytorski]
⁵⁶pargaminowy — ǳiś: pergaminowy. [przypis edytorski]
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Tyle zdrad, tyle pode ść ciężą na pamięci bohatera, któremu Litwa winna ostatnie
asne dni swo ego bytu; że nie podobna nie pragnąć choć w części usunąć i zatrzeć plam
z tego wielkiego przeszłości oblicza.

Witold w czasie pobytu swego u Zakonu ciągle strzeżony, ciągle nieufnością nie-
ustanną i obe ściem zimnem zniechęcany, na nowe wyciągany ofiary, zrzekł się był wedle
dawnie szych opisów całe Litwy na rzecz Krzyżaków; lennem ą tylko prawem ze swem
potomstwem trzymać ma ąc. Umowa powyże przywieǳiona warowała, że w razie bez-
potomnego ze ścia, na Zakon spadało ǳieǳictwo. Przypuszczony do niego Zygmunt
był zakładnikiem w Marienburgu. W czasie eszcze przemieszkiwania na ziemiach Za-
konu, i daleko przed zdradą (chociaż p. Narbutt kłaǳie to na rok ) dwóch synów
Witoldowych, ǳieǳiców państwa co ǳień ǳielnie oǳyskiwanego, umarli otruci. Te
śmierci nie zaprzeczył Zakon, ale wyzna ąc, że była sprawą rycerza krzyżackiego, przypi-
sał ą akie ś osobiste zemście. Rzecz wedle dawnego podania tak się miała. Dodany za
towarzysza (kompan), a racze nieustannego szpiega Witoldowi zakonnik Andrze von
Sonnenberg, rodem z Austrii; wkrótce pozyskany łagodnem obe ściem i przy aźnią, aką
mu okazywał Witold, sprzysiągł się z nim rzucić Zakon i służyć emu tylko. Rękopism
(u Narbutta), z którego to podanie wyczerpnięto, wzmianku e nawet straszne przysięgi
uczynione szczegóły. Sonnenberg spowiadał się razem z Witoldem i rozłamaną ǳieląc
się hostią, przysiągł wierność litewskiemu księciu. Lecz dręczyły go zgryzoty sumienia;
wszelka zdrada ołowiem cięży na duszy zdra cy. Zakon patrzał i wiǳiał wszystko. Mio-
tany rozpaczą, Sonnenberg dogaǳa ąc potrzebom Zakonu, sąǳąc, że potrafi zbrodnią
nową odpokutować za pierwszą, w akie ś chwili obłąkania, otruł synów Witoldowych.
Tak przyna mnie tłumaczyć się da e ten postępek, któremu Zakon zapewne nie był tak
obcym, ak się późnie chciał okazać.

Sonnenberg przeżył nieukarany podwó ną swą zbrodnię i on zapewne ( ak wnosi p.
Narbutt) ścięty został po bitwie pod Grünwaldem. Odnieść ednak do r.  wypadku
tego nie można, dlatego że Witold, który obcych uż w tym czasie z rąk Zakonu starał się
wyrwać, synów by nie mógł zostawić mu na pastwę w Marienburgu. Żona nie mogła być
odǳieloną od małoletnich swych ǳieci; a ta wprost z Samlandii udała się do Witolda.
Żeby się to stać miało w r. , ak chce O. Nacewicz, nie sąǳim także, bo synowie
Anny Witoldowe nie mogli pozostać w ręku Krzyżaków, gdy Witold uż się był z bratem
po ednał. Data wypadku tego niepewna, zda e się przypadać na rok  lub .

*

Gdy Zakon osłupiały, rozsyła rozkazy pilnego strzeżenia zamków, a pozostałych za-
kładników ku e w ka dany i więzi w Malborgu; gdy głosem gniewu i złości pełnym skarży
się monarchom i całemu światu na podsyca ącą zdrady Polskę i zdra cę Witolda z rąk mu
się wyrywa ącego; — ten dla zawarcia umowy ostateczne i złożenia przysięgi poddaństwa
i wierności, z eżdża się z Jagiełłą i królową Jadwigą d.  sierpnia w Ostrowiu w Liǳkiem.
Tu w postaci winowa cy, pisze Wapowski, z zapuszczoną brodą, w zaniedbanem oǳieniu
drogę zaszedłszy królestwu i na twarz upadłszy o przebaczenie błaga, które też otrzy-
mu e. Tu zaręczenia na piśmie dane, ks. Anna ręczy królowe Jadwiǳe za męża, Witold
zapewnia pismem o wierności swe Jagiełłę [Łubieński, Kromer].

Z Ostrowia królestwo obo e z Witoldem i żoną ego udali się do Wilna, gǳie król
zdał na wyższą właǳę Witoldowi, z bracią go swo ą i ze Skirgiełłą naprzód edna ąc.
Ostatni zgoǳił się dobrowolnie na ustąpienie Wilna, zosta ąc na księstwie kĳowskiem,
które Włoǳimierzowi od ąć, a emu oddać obowiązał się Jagiełło i Witold. Skirgiełło,
oprócz tego, otrzymał Troki, Krzemieniec i Stosko. Inne braci królewskie na z eźǳie
tym wyznaczone uǳiały, po ednani z Witoldem zgoǳili się ze Skirgiełłą razem przy-
siąc wierność Jagielle i namiestnikowi ego Witoldowi, obowiązu ąc mu służyć i posił-
kować, z ǳielnic swoich, przeciwko wszystkim, krom króla polskiego. Jaśko Oleśnicki
zdał zamki wileńskie nowemu w. książęciu. Akta tych wszystkich umów, zgody, zaręczeń
i układów w Wilnie uż sporząǳone zostały w miesiącu lipcu. Poprzysiężono e nawet
w kościele katedralnym wileńskim uroczyście, przy obrzęǳie podniesienia Witolda na
stolicę w. książęcą.
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Obrzęd ten, który kroniki, a zwłaszcza Stry kowski, łączą często z wymyślonemi wy-
borami wielkich książąt, które nie mogły mieć i nie miały mie sca; — był starożytnym
obycza em litewskim. Zmieniony teraz został o tyle tylko, o ile chrzest Litwy i religĳne
połączone z nim formy zmienić go mogły; zasługu e przecie na wzmiankę, ma ąc wła-
ściwy sobie, narodowy charakter. „Potem — mówi Stry kowski — przy bytności Króla
Jagiełła i Królowe Jadwigi, przy Skierga le i przy wielkości Panów, i Rycerstwa, i Bo-
arów litewskich, ruskich i żmuǳkich, był na stolicę Wielkiego Litewskiego Xięztwa
z ma estatem przyprawionym w kościele św. Stanisława na zamku Wileńskim podno-
szony od Andrze a Wasilona Biskupa Wileńskiego, według ceremonĳ chrześcĳańskich,
a zachowu ąc starozwykłe obycza e podnoszenia wielkich Xięǳów, był w czapkę Xiążęcia
i w szaty k’temu należące ubrany, tamże mu miecz i laskę Marszałek Litewski Wielki
i pieczęć Xiążęcą oddawał, według zwycza u. Anna także Xiężna zaraz czasowi i cere-
moǌom takim należące, z nim była podnoszona, potem tryum etc.”. Podnoszenie na
tron, podawanie czapki, płaszcza, miecza, laski i pieczęci, stanowiły główne uroczyste
ceremoniału obrządki. Czapka i ubiór zwierzchnictwa, miecz surowe sprawiedliwości,
laska łaskawości o cowskie , pieczęć szafunku⁵⁷ rządów, były znamionami.

W późnie szych czasach przy podnoszeniu, napominano w. książąt z uszanowaniem,
aby cnót dawnych pilnu ąc, silnie, sprawiedliwie, łaskawie, gorliwie ludem swoim oby-
czajem Witoldowym rząǳili.

Krzyżacy nie mogli dłuże pozostać nieczynni, a racze niepomszczeni. Sprzy ało ich
zamiarom przybycie gości zagranicznych z Franc i i innych zachodnich kra ów. Z An-
glii nad echał hr. Henryk Derby, ale ten z powodu sporu i zabó stwa popełnionego przez
ednego ze swych towarzyszów, zaraz się nazad wrócił. Marszałek Engelhardt Rabe, z ko-
mandorami i obcemi gośćmi, wyciągnął ku Johannisburgowi, gǳie stół poczestny zasta-
wiono. Po marszałku pierwsze tu za mował mie sce niosący chorągiew św. Jerzego rycerz
Apel Fuchs. Stąd poszli na Kolno i Łomżę ku Surażowi nad Narwią, zamek dany przez
króla ks. Janowi mazowieckiemu, nieprzy aznemu Zakonowi, a teraz należący akoby do
Witolda. Zamek ten eziorem oblany i silnie broniony, wzięty został przecie: dowódca
i załoga w niewolę poszli, a gród spalono. Szczęściem Henryk ks. mazowiecki, zna du-
ący się tu, uszedł z żoną, nie czeka ąc oblężenia. Okolice zniszczone zostały, a dwieście
kilkaǳiesiąt niewolnika zabrano, nie straciwszy nikogo ze swoich. Na tem się krótka
skończyła wyprawa.

Lecz zazdrość braci Jagiełłowych gotowała cięższe do przemożenia Witoldowi, bo
w własnym kra u i braterskie, wo ny. Poczęła się walka od Korybuta Jagiełłowego bra-
ta, którego Lidę świeżo był Witold zabrał, z Krzyżakami trzyma ąc eszcze. Pozostawał
mu ǳierżawą Nowogródek, lecz Korybut domagał się powrócenia Lidy, a nie mogąc te-
go wymóc na Witolǳie, wystąpił przeciw niemu do walki. Wo ska braterskie spotkały
się u Dokudowa na południe od Lidy. Po żwawe utarczce rozpęǳeni Korybutowi lu-
ǳie, a on sam ścigany do Nowogródka, i z całą roǳiną zabrany, odesłany został królowi
do Polski. Tak pierwszy wichrzyciel poko u pokonany przez Witolda; ale to było tylko
początkiem nierównie ważnie szych w kra u od roǳiny Jagiełłowe ma ących powstać za-
targów. Wkrótce Skirgiełło też okazał nieukontentowanie ze swego uǳiału, na którym
ks. Włoǳimierz kĳowski dotąd sieǳiał, puszczać go nie chcąc. Sam Witold zmuszony
był udać się do Kĳowa, i edna ąc obu, obu sobie narazić. Na czas tylko za ęli, pierwszy
Kĳów, drugi (Włoǳimierz) Żytomierz i Owrucz.

Tu Skirgiełło, zawsze zapamiętały i szalony, na akie ś uczcie biesiadu ąc, począł Wi-
toldowi nie tylko wyrzucać ego przywłaszczenia, wymawiać podstępy i zdrady, akiemi
okupił panowanie nad Litwą, lecz ła ać go i bezcześcić. Witold uszedł miarku ąc się,
lecz z gniewem w sercu. Rozporząǳił Rusią wedle zawartych układów, nie mógł przecie
wierzyć, aby ten stan rzeczy był trwały. Przy nieukontentowaniu widocznem Skirgiełły
i nienawiści Krzyżaków, nie trudno było przewiǳieć, że co było nieprzy aznego Litwie,
wkrótce się przeciwko nie połączy.

Zakon w oczekiwaniu posiłków i rozterek, które przewidywał, sam tymczasem z po-
mocą tylko zagranicznych gości ǳiałał przeciwko Litwie. W listopaǳie marszałek Za-
konu złożył był swo ą dosto ność, a po nim następu ący nowy Werner Tettingen szedł na

⁵⁷szafunek — szafowanie, możność dysponowania (przyznawania i odbierania). [przypis edytorski]
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czele Francuzów i innych gości, chorągwie św. Jerzego i ks. Geldrii z Hollendrami i Fran-
cuzami pociągnęły na Grodno, gdyż choǳiło wielce o ego zdobycie, ako warowni dla
osłony krzyżackich gródków potrzebne , i stanowiska ważnego dla przyszłych wycieczek.
Miasto i zamki silnie ludem osaǳone, nie wiadomo dlaczego, po trzydniowym tylko
oblężeniu i upartym szturmie Krzyżaków poddały się. Wielka część załogi padła ofiarą
mściwe wściekłości Zakonu; trzy tysiące ludu dostały mu się w ręce, gród zniszczono,
okolice opustoszone.

Witold sam dla⁵⁸ coraz widocznie szych zamachów braci Jagiełły, na odsiecz Grodnu
przy ść nie mógł.

Po śmierci ks. Julianny Olgerdowe , która w roku  umrzeć miała, edni piszą w Wi-
tebsku, inni w Kĳowie; syn e Świdrygiełło opanował Witebsk, wysłanego przez króla
z ramienia ego rządcę Teodora Wiosnę kazawszy z murów zrzucić. Stolica podała mu
w ręce księstwo. Witold na wieść tę, wezwawszy Skirgiełłę, pośpieszył przeciwko niemu.
Poszli naprzód na Druck, gǳie przez książąt przy ęci zostali z posłuszeństwem, zaopa-
trzeni w żywność i posiłki, posunęli się potem ku Orszy, która dwa dni tylko usiłu ąc
opierać, poddała. Stąd skierowali się wreszcie na Witebsk, broniony przez Świdrygiełłę,
i ze wszech miar trudny do zdobycia. W pomoc Witoldowi nadciągnął wezwany ks. Jerzy
Światosławowicz smoleński, ako lennik Litwy. Witebszczanie ustraszeni siłą oblega ą-
cych, przyciśnieni szturmami, zagrożeni srogiemi kary, eśliby się nie poddali, otworzyli
bramy. Świdrygiełło wzięty w niewolę, poddawszy się i zakładnika lub zaręczenie uro-
czyste tylko ponowiwszy, uwolniony został wkrótce.

Kronika ruska, odnosząc ten wypadek do  roku, mieni go w niewolę wziętym.
Zda e się, że mu puszczono Krewo po Wigunǳie, w którem na akiś czas osiadł; lecz
niedługo tu pobywszy, uszedł do Krzyżaków o pomoc prosząc. Nieszczęsne zaślepie-
nie wszystkich pęǳiło w ob ęcia nieprzy aciela kra u, dla osobistych widoków. Dany
raz pierwszy przykład przez samego Jagiełłę, zawarte przeciwko Kie stutowi przymierze
z niemi, tak zgubne za sobą pociągnęło następstwa. Przedtem nikt nie pomyślał, że-
by nieprzy aciela wzywać do sporów domowych; teraz zdawał się to na lepszy i edyny
środek — wszyscy się do niego garnęli.

Świdrygiełło pełen dumy, chciwy panowania, lecz mało eszcze w kra u znany i serc
sobie pozyskać niema ący czasu, gdy Skirgiełło, brat ego, ucztą i groszem, zwłaszcza
w Rusi, z którą się chętnie ednoczył, zaskarbiał sobie luǳi; — musiał wyglądać po-
mocy Zakonu, co by go na należne mu akoby prawem następstwa Wilno i w. księstwo
wprowaǳił.

Wkrótce po przybyciu Świdrygiełły do Malborgu, przy echał i legat papieski Jan bi-
skup messyński, któremu poleconem było od Stolicy Apostolskie z bliska we rzeć w to,
co się ǳiało w Litwie, za gniazdo pogaństwa przez Krzyżaków wystawiane . Miał on stan
Kościoła, wiarę nawróconych i życzliwość dworu dla Stolicy Apostolskie ocenić. To na-
oczne przekonanie się o stanie Litwy, wpływało na zgodę, aką mięǳy Zakonem a Polską
uczynić starano się; zasady poko u położyć miał legat papieski. Że biskup sam wiǳiał
podczas swo e bytności w Wilnie „wiele nowych wzniesionych Kościołów, a biskupa
wileńskiego przez miasto swe idącego z process ą, z królem i mnóstwem ochrzczonych
Litwinów”, o tem z ego własnego pisma do Zakonu danego, a zachęca ącego do zgody
i poko u, przekonywamy się.

Kra więc malowany ako pogański, szedł szybko ku zupełnemu nawróceniu, praco-
wano nad tem; a wielkie ogniska życia, miasta, uż chrześcĳańskie, przodkowały w ǳiele
wielkiem wiary. Mistrz na namowy poko em tchnące odpowieǳiał, że prawǳiwego po-
ko u żąda, ale udanego, w czasie którego by ak dotąd Litwę wspomagano w oręż i do
bo u zagrzewano, nie chce. Przecież staraniem legata naznaczony z azd dla układów, dłu-
go probowano e czemś stanowczem zawrzeć, ale na próżno. Król wreszcie obrażony
udawaniem, od echał. Praca legata spełzła na niczym prawie; to tylko ważnem było, że
Litwę — chrześcĳańską wiǳiał i o nie w Rzymie mógł zdać sprawę.

⁵⁸dla (daw.) — tu: z powodu. [przypis edytorski]
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W czasie te bytności króla i królowe Witold uż ciężko zwaśniony ze Skirgiełłą,
który żałował wydarte sobie właǳy, znowu po ednany został staraniem Jadwigi, na któ-
rą dalsze, eśliby akie wynikły, spory zdawano, obiecu ąc się e wyrokiem w te mierze
zaspokoić. Stara ąc się o ile możności zapobiec dalszym mięǳy bracią waśniom, oznaczo-
no znów wyǳiały braci, z warunkiem zwycza nym poprzysiężenia wierności i sprawiania
służby. Korybut wyzuty z księstwa siewierskiego, potem z Lidy i Nowogródka, w któ-
rym przez Witolda w niewolę został wzięty, otrzymał znaczny uǳiał w Siewierszczyźnie
z Nowogrodem Siewierskim, za poręczeniem tamecznych bo arów: Dawida Russana, Ba-
zylego Torosza a i Grzegorza Nieświeskiego. Szymon Langwene ewicz posaǳony w No-
wogroǳie Wielkim, osobą swą należał do hołdowników Litwy, a z Rzeczpospolitą do
sprzymierzeńców e . Skirgiełło, oprócz dawnego uǳiału, dostał włości pewne w Sie-
wierszczyźnie, którą tak poǳielono, że i Andrze owi Wingoltowi część się tam także
dostać miała, w dodatku do uposażenia ego w Litwie.

Tymczasem Zakon postradał swego naczelnika Konrada Wallenroda, ednego z na -
mnie i na fałszywie ocenionych luǳi, którego podania i baśnie w ǳiwaczną tkani-
nę wymysłów ubrały. Sami pisarze zakonni zarzucali mu dumę, chciwość, rozrzutność,
skłonność nawet do kacerstwa, prześladowanie duchownych i sromotne nazwania, któ-
remi kapłanów zwykle oznaczał (Hundsbuben: psi synowie). Z tych zarzutów uż znać,
że się duchownym naraził; a że ci naówczas sami pisali, zostawili o nim zdanie ednego
stronnictwa uczucie i sąd wyraża ące. Że wiele uczynił dla Zakonu, zaprzeczyć nie moż-
na; że lubił wystawność, przepych, że ugaszczał wspaniale, wiadoma; — lecz ów Leander
Kacerz, którego miał przy sobie trzymać za lekarza, ak wiele innych powieści, est za-
pewne czystą ba ką. Śmierć ego przyłożyła się także do rzucenia ta emnicze barwy na
życie. Wróciwszy z Chełmna, gǳie list akiś i poselstwo od królowe duńskie odebrał,
nagle w nocy uczuł boleści srogie wewnętrzne i taki pożar wnętrzności, że ęczał, pro-
sząc napo u dla ugaszenia go, którego dać mu nie śmiano. Tym ogniem trawiony, wśród
gwałtowne burzy, która wściekle szalała w podwórcu zamkowym, skonał w cierpieniach
na straszliwszych, d.  lipca  roku. Kroniści⁵⁹, którym kosztowne uczty Wallenroda
stały w pamięci, napisali, że z edne z nich (spod Kowna) powraca ąc, zachorzał w ten
sposób i umarł.

Po śmierci w. mistrza, przyszło z Zakonem do zamiany eńców (), o którą umawiali
się ze strony litewskie Witold i Skirgiełło. Na samo Wniebowzięcie z azd naznaczony
z marszałkiem Zakonu Wernerem Tettingen, na wyspie u Dubissy, gǳie zamiana miała
mie sce. Niemcom barǳo nie w smak było, że Litwa dawała tylko eńca za eńca, bez
względu na stan i znaczenie, tak, że czterech książąt litewskich, dano za czterech rycerzy
Zakonu. Jęczący po lat ǳiesięć w niewoli więźniowie, teraz drogą swobodę oǳyskali.
Jakie było w owych czasach obe ście z eńcami, którym głów na placu dobytego grodu
nie ścięto, trudno ǳiś wyobrazić. Głębokie lochy, ciężkie ka dany, praca zabó cza, pokarm
lichy — i żadne prawie naǳiei!

To chwilowe zetknienie się z Zakonem nie zbliżyło poko u, ani nawet zawieszenia bro-
ni; — przybyli goście: Eberhard V, hrabia wirtemberski, młodszym zwany, z rycerzami
i pachołkami dworu swego; inni też cuǳoziemcy chcieli ciągnąć na pogan. Marszałek
ledwie wróciwszy ze z azdu, stanął na ich czele, idąc pustoszyć i nowego brać eńca. Cho-
rągwie św. Jerzego i N. Panny poszły w puszcze graudeńskie; Withingowie z Insterburga
niespoǳianie zebrali się wpaść na Pomedie i Rossienie. Wyprawa ta łotrzyków dała 
luǳi,  koni i ogromne stada bydła w zdobyczy.

Żmudź pod ęła się odwetu, wtargnęła aż pod zamek Memel, spaliła miasto, nowe
warownie zniszczyła, a trzy razy tak ǳielny szturm przypuszczała do grodu, że się e
ledwie ostał. Jeńców niewielu, ale łup znaczny zapłacił za wyprawę Eberharda V.

Lecz to próbki tylko były: ledwie zima nadeszła, nowi przybylcy w początku roku po-
mnożyli wo ska krzyżackie; hrabia Leiningen, z Anglii ks. Betfort, z Franc i kilku zna-
komitych ślachty, z niemi marszałek z posiłkiem od miast i nadmorskich prowincy ,
wyszli znowu w wigilią trzech króli na Litwę. Mrozy potężne towarzyszyły pochodowi

⁵⁹kronista — kronikarz. [przypis edytorski]
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ku Grodnu, które ominiono, posuwa ąc się na Nowogródek; ale tu mieszkańcy wcześnie
uwiadomieni popalili przedmieścia, zebrali się do zamku lub w lasy uszli. Pustosząc kra ,
lecz w te porze nie śmie ąc poczynać oblężenia, Krzyżacy pociągnęli pod Lidę, pogorze-
liskiem także otoczoną. Spod Lidy, gdy nagle puszczać i ocieplać się poczęło, zwrócił się
marszałek śpiesznym pochodem (wedle Narbutta) przez źle zamarzłe błota nad ǲitwą,
gǳie przeprawę nawałem kłód i drzewa ułatwiono. Ciągniono eszcze na Merecz i zame-
czek Drogezin, które wzięto i popalono, a mieszkańcy poszli w niewolę, tak, że w ogóle
straty litewskie wyniosły  zabranego ludu i  koni, bydła i łupu mnóstwo. Za-
grożono Solecznikom, ale odwilż zmusiła do szybkiego odwrotu.

W ciągu roku odbudowano zamek Memel świeżo przez Litwę zburzony i kilka in-
nych; a tymczasem gotowano silnie szą eszcze wyprawę na pogan. Nieustannie przyby-
wa ący pielgrzymi z Franc i i Niemiec, byli do nie pobudką i środkiem. Przysłani teraz
przez Filipa ks. Burgundii na żołd krzyżacki  łucznicy burgunǳcy i piękny podarek
dobrego wina dla pokrzepienia sił mnichów, samego nawet mistrza nowego, Konrada
von Jungingen zachęcili do wystąpienia na bó z pogany. Planem było ciągnąć naprzód
na niezmiernie dla Zakonu ważny Ritterswerder zburzony przez Witolda (w mie scu lub
blisko mie sca, gǳie było stare Kowno), który odbudować chciano, a nim osłoniwszy
się posuwać w kra nieprzy acielski aż pod Wilno. Gdy materiał wszelki do budowy: ce-
gła, drzewo, machiny, luǳie, przezornie zgromaǳono wcześnie, a statki i siła zbro na
była gotową, ze Świdrygiełłą razem, który miał z sobą kupę zbiegów litewskich znaczną
dosyć, wyszedł w. mistrz w końcu lipca, ma ąc połączyć się z drugim odǳiałem azdy
licznie szym, idącym drogą inną pod dowóǳtwem komandora Elbląga.

Z Królewca, gǳie marszałek połączył się z wielkim mistrzem, poszli do Łobawy,
siedli tu na przygotowane statki, płynęli zatoką, a z nie Gilią weszli na Niemen, nie bez
strat, z powodu silne burzy, która ich na Zatoce napadła. Niemnem płynęli ku wyspie,
na które stał Ritterswerder, i przybyli tu d.  sierpnia. Tu uż miano rozpocząć budowę,
gdy wieść nadeszła dnia czwartego, że Witold z dawna dobrze wieǳąc o wszystkiem od
żmuǳkich szpiegów swoich, ciągnie z silnem wo skiem, Litwą i Polakami, dla przeszko-
ǳenia robotom.

Jakoż i wo sko litewskie zbliżyło się, tak że pod sam obóz mistrza podeszło i utarczki
cząstkowe poczynały się. Schaǳka akaś z w. mistrzem umówiona spełzła na niczem, bo
Witold oświadczył, że pod żadnemi warunkami na budowę dozwolić nie może.

Mistrz z liczbą własnych luǳi i łucznikami burgunǳkiemi i coraz mu nadchoǳącemi
posiłki, o tyle był mocnie szy, a Witold poniesionemi w małych potyczkach straty osła-
biony, że się musiał cofnąć spod kowieńskiego horodyszcza⁶⁰. Nowe posiłki krzyżackie
mogły go od Wilna odciąć i osaczyć tak, że ze swemi   luǳi byłby wpadł w mat-
nię; rozważnie więc uprzeǳa ąc nade ście Inflantczyków, powoli ustąpił. Zaraz za nim
w. mistrz ruszył na Stare Kowno, gǳie żywność pod osłoną ednego odǳiału zostawił
mięǳy Wilią i Strawą; przebył Strawę i pośpieszył za w. księciem na Wilno. Jakiś więzień
litewski ostrzegł go, że Witold na droǳe ciągnącemi się lasami porobił zasaǳki, zasieki,
nawały i osaǳił ludźmi ciasne prze ścia; unika ąc więc niebezpieczeństwa mistrz zwrócił
się barǳie ku północy do Wilii i przerzynał nową i nietorowaną drogą. Ciężki to był dla
Krzyżaków, choć oswo onych z lasy litewskiemi, pochód. Któż opisze litewską puszczę
owych czasów w stronach, gǳie e może stopa luǳka nie tknęła? Jedne lasy Nowego
Świata wyobrażenie e dać mogą. Wszęǳie siekierą torować sobie musiano prze ście,
błota narzucać balami, mosty stawić na gniłych rzeczułkach, przebywać eziora, drzeć
przez zarośle i gąszcze, a koń żywił się liśćmi chyba, bo trawy nie znalazł pod stopami;
żołnierz zaś marł z głodu. Do tego eszcze Witold i tu ze swemi ludźmi zaskoczył drogę
mistrzowi, który walczyć musiał co chwila z ukrytym Litwinem, las ten ma ącym ak
własną chatę.

Nareszcie wyrżnęli się Krzyżacy pod Poporcie uż w ludnie szy kra , gǳie Sudemunda
ba orasa, szwagrem Witolda zwanego, w Mewen pochwycono w niewolę. Zakon miano-
wał go zdra cą, bo zdradą zwało się do swoich powrócić, a zerwać z nieprzy acielem.
Nieszczęśliwy przez oprawców tych mściwych, za poradą i zgodą zakonników (ale bez

⁶⁰horodyszcze (daw.) — mie sce, gǳie zna dował gród (rus. horod). [przypis edytorski]
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sądu, pisze Narbutt), obwieszony został za nogi. Naza utrz pochwycono eszcze ednego
z krewnych Witolda (może z ks.ks. smoleńskich?) w pochoǳie pod Wilno.

Prze ście przez lasy od Strawy do Poporć nieskończenie trudne, o wielkie straty przy-
prawiło Krzyżaków; stracili mnóstwo koni, bydła pogrzęzłego w błotach, lud znużony
był niewymownie, a wypada ący z zasaǳek Litwini potrafili część ego pozostałą w tyle
i oderwaną od odǳiału, wybić garstkami. Mistrz przyszedł pod Wilno znużony, zrażony,
głodny, z wo skiem, które sam pochód ak wyprawa zniszczyła i rozstroiła. Z pomocą
mężnych burgunǳkich łuczników obciągnięto część tylko znaczną miasta i zamku. Wi-
told nie czuł się dość silnym, by do stanowcze stanąć walki; ale mógł przy położeniu
obronnem, zapasach żywności i odwaǳe wielkie wytrzymać oblężenie długie, szarpiąc
nieprzy aciela ustawicznemi wycieczkami. Tak też zamyślał. Góry około Wilna osaǳone
Litwą, po edynczo brać było potrzeba i o każdą krwawy bó zwoǳić; tu właśnie oǳna-
czyć się mieli burgunǳcy łucznicy. Tymczasem zamki oba wystawione były na nieustan-
ny ogień szturmowych ǳiał nieprzy acielskich, któremi nadaremnie starano się wyłom
uczynić. Witold, oprócz załogi, wzmocniony Polakami i Litwą, a Rusią, którą zewsząd
ściągał, za ął dokoła okolice, tak, że osaczył obóz zna du ący się mięǳy warownią a ego
wo skiem, nieustannie napastu ącem Krzyżaków wycieczkami ǳiennemi i nocnemi. Co
ǳień ten krąg ściska ąc, doprowaǳił mistrza do tego, że wysłać nie mógł dla picowania,
ani się wychylić z obozu, aby go Litwini nie napastowali. Głód i niedostatek dokuczać
poczynał. Kupki picowników brano co ǳień w niewolę lub wybĳano do nogi. Raz na-
wet marszałek ze swo a chorągwią, gdy się w okolice posunął, uszedł ledwie, luǳi wielu
potraciwszy w utarczce. Głodna śmierć zaglądała w oczy Krzyżakom i co chwila widocz-
nie oblega ący stawali się oblężonemi. mistrz wyznaczył dla osłony picowników ufiec
odǳielny, składu ący się z komandora Brandeburga, Balgi i Barteny, z chorągwią małą
biskupstwa Ermlandii i Samlandii, i komandorem Re nu a vice-komandorem Królewca.
Ci pociągnęli bez przeszkody ku Rudominie, ale uż tu doszła ich wieść od szpiega, że
Witold z Korybutem stali z wo skiem blisko i nie zdawali się przewidywać napaści, leżąc
spoko nie obozem. Śpiesznie przedarli się Krzyżacy przez las, aby napaść na nieprzy acie-
la, ale tu staw i rzeka Rudomina nagle im na zawaǳie stanęły. Witold po drugie stronie
leżał obozem w dwóch odǳiałach, ak chcą pisarze Zakonu, ǳiesięćkroć silnie szych od
krzyżackie chorągwi. Nie śmieli Zakonnicy wprost przebywać błota, okrążyli e, a Wi-
told i Korybut nie ruszyli się z mie sca. Miała czas Ruś i Litwa przygotować się do bo u;
uderzyli Krzyżacy silnie na lewe skrzydło z Rusinów składa ące się, które od razu roz-
bili i zmusili pierzchnąć. Hrabia Zollern ścigał umyka ących, a pozostali zagrzani przez
starszyznę, rzucili się na prawe skrzydło i czoło wo sk Witoldowych. Nastąpiła krwawa
i żwawa utarczka, gdyż Witold bronił się z początku z wielkiem męstwem. Szczęściem dla
Krzyżaków, małych sił ich dla mgły gęste zmiarkować nie było można, a Witold sąǳąc
po odważnem natarciu, że ma do czynienia z nieprzy acielem liczbą go przewyższa ącym,
musiał nareszcie się cofnąć. W ucieczce ponieśli Litwini znaczną stratę; zabrany w nie-
wolę mięǳy innemi: ks. Jan bełski, wzięto sześć chorągwi litewskich, a w ich liczbie
wielkie znamię Witoldowe, około  luǳi padli na placu lub w niewolę poszli. Ufiec
zwycięski, z niewolnikiem i chorągwiami powrócił do obozu.

Ale to była cała podobno korzyść wyprawy pod Wilno. Pod zamkiem silny i zażarty
trwał bó , dniem i nocą nieusta ący. Często wśród ciemności załoga wypadała na Niem-
ców i potężne w obozie czyniła zniszczenie, rznąc śpiących i opiłych. Raz o północy 
Litwy wpadli pod samo główne obozowisko dla zd ęcia straży, i Jan Streifen, koman-
dor Brandenburga⁶¹, który obchoǳił warty, wyszpiegowany przez nich, byłby padł od
strzały litewskie , gdyby mu w pomoc nie nadbiegli luǳie orężni z Balgi. ǲiewiątego
dnia nadciąga ący mistrz inflancki ze znaczną siłą, pomnożył wo sko oblega ących, tak że
ci byli uż w stanie okrążyć miasto, za ąć stanowiska dokoła, dwa mosty rzucić na Wilii
i zamki opasać. Spoǳiewano się naprzód dolnego zamku dobyć, pracu ąc nad zrobieniem
wyłomu.

⁶¹Brandenburg — choǳi o daw. osadę Pokarviai (pol. Pokarmin) mięǳy Bałgą a Królewcem w obwoǳie
królewieckim; ǳiś Uszakowo w obw. kaliningraǳkim; położoną u u ścia rzeki Świeże do Zalewu Wiślanego;
po e zdobyciu Krzyżacy pobudowali tu zamek, który uczynili sieǳibą swo ego komtura i przemianowali gród
od nazwiska margrabiego Ottona III brandenburskiego. [przypis edytorski]
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W obronie Wilna przeciw tak potężne sile nieprzy aciela uż się cały wo enny geniusz
Witolda malu e; tak uparcie, a tak bezskutecznie nie dobywali dotąd Krzyżacy żadnego
z zamków litewskich. ǲiała grzmiały waląc ściany, gruchocząc wieżyc wierzchołki, część
okolnych murów grążąc w Wilią; przystawiano drewniane wieże, aby się wdrapać na blan-
ki, budowano machiny nowe na mie scu, kopano przekopy i szańce dla zabezpieczenia
obozu.

Tymczasem od przypadkowego ognia postradali Niemcy wielką część żywności i pa-
szy, zgromaǳone z trudnością i kosztem życia tylu luǳi i popaliły się szałasy i namioty
w obozie Flandry czyków i Francuzów; a strata tem była dotkliwszą, że co ǳień pico-
wanie⁶² stawało się cięższe eszcze, kupki wyprawione ginęły całe, nawet za Wilią coraz
częście wy eżdża ący nie powracali lub wracali rozbici.

Część murów obwodowych twierǳy leżała rozwalona na ziemi w gruzach, a do zamku
przystąpić eszcze nie było można dla głębokich fos wody pełnych, które stawiły oblega-
ącym nieprzezwyciężoną zaporę. Chciano innemi rowy wodę uprowaǳić, ale robotnicy
kopiący nieustannie napadani z zamku, wybĳani byli tak, że wprędce zrzec się musiano
zamiaru.

Tymczasem nieprzy aciel napastował Krzyżaków nie da ąc im wytchnienia i ciągłą
trapił walką, które podołać nie mogli. Straty w luǳiach i koniach były ogromne, a na-
ǳie a zdobycia Wilna tak mała, położenie tak nieznośne, że w. mistrz musiał dwunastego
dnia po przybyciu Inflantczyków, a dwuǳiestego od oblężenia, puścić nazad przybyłych,
pozostałemu wo sku zakazu ąc wdawać się w cząstkowe potyczki z oblężonemi.

Świdrygiełło próbował, azali⁶³ zdradą zamku dolnego dostać nie potrafi, udał się do
Rusinów, mnichów (czernców), do których wysłał niby zbiegłego ednego ze sług swoich.
Umówiono się o podłożenie ognia w zamku, ale eden ze spiskowych tknięty sumieniem
czy przerażony następstwy, wydał wszystko naczelnikowi. Pobrano zdra ców w ka dany,
a z niemi ostatnia naǳie a upadła — nie pozostało żadne .

Były i ze zbliża ącym się w te chwili Witoldem rozmowy i akieś układów zamiary,
ale Witold nie miał o co traktować, pisze historyk zakonny (Wigand); warował sobie, aby
mu dworców nie palono, i na tem się rozeszli. W istocie, zwycięzca czegóż mógł żądać?

Krzyżacy ze wstydem i straty ogromnemi, poniósłszy wielkie koszta na tę wyprawę,
musieli zwinąć obóz i ustąpić, nic nie dokazawszy; luǳi, koni, zapasów postradawszy
mnóstwo. Ani mógł Świdrygiełło przez Zakon prowaǳony w czemkolwiek mu dopomóc,
prócz że zdradliwemi podmowy wstydu im eszcze przymnożył.

Wo ska krzyżackie ruszyły spod Wilna (w początkach paźǳiernika) przez Troki do
rzeki Strawy, gdy tu się mistrz od po mańca litewskiego dowieǳiał, że Witold nakazał
w lasach, któremi Zakonnicy nazad ciągnąć mieli, ściągnąć mnóstwo ludu, drogi poza-
walać, zasiec i ciasne prze ścia osaǳić. Sam zaś, gdyby się cofnęli, czyhał na nich z tyłu,
otoczyć ich i wybić do ednego zamierza ąc. Słowa eńca sprawǳiły się, cała puszcza, ak
się przekonali Krzyżacy, osaǳona była Żmuǳinami. Położenie znużonego wo ska było
rozpaczliwe. Potrzeba było, nim by Witold nadciągnął, przebo em iść przez lasy zdrada-
mi zasiane. Wystąpili naprzód dla oczyszczenia zawad poczynionych w lesie, przeciwko
Żmuǳinom, konni porzuciwszy swe konie z resztą łuczników burgunǳkich, pod woǳą
starszyzny. Zasieki znalazły się tak silne, akich dotąd nie wiǳiano; musiano e brać sztur-
mem krwawym, gǳie półtrzecia sta Żmuǳi legło, Litwini przełamani wreszcie zostali
i mistrz przeszedł niebezpieczną zasaǳkę, choć nie bez straty. W Starem Kownie czekały
statki, na które zabrano chorych i rynsztunek wo enny; reszta obróciła się północnym
Niemna brzegiem, napada ąc na Żmudź małemi wycieczki dla rabunku i rzezi. Szli tak, aż
pod Georgenburg, gǳie wszyscy za Niemen przeszedłszy, wrócili się do Prus z wyprawy
bez sławy i bez korzyści. Zakon poznawał, ak ciężko było walczyć z Witoldem.

Dwa miesiące prawie zeszły w pochodach i oblężeniu Wilna; nie potrafiono ani Rit-
terswerder umocnić, ani stolicy dobyć, ani nawet łupów znacznych zagarnąć. Strzelcy
burgunǳcy odprawieni z poǳiękowaniem i świadectwem uczciwości i zręczności w po-
sługach, których doznał od nich Zakon.

⁶²picowanie — zbieranie żywności dla żołnierzy (rycerzy) i paszy dla bydła wśród ludności okolic, w których
stac onu e wo sko. [przypis edytorski]

⁶³azali (daw.) — czy, czyby. [przypis edytorski]
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Ta niepomyślna wyprawa, a późnie zawarte przymierze króla Władysława z cesarzem
Wacławem i bo aźń sił polskich, które przemaga ącemi we wszystkich spotkaniach zna -
dował Zakon; nade wszystko zaś geniusz Witolda, wstrzymały na półtora blisko roku
wyprawy na Litwę, które na czas ustały. Litwa miała czas obrócić się ku Rusi.

Bracia królewscy zawsze bliższemi sąǳąc się prawem panowania nad Witolda, wzbra-
niali mu się należne opłacać dani. Korybut Dymitr wezwany do opłaty dani, odpowie-
ǳiał dumnie, że ako syn Olgierdów, a brat Jagiełły, nikomu podległym się nie uzna e,
a bliższym z prawa właǳy w. książęce od Witolda. Należało więc iść i siłą zmusić Kory-
buta do przyrzeczonego posłuszeństwa; a po nim zostawali do przemożenia Włoǳimierz
Wołyński, Teodor Koriatowicz, który trzymał Podole i Hleb Świętosławowicz Smoleński.

Lecz Witold nie ustraszył się wybĳa ących spod ego właǳy książąt, których Świ-
drygiełło z Zakonem przeciwko niemu burzyli. Zawarty traktat przymierza z księciem
Twerskim, posiłkami go wzmocnił. Ten traktat (list peremirny) z Borysem Aleksandro-
wiczem na stalszym sprzymierzeńcem Litwy, zawierał zapewnienie wza emne pomocy;
Witold obowiązał się nim nie mieszać do spraw wewnętrznych księstwa twerskiego; za-
broniono obu stronom przy mować zbiegów podda ących się z ǳielnicami; granice daw-
ne i opłaty zwycza ne, ak wprzód umawiane były, przywrócono; wolny handel w obu
kra ach zapewniony; przebywanie swobodne kupcom, podróżowanie i cła wedle stare-
go obycza u pobierane utwierǳano w Smoleńsku, Witebsku, nad Kĳowem, Drohobużu
nad Wiazmą, w Twerze zaś dla Litwy, w Kaszynie, Horodku i Zubcewie.

Posiłki twerskie towarzyszyły Witoldowi na Nowogród. — Wo ska litewskie i Ko-
rybutowe spotkały się u Niedochowa nad rzeką Teczą (w Kałuskie guberni, w powiecie
Mieszczowskim), stoczona bitwa. Zwycięstwo długo niepewnem było, wreszcie Witold,
zagrzawszy swoich, rozbił i rozproszył Korybutowych. Z pola bitwy Korybut uszedł do
Nowogrodu Siewierskiego, stolicy swe i tam się zamknął, przysposobiwszy do obrony.

Witold w ślad za nim przyciągnął i obległ Nowogród. Zamek ten warowny położe-
niem swo em i silnie osaǳony, długie mógł oblężenie wytrzymać; ale Witold osobistą
odwagą zmusił go do poddania, sam pierwszy z Litwą skoczył do szturmu i zdobył. Kory-
but z żoną i ǳiećmi dostał się w niewolę, odesłany stąd do Wilna, gǳie długo zostawał,
póki prośby teścia Olega Riazańskiego nie wy ednały mu swobody i nowe ǳielnicy. Za-
brany skarbiec ego pomnożył Witoldowe mienie, a Nowogród do ǳierżaw litewskich
włączony. Korybutowi wypuszczono na Podolu i Wołyniu zamki: Bracław, Winnicę, So-
kolec. Niektórzy doda ą mu Krzemieniec, Wiśniowiec i Zbaraż.

Siewierszczyzna dana została pod rządy namiestnika (Teodora?) Sanguszki; a Witold po-
śpieszył na równie nieposłusznego Włoǳimierza, który się niepodległym także na nowe
ǳielnicy chciał utrzymać. Do Witolda przyłączył się Skirgiełło z posiłkiem Rusinów.
Oprócz ǳisie szego nieposłuszeństwa, Witold miał osobistą niechęć do Włoǳimierza,
który z Korybutem razem, gdy Witold zostawał eszcze u Krzyżaków na więce mu do
w. księstwa przeszkaǳał, szarpiąc ǳielnice ego Grodno, Suraż i Brześć. Pomimo prze-
maga ące liczby wo sk Włoǳimierza i ǳielnego oporu z ego strony, za ęty Owrucz,
Żytomierz zdobyty dla Witolda. Skirgiełło za ął Kaniew, Zwinigród i Czerkasy.

Już ciągnącemu dla stoczenia bitwy walne z Włoǳimierzem Witoldowi, posłowie
Władysława Jagiełły dla ugody mięǳy bracią przysłani drogę zaszli i potrafili obu skłonić
do układów. Włoǳimierz w zamian za księstwo, które mu odebrano, dostał nadane do-
bra i zamek Kopyś z miastami i wsiami aż do Piotrkowicz, mil trzyǳieści kra u wzdłuż
i wszerz. Zgoda na tych warunkach przy posłach Jagiełły w Kĳowie zawarta została; a sil-
ne wstawienie się króla za Włoǳimierzem podało go nawet w pode rzenie, że obawia ąc
się Witolda, sam przeciw niemu braci, a zwłaszcza Włoǳimierza, podburzył ta emnie
i nieposłuszeństwo wywołał.

Oddawszy Skirgielle Kĳów, Witold ciągnął na Podole, gǳie Teodor Koriatowicz tak-
że mu się opierał; wszystkich hołdowników po ednemu zmuszony będąc pokonywać
i wyzuwać z ǳielnic, aby Litwę z ednoczyć i silną uczynić przeciw nieprzy aciołom. Nie
stawiło mu oporu Podole. Koriatowicz zamknął się był w Bracławiu, lecz nie ufa ąc zam-
kowi tute szemu, uszedł potem do warownie szego Kamieńca. Zamki zdobyte lub same
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się popoddawały: Bracław, Smotrycz, Czerwonygród, Bakota i Skała. Skałę długo i silnie
dobywać musiano; ale na ǳielnie szy opór zdał się oczekiwać w Kamieńcu, gǳie Teodor
z Podolany, Rusią i Wołochami się zamknął. Położenie grodu tego na skale, naturalną,
nieprzebytą fosą otoczone , oblane bystrą rzeką; zamek mocny i panu ący okolicy, na
owe czasy czyniły Kamieniec prawie niezdobytym. Bronił się też ufa ąc mu ks. Teodor,
ale w końcu gdy Podołanie z Wołochami pogoǳić się nie mogli; niezgoda dała w ręce
Witoldowi zamek. Teodor wzięty w niewolę i odesłany do Wilna; namiestnik ego Nostis
wygnany, krainy podolskie zmienione w prowinc ą litewską, a nawet nowy wielkorządca
z ramienia Witolda osaǳony. Polska teraz stawała tylko na przeszkoǳie swobodnemu
posiadaniu Podola, dawne do niego wywoǳąc prawa, o których wyże wspomnieliśmy.
Król Władysław pracować musiał w sprawie Polski dla oǳyskania kra u, o który Pola-
cy uporczywie się dobĳali. Wykupiwszy od Litwy puszczono zastawą Podole Spytkowi
z Melsztyna.

Do tych wypadków na Rusi dodać potrzeba, że ks. Bazyli Dymitrowicz moskiewski,
nieco wprzód () w za ściu z Szymonem Langwene ewiczem pokonany został i zawarł
so usz, wyda ąc siostrę swą Marię za Szymona w czerwcu (d. ,  r.) w Moskwie.
Po many w niewolę nie aki ks. Rodisław, odesłany przez Szymona Witoldowi, trzy lata
w Wilnie wysieǳiawszy, okupić się musiał  rubli. Wszystko to da e miarę przewagi,
aką uzyskał Witold na Rusi, przewagi, którą następu ące eszcze powiększyły okoliczności.

Wiemy, akie węzły łączyły Witolda z książęty smoleńskiemi: Witold miał za sobą
Annę, Światosława córkę; smoleńscy kniaziowie zostawali pod opieką Litwy w przymie-
rzu z nią stałem. Jerzy i Hleb długi czas byli przy Witolǳie; Hleb nawet zakładnikiem
u Zakonu za niego był dany, a umknąwszy potem, wo ował z Krzyżakami i Skirgiełłą, aż
pod Wissewalde wzięty był w niewolę. Zamieniony ako eniec litewski, z bratem Jerzym
wrócił do Smoleńska i tu, chociaż pomagał Jerzy Witoldowi w Witebsku, w powrocie
szkody poczynił około Orszy, za ął za koszta wo enne kilka włości, które rozdał swoim
bo orom, co wszystko gniew Witolda ściągnęło.

Hleb i Jerzy sporzyli też z sobą o ǳielnice, a spór ten mogący się ukończyć poddaniem
W. Ks. Moskiewskiemu, zastraszał Witolda, który oderwania się ks.ks. smoleńskich mógł
lękać.

Nie śpieszył się Witold z poskromieniem Hleba i pogoǳeniem ks.ks. smoleńskich,
spoǳiewa ąc się, że sami wrócą do dawnych z Litwą stosunków. Nareszcie ednak, gdy
spór i niechęć przedłużały się, wyszedł ku Smoleńskowi. Ks.ks. Hleb i Jerzy sąǳąc, że
Witold ciągnie przeciwko Tatarom, gdyż dotąd otwarcie z Litwą nie zerwali; ciągnące-
mu w bliskości Smoleńska Witoldowi, wysłali posłów do obozu z pokłonem. Dobycie
Smoleńska nie było łatwem, Witold chwycił się środka, którym by krwi rozlewu i czasu
oszczęǳił. W stolicy swe Hleb i Jerzy z bo arami i mięǳy sobą nie mogąc pogoǳić, wa-
śnili, o czem Witold wieǳiał dobrze. Posłom więc smoleńskim po ednanie zwaśnionych
i ukrócenie domowych za ść przyrzekł. Chwycili się tego książęta smoleńscy, a racze
Hleb, gdyż Jerzy bawił natenczas u teścia swego Olega w Riazaniu. Hleb, słysząc o przy-
rzeczeniu Witolda, pośpieszył do ego obozu ze swemi i stronnictwa Jerzego bo arami,
niczego się nie obawia ąc. Nie powiodło się wprawǳie Witoldowi, że tego, do którego
miał główną urazę, nie zachwycił, zostawu ąc go w rękach nieprzy aznego Litwie Ole-
ga; — korzystał wszakże ze sposobności zagarnienia Smoleńska i ǳielnicy Jerzego, na
którego wierność rachować nie mógł.

Gdy więc Hleb z bo ary do obozu przyszedł, a Smoleńszczanie bramy otwarłszy wy-
biegli patrzeć na obóz Witoldów, zamek stał otworem także, lud na Litwę idącą niby na
Tatar, gromadnie się kupiąc poglądał; — Witold nagle Hleba z bo arami uwięzić rozka-
zał, przedmieścia podpalić, a swoim uż gotowym na gród i zamek uderzyć. Nikt się nie
opierał, załoga była bez woǳów, bramy stały otworem. Łatwo więc zdobyto, a racze opa-
nowano zamek, pobrano starszyznę w niewolę ( września, we wtorek) i Witold ogłosił
się panem Smoleńska. Hleb, który dotąd nie okazał się nieprzy aznym Litwie, zabrany
został tylko czasowie, a potem nadany miał sobie zamek Połony, na który złożył przysię-
gę wierności. Sam Witold usiłował ustalić się i zabezpieczyć od Tatarów w Smoleńsku,
który rozdarty niezgodą braci, zagrożony od nieprzy aciół, byłby inacze wpadł w ręce
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Tatar⁶⁴ lub W. Ks. Moskiewskiego. Witold zamieszkał tu kilka miesięcy dla wewnętrz-
nych urząǳeń, poczem od eżdża ąc, poruczył miasto dwóm namiestnikom, Litwinowi
Jamontowi i Bazylemu Bore ce.

Ze Smoleńska odǳiały wysłane czyniły wycieczki na włości Olega Riazańskiego, teścia
Jerzego, a awnego nieprzy aciela Litwy. Szymon Langwene ewicz wo ował w kra ach
mięǳy Oką i Donem, łup znaczny zagarnia ąc.

Wzięcie Smoleńska i przyłączenie go do Litwy, byna mnie poko u i zgody z W. Ks.
Moskwy nie zerwało; owszem potęga Witolda z ednała mu przy aciół i sprzymierzeńców.
Sam Jerzy wreszcie po ednał się z nim i otrzymał obszerne włości z miastem Rosławliem.

Wspomnieliśmy wyże , iż Witold pod pozorem wyprawy przeciwko Tatarom, na
których zwracał uwagę, poszedł był na Smoleńsk. Pora była w istocie wo ować z Tatary,
a przeznaczenie Litwy zdawało się wzywać ą do tego bo u. Niezgody trawiły do reszty
bezsilnych uż na ezdników, ak każde państwo rozrywa ą w chwili zgonu. Wewnętrzne,
braterskie wo ny dawały ich na łup nieprzy aciołom, do których się sami o pomoc ucie-
kali. Tak Tachtamysz carzyk tatarski z żonami i ǳiećmi uciekł do Litwy, prosząc o po-
moc przeciwko swoim. Było to stanowczym znakiem upadku potęgi Tataro-Mogułów,
z którego nie mogąc korzystać, Litwa miała się przyna mnie czynnie żywiąc niesnaski
i orężem e swym rozstrzyga ąc, ku niemu przyczynić.


Skirgiełło osaǳony w Kĳowie, umarł tu, otruty. Ruscy Kronikarze tak ten wypadek,
dla Witolda i Litwy pomyślny, opisu ą. Mnich Tomasz Izufów, namiestnik metropolity
i archimandryta klasztoru pieczarskiego, dnia  stycznia zaprosił Skirgiełłę adącego za
Dniepr dla łowów, — na ranny do siebie posiłek. Po nim w. ks. Rusi do echawszy do
Miłosławicz, zachorzał mocno, powrócił chory do Kĳowa i siódmego dnia umarł. Po-
wszechnie wieść choǳiła o zatrutem zielu, podanem w. księciu; lecz nic nie dowoǳi, by
w te powieści prawda być miała. Ciało Skirgiełły pogrzebiono w Pieczarach Teodozego.
Kronikarze polscy fałszywie zabitym księcia piszą; rusko-litewscy mówią wyraźnie o tru-
ciźnie podane w napo u nad miarę użytym. Ależ i sam napó , nad miarę użyty, uż est
trucizną.

Wypadek ten, ze wszech miar dla Litwy szczęśliwy, bo Ruś z nią ednoczył, zastał
Witolda w Smoleńsku, skąd on natychmiast wysłał bo arów swoich i naznaczonego na-
miestnikiem ks. Jana Algimundowicza Olszańskiego, oddanego całkiem sobie, towarzy-
sza przecierpianych nieszczęść i zmian losu.

Przemieszku ąc eszcze w Smoleńsku, Witold przy mował tu ks. Bazylego Dymitro-
wicza moskiewskiego, którego dawne stosunki i nowa pomyślność oręża zbliżyły ku nie-
mu. Razem z nim przybył i metropolita Cyprian, dopomina ący się zwierzchnie właǳy
duchowne nad całą Rusią litewską. Chociaż wiemy z innych źródeł, że Witold pragnął
kościół swó wschodniego obrządku niezależnym od metropolity moskiewskiego uczynić,
wszakże na prośby w. ks. Bazylego i obu zrażać nie chcąc, przystał na uznanie zwierzch-
nictwa metropolity nad Rusią litewską, zaprasza ąc go do Kĳowa, dokąd wkrótce przybył
Cyprian i bawił tu osiemnaście miesięcy.

Wielcy ks.ks. przepęǳili razem w Smoleńsku święta Wielkanocne i przytomni byli
wyświęceniu biskupa smoleńskiego Nazona; nareszcie obesławszy się podarunkami, które
na drogich kamieniami saǳonych i złotem szytych sukniach, futrach, koniach, pasach
i naczyniach ze złota i srebra zależały; — roz echali się zgodni. Witold przyrzekł zapewne
nie na eżdżać więce na ǳielnicę Olega ks. riazańskiego.

Ale zaraz po roz echaniu się ze Smoleńska, wtargnął Oleg w granice posiadłości li-
tewskich i począł oblegać Lubusk pod Kaługą; od którego odstąpił zagrożony przez w.
ks. Bazylego, ozna mu ącego mu przez posłów, że za niego zaręczył w. ks. Witoldowi.

Ten krok zuchwały spowodował szybką wyprawę Witolda na ks. riazańskie, z dawna
mu otwarcie nieprzy azne. Riazań wzięty dnia  paźǳiernika. Oleg u ść musiał w lasy,
a posiadłości ego zniszczone i złupione zostały. Zada ą kronikarze wielkie spustoszenia
i srogie okrucieństwa Witoldowi, które pomstą tylko za poprzeǳa ące, poczynione przez
Olega, być musiały. W Kołomnie z echali się znów Witold z w. ks. Bazylim, trwalszą zgodę

⁶⁴Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
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z sobą zawiera ąc. W. książę przy ął tu Witolda bawiącego dni kilka, ze czcią naǳwycza ną.
Tu za powodem Witolda uchwalono poselstwo do Nowogrodu wspólne z w. ks. Moskwy,
dla odciągnienia go od przymierza z Zakonem Krzyżaków w Inflantach, a połączenie go
z Rusią. Nowogroǳianie odpowieǳieli na poselstwo z dumą i godnością: „W.W. Książęta
wieǳą, że z niemi i Niemcami w poko u zosta emy; czegóż pragną od nas? Niech nam
wolno bęǳie pozostać ak esteśmy”.

Wiǳiemy uż z tych kilku lat panowania Witoldowego, ak silną była dłoń ego;
wiǳiemy, że wybór późny Jagiełły, tak drogo Litwę kosztu ący, usprawiedliwiony zo-
stał. Krzyżacy wahali się z rozpoczęciem nowych kroków wo ennych; a Ruś przerażona
upokorzeniem lenników i napastników, ak Oleg, stała przy Litwie, nie śmie ąc się od
nie odǳielać. Sam w. ks. Bazyli przy aźnił się z Witoldem, wiǳąc wzrasta ącą siłę ego.
W Rusi, pisze Karamzin, do Litwy należały znaczne ruskie kra e, ako: ziemia Wiatyczów
(Orłowska gub., część Kaługi i Tuły), Karaczow, Mceńsk, Bielów i inne uǳielne miasta
ks.ks. czerniechowskich, którzy się Witoldowi poddali. Za ąwszy Rżew i wielkie Łuki,
panował od Halicza i Mołdawii do granic Pskowa z edne strony, z drugie do brzegów
Oki, Kurska, Suły i Dniepru. Moża sk, Borow, Kaługa, Aleksyn graniczyły z Litwą, a W.
Ks. Moskwy zostawała północ sama.

Lecz to poddanie się ogromnych ziem Litwie estli⁶⁵ zaǳiwia ące? Nie, bo posłan-
nictwem Litwy była, akeśmy okazali, obrona Rusi od Tatar, Rusi, co w swych czasach
poǳielona na drobne i niezgodne uǳiały, sama się im oprzeć i wybić nie mogła. Zda e
się nawet, że zbliżenie się Witolda z w. ks. Bazylim, naradę i zapewnienie sobie wza-
emne pomocy przeciwko Orǳie miało na celu. Wspaniałą zapewne i piękną w historii
kartą est to ogromne rozprzestrzenienie posiadłości litewskich, lecz ono było czasowe,
i edna tylko silna ręka Witolda, a potrzeby ówczesne, mogły państwo takie w całości
utrzymać. Litwa nie miała uż sił na przyswo enie sobie Rusi zupełne i wcielenie e na
wieki; — w chwili, gdy myśl, co spa ała, gdy potrzeby, co łączyły, znikły, wszystko się
rozpaść musiało. Kra e także wedle praw powinowactwa i siły trzyma ą się w związku,
a formuła chemiczna, może tu służyć za pewnik.

Narada z w. ks. Bazylim i przybycie Tochtamysza pod opiekę Witolda ucieka ącego
się, spowodowały wyprawę litewską na Tatarów. Ich na azdy na Podole, były też ważną do
walki pobudką. Wysłany został przeciwko Tatarom dowódca litewski imieniem Olgierd,
do którego chan Tochtamysz się przyłączył.

Spotkały się wo ska litewskie z Ordą na równinach zwanych ǲikie Pole nad Donem.
Dowoǳili ǳiczy trze carzykowie, krymski, kirkielski i monkapski, bracia: Chodżabeg,
Kutłubeg i trzeci zwany Dmitrem przez kronikarzy. Bitwa z obu stron była zażarta, trzy
razy Tatarowie napad Litwy wytrzymali i tańcem swym starali się ą przerazić. Za trze-
cim razem wszakże rozbici, wielką ich liczbę wzięto w niewolę, a trze dowódcy wszyscy
polegli w bitwie. Tochtamysz powrócił razem z Olgierdem, który Witolda miał znaleźć
w Smoleńsku. Dany mu w ǳierżawę i na przebywanie z dworem, który z sobą prowaǳił,
zamek liǳki.

Nowe to zwycięstwo Litwy, wielkie było wagi dla spoko nego posiadania Podola,
które właśnie w tym czasie puszczone, pomimo sarkań i oporu wielkiego, prawem lennem
Spytkowi z Melsztyna, temu samemu, któremu król sprzy a ąc za pomoc do otrzymania
Korony polskie wyświadczoną, darował był na znak łaski, bogato szyte obuwie.

Władysław Jagiełło wielki dał dowód przychylności dla Spytka, gdy pomimo oporu
królowe , panów, Senatu i powszechnego odraǳania, puścił mu Podole.

Te wielkie pomyślności Witoldowe, zwycięstwa, zabory nowe, przyłożyły się zapewne
do rozwinienia w nim niepohamowane dumy i pode rzliwości. Nie mógł uż ścierpieć, aby
kto z hołdowników przeciwko niemu stawał; cóż dopiero, by kto w domu myślał się z nim
równać lub cień aki właǳy niezależne zachować? Nienawistnemi stali się dlań wszyscy
pomnie si nawet książęta, których lękał się, zwłaszcza, gdy mieli zachowanie u ludu. I tak,
Doumand Hurdowicz książę giedrockie, że mu się nie kłaniał i ak gdyby usuwa ąc od
hołdów należnych, na dwór do Wilna nie eźǳił bić czołem, uǳielnym panem u siebie się
sąǳąc; wszystkich ba orasów zawile skich chlebem i solą, a ho nem przy ęciem w domu

⁶⁵jestli — czy est (konstrukc a z partykułą -li). [przypis edytorski]
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edna ąc, i licznym z nich otacza ąc dworem — stał się Witoldowi pode rzany naprzód,
potem nienawistny.

Gdy się rozpytywał o niego swoich domowych i poufałych Witold, ci nie omieszkali
mu, pochlebia ąc panu, w prostem owych czasów ęzyku, opowiadać: [Stry kowski]

— Doumand z Rusi (bo tam miał wielkie dobra), co ma miodów w domu, spĳa,
a wszystką Zawile ską Litwę przy sobie trzyma i wielkie zgra e luǳi nie wieǳieć dla
czego koło siebie chowa; — trzeba by mu u ąć obroku. —

Pomówiony o myśl zdrady, zapewne niesprawiedliwie, Doumand przez Witolda nie-
cierpiącego obok siebie żadne współzawodnicze właǳy i znaczenia, żadne siły, co by
domową walkę na chwilę rozniecić mogła; — wyzuty został bez przyczyny na pozór
żadne z bogatych włości ruskich i zawile skich ǳierżaw, zosta ąc tylko przy uǳiałach
stry ów Binoina i Bubety.

Odarty z tego, co miał, Doumand oszalał prawie z rozpaczy, a wyciosawszy, mówi
kronikarz, kół dębowy i wyszedłszy z nim na pole Kaulis (u Wiǳiniszek) tak nazwane
od pobo owiska i kości (kaulas: kość), gǳie niegdyś walcząc na swych śmieciach Inflant-
czyków pogromił; wbiwszy ów kół w ziemię i kręcąc nim, powtarzał:

— Kręć się i rusza ako chcesz, ednak ty zgnĳesz, a ziemia wiecznie bęǳie ziemią
stała!

Te słowa biednego księcia pełne gorzkie boleści, które kronikarz tłumaczy, akby
potrzebowały ob aśnienia, że się do Witolda stosowały; — wycisnęły sroga żałość, cier-
pienie wielkie; — mie sce, gǳie e wyrzekł Doumand, podwa ało e, to było świadkiem
pomyślności, właǳy, zwycięstwa i zabyte zasługi.

Doumand ostatni raz rzuciwszy okiem na pobo owisko, umarł potem z żalu i rozpaczy.
Każda wielkość luǳka okupu e się takiemi łzawemi ofiary.
Jakkolwiek kronikarze nie wspomina ą o powodach zaboru włości Doumandowych,

ta okoliczność niedokładnie est wy aśniona. Jest to coś, czego nie mówią kroniki, co się
zostało za ich obrębem, czego napisać nie było można lub nie chciano, a ǳiś uż domyśleć
się niepodobna. Opuścilibyśmy ten obrazek, gdyby nie malował lepie , i Witolda, i czasów
owych, od nie edne zwycięskie wyprawy.

Krzyżacy długo dość przerwą dawszy odetchnąć Polsce i Litwie, w tym roku wybierali
się uż napaść kra e, zawsze przez nich pogańskiemi zwane; ale im zima tego nie dopuściła.
Tymczasem mieli za ęcie i w domu, z powodu zaszłych uż daleko i rozkrwawionych waśni
ze świeckiem duchowieństwem. Zakon duchownych właǳy nieulega ące mu podległych
obok siebie cierpieć nie chciał; stąd uciski nieustanne, odezwy obustronne do papieża,
zabory i walki, i stąd to z arcybiskupem Rygi nieusta ąca wo na, w które Litwa ako
z dawna sprzymierzona z Rygą i tute szym duchowieństwem, uczestniczyła.

Przyszło do tego wreszcie, że kapituła i arcybiskup ryski otwarcie wystąpili do bo u
z Zakonem; i gdy Jan Sinten arcybiskup rzuciwszy klątwę na Krzyżaków, uszedł do Lu-
beki, Krzyżacy ze swe strony i kapituła ze swo e wybrali mu następcę, popiera ąc każdy
własnego elekta.

Otto ks. szczeciński wybrany przez kapitułę, stawał przeciwko Jana Wallenroda ka-
płana Zakonu, wieǳionego przez Krzyżaków. Za Ottonem obstawali cesarz i ks.ks. nie-
mieccy; u ął się też biskup dorpacki, czu ąc, że i na niego, i na stolicę ego przy ść może
kole wywłaszczenia. W tych zatargach Litwa przez starego arcybiskupa Rygi i biskupa
Dorpatu wezwana w pomoc, zawarła odporne i zaczepne przymierze z Inflantami. Pisali
się do niego: Witold, Andrze Wasiłło biskup wileński i panowie litewscy. Ułożono plan
wygnania Krzyżaków z Inflant z pomocą Litwy, Rusinów, Pskowian i Szwedów od mo-
rza przybyć ma ących. Dlatego to Witold domagał się u Nowogrodu zerwania przymierza
z Zakonem. Sam Witold z Ottonem Arcybiskupem zawarł traktat przy aźni i pomocy
[Dorpat am Sonntag Oculi ]. Grody pograniczne w Litwie uzbro one zostały i wo na
w Inflantach przeciw Zakonowi, posiłkowana przez Witolda, co chwila groziła wybuch-
nieniem⁶⁶.

Właśnie, gdy Władysław Jagiełło pismami swemi po dworach zachodu rozsyłanemi
ob aśniał, że nadaremnie Krzyżacy Litwę za kra pogański uda ą, że nie o sprawę wiary,
ale o własną im choǳi, a wo na est ǳiełem ich chciwości; — dowieǳiał się Zakon

⁶⁶wybuchnienie — ǳiś: wybuch. [przypis edytorski]
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o knowaniach w Inflantach. Było to dla niego szczęśliwym trafem, gdyż nieco późnie
uż by zaraǳić nie potrafił niebezpieczeństwu. Wedle ułożonego planu, Litwini posunąć
się mieli przez Kurlandią pod Rygę, niszcząc krzyżackie posiadłości; z drugie zaś strony
Dorpatczanie z Rusinami kra opanować mieli. Gdy się to w cichości układa, w. mistrz, nie
bez celu, pozorne zawiązał z Witoldem traktowanie; i wysłał posły dla bliższego prze rzenia
się w ego zamiarach. Marszałek z licznym dworem starszyzny po echał do Wilna, i tak
zręcznie umiał rzeczy przedstawić, że Witold związku z biskupem Dorpatu zrzekł się
i traktat zawarty zerwał, co cały plan zawładania Inflantami zniszczało.

Kapituła usilnie pragnąc pomocy Witolda i na nią na więce rachu ąc, złożywszy z ar-
cybiskupstwa Ottona ks. szczecińskiego, sąǳiła, że wymoże czynną opiekę Witolda, no-
wym wyborem ego krewnego na stolicę arcybiskupią. Jakoż synowca (któregoś z synów
Patirga) kustosza katedralnego, wybrała, posyła ąc do w. księcia, aby go instalował i za ął
się sprawą uż poniekąd swo ą. Ale Krzyżacy uż tak byli zawładali Witoldem, że ten nie
chciał popierać sprawy duchowieństwa przeciwko Zakonowi.

Gdy się to ǳie e, sam eden biskup dorpacki zręcznem traktowaniem Zakonu od-
osobniony, odcięty, opuszczony przez Szwedów, został rzucony na łup Krzyżaków, któ-
rzy z nim, niszcząc okrutnie biskupstwo dorpackie, postąpili sobie bez litości. Witold
korzysta ąc z te wyprawy na Inflanty i za ęcia Krzyżaków, wpadł na Wiznę w zastawie
u nich będącą, i gdy ludu na zamku nie było, dla łowów i ryb rozeszłego, ubiegł z pomocą
sąsiednich Polaków, zdobył, spalił, a załogę w niewolę zabrał.

Odemścił się Zakon, prowaǳąc Świdrygiełłę z posiłkami swemi przez ziemie pskow-
skie do Witebska; Witebszczanie mu się poddali. A gdy wo ska w. książęce zdobywały
Dunaburg, Świdrygiełło za mował dawno pożądaną ǳielnicę, w które ednak trudno mu
się było nadal utrzymać. W Witebsku zasiadłszy za ął łatwo inne miasta księstwa, wypę-
ǳa ąc z nich namiestników królewskich, tak, że wkrótce cała ziemia mu się poddała.

Ale nie zwleka ąc wo ska Witolda obległy Witebsk. Dwa zamki tute sze osaǳone
Krzyżakami silnie się opierały i oblężenie trwało cztery tygodnie, nim dolne twierǳy
dobyto. Górna uż długo trzymać się nie mogła. Osaǳiwszy ǳiała około cerkwi zamko-
we murowane na dolne warowni, w mocnych szańcach, poczęto tłuc mury wyższego
grodu ǳień i noc bez ustanku; aż wieżyca łącząca dwa zamki i sto ąca nad samą Dźwiną
całkiem się prawie rozpadła. Nareszcie głód i niezgoda wmieszały się eszcze do oblę-
żonych ucisku; zamek górny zdobyty został i Świdrygiełło wzięty w niewolę, odesłany
na więzienie do Polski. Późnie stąd wyprawiony do Krzemieńca, ucieczką się ratował.
Po wzięciu Witebska inne się miasta poddały. Orsza, którą korzysta ąc z zawłaszczenia
Świdrygiełły, smoleńscy bo arowie za ęli, da ąc ą z ramienia swego księciu Janowi Mi-
chałowiczowi, także oǳyskana została; sam kniaź wzięty w niewolę i śmiercią ukarany,
roǳina uprowaǳona do Litwy, dom ego i mienie zabrane.

Zakon zastraszony rosnącą potęgą litewską, skłaniał się uż po wzięciu Wizny do trak-
towania z w. księciem o pokó . Umówiony z azd nad Dubissą w końcu lipca. Sam w.
mistrz się stawił z biskupem Janem pomezańskim i Henrykiem ermlaǳkim, i liczną
starszyzną, rycerzami, prałatami, reprezentantami miast. Witold był podówczas w Kow-
nie i ze swe strony wysłał ośmiu komisarzy, do których tyluż krzyżackich się przyłączyli.

Celem rokowań było, aby Zakon poprzestał wypraw na pogan, gdyż poganie ochrzcze-
ni zostali i dawna wiara, przy gorliwem rozkrzewianiu nowe , coǳiennie, zwłaszcza w Li-
twie właściwe , znikała. Król Władysław o tym chrzcie Litwy tyle rozpisał był po dworach
królów i książąt, a Krzyżaków postępowanie tak ohydnem wystawił, iż Zakon nareszcie
począć coś musiał, aby dać pozór słuszności swe sprawie.

Jako dowodów chrześcĳaństwa, wymagali Krzyżacy od Witolda, aby: ) posłusznym
był we wszystkiem kościołowi rzymskiemu i poddanym Stolicy Apostolskie , ulega ąc e
rozkazom ak inni władcy katoliccy; ) aby nagroǳił szkody zdraǳiecko Zakonowi po-
czynione i przekonał o chrześcĳańskiem uczuciu swem zbudowaniem silnych grodów na
mie scu tych, które zburzył, zwłaszcza powierzonych mu (trzech). Dla większe pewności
wymagano od niego, aby przez lat kilka ǳieci ba orasów swych dał w zakład Zakonowi,
a sam z przednie szemi pany przysiągł na wierność kościołowi rzymskiemu, na co formę
uż nawet przysięgi przygotowano. Nareszcie żądano, aby przywile e i nadania swe dawne
dotrzymał Zakonowi.
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Warunki w ten sposób podane, a zwłaszcza ostatni, nie dawały naǳiei poko u.
Witold odpowieǳiał na pierwsze: że wiernym kościołowi rzymskiemu pozostanie, ale

po Stolicy Apostolskie posłuszeństwo winien królowi polskiemu: na co też poprzysiągł;
— komu rozkażą posłusznym bęǳie. Co winien król polski państwu rzymskiemu, to
i on spełni, z tem nawet poselstwo wysłał do elektorów państwa rzymskiego. Po wtóre,
do odbudowania gródków nie czu e się obowiązany; i król polski i w. ks. litewski dobremi
są chrześcĳanami, a oni dość ma ą zamków na ubezpieczenie księstwa; zakładników, też
ǳieci i mężów z Litwy dość ma ą oba, dla upewnienia się o wierze kra u, nad którą sami
czuwać są obowiązani. Przysięgi nowe składać nie potrzebu ą, gdyż raz uż przysięgli, oni
i biskup wileński na wierność papieżowi. To wszystko dostatecznem było i est dowodem,
że Litwa przy ęła i przy mie cała chrzest, a w wierze swe wytrwa.

Na ostatnie żądanie odpowieǳiano zaprzeczeniem zupełnem, ale Zakonowi zdawało
się, że nie aką naǳie ę utargowania czegoś z dawnych zapisów Witolda mógł mieć eszcze.

Nie było sposobu ze ść się i po ednać. Traktowanie Witolda było zręczne i przebiegło-
ści pełne, tak że Krzyżacy ledwie nie zwyciężonemi uznać się musieli. Co do pierwszego
zwłaszcza żądania, odwołu ąc się do Polski, tak obszedł trudność Witold, iż nic mu od-
powieǳieć nie było można. Nie tracąc naǳiei ułożenia się późnie szego, mistrz zawarł
tylko roze m do św. Michała, ma ąc o św. Michale rozpocząć nowe traktowanie, do któ-
rego potrzebnem się okazało zdanie książąt Rzeszy (o ile by Litwa zależała od państwa
rzymskiego i winna mu była posłuszeństwo). [Roze m zawarty: Auf der Dobys am Freit.
nach S. Jacobi , a ze strony Witolda Zu All-Kauen am nämlichen Tage].

Na z azd w ǳień św. Michała, przybyli tylko cztere ba orasowie, niema ący więk-
szego pełnomocnictwa nad te, które w poprzednim z eźǳie dane im było; z temiż odpo-
wieǳiami na żądania Zakonu. Nie przystępu ąc do rokowań roz echali się umocowani,
nic nie uczyniwszy. Zakon wpływowi Polski przypisywał nieskuteczność ǳiałań swych
o pokó .

Po upływie roze mu, komandor Ragnedy wpadł zaraz na Żmudź; komandor Rheinu
i rządca Insterburga na czele azdy w południową Litwę, plądru ąc i zabiera ąc niewolnika
po dawnemu; a korzysta ąc z niebytności Witolda, przebywa ącego w Łucku na Wołyniu,
dokąd dla traktowania eszcze wezwany był marszałek Zakonu. Tu tymczasowie roze m
do kwietnia  zawarty został, ale Zakon postarał się o wy ęcie z niego Żmuǳi i bisku-
pa dorpackiego. To opuszczenie Żmuǳi ǳiwnem by się zdawać mogło, gdybyśmy nie
wieǳieli, że tu Zakon niewiele mógł szkoǳić; a z lasów swych wypada ący Żmuǳini,
ciągle niepokoili rycerzy. Zakon chciał tego wy ęcia Żmuǳi w myśli zawsze, iż była ego
własnością. Z biskupem dorpackim trwał niepokó ciągły. Opuszczony od Litwy, rzu-
cił się on do zawarcia związku z tak zwanemi Vitalianami (Vitalienbrüder-Gleichbeuter),
korsarzami baltyckiemi, w dość znaczne siły naówczas wzrosłemi. Sam zaś ze skargami
wysłał do króla rzymskiego i książąt chrześcĳańskich, gǳie na na azdy, zniszczenie bi-
skupstwa i bezprawia Zakonu się żalił, prócz tego ks. Swantybora szczecińskiego ątrząc
na Krzyżaków, potrafił odciągnąć go od przymierza z niemi i nieprzy acielem Zakonu
uczynić.

Witold z obu stron naglony, za biskupem dorpackim poczynał się nakłaniać, gdy uwia-
domiony o tem Zakon wysłał do niego posłów z pismem przynagla ącem do zawarcia
stalszego z nim przymierza [Dat. Marienb. am Abend Epiphan. ]. Ale Witold uż
z drugie strony wprzód uproszony, odpowieǳiał, że nie inacze zawrze układ nowy, ak
za mu ąc weń biskupa dorpackiego, bez którego nic począć nie chce.

Może też ostatecznie sam kończyć wstrzymu ąc się, zwleka ąc i spuszcza ąc się na gǳie
inǳie toczące się, a Litwę obchoǳące, układy; użył tylko pretekstu, bo biskupa dorpac-
kiego i ego posłów wstrzymu ąc się od zawarcia poko u. W Dorpacie z rozkazu cesarza
dla po ednania Zakonu z biskupem, zasiedali w te chwili pełnomocnicy, biskup Henryk
ermlanǳki i komandor Schönsee. Mistrz zapewnił Witolda, że eśliby ci w Dorpacie nic
nie zrobili i nie potrafili uspokoić za ścia mięǳy biskupem, Zakonem i Litwą, sprawa
Litwy z Krzyżakami popieraną być może na dworze rzymskim lub sąǳie polubownym
z rycerzy, prałatów i starszyzny złożonym.
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Gdy zaś w istocie przyszło do pewnych układów o pokó z biskupem dorpackim,
zdawało się, iż traktatowi z Litwą nic na przeszkoǳie nie stanie, gdyż Witold za warunek
kładł umowę z biskupem dorpackim.

We wszystkiem ednak nie tyle widać chęć usłużenia biskupowi, ile wahanie się, ścią-
ganie i zwłoki umyślne dla niewiadomych nam przyczyn. Niespoǳianie przybył od króla
rzymskiego rycerz Mikoła Temeretz wysłany dla wezwania do zawarcia poko u mięǳy
Litwą, Polską i Zakonem, na z azd do Wrocławia.

We Wrocławiu miały się rozstrzygnąć trudności mięǳy Krzyżakami a biskupem do-
rpackim, Polską i Litwą zachoǳące.

Wkrótce potem król rzymski zażądał przez innego posłańca, aby mu Zakon wydał
Witoldowego brata Zygmunta, który w niewoli (zakłaǳie) dotąd u mistrza zostawał;
dowoǳąc, iż w rękach cesarza bezpiecznie szy bęǳie niż w Prusiech.

Zakon postrzegł, że cesarz przychylnie szym est do króla polskiego; lękał się wszakże
obrazić go, a nie dowierza ąc, Zygmunta wydać nie chciał. Szukano sposobów pozornego
wywikłania się z tego: odpisano, iż Zakon na czas przeznaczony do Wrocławia stawić się
nie może, gdyż posłowie ego w tym przedmiocie wysłani do papieża, króla rzymskie-
go i książąt niemieckich, dotąd z odpowieǳią nie powrócili; że z Witoldem układy są
rozpoczęte i w pewnym oznaczonym dniu uż do skutku przy ść ma ą; że Witold żądał
poko u i obiecał uczynić co tylko bęǳie w mocy ego dla zawarcia go. (Układy wszakże
pomimo tych zapewnień rozpoczęte nawet nie były). Co się tycze Zygmunta, tego Zakon
wraz z innemi więźniami musi dla bezpieczeństwa chrześcĳan zatrzymać u siebie, gdyż
sam ks. Witold dał go Krzyżakom ako zakładnika, a ci uwolnić go nie omieszka ą, ak
tylko pewne nadgraniczne zameczki dla ubezpieczenia od pogan odbudowane zostaną.

Taką całkiem⁶⁷ tylko wybiegami utkaną odpowiedź posłano, stara ąc się tym sposo-
bem po ednać z biskupem dorpackim, bo Witold do układów przystępować nie chciał.
Nareście⁶⁸ d.  lipca  zawarte z nim punkta zgody; pozostawało kończyć z W. Ks.
Litewskim, od którego teraz pokó zależał.

Pokó ten był eśli nie podobnym całkowicie, to naǳwycza trudnym. Zakon chciał
eśli nie Litwy całe , to części e przyna mnie i Żmuǳi, pomnąc na dawne nadania,
a dotąd oswoić się z tem nie mogąc, że mu Polska wydarła krainę pogan, cel wypraw
i nieustanne pobo owisko. Witold zdawał się żądać poko u, ale na takich warunkach,
które by posiadanie tego, co trzymał, upewniły, Litwę zachowały całą. Stosunki Witolda
z mistrzem nie bez przyczyny zaczęły Jagiełłę zatrważać i o zawarcie poko u przestra-
szać; wcześnie bowiem starano się Witolda oderwać od Polski i osłabić go, odosabnia ąc.
Przybycie Władysława Jagiełły do Litwy, zerwało nareście układy i nie zostawiło naǳiei
zawarcia poko u.

Krzyżacy chcieli traktować, dopóki nie przystąpiono do traktowania, póki zgoda była
niepodobieństwem; a zbliżenie się do Witolda dawało zręczność rzucania nasion rozǳiału
mięǳy bracią; gdy wszystko składać się poczynało po ich myśli na pozór, wyna dowali
nowe trudności.

Tymczasem w ma u zebrał się se m Rzeszy Niemieckie w Frankfurcie nad Menem;
w. mistrz zaproszonym był także dla układów z Polską i Litwą, ale wysłał tylko dwóch
pełnomocników: w. szpitalnika hr. Konrada Kyburg i komandora Wolfa Zolnhart, dla
złożenia skarg tylko i zażaleń: „Zakon — mówili oni — zagrożony est zawo owaniem,
bo coǳiennie niewierna Litwa i Ruś, przez Polaków posiłkowani, sił nabiera ą. Mięǳy
Polakami, Litwą i Rusią zupełna stała się edność; mówią otwarcie, że co się tycze Li-
twy i Rusi, to i Polskę obchoǳi, chociaż Litwa i Ruś są poganie i nieprzy aciele wiary,
a król polski uzna e się podległym Stolicy Apostolskie , ale króla rzymskiego głową swą
nie uzna e. Gdy niedawno zaniechały się układy mięǳy mistrzem a w. ks. Witoldem,
a ten ostatni wyrzekł, że Rzymskiemu Kościołowi i Państwu Rzymskiemu winien est
to, co inni książęta chrześcĳańscy; wkrótce król przybył do Litwy, wyrzucił ten artykuł
z umowy i położył natomiast: «Co Królestwo Polskie Kościołowi Rzymskiemu winno
est, toż Witold z Litwą i Rusią, spełniać powinien bęǳie». Coǳiennie z Polski dosyła ą
do Litwy poganom oręż, zbro e, miecze, rynsztunek, konie, namiestników, strzelców itd.

⁶⁷całkiem (daw.) — tu: całkowicie, w całości. [przypis edytorski]
⁶⁸nareście — ǳiś: nareszcie. [przypis edytorski]
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tak, że wo owanie nieprzy aciół chrześcĳaństwa, co ǳień sta e się trudnie szem. Wszyst-
kich, którzy się z pogany wiążą i w pomoc im idą, puszcza król przez kra e swo e, ako
książąt szczecińskich i meklemburskich, z któremi się Witold związał, także z biskupem
dorpackim i vitalianami. Zakon w roku przeszłym z przyczyny króla, ciężkie z temi ostat-
niemi miał prze ścia. Król także przeszkaǳa Zakonowi w ego wo nach z pogany, uż to
ostrzega ąc ich, by się wcześnie do obrony gotowali, uż to obwarowu ąc ich grody. Jego
przymierze z sąsiedniemi książęty zaledwie połowę dawnych sił dozwala zebrać Zakonowi,
który niegdyś pod woǳą marszałka dwa razy licznie szy wyciągał w pole. We wszystkich
układach Zakonu z Litwą ma ących na celu skłonienie e do wiary chrześcĳańskie , wy-
stępu e król przeciwko Krzyżakom, a gdy Witold na ostatnim z eźǳie w lipcu zgaǳał się
uż, zabezpiecza ąc chrześcĳaństwo od Litwy daniem zakładników, ustąpieniem niektó-
rych kra ów i odbudowaniem pewnych gródków, obowiązu ąc się żyć po chrześcĳańsku
w posłuszeństwie Kościołowi i Państwu Rzymskiemu, chrześcĳańskich kra ów nie na-
eżdża ąc, niechrzczonych chrzcić każąc i z nieprzy aciółmi wiary się nie wiązać; wszystko
to przez króla zerwanem zostało.

Gdy niedawno na ednym z eźǳie, wielki książę starszyźnie krzyżackie dawał barǳo
pociesza ące zapewnienia i obietnice utrzymania wiary chrześcĳańskie , posłuszeństwo
Kościołowi i Państwu Rzymskiemu, poko u z pany chrześcĳańskiemi; — przy ęto przez
mistrza z radością — przybył król, dowieǳiawszy się o tem, do Litwy, odrzucił umó-
wione punkta i wprowaǳił traktowanie o rzeczy obce , o ziemi dobrzyńskie , kra ten
ks. opolskiemu i Państwu Rzymskiemu, chociaż est ego poddanym, odebrać usiłu ąc.
Zakon oświadczył, że eśli mu król sumę zastawną opłaci, a książę zezwoli na oddanie
e Polsce, chętnie się na to zgoǳi. Inacze postąpić ani może, ani powinien. Ale kra
ten związku nie ma żadnego ze sprawami Litwy i Rusi. Król sta e tylko na zawaǳie
powszechnemu dobru całego chrześcĳaństwa”.

Poseł krzyżacki poleconem miał mięǳy innemi przedstawić na z eźǳie, że król pol-
ski skłonił króla rzymskiego do wezwania w. mistrza do Wrocławia pozornie dla ugody,
a w rzeczy na ego i całego chrześcĳaństwa szkodę; że Wacław żądał wydania sobie ks.
Zygmunta, brata Witolda, aby przez niego od Turków swoich eńców oswoboǳić (⁇),
a z tego powodu w. mistrz nie wydał ks. Zygmunta, — poseł miał przedstawić także, iż
król polski z Turkami ma związki ciągłe, a Litwa wzmacnia się z edne strony od Pol-
ski, z drugie Tatarami, co uż oczewistem est dla wszystkich. — To poselstwo miało,
ak wiǳimy, na celu rozproszyć złe wyobrażenie o Zakonie, akie listy i odezwy króla
polskiego rozsiewały; a czynności Krzyżaków wytłumaczyć akkolwiek.

Ale wszystko to na nic się na z eźǳie nie przydało; to Krzyżacy po większe części fał-
sze rzucali w oczy chrześcĳańskiemu państwu, którego się mienili obrońcami. Staraniem
króla i Witolda Litwa co ǳień widocznie chrześcĳańską się stawała, w kra ach ruskich
obrządek katolicki się krzewił; nazwa pogan obelżywem stawała się kłamstwem. Zakon
pomimo swych pretens i począł traktować z królem o ziemię dobrzyńską; gdyż Jagiełło
wprzód, nim by przyszło do układów o Litwę, chciał to ukończyć.

Umowy o ziemię dobrzyńską, obce są nasze historii, ubocznie tylko się z nią wiążąc.
Pośrednikiem w nich był król węgierski Zygmunt.

Krzyżacy różnych używali wybiegów, aby się utrzymać przy naǳiei przyna mnie za-
garnienia kra ów, z których wygnało ich połączenie Litwy z Polską.

Witolda osobiście zdawali się oszczęǳać, bo ąc [się] z nim wo ny, chcieli go po-
różnić z królem, na z eźǳie ankfurckim wszystkę winę z w. księcia zwala ąc na króla.
Zawarty chwilowy roze m, z niedowierzaniem dla omyłki w dacie, którą wzięli za podstęp
i oszukaństwo, odesłali [Am S. Margarethen Abend . Danzig. Schreiben des . M. am
Witowd].

Witold groźnym był w istocie dla Krzyżaków, nie tylko własną siłą, polskiemi po-
mocnikami, ale podbitemi Tatary. Nikomu więce nad Zakon nie groziło pomnażanie
się potęgi w. księcia. Wstawienie się i pośrednictwo legatów, cesarza, króla rzymskiego,
węgierskiego, przy mowane i odrzucane, nic ukończyć nie mogło.

Chcieli ukończyć, a zawsze pragnąć Litwy lub uǳiału w nie , aki im uczyniły zapisy
Mindowsa, cesarza, papieża, Witolda samego; nie mogąc oswoić się z myślą, iżby im to, co
swo em mienili, wydartem być miało na wieki; a nie umie ąc zdobyć siłą braci pożądanych;
bili się w fałszywem kole, z którego wy ść nie podobna im było. Prawo służące papieżom
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i cesarzom nadawania ziem pogańskich, gdy te dobrowolnie chrzest przy ęły, upadało —
Zakon więc chrzest całe Litwy uważał za nieważny dlatego, że nie przezeń był dany, a kra
spod właǳy ego oswobaǳał.

Króla węgierskiego pośrednictwo ofiarowane, grzecznie usunięte. W. mistrz w pi-
śmie swem do niego, odmawia ąc układów, starał się dowieść, że „długi pokó z Litwą
niedobry był dla Zakonu i dla chrześcĳaństwa, że przezeń wzmacnia ą się poganie, że Wi-
told podbĳa się o edną Ruś i Tatarów, a eśli nie podbĳe, to się z niemi sprzymierzy. Co
widocznem uż est, gdyż w czasie poko u, chciał zawładnąć Rzeczpospolitą Nowogrodu
W., przez co by dla Zakonu stał się niebezpiecznym. Pokó też z Witoldem trwały, nieła-
twy, powinien być obmyślany długo, gdyż obchoǳi nie tylko Zakon, ale chrześcĳaństwo
całe”‼

To nieustanne przebieranie osobiste sprawy Zakonu w suknię dobrą całego chrze-
ścĳaństwa, chociaż formułą tylko było, akie Zakon używał w potrzebie; uwalniało go
od wielu rzeczy i do wielu skłaniało, gdy ich pragnął. Wszystko czyniono w imię dobra
świata, chociaż świat o tem nie wieǳiał.

Konrad Jungingen poko u z Witoldem i Litwą nie chciał, ak mówił, zawierać ina-
cze ak pod opieką i za zgodą Kościoła, króla rzymskiego i książąt Niemieckie Rzeszy;
uważa ąc pogan ako nieprzy aciół naturalnych chrześcĳaństwa.

Od myśli te , że Litwa est pogańską, odstąpić nie chciano; to było fałszywą pod-
stawą budowy; które przecież obalić eszcze było niepodobna w lat ǳiesięć po chrzcie
Litwy, zbudowaniu licznych kościołów, osaǳeniu duchowieństwa itp. — gdyż w istocie
zapadłe kąty kra u dotąd w pogaństwie zostawały, a wo na z Zakonem w innych stronach
apostołować nie dozwalała. Cała Litwa zwała się więc pogańską eszcze. Starania Witolda
o zaprowaǳenie wiary w nadaniach ego są widoczne; ale z drugie strony opieka da-
wana Tatarom, związki z niemi, Ruś niepo ednana z powszechnym Kościołem, szczątki
pogaństwa, dawały pewne powody twierǳeniom Zakonu. Krzyżacy dawali za warunek
poko u rzecz niepodobną do wykonania: aby Witold natychmiast kra e swe całe chrzc-
ścĳańskiemi uczynił (przez co rozumiano i z ednoczenie Rusi także).

Dopóki choć eden poganin zna dował się w Litwie, ślub Zakonu obowiązywał go do
walki. Skutkiem starannie pielęgnowanego wyobrażenia o pogaństwie litewskiem, było
przybywanie pobożnych pielgrzymów; w tym roku nawet z Włoch ciągnęli się goście
krzyżowi. Żmudź, która wy ęta była z przymierza, gdyż Zakon nigdy e w roze mach
nawet umieścić nie dozwalał, na echana została w czterechset luǳi z obcemi, pod woǳą
komandora Ragnedy.

Ale wcześnie ostrzeżeni o niebezpieczeństwie Żmuǳini, osaǳili las, przez który cią-
gnął komandor, napadli nań, wzięli mu dwóchset luǳi i łup uż zagarniony, z pięciuset
koni składa ący się odebrali.

Krzyżacy wrócili ze znaczną stratą.
Świdrygiełło znowu przypuszczony do łaski, uwolniony z więzienia (czy zbiegły) i upo-

sażony ǳielnicą nową. Niewyczerpana była dobroć Jagiełły dla braci, którym gdy tylko
mógł przebaczyć, przebaczał — Świdrygiełło na mnie zasługiwał na to.

Na Podolu nad Dniestrowem otrzymał uǳiał wprost od Polski zależący, z dodatkiem
(za służbę, którą miał pełnić) tysiąca czterechset grzywien z żup solnych. Późnie obdarzył
go król obszernie szemi eszcze w Podolu () posiadłościami, odkupionemi od ǳie-
ǳiców Spytka z Melsztyna; przyda ąc w Polsce: Stry , Żydaczew, Szydłów, Stobnicę,
Drugnią i U ście.

Nie przerywa ąc ciągu rzeczy tyczących się układów z Zakonem, nie wspomnieliśmy
wyże o wyprawie Witoldowe , ak wszystkie ego dotąd przedsiębrane, szczęśliwe , która
była dla Zakonu postrachem nowym.

Ośmielony zwycięstwy na Rusi, zwrócił się Witold na Tatarów, wespół z ks. Moskwy,
umocniwszy się i ma ąc go po sobie.

Tatarzy liǳcy Tochtamysza wyciągnęli z nim razem; wo ska przebyły Don i ścigały
pod Asowem Ordy Mongoło-Tatarów, które rozbite zostały i przepęǳone ku Wołǳe.
O te wyprawie mało barǳo mamy wiadomości; to pewna, że kilka ułusów tatarskich
w niewolę za ęte zostały. Część ich odesłana królowi polskiemu, i ci osaǳeni w Polsce,
zmuszeni byli do przy ęcia chrztu; większa liczba osiadła w Litwie. Osady te tatarskie
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dlatego zwłaszcza zasługu ą na uwagę, że Witold nie zważa ąc na to, ak go oczerniano,
bo w te chwili Zakon właśnie we Frankfurcie zwycięstwo ego malował ako zamach na
chrześcĳaństwo i wołał o zemstę na pogan; — Witold osaǳał zabranych i podda ących się
z prawami obywatelstwa na ziemi litewskie , z obowiązkiem tylko służenia na wo nę; lecz
nie zmusza ąc ani do odmiany wiary, ani do ta enia się upokarza ącego z e obrzędami.

Było to, na owe czasy, wielkie odwagi i wyższego umysłu ǳiełem. Tatarzy też umieli
dobroǳie stwo zawǳięczyć wiernością kra owi, w którym nie ak po mańcy i niewolni-
cy, ale ak bracia przy ęci byli. Osiedli oni w Wileńskiem nad Waką, w Trockiem, Liǳ-
kiem, Nowogróǳkiem, Oszmiańskiem, Brzeskiem, na Wołyniu i w Zapuszczańskiem
[Narbutt].

Nie wszystkie wszakże osady Tatarów od tych brańców wo ennych pochoǳić się zda-
ą. Mamy ślady, że daleko dawnie osiadali w Litwie, uż ako sprzymierzeńcy na wo nę
służąc, a potem po długim pobycie, zamieszku ąc w kra u; uż ako wygnańcy dobrowol-
nie przenosząc się do Litwy.

Jednakże i obe ście się z eńcami Witolda zgodnie malu ą historycy, nad wiek i przy-
kłady obce, luǳkiem, a głębokie polityki ǳiełem. Tą łagodnością i tolerowaniem ich
wiary, którą cały naówczas świat prześladował, bezprzykładnym eszcze, Witold pozyskał
sobie Tatarów wszystkich. Krzyżacy nie bez przyczyny lękali się pomnożenia sił Witol-
dowych niemi.

Ilekroć styka ą się Tatarowie z Litwą, zastanowienia godne ich stosunki. W wo nie
Litwa ich prawie zawsze zwycięża, często też przymierzy się z niemi i ednoczy. W chwili
gdy Ruś zawo owu ą, Litwa albo ich przemaga lub wespół iǳie z niemi. Gdy nam mówią
o ǳiwnem podobieństwie ęzyka Tatarów białogroǳkich z litewskim, nie estli to także
dowodem, że mięǳy temi narody było akieś pokrewieństwo stare? Stosunki zda ą się to
potwierǳać.

Tochtamysz po te wyprawie Witolda znika nam z oczu.
Nie wiem, czy skargom i wykrzykom krzyżackim, czy może staraniu i pieczy, akie

ciągle okazywała Jadwiga o nawrócenie Litwy, winną ona była zakład naukowy dla nie
służący, w tym roku uczyniony [Długosz]. Przy Akademii Praskie założyła Jadwiga Col-
legium, przeznaczone dla kształcenia się młoǳieży litewskie . Był to zapewne w pierwot-
ne myśli rozsadnik duchowieństwa. Na ten przedmiot zakupiony został dom murowany,
niedaleko pałacu króla i królowe , obrócony czołem ku miastu nowemu, blisko Colle-
gium św. Wacława. Obdarzono Collegium Litewskie rocznym dochodem dwóchset kop
szerokich groszy praskich, skupiwszy na ten przedmiot, za zezwoleniem króla Wacława,
sąsiednie pod Pragą wioski, które dochód ten dawać miały. Błogosławiona ta myśl kró-
lowe , która w owych czasach inacze ak za granicą uskutecznić się nie mogła; a może dla
tego w Praǳe dopełnioną została, żeby Europa zachodnia wiǳiała Litwę chrześcĳańską;
— niewielkich dla Litwy była skutków, naprzód z powodu oddalenia, potem dla rozga-
łęzione w Czechach herez i, które unika ąc, zabroniono nawet przystępu do zarażonego
nią kra u i powrotu z niego do o czyzny.

Z Zakonem nie ustawały próby poko u i starania układów. Król węgierski wezwał
w. mistrza na z azd dla polskich spraw, zwłaszcza (o ziemię dobrzyńską) do Gniezna.
Tu znowu mistrz przedstawiał niepodobieństwo zawarcia stałego przymierza, nie tyka ąc
Litwy, w które chciał naprzód zmian zupełnych, wedle myśli swo e . Znowu nic nie
uczyniono. Czy to szło o Litwę samą, czy o układy z królestwem polskiem, Zakon dawał
do zrozumienia, że dopiąć musi posiadania ziem, których się właścicielem z prawa uważał.
W tym celu dla u ęcia sobie sęǳiów i kieru ących naówczas opinią monarchów, u książąt,
rozdawano podarki, posyłano z Prus sokoły i białozory, wyborne godło Zakonu!

Z ks. mazowieckim Ziemowitem, zawarł Zakon umowę nową, da ąc mu sumę pewną
na zastaw Płuńska nad Narwią. Czy to było w przewiǳeniu wo ny uczynione i zmierzało
do zapewnienia sobie ego pomocy?


Do roku  nic nowego i stanowczego w stosunkach Zakonu z Litwą nie zaszło. Co
ǳień strasznie szą była dlań potęga Witolda, ego wpływ na Rusi, zawo owania Tatar⁶⁹

⁶⁹Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
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i związki; z radością więc zapewne powitano pismo Świdrygiełły, który uciekłszy z Po-
dola tylko co mu wyǳielonego, wzywał ich pomocy, zbiegiem uż będąc w Węgrzech.
Zakon otwarcie nie podał mu ręki, obawia ąc się Witolda; ale strasząc wielkiego księcia
Świdrygiełłą, nim ak narzęǳiem zbliżyć chciał pomyślne zawarcie poko u, obu stronom
potrzebnego.

Tymczasem też skargi i żale co przedtem, o usilności prowaǳenia wo ny z pogany,
znów na Zachoǳie szerzono (Jan Rymann do Niemiec wysłany). Ubolewano nad tem,
że król polski Litwę zbogaca orężem i końmi, i pielgrzymów do Prus przez księstwo
szczecińskie nie puszcza. Skargi te były powtórzeniem wyże przywieǳionych, zawsze
z większą na króla niż Witolda zaciętością. Lecz to w nich nowego wyczytu emy, że król
polski i Witold stara ą się o Koronę dla Litwy i Rusi, którą Witold ma lennem pra-
wem od Polski trzymać; o co u papieża zabiegi poczyniono. Przedstawiono to ako myśl
silnie szego połączenia tych kra ów, na zgubę Zakonu przedsięwziętą. Proszono książąt
chrześcĳańskich, aby się przeciw temu u papieża stawili; bo na słowo Witolda rachować
nie można, a człowiek ten niebezpiecznym est dla chrześcĳaństwa!

Ta wieść była czysto zmyśloną. U rzemy późnie , że korona litewska była myślą Witol-
da, który Litwę odrębnem państwem starał się uczynić, za poduszczeniem cesarza i Za-
konu; — ale Polska nigdy temu sprzy ać nie mogła; pogląda ąc tylko, rychło li połączoną
Litwę wcielić, z ednoczyć z sobą istotnie i zupełnie spolszczyć bęǳie mogła. Sami kroni-
karze Zakonu (Limlebladt) pod tymże rokiem ozna mu ą akby początek walki przyszłe
o koronę litewską, która ostatnie dni ostatniego bohatera Litwy zatruć miała.

Podług niego, królowa Jadwiga posłała w tym roku do Witolda, wymaga ąc dani od
niego, pisząc, że Litwę w darze ślubnym przyniósł e państwu Jagiełło, że e się należy
danina. Witold miał zwołać radę ba orasów i przednie szych swoich, list ten e odczytał
i spytał:

— Chcecieli iść w niewolę polską i haracz płacić?
Odpowieǳieli ednogłośnie, że nigdy nikomu nie płacili dani i płacić e nie myślą.

To przedstawia kronikarz ako powód zbliżenia się Witolda w tym czasie do Zakonu.
Sąǳim, że wypadek ten cały źle est po ęty i wystawiony w kronice; niemnie ednak
prawdopodobna, że naówczas uż zależność od Polski ciężyć mogła Witoldowi, że myślał,
ak Litwę odrębną i niepodległą uczynić.

Zawsze edną odpowiedź da ąc w spraw ie o ziemię dobrzyńską, Zakon zawarł znowu
z Witoldem roze m [Friedebrief des  M. dat Marienb. Dienst. nach Palmtag  — do
trzech tygodni po W. Nocy]. Poprzeǳić to miało, wedle niemieckich kronik, żądanie
Jadwigi, którem oburzony Witold zbliżył się do Zakonu.

Zakon uż mu okazać musiał tę nieszczęsną Koronę, o którą nie Władysław Jagiełło,
ale Witold miał się usilnie starać, dla które miał umrzeć.

Jakoż wiǳiemy zaraz, że Witold zapragnął sam uż o pokó mówić i układać się bez
dołożenia króla. Po naraǳie ze starszemi wysłani do Grodna w. komandor Wilhelm
Helfenstein, w. szpitalnik Konrad hr. Kyburg, komandor Ragnedy Marquard Salzbach
i Jan Schönfeld komandor w Osterode. Witold z panami litewskiemi sam w Grodnie się
zna dował.

Po rozmaitych wnioskach z obu stron czynionych, przyszło do zgody na punkta na-
stępu ące:

W. ks. Witold ustępował Zakonowi część Żmuǳi, które granice opisane zostały.
Mięǳy Prusami a Litwą oznaczono też stałą granicę, a mianowicie od wyspy Salin (salla
po lit. wyspa) u u ścia Niewiaży do rzeki Narwi. Jeśliby ks. Ziemowit lub ego następca
okupili Wiznę, z te strony też miała być oznaczona granica wedle ukazania starych luǳi.

Ks. Witoldowi i ego następcom (równie i w. mistrzowi) pozostawiono wolność ło-
wów około Szeszuppy i nad Bobrem. Na z eźǳie w. księcia z w. mistrzem oznaczyć się
ma ącym, opisać miano granice, umówić o nie i opieczętować akt. Jeśli w. mistrz żądać
tego bęǳie, a w. książę zezwoli, wy edna się utwierǳenie umowy przez króla polskie-
go; naówczas obowiąże się Witold dopomóc Zakonowi do zbudowania dwóch lub trzech
zamków nad granicą, gǳie w. mistrz zechce, za co książę Zygmunt z zakładu i niewoli
uwolniony być ma. Z obu stron oswoboǳeni będą eńcy; Witold przestanie rościć prawa
do Pskowa i owszem dopomóc ma do podbicia go Zakonowi; a Zakon wza emnie posił-
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kować go bęǳie do zdobycia Nowogrodu Wielkiego. W obu kra ach handel swobodny
być ma od nowych ceł i opłat, oprócz starego zwycza nego myta. Obie strony zbiegów
przy mować i osaǳać ich bez wieǳy swe nie będą. Witold obowiązu e się kra swó
i lud do chrztu przywieść i poddać właǳy Kościoła i Państwa Rzymskiego (ten warunek
chytrze podrzucony został; gdyż na mocy ego Krzyżacy spoǳiewali się oǳyskać dawne
nadania) ak inni książęta podlegli byli państwu; — obowiązu e się nie na eżdżać państw
chrześcĳańskich, chyba go gwałt i niesprawiedliwość wyrząǳona zmusi do tego; uczyni
co bęǳie mógł tylko dla rozszerzenia wiary w swym kra u. Obie strony wza emne szkody
i krzywdy sobie daru ą i zapomną ich na zawsze. Witold nie bęǳie przepuszczał przez
kra swó żadnych wo sk przeciw Zakonowi idących, Zakon też wza emnie. Więźniów
zbiegłych kryć obie strony nie będą, lecz wydawać sobie. Żadna strona bez wieǳy i ze-
zwolenia drugie nie bęǳie przeprowaǳać wo sk przez kra sąsiedni; a czyniąc to za zgodą
sprzymierzenia, żadne nie dopuści się szkody. Obie strony wiernie i bez podstępu obo-
wiązały się zachować umówione punkta. Nareszcie postanowiono z azd mistrza i Witolda
osobisty w poczcie panów i starszyzny z obu stron dla spisania traktatu i opieczętowania
go, w ǳień św. Michała, na wyspie Salin.

Ten dla Litwy ze wszech miar nieszczęśliwy traktat zawarty został d.  kwietnia.
Cały on dowoǳi, że Witold mieczem racze niż piórem z Zakonem ǳiałać był powi-
nien. Krzyżacy wszystko prawie otrzymali, czego chcieli. Dla przyszłości zaś dwa zwłaszcza
punkta umowy były nasieniem wiela złego, zarodem nieznacznym upadku. Pierwszym
było ǳiałanie odrębne od Polski, bez porady e i zgody; drugim ustępstwo części Żmu-
ǳi, które było akby potwierǳeniem praw roszczonych do nie przez Zakon. Ustępstwo
to na szkodliwszym w przyszłości się stało. Wreszcie poddanie się państwu rzymskiemu
i Stolicy Apostolskie w rzeczach politycznych, groziło wyprowaǳeniem na aw dawnych
nadań papieża i cesarza.

Nie wiemy, co zmusić mogło Witolda do zawarcia tak nieszczęśliwego traktatu; ale
ani myśl zawo owania Tatarów, ani zamiar podbicia Nowogrodu Wielkiego, nie uspra-
wiedliwiała nieopatrznie uczynionego poko u.

Pisarze Niemieccy mówią, że litewscy ba oras i panowie przy ęli radośnie wieść o za-
wartym poko u; że się nań chętnie zgoǳili. Lecz znaczenie ich ówczesne tak było małe,
podległość tak wielka, wola Witolda tak stanowcza, że sprzeciwiać się mu nikt nie śmiał,
nikt nie mógł. Odmówienie dani Polsce, grożące przyszłości Litwy, mogłoli do tyła za-
ślepiać, że pokó z Zakonem haniebnym uczyniło pożądanym? Nie lepie li było zapłacić
dań Polsce, niż Żmudź dać w ręce Zakonu?

Zakon zaraz okazał, ak umowy cenił i ak e spełniać myślał. Wezwany do uwolnie-
nia ks. Zygmunta wedle zobowiązania; odpowieǳiał, że nie wprzód to uczyni, aż zamki
odbudowane zostaną. W. mistrz nie dowierza ąc Witoldowi i chcąc się o ego szczerości
przekonać, do roku postanowił go zatrzymać.

Zakon przy tem wiǳąc, że Witold zawarł traktat bez wieǳy i dołożenia się króla,
lękał się uż o ego spełnienie. Sam nie dowierzał temu, czego dokazał, tak mu się to
wielkiem zdawało. Tymczasem Witold waha ąc się z ukazaniem traktatu, nie mogąc i nie
chcąc zrywać z Polską, począł wtrącać nowe punkta do umowy o ziemię dobrzyńską,
rozpatrzył się za późno, iż nieostrożnie poddał się właǳy państwa rzymskiego. Co ǳień
nowe powstawały trudności. Mistrz wiǳiał wielkie swe ǳieło bliskiem spełznienia; pisał
nalega ąc na Witolda, aby obce rzeczy (ziemi dobrzyńskie ) nie wtrącał do umowy i uż
poczętych układów nie zrywał, nowy z azd proponu ąc dla porozumienia lepszego.

Traktowania rozpoczęły się na nowo i zaszły tak daleko, że dozwolono mistrzowi około
Zielonych Świąt, wysłać luǳi na granicę litewską dla rozpoczęcia budowy dwóch zamków.
Witold uplątany przez Krzyżaków, dozwolił im wznieść warownie w Angeruppe i nad
Łykiem. Coǳiennie silnie owładany przez chytrych zakonników, poczynał skłaniać się
ku nim, odrywać od Polski i szukać zbawienia Litwy w środkach, które ą o zupełną zgubę
przyprawić mogły. Zabierano się do uroczystego zawarcia stałego przymierza; z Niemiec
na świadka i współǳiałacza przysłany rycerz akiś, miał książętom cesarstwa donieść o ego
spełnieniu.

W końcu września w. mistrz przedsięwziął w tym celu podróż do granic litewskich,
z w. komandorem, marszałkiem, w. szpitalnikiem, w. szatnym i wielu innemi Zakonu
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starszemi, komandorami, mistrzem inflanckim, marszałkiem Inflant, biskupami Erm-
landii, Samlandii, prałatami, rycerzami, ślachtą itd.

Witold, przybył sam z żoną, biskupem wileńskim Wasiłło, w wielkim poczcie książąt,
ba orasów i panów. Rozpoczęto umowy na wyspie Salin, wedle punktów wprzód przy-
ętych w Grodnie i dnia  paźǳiernika traktat na wyże wyszczególnionych warunkach
zawarty i opieczętowany został. W. mistrz przyrzekł eszcze, z nikim nigdy przeciwko
Witoldowi się nie wiązać, kra ów ego nie nachoǳić; Witold wiarę rozszerzać, Stolicy
Apostolskie i państwu rzymskiemu podlegać itd. Witold nic tu uż nie wspominał o za-
twierǳeniu przymierza przez króla polskiego, co nowym było błędem; wymienieni ze
strony W. Ks. Litewskiego byli tylko: Włoǳimierz stry eczny brat, Zygmunt roǳony,
Aleksander ks. Starodubia, Iwan ks. olszańskie i Jan książę drucki.

Okupiony tak drogo Zygmunt Kie stutowicz i inni zakładnicy, uwolnieni nareszcie
zostali. W kilka dni potem w Kownie zobowiązał się eszcze Witold na piśmie dopomóc
do budowy dwóch zamków na granicy i w przeciągu lat ośmiu dozwolić wywozu z Litwy
materiałów, ako: kamienia, wapna, drzewa znad Niemna, Strawy, Neris, aż do Szwen-
tuppy (Szwenta); łowy dla w. mistrza do ego życia dozwolone nad Szeszuppą i Bobrem.
Określenie granic odłożono na czas późnie szy, co też dopełnione zostało.

Pokó ten uroczyście zawarty, wiązał silnie Litwę do Zakonu i — był tylko dowodem,
że losem kra u było zginąć, gdyż broniąc się od edne podległości, wpadał w drugą, daleko
cięższą i niebezpiecznie szą. Układy te natchnione akąś niechęcią ku Polsce, są wielkim
błędem panowania Witolda.

Po zawarciu poko u nastąpiły uczty i biesiady wza emnie sprawiane przez w. księcia
i mistrza, którzy się na nich z całym dworem zna dowali. Niemcy ǳiwili się ze wspania-
łości sukien i drogości kle notów ks. Anny.

Nieszczęściem, poddmuchnione przez Zakon dały się słyszeć wykrzyki ba orasów ob-
wołu ące Witolda królem Litwy i Rusi. Głosy te były umyślnie wzniesione, do duszy
dumne trafia ące, które Polskę z Litwą poróżnić miały na chwilę i zagrozić im rozǳia-
łem. Jak gdyby wyższa akaś ręka o błęǳie popełnionym i niebezpieczeństwie grożącem
ostrzec chciała Witolda, zaraz za powrotem do Grodna z żoną, o mało nie zginęli przy-
padkowo. W komnacie ich za ął się pożar tak silnie, że gdyby ulubiony kotek morski nie
zbuǳił wielkich książąt, byliby skonali w płomieniach.

Suknie, kle noty i wytworne stro e ks. Anny padły tylko ofiarą.
Nie wiemy, ak przy ętą została w Polsce wiadomość o zawarciu tego przymierza, które

zastraszyć było powinno. Król Władysław zupełnie zerwał układy o ziemię dobrzyńską,
królowa pisała tylko do mistrza w rzeczach handlu mięǳy Prusami a Polską, stara ąc się
nowym za ściom zapobiec.

Wiǳieliśmy uż nieraz w ciągu poprzeǳa ących ǳie ów, czem była Żmudź, teraz Zako-
nowi ustąpiona; oǳnaczały ą: silne przywiązanie do wiary, uczucie i zamiłowanie swo-
ego bytu niezależnego; uż siła ludu, uż samo położenie wśród rzek i lasów, czyniły ą
niedostępną i trudną do zdobycia dla Zakonu. Napadana, niszczona, wstrzymywała na-
azdy i oddawała e mściwie; — chrzest eszcze tu był nie doszedł. Zakon otrzymawszy
kra ten od Witolda, postanowił opanować, co nie było łatwem, gdyż dotąd imieniem
wielokroć będąc e panem, nigdy do posiadania rzeczywistego przy ść nie mógł.

Trochę gości zagranicznych, mianowicie Francuzów, skłaniali do wyprawy: zima tylko
niepomyślna wstrzymywała pochód.

W początku lutego w. marszałek Zakonu Werner von Tettingen z gośćmi, wpadł
ku Miednikom, które przymierzem za ęte nie były. W tymże czasie wo sko inflanckie
wtargnęło w północną część Żmuǳi, a lud zebrany wyszedł przeciwko niemu. Marsza-
łek plądrował dni cztery bez oporu, ogniem i mieczem kra niszczył, wziął ǳiewięciuset
eńców i szybko z niemi ustąpił.

Gdy Inflantczycy też po ǳiesięciodniowem pustoszeniu z tysiącem eńców i pięciuset
końmi zrabowanemi cofali się, Żmuǳini obrócili się na odǳiał pruski, który spiesznie
granice przeszedł, nim napadnięty został.
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Takiemi to wyprawy, rzezi i mordów pełnemi, Zakon dopełniał ślubu walczenia z po-
gany! Żmudź pogańska, z które chrztem się ociągał z dawna, potrzebna mu była ak zwie-
rzyniec dla krwawych łowów. W lecie wyszli znowu Prusacy plądrować dni edenaście;
ale luǳie uszli wcześnie, zniszczono tylko zboża i posiewy. Gości nie było, pasowano
więc na rycerzy pachołków pruskich na zgliszczach.

Opuszczenie Żmuǳi przez Witolda mogło i powinno było kra ten nieszczęśliwy na
wieki od niego oderwać; zdawał się bowiem nie patrzeć nawet na srogie pustoszenie te
ziemi braterskie Litwie. Los pomścił tę obo ętność występną, klęską niespoǳiewaną,
która była akby powtónem ozna mieniem Witoldowi, iż zszedł z drogi wielkie i prawe .

Okupiwszy drogo pokó i bezpieczeństwo Litwy od Zakonu, Witold myśl swą za-
wo owania Tatarów, podbicia ich i rozszerzenia kosztem ich właǳy swe w Rusi, chciał
przyprowaǳić do skutku. Wielkie siły na ten cel zgromaǳać się poczęły.

Tymczasem Nowogroǳianie, których z pomocą Krzyżaków miał naǳie ę pod opiekę
swo ą zagarnąć i uczynić sprzymierzeńcami Litwy, uciekli się do W. Ks. Moskiewskiego,
lęka ąc się zapewne Witolda, aby zbyt chciwy właǳy, raz stawszy się panem, nie chciał
przywłaszczyć sobie całego rządu kra u, zmienia ąc dawne ego prawa.

Obrażony tem Witold, nagle zerwał z Nowogrodem, odesłał traktaty dawnie zawarte
i wypowieǳiał wo nę. Nowogród zwrócił W. Ks. Litwy listy poko u wza emnie, sposobiąc
się do oporu.

Lecz myśl podbicia Tatarów nie dozwoliła Witoldowi iść na Nowogroǳian, odłożył
to na późnie , całemi siły gotu ąc się z Tochtamyszem, którego prowaǳił na na eźdźców
Rusi. Zamierzał pokonać wszystkie ich ordy, zwyciężyć Tamerlana i utorować sobie drogę
na Wschód.

Wysłani na wszystkie strony posłowie, dla wezwania lenników i sprzymierzeńców.
Do w. księcia Moskwy, któremu ciężyło arzmo ordy, wyprawiony z prośbą połączenia
Jamont namiestnik smoleński. Lecz w. książę więce podobno Witolda niż Tatarów się
lękał, przewidywał on, że zwycięzca Ordy byłby sięgnął, pręǳe późnie , po W. Ks. Mo-
skiewskie; wysłał więc nie posiłki, ale córkę Witoldową, a żonę swo ą, do Smoleńska,
gǳie podówczas bawił Witold, z poleceniem ta emnem wytłumaczenia mu, że nie mógł
dobyć awnie miecza na Ordę, które hołdownikiem był dotąd.

W. księżna mile od o ca przy ęta, obsypana darami kosztownemi, obrazy i relikwia-
mi niegdyś z Carogrodu sprowaǳonemi, od echała po kilku tygodniach pobytu. W.
książę moskiewski otwarcie nie mogąc połączyć się z Witoldem, poszedł ednak przeciw-
ko Tatarom ku Wołǳe i Riazaniowi, słabo wszakże i akby z przymusu tylko ǳiała ąc.
Zięć i teść z niedowierzaniem i nieufnością wza emną poglądali na siebie. W. ks. Bazyli
wieǳiał może, iż w umowach z Tochtamyszem zawartych stało, iż przyszły chan miał
Moskwę oddać W. Ks. Litewskiemu, w zamian za przywróconą właǳę nad Złotą Ordą,
nadwołżańskiemi kra ami, Taurydą i Azowem.

Ze Smoleńska udał się Witold do Kĳewa, gǳie się zewsząd posiłkowe wo ska ruskie,
polskie, wołoskie, Tatarowie i Niemcy zbierali.

Polska także patrzała na tę ogromną wyprawę nie bez skryte bo aźni, i Władysław
Jagiełło, i Jadwiga odraǳali wo nę Witoldowi, przewidu ąc zagraża ące z nie skutki, eśli-
by w. ks. litewski zwyciężył; wszakże znaczne posiłki polskie przybyły. Młoǳież garnęła
się pod chorągwie ciągnące na Tatarów. Na znakomitsze roǳiny polskie, Tarnowscy,
Spytkowie, Szamotulscy, Ostrorogowie, Warszyccy, Sochowie, śpieszyli do boku Wi-
tolda. Z Rusi zwołano książąt, w licznych pocztach przybywa ących, tak że kroniki liczą
litewsko-ruskich książąt pięćǳiesięciu; Krzyżacy nawet dali odǳiał posiłkowy pod ko-
mandorem Ragnedy Marquardem Salzbach, z pięciuset wyborne azdy złożony.

Książęta mazowieccy przystawili swe poczty, słowem, liczba i dobór żołnierza zapo-
wiadać się zdawała zwycięstwo; a obóz na lewym brzegu Dniepru powiewa ący chorą-
gwiami, oddychał żąǳą bo u i weselem, obiecu ącem wygraną nad nieprzy aciółmi Krzy-
ża.

Wśród tego wesela, eden tylko głos akiś wieszczy, starca pielgrzyma [Rpm XVI. w.
u Narbutta] Jana z Pokrzywne , zapowiadał śmierć i klęski, ale nikt go nie słuchał, tak
pewnem zdawało się zwycięstwo.

Starzec prorok zniknął wkrótce z obozu, idąc dale na Wschód w przedsięwziętą drogę.
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Tymczasem przybyli posłowie Tatarscy, wymaga ący wydania Tochtamysza, nie króla,
ale zbiega i wygnańca, a nieprzy aciela Temir-Kutłuka.

Witold odpowieǳiał im:
— Idę sam zobaczyć się z Timurem.
Całe siły wyruszyły na południe ku Timurowi, który za Sułą, Chorolem, i Psołą stał

nad brzegami Worskli z Mogułami, prosząc o pokó , lęka ąc się walki, a chytrze wyglą-
da ąc posiłków.

Stanęli, Ruś, Litwa, Niemcy, Wołochy i Polacy u brzegów Worskli; Witold na ich
czele. Na przeciwnym brzegu widać było ćmę Tatar⁷⁰ i szare namioty Timur-Kutłuka.
Chytry chan postanowił zwlekać, wygląda ąc posiłków, a tymczasem posyłał posły i uda-
wał, że poko u prosi.

— Po co — mówił ich usty do Witolda — iǳiecie na mnie? Nigdy kra ów twoich
nie na eżdżałem.

Witold odpowieǳiał mu dumnie:
— Bóg mi zgotował panowanie nad wszystkiemi kra ami ziemi; bądź hołdownikiem

moim lub niewolnikiem zostaniesz.
Timur zdawał się truchleć, licząc siły Witoldowe, oglądał się za siebie, czyli nie ciągną

swoi, i mówił dale :
— Uzna ę cię starszym i goǳę się płacić ci dań coroczną.
Lecz im się barǳie upokarzał, tem Witold wymagał więce , żąda ąc w zamian poko u

nie tylko daniny i hołdu, ale bicia monety z twarzą w. księcia i znakiem litewskim na
dowód poddaństwa.

Przewrotny chan udawał, że się namyśla eszcze, ociągał się i zwlekał, posyłał po-
darunki i od dnia do dnia odkładał ugodę, łechcąc dumę w. księcia, aby uzyskać czas
potrzebny. Witold ufny w swe siły, wiǳiał się uż u kresu swych życzeń i sąǳił, że nie
wy mu ąc z pochew oręża zawłada⁷¹ Tatarami. Timur wciąż spoglądał ku południowi.

Nagle, gdy układy bliskie się zdawały końca, Tatarzy zerwali e: nastąpiło głuche mil-
czenie, po niem przestrach ǳiwny w obozie. Timur doczekał się posiłków oczekiwanych:
stary, osiwiały w bo ach wóǳ tatarski Edyga, z którym ak szarańcze chmury pogan cią-
gnęły, stał nad brzegami Worskli.

Był on niegdyś sługą Tamerlana, którego łaską się szczycił, a w Orǳie drugim Ma-
ma em, rząǳił chanem i kierował tłumami.

Zaledwie przyszedł a dowieǳiał się o warunkach umowy, rzekł Timurowi:
— Lepie umrzeć.
I zażądał wiǳenia się z Witoldem.
— Waleczny kniaziu — rzekł Edyga szyǳąc — młody Timur mógł cię uznać starszym

nad sobą, ale nie a. Ja estem wiekiem starszy nad ciebie, więc pokłoń mi się, płać dań
i odbĳa pieniąǳe z mo ą pieczęcią.

To niespoǳiewane urągowisko zǳiwiło i oburzyło Witolda, który z wściekłością rzu-
cił się do walki i natychmiast przeprawił przez Worsklę. Było to dnia  sierpnia (Feria
Tertia post festum S. Laurentii).

Siły tatarskie tak nagle groźne ukazały się Polakom, że Spytek z Melsztyna wo ewoda,
ćmy pohańców⁷² wiǳąc i rozważa ąc położenie swoich wo sk przypartych do rzeki, raǳił
racze umawiać się o pokó dogodny obu stronom, niżeli krew daremnie przelewać lub
uciekać haniebnie. Lecz towarzysze Witolda, przywykli do zwycięstw, ufni w ogromne
ego siły, młoǳież polska uniesiona odwagą, krzyczeć i wołać zaczęli:

— Zniszczemy niewiernych!
Nie aki Paweł Szczukowski herbu Gryf, obrócił się do starca i rzekł mu szydersko:
— Jeśli ci żal piękne żony, wo ewodo, i rozkosznego żywota, idź, a nie psu serca

tym, co chcą umrzeć, eśli nie potrafią zwyciężyć.
Spytek odparł mu chłodno:
— Ja polegnę, ty — ucieczesz!

⁷⁰Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
⁷¹zawłada — ǳiś: zawładnie. [przypis edytorski]
⁷²pohaniec (z rus.) — poganin; używane gł. wobec Tatarów, Turków i in. plemion az atyckich. [przypis

edytorski]
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Wo sko całe wrzało ochotą do bo u; nareszcie d.  sierpnia, we wtorek, dany znak
do walki.

Witold pierwszy rzucił się na Tatarów; spoǳiewał się on ǳiałami, które przywiózł
z sobą spod Kĳewa, nadstarczyć za liczbę wo owników, która wobec ogromu sił tatarskich
była niewielką. Lecz Tatarowie wpada ąc na skrzydła, harcu ąc dokoła, unikali postrza-
łów, które za linią ich próżno padały. Sam tylko środek wo sk Edygi rozbili Litwini
gwałtownem uderzeniem i ǳiałami, i uż się mieli za zwycięzców, gdy Timur-Kutłuk
zaskoczył niespoǳianie z boku, uderzył na skrzydło i pułki przełamał.

Litwa i e sprzymierzeńcy, nie tak pobici ak racze przerażeni, zapomnieli o orężu,
rozpierzchli się i unosić życie za Worsklę zaczęli. Tochtamysz pierwszy uszedł za rzekę
o głowę swo ą się lęka ąc, zanim poszli Krzyżacy z Witoldem, i ów pan Szczukowski, co
się tak przechwalał przed bitwą. Spotkawszy go Spytek wo ewoda krakowski uż zmie-
rza ącego do odwrotu: „Czas est — zawołał — Pawle, abyś two e chełpliwe przechwałki
czynem potwierǳił”. To rzekłszy, rzucił się ze swoim odǳiałem wśród zastępów nie-
przy acielskich, gǳie bohaterską śmiercią, przeszyty chmurą strzał, zatrzymu ąc na sobie
siły, aby Witold miał czas się cofnąć — poległ wśród stosów trupa tatarskiego.

Rzeź była straszliwa, klęski niepoliczone: oba rzeki brzegi zawalone trupami, krwią
ociekłe, wody płynęły ludźmi i końmi. Wrzask Tatar⁷³ do późne nocy mordu ących nie-
dobitków, zarzyna ących tych, co się w niewolę dostali, rozlegał się nad pobo owiskiem.
Z wo sk Witoldowych ledwie część trzecia została i uszła cało.

Mnóstwo książąt polegli na placu: Hleb Świętosławowicz Smoleński, Michał i Dy-
mitr Daniłłowicze Wołyńscy, potomkowie Daniela króla halickiego, Andrze Kie stuto-
wicz Garbatym zwany Potocki, Dymitr Olgierdowicz książę brański, Michał Jawnulowicz
Zasławski, Andrze Dymitrowicz książę korecki, Jan Skinder i Andrze synowie Korybu-
ta, ks.ks. Druccy, Jan Jewłaszkowicz, Jan Borysowicz Kĳewski, Hleb Koriatowicz, Symon
i Michał Podberezcy, Teodor i Dymitr Patirgowicze Wolscy, Jamontowicz, Jan Juriewicz
kniaź bielski i innych wielu, ruskie kroniki bowiem liczą siedemǳiesięciu czterech książąt
poległych. Z Polaków: Spytek z Melsztyna, który na sobie zatrzymu ąc odǳiał tatarski,
ma ący ścigać Witolda, ocalił mu życie, święcąc swo e, Warsz z Michałowa wo ewoda
rawski, Socha Płocki, Pilik Warszawski (?), Jan Głowacz, Bohusz, Łuczko z Wa szyna,
Rafał Tarnowski, Jan z Laszenic Nałęcz, Tomasz Wierzynek, Piotr z Miłosławicz, krom
innych mnie znakomitych.

Dymitr Korybut ze swemi w głąb ćmy tatarskie zapęǳiwszy się, okolony, ściśnięty,
z konia spadłszy, stratowany został. Witold, Dobrogost z Szamotuł i Sęǳiwo Ostrorog
ze Świdrygiełłą zbiegli przemienia ąc konie, których szybkości winni byli ocalenie, gdyż
Tatarzy długo gnali za niemi.

Dworzanie Spytka z Melsztyna, którego dwór na wzór królewskiego był urząǳo-
ny, przy panu swoim wszyscy prawie polegli; eden tylko z dwóch podskarbich ego ze
skarbem pańskim umknął.

Wo ska Tatarów i Witoldowego liczby nie wiemy; niektórzy siły Ordy liczą do  
głów, a Witoldowe do  . Straty z obu stron ogromne, do   ludu wyniosły.

Zastępy tatarskie posunęły się zaraz ku Dnieprowi, goniąc za szczątkami wo sk Wi-
tolda aż pod Kĳew, który opasany, okupił się trzema tysiącami rubli. Sam Monaster
Pieczerski złożył  rubli okupu. Timur zostawił tu swoich Baksaków, a z częścią luǳi
poszedł ku Łuckowi, który oblegać zamierzał. Wszakże nie ważąc się na to, z niczem
powrócił.

Była to straszna klęska, lecz na większa w moralnych swych skutkach: Litwa zachwiała
się w wierze o swo em szczęściu przeciw Tatarom, zwątpiła o siłach i przerażona stratami,
długą po nich dźwigała żałobę.

Poniesiona przecież klęska, nie zraziła całkowicie Polaków, ani Witolda. Jeśli kroni-
karzom wierzyć mamy (Wapowski) król Władysław nadesłał posiłki znaczne Witoldowi,
z rozkazem, aby brzegów Dniepru od swo e strony pilnował i prze ścia rzeki bronił wszel-
kiemi siłami, obiecu ąc całą potęgą Polską, eśliby tego było potrzeba, przy ść w pomoc
Litwie. Witold, gdy Tatarzy puścili się na Taurydę i oblegali Kaffę, leżał obozem nad
Dnieprem w Tawaniu, o dwa dni drogi od ego u ścia. Tu on z Polakami i Litwą oczeki-

⁷³Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
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wał Edygi powraca ącego z Taurydy, pewien, że zapłaci na przeprawie poniesione straty.
Witold miał się przechwalać przed swemi, że nie tylko Edygę, lecz samego Tamerlana
ze wszystkiemi wo skami Wschodu wstrzymałby u przeprawy. W obozie panowała we-
sołość i ochota do nowego bo u. Edyga, któremu wedle kronikarzy, Tamerlan rozkazał
Polskę, Litwę, Niemcy i Zachód pustoszyć, po wyprawie taurydyckie , dowieǳiawszy
się o oczeku ącym nań Witolǳie, opuścił półwysep i na prawo się uda ąc mimo Mo-
rza Kaspĳskiego, nad Don poszedł, późnie do Tatarii, a nareszcie, zdobycze wiodąc, do
Tamerlana.

Niemałą stratę, którą przecież obok pierwsze ledwie się wspomnieć goǳi, poniósł
Witold w tymże roku pożarem Wilna i zamku w miesiącu marcu. Spłonęło w tym ogniu,
wedle doniesień krzyżackich wszczętym od sta en książęcych, oprócz zamku, kościoła
katedralnego i budowli bliskich, całe prawie miasto. Konie, skarbiec, kle noty i co było
na zamkach, w popiół obrócone. Ceniono tę szkodę na   sztuk srebra (rubli).

Rok to był klęsk i nieszczęść; umarła królowa Jadwiga, da ąc córce życie. Witold zna -
dował się w Krakowie podczas te choroby; lecz gdy po śmierci żony Władysław Jagiełło
myślał zrzec się korony i uż Polskę opuścić zamierzał, Witold nie czeka ąc wy azdu e-
go na Ruś, pośpieszył do Litwy, zapewne dla zapewnienia e sobie w przypadku, gdyby
Jagiełło powrócił utraciwszy koronę. Lecz gdy do tego nie przyszło, a król zatrzymany,
upewniony, małżeństwem z Anną córką Hrabi Cylĳskicgo (i Anny, Kazimierza W. córki)
umocnił się na tronie wedle rady dane mu na łożu śmiertelnem przez Jadwigę: Witold
pozostał względem Polski w dawnych stosunkach.

Tegoż roku umarł pierwszy biskup wileński Andrze . Na pamiątkę klęski poniesione
nad Worsklą, miały być założone dwa klasztory anciszkanów, w Kownie i Oszmianie,
ako spełnienie ślubu uczynionego przez Witolda w potyczce, eśliby z nie z życiem uszedł.

Żmudź dana w ręce nieprzy aciół, opuszczona przez Witolda, zostawiona własne sile,
rozpaczliwie broniła się Zakonowi. Goście przybyli do Prus spowodowali przyśpieszenie
wyprawy na pogan upartych, których inacze ak orężem nawrócić nie było podobna. Tu,
akby w sercu litewszczyzny, zebrała się reszta e starego żywota, bĳąc wśród obumiera-
ącego ciała tętnem odwiecznego pogaństwa. W lasach gorzały ofiary eszcze u świętych
dębów, a kapłani po dawnemu zwoływali lud na wo nę i uroczyste obrzędy wiary.

W Malborgu gotowano świetną wyprawę.
Przybyli do mistrza: Karol ks. Lotaryngii, zwany Śmiałym, z dwóchset azdy, i Wil-

helm ks. Gweldrii. Ostatni podobno dla słabości w wyprawie uczestniczyć nie mógł;
część tylko luǳi swoich zostawił do walki z poganami. Z kra u i miast ściągano posiłki,
nakazano powszechne modły za pomyślność wyprawy i szczęśliwy e powrót, ugaszczano
ubogich, kościoły rozlegały się błagalnemi modlitwy.

Wo ska nareszcie wyciągnęły ku Żmuǳi; a że lód na Zatoce Kurskie był słaby, obró-
ciły się pod woǳą marszałka i ks. Lotaryngii, przez puszcze około Ragnedy i pierwszych
dni lutego weszły na żmuǳkie ziemie. Na ście było tak niespoǳiane, że luǳie, co z po-
wodu pory same nie barǳo mogli w lasy uchoǳić, wpadli tłumami w ręce na eźdźców.
Wzięto ogromną liczbę niewolnika i niszczono tak straszliwie, że niepokonani dotąd
Żmuǳini skłonili się nareszcie dać obietnicę przy ęcia wiary i złożyli zakładników rę-
czących za ich podległość i posłuszeństwo Zakonowi. Uradowani Krzyżacy pasowali ks.
Lotaryngii na rycerza.

Lecz co ciężko nam wyznać, trudnie po ąć eszcze, to że sam bohater Litwy wycią-
gnął, posiłku ąc pustoszących własną ego zaprzedaną ziemię. Odǳiał wo sk ego ǳiała-
ący wespół z komandorem Ragnedy około Graużen, ǳiewięć dni plądrował, dwa wielkie
powiaty za ął i oddał e w ręce zakonników. Zaiste był to wielki dowód szczerego przy-
mierza z Krzyżakami. Być może, iż niepodległość, w akie zostawała Żmudź, nie zupełnie
i czasowie tylko ulega ąc książętom litewskim, była także powodem e podbicia, zawo o-
wania i u ęcia w karby porządku, który by późnie i samemu Witoldowi panowanie nad
tym kra em ułatwił. Lecz rachuba taka powinna była mie sca ustąpić ważnie sze , pozy-
skania sobie ludu nie orężem i siłą, ale sprawiedliwością i miłością. Raz popełniony błąd,
gdy Żmudź Zakonowi ustąpioną została, wiódł za sobą te następstwa ciężkie i smutne.
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Podbicie więc Żmuǳi z pomocą Witolda dokonane zostało, a gromady ich pod do-
wóǳtwem powstańców, w liczbie których liczą nie akiego Thel, rozproszone, wszelka
naǳie a oporu dalszego stracona. Dopóki sam Zakon tylko przeciwko sobie mieli, żywili
wo nę; z Witoldem i Zakonem walczyć stawało się niepodobieństwem. W istocie też nie
Krzyżacy, ale Witold sam ednym pochodem podbił Żmudź i wydał ą w ręce oprawców.
Wielka to była radość i wielkie ǳięki składano z drogiemi dary, z słodkiemi listy, w.
księciu Litwy. ks. Lotaryngii otrzymał szubę kosztowną i łańcuch rycerski, towarzysze
ego różne bogate podarki.

Za ęto się obe mowaniem Żmuǳi, która się poddawała zwycięzcom. Wzięto wielką
liczbę zakładników, a tych po grodach krzyżackich rozǳielono i rozesłano, do Gruǳią-
ǳa, Engelsberga, Rheden, Osterode, Swiecia, Szłockawy itd. Natychmiast też poczęło
pierwszy gród warowny na ziemi żmuǳkie wznosić, gǳie osaǳony Michał Küchme-
ister von Sternberg, pierwszy wó t Żmuǳi. Drugą też warownię Friedeburg, gǳie rycerze
i luǳie strzec ma ący Żmuǳi zamieszkali, zbudowano. U rzał kra ten pierwsze twierǳe
i chorągwie Zakonu powiewa ące nad staremi lasy swemi. Po osadach głównych rozesłani
rządcy i sęǳiowie razem, którym polecono sprawiedliwość wymierzać i kra em zarząǳać.
Posłano także duchownych dla nawracania i chrztu niewiernych, a ba oras i przednie si
pierwsi zgoǳili się starą swą wiarę porzucić.

Jakoż ochrzczono ich natychmiast w wielkie liczbie. Wielu też przednie szych wnie-
śli się do Prus, aby na ucisk i gwałty w podbitym kra u nie patrzeć. Tych szczególnie
udarowywał Zakon złotem, oǳieniem, sprzętami i rozdawał mięǳy komandorów, aby
im wskazu ąc co czynić było można przeciwko Żmuǳi, dopomagali.

Pozysku ąc lud wycieńczony, wysłano dla ogłoǳonych bydło, żywność i opatrzono
we wszelkie potrzeby, na których kra owi zbywało.

Z urząǳeń Zakonu na Żmuǳi, pokazu ą się tu trzy klasy mieszkańców, wyraźnie
się odróżnia ące: ba oras, swobodni luǳie (smerdowie?) i niewolni chłopi. Wszystkim
Zakon zachował ich własność; pozostawu ąc sobie wymierzenie e , ocenienie i oznacze-
nie posługi, aką z nie czynić mieli. Może dla oderwania pewnie szego kra u tego od
Litwy, ukazu ąc mu różnicę swego postępowania od Witoldowego, usiłowano okazać się
łaskawym i sprawiedliwym.

W tym czasie w. ks. Anna Witoldowa odbyła w lecie podróż do Prus. Stosunki Za-
konu z e mężem były na na pomyślnie sze stopie, przy ęto ą tak, aby większe eszcze
względy w. księcia okazanem e poszanowaniem i czcią pozyskać. Warta uwagi, ak Zakon
zawsze lubił i umiał ǳiałać przez kobiety: tak w Polsce obsyłał darami Jadwigę, w Li-
twie Juliannę, matkę Jagiełły, potem Annę Witoldowę. W lipcu przybyła Anna z licznym
dworem dla zwieǳenia mie sc wystawieniem relikwii i odpustami słynnych. Miała z sobą
poczet czterechset eźdźców, którzy przeprowaǳali ą do Malborga, gǳie w. mistrz przy -
mował ą ak na wystawnie . Zwieǳiła wprzód w Brandenburgu relikwie św. Katarzyny,
w Marienwerder grób św. Doroty, w Starogroǳie głowę św. Barbary. Wszęǳie świet-
ne i wspaniałe zgotowano dla nie przy ęcie, oddawano cześć królewską (zawsze Witolda
ku koronie Litwy i oderwaniu od Polski, podżega ąc nawet małemi środki); upominka-
mi obsypywano. Ale na wspaniale przy mowano ą w Malborgu, gǳie umyślnie wielkie
nabożeństwo odprawione było, uczty świetne, a dla e orszaku nakryty stół poczestny.
Je i towarzyszom podróży ofiarowano naczynia złote, puchary, pierścienie, różne sprzęty
i kle noty, konie, pokrycia i suknie. Tak Zakon Witoldowi i żonie płacił za Żmudź zaprze-
daną. Na mnie szych nawet sług z pocztu księżne obdarzono wedle stopni, aby przekonać
Witolda o wielkiem sercu, które Zakon miał dla niego. Jemu samemu posłano teraz i po-
syłano ciągle, to noże sztucznie wyrabiane, to hełmy złocone, to puchary piękne roboty,
to bursztynowe pacierze, wina itp. Żaden ze sług nie wrócił do domu z próżnemi rękami;
pełne są księgi rachunkowe Zakonu spisu tych nieprzebranych podarków. Odwieǳiny w.
księżne do grobu św. Doroty, przypisywano podniesionemu powszechnie z początkiem
wieku nabożeństwu, które mnożyło wszęǳie liczbę pielgrzymów do mie sc świętych.

Witold w r.  eszcze pośpieszył do Krakowa, po czem Władysław Jagiełło z nim
razem Ruś ob eżdżał. Zamiary Krzyżaków, którzy wcześnie królem Litwy i Rusi obwo-
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ływali Witolda, przy ść eszcze nie mogły do skutku. Owszem po śmierci Jadwigi, związki
Korony z Litwą wzmocnione zostały i trwałym upewnione aktem, ogłoszonym na z eź-
ǳie w Wilnie książąt, ba orasów i panów. Wraz po Bożem Naroǳeniu  roku, z azd
ten rozpoczęty, akt zaś podpisany dnia  stycznia .

Akt ten nowego połączenia Litwy z Polską, oddawał wszystkie kra e Witoldowe pod
zwierzchnią właǳę Korony i Królestwa; on sam ze swemi lennikami, uznawał się hoł-
downikiem Polski. W akcie samym, to godna zastanowienia, że racze przez książąt len-
nych, panów i ba orasów a ziemian litewskich, niżeli przez samego Witolda został uczy-
niony. Pierwszy to raz panowie, od czasu nadanych im praw w r. , wchoǳą w ich
używanie i uznani zosta ą ako element w państwie. Widoczna, że nie ufa ąc Witoldo-
wi, Polska, przeciwko niemu rada by postawić przeważa ącą siłę akąś, którą na próżno
wyrobić się stara. Pod rządami w. księcia, klasa ta społeczeństwa nigdy wielkiego znacze-
nia politycznego mieć nie mogła. Na czele wymienieni w akcie: Jakub biskup wileński,
Jan Algimund z synami, Muniga ł, Gedygold, Czupurno marszałek (zapewne dworu w.
księcia), Gasztoldowie, Gintoldowie, Niemirowie, Kieżga łowie i inni, przedstawu ący
wszystkich niewymienionych.

Te nowo stworzone ślachcie, uznano naprzód prawo wyboru panu ącego, w wyraź-
nych słowach, któremi rzeczono, że Władysława Jagiełłę za króla sobie obrali i obiera ą
— (de gentilitatis, erroribus educentes in regem et Dominum ipsorum assumpserunt).

Dale przyrzekli ci wszyscy trwać w wierze i wierności dla Korony Polskie , nigdy e
nie opuszczać, zdrady i chytrości przeciw nie nie knować itd. „A iż przerzeczony Wła-
dysław Król itd. Pan nasz łaskawy; z osobliwe ufności, Wielm. i Zacnemu Xięciu Panu
Alexandrowi Witowdowi Xięciu lit. wziąwszy go na część swego starania (tłumaczenie
Statutu) i pracy, na nawyższe Xięztwo ziem litewskich i innych państw swych Księztwa
litewskiego dał i podał i onego z ręki swe postanowił do żywota tegoż pana Xa Witowda.
Za co iny tegoż Pana Władysława Króla chcąc stalszą wiarą czcić, i ako rzecz sprawiedliwa
est pewnie szym uczynić, mocnym wiary obowiązkiem” itd. — „obiecu emy: iż Wielkie
Xięztwo przerzeczone ziem litewskich i inne państwa tego Xięztwa wespółek z dobry
i z ma ętnościami o czystemi, które na tego pana Witowda Xiąże, należą i ze wszystkiemi
zamki, twierǳami, powiaty, rozǳieleniem i ich obywatelami po zeszciu ego na tegoż
P. Władysława Króla i na Koronę królestwa tegoż Polskiego wedle opisania listów przez
przerzeezonego pana Xiąże Witowda, temuż P. Władysławowi Królowi i Koronie danych,
ma ą zupełnie i cale przypaść i wrócić się, i my też z naszemi potomki po nas będące-
mi po zeszciu Pana Xiążęcia Witowda mamy do przerzeczonego P. Władysława Króla,
Korony i Królestwa Polskiego przystać, poddać się i być posłuszni, i służyć okrom⁷⁴ chy-
trości i zdrady, wedle możności i sił naszych, bęǳiemy powinni. A mimo onego i Koronę
Królestwa tegoż, nigdy innego albo inne za pany sobie nie mamy brać”.

Dodano, że gdyby król zszedł bezpotomnie, panowie Królestwa Polskiego nie ma ą
sobie odrębnie króla i pana obierać albo stawić.

Nie mamy aktów Witolda, który też zaręczenie dał od siebie, ak to widać z listu pa-
nów litewskich, ani króla Jagiełły, zapewnia ącego żonie Witoldowe posiadanie e dóbr,
na przypadek śmierci męża; — dorozumiewać się ich tylko treści musiemy. Zygmuntowi
Kie stutowiczowi zostawiono też ziemie nadane mu w Nowogroǳie Siewierskim, z po-
słuszeństwem w. księciu i Polsce. Ko ałowicz wzmianku e, iż Polacy Witolda za króla, po
bezpotomnem ze ściu Jagiełły, obrać przyrzekli; lecz to pochoǳi ze złego wyrozumienia
aktu, gǳie mowa o ze ściu bezpotomnem Jagiełły, i est tylko domysłem.

We wszystkiem tem na godnie sza uwagi usilność Polski do wyrobienia stanu śla-
checkiego w Litwie, dla postawienia go przeciwko w. księciu; nadanie mu praw nowych
i ciągłe staranie o podniesienie znaczenia politycznego arystokrac i litewskie . Zawarte
nowe przymierze ze stałym Litwy sprzymierzeńcem ks. Twerskim synem Michała, do
roku poprzeǳa ącego odnieść należy; o innych zaś traktatach, na z eźǳie tym uczynio-
nych, nie wiemy, tylko z kronikarzy.

Zakon niechętnem okiem poglądał na te czynności, spa a ące na nowo, co on usilnie
się starał rozerwać.

⁷⁴okrom (daw.) — oprócz. [przypis edytorski]
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Gdy się to ǳie e w Litwie, Świdrygiełło zawo owywa Multany, pęǳąc za ks. Ro-
manem na eżdża ącym Podole, i wraz z nowem państwem poprzysięga wierność i po-
słuszeństwo Koronie Polskie . Krzyżacy nareście wiǳąc, że pokó da e siły nowe Polsce,
niechętni e potęǳe zagraża ące , śpieszą z zerwaniem przymierza.

Spieszą z podbiciem Żmuǳi, owładaniem nią i chrztem pogan. Wezwano Witolda
zapewne dla tego, aby znów na nim coś utargować lub uczynić go świadkiem nawróce-
nia Żmuǳinów; lecz ten obiecawszy stawić się w Insterburgu dla oszczęǳenia drogi w.
mistrzowi, na czas oznaczony nie przybył. Chrzczono i obdarowywano Żmudź, głośno
się tem chlubiąc; w Marienburgu, sprawiano uczty nawróconym, obsypywano ich poda-
runkami, stara ąc się łaskawością pokonać niepokonanych. Z ochrzczonemi wyprawiano
do kra u mnichów i księży dla dalszego nawrócenia kobiet i ǳieci.

W. mistrz, ciągłemi dary okupywał te chrzty płatne, do których ofiary bydła, sukni,
zboża, przykładem Jagiełły — zachęcały.

Miano naǳie ę zupełnego pozyskania całe Żmuǳi. —
Ze strony Witolda, po z eźǳie wileńskim, oziębłość dla Zakonu, potem widoczne

kroki nieprzy azne, okazały, że dał się przekonać Polsce o niebezpieczeństwie dalsze-
go wiązania się z Krzyżakami i opierania się na nich. Korzysta ąc z trwa ącego poko u,
wzniósł Witold zamki nad Niemnem i kowieński na nowo zbudował; wo ska przez Tata-
rów zniszczone, na nowo pomnożone zostały; kra wypocząwszy, sił nabierał do wo ny.
To wszystko niepokoiło uż Zakon i mogło spowodować zerwanie przymierza: ale istotną
przyczyną stały się kroki poczynione przez Witolda na Żmuǳi dla pozyskania e sobie
a oderwania od Krzyżaków; kroki późne, ale eszcze niebezskuteczne, pomimo ofiar, akie
tu poczyniono.

Obawa, aby ochotnie służyć Witoldowi nie chcieli, opuszczeni wprzód i podbici ego
posiłkami Żmuǳini, zmuszała do wielkich ofiar i obietnic. Wysłani Witoldowi stronnicy,
wszelkiemi sposoby starali się kra niebacznie oddany, na stronę litewską odciągnąć: da-
ry, obietnice, namowy i głos braterski na silnie szy ze wszystkich, użyte zostały. Żmudź
usłuchać go była gotowa; wielu uż nawet przechoǳili do Litwy i uciekali na ziemie
Witoldowe.

Zważywszy, że wo na stanie się wkrótce nieuchronną, w. mistrz kazał umocnić Ra-
gnedę, spieszyć z ukończeniem zamków na Żmuǳi, Gotteswerder obmurować i osypać
wałem; a tym czasem i wymówki, i przypomnienia zawartego poko u słał do w. księcia,
domaga ąc się wydania zbiegłych Żmuǳinów. Witold odpowieǳiał obietnicami, a raz
nawet odesłał trochę zbiegów, ale same czerni; swobodnych luǳi i ba orasów u siebie
zatrzymu ąc. Nareście zażądał z azdu i porozumienia się osobistego z w. mistrzem. Ale
pora i złe drogi nie dozwoliły mistrzowi stawić się na umówionem mie scu, w którem
akoby zasaǳka zdradliwa przygotowana być miała.

Gdy Zakon coraz upornie różne wznawiał wymagania, Witold zniechęcony odpowie-
ǳiał, że: — dozwoli wszystkim Żmuǳinom powrócić do kra u, aby tam odwiecznych
swoich swobód, wydartych przez Zakon, bronili.

Jakoż zebrał Witold Żmuǳinów w Litwie będących, dał im naczelników i kilką dnia-
mi przed odpowieǳią swą, wysłał tę garść odważnych. Powstanie podparte posiłkiem,
dawno w głębi wrące, gotowe było wybuchnąć.

Wnet oba żmuǳkie zamki zniszczone zostały i spalone, rycerze zakonni i lud ich
w niewolę schwytany i do Litwy uprowaǳony. Byliby ich pobili w pierwsze chwili
wściekli i mściwi poganie, gdyby nie zakładnicy w ręku Zakonu zosta ący, których wy-
mianą spoǳiewano się oǳyskać.

Zakłady te natychmiast wtrącono do więzień i odmówiono zamiany. Niektóre z tych
chłopiąt świeżo pochrzczonych i w niewoli będących, nie wieǳąc, co się z niemi ǳie e,
w rozpaczy powieszały się na swych pasach u blanków krzyżackich zamczysk.

Nie na tem koniec klęsk Żmuǳi, które tę cząstkę na żywotnie szą z Litwy całe trapić
miały długo eszcze!

Postępek Witolda potrzebował usprawiedliwienia w oczach świata, Stolicy Apostol-
skie i wszystkich co o zawartem przymierzu i ustąpieniu niem Żmuǳi, wieǳąc, zdradą
nazywali to, co w istocie zdradą było. Raz uczyniony krok błędny, ciągnął teraz za sobą
nieskończone następstwa nowych błędów, fałszów i sprzeczności z samym sobą.
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Witold tem tłumaczył swó postępek przed książęty chrześcĳańskiemi i Stolicą Apo-
stolską, że chociaż Żmuǳi Zakonowi dobrowolnie ustąpił, nie myślał tem wcale zaprze-
dawać mu wolnych luǳi stanu ślacheckiego (?) i ba orasów, którzy do Litwy uchoǳić
mieli zupełne prawo; a oddaleniu się ich ani ǳiwić, ani go brać za zgwałcenie przymie-
rza nie należało. Zakon przecież drogi im zasiekał, wy ścia bronił, i usiłował wszelkiemi
sposoby powrót do Litwy wstrzymać. „Luǳie dannicy i niewolili — mówił — odda-
ni zostaną wszyscy, na zaspoko enie uczynionych przyrzeczeń; ale część społeczeństwa
swobodna, nie może być zmuszoną do poddaństwa, gdyż Witold nie ma prawa woli jej
krępować. Zresztą sam Zakon zmusił do złamania przymierza pogróżkami, z któremi się
oǳywał, że siłą wydrze zbiegów z Litwy, gdy Witold żądał wprzód przy acielskiego po-
rozumienia się” itd.

Skarga Witolda na Zakon, wywołała zażalenia Zakonu na niego, daleko cięższe i po-
twarzy pełne, rozesłane książętom Rzeszy, dworom i duchowieństwu na Zachoǳie. Za-
kon sięgał narzekaniami swemi aż do Franc i, ratunku i pomocy przeciw poganom wo-
ła ąc; aż do papieża, którego prosił i modlił gorąco o potępienie Witolda.

Witold nie tracąc czasu, oǳyskaną Żmudź porządkował; wziął zakładników, ustanowił
poborców, a sprzy a ących Zakonowi do Litwy uprowaǳił i uwięził.

Król polski, ak gdyby obcy temu wszystkiemu, co się stało, zdawał się z Krzyżakami
skłaniać do zgody i traktowania. Nowy z azd osobisty mięǳy nim a w. mistrzem umó-
wiony w Złotoryi. Władysław Jagiełło ofiarował się za pośrednika w zatargach mięǳy
bratem a Zakonem.

Tym sposobem zyskano na czasie, który do uspoko enia w Rusi był potrzebny.
W Smoleńsku bowiem powstały bunty, zaczęto wybĳać się spod właǳy w. księcia,

a Witold bo ąc się, aby duch ten nie rozszerzył się dale , zmuszony był ǳiałać szybko. W.
ks. moskiewski miał pewien uǳiał w tych rozruchach i niewidocznie e podsycał, otwarcie
nawet starał się pogoǳić sprawców buntu, ks. Olega riazańskiego, starego wroga Litwy
z Jurym Swiatosławowiczem. Oni to z wo skiem riazańskiem naszli na Smoleńsk, gǳie był
namiestnikiem Witoldowym ks. Roman Michałowicz brański. Z powodu niezgód, akie
zaszły mięǳy bo ary smoleńskiemi, pobrano łatwo zamki, a ks. Jerzy srogo i okrutnie tępił
i znęcał się nad sprzy a ącemi Litwie. Sam namiestnik ks. brański z innemi zamordowany,
ǳieci tylko z żoną swobodnie puszczone, a ma ętność pobrana przez Jerzego.

Witold spieszył pomścić owe krzywdy: obiegł Smoleńsk, gǳie uciemiężeni sroǳe
mieszkańcy poddaliby się, gdyby spisek odkryty nie został. Winni zdrady padli ofiarą,
a zdobywanie byłoby trwało zbyt długo i Witold zawarłszy tymczasowy ugodę, odstąpić
musiał.

Zakon zdraǳony, uciekł się do nieukołysanego Świdrygiełły, którym niespoko na
dusza na wszystkie strony rzucała; — i łatwo pociągnął go ku sobie. Zręczni wysłańcy
podmówili go do buntu.

Świdrygiełło zaparł się położone przez siebie w tym roku pieczęci na Akcie Unii Z az-
du Wileńskiego, zażądał uǳielnego księstwa dla siebie i zawarł przymierze z Zakonem.
Że się Krzyżacy pilnie o to starali, pracowali nad tem, z rachubą poróżnili go z Polską
i Witoldem, z samych źródeł krzyżackich widoczna i niewątpliwa. Łatwo było podburzyć
niespoko nego umysłu Świdrygiełłę. Wskazano mu tylko akt unii z Polską nowe ako
umowę na zawsze wyǳieǳicza ącą go z praw następstwa, które nań przypaść mogły.

Zapewniwszy się o Świdrygielle, Krzyżacy wysłali do Krakowa z zapytaniem, co by
miał znaczyć nowy związek z Witoldem, i czy król, gdyby do wo ny przyszło, posiłkować
go myśli?

Jagiełło odpowieǳiał nie asno, omĳa ąc trudności. Wysłani z zapytaniem tem ko-
mandorowie gdański hr. Albrecht von Schwarzburg i gruǳiąǳki hr. Jan von Sayn,
wrócili z niczem; ale posiłki do Litwy płynęły. Zakon zwołał swo e i zamówił rycerzy
na emnych u żołdaków w Pomorzu, którzy się przeciw Polsce służyć ofiarowali. Za gra-
nicą starano się mieć za sobą opinią, aby pociągnąć książąt na nową krzyżową wyprawę;
w kra u przygotowywano się silnie. W Marienburgu lano ǳiała, sposobiono prochy we
młynach, ciosano kule kamienne; a po domach klasztornych, oręż i zbro e czyszczono.

Ale i Witold nie sieǳiał z założonemi rękami. Zbieg litewski uwiadomił Zakon, że w.
książę wzmocnił się silnym odǳiałem Polaków przez króla przysłanym, że pod Kownem
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usposabiano do długiego oporu warownię, które poddać nie chciano w czasie napadu.
Były nawet dane rozkazy, aby na wypadek na ścia sił przemaga ących, uczciwie uwieziono
z twierǳy ǳiała i strzelbę, sam zaś gród natychmiast spalono. Uwiadomieni o obrotach
Witolda i przysposobieniach ego do wo ny, wysłali Krzyżacy statkami Niemnem do Got-
teswerder marszałka, uż dla lepszego wypatrzenia, co się w Litwie ǳiało, uż dla zasilenia
twierǳy te w żywność potrzebną.

Zaledwie straż w Kownie postrzegła przybywa ące statki, gdy nie patrząc liczby i nie
czeka ąc napaści, załoga uprowaǳiła co było, z warowni, zapaliła ą i uszła. Marszałek po-
wrócił z Gotteswerder nienapastowany; drugi odǳiał wo ska wyszedł na Ruś korzystnie,
stada tylko bydła do Prus za ąwszy.

Wtem z awili się w Prusiech od króla polskiego wysłani, dla zawarcia poko u, ks.
Ziemowit Mazowiecki i Mikoła Kurowski, biskup ku awski. Zwołano starszyznę na radę
— król oświadczał, że gotów był z Zakonem żyć w zgoǳie i poko u.

Mistrz nie ufał, nie wierzył, nie po mował, skąd te oświadczenia pochoǳić mogły;
odpowieǳiał też w imieniu Zakonu, w sposób dumny i obraża ący.

— Chęciom waszym poko u i zgody nie uwierzym więce , niech król zna ǳie kogo,
co by zań poręczył.

Sąǳąc się groźnemi Polsce, Krzyżacy dochoǳili zuchwalstwa. Posłowie polscy ode-
szli, zrywa ąc umowy.

Ciekawą est w tym czasie rozesłana skarga Żmuǳi przeciwko Zakonowi, w które
biedny ten kra malował ucisk, akiemu ulegał i przewrotność mnichów-rycerzy w wy-
razach pełnych boleści. Zarzucano Niemcom, że swoich Prusów w wierze nie uczą, bo
nie o wiarę ludów, ale o zyski i zabory im choǳi, że ochrzczeni trudnią się zbó ectwem
i rabunkiem itd. — „Dlatego — mówili Żmuǳini — my podobnemi Prusom, a gorsze-
mi niż esteśmi być nie chcąc, wstrzymali się od chrztu”. Skarżyła się Żmudź na ciężkie
wyǳierstwa, na zmuszanie do robót gwałtowne, wzbronienie zarobkowania z łowów, ry-
bołówstwa i handlu, zabór ǳieci pod pozorem zakładu chwytanych, gwałty na żonach
i córkach popełniane, uwiezienie do Prus możnie szych, palenie nieposłusznych i wszel-
kiego roǳa u okrucieństwa i przemoce. „Możny Ba oras Korkuć miał piękną córkę, którą
mu porwali Bracia Zakonni. Brat e nie mogąc znieść niesławy i hańby swo ego rodu,
gwałtownika rycerza przebił mieczem. Wyssygynowi Ba orasowi żonę i ǳieci do Prus
zabrano, gǳie ich pobito. Innemu Swolke, spalono dom i wioskę, a mieszkańców e
w pień wycięto — Sąga ło ścięty, a luǳie ego poszli w niewolę”. Takie postępki do-
woǳono i wyrzucano Krzyżakom; kończyli Żmuǳini, prosząc o chrzest, ale nie krwi
i męki, lecz chrzest w poko u i miłości chrześcĳańskie .

Zakon odpowieǳiał na to uniewinnia ąc się uporem Żmuǳi i przekłada ąc dobro-
ǳie stwa kra owi czynione, wyrzuca ąc świętokraǳtwa poganom, a zwłaszcza strzelanie
akieś do obrazu św. Mikoła a, którem ściągnęli srogą zemstę i prześladowanie Zakonu.

Wśród tego obustronnego okrzyku, zgoǳono się wszakże z Witoldem, na wymianę eń-
ców Zakonu, za młódź żmuǳką w więzach eszcze ako zakład próżny trzymaną; — za-
miana ta przyszła do skutku.

Wtem i Świdrygiełło z awił się w Prusiech za kupca przebrany, przybywszy do Mal-
borga. Zaproszony do Krakowa na wesele, wieǳąc, że i Witold tam zna dować się bęǳie,
skorzystał z pory i ukradkiem do Prus się przekradł. Słuǳy ego, dwa tylko, skrycie także,
po osobno za nim przybyli. W. mistrz przy ął zbiega radośnie, gdyż rachował na korzyści
z pobytu ego u siebie wyniknąć mogące.

Pod niebytność Witolda w Litwie zebrano szybko wo ska dla napadu na kra ego;
marszałek Zakonu z braćmi i ludźmi zbro nemi z nadmorskich prowinc i i osterodem-
skie włości, puścił się się ku Grodnu. Trzy dni pustoszył tu bez przeszkody, bo go się nie
spoǳiewano, uprowaǳił czterechset eńców, trzysta koni i mnóstwo bydła. — Była to
pierwsza, nowy bó rozpoczyna ąca wyprawa. Mistrz inflancki ze swe strony od północy
na echał na Litwę, pustosząc i ogromną ilość więźnia zabiera ąc. Michał von Sternberg,
towarzysz komandora Balgi, z niewielkim pocztem azdy, doszedł pod same Grodno, na-
padł miasto, mieszkańców przeraził i z łupem powrócił.
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Krzyżacy umawiali się uż ze Świdrygiełłą, któren brał tytuł w. księcia a pana ǳie-
ǳicznego Litwy, Rusi i Podola; treść ich związku była następu ąca:

„Świdrygiełło przyrzekał w kra ach swych religię chrześcĳańską rozkrzewiać, Rzym-
skiemu Kościołowi i Państwu się podda ąc ak inni chrześcĳańscy książęta; — nie napadać
kra ów chrześcĳańskich, chyba znaglony do wo ny krzywdą i gwałtami; z Zakonem pokó
zachować niezłomny. Granice nawet przyszłego państwa Świdrygiełły oznaczono staran-
nie, od strony Inflant do Salin wyspy, a od nie począwszy do granic Mazowsza. Te kra e,
ustępu ąc praw swoich do nich, nadawał w. książę Zakonowi. Luǳi zbiegłych wszelkiego
stanu wydać obiecywał; handel wolny Prusom w Litwie zapewniał bez nowych ceł i myt,
krom starego poboru. Nikogo zbiegłego przy mować bez dozwolenia w. mistrza nie miał,
ani ednego, ani wielu, ani kupy, ani wo sk przez kra e swe ciągnących na szkodę Zakonu
przepuszczać; owszem opierać się zobowiązywał i iść z Zakonem przeciwko Witoldowi.
Na ostatek przyrzekał dotrzymać we wszystkiem zawartego z Krzyżakami przez Witolda
przymierza, krom punktów, które tu powtórzone zostały itd. [Marienburg am zweiten
Marz  po łac. i po niem. w Kotzebue Switrigal]. Oprócz tego obiecał Zakonowi
odstąpić Psków, gdyby go zdobył lub Krzyżacy siłą go posiedli, prawa swo e do niego (?)
przelewa ąc na nich”.

Zakon zyskał nowego sprzymierzeńca przeciwko Witoldowi, ale wielce się mylił, są-
ǳąc go wielką pomocą. Świdrygiełło o ile był chciwym właǳy, o tyle słabym i nic niezna-
czącym; wpływ ego na kra żaden był prawie. Tymczasem czyniąc zeń groźbę, Zakon dał
mu pieniąǳe; przywiązano doń dla baczenia i porady Towarzysza Ditricha von Logen-
dorf. Wzywany eszcze dość przy aźnie do Polski, Świdrygiełło udał się dla przygotowań
ku wo nie do Inflant. Tymczasem dwie okoliczności, wedle pruskich kronik, wstrzymały
ǳiałanie.

Straszna kometa zapowiada ąca na niebie przyszłe wo ny, klęski ziemskie i zniszczenia,
i skarga do papieża przez króla polskiego wysłana, w które zaręczał, że Witold był dobrym
chrześcĳaninem, że na Zakonu czernidła odpowieǳieć może zwycięsko; — z prośbą, aby
zakazano Krzyżakom wchoǳić na ziemie litewskie. Zakon, który z Rzymu wiadomość
o tym liście króla otrzymał, powściągnął kroki nieprzy acielskie, póki by o ta one dotąd
odpowieǳi papieskie nie dowieǳiał się.

Tymczasem Władysław Jagiełło znosił się⁷⁵ znowu z Krzyżakami w rzeczach handlu
polskiego tyczących; cały gniew zwrócony był na Witolda, obsyłano się podarunkami
i starano pode ść wza emnie, nie dowierza ąc z obu stron. Zakon patrzał na Wiznę uż
w ręku ks.ks. mazowieckich będącą z niepoko em i niechęcią, ma ąc ą za przyporzysko
ratowników, za gniazdo na eźdźców na ziemie swo e przez Witolda wyznaczonych.

Ostatecznie roz ątrzył eszcze na Witolda Krzyżaków napad Żmuǳinów w ma u, z od-
ǳiałem silnym i licznym pod Memel. Przypisywano go posiłkom i poddmuchom w.
księcia. — Na ście to było mściwe i srogie, rzeź przeraża ąca dawnie sze przypomina ąca
wyprawy. Płonęło miasto, a poganie do relikwii św. Mikoła a na drągu wbitych naigra-
wa ąc się strzelali.

Wkrótce potem nadszedł Witold sam na Gotteswerder nad Niemnem, a ǳiała ego
szturmowe tak silnie przeciw murom ognia dawały, że załoga, które komandor wprzódy
od Litwy zabity został, trzeciego dnia się zdać musiała. Zniszczono warownię, zabrano
ǳiała i oręż, spalono do szczętu gród, który sto ąc na same granicy, wycieczki na ziemie
litewskie ułatwiał.

W. mistrz nie mógł się uż nie pomścić.
Przedsięwzięto ogromne uzbro enia, wezwany lud i miasta; Elbląg i inne wedle zwy-

cza u wystawiły poczty i odǳiały dobrych strzelców; uczyniono nawet ślub pobożny,
eśliby się udała wycieczka, i w ǳień św. Jakuba ( Lipca) wyciągnęli w pole —  
luǳi pod dowóǳtwem marszałka Tettingen, któren dla choroby zdał naczelnictwo w.
komandorowi Helfenstein. Świdrygiełło towarzyszył ze swemi idącym na Litwę.

Statkami i lądem pociągnęli do u ścia Niewiaży, gǳie położyli się obozem. Świdry-
giełło poszedł z małym odǳiałem ku Neris, gǳie w. księcia z silnym zastępem leżącego
znalazł, dla obrony przeprawy. — Po naraǳie ze starszyzną usposobiwszy się w trzytygo-

⁷⁵znosić się z kim (daw.) — porozumiewać się. [przypis edytorski]
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dniową żywność; poszło wo sko całe ponad Wilią, ciągle od Litwy przeprowaǳane pod
Wissewaldau, gǳie nareszcie przeprawiać się miano.

Krzyżacy w bród przeszli rzekę i odegnali Witolda ze stratą; potem puścili się aż ku
Wilnu, i sąǳono, że łatwo zdobędą miasto, bo Świdrygiełło miał namówionych ze zdra -
ców. Ale odkryto plany spiskowych i sześciu ich ścięto z rozkazu Witolda. Odstąpili od
Wilna Krzyżacy ku Miednikom, które sama Litwa spaliła, rzucili się potem w okolice
Oszmiany i Solecznik, niszcząc, paląc, rabu ąc do trzech tygodni. W. książę, nie mogąc
stawić im czoła, skrycie nie odstępował ich, czyniąc zasaǳki, aby ich pogromić w powro-
cie, na Wilii i Niemnie statki chcąc powstrzymać. Ale w. komandor poszedł od Solecznik
do Perełomu, a stąd przeprawiwszy się przez rzekę nie zwrócił ku statkom, ale e ku so-
bie wezwał. Konnica lasami tute szemi z  eńca i zdobyczą, nie straciwszy i ednego
człowieka, w powrocie przedarła się do Rastenburga.

Świdrygiełło pozostał wedle rady w. mistrza z ludźmi zbro nemi w Ba selauken gródku
u granic litewskich położonym, dla znoszenia się ze zdra cami, których podarunkami
i pienięǳmi pozyskiwano.

Odebrane Świdrygielle Podole, zostawiło wichrzyciela na łasce Zakonu i przy naǳie-
ach oǳyskania mniemanego ǳieǳictwa Litwy.

Sąsieǳtwo Ba selauken z granicami Mazowsza, stosunki w. mistrza z ks.ks. mazo-
wieckiemi, z któremi się zmawiał, zwróciły uwagę Witolda. Wizna stawała się potrzebną
dla osłony napadów na ziemie Zakonu, postanowił ą opanować, aby nie dopuścić po-
siadania e Krzyżakom. — Powodem była dawna umowa z Zakonem o połowę powiatu
około Wizny, którą mu ustąpić miano, przecież w. mistrz oświadczył ks.ks. mazowiec-
kim na z eźǳie w Strasburgu, że umowa ta nie istniała i była wymysłem tylko Witolda.
Ks.Ks. mazowieccy przeciągnieni, przeszli na stronę Zakonu; Witold uniewinnia ąc sie-
bie, a chcąc Jagiełłę czynnym pomocnikiem swym uczynić, wniósł do niego zażalenia na
Krzyżaków i ich przewrotność dowoǳąc, że oni ątrzyli go i usiłowali z Polską poróżnić.

Władysław Jagiełło pisał do mistrza z wymówką i wyrzutami gniewnemi, w piśmie
tem malu ąc Świdrygiełłę ak zasłużył. List ten wymagał odpowieǳi stanowcze i ob a-
wienia dalszych zamiarów; nic przecie nie odpowiada ąc nań, w. mistrz odesłał pismo ks.
Ziemowitowi mazowieckiemu, aby czci pokrewnego sobie Świdrygiełły bronił.

Wszystko zapowiadało długą i upartą wo nę z te strony; w Rusi także ciągłe niepoko e
odrywały Witolda od sporu teraz na ważnie szego z Krzyżakami.

Nienawistny Litwie Oleg ks. riazański z Jerzym Swiatosławowiczem smoleńskim,
knuli ciągle spiski dla wybicia się zupełnego spod właǳy Witolda. — Zerwanie przy-
mierza z Zakonem, dawało im naǳie ę zawładania posiadłościami litewskiemi w Rusi.
Wysłany przez nich ks. Rodisław riazański na zawo owanie Siewierszczyzny, podstąpił
pod Brańsk. Ale nie były bez obrony te kra e, których strzegł Symeon Symeonowicz
Lingwene i Aleksander Patrykiewicz Narymundowicz Starodubski. Wo ska spotkały się
pod Lubuskiem; Rodisław pobity na głowę, lud ego rozproszony, on sam wzięty w nie-
wolę i odesłany Witoldowi, u którego lat trzy w okowach przesieǳiał, wypuszczony za
okupem   rubli. — Oleg ks. riazański, nieprzy aciel Litwy wkrótce po te wyprawie
umarł, wo na z te strony na czas przyna mnie przerwała się.

W następnym roku (), chociaż Jerzy pozostawiony był przy Smoleńsku, polecono
ks. Symeonowi zagarnąć Wiazmę, co też przyprowaǳił do skutku. Ks. Jan Swiatosławo-
wicz z Aleksandrem Michałowiczem, wzięci w niewolę i oba odesłani do Litwy; ciągłe
wybĳanie się do niepodległości ks.ks. smoleńskich ukrócone zostało.

W końcu roku  poczęły się nowe zaczepki do wo ny z Zakonom wiodące. Wi-
told postanowił opanować Ragnedę, w które miano porozumienia z załogą. Litwini ze
Żmuǳinami w naǳiei zdobycia Ragnedy napadli na warownię; ale ta nadto była obwa-
rowana, załogę miała zbyt liczną i mury zbyt wielkie, by się rychło poddała. Komandor
hr. Fryderyk von Zollern bronił e tak ǳielnie, że poǳamcze tylko spalono, Tatarów
osiadłych blisko zagarniono w niewolę i stada bydła pozabierano. Zdra cy odkryci zaraz
i wywieszani za nogi na murach.
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Ten krok przyśpieszył wyprawę Zakonu z odwetem, i goście zagraniczni przybywali z pocz-
tami luǳi zbro nych, mięǳy innemi akiś hr. von Leiningen i pan von Gisteln. Z wsi
i miast zbierano lud i około Gromnic (luty) marszałek z ks. Świdrygiełłą wyszedł na cze-
le wo ska. Pod Waldau leżał z ludem zbro nym wó t sztumski, do którego wkrótce w.
mistrz się przyłączył. Miano ciągnąć na Grodno, ale w puszczy uż zmieniono nagle kie-
runek ku Mereczowi, zdobyto zameczek tute szy, zniszczono okolice, pociągniono dale
ponad Strawą i ku Trokom, gǳie zabrano do   niewolnika, a w te liczbie  ba-
orasów i panów, których Witold zaraz wziął na porękę i wymieniał na rycerzy Zakonu
będących w niewoli.

W. książę stał nieporuszony z dość silnym odǳiałem, akby nim Wilno chciał osłonić,
nie pośpiesza ąc przeciwko nieprzy acielowi. Nadeszła wieść, że Litwa popaliła żywność
i pasze przysposobione przez Krzyżaków na droǳe; marszałek spiesznie musiał cofać się
na Kowno ku Niemnowi.

Drugim odǳiałem wtargnął mistrz inflancki do Litwy, osiem dni ą pustoszył, wziął
dwóch kunigasów, ośmiu przednie szych ba orów i górą   eńców, a  koni.

Trzeci odǳiał pod dowóǳtwem komandora Ragnedy hr. Zollern za mował tymcza-
sem Żmudź, ale tu od zbiega wcześnie uwiadomieni mieszkańcy, nic mu dokonać nie
dozwolili. Po na ściu tak silnem, Krzyżacy obawia ąc się zemsty, rozstawili silne stra-
że pograniczne od Samlandii począwszy, pilnu ące kup zbro nych, których wtargnienia
spoǳiewano się.

Z powrotem do domu Krzyżacy, otrzymali dopiero wiadomość o skargach posłanych
przez Władysława Jagiełłę po całem chrześcĳaństwie, wystawu ących w świetle właści-
wem czynności Zakonu. Mistrz odpisał na nie w swó sposób, wszystko asnem ze swo e
strony, czarnem z przeciwne ukazu ąc — rzucano wza emnie wszelkiego roǳa u ob-
winieniami; malowano odpadnienie Żmuǳi tu winą Krzyżaków samych, tam sprawą
Witolda, tłumaczono kroki wszelkie na złe. Lecz te zażalenia i odezwy do książąt i kró-
lów chrześcĳańskich do niczego nie wiodły; Krzyżakom nawet nie zyskiwały obrońców
ak przedtem; przygotowania do wo ny szły swo ą drogą. Około W. Nocy posłano do
Ragnedy budowniczych do zwalenia starego grodu, a wzniesienia nowego mocnie sze-
go daleko i większego, krzątano się pilnie barǳo nie tylko tu, ale w Memlu, Splitter,
Rossiten itd.

Okazało się to potrzebnem, bo wkrótce wpadł Witold do Georgenburga i słabo osa-
ǳoną warownię wziął łatwo; obrócił się stąd na Ragnedę, gǳie ledwie rozpoczynano
budowy, i byłby wziął warownię, gdyby nadciąga ący marszałek do odwrotu go nie zmu-
sił.

Umówiono się wkrótce o z azd osobisty dla zamiany eńców, Witold okazał się skłon-
nie szy do układów i dał się namówić na rozmowę z w. mistrzem. Konrad Jungingen
chętnie na nią się zgoǳił, obiecu ąc z echać się z w. księciem w początku września. —
To skłanianie się ku akie ś zgoǳie i uspoko eniu, spowodowane być miało staraniem
u króla rzymskiego i Stolicy Apostolskie przez króla Władysława i Witolda czynionem,
aby Krzyżakom zakazano trapić nadal na azdami państwa chrześcĳańskie. Spoǳiewano
się odpowieǳi w tym duchu, a Krzyżacy usiłowali ą uprzeǳić.

Na z eźǳie umówionym, zna dować się przyrzekł Jagiełło i Witold; miano ułożyć się
o ziemie od Zakonu odpadłe i pokó zawrzeć nowy. W. mistrz, chwyta ąc się te naǳiei,
w wielkim poczcie biskupów, prałatów, starszyzny Zakonu, braci i rycerzy na wyznaczony
czas przybył do wyspy u Dubissy. Witold stawił się ze swo e strony, ale racze do wo ny
niż do spoko nych układów zda ąc usposobiony, bo z silnym odǳiałem Litwy, Tatarów
i Rusi położył się obozem u brzegu Dubissy. Król polski przysłał tylko pełnomocników
Moskorzewskiego kasztelana wiślickiego i Zbigniewa z Brzezia marszałka nadwornego.

Rozpoczęto traktowanie, a w. mistrz miarku ąc swe żądania, wymagał tylko: ażeby
Witold zwrócił w posiadanie Zakonu kra odpadły (Żmudź), a szkody z oderwania się ego
wynikłe nagroǳił. Zaledwie o tem uczyniono wzmiankę, wszystko zerwanem zostało;
pełnomocnicy polscy oświadczyli, że do traktowania o Żmudź nie ma ą upoważnienia,
Witold, że bez królewskiego zezwolenia umawiać się o to nie bęǳie.
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W. mistrz tem akby na żart wyciągnieniem na z azd obruszony, gniewać się począł;
— obie strony gorzkie poczęły sobie czynić wyrzuty, i przyszło do tego aż, że komandor
brandenburski Marguard von Salzbach, śmiał publicznie nazwać Witolda zbrodniarzem
i zdra cą. Wszczęły się groźne zatargi, bo sześciu ba orasów Witoldowych wyzwali ko-
mandora i pięciu z nim rycerzy na rękę, broniąc czci pańskie . Przy ęto bó , stawili się
rycerze na wysepce akie ś, ale Witold swoim echać nie dozwolił, obawia ąc zdrady, a wy-
zywa ąc do bo u na brzeg rzeki. Nie przyszło więc do spotkania.

W ogólności z azd ten pełen est rzeczy dla nas ǳiś ciemnych i niewytłumaczonych.
Obie strony ciężko roz ątrzone czyhać się zdawały na siebie; a choć w. mistrz starał się
słowa Salzbacha wytłumaczyć i przeprosić za nie, usiłu ąc znowu zawiązać układy, —
roz echano się nic nie począwszy, z gniewem tylko.

W. mistrz chciał naprzód mieć Żmudź powróconą, a potem układać. Roze m, którego
Litwa do Zielonych Świąt żądała, do W. Nocy tylko zawarty.

W obozie Witolda połapani luǳie acyś, akoby przez Świdrygiełłę podesłani i po-
de rzani mocno o zasaǳkę na życie w. księcia, przyśpieszyli zerwanie dalszych układów.

Wtem i oczekiwana bulla papieska, skutek zażaleń króla i w. księcia do Rzymu wnie-
sionych, nadeszła, pełna wyrzutów sprawiedliwych, pełna surowych napomnień. — „Z
żalem — pisał O ciec Św. — dowieǳieliśmy się, że wy zamiast dopomagać królowi i no-
wo ochrzczonym w Litwie, miasto opieki i obrony, ciągłą esteście do wo ny pobudką,
nieluǳko obchoǳicie się z ludźmi, mordy i pożogę szerząc po litewskich kra ach”.

Ciężkie i ostre wyrzuty czynił papież w. mistrzowi, że on niszczy ǳieło swoich po-
przedników, którzy starali się o rozszerzenie wiary, pracu ąc, aby ą wywrócić, prześladu-
ąc i niepoko ąc wo ną ciągłą nowo nawróconych.

Zakazywał wreście napadów i wo ny pod na sroższemi kary, aż do uprzątnienia za-
szłych mięǳy Zakonem a Polską i Litwą trudności. W tym celu obie strony podać miały
punkta do zgody — klątwa groziła nieposłusznym [Rome ap. S. Petrum V. Idus Septembr.
p. n. a XIV]. Nigdy Rzym eszcze tak awnie nie potępił i nie upokorzył tyle Zakonu, tak
oczewiście nie stanął w obronie Polski i Litwy.

Zakon do żywego dotknięty, nieustraszony przecież, zwołał radę duchownych i star-
szyzny, apelu ąc na zgromaǳeniu tem od wyroku bulli papieskie .

Podda ąc się właǳy Stolicy Apostolskie i oświadcza ąc posłuszeństwo e zupełne,
ob aśniał, że bulla wydana została po śmierci Jana von Felde, pełnomocnika Zakonu
w Rzymie, a zatem bez stosownych ze strony ego ob aśnień, wyrok zapadł ednostron-
ny, niebędący wyrazem prawdy. Dodano, ak wiele cierpieli Krzyżacy od króla polskiego
i Witolda, ak Witold nieustannie ich zdraǳał itd. Wymieniono tu ostatni napad na
Memel, wystawu ąc Witolda w cale nowem świetle ako opiekuna i obrońcę przesądów
i obycza ów pogańskich. Nareście apelac a od bulli kończyła się oświadczeniem w. mistrza
konieczności stawania w obronie ziem Zakonu i niemożności utrzymania nakazanego po-
ko u [Marienb. am zehnten Decemb. des Jahres ].

Skutkiem przecież pamiętne te bulli było, że do nowych zdawało się przychoǳić
układów o pokó , które skłonnie szy teraz do zgody Władysław Jagiełło wnosił, z azd
w Wilnie naznacza ąc.

Z azd ten przyszedł do skutku przed Wielkanocą; zna dował się na nim Świdrygiełło,
którego sprawę popierać dale Zakon zaniechał. Posłowie krzyżaccy, Ulrych Jungingen
komandor Balgi i Henryk Schwelborn wstawili się za nim do króla, a król raz eszcze
przy ął do łaski, tylekroć niepokonanego i niepoprawionego wichrzyciela.

Roze m do Zielonych Świąt zawarty został, w przeciągu tego czasu z echać się miano
dla umowy o pokó wieczysty. Świdrygiełło nic nie skorzystał na tem rzuceniu się do
Zakonu, który go wziął ako narzęǳie i porzucił, uznawszy nieużytecznem. Wrócić do
Podola uż nie mógł, dano mu natomiast Brańsk i Starodub. Podole do żywota puszczone⁷⁶
Witoldowi; długi zaciągnione u Krzyżaków przez Świdrygiełłę, dość znaczną stanowiące
sumę, wypłacone zostały.

⁷⁶do żywota puszczone — oddane dożywotnio (zwykle: w ǳierżawę; tu: we władanie). [przypis edytorski]
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Z początkiem roku, dłuże knowania ks.ks. smoleńskich znieść pod bokiem nie mo-
gąc, udał się sam Witold, ze Świdrygiełłą, dla odebrania im Smoleńska. Jerzy będący
powodem przeszłorocznych zaburzeń, i czu ąc winnym, postanowił bronić się do upadłe-
go. Zamek był mocny i obwarowany tak silnie, że siedem nieǳiel stał pod nim Witold,
na próżno szturmu ąc doń i dobywa ąc. Nareście zmuszony był ustąpić, spustoszywszy
okolice.

Ledwie się to stało, ks. Jerzy pobiegł ze Smoleńska do Moskwy, zostawu ąc w stolicy
swe żonę, ǳieci i bo arów, którym przykazał oczekiwać na siebie, a w razie napadu bronić
odważnie do ostatka. Ufał on w pomoc w. ks. Bazylego i ku niemu śpieszył, podda ąc się
ze swo ą ǳierżawą. Lecz w. ks. Moskiewski obawiał się ściągnąć na siebie gniew Witolda
i nie przy ął poddaństwa ani przymierza Jerzego. W czasie pobytu ks. Jerzego w Moskwie,
Witold powtórnie z nową siłą podszedł pod Smoleńsk, któren mieszczanie przyciśnieni
głodem i szturmami poddali, nie bez pomówień o zdradę.

Smoleńsk wzięty został dnia  czerwca we czwartek; inne zamki poddały się zaraz.
Żonę i ǳieci ks. Jerzego odesłano do Litwy, przy aźni mu bo arowie ukarani i porozsyła-
ni, miasto i gród osaǳone załogą litewską, nad którą dowódca z ramienia Witolda posta-
nowiony. Posłano nawet w pogoń za ks. Jerzym, ale ten z synem Teodorem, nieprzy ęty
przez w. ks. Bazylego, udał się do Nowogrodu W., gǳie mu pozostać dozwolono.

Bogaty skarbiec znaleziony w Smoleńsku i łupy w części Władysławowi do Polski
odesłano i na wo sko rozǳielone. Polacy uczestniczyli w te wyprawie; z nich przy ob-
lężeniu poległ Jan kasztelan kaliski, a Wirzbięta Kąpieński chorąży wieluński raniony
niebezpiecznie.

Z Polską i Litwą, Zakon zastraszony bullą, chociaż się od nie do Stolicy Apostol-
skie odwołał, zbliżał się do zawarcia poko u. Na z eźǳie w Wilnie, uż pełnomocnicy w.
mistrza komandor Balgi i Gniewu za pośrednictwem Świdrygiełły mówili o ziemi do-
brzyńskie , o którą ukończenie układów na komisarzy z obu stron wyznaczonych zdać
miano; potem zaś, eśliby nic ułożyć nie potrafili, na sąd państwa rzymskiego bez dalszych
do kogokolwiek odwoływań, których się obie strony zrzekły.

Witold na tymże z eźǳie obiecywał zawładaną⁷⁷ Żmudź powrócić Zakonowi i do-
pomóc do ob ęcia e ; gdyż to był edyny środek uspoko enia. Obie strony żądały zgody
i skłaniały się do nie , naǳie e pozyskania e były wielkie. Obdarowano się wza emnie
wedle obycza u i roz echano z niemi. Z Witoldem roze m przedłużony, król na Zielone
Święta z echać obiecywał.

W ma u z azd nowy przyszedł do skutku, na który w. mistrz uwiadomiony o stanie
rzeczy w Polsce, przybył w towarzystwie biskupa chełmińskiego Arnolda i pomezańskie-
go⁷⁸ Jana a starszyzną swą do Raciąża.

Tu nastąpiła naprzód umowa o ziemię dobrzyńską, którą Zakon z zameczkiem Zło-
tory ą obowiązał się oddać królowi za wypłatą sumy zastawne . Przystąpiono potem do
spraw litewskich i żmuǳkich: król i w. mistrz potwierǳili przymierze mięǳy Zakonem
a Witoldem na wyspie Salin w r.  zawarte, całkowicie, zwłaszcza co do opisu granic.
Nowe to przymierze trwałem i nienaruszonem być miało. Witold do umowy przystę-
pu ąc i zachować ą przyrzeka ąc, obowiązywał się koniecznie w przeciągu roku poddać
Żmudź w ręce krzyżackie: Żmuǳini dać mieli zakładników, poddać Zakonowi i o prze-
baczenie prosić. Jeśliby Żmuǳini tego uczynić nie chcieli, Witold miał wszystkim swoim
poddanym w Litwie i Rusi handlu i wszelkich stosunków ze Żmuǳią zakazać, wstrzy-
mać dostarczanie soli, zboża i pierwszych potrzeb życia; zmusza ąc ich do upokorzenia się
i poddania. Wszakże siłą oręża Witold przyciskać ich nie miał, chyba na wyraźne żądanie
w. mistrza. Jeśliby w ciągu roku Żmudź się nie poddała, Witold obowiązany całą swą siłą
dopomóc w. mistrzowi do podbicia e mocą i w każdym razie go posiłkować wszelkiemi
sposoby; gdyby tego nie uczynił, ściągnie na siebie napomnienie, przymus i gwałtowne
nakłonienie Zakonu, a chociażby do wo ny z nim przy ść miało z tego powodu, z Pol-
ską zawartego przymierza, zrywać to nie bęǳie. [Auf einem Werder in der Weichsel beim
Hause Raczanez-Donnerst. in d. Octave zu Pfingst. ].

⁷⁷zawładany — ǳiś: zawładnięty. [przypis edytorski]
⁷⁸pomezańskiego — diecez a pomezańska miała stolicę w Kwiǳynie. [przypis edytorski]
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Zakon, który tylko dla oǳyskania Żmuǳi zawarł układy o ziemię dobrzyńską z kró-
lem i Witoldem, na mocnie się opisał o e poddanie, posiłkowanie czynne ku temu
i pomoce ze strony Litwy. Zabezpieczono, że król sam miał spełnienia przyrzeczeń Wi-
tolda pilnować; że Witold ani ednego osadnika ze Żmuǳi nie przy mie itd., ale mistrz
dał nawza em królowi zaręczenie, że więce zbiegów z ego roǳiny takich ak Świdry-
giełło przy mować i wspomagać ich nie ma. Wszakże za zezwoleniem nawet Zakonu,
gdyby liczba osadników żmuǳkich doszła w Litwie do  głów, o nich osobne układy
czynione być ma ą z w. mistrzem lub król rzymski spór rozstrzygnie.

Okupiony nowem oddaniem Żmuǳi pokó , mięǳy Litwą, Polską a Zakonem zawarty
został, z obu stron zda ąc się pożądany i stałym być obiecu ąc. Gdy pokó opieczętowano,
król z w. mistrzem udał się do Torunia na uczty i turnie e, które trzy dni trwały.

Witold dotrzymu ąc słowa, natychmiast po powrocie do Litwy, wyprawił z Wilna
Sunigaiłę i Moniwida na Żmudź dla oddania e Zakonowi w ego imieniu. Drugi to
uż raz czynił, nie mogąc wybrnąć z fałszywego położenia, w akie go pierwsze układy
o ustępstwo Żmuǳi w r.  wpęǳiły. Komandor Ragnedy udał się także na Żmudź dla
przy ęcia e , starano się łagodnie, zwłaszcza Moniwid, nakłonić Żmuǳinów do poddania.
Ale ci nie wszęǳie zarówno chętnie chcieli się zdać Zakonowi, tak że nawet gǳieniegǳie
opór sławili wyraźny, bo w. mistrz o zostawienie Moniwida musiał prosić, a o przerwanie
handlu, dowozu zboża i soli z Litwy, sam w początku z orężem w ręku się rzucił, ale gdy
to nie wiodło do niczego, zawarty roze m do  sierpnia ze Żmuǳinami pod warunkiem,
iżby sami do zerwania go nie dawali powodów, i spoko nie się przez ten czas zachowali.
Starano się pozyskać ich, okazu ąc łagodność i łaskawość, wstręt ednak ku Krzyżakom
był taki, że nic go zwyciężyć nie mogło.

Trudności okazały się tak wielkie, że osobiste narady w. mistrza z Witoldem wyma-
gały; ta miała mie sce w sierpniu na wyspie Ritterswerder u Niemna. W. mistrz z echał
w licznem towarzystwie starszyzny krzyżackie , a Witold właśnie wraca ący ze Smoleńska
(po odebraniu go) czekał nań w Kownie. Tu uroczyście zapewnił mistrza Witold, że wy-
ąwszy Państwo Rzymskie, Stolicę Apostolską i Króla Polskiego, przeciwko wszystkim
nieprzy aciołom Zakon posiłkować bęǳie radą i czynem, a wszelki gwałt i krzywdy od
niego uchylać. [Dat. Kauen am Sonntag. nach u. l. Frauen Himmelfartstage ]. W.
mistrz zobowiązał się też posiłkować i bronić Witolda pod temiż samemi warunki (nie
wy mu ąc nawet króla polskiego). [Auf dem Werder Ritterswerder genannt in der Memel
Mont. nach. u. l. Frauentage Assumption. ].

Sąǳąc, nie bez przyczyny, że zapewnienie Witolda, iż luǳi danników (dań płacących),
zbiegłych przy mować u siebie nie bęǳie i osaǳać — wyroǳić może nieporozumienia
i trudności, przyrzekli sobie w. mistrz i Witold, że żadnego zbiega akiego bądź stanu
bez zezwolenia swego do lat ǳiesięciu nie przy mą do kra u, i nie osaǳą; — dopiero po
upływie tych lat wolnym luǳiom przechoǳić bęǳie dozwolono, gǳie się im podobać
może, ak w innych chrześcĳańskich kra ach. Mistrz zapewnił eszcze (osobnym aktem),
iż w przypadku owdowienia w. ks. Anną opiekować się bęǳie, ma ętności wydrzeć e nie
dozwoli, utrzyma w posiadłościach, akie bęǳie miała nadane, i za krzywdy e u mie się
[Datt. Ritterswerder. Mont. nach. u. l. Frauentag. Assumpt. ].

To zapewnienie wskazu e znowu akieś ǳiwne przechylenie się Witolda na stronę
Krzyżaków, a niedowierzanie Polsce. Na co było w. mistrzowi dawać powód do miesza-
nia się w sprawy litewskie? Zaręczenie Jagiełły nie byłoż wystarcza ące? Jakim sposobem
nieprzy aciel mienił się⁷⁹ tak rychło w opiekuna?

Naraǳano się wreście o Żmuǳi i e poddaniu; przybyli do Kowna Żmuǳini, przed-
nie si kra u mieszkańcy w obecności księcia nie tylko się podda ąc w. mistrzowi, ale ręcząc
mu, iż kra skłonią do poddania. — Krzyżacy roili na pięknie sze naǳie e.

Ale te wkrótce spełznąć miały; zamiast obiecanego poddania się, Żmudź otwarcie się
przeciwiąc, stawiła żywy opór, tak że Zakon wziąć się musiał do oręża. Witold nie wahał
się posiłkować mistrza, tak że w końcu roku wszelkie środki przymusu i kroki do wo ny
przedsięwzięte zostały.

⁷⁹mienić się (daw.) — zmieniać się, przemieniać się. [przypis edytorski]
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Los nieszczęśliwe Żmuǳi, łez i litości był goǳien, a rozpacz ego i siła, z aką się bronił,
wzbuǳała uwielbienie. Bogi swo e, ęzyk, obycza e, krwią tak wielu oblał ofiar, że nie
wiem, czy gǳie w miarę ludności ziemia aka podobnie uciśniona, równem poświęceniem
się pochlubić może. Nic nie zastraszało, nic zmusić do zrzeczenia się siebie nie mogło;
ofiary były bez granic i końca. Położenie Witolda względem pobratymców ohydne; Polska
i Litwa, krwią i łzami Żmuǳi kupowały pokó : a kąt ten, gǳie silnie eszcze niż gǳie
inǳie litewskie biły tętna, bronił się z bohaterską rozpaczą Jaćwieży, do ostatka.

W końcu  roku Zakon usposobił się uż do wo ny, a racze do na azdu i srogie
pomsty w tym kra u. Ani wezwania Witolda, ani w. mistrza piękne obietnice nie skłoniły
do dobrowolnego poddania. Owszem Żmudź [Wapowski] wysłała posły do Witolda, za-
klina ąc go, aby ą zawsze sobie wierną, pobratymczą Litwie, ednego z nią pochoǳenia,
nie oddawał w niewolę łakomemu wrogowi; przypomina ąc, że we wszystkich wo nach
walecznie mu dopomagała, że na przyszłość gotowa za niego życie i ma ętność położyć
z ochotą.

Tak padłszy na twarz, błagali posłowie żmuǳcy Witolda; w. książę sam zaledwie
mógł się od łez wstrzymać, lecz uroczyście zawarta umowa cofać mu się nie dozwalała.
— Odpowieǳiał im surowo, zaleca ąc, aby się poddali.

Co więce , Witold sam stawał z mieczem, pęǳić ich pod arzmo niemieckie, pi-
sze Stry kowski. W styczniu  roku zebrał się liczny wo sk odǳiał pod Królewcem,
pod woǳą marszałka Ulrycha von Jungingen z komandorami, wyciągnął ku Niemnowi,
przeszedł rzekę pod Ragnedą i wpadł na Żmudź.

Na Żmuǳi wrzało powstanie; kilku ukaranych śmiercią za przestępstwa przez Krzy-
żaków, wywołali pomstę tak gwałtowną, że lud natychmiast napadł rycerzy po zamkach
i podusił, postanawia ąc racze umrzeć, niżeli się im poddać. Z edne strony na kra
wzburzony wpadł marszałek, z drugie Witold za mu ąc Rosieńskie, E ragolskie i Widu-
kle, które poddać się i zakładników dać zostały zmuszone. Ale zaledwie wo sko odeszło,
kra cały na nowo powstał; ciężkie podbicie ego na niczem spełzło.

Pomoc daną przez Witolda przeciwko Żmuǳi, odpłacił Zakon postępowaniem życz-
liwszem, odpycha ąc powód do wo ny, z którego mógł był korzystać. Kniaź Jerzy wygnany
niedawno ze Smoleńska, przybył do w. mistrza szuka ąc w Prusiech i Inflantach opieki,
żaląc się na Zakon, który z nim postąpił przeciwko umowie i nie posiłku ąc go, o utratę
posiadłości przyprawił. Zbyli go Krzyżacy raz pierwszy odpowieǳią, że wszystkim tym
wypadkom nie byli winni. Udał się do nich powtórnie, chcąc, by mu w. mistrz wy ednał
u Witolda wydanie żony. Ale i na to odpowieǳiano, że nieprzy aciołom w. księcia, Zakon
w niczem pomagać nie chce. Gdy w ostatku spytał ks. Jerzy, czy przeciwko niemu Zakon
posiłkować Witolda bęǳie? — dodano, że nieprzy aciele w. księcia nie mogą być Zako-
nu przy aciółmi. Witold uż urażony pobytem ks. Jerzego w Prusiech i traktowaniem⁸⁰,
o którem wieǳiał; listem o wszystkiem, co zaszło, zawiadomiony został.

Wkrótce ednak o mało nie zerwały się stosunki przy azne z przyczyny mistrza inf-
lanckiego. Witold wymagał od niego, aby poddanym W. Nowogrodu i Pskowa ogłoszono
pokó zawarty mięǳy Zakonem a Litwą, z dodaniem, iż przeciw nieprzy aciołom Witolda
Krzyżacy posiłkować go zobowiązali się. Na to mistrz inflancki odpowieǳiał: iż z Nowo-
groǳiany i Pskowem Zakon od dawna zosta e w poko u, którego łamać nie może, „niech
więc w. książę szuka swego dobra, a Zakon stać musi o swoje”. Taka odpowiedź oburzyć
musiała w. księcia; w. mistrz ednak potrafił go złagoǳić. Posłani do Kowna marszałek
i starsi Zakonu Pruskiego i Inflanckiego załatwili spór, umawia ąc się o nową na Żmudź
wyprawę. Mistrz wysłał był niedawno Żmuǳina z zapytaniem, czy się myślą poddać,
ale otrzymał stanowczo przeczącą odpowiedź. — Ozna mu ąc⁸¹ Witoldowi o zamierzone
wyprawie w lipcu, proszono go o radę, ak dale z tym kra em postępować.

Cała ǳiałalność w. mistrza zwracała się teraz na Żmudź. Wybór i przygotowania
znacznie sze były od poprzeǳa ących; gromaǳiły się siły potężne, przybyli goście, po-

⁸⁰traktowanie — tu: rozmowy, negoc ac e, układanie się (przygotowu ące traktat, umowę). [przypis edytor-
ski]

⁸¹oznajmując — ǳiś: ozna mia ąc. [przypis edytorski]
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starano się o zaciężnego żołnierza, zebrano posiłki z miast i prowinc i, ściągniono⁸² lud
z grodów; rozkazy niezmiernie szczegółowe dane komandorom, oznaczały ilość luǳi,
koni, żywności, statków, które użyć zamierzano.

W połowie lipca zebrały się siły znaczne, ale niemi w. mistrz dowoǳić dla choroby
nie mógł. Na czele stanął marszałek przez Insterburg zmierza ąc do Dubissy, gǳie się
miał połączyć z Witoldem i Polakami, przysłanemi tu także przez króla. Witolda wo sko
licznie sze było eszcze od krzyżackiego, a zagrożona zalewem takim Żmudź, oporu sławić
nie mogła. Siły połączone Zakonu, wraz z Witoldowemi i Polakami, niemnie nad  do
  wynosić mogły. Cała część Żmuǳi dotąd niezawo owana, poddała się bez oporu;
za ęto się zaraz budową mocne warowni, przeznaczone do utrzymania w posłuszeństwie
podbitych.

Tak dalece pośpieszano z budową, że w osiem dni, z pomocą samych Żmuǳinów,
wzniesiono naprędce dość silną twierǳę. Luǳie Witoldowi, zakonni i eńcy, nosili ka-
mień i drzewo, kopali fosy dniem i nocą. Gród ten nazwany Königsberg⁸³, osaǳono
załogą z sześćǳiesięciu rycerzy na lepszych i około  luǳi Witoldowych, pod do-
wóǳtwom vice-komandora i rycerzy z Balgi i Christburga; opatrzono żywnością i bro-
nią, i opuszczono wśród podbite , ale zawsze groźne , Żmuǳi, ak wyspę na wzburzonym
morzu.

W. mistrz uradowany wyprawą, które powoǳenie winien był po większe części
posiłkom Witolda, po powrocie wo sk pośpieszył umocnić eszcze Königsberg trzech-
set ludźmi, kilkuset azdy i dostarczeniem żywności na czas dłuższy. Że zaś w nowym
Königsbergu mie sca nie było na składy, część zapasów złożono, za pozwoleniem Witol-
da, w Kownie.

Niewiǳialne wszakże niebezpieczeństwo groziło zamkowi tak śmiało rzuconemu w kra
nigdy niepokonany, dopóki w ręku Zakonu zostawał. Żmudź po ode ściu wo sk powstała
znowu; lud zbro ąc się w co mógł, ogromnemi tłumami zebrał się na Königsberg, i ob-
legł go, szturmu ąc rozpaczliwie, wspina ąc na mury, akby milczących a groźnych ǳiał
nie wiǳiał. Załoga krzyżacka silnym oporem ocaliła twierǳę: dopuściwszy oblega ących
aż wewnątrz fos, ogniem z ǳiał, z kusz i łuków strzałami zasłała e trupem; pobrano
niewolnika mnóstwo i tłumy uszły przelękłe.

W. mistrz posłuszny radom Witolda, osaǳił mocnie eszcze Königsberg Within-
gami (około św. Michała), nowe posiłki i zapasy dosyła ąc do twierǳy; wzmocniono
także sąsiednie Ragnedę i Memel. Skutkiem rad Witolda, który uczył Zakon nałożyć
na Żmudź węǳidło, posłano, mimo ciągłe obawy powstania, rządcę Michała Sternber-
ga, z poleceniem uporządkowania i uspoko enia kra u, który dotąd na stopie wo enne
zostawał.

Utrzymanie się w zameczku königsbergskim połączone było z tysiącem trudności;
otoczony kra em niechętnym, zagrożony zdradą, która od Litwinów Witoldowych spo-
ǳiewaną być mogła, często ogłoǳony, gdy się żywność opóźniła, pozbawiony potrzeb
wo ennych, których ilości obrachować niepodobna było na wypadek na ścia, a sprowa-
ǳać e należało z daleka; zna dował się w na niebezpiecznie szym stanie, a załoga ego
oka zmrużyć nie mogła.

Witold i w. mistrz byli z sobą w na większe , jak nigdy nie bywali, zgoǳie i przy aźni.
Mistrz nawet zezwolił na posłanie do Nowogrodu i Pskowa z napomnieniem, aby się sta-
rano z Witoldem po ednać i w niczem mu nie przeciwić. Krzyżacy czynili, co było można
dla utrzymania przy acielskich stosunków, wieǳąc, że tylko w ten sposób mogą utrzymać
się na Żmuǳi. Na prośbę Witolda także w. mistrz pod ął się wyrobić u ks. stołpeńskiego
zwrot synowicy w. księcia, Jadwiǳe, należnych zapisów po mężu e Barnimie.

Nawza em nieustannie zasięgano rady Witolda, ak sobie ze Żmuǳią postępować,
ak utrzymać w Königsbergu, ak podbić resztę kra u? Witold namowami, obietnicami,
starał się skłonić Żmudź do poddania i wysłania zakładników, czemu się dotąd opierali
mocno. Obiecano wprawǳie zakłady, ale gdy przyszło dać w ręce Krzyżaków ǳieci, braci,
o ców, nikt nie miał siły na taką ofiarę. Na próżno uż namawiał, prosił Witold; w. mistrz
w końcu roku musiał siłą i przemocą starać się o wzięcie zakładników, wzywa ąc w pomoc

⁸²ściągniono — ǳiś: ściągnięto. [przypis edytorski]
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Witolda. Zagrożeni wreszcie zalewem wo sk, w początku  roku, wysłali pewną liczbę
swoich, da ąc ich ako poręczycieli swe wierności w ręce Zakonu.


Tak więc wszystko nareszcie zdawało się życzeniom Zakonu dogaǳać. Żmudź nadana
przez Mindowsa, przez następcę ego Witolda w ręce krzyżackie popchnięta, leżała skrę-
powana u nóg zwycięzców. Spory nowe z królem polskim, sam uż Witold pośrednicząc
załatwiał; z nieprzy aciela mieli go sprzymierzeńcem gorliwym; emu winni byli na więce
poddanie Żmuǳi i spokó , z akiego korzysta ąc, kra ten krępowali. W. mistrz sam gorli-
wie się starał teraz, aby słuszny wstręt wzbuǳony do Zakonu przez ego gwałty, nadużycia,
prześladowania, nagroǳić łagodnem obe ściem wedle rady Witolda: dostarczano zbóż,
soli, narzęǳi rolniczych, bydła nawet roboczego, którego pozbawiono wprzód Żmuǳi
przez ciągłe rabunki. Nowy wó t osaǳał ubogich, nada ąc grunta i zapomogi w ziarnie
i uprzęży; zabezpieczono wszystkim posiadanie własności, aką trzymali, z tem tylko, aby
wymierzoną była i opłata od nie oznaczona. Pomimo tych starań, wkorzeniona niechęć
ku Niemcom oǳywała się u ludu, wza emne niedowierzanie nie dozwalało się zbliżyć;
wó t sam nie ufał pozorne uległości.

Wybierano powoli coraz nowych zakładników, ale z wielką trudnością, gdyż Żmudź
ciągle się uskarżała, że ą zmusza ą do spełnienia przyrzeczeń, gdy Zakon o swoich nie
myśli. W wielu okręgach, ak w Rosieńskiem i koło Graużów nie dali ba orasowie za-
kładników, tłumacząc się, że ponieważ ulegli byli rozporząǳeniom Zakonu, zakłady od
nich niepotrzebne się stawały. Następna okoliczność za ątrzyła w ostatku stosunki ludu
i nowego rządu. Witold ściągnął na siebie, za pomoc dawaną Krzyżakom, niesłychaną nie-
nawiść i wstręt ludu żmuǳkiego. Stara ego wiara dla rodu książąt litewskich zapłacona
taką niewǳięcznością zmieniła się w oburzenie i żal gorzki; nikt nie myślał uż zbiegać
do Litwy i szukać tam schronienia. Teraz, gdy Witold poskramia ąc Ruś i zamierza-
ąc iść przeciwko W. Ks. Moskiewskiemu posiłków potrzebował, Zakon zawǳięcza ąc
ego przysługi, dać mu chciał dwieście pięćǳiesiąt familĳ ze Żmuǳi i trochę luźnego
ludu. Ale Żmuǳini sprzeciwili się temu tak uporczywie, że omal nie przyszło do nowe-
go wybuchu. Na ozna mienie wó ta, odpowieǳiano, że wyznaczone roǳiny nie pó dą;
— uczyniemy cokolwiek nam każecie, ale nie oddawa cie nas w ego ręce. Ba orasowie
zwłaszcza oświadczyli wbrew, że gdyby ich gwałtem gnać miano, nie będą posłuszni. „Co
się tycze posiłków na wo nę — odparli — nie przywykliśmy do wypraw dalekich, pó -
ǳiemy gǳie zechcą z Niemcami, z Witoldem nigǳie i nigdy”.

Witold wiǳąc taki opór poprzestał na poborze danin od dwóchset pięciuǳiesiąt fa-
milĳ i wychodźców litewskich, których Zakon miał mu oddać; wspomaga ąc ak wprzód
na Żmuǳi mistrza przy budowie Dubishain nad Dubissą i dozwala ąc rozłożyć na granicy
Litwy od Żmuǳi straż pograniczną krzyżacką.

Szczególną tę powolność⁸⁴ Witolda dla Krzyżaków, przypisać należy w wielkie czę-
ści uwaǳe zwrócone na nowe podbo e w Rusi, które zamyślał, i pochód zamierzony
przeciwko W. Ks. Moskiewskiemu.

W Rusi bowiem zerwane traktaty z Nowogrodem i Pskowem, nie mogły zostać nie-
pomszczone. Wiǳieliśmy wyże , iż Witold długo cierpiał oczywistą niechęć Pskowian
i Nowogroǳian, których dwukrotnie przez Zakon napominał o zachowanie przymierza.
Psków i Nowogród W. w r.  sprzymierzyły się z Witoldem i Litwą, ale nie szano-
wały zawartego traktatu. W. ks. moskiewski Bazyli, dla własnego swego dobra, podżegał
za ście, chcąc z rozerwania przymierza korzystać i Psków, posiłków ego potrzebu ący,
zagarnąć pod swo ą właǳę. Witold obrażony zagrabieniem kupców swoich, odesłał list
peremirny do Nowogrodu i Pskowa, posłał wo sko na za ęcie pskowskiego miasta Koło-
ży i stąd   eńca miał uprowaǳić. Być barǳo może, iż osada ruska Kołożan dała
nazwanie przedmieściu pod Grodnem położonemu, gǳie stara cerkiew św.św. Borysa
i Hleba. Drugi odǳiał litewski obległ Woronecze, które na próżno przez dwa tygodnie
szturmował.

Natychmiast mszcząc się za napad ten Pskowianie, wysłali lud swó niszczyć litewskie
naówczas posiadłości, Wielkie Łuki i Rżew Nowy; nareszcie obiegli Połock (w lipcu), ale
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go przez trzy dni tylko próbu ąc zdobyć, odstąpili z niczem. Mistrz inflancki, stawa ąc ze
strony Witolda, w sierpniu wpadł pustoszyć około Izborska, Ostrowa i Kotelne . Psko-
wianie nie tracąc eszcze naǳiei, że się oprzeć potrafią, weszli do Inflant pod dowóǳtwem
namiestnika swego ks. Daniela Aleksandrowicza, gǳie w paźǳierniku Niemców pobi-
li. Nowogroǳianie, ich sprzymierzeńcy, po kilkakroć wzywani do walki, nie chcieli się
wdawać w wo nę z Zakonem i Litwą, nie u ęli się za Pskowem, i opuszczeni Pskowianie
poddać się musieli w. ks. Bazylemu, szuka ąc u niego opieki. W. ks. Bazyli przy ął Psków
pod właǳę swo ą, posyła ąc mu z ramienia swego rządcę, brata własnego Konstantego
Dymitrowicza; poczem usiłował załatwić zatargi z Witoldem, ale na próżno.

Samo poddanie się Pskowa uż wo nę wyzywało, a pomoc dana ks. Jerzemu smoleń-
skiemu i wyposażenie ego, ątrzyły w. księcia.

Zaledwie uwierzyć można śmiałe napaści ks. Jerzego smoleńskiego, który wtargnąć
miał z garścią luǳi do Litwy, dla oǳyskania żony uwięzione w Liǳie. Dnia  sierpnia
ukazał się on pod tem miastem, gǳie dowoǳił Jakub z Sielicy. Nim Jakub z Hołdawy
nadbiegł, uż miasto było zniszczone; — odpęǳeni rabusie skryli się w puszczy pod So-
lecznikami. Stąd śmielszy eszcze pod niebytność Witolda zrobili zamach na Wilno d.
 sierpnia, gǳie od Trok (nocą zapewne) podszedłszy, wpadli na klasztor anciszkanów
P. Marii na Piaskach i złupili go, a mnichów z ks. Aniołem gwardianem zamordowali.
Że to była banda łotrów, dowoǳi obe ście z braciszkiem Leonardem, którego, dopytu ąc
skarbów, na rożnie piekli [Narbutt].

Ks. Bazyli do nieuchronne gotował się wo ny, którą Witold dawno wiǳiał także
konieczną. W Rusi musiała się Litwa i w. ks. moskiewski spotykać na placu wspólnych
podbo ów, stąd nieprzy azne stosunki współzawodników. Chan Szedybek posiłkował w.
ks. Bazylemu, także z dawnych sprzymierzeńców Litwy ks. Jan Michałowicz twerski.

Moskwa zapuszczała zagony około Serpe ska, Kozielska i Wiazmy. Ks.Ks. litewscy
niektórzy poddawali się W. Ks. Moskwy. Tak Aleksander Nielub, Jana Algimuntowi-
cza syn, zbiegły nie wiadomo z akiego powodu, poddał się i przy ęły został; udarowany
ǳielnicą w Pere asławiu Zaleskim. Wszystko to ątrzyło Witolda i zbliżało wybuchnie-
nie⁸⁵ wo ny.

Zebrał on siły swo e, daleko mnie sze od moskiewskich, ale z niemi odważnie ciągnął
na Moskwę.

Posiłkowali Witolda Żmuǳini, których tysiąc koni dostarczył Zakon niechętnych,
pod dowóǳtwem wó ta Sternberga; i Polacy osobny odǳiał stanowiący. Wo ska zeszły
się pod Kropiwną i sposobiły do bitwy; zda e się, że Witold uznawszy się słabszym, nie
mogąc na Żmuǳi całkowicie rachować, a obawia ąc ćmy tatarskie , skłonił się do zawarcia
doczesnego poko u; po którego opieczętowaniu wo ska się rozeszły.

Psków nie tylko że nie potrafił pociągnąć z sobą w wo nę i zerwanie z Litwą przymierza
Nowogrodu Wielkiego: ale poddaniem się w. ks. Bazylemu do podobnego nie zachęcił
kroku. Nowogród odǳiela ąc się całkiem od niego, wezwał do siebie na rządcę Jerzego
Lingwene ewicza, wyznacza ąc mu trzy miasta ako uposażenie. Tym sposobem Nowo-
groǳianie zyskali sobie stałą przy aźń Witolda w chwili, gdy uspoko ony od Zakonu,
zwracał czynność swą ku Rusi.

Przymierze z ks. Bazylim nie mogło trwać długo; obie strony pragnęły bo u, obie
się go lękały, zna ąc swe siły. Spalenie Odo ewa wziętego przez Litwę w posiadłościach
riazańskich, dało powód do kroków nieprzy acielskich. W. ks. Bazyli za ął Dymitrowiec
litewski, poczem wo ska z obu stron znów postąpiły ku sobie, i zwarłszy się u Wiazmy,
bez walki po umówieniu roze mu rozeszły.

Wśród nowych zatargów z Polską Zakonu, zamieszek w Litwie wzbuǳonych przez
Świdrygiełłę i ruskie wpływy, a razem czynne pogan nawracanie, mistrz Zakonu Kon-
rad von Jungingen umarł dnia  marca. Do końca wytrwał on w stosunkach przy aźni
i poko u, tak drogo okupionego przez Litwę. Był to ze wszech miar znakomity i eden
z na godnie szych pamięci Naczelników Zakonu. Umiarkowany, łagodny, wolał pokó

⁸⁵wybuchnienie — ǳiś: wybuch. [przypis edytorski]

   Litwa za Witolda 



uczciwy nad krwawą, choć chlubną, wo nę. Nieraz od brata marszałka strofowany, na-
glony od swoich, upierał się za poko em, wiǳąc, że czas ǳiałania orężem dla Zakonu
upłynął. Umiera ąc ostatnią myślą ego było, aby brat Ulrych, zbyt wo ennego ducha
i rycerskie sławy chciwy człowiek, mistrzem obrany nie został. Wszyscy w kra u żało-
wali mądrego, sprawiedliwego, umiarkowanego Konrada; ale nikt eszcze nie wieǳiał
wielkości poniesione straty, bo ą dopiero z klęsk późnie szych poznać miano. Młoǳi
cieszyli się, że nareszcie na wo nę pociągną i walczyć zaczną.

Po śmierci Konrada nie zmienił byna mnie Witold swoich dla Zakonu skłonności,
owszem dowiódł, że pokó szanował i zachować go żądał, dopomaga ąc dostarczeniem
materiałów do budowy zameczku Dubisha n, i wszelkim żądaniom Krzyżaków stara ąc
się dogoǳić.

Z królem polskim uż dawnie z powodu użytego słówka w liście (innata sapientia),
które za szyderstwo wzięto, eszcze pod życie Konrada wszczęły się niesmaki; potem król
z odpowieǳi dane w sprawie o Drezdenek (Driesen) nie był kontent; nareszcie w cza-
sie mięǳy śmiercią mistrza a wyborem nowego, gdy odmówiono Władysławowi Jagielle
przy ęcia go w Gdańsku i dozwolenia zwieǳenia brzegów morza, które zobaczyć pra-
gnął, pod błahym pozorem, iż Zakon pozbawiony naczelnika, nie umiałby go przy ąć ak
należało; — wzrosła niechęć wza emna.

Krzyżacy przeczuciem obawiali się Polski. Tymczasem dnia  czerwca  padł
wybór Zakonu starszyzny na Ulrycha von Jungingen, brata zmarłego mistrza, człowieka
wo ennego ducha; którego zwierzchnictwa nad Krzyżaków zgromaǳeniem lękał się brat
umiera ący.

Ulrych daleki był od umiarkowania, akiego Konrad dał dowody w traktowaniu; zaraz
po obesłaniu się podarkami i ozna mieniu o wyborze, ob awiły się mięǳy nim a Pol-
ską pode rzenia, obawy, potrzeba tłumaczeń wza emnych. Witold eszcze w to nie był
wmieszany; a Litwa od Zakonu niezachwianego używała poko u. Pośpiech tylko, z a-
kim zameczek nad Dubissą kończono, dowoǳi, że edność, aka mięǳy królem Jagiełłą
a Witoldem trwała, i wpływ, który niewiadomemi środki w. książę oǳyskiwał na Żmu-
ǳi, przestraszały uż w. mistrza.


Witold z Rusi, gǳie się łowami zabawiał, wysłał gle t, zaprasza ąc w. mistrza na z azd
z królem do Kowna, dla porozumienia się o niektóre trudności od Polski Zakonowi za-
rzucane. W licznym poczcie starszyzny swe , rycerzy, komandorów, dworu, wielki mistrz
z echał na mie sce d.  stycznia. Za nim szły dwieście koni orszaku i sto pięćǳiesiąt sań
z zapasem żywności. Król i Witold w świetnych pocztach ze swe strony stawili się także;
— przybył za niemi mistrz inflancki w orszaku komandorów. Zgromaǳenie było liczne,
przy ęcie świetne.

Zaczęto od układów o granice Polski od Zakonu; w początku skłaniał się w. mistrz
ustąpić, co by nie było staremi aktami ob ętem, używaniem dawnem zabezpieczonem,
a znakami granicznemi uprawnione w posiadaniu Zakonu; lecz gdy przyszło mówić o Zan-
tok i Drezdenek, naǳwycza trudnym się okazał.

Witold był w przykrem położeniu, gdyż obrany za pośrednika, nie wieǳiał, co po-
cząć; nareszcie oświadczył otwarcie, że prawa Polski do Drezdenka słusznie szemi się mu
zdawały od tych, które rościł Zakon.

W. mistrz nie zgaǳa ąc się na to, obrażony zerwał układy. Przez resztę czasu na próżno
starano się coś ułożyć eszcze; a chociaż roz eżdżano się nic nie uczyniwszy, pożegnano się
grzecznie i król nawet mistrza inflanckiego łaskawie barǳo odprawił.

Sąd Witolda ściągnął wszakże pode rzenia na niego; wszęǳie chciano wiǳieć kno-
wania i zdrady, i wiǳiano e też; długo w nienawistnym sobie poko u przez przeszłego
mistrza utrzymywany Zakon, rwał się do wo ny, od które nowy naczelnik nie myślał go
odstręczać.

Witold wiǳąc uż niechęć ku sobie, spiesznie zażądał posiłków z Polski, które mu
Jagiełło podesłał. Na wieść o przybywa ących Polakach wstrzęsły się Prusy i chwyciły do
broni. Komandor nieszawski dał o tem znać w. mistrzowi, nakazano uzbro enia, rozesłano
polecenia gotowości do wo ny, lękać się nawet zdawał Zakon wtargnienia króla polskiego
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w granice swo e. Granice i puszcze osaǳone ludźmi, słowem postrach i żąǳa bo u razem
opanowały Krzyżaków; w. komandor pod niebytność mistrza kra cały na stopie wo enne
postawił.

Tymczasem nic eszcze tak bliskiego nie zwiastowało wybuchu; na papierze tylko po-
syłano skargi o zbiegów z dobrzyńskie ziemi, w Prusiech przetrzymywanych itp. Król
za ął niektóre włości pod Drezdenkiem; pokó wszakże z Litwą przez to zerwany nie
był. Witold utrzymywał go eszcze, chociaż ani uż Zakonowi, ani Zakon emu nie ufał.
W takim stanie rzeczy na drobnie sze zadarcia wyrastały na ważne spory, grożąc wo ną;
spozierano na się wza emnie szuka ąc tylko powodu do zerwania wiążących eszcze umów.

Niewiele pomyślnie szy był wewnętrzny stan kra u, który rządami Witoldowemi, zbyt
może srogiemi, uciśniony, znowu skłaniał się do rozpadnienia z ciężko spo one cało-
ści. Tak Aleksander Algimuntowicz uszedł do Moskwy, ks. twerski odstąpił przymierza,
ks.ks. smoleńscy stali się otwartemi nieprzy aciółmi Litwy, Psków także; nareszcie ni-
gdy nieukołysany Świdrygiełło, uszedł znowu do Moskwy, rzuca ąc spalone zamki brań-
ski i starodubowski. Powodem do tego było, że zna ąc go dobrze, Witold sposobiący
się do wo ny, nie chciał za sobą zostawić nieprzy aciela, który by w domu knuł spiski;
myślał więc wziąć go i uwięzić. Uwiadomiony o tem wcześnie Świdrygiełło, uszedł do
w. ks. Bazylego z biskupem czernichowskim Izaakiem, Aleksandrem i Patrycym ks.ks.
zwinigroǳkiemi, Teodorem Aleksandrowiczem putywelskim, Urusta em mińskim, bo-
arami z Nowogrodu Siewierskiego, Brańska, Starodubia, Lubuska i Rosławia. Przy ął
łaskawie ten niespoǳiany posiłek w. ks. Bazyli, i Świdrygiełłę z tytułem w. ks. litew-
skiego osaǳił na Pere asławiu, Juriewie, Wołoce, Rżewie, pół-Kołomne i Włoǳimierzu
nad Klazmą. Posiłki te i zdrady dawały naǳie e łatwego zawo owania Litwy, zawładania
Rusią zachodnią, strącenia z tronu Witolda.

Kilkakrotne odkazywania się wza emne teraz miały uż wybuchnąć wo ną, która groź-
ną być obiecywała.

Błahy był pozór, którego Witold użył do zerwania przymierza w Wiazmie zawartego
i wypowieǳenia wo ny. Zagrabienie i odarcie litewskich siewruków (siewierzan⁸⁶?) na
granicach moskiewskich, którym odebrano dwa bobry, kadź miodu, dwie siekiery i tro e
sukien niedaleko Putywla, o co próżno szukali sprawiedliwości i wynagroǳenia, stało się
groźnego uzbro enia powodem pozornym. Luǳie ci przybywszy do Wilna skarżyli się
o gwałt i szkody.

Chwycono się błahe przyczyny, choć pomoc Tatar⁸⁷, litewskie zbiegi do Moskwy,
stare teścia z zięciem na Rusi współzawodnictwo, prócz tego aż nadto wystarczały do
wo ny. Ze strony Witolda przy ęcie Świdrygiełły dostatecznym uż było; cieszył się tym
zbiegiem w. ks. moskiewski, nie zna ąc eszcze, ak dalece zawodne były wielkie obietnice
Świdrygiełły, którym uż Krzyżacy wierzyć przestali. Zdra ca Świdrygiełło wraz z Edygą,
zwycięzcą Witolda u Worskli, wspomagali ks. Bazylego.

Tymczasem litewskie wo ska nie da ąc się uprzeǳić, zbierały pod woǳą Rombowda
u Smoleńska. Siewierszczyzna, którą podburzyć obiecywał Świdrygiełło, była spoko ną.
Tatarzy nie przychoǳili; a litewskie siły z tysiącem pancernych kopĳników od Władysława
Jagiełły, edną chorągwią krzyżacką i Żmuǳią posiłkową pod dowóǳtwem Moniwida,
Iwana Bore kowicza Chodkowicza, Olelka ks. słuckiego i Zbigniewa z Brzezia, ciągnęły
w pole. Witold na czele dobrane Litwy d.  czerwca wyszedł z Wilna, ciągnąc wprost
do Smoleńska, skąd połączywszy wszystkie swe siły, szedł na spotkanie w. ks. Bazylego,
postępu ącego ku niemu ze Świdrygiełłą.

Ostatni, ma ący liczne związki na Rusi i w Litwie, luǳi swych posyłał, starań do-
kładał, rachu ąc barǳo na niechęć, aką wzbuǳało srogie często obe ście się Witolda
z poddanemi; wmówił był nawet z lekkością sobie zwycza ną w. ks. Bazylemu, że wo ska
Witoldowe zdraǳą go i ku nim prze dą, że miasta poddawać się im dobrowolnie będą,
kra e całe podnosić. Lecz wszystko to było lekkomyślną obietnicą i złuǳeniem; oǳy-
skanie nawet Nowogrodu Siewierskiego, za ęcie części Rusi od Litwy, trudnie sze uż
okazywało się nad wszelkie spoǳiewanie.

⁸⁶siewierzanie — mieszkańcy Siewierza. [przypis edytorski]
⁸⁷Tatar — ǳiś popr. forma D.lm: Tatarów. [przypis edytorski]
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Po raz trzeci spotkały się Ruś i Litwa u rzeki Ugry, i znowu do bo u nie przyszło, ale
do przymierza tylko i układów nowych.

Rzeka Ugra, nad którą stanęły obozy, gǳie nowe przymierze zawierano, granice
państw litewskich od Moskwy stanowić miała. Kozielsk, Peremyśl, Lubuck oddane w.
księciu Moskwy; Odo ew został przy Litwie. Świdrygiełło, o którego wydanie dopomi-
nał się Witold, wyłączony został z przymierza, ednakże wstyǳił się w. ks. Bazyli oddać
go w ręce bratu.

Powrót z wyprawy te był ciężki. Naprzód posiłki żmuǳkie wielce Witoldowi nie-
chętne, a niezwykłe do dalekich wypraw, wraz z niewiele chętnie szemi Krzyżakami od-
ciągnęły nazad, nim eszcze pokó zawarty został; potem wo ska idąc nową drogą przez
kra opustoszony wiele ucierpiały z powodu głodu i napadów cząstkowych od Świdrygieł-
ły i Tatarów. Konie w wielkie liczbie zdychały z głodu, wozy dla złe drogi i braku koni
zostawały po droǳe: grzęzawica, wezbrane rzeki i rozlane błota utrudniały ten pochód,
który zewsząd opasywała ćma tatarska.

Po od eźǳie Witolda, który przodem pośpieszył, ak niektórzy chcą, z powodu akichś
tam miłostek, dla których pilno mu wracać było; — wo sko, którego każdy odǳiał chciał
co na pierwe ciągnąć, wpadło w zamieszanie i nieporządek, wywĳa ąc się manowcami,
chociaż bliższemi, ale wśród pustych stepów, gǳie osad prawie nie było. Woǳów słuchać
nie chciano, bezład wkradł się w szyki zbro ne. To było powodem, pisze Wapowski, że
kiedy na mie scach błotnistych, od ustawicznych deszczów eszcze barǳie rozmiękłych,
wo sko się sparło bezładnie, pasu ąc z sobą kto kogo wyprzeǳi, na większa część z końmi
i wozami, na których była żywność, w bagniskach zagrzęzła; — ezdni, potraciwszy konie,
przeszli na pieszych. Wnet i głód do mować zaczął, tak dalece, że połowa podobno ludu
z nęǳy poginęła. Nadto Tatarzy, którzy Moskwie na pomoc przybyli, a których w. ks.
Bazyli, skończywszy wo nę, odprawił, niepokoili odwrót na azdami, żołnierzy picu ących
zabĳali i wo sku Witoldowemu roze ść się różnemi gościńcami nie dozwolili. Wreszcie
na znużone tylu niewczasami całą siłą uderzyli. Że zaś szyki wo ska Witoldowego uż po
większe części piechota składała, azda tatarska, z małą w luǳiach stratą, barǳo e szko-
ǳiła, dopóki po wstępnych utarczkach wręcz walczyć nic poczęto, bo Litwa wzięła górę
i znaczną liczbę Tatarów nad Dnieprem wyciąwszy, uż spoko nie szy odwrót miała. Po-
lacy, którzy w tem wo sku walczyli, pozbywszy koni i ciężarów, wrócili na początku zimy
do króla Władysława, w Niepołomicach bawiącego (d.  listopada), który po królewsku
nagroǳił im poniesione straty.

W Rusi tymczasem oręż, który miał być użyty na Witolda, obrócił się przeciwko
samemu ks. Bazylemu. Tatarzy pod dowóǳtwem Edygi wzmógłszy się w siły, w środku
państw ego pustoszyli, dawnych dopomina ąc haraczów. Świdrygiełło przed niemi uszedł
z Włoǳimierza nad Klazmą z kupą zbro ną tuła ąc się nad Dniestrem podobno.

Zbliżało się grożące uż zerwanie poko u Polski i Litwy z Zakonem; traktowano esz-
cze, ale nadaremnie. Wo nie na Rusi raǳi byli Krzyżacy, gdyż ona Polskę zostawiała
samą pozbawioną pomocy Litwy, a przez to łatwie szą do ugody. Zawsze nieufny Zakon,
w przymierzu nad Ugrą zawartem wiǳiał akiś zamach na Inflanty uknowany. W zapyta-
niach Witolda, który powróciwszy znad Ugry chciał wieǳieć, czy Prusacy będą posiłko-
wać mistrza inflanckiego w wo nie ze Pskowem, wiǳiano także akieś zdradliwe zamysły;
upatrywano e wszęǳie i szukano powodu do zerwania. Zakon, coraz silnie szy, chciał
wo ny; wiǳiał, że Żmudź niełatwo teraz oderwać bęǳie Witoldowi, który ą zniechęcił;
trzymał w rękach, czego pożądał, wo na dać mu mogła nowe zdobycze. Spoǳiewa ąc się
wo ny, wzmocniono zamki nadgraniczne, w Tylży, Friedbergu; kończono Dubisha n na
Żmuǳi. Stosunki i spory z Polską do nasze historii nie należą, wspomnimy e tylko,
o ile wpłynęły na losy Litwy lub Witold w nich uczestniczył.

Mistrz bogate dary sypiąc królowi, królowe , arcybiskupowi gnieźnieńskiemu, Wi-
toldowi i w. ks. Annie (które dostał się klawikord i ołtarzyk podróżny), usypiał tych,
których pode rzewał, lękał się lub spoǳiewał od nich co zyskać.

Wieǳiał Ulrych, co wymawiano ego bratu i poprzednikowi, zamyślał więc wo nę,
ale nie chciał na siebie ściągnąć zarzutu, że sam był e powodem. Stąd ta mieszanina
grzeczności i dumy, łagodności i uporu w traktowaniu.
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Witold wieǳąc, że Zakon trzymał na pogotowiu ako narzęǳie do wo ny Świdry-
giełłę, dopomniał się o to; — odpowieǳiano mu, że o nim nic nie wieǳą i dopomagać
mu nie myślą wcale. Tak ednak nie było — Zakon skrycie znosił się⁸⁸ ze zbiegiem.

W. księciu powód zdał się dobrym do pomyślenia o wo nie i odebraniu Żmuǳi.
Zda e się pozornie rzeczą niepodobną do wiary, żeby na Żmuǳi znaleźć się eszcze mieli
przy aźni w. księciu, który dwa razy kra ten w niewolę niemiecką zaprzedał: — a ednak
tak było. Zakon uż o ta emnych związkach Witolda ze Żmuǳinami wieǳiał, wieǳiał
o wysłańcach litewskich i ruskich, co się snuli niedaremnie po kra u. Jakieś kupy zbro ne
z awiły się tu i poczęły aż ku Pskowu pomykać. Nareszcie Witold z Władysławem Jagiełłą
z echali się, wedle kronik niemieckich, w Nowogródku ta emnie, naraǳa ąc o odebraniu
Żmuǳi i wypowieǳeniu wo ny.

Jedne iskierki brakło tylko, aby pożar, ta ony długo, wybuchnął.
Wedle dawne umowy dla zmuszenia Żmuǳi do poddania się, postanowiono było

przeciąć e dowóz żywności, soli i handel z Litwą i Polską całkiem powstrzymać.
Wó t żmuǳki odebrał stosowne rozkazy, co dowoǳi, że kra ten znowu powstawał

i opierać się silnie poczynał Krzyżakom.
Ła ano Litwinów wszęǳie, krzywǳono ich na granicach, upatru ąc w nich to wy-

słańców Witoldowych, to knu ących spiski. Nareszcie z niechęci przeciwko w. księciu,
o którego zamiarach wieǳiano lub wieǳieć chciano, czy przez pode rzenie akieś, czy dla
wywołania wo ny z Polską i Litwą, Krzyżacy dwaǳieścia łasztów⁸⁹ zboża z Ku aw przez
Zakonu posiadłości do Litwy od Władysława Jagiełły wysłane, gdyż nieuroǳa i drożyzna
była wielka, zachwycili⁹⁰.

Statki te, które prowaǳili Zaklika z Mięǳygórza kanclerz i Jan z Obichowa kasztelan
sremski, szły w dół Wisłą do Jeziora Warmińskiego, potem w górę rzeki Pregel mimo
Królewca przez Kanał Taplawski. Przez ten kanał do De ne i zamku Łaukiszek przybyły,
stąd do Łabiany i Kurońskie Zatoki, do które Niemen wpada. Dopiero w Ragneǳie,
ostatnim zamku krzyżackim, mistrz Zakonu spęǳiwszy sterników polskich, gwałtem
wstrzymał statki, pod pozorem, że dla Żmuǳi broń wiozły.

Gniew w. mistrza za akiś list Witolda, w którym mu wymawiał posiłkowanie Świ-
drygielle, był także ednym z powodów do tego zuchwałego kroku. Chcąc wo ny, wieǳąc
o rozdrażnieniu Witolda, poddawał do nie powody. Zabranie statków, wedle ǳie opi-
sów polskich, stało się przyczyną wo ny; lecz w istocie było tylko pozorem do wybuchu
uż uknowanego i przygotowanego od wstąpienia na mistrzostwo Ulrycha.

Krzyżacy poczęli się uzbra ać i osaǳać twierǳe swo e.

Witold zwrócił oczy ku Żmuǳi; wysyłani pota emnie Litwini, to do Ragnedy pod po-
zorem kupna zboża, to w głąb Żmuǳi, sposobiąc do buntu i powstania, wieści umyślne
rzucali o bliskie wo nie, zagrzewa ąc do zemsty przeciwko Zakonowi.

Wó t musiał wypęǳać przybyszów, zakazać wywozu zboża i niektórym z Litwy za-
grabił kupione. Witold wkłada ąc winę na wó ta Żmuǳi, skarżył się o to mistrzowi,
gra ąc eszcze do czasu rolę przy aciela, póki by od Świdrygiełły i Tatarów około Moskwy
plądru ących nie był spoko nie szy. Król polski także w listach do Zakonu okazywał dlań
dawne przy acielskie uczucia. Szpiegi krzyżaccy tymczasem donosili uż o przyborach do
wo ny, o zamachach króla na zniszczenie Nieszawy.

Gdy mistrz gorliwie się za mu e odbudowaniem i umocnieniem Memla, Żmuǳini
zebrawszy się kupą zbro ną z włóczniami i tarczami pod dowóǳtwem dwóch ba orasów,
zasiekli się obozem, kładnąc w lasach. Witold, ak donoszono mistrzowi, coraz silnie
starał się ich podburzyć przez wysłańców swoich, obiecu ąc nawet napaść na Ragnedę.
Były to tylko pogłoski.

Żmuǳini bowiem sami swoim domysłem, z rozpaczy racze niż wyrachowania po-
deszli pod Memel, zabrali trochę koni komandorowi i pobili luǳi na litewskim brzegu.

⁸⁸znosić się (daw.) — porozumiewać się z kimś. [przypis edytorski]
⁸⁹łaszt — daw. (XIV–XIX w.) ednostka miary ob ętości towarów sypkich stosowana w portach nadbałtyc-

kich, ǳieląca się na  korców i równa ok. – tys. litrów. [przypis edytorski]
⁹⁰zachwycić (daw.) — pochwycić, przechwycić. [przypis edytorski]

   Litwa za Witolda 



Przypisano to zaraz Witoldowi i posłano do niego (przed Wielkanocą) z zapytaniem, co
by to znaczyło? — marszałka Zakonu i komandora brandenburskiego. Posłowie ci zda e
się poleconem mieć musieli, aby pożądaną dla Zakonu sprowaǳić wo nę.

Stawili się bowiem z wymówkami i groźbami, a komandor powieǳiał w. księciu,
że trzy razy Zakon uż zdraǳił, ale eśli poważy się czwarty raz tego spróbować, może
odpokutować ciężko.

Witold odparł mu z dumą obrażoną i upomniał się o taką mowę u w. mistrza, wy-
rzuca ąc mu wyrazy ego posłów. Zachowano akieś pozory przy aźni, chociaż Witold,
czu ąc się dotknięty, nie dawał [się] żadnem tłumaczeniem prze ednać.

Nie wieǳąc uż, ak począć sobie, aby Witolda do otwartego wyzwania zmusić, spy-
tał go w. mistrz, niby o radę prosząc, co by począć z powstaniami na Żmuǳi? Witold
odpowieǳiał: „dopóki Zakon mnie słuchał, rad mu nie skąpiłem, gdy teraz nie zda e się
dbać o mnie, a też mu doraǳać nie myślę”.

Szukano gwałtem powodów do wo ny, bo Zakon chciał się uż we krwi skopać; przy-
pisano więc Witoldowi niepotrzebne wmieszanie się w spory Zakonu z Janem ks. mazo-
wieckim o granice; zadano mu, że zakładników ze Żmuǳi wybierał ta emnie, gotu ąc się
ą zagarnąć, że drogi zawalać kazał i stosunki kra u tego z Prusami utrudniał. Wszystko
to cierpiał Witold eszcze, ale zbroił się i gotował, wiǳąc wo nę nieuchronną.

Nareszcie miał być wysłany na Żmudź dowódca wo sk Witoldowych, marszałek Rom-
bowd, mianowany z ramienia w. księcia namiestnikiem żmuǳkim. Żmudź wzywano ta-
emnie do powstania, a Witold zniechęcony i przywieǳiony do ostateczności, wyrzekł:
że nie ścierpi, żeby mu Krzyżacy zabierali ziemię ego. Krzyżacy wieǳieli o wszystkiem:
o Rombowǳie, że był wysłany, o wyrazach wyszłych z ust Witolda w chwili zapału. Na
zapytanie ich o Rombowda, Witold, eszcze się nie chcąc pierwszy odkryć, odpowieǳiał
wó towi żmuǳkiemu, że eśli by Rombowd co czynił we Żmuǳi przeciwko rozkazom,
ukarany zostanie.

Krzyżacy zwłoki te w wypowieǳeniu wo ny przypisywali chęci zyskania na czasie,
dla dokonania przygotowań wo ennych w Polsce, gǳie zbierano pieniąǳe, luǳi ściąga-
no i o drobne tylko, nieznaczące rzeczy, żalono się przed w. mistrzem, aby przeciągnąć
wybuch, ażby się do niego usposobiono. Tymczasem zawarł Jagiełło przymierze z ks.
pomorskim, zwoływał luǳi swoich w wo sku króla węgierskiego służących itd.

W połowie czerwca król z silnym wo sk odǳiałem wyciągnął do W. Polski, zagraża ąc
stamtąd granicom Zakonu, a Witold uspoko ony ze Świdrygiełłą, gotów był także do
ǳiałania.

Na Żmuǳi wszystko uż wrzało gotowością do powstania; arzmem niemieckim uci-
śniony lud, skłaniał się znowu ku Witoldowi i Litwie. — Spisek knowany wybuchnął
naprzód w Rosieńskiem i rozszerzył się piorunem, ta emnem zapewnieniem o pomocy
litewskie podżegany. Posłowie w. księcia mieli nawet wieść roznosić po kra u, że Wi-
told ak skoro zboża do rze ą, pó ǳie na czele Żmuǳi do Królewca, Niemców przepęǳi
ogniem i mieczem, aż do morza, i potopi ich wszystkich w sinych wodach Bałtyku.

Rombowd, którego Stry kowski zowie ednym z dwunastu marszałków Witolda (na-
śladowanie  parów), stał uż we dwa tysiące luǳi na granicy żmuǳkie , gotów po-
siłkować powstańców, gdyby wo sko Zakonu na ziemię ich wtargnęło lub król wo nę
rozpoczął z Zakonem; gdyż Witold także nie chciał być pierwszym i czekał wyzwania.
Tymczasem z ego ramienia urzędnicy obe mowali powoli powiaty i widocznie rozporzą-
ǳali się w kra u; powstanie rosło co chwila, a na czele ego stał wysłaniec Witolda, który
niem miał kierować. Gdy uż w okolicach Angerburga kupy zbro ne pokazywać się za-
częły, a okrzyki wo ny dały słyszeć w Rastenburskiem, Zakon dokoła stał nieprzy acielem
oblężony, w. mistrz postanowił wysłać poselstwo do króla polskiego.

Komandorowie starogroǳki i toruński znaleźli króla w Obornikach, i przekładali
mu zdradę Witoldową i nowe odpadnienie Żmuǳi. W. mistrz, mówili, mieczem i siłą
dopominać się e postanawia, i kra cały oǳyskać. Zapytywali wreszcie króla, czy Żmuǳi
lub temu, co e powstania był przyczyną, pomagać zechce przeciwko Zakonowi? Żądali
odpowieǳi stanowcze , aby Zakon stosowne mógł środki przedsięwziąć.
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Król zaś przedstawił im, że rzecz est zbyt ważna i wielka, aby ą bez Rady Stanów
mógł rozstrzygnąć; i nie inacze ak na z eźǳie w Strążycy na św. Aleksy (d.  lipca)
rozwiązaną zostanie.

Posłowie oświadczyli wy eżdża ąc, że Rada Stanów nie powinna mieć za złe Zakonowi,
eśli o wo nie przeciwko królowi polskiemu pomyśli. — W Stężycy panowie polscy silnie
nalegali na króla, aby Polski dla Litwy nie narażał, przeciwiąc się wo nie, przedstawu ąc, że
lepie est oddać Żmudź pustą niż ludne prowinc e Polski na zniszczenie wystawiać. Król
wszakże stał przy swo em i przemógł, że się na posiłkowanie Litwy zgoǳić musiano.

Zakon zbroił się i szukał sprzymierzeńców: uczyniona umowa z ks. stołpeńskim o po-
siłki przeciwko Polsce. Ks.Ks. szczeciński i Wolgest uż przez króla dla opanowania Drez-
denka pociągnieni, Zakonowi służyć nie mogli. Oczekiwano żołdaków z Niemiec, a siły,
akie były w gotowości, rozǳielił w. mistrz po granicach od Polski. Marszałek z ludem
prowinc i nadbałtyckich poszli nad Mazowsze, gdyż stamtąd rządca Johannisburga kazał
się spoǳiewać napadu; komandor Ragnedy z pobliższemi zbierał siły przeciw Żmuǳi. Tu
wskutek głodu, panowały choroby, które tak osłabiły załogi, że nie było z czem w pole
wyciągnąć. Posłano dla wzmocnienia wycieńczonych, zaciągać luǳi w Miśni i Turyn-
gii, Brunszwickiem, Luneburskiem, i w ks. szczecińskiem, stara ąc się choć dwanaście
włóczni pozyskać, a razem książąt i panów o odpadnieniu Żmuǳi i wo nie zawiadomić,
wzywa ąc na kruc atę.

Nadeszła też do Malborga odpowiedź królewska, którą w lipcu przywieźli, arcybiskup
gnieźnieński Mikoła Kurowski, Mikoła z Michałowa sandomierski, Janusz z Tuliskowa
kaliski, Wincenty z Granowa nabielski kasztelanowie, wprost ze z azdu stężyckiego po-
słani. Ci żalili się naprzód o zdraǳiecko zabrane w przeszłym roku szkuty z ku awskiem
zbożem; na co w. mistrz odpowieǳiał, że nie zboże, ale oręż wieziono dla zbuntowa-
ne Żmuǳi, o który dopominać się nie ma ą prawa. (Zboże było w istocie bronią, gdyż
Żmudź, ak wyże wiǳieliśmy, głodem chciano zmusić do poddania). Na zapytanie, czy
król bęǳie pomagał Witoldowi, gdy mu Zakon wo nę wypowie, arcybiskup odpowie-
ǳiał: że Witold est Jagielle blisko pokrewnym, trzyma W. Księstwo darem od Korony
polskie , opuścić go więc król nie może, owszem wspomagać bęǳie całą siłą w każde po-
trzebie. Jeśliby zaś Zakon chciał ugody, król ofiaru e pośrednictwo swo e dla oǳyskania
utraconego i nagroǳenia szkód poniesionych.

Tak do ostatka, gotu ąc się do wo ny, Jagiełło obawiał się i starał uniknąć, Zakon
pragnął e i szukał. — Na wyrazy arcybiskupa o zgoǳie, w. mistrz odparł:

— Nie chcę e , sam sobie zrobię sprawiedliwość i uderzę na Litwę.
— Strzeżcie się tego — rzekł arcybiskup — eśli wyciągniecie na Litwę, król do Prus

wnĳǳie.
— ǲięki za asną i otwartą obietnicę — odpowieǳiał Ulrych — lepie więc za głowę

u mę od razu, niżeli za ciało; wolę zamieszkanych i ludnych niż pustych i ǳikich szukać
kra ów.

Na tych groźbach poselstwo skończyło traktowanie. Posłowie wy echali zaraz z Mal-
borga, a mistrz postanowił obrócić się na króla polskiego. Wyszły rozkazy, aby osaǳić
mocno granice od Mazowsza, gdyż wieǳiano, że od sześciu tygodni Witold trzymał sil-
ny odǳiał Tatarów, ma ących na pierwsze ego skinienie do Prus wtargnąć, a książę Jan
Mazowiecki czekał także rozkazu tytko, by uderzyć na Zakon. W puszczach uż nawet
napadano i rozbĳano poddanych krzyżackich.

W połowie sierpnia siły Zakonu w pogotowiu do wo ny były na granicach, gotu ąc
się wtargnąć do Polski. Szóstego sierpnia eszcze w. mistrz wysłał Jagielle z Marienbur-
ga uroczyste wypowieǳenie poko u, wykłada ąc w niem powody zerwania przymierza.
[Marienb. Dienst. vor Laurent. ]. W ǳiesięć dni potem, gdy potrafiono od Polski
odciągnąć dla Zakonu waha ących się dotąd ks.ks. Swantibora szczecińskiego i Bogusła-
wa stolpeńskiego, a biskup chełmiński lud zbro ny od siebie nadesłał, wpadł marszałek
z w. mistrzem w granice ziemi dobrzyńskie . Tu niewielki zastał opór. Miasto Dobrzyń
naprzód zaskoczone, zdobyte, osada wybita, dowódca nawet Jakub Płomieński ścięty,
a gród spalony.

Stąd poszli Krzyżacy na Rypin, Lipniki i Bobrowniki, które się zdawały gotować do
silne obrony, lecz niespoǳianie, dnia czwartego po oblężeniu poddały. Pod Bobrownika-
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mi ukazał się arcybiskup gnieźnieński przybyły w poselstwie od króla, eszcze żąda ącego
poko u.

Mistrz zawsze dumny, a teraz uzuchwalony, odparł, że Zakon z przyczyny Polski
poniósł dość kosztów, musi więc nagraǳa ąc e sobie część kra u za ąć; żądał oddania
Bobrownik i Złotoryi, obiecu ąc potem dopiero pomyśleć o poko u. Posłowie do takich
warunków umocowani nie byli. Poszli więc Krzyżacy pod Złotory ę pĳani powoǳeniem
swo em i założyli obóz pod e murami, tańcu ąc i biesiadu ąc z wszetecznicami, które im
sprowaǳono z Torunia. Nic tak okrutnym nie czyni ak rozpusta; przy zdobyciu też zam-
ku, srogie popełniono okrucieństwa. Bronił on się mężnie przez dni osiem, aż nareszcie
wycieńczony zdać musiał. Pastwiono się z niesłychanem barbarzyństwem nad starcami,
kobietami i ǳiećmi. Wzięci tu w niewolę Dobiesław Oliwieński, Hebermuth i Jan z Góry
zakuci zostali i do więzienia rzuceni. Mieczem i ogniem opustoszona ziemia dobrzyńska
prawǳiwie tatarskim obycza em, oszczęǳono tylko dobra biskupa płockiego.

We wrześniu wzięto Bydgoszcz przekupstwem, zniszczono około Drezdenka i wpada-
no w Mazowsze. Nikt tu nie wyszedł przeciw na ezdnikom, tylko ks. mazowiecki wtar-
gnął pod Soldawę, którą spalił i pustoszył pod Rastenburgiem.

Z szałem ǳikim napasłszy się wo ną, Krzyżacy nagle opamiętali się, że z chrześci-
anami walkę rozpoczęli i udawali uż chęci zgody i poko u; wysłali dla układów z ar-
cybiskupem gnieźnieńskim biskupa trauenburskiego Bartłomie a. Ale warunki poko u
podawane przez nich wybór wo ny czyniły korzystnie szym.

W. mistrz z Rheden przysłał następu ące punkta: pokó dawny mięǳy Polską a Za-
konem utrzymany bęǳie i poprzysiężony na nowo, byleby król niewiernego Zakonowi
Witolda nie wspomagał; co zaś zabrano ziem i grodów, Krzyżacy zatrzymać ma ą do po-
lubownego rozsąǳenia sporów itd. Jagiełło pomimo, że naglony od panów polskich,
niechcących ponosić wo ny dla Litwy, skłonny był do zawarcia poko u, nie mógł się
zgoǳić na tak upokarza ące warunki. Odrzucił e i na z azd umówiony do Torunia nie
przybył.

Witold w czasie tych zaborów i pierwszych kroków do wo ny stał w gotowości pod
Kownem, oczeku ąc rozkazów króla i pragnąc też, żeby Zakon pierwszy kroki zaczepne
rozpoczął. Teraz nie było uż powodu zwlekać, ruszył więc siłą całą na Żmudź, połączył się
z powstaniem tamte szem, leżącem pod Friedburgiem, obległ zamek i głodem a szturmami
do poddania go zmusił. Wó t żmuǳki, osłabiony chorobą, która załogi w Ragneǳie
i Dubisha n ǳiesiątkowała, zagrożony napadem Witolda, dozwolił zamek spalić, a sam
spiesznie uszedł ze Żmuǳi. Cały kra ten znowu dostał się w ręce Witolda; wpadli Litwini
do Nadrawii, zabrali mnóstwo eńca i obrócili się na Memel, gǳie wiele znowu luǳi
pobito i pobrano. Silnie sza tylko warownia Memel ostała się.

Zewsząd wrzała wo na i Zakon wkrótce się postrzegł, że ą zuchwale i nieopatrznie
na kark swó sprowaǳił. Wo ska polskie zbierały się w Wolborzu i Łęczycy; z Wolborza
około św. Michała posunęły się pod Bydgoszcz, który oblegli. — Krzyżacy uż chwycili
się do traktatów, wzywa ąc za pośrednika króla czeskiego Wacława. Ale warunki poda-
wane zawsze były upokarza ące dla Polski; tak że po długich rokowaniach, wza emnie
wysyłanych posłach i pełnomocnikach, ledwie roze m zawarto. W tym roze mie na nie-
szczęście ani Witold, ani Żmudź za ętą nie była, owszem powieǳiano, że król posiłkować
ich, ani się za niemi u mować nie bęǳie, nie wspomoże pogan ani awnie, ani skrycie i od
poko u ich wyłącza. Litwa i e sprawy pozostały na stronie. Obie wo u ące strony tym-
czasowie, przy za ętych ziemiach i zamkach, pozostać miały. (Pokó ten zawarty w obozie
mięǳy Bydgoszczą a Świeciem d.  września  roku, trwać miał do przyszłego św.
Jana Chrzciciela).

Położenie Litwy wskutek tego roze mu było na nieszczęśliwsze. Opuszczona wraz ze
Żmuǳią, zostawiona własnym siłom, rzucona na łup Krzyżakom, zdawała się w na -
większem niebezpieczeństwie. Przecież ani Żmuǳi nie oǳyskano, ani śmiano Litwy
na echać, a w. mistrz w zaślepieniu i błęǳie, pewnym się sąǳąc, że zwycięży, gdy ze-
chce, zaniechał na lepsze chwili, czyniąc tylko nowe przymierze ze Świdrygiełłą w Świe-
ciu zawarte [Feria V. proxima post fest. Michaelis ]. W. mistrz obowiązał się niem
z nikim poko u, nie włącza ąc do niego Świdrygiełły, nie zawierać; przyrzeka ąc całą siłą
dopomagać mu do oǳyskania ǳieǳictwa należnego. Świdrygielle w kra ach i miastach
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krzyżackich pobytu dozwolono. Na pierwszą wieść o wo nie, niespoko ny ten burzyciel,
natychmiast korzysta ąc z nie przeszedł na stronę Zakonu i nie bez przyczyny.

Tyle razy zdra ca kra u, wiecznie ze swego wyǳiału nierad, tułacz, zbieg, sprzymierze-
niec nieprzy aciół, w Rusi podszczuwacz do bo u, z Zakonem w ciągłych konszachtach,
nie zasługiwał na nowe łaski Jagiełły i Witolda; toteż gdy się poddał raz ostatni, wyǳia-
łu mu nie naznaczono, aby zamków swoich ak Brańska i Starodubia nie spalił ucieka-
ąc. Wzgarǳony od Witolda wisiał przy nim, ale w. książę obchoǳił się ze stry ecznym
bratem, nie ta ąc ku niemu wstrętu i pogardy; nigdy go do siebie nie przypuszczał, ni-
gdy nawet do stołu swego nie wezwał. Jak tylko dowieǳiał się Świdrygiełło o zerwaniu
z Krzyżakami, dawne z niemi ma ąc stosunki, zwrócił się ku nim znowu ta emnie i o św.
Michale traktat w Świeciu zawarłszy, powrócił eszcze dla swoich knowań do Wilna. Tu
gdy zdradę przysposabia (o które Witold uż wieǳiał), wzięty i odesłany do Krzemieńca,
gǳie w listopaǳie  osaǳony został pod strażą.

Zakon wiǳąc, ak opatrznie postąpił sobie Witold, stracił naǳie ę przemożenia go
zdradą. Tymczasem Zygmunt Korybut wtargnął do Prus przez ǲiałdów, Tamnawę i Nor-
kitten, gǳie pustoszył bez przeszkody; bo Krzyżacy osłabieni rozesłaniem posiłków na
wszystkie strony, pilnowaniem granic, chorobą luǳi, opierać się nie mogli. Witold wcze-
śnie przewidu ąc wo nę zażartą i chcąc być od innych sąsiadów spoko nym, zawarł z Psko-
wem i Nowogrodem przymierze nowe. Psków przy ął namiestnika Jerzego Nosa ks. piń-
skiego; Nowogroǳianie ks. Symona Luty znanego, olszańskiego. Z te strony, nie oba-
wiał się więc przeszkód żadnych.

W paźǳierniku z echali się w Brześciu Litewskim król z Witoldem dla narady o dal-
szem postępowaniu w wo nie z Zakonem; eden tylko Mikoła Trąba podkanclerzy ko-
ronny był do nie przypuszczony. Tu w Brześciu posiłku ący Tatarzy pod woǳą Suł-
tan-Saladyna z ordy kipczackie uż się zna dowali; budowano mosty, sposobiąc się do
przeprawy przez rzeki, opatrywano środki wyżywienia licznego wo ska. Z Brześcia udał
się król na Wołyń ku Kamieńcowi, poczem spoko nie z Witoldem i carzykiem tatarskim,
zabawiał się łowami w Białowieskie Puszczy. Ogromną ilość ubite , osolone zwierzyny
przygotowano w beczkach na czas wo enny. Z Białowieży król wrócił do Polski, Witold
do Wilna, dla dalszych rozporząǳeń.

Krzyżacy w tym roku eszcze zawarli traktat poko u i wza emnego przymierza z Zyg-
muntem królem węgierskim, który obowiązał się posiłkować ich przeciwko Litwie, Rusi
i Polsce nawet [Bude. an.  VI. in Vigil. S. Thomae Apostol.].

W początku  roku w Praǳe rozwiązać się miały sądem króla czeskiego Wacława
zatargi Zakonu z Polską, Litwą i Mazowszem. Przybyli tu posłowie z każde strony prze-
znaczeni do wyświecenia tyczących się e okoliczności. Z Polski: Albert Jastrzębiec bi-
skup poznański, Zbigniew z Brzezia marszałek koronny, Wincenty z Granowa kasztelan
nakielski, Andrze z Prochoczyna starosta wielkopolski i Dunin ze Skrzynna sekretarz
królewski; od Litwy Butrym i Mikoła Cebulka sekretarz Witolda; od Mazowsza Ścibor
Rogala z Sanchocina, marszałek ks. Janusza, Plichta marszałek ks. Ziemowita; od Krzy-
żaków w. szpitalnik Werner Tettingen i hr. Albert Schwarzburg, komandor toruński.
Krzyżacy obwiniali króla i Witolda, ci Krzyżaków.

Król Wacław pozyskany uż na stronę Zakonu, ku wyrokowi na korzyść ego się
skłaniał; żale Witolda i ego ob aśnienia, całkowicie nawet odrzucono, wyłącza ąc Litwę.
Posłowie polscy odsunięci od króla, zimno w Praǳe przy mowani i ledwie proszeni do
stołu, u którego zasiadali Krzyżacy i ich opiekunowie, po naraǳeniu się mięǳy sobą po-
stanowili wyroku spoǳiewanego nie przy ąć, ako widocznie stronnością natchnionego.
Jakoż wyrok ten spisany był w istocie z ǳiwnem zapoznaniem i praw króla, i okoliczności,
które wo nę wywołały, a upokarza ący dla Polski i Litwy.

Wedle niego każdy miał pozostać przy kra ach nadanych przez cesarzów, królów
i książąt, mocą aktów, akie mu służyły. Dobrzyńska ziemia zwrócona być miała królowi,
ale wprzód oddana w ręce pośrednika króla czeskiego. Żmudź z mocy przywile ów i nadań
cesarskich, Stolicy Apostolskie , Jagiełły i Witolda zwrócona być powinna Zakonowi;
król Polski wspomagać nie ma tych, co by się temu sprzeciwili. Tymczasowie pełnomoc-
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nik króla czeskiego ma ą odebrać. Poganom nikt posiłkować nie powinien, niewolnicy
bez okupu wolno być ma ą puszczeni. Rozsąǳenie wza emnych pretens i o zniszczenia,
morderstwa, łupy, zostawiał sobie król czeski do późnie szego czasu; sądowi ego wszyscy,
włącza ąc w to ks.ks. mazowieckich, posłuszni być mieli. Drezdenek przysąǳony królowi
węgierskiemu itd. — Zawarte mięǳy królem Kazimierzem a Zakonem przymierze ma
się odnowić na przyszłe Zielone Święta we Wrocławiu, a przez papieża i państwo rzym-
skie utwierǳić. Roze m stanowi się do św. Jana, królowi polskiemu odmówiony tytuł
ks. Pomorza.

Większe eszcze było poǳiwienie i zniechęcenie posłów, gdy się dowieǳieli, że nie
ta ąc się wcale ze swo ą do Zakonu skłonnością, król Wacław nadał mu nie wieǳieć akiem
prawem, pod błahym pozorem, że król Jan czeski, przodek ego podbił tę ziemię — część
Litwy z Grodnem graniczącą, Pustynię Sudawską, kra Zapuszczański. Było to asnym
dowodem, komu sprzy ał. Sąd w sprawie o Drezdenek i Żmudź lepie eszcze to stwierǳał;
posłowie też polscy wyroku przy ąć odmówili.

Król czeski, rozgniewany, począł im grozić:
— Wiǳę, że nie wasz król królem, ale wy nim esteście — zawołał — Chcecie więc

wo ny? dobrze, a i mó brat król węgierski, bęǳiemy przeciw wam Zakon posiłkować;
a z pomocą Bożą zapęǳim was w dawne wasze granice! —

Wcale nieustraszeni tem posłowie, od echali z Pragi, odrzuciwszy wyrok. Król pol-
ski, wykład swo e sprawy i zażalenia rozesłał po dworach królów i książąt Zachodu, na
rozsądek powszechny zda ąc swą sprawę. Zakon werbu ąc pogranicznych luǳi, pociągnął
ku sobie ks.ks. szczecińskich Swantibora i Ottona.

Król Jagiełło, odrzuca ąc wyrok Wacława, a nierad wo nie, próbował eszcze, czy e
zapobiec nie potrafi. Po naraǳie z Witoldem, celem u ęcia sobie lub użycia za pośrednika
króla węgierskiego Zygmunta, postanowiono osobiste z nim wiǳenie. Jagiełło wówczas
albo nie wieǳiał, albo źle wieǳiał o stosunkach ego z Zakonem. Umówiono się o z azd
w Kezmarku (Kässmnrk) za pośrednictwem hrabiego Cilli. Król Władysław około Wiel-
kie Nocy zbliżył się ku granicy, pozosta ąc w Nowym Sądczu, a pełnomocnym wysłał
Witolda, który udał się do Zygmunta w towarzystwie Gastolda, Rombowda i Raǳiwiłła.

Zygmunt wcale się nie zapierał stosunków swoich z Krzyżakami, ale starał się e wy-
tłumaczyć zaręcza ąc, że mimo zawartych z Zakonem traktatów, przeciwko Polsce posił-
kować nie bęǳie, gdyż z Polską dawnie sze przymierze na lat szesnaście zawarte, obo-
wiązywało go eszcze. Obu zaś stronom zwaśnionym ofiarował pośrednictwo swo e do
zgody. Wedle innych zaś, Zygmunt miał wcale przeciwnie oświadczyć, że przymierza,
choćby mu krwią przypłacić złamanie ego przyszło, dotrzymać nie bęǳie mógł, eśli
wo na z Zakonem nastąpi, gdyż Niemcom tyle winien, że ich opuścić nie może.

Witold przy ęty był z wielką uprze mością, ugoszczony i obsypany oświadczeniami
przy aźni i na lepszych chęci. Ale chytry Zygmunt w duszę dumnego Witolda rzucił na -
pierwsze nasiona przyszłych marzeń o niezawisłości, o odǳieleniu się Litwy od Polski
i pozyskaniu korony królewskie . Na razie wszakże, Witold przy ął myśli te, rzucone na-
wiasem, do których pomoc ochoczą ofiarowano, dla oderwania go od Polski i brata —
ze wstrętem i oburzeniem. Wiǳąc, że nic tu nie uczyni, że eszcze do zdrady go nama-
wiać się zda ą i z posła uczynić nieprzy acielem: gniewny, obruszony, wy echał nagle, nie
pożegnawszy się i nie opowieǳiawszy z Kezmarku. Zygmunt przerażony, aby o tem nie
doszła wieść Jagiełłę, co knował w interesie Zakonu, puścił się w pogoń za nim, napęǳił
go w Białe i starał się nagroǳić serdecznemi ob awieniami przy aźni, co niezręcznością
swą popsuł.

Witold śpieszny wy azd złożył na potrzebę wiǳenia się z bratem i nie ukazu ąc po
sobie urazy, dał się zwrócić do Kezmarku, gǳie go nowe uczty i okazałe oczekiwało
przy ęcie.

Nareszcie, gdy akby ostrzega ący z niebios płomień wśród tego przy ęcia pożarł drew-
niane pałace Zygmunta, szkód niemało poczyniwszy, a Witold sam w zamieszaniu wyni-
kłem o mało zabity nie został; — od echał nic stanowczego nie uczyniwszy, z obietnicami
pośrednictwa, i tą myślą nieszczęsną w duszy, które odgadnienie może, więce niż pod-
danie, tak było w. księcia oburzyło.

   Litwa za Witolda 



Któż wie? Zygmunt może nie nastręczył pierwszy dumnemu Witoldowi planu od-
ǳielenia się od Polski i starania o koronę; ale zręcznie odgadnąwszy skryte pragnienie
Witolda, na aw e wywiódł.

Celem podróży było domaganie się o zachowanie przymierza, które król Zygmunt,
zapłacony przez Krzyżaków, oświadcza ąc się nie zrywać, dodawał przecie, iż Zakonowi,
eśliby ten był napastowanym, posiłkować bęǳie zmuszony.

Bytność Witolda w Kezmarku nic nad to obo ętne zaręczenie nie przyniosła.
Jakiemi dary ówcześni panu ący wza emnie się obsypywali, ciekawy wypis dostarcza

nam wiadomości [Malinowski noty do Wapowskiego]. — Witold przywiózł z sobą dla
Zygmunta: sokoły, krzeczoty, puklerze, tarcze, włócznie, ǳiryty, psy gończe, konie z sie-
ǳeniem i złotemi podkowy, czapki sobolowe szyte perłami, kołpaki, rękawice, zarękawki
szyte, suknie, chusty edwabne, kobierce, sobole skóry i gronosta e; kosztownie oprawne
noże i cztery rogi myśliwskie w srebro okute. — (pierwszych było po dwanaście sztuk
lub par). Od księżne Witoldowe dla Zygmunta króla suknię z dwunastu guzami złote-
mi, czapkę sobolową perłami szytą, rękawice sobole takież i zarękawki, ręczniki złotem
hartowane, obrus podobny i ǳiesięć sieǳeń sokolich (bereł). Osobno Witold królowe
Barbarze, Zygmunta żonie, ofiarował kołpak soboli szyty, rękawice sobole, zarękawki
itd., a od żony trzewiki perłami szyte i inne, ręczniki haowane złotem, rękawice sobole
i sto futer sobolich.

Wkrótce za Witoldom, z awili się w Krakowie i w Prusiech posłowie Zygmunta, po-
średniczyć ma ący. Jagiełło dał im gle t na wolny prze azd. — Próżne były ich starania.
Zakon chciał albo wo ny, lub poko u pod warunkami, na które przeciwna strona zgoǳić
się nie mogła. W Polsce, Mazowszu, Litwie, powszechne nastąpiły uzbro enia. Wzorem
Zakonu wysłani zostali szpiegi do Prus, dla donoszenia Polakom, co się tam ǳiało.

Krzyżacy potężne czynili przygotowania; nie wieǳąc, skąd ich wo na zaskoczy, aki
weźmie obrót, starali się dowiadywać ta emnie, co się ǳiało w Polsce i Litwie; o zamiarach
bowiem króla i Witolda, na ǳiwnie sze choǳiły wieści. Mówiono o ogromnem wo sku
z pogańskich ( ak e zwano) kra ów ściągniętem przez Witolda, które uderzyć miało na
Prusy. Marszałek ogłaszał, aby się miano w gotowości do obrony i ścigania. Nakazano
mistrzowi inflanckiemu wypowieǳieć także wo nę Witoldowi i wtargnąć do Litwy, czem
by w. księcia od połączenia się z królem mógł odciągnąć. Resztę luǳi mistrz inflancki,
biskup Inflant, rewelski, kurlanǳki i oezelski biskupi, do Prus podesłać mieli. Obietnicą
żołdu ściągniono także ks.ks. szczecińskich i Ulrycha ks. meklemburskiego, którzy się
osobiście stawić mieli.

Zakon wszelkiemi sposoby starał się siły swo e powiększyć: listy wysłane wzywały
gości i pielgrzymów z kra ów niemieckich, którzy od nie akiego czasu nie tak uż licznie
przybywali.

Oglądano się na wszystkie strony, rychłoli⁹¹ wtargnie nieprzy aciel, o którym każdy
inacze głosił, każąc się go spoǳiewać to około Drezdenka, to pod Bydgoszczą, to ozna -
mu ąc, iż uż leży obozem pod Koronowem itp. — Do św. Jana trwał zawarty roze m,
miano więc naǳie ę, iż Jagiełło dochowa go do tego czasu.

Mistrz pisał eszcze do ks. Aleksandry Mazowieckie , odpowiada ąc na list e życzenie
poko u zawiera ący, z zapewnieniem, że niczego barǳie nad pokó nie pragnie; a wo na
est ǳiełem nie ego, ale doradców i podszczuwaczy (Witolda?) królewskich.

Gdy się to ǳie e, a pruskie granice osaǳa ą, król Władysław wo nę uż wiǳąc nie-
uchronną, obwarował także rubieże swo e i zamki, i wy echał z Nowego Sądcza przez
Czchów i Bochnię do Krakowa. Tu dni piętnaście zabawiwszy, dwór swó dla przygoto-
wań wo ennych rozpuścił. W Polsce, chociaż rada królewska przeciwną dotąd była wo nie,
młoǳież z zapałem garnęła się pod chorągwie. Nie tylko w kra u do wo ny sposobiono
się żywo, ale z zagranicy na odgłos walki przyszłe przybyli zwłaszcza ci, którzy byli przy
królu Zygmuncie zamieszkali. Niektórzy z nich rzuca ąc co mieli i naǳie e świetne, ucie-
kali do Polski. Zawisza Czarny, Jan i T… z Grabowa Sulimczycy, Tomasz Kalski Róża,
Albert Malski Nałęcz, Dobiesław Puhała z Wągrowca Wieniawita, Janusz Brzozogłów
Grzymalczyk, Skarbek z Góry Habdank i wielu innych pośpieszyli do kra u.

⁹¹rychłoli — czy rychło, czy szybko (konstrukc a z partykułą -li). [przypis edytorski]
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Na emni Czechy i Morawcy przyszli w posiłek Polsce i Litwie; a choć i Jan z Tarnowa
wielce był przeciwny ściąganiu na emnika, sąǳąc, że się Polska swo emi synami obe ǳie,
zdanie Zbigniewa z Brzezia przemogło. Król, poleciwszy rządy arcybiskupowi Mikoła o-
wi Kurowskiemu, ruszył nareszcie przez Mogiłę, Proszowice, Wiślicę do Korczyna, gǳie
z królową Zielone Święta i Boże Ciało przepęǳił. W sobotę przed św. Witem szedł pie-
szo do św. Krzyża, wszęǳie po droǳe z gorącem nabożeństwem błaga ąc Boga, aby mu
przebaczył, że iǳie przeciw tym, którzy znamię Jego noszą na sukni, przeciw mnichom-
-rycerzom. Zdawał się obawiać, aby go Bóg nie ukarał za to targnienie się na sługi swo e.
Przeciwnie Krzyżacy rachowali na pewnę wygraną, nie wątpiąc ani na chwilę, że zwyciężą
i dumnie przechwala ąc się wcześnie. W kilka dni po św. Janie wyszedł król z wo skiem
z Wolborza. Po droǳe straszne, na owe czasy, przepowiednie przerażać się go zdawały i od
wo ny odwoǳić: w Se miczach piorun zabił kilka koni i człowieka, stopiwszy półmisek
z rybami, na stole Dobiesława Oleśnickiego.

W Kozłowie nad Bzurą, nadbiegł poseł Witoldów ozna mia ąc, iż on z Litwą i Tatara-
mi przeszedł Narew, i prosił o kilka chorągwi posiłku na przypadek napadu i dla ukazania
drogi. Podesłano przeciwko Litwie dwanaście chorągwi polskich; a Władysław Jagiełło
udał się do Czerwieńska, gǳie ustawione były mosty na łoǳiach i urząǳona przeprawa
na Wiśle przez nie akiego Jarosława cieślę. Tu wszystkie przewieziono ciężary i wo sko
przeszło całe.

Posiłki czeskie i morawskie płatne, i luǳie ks.ks. mazowieckich, zeszły się tu z si-
łami litewskiemi i Tatarami Witoldowemi pod dowóǳtwem Zedy, syna Tochtamysza;
kładnąc się obozem na drugim brzegu Wisły. Witold we trzysta koni z Saladynem carzy-
kiem, wy echał naprzód do obozu polskiego, przeciw któremu król w poczcie świetnym
na ćwierć mili wystąpiwszy, powitał go i wiódł z sobą. Przeprawa wo sk w porządku i po-
wolnie dokonana, trwała trzy dni; żołnierze wyznaczani pilnowali, aby się przeprawiano
z kolei bez nacisku i naglenia. Poczem mosty odprawiono do Płocka, gǳie dla powrotu
strzec e polecono.

W ciągu tych trzech dni król Władysław w ǳień Nawieǳenia N. Panny i następne,
w klasztorze czerwieńskim u ks.ks. kanoników regularnych, krzyżem leżąc mszy słuchał
i Bogu ślubował ofiary, eśliby zwyciężył nieprzy aciół. Modlitwy ego przed obrazem po
ǳiś ǳień istnie ącym N. Panny, wysłuchanemi zostały.

Jakub biskup Płocki odprawiał nabożeństwo dla króla, poczem miał do wo ska prze-
mowę po polsku, dowoǳącą słuszności, sprawiedliwości i konieczności przedsięwzięte
wo ny.

Tu gdy się eszcze król zna dował, nadbiegł goniec od posłów cesarskich, Dobiesław
Skoraczewski, domaga ąc się wyznaczenia dla nich dnia przybycia do króla, aby o pokó
umowy rozpoczęli i królewskie wyrozumieli żądania, gdyż uż mistrza i Zakonu ostateczne
warunki wieǳieli.

Król, naraǳiwszy się, naznaczył sobotę i nieǳielę następne, ale mie sca nie wyraził,
gdyż dodał: „Wo sko nigdy nie wie, gǳie stanie, a czekać i leżeć nie może”.

Gdy Dobiesław powrócił do w. mistrza, Krzyżak zaczął się go pytać, gǳie króla zna-
lazł? czy się uż z nim Witold połączył? A usłyszawszy, że Witold z wielką liczbą Litwy
był uż z królem, odparł, uśmiecha ąc się:

— W litewskim obozie więce est łyżek i czasz niż oręża, więce ǳbanów i pucharów
niż szabli!

Dobiesław na to:
— Litwini dobrze są zbro ni.
— Znamy ich doskonale — rzekł mistrz. — Ale powieǳ no nam lepie o moście,

który Polacy w powietrzu sobie zbudować kazali?
— Nie w powietrzu — odpowieǳiał Dobiesław — ale na woǳie on stoi, przeszły

uż przezeń wo ska i ciężary wielkie.
— Wszystko to kłamstwo, co ten człowiek śmie pleść — rzekł mistrz do posłów —

posyłałem szpiegów moich, a ci dokładnie mi donieśli. Król nad Wisłą szuka brodu i uż
część wo sk ego nasi potopili w rzece, gdy ą przebyć usiłowali; Witold stoi za Narwią
i nie śmie e przestąpić.
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Takie było szczególnie sze zaślepienie Krzyżaków, zwykle świadomych doskonale ob-
rotów nieprzy aciół.

— Jeśli mi nie wierzysz — zawołał oburzony Dobiesław — poślĳ swoich ze mną,
niech się przekona ą.

— Nie potrzeba — rzekł mistrz — ty mówisz ako Polak i chcesz mnie siłą polską
zastraszyć, ale a lepie wiem, co się ǳie e.

Chociaż Litwini coǳiennie lepie uczyli się wo ennego rzemiosła, Krzyżacy przecież
lekko eszcze tych uczniów swoich cenili. Odpowiedź pogardliwa mistrza o Litwinach,
że u nich więce czasz i ǳbanów, a łyżek niż oręża, tłumaczy się powszechną widać po-
głoską o ich obozach, którą i Wapowski w Kronice swe , pisząc o Litwie przytacza [t. I,
]. „Gdy na wo nę idą — mówi —   azdy stawią i stara ą się ak na ozdobnie
wystąpić. Ciurów, wozów i sprzętów, ilość nierównie większa, dla tego obozy ich szeroko
roztoczone, ogromnych wo sk ma ą pozór. Do wo ny są pochopni; na pierwsze skinie-
nie księcia winni się stawić bez żołdu, wszakże do na azdów niż do porządnych wypraw
zdatnie si. Aż do południa lud est trzeźwy, w rannych goǳinach narady i sprawy swo e
odbywa, dalszą część dnia mu na biesiadach i przy pucharach trawi, niekiedy nawet uczty
w późną noc przeciąga” itd.

Z Czerwieńska poszedł Jagiełło do Żochowa, gǳie nadeszła wieść o zasaǳce Janusza
Brzozogłowa na Krzyżaków pod Świeciem i pobiciu ich (po wy ściu dni ǳiesięciu roze mu
od św. Jana odnowionego). Ten wypadek pomyślny za dobrą wróżbę i nie ako próbkę
wo ny wo sko przy ęło, serca nabiera ąc. Z Żochowa wyszedłszy, król obozował uż na
łęgach pruskich, a z dala świeciły obozowi ognie płonących uż wsi i lasów, na które
się śmielsze przednie straże zapuszczały. Rozbito namioty pod Jeżowem d.  lipca. Tu
przybyli posłowie cesarscy do króla i Witolda, namawia ąc do zawarcia poko u z Zakonem;
— Mikoła z Gara, Ścibor ze Ściborzyc, rodem Polak i Jerzy Gersdorf Szlązak, wielki
przy aciel Krzyżaków. Ci zarówno traktować, ak i o siłach króla naocznie przekonać się
chcieli. Na spóźnione rady i wnioski poko u odpowieǳiał Jagiełło z umiarkowaniem:

— Niech Zakon odda Żmudź, dawną Litwy posiadłość, Koronie zaś ziemię dobrzyń-
ską, a uczynię z nim pokó . O szkody i koszta osąǳić nas może król Zygmunt.

Posłowie grzecznie przy ęci, wezwani do stołu królewskiego, pośpieszyli z warunkami
temi do Krzyżaków, sąǳąc, że one przy ętemi zostaną.

My spó rzmy na obozy krzyżackie.
Ściągniono wo sko posiłkowe na żołd z Niemiec, Miśni, Szlązka, Frankonii, prowin-

cy nadreńskich i innych kra ów zachodu; ks. szczeciński z synem swym Kazimierzem,
nadesłał sześćset koni i kilka chorągwi luzaków; przybyły posiłki inflanckie, a w. mistrz
w czerwcu wy echał z Malborga, opatrzywszy go w żywność, osaǳiwszy ludźmi i ǳia-
łami dostatecznie. Udał się potem do Engelsburga, skąd niedaleko pod Świeciem mar-
szałek żołdaków niemieckich i zbieraninę ludu swego w obozie skupiał. Rozporząǳono
czu ne straże po granicach; komandor Rhe nu strzegł litewskich od puszczy pod Johan-
nisburgiem do Pregeli; w Memlu Ulrich Zenger z ludem ściągnionym z Tylży, Ragnedy
i Łabawy pilnował się, napadu wygląda ąc od Litwy i Żmuǳi.

Gdy się o św. Janie roze m kończył, zebrano kupy zbro ne do obozu pod Świeciem,
gǳie główne siły zgromaǳały się. Sam w. mistrz po echał do Torunia, stosowne do
okoliczności wyda ąc rozporząǳenia, usiłu ąc powstrzymać rozpoczęcie kroków nieprzy-
acielskich, póki by komandor toruński nie przywiódł reszty na emnika.

Król także w te porze oczekiwał na posiłki z Podola i Halicza; przedłużono więc
roze m do dni ǳiesięciu z królem i Witoldem, to est do dnia  lipca.

W. mistrz na przyniesioną odpowiedź posłów z żądaniem oddania Żmuǳi i ziemi
dobrzyńskie , ani słuchać o poko u nie chciał.

Tymczasem Jagiełło, posuwa ąc się coraz dale , przeszedł był rzekę Wkrę.
Tu Witold przed Gersdorffem Szlązakiem ukazywał wo sko i urząǳał e starym oby-

czajem litewskim [Długosz, L.X. ], ǳieląc na ufce⁹² i pułki. Ufce te, pisze Długosz
(turmae) składały się w pośrodku z luǳi słabszych, na gorszych koniach, i mnie dobrze
zbro nych; po bokach okrywali ich lepie orężni, i na pokaźnie szych rumakach. W po-
środku ufce były ściśnięte, ale eden od drugiego szły szeroko. Każdemu z tych pułków

⁹²ufiec — ǳiś: hufiec. [przypis edytorski]
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dano tu chorągwie ze Słupami i Pogoniami różne maści, a było ich czterǳieści; posta-
nowiono im woǳów, przykazano posłuszeństwo. Jan Gastold i Jan Zeǳewit brat króla,
dowoǳili Litwą.

Jakkolwiek chcielibyśmy na lepie Litwę wystawić, z opisu Długosza przychoǳi wno-
sić, że gdy dopiero tuta pułki formowano, chorągwie dawano, woǳów stanowiono, Li-
twa więc przy ść musiała w niełaǳie i wo sko to kupą racze zbro ną niż wo skiem było
prawǳiwem.

Król wy echał na górę z Gersdorffem w rozłożone przed sobą zastępy mnogie, a po-
seł szczególną na Litwę zwracał uwagę. Rzucono trwogę umyślnie, aby wo sku nie dać
się zbytecznie zapewnić i ośmielić, ozna mu ąc fałszywie o nieprzy acielu, aby na wszelki
wpadek każdy był gotów. Wo ska króla polskiego, wedle liku Krzyżaków, były ogromne.
Samych Polaków   hełmów,   Litwinów, Żmuǳi i Rusi (około  chorągwi
ostatnich), oprócz tego   Tatar⁹³ posiłkowych Zedy Carzyka, i   na emnika
z Czech, Morawii, Węgier i Szlązka, w ogóle  , ludu; piechoty około  , reszta
zaś azdy. ǲiał wiedli z sobą Polacy sztuk około sześćǳiesięciu. Wo sko Zakonu liczy-
ło tylko   hełmów z Prus i innych ziem Zakonu,   zagranicznego żołnierza
i żołdaków z Niemiec, ogółem   ludu zbro nego pod  chorągwiami; w którem
piechoty  , a reszta azdy. Wo sko krzyżackie rozproszone było, gdy polska siła z ed-
noczona cała. Pośpieszono do obozu pod Kawernikami ściągnąć ǳiał, ak na więce na
nie rachu ąc, a razem na wtargnienie w granice Polski, które przyrzekł król węgierski,
dla odǳielenia części wo sk w tę stronę.

Sprzymierzeńcy króla, ks.ks. mazowieccy i inni panowie uǳielni, listy wypowiada-
ące wo nę wysłali Krzyżakom z obozu pod Płockiem. Mistrz przez to o położeniu wo sk
i prze ściu Wisły dostatecznie uwiadomiony, kierunku przecież pochodu zmiarkować nie
mógł.

Dnia  lipca król do Bąǳina nad Wkrą ruszył. Ziemia ta należała do Ziemowita ks.
mazowieckiego, który ą Zakonowi był zastawił, w   kop groszy praskich. Tatarzy po
swo emu, sąǳąc się uż na nieprzy acielskie ziemi, poczęli rozpuszczać zagony, luǳi aż
do niemowląt wybĳać i w niewolę zabierać, co zachwycili⁹⁴.

Wtem matki, starcy, z płaczem i potarganemi włosami, przyszły pod namiot kró-
lewski, płacząc i narzeka ąc na zbó ców. Wszyscy uraǳili poskromić tę rozwiązłość przy-
kładnie i ukarać Tatarów, na co król i Witold po części zgoǳili się, a oswoboǳonych
eńców oddano w ręce Wo ciecha Jastrzębca, biskupa poznańskiego, aby przy nim przez
noc pozostali. Że zaś biskup naza utrz wracał nazad, poruczono mu odprowaǳenie ich
na mie sce bezpieczne.

Dnia  lipca z Bąǳina król i Witold weszli w ziemię nieprzy acielską, a uszedłszy mil
dwie lasem sosnowym, wystąpili na obszerne pola. Tu pierwszy raz osiemǳiesiąt i dwie
chorągwie rozwinięto, modląc się ze łzami. Widok to był porusza ący. Król wzywał Boga
na świadectwo, że nie wywołał wo ny i przeciw świętemu znamieniowi zbawienia nie iǳie.
Wziąwszy w ręce chorągiew z Orłem Białym, z skrzydły rozpiętemi, ǳiobem rozdartym,
szpony zakrzywionemi i głową ukoronowaną, zawołał z głębi serca:

— Ty co wszystkich serc ta emnice, wprzódy eszcze nim się naroǳą, wiǳisz z wy-
soka, łaskawy Boże, wiesz, żem tę wo nę zmuszony do nie przedsięwziął, ufa ąc w opiekę
Two ę i łaskę Syna Twego Jezusa Chrystusa. Starałem się nie żału ąc pracy, starań i kosz-
tu, pokó ze wszystkiemi wiernemi i Zakonem dochować; chociaż nań za ego przeciw
mnie postępki, za ęcie ziem i zdraǳone przymierza, na barǳie gniewem prze ęły byłem.
Pogarǳili sprawiedliwemi warunki, zmusili mnie dobyć oręża i dobĳać się nim u pysz-
nych i zuchwałych upokorzenia i sprawiedliwości.

Two e imię Pańskie, na obronę sprawiedliwości i narodu mo ego, rozwĳam tę chorą-
giew. Ty na łaskawszy Boże, bądź mnie i ludowi memu obroną i pomocą, a wylane krwi
katolickie nie u mnie, ale u nieprzy aciół się moich dopomnĳ!

Wszyscy słucha ąc słów tych, donośnie wyrzeczonych, płakali i łkali. Witold i ksią-
żęta mazowieccy rozwinąć podobnie kazali znamiona swo e, a potem całe wo sko ednem
głosem starą pieśń bo ową Bogaroǳico zanuciwszy, cały ą ǳień śpiewało [Długosz].

⁹³Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
⁹⁴zachwycić (daw.) — pochwycić. [przypis edytorski]
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Zyndram Maszkowski, doświadczony żołnierz, wziął dowóǳtwo nad Morawcami
i Czechami; niewielki postawą, ale odważny i czynny, za ął to mie sce, którego pod ąć się
żaden z na emników nie odważał.

Tu rozpuściwszy znaki, poszło wo sko dale mięǳy eziora Tszczyn (Tczcino) i Chełst
pod Lutherburg, pokłada ąc się obozem w okolicy uż przez przednie straże wprzód za ęte
i opatrzone . Tymczasem Litwa i Tatary posiłku ący Witolda, znowu w okolicy plądrować,
kościoły rabować i rzeczy święte zabierać i bezcześcić poczęli. Kilku z nich przena świętszy
Sakrament na ziemię rzucili i zdeptali; to świętokraǳtwo rozruch sprawiło w wo sku,
bo ącem się, by Bóg wszystkich za sprawę kilku nie karał. Wypadek ten zmusił Witolda do
dania srogiego przykładu, karą na przestępnych. Dwóch Litwinów (pogan eszcze), którzy
byli w tłumie rabowników, skazano na śmierć. Na rozkaz w. księcia, dwa wyrokowani
pośpieszyli sami na siebie, wobec wo sk, postawić szubienicę i powiesili się, pisze Długosz,
nalega ąc eden na drugiego o pośpiech, aby się Witold gorze na nich nie pogniewał.
Inni (Wapowski) mówią, że się na drzewie powiesili, kłócąc, kto wprzód rozkazu księcia
dopełni. Strach, aki ten wypadek w wo sku Wiltoldowem wzniecił, wstrzymał nadal
okrucieństwa i łupieże.

Pokazu e się, aką siłę miał Witold nad swemi i ak rozkazów ego słuchano.
Dnia  lipca Władysław z Witoldem i całem wo skiem, po ranne eszcze rosie wyszli

ku ezioru Rubkowo, pod miastem i zamkiem Kurzątnikiem (u Zannoniego Kuszczemb-
nik), gǳie stanęli. Wo ska mistrza pruskiego stały za rzeką Drwęcą, które brzegi, utrud-
nia ąc prze ście, na eżono nabitemi palami i drzewem. Stąd wypadłszy, odważnie si Polacy
wycieczkę zrobili na brzegi, gǳie u wodopo u właśnie przywieǳionych pięćǳiesiąt koni
krzyżackich zachwycili. Gdy powracali z końmi osiodłanemi z niemiecka, obozowi obo-
zu ący w tę porę, sąǳąc, że ich nachoǳą Krzyżacy, porwali się do broni i koni, rzuciwszy
wszystko i szyku ąc pośpiesznie do bo u. Zaspokoili się dopiero, poznawszy omyłkę.

Gdy ku wieczorowi się miało, a słońce mnie dopiekało, król złożył tu radę swo ę
wo enną z ośmiu doświadczonych wo owników, którym powierzono sprawowanie wo -
ska i całe rozporząǳanie pochodem. Ci sami tylko (nie dokłada ąc się innych) raǳić mieli
o dalszych krokach. Na czele te rady wo enne stał Witold, Krystyn z Ostrowa, kasztelan,
Jan z Tarnowa, wo ewoda, krakowscy, Sęǳiwó Ostroróg wo ewoda poznański, Miko-
ła z Michałowa wo ewoda sandomierski, Mikoła proboszcz św. Floriana podkanclerzy,
Zbigniew z Brzezia marszałek i Piotr Szaaniec z Pieskowe Skały, podkomorzy. Ci, sam
na sam naraǳali się o dalszym pochoǳie, ak i w którą stronę skierowany być miał, gǳie
obozy kłaść i spoczywać wo sku wypadało. Dwa wyznaczeni ku temu wiedli e: Tro an
z Krasnegostawu i Jan Grinwaldt z Parczowa pisarze, oba Prusacy rodem i mie scowość
dobrze zna ący. Ci w czasie rady u namiotu stali; a gdy szło o wybór stanowisk, obozo-
wisk i dróg, czasem przypuszczani byli do nie . Zaprowaǳono potrzebny wszęǳie, lecz
na potrzebnie szy w ziemi nieprzy acielskie porządek, zakazano wychoǳić komukolwiek
bądź przed wo skiem, póki by marszałek Zbigniew z mnie szą chorągwią królewską, to
est proporcem, nie ruszył na czele; za nim dopiero wszyscy postępować mieli. Nikomu
nie było wolno zagrać na trąbie, prócz ednego królewskiego trębacza, na którego pierw-
szą pobudkę przededniem lub wieczorem, czy też we dnie, wstawali wszyscy, zbroili się
i rozbra ali. Na drugi głos trąby siodłano konie, za trzecim znakiem ruszało wo sko za
marszałkiem, każdy pod chorągwią swo ą.

Witold czynny i kra ten na lepie zna ący, wychoǳił co ǳień w przednie straży,
niekiedy dniem całym, czasem kilką goǳinami tylko uprzeǳa ąc wo sko, mie sca i sta-
nowiska dogodne dla obozu upatru ąc, przeprawy ułatwia ąc itd.

Chociaż ak wiǳimy, Władysław całkiem był gotów do wo ny i z niepospolitem ob-
myślaniem a przezornością brał się do nie , uż to, że czuł tego potrzebę, wo u ąc z wpraw-
nym i wybornym żołnierzem krzyżackim, uż zna ąc Zakon z chytrości, zasaǳek i pod-
stępów, uż że nie chciał usprawiedliwić zwykłych szyderstw Zakonu z żołnierza pol-
sko-litewskiego, silną ma ąc wolę pokonać strasznych nieprzy aciół: przecież do końca
pełen umiarkowania nie zaniedbywał starać się o pokó eszcze. Ze stanowiska tego wy-
prawiony Piotr Korczborg, ślachcic, do posłów węgierskich, przesiadu ących niedaleko
w obozie krzyżackim, z zapytaniem: czy by była aka naǳie a zawarcia przymierza? Ten
żądał stanowcze , ostateczne odpowieǳi.
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Posłowie wezwali mistrza i komandorów na radę, zachęca ąc do zgody, ukazu ąc ile
możności, że warunki podane przez Jagiełłę są umiarkowane, przekłada ąc, że lepszy pokó
pewny niż wypadki wo ny niewyrachowane. Mistrz przybrawszy do rady komandorów
Elbląga, Torunia, Nieszawy i wielu innych (Długosz ich wylicza), ułożył z niemi wspólnie
odpowiedź. Zda e się z powieści kronikarzy, że Krzyżacy ufali i w siłę swo ę, i w świętości
akieś, które posiadali, tak że pewni będąc zwycięstwa, przez marszałka dali odpowiedź
baronom węgierskim:

— Ułożylibyśmy się może o pokó , gdyby go Jagiełło pragnął, nim wszedł, niosąc
wo nę do naszego kra u; teraz zaś gdy Prusy naszedł, spustoszył, splądrował, zniszczył,
wstyǳilibyśmy się pokó akby strachem wymożony zawierać. Nie skłonim się ku niemu,
aż się krzywd swoich pomścim. Rozstrzygniemy spory nie słowy, ale orężem.

Posłowie próżno usiłowali przekonać eszcze; wszyscy byli za wo ną, prócz komando-
ra gniewskiego. Tego zgromił Werner Tettingen mówiąc, iż lepie było z takiem zdaniem
i myślą w domu pozostać. Spierali się eszcze oba, gdy Ścibor ze Ściborzyc rodem Ku a-
wiak, wy awiwszy także zdanie swe za poko em, odepchnięty, zakrzykniony, że był Polak
i polskim duchem przemawiał: umilknąć musiał.

Odszedł więc Piotr Korczborg z odpowieǳią, iż posłowie starali się o pokó na próżno.
Krzyżackie akta poświadcza ą prawǳiwość powieści Długoszowe o tem ednogłośnym za
wo ną zdaniu. Po wzięciu Dąbrówna (Gilgeuburg) Zakon cały oddychał zemstą i wście-
kłością, woła ąc, że lepie umrzeć z mieczem w ręku, niżeli niepomszczonym zostać.

Poznał król, że wszelka naǳie a poko u była płonna; dotąd bowiem i on, i Witold,
i wielu w wo sku spoǳiewali się układów, spiesząc nad Drwęcę, na które drugim brze-
gu leżeli Krzyżacy, aby pokó mógł być w obliczu dwóch przeciw sobie leżących wo sk
zawarty. Tu uż zaczęto namyślać się o prze ściu Drwęcy, które oba brzegi na eżone były
kołami ostremi, palami, a Niemcy bronili prze ścia z ǳiałami i wo ennemi machinami.

Poczęto naraǳać się, ak rzekę przebyć na przygotowanych mostach, czyli tu, gǳie
dogodnie , ale krwią okupić potrzeba było przeprawę, czy nieco dale przeciw biegu ustą-
piwszy. Wołano cofnąć się się ku źródłom i bezpiecznie prze ść rzekę brodem, nie nara-
ża ąc się na zdobywanie przeprawy i w początkach wo ny losów e może całych na ednę
ważyć potyczkę.

Dnia  lipca na znak trąby, o świcie ruszyło wo sko tąż drogą, którą szło, wraca ąc
pod Lutherhurg, gǳie spoczęło. Tu rzuciwszy pierwszą drogę od Mazowsza na prawo,
udało się w lewo górzystą okolicą i niedaleko ǲiałdowa w Wysokiem legło obozem.

Tu potrzebu ąc spoczynku, stali przez dwa dni. Od posłów Zygmunta Węgierskiego
przybył do króla nie aki Frycz z Reptki, Szlązak, i na ta emne raǳie oświadczył, że wiǳąc
pokó niepodobnym, w imieniu posłów od cesarza ǳiała ących, wo nę królowi polskiemu
wypowiada, ako zwierzchni pan ziem Zakonu i opiekun ego, opuścić Krzyżaków nie
mogąc.

Zaczem oddał kartel wypowiada ący wo nę, który wo sku ukryto, ta ąc starannie ten
wypadek, aby nie odebrać odwagi ludowi. Krzyżacy za   czerwonych złotych kupili
to ozna mienie wo ny, ten posiłek arkusza pargaminu.

Frycz, przebiegły dworak dobre szkoły, oświadczył razem królowi na raǳie, że po-
mimo tego, wo ny obawiać się nie ma, że Zakon opłacił kartel tylko, ale ten skutku mieć
nie bęǳie. Dawał eszcze otuchę królowi, zaręcza ąc mu, że silnie szym est od Zako-
nu i pewnie zwycięży, a odwołania się do miecza obawiać nie powinien; prorokował im
przy łasce Boga na lepszy skutek, doda ąc, że posłowie węgierscy o sobie myślą i o królu
Zygmuncie, a nie o Zakonie i posiłkowaniu go.

Widać też to było, ze wszystkich obrotów ich, że posłowie przybyli zwłaszcza po pie-
niąǳe i nie dla czego innego; póty bowiem wo ny nie wypowiadali, dopóki Zakon poło-
wy sumy przyrzeczone nie wyliczył, a drugie nie zaręczył rychło dopłacić im w Gdańsku.

Gdy król ustąpił niże dla ułatwienia sobie przeprawy przez Drwęcę, doniesiono o tem
mistrzowi; a ten biorąc cofanie się przypadkowe za istotny odwrót i ucieczkę, śmie ąc się
rzekł do posłów: — Oto człowiek, Polak rodem wysłany na zwiady, powrócił ozna mu ąc
nam, że obozu polskiego próżno przez dni kilka szukał i nie znalazł go; poznał tylko mie -
sce, gǳie Polacy leżeli, po naczyniach rozbitych, kamiennych kulach, słabych koniach
upadłych i pogasłych ogniskach. Nie mógł nawet dowieǳieć się, co się z wo skiem siało.
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Jest to niewątpliwy znak ucieczki. Radźcie mi, co mam czynić, stać w mie scu, czy gonić
ucieka ących.

Posłowie wszakże cofnięcia się nie wzięli za ucieczkę, a akiś stary żołnierz przestrzegł
mistrza, żeby się tylko ta ucieczka nie okazała fałszywą, raǳąc o obronie, nie o pogoni
myśleć. Rozgniewał się mistrz, ale zastanowiwszy się, zaczął raǳić o ubezpieczeniu miast
i sam ruszył do obozu pod Brathean (Brathian u Dług.), rozkazu ąc do prze ścia przez
Drwęcę dwanaście mostów budować; pełen naǳiei niemylnego zwycięstwa.

Dnia  lipca, król Władysław wysłuchawszy mszy uroczyste , wezwał na radę Frycza
Szlązaka i rzekł mu: — Nigdym się nie spoǳiewał po Zygmuncie sprzymierzeńcu i krew-
nym, aby mnie opuszczał dla krzyżackiego złota, gdy wcale co innego mi obiecywał, do
czego innego się zobowiązywał, zaręcza ąc mi, że pokó mięǳy mną a Zakonem zawrzeć
potrafi. Wymawiał potem król usługi swo e, pomoc daną przeciw Turkom itd., kończąc,
iż zawsze eszcze gotów est zawrzeć przymierze, a wo ny nie szuka.

Potem wo sko prawie całe spowiadało się i komunikowało, przeczuwa ąc bliskim ǳień
spotkania i walki. Wszystko w obozie oddychało żąǳą bo u, zapałem i niecierpliwością.

Po odprawieniu Frycza, mszy i nabożeństwie ruszyło się wo sko; (naprzód goǳinami
przed niem dwiema, ciężary i ǳiała wyprawiono), ku miasteczku Dąbrowno, otoczonemu
murami i warownemi wieżycami, a oblanemu eziorem. Tu obóz rozłożono w dolinie o pół
mili od eziora, nie mogąc dale ciągnąć dla zbytniego upału. Ku wieczorowi, gdy ochłodło,
nieco ludu z obozów poszli przechaǳką ku miastu. Lecz mieszczanie gromaǳący się
na obronę w przypadku napadu, wypadli na nich i niespoǳianie walkę rozpoczęli. Ta
tak dalece się rozżarła i zapaliła, że żołnierze w zapale pobiwszy czerń i zmusiwszy ą do
ucieczki, za nią na same miasto wpadli, którego nie tylko mury, wieżyce i baszty, ale
bagnisko dokoła prawie strzegło, a edna strona od lądu odǳielona była głębokiemi fosy.

Wszczął się rozruch w wo sku i nieład wielki. Polecił król przez herolda zakazać suro-
wo dobywania miasta na próżno, ale żołnierze zapaleni oporem, nie słucha ąc nic, runęli
ogromną siłą, z odwagą eszcze w żadne nieosłabioną potyczce.

Niektórzy od strony bagna i eziora, inni od lądu i fosy na mury po drabinach się
wǳiera ąc dobĳali tak silnie, tak tłumnie i gwałtownie, iż wkrótce wpadli do grodu. Łup
nie zawiódł naǳiei, gdyż tu się była schroniła ślachta pruska z całą ma ętnością swo ą;
a na wozy obozowe nabrano siła żywności, w którą miasto obficie zaopatrzone było. Nim
eszcze rozchwytano łup, uż się miasto paliło, a wielu schronionych do kościoła z nim
razem spłonęli; reszta brańcem przywieǳiona do królewskiego obozu. Mnóstwo padło
przy obronie twierǳy, a niewielu barǳo schronić się potrafili za ezioro; żołnierz też
roz adły nic nie szanu ąc bił i mordował okrutnie. Nasi kronikarze piszą, że powodem
do srogiego odwetu tego, był niemnie okrutny na azd na ziemię dobrzyńską. Niemieccy
kroniści chętnie powiększali zarzuty niesłychanych srogości popełnionych przez wo sko
przy zdobyciu Dąbrówna; nie zapomnieli ednak dodać tego, co poniekąd uniewinnia, to
est, że Tatarzy Witoldowi głównemi byli sprawcami okrucieństw. Piszą oni, że ten ǳiki
sprzymierzeniec Litwy wyrżnął wszystkich mężów, ǳieci a nawet niewiasty; że kobiety,
co się ratowały schronieniem w parafialnym kościele, po zdobyciu ego padły ofiarą mordu
z męczeństwem połączonego, gdyż niektórym piersi obcinano, nad innemi przemyślnie
się znęcano, aż wreszcie drzwi podparłszy, resztę spalono żywcem.

Usłyszawszy o wzięciu Dąbrówna, mistrz z komandorami, zapiera ąc drogę królowi
ciągnącemu na Marienburg, postanowili posunąć się szybko na spotkanie ego i bitwą
stanowczą rozstrzygnąć losy swo e. Dnia  lipca krzyżacki obóz ruszył śpiesznie spod
Kawernika i posunął się brzegiem Drwęcy, około Brathean do Łobawy. Szły porząd-
kiem chorągwie krzyżackie od Łobawy na Marwalde do wsi Frögenau, gǳie się obozem
położyli na wzgórzach panu ących okolicy, z obu stron otoczonych lasami dębowemi.

Tegoż dnia Mateusz z Wąszosza, wo ewoda kaliski i starosta nakielski z ludem mu
powierzonym do obrony granic, sto ącym w Pomorza, wszedł w nie pustosząc e. Wó t
Nowe Marchii Michał Küchenmeister broniąc się, zaszedł mu drogę i do bitwy stanął.
Mateusz, nieliczną ma ąc garść ludu, przegrał w potyczce i u ść musiał. O te ednak
porażce nikt w wo sku królewskiem nie wieǳiał; wieść bowiem o nie przyszła dopiero
pod Marienburg. Wo sko nawet nie wieǳiałoby i wówczas o tem, gdyby się nie domyśliło
z wzięcia w niewolę Jarosława z Giwna Grzymalczyka chorążego poznańskiego.
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Dnia  lipca musiał się król eszcze wstrzymać pod Dąbrównem dla uczynienia po-
rządku, zabrania żywności zdobyte w mieście, poǳiału łupów i postanowienia czegoś
z więźniami. Zostawiwszy w niewoli tylko braci zakonnych, ślachtę i właścicieli ziemi;
mieszczan, lud prosty z wieśniaków, kobiety wszelkiego stanu wypuścił na wolność, za-
bezpieczywszy, by wyzwolonych nikt z wo ska nie napadał więce . Ku wieczorowi zapo-
wieǳiawszy pochód na utro, kazano żołnierzom rozpierzchłym pod namioty się groma-
ǳić i porządkować pod chorągwie, aby naza utrz przededniem wyciągnąć mogli.

Szczególnym wypadkiem noc ta, która asną i pogodną była w obozie królewskim,
niezbyt oddalonym od krzyżackiego, w nieprzy acielskim nadeszła z burzą i wichrem,
który namioty porozwalał i poznosił, nie da ąc spoczynku na chwilę. Deszcz ulewny,
błyskawice, grzmoty i pioruny trwały do białego dnia bez ustanku. Nad obozem Jagiełły
świecił księżyc pogodny; a niektórzy nawet z wo ska królewskiego, wiǳieli na tarczy ego
akby wróżbę szczęśliwe potyczki: króla i mnicha pasu ących się z sobą, aż wreszcie król
przemógł i znękanego mnicha precz z księżyca wyrzucił. To szczególne akieś z awisko,
prawǳiwe czy wymarzone, rozeszło się po obozie, a pogłoska o niem podniosła eszcze
siłę, zapał i wiarę w zwycięstwo polskich żołnierzy. Bartłomie pleban kłobucki, kapelan
królewski zaręczał, że sam wiǳiał tę walkę na księżycu, a ego upewnienie dodawało
ważności wypadkowi. W te pełne cudowności wo nie, Krzyżacy sami wyznawali potem,
że wiǳieli nad obozem królewskim akiegoś starca, po kapłańsku ubranego, który lud
błogosławił i do bo u go zagrzewał. Miano go za św. Stanisława.

Dnia  lipca wicher panu ący w okolicy nadszedł i na stanowisko królewskie pod
Dąbrównem; raniutko król chciał mszy święte słuchać, ale próżno usiłowano namioty
rozbić, gdyż wiater wszystko zrywał.

Noc całą wściekle panu ąca nad obozem krzyżackim burza, ze dniem dopiero na-
sunęła się na obóz polski. Próżno usiłowano rozbić namiot kapliczny dla nabożeństwa,
a Witold zawsze żywy i śpieszący się (pisze Długosz), raǳił zaniechać modlitwy i cią-
gnąć spod Dąbrówna ku Grünwald. Tu niedaleko Grünwaldu pod Frögenau, dwie mile
tylko od obozu polskiego, leżeli Krzyżacy. Pociągnęli na ich spotkanie Polacy; a naprzód
pośpieszył Witold z Litwą, Żmuǳią, Rusią i Tatarami, przechoǳąc pomięǳy wsiami
Logdawą i Ulnowem (Faulen) i obrał sobie silne stanowisko, długo ciągnącą się linią
krzaków osłoniony, zakrywa ąc obóz królewski od nagłego napadu.

Z rana ak świt, Krzyżacy też zwinęli namioty i ruszyli z mie sca, gdy przednie straże
ich z wyżyny wyszpiegowały Witoldowy odǳiał, pod niewielkim ukazu ący się laskiem.
Uwiadomiony o tem w. mistrz, sposobiąc się do bitwy, które tu w panu ącem okolicy
mie scu mógł pożądać, ustawił szyki swo e od wsi Grünwald w trzy linie bo owe, opie-
ra ąc prawe skrzydło o lasek, lewe o wieś Tannenberg; drugą linię w tymże kierunku
postawił w pewne odległości za pierwszą, trzecią zaś rozǳielił na dwa odǳiały rezerwo-
we, oznacza ąc e mie sce nieopodal od Grünwald. Z obu stron, po skrzydłach pierwsze
linii bo owe , stały w pewnem oddaleniu małe ufce osłania ące e. Silny odǳiał pozostał
w obozie pod Frögenau, dla pilnowania ciężarów, zapasów pozostałych itp.

Naprzeciw Krzyżakom w pewnem oddaleniu, przyszło lec wo sku polskiemu na niż-
szem daleko mie scu, poprzecinanem i osłonionem zaroślami. Tu mięǳy krzaki i ga ami
obóz się rozłożył, a kaplicę obozową królewską rozbito na górze u eziora Luben (Lu-
wen-See), gǳie naprzód msza św. odprawioną była.

W czasie rozbĳania obozu, mistrz pruski był uż pod Frögenau, ale w wo sku polskiem
eszcze o nim nie wieǳiano. Gdy uż w kaplicy ze zwykłą pobożnością, król mszy święte
słuchał, Hanko Chełmianin herbu Osto a, wpadł ozna mu ąc o nieprzy acielu, którego
dostrzegł ednę chorągiew. Jeszcze o nie opowiadał, gdy nadszedł Dersław Włostowski
Okszyc i ozna mił o dwóch chorągwiach. Ten nie skończył mowy, gdy trzeci, czwarty,
piąty i szósty z kolei nadbiega ąc śpiesznie poczęli donosić, że wo ska nieprz acielskie
nieopodal sto ą w gotowości do bo u.

Król Władysław wcale niestrwożony zbliżeniem się nagłem i okazaniem Krzyżaków, za
pierwszą ma ąc służbę Bożą, nieporuszony słuchał dale nie edne , ale dwóch mszy przez
kapelanów, plebana kłobuckiego i Jarosława proboszcza kaliskiego czytanych, eszcze go-
ręce i nabożnie się modląc. Pobożny, lecz pełen trwogi niemal zabobonne , Władysław
starał się w te chwili ubłagać u Boga przebaczenie, że z Jego krzyżem oznaczonemi ryce-
rzami miał walczyć. Już Witold wo sko szokował do bo u, gdy król eszcze po mszy edne
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i drugie , trwał klęcząc na modlitwie i prosząc Boga o zwycięstwo. W. książę, który wedle
słów kronikarza, wszystko mógł łatwie znieść niż zwłokę, nie mogąc wytrzymać, wpadł
do namiotu i począł króla gromić, a wyzywać, by z nim szedł.

— Porzuć modlitwy, wstań i gotu się do bo u; wo sko nieprzy acielskie gotowe uż
stoi, niebezpiecznie dla nas czekać aż pierwsze na nas uderzy.

Ale to nic nie pomogło: król się modlił.
Szykowano lud, wyciągały chorągwie, król klęczał eszcze.
Na próżno wysyłał Witold posłów, i zżymał się, i gniewał, ani prośby, ani gniew, ani

obawa niebezpieczeństwa, nie oderwały króla od modlitwy, dopóki e nie skończył. Mo-
gli byli naówczas, gotowi będąc do bo u Krzyżacy, skorzystać ze zwłoki Polaków i wpaść
na zbro ących się, siodła ących konie, bez woǳów i porządku; lecz myśleli, że nie z przy-
padku, ale umyślnie zacza eni w krzakach zasaǳili się, oczeku ąc napadu zdraǳiecko.
Stali więc na wzgórzu swo em oczeku ąc, rychłoli przeciw nim wystąpi nieprzy aciel do
potyczki. Bóg wysłuchawszy modłów króla Władysława, dał mu silnego sprzymierzeńca
w wietrze, który w oczy Krzyżakom pęǳił pył i kurzawę pobo owiska, na oślep potykać
się zmusza ąc.

Gdy król modlitwy skończył, wo sko wyciągać do bo u zaczęło. Zyndram Maszkowski
ob ął dowóǳtwo nad polskiem, Witold sam Litwą, Rusią i Tatarami dowoǳił. Śpiesznie
wszyscy zabierali wyznaczone stanowiska, lecz i ten pośpiech zdał się eszcze Witoldo-
wi powolnym. Wo sko rozstawione było tak, że prawe ego skrzydło stanowił Witold
z Tatarami Litwą i Rusią, opiera ąc się o błotniste łąki ponad rzeką Marensee płynącą
od eziorka Luben do Żybułtowa; lewe stanowili Polacy, opiera ąc się także o bagnisko,
z którego sączyła się rzeczułka na prawo od drogi i Ostrowitz do Grünwald wiodące .
Stanowisko to przecięte zaroślami i drzewy, na pagórkach niższych daleko od wzgórza
za ętego przez wo sko krzyżackie, gorsze było od niego, ale dla⁹⁵ błot nie dopuszczało się
otoczyć i ob ąć z boków.

Pięćǳiesiąt polskich rozwinęło się chorągwi. Pierwsza, wielka chorągiew krakowska,
w czerwonem polu orzeł biały z rozpiętemi skrzydły, na silnie szym, wprawnym, sta-
rym i walecznym żołnierzem osaǳona, liczbą i doborem oǳnaczała się. Dowoǳił nią
Zyndram Maszkowski, a na czele e stali sławnie si rycerze w liczbie ǳiewięciu: Zawisza
Czarny z Garbowa herbu Sulima, Florian z Korytnicy (Jelita), Domarad z Kobylan (Grzy-
mała), Skarbek z Góry (Habdank), Paweł Słoǳe z Biskupic (Niesobia), Jan Warszewski
(Nałęcz), Stanisław z Charbinowicz (Sulima) i Jaksa z Targowiska (Lis).

Chorągiew gończą, w niebieskiem polu dwa czerwone krzyże, wiódł Andrze Bro-
chocki Ossoria, na czele e byli także kilku wprawnych rycerzy dowoǳących odǳiała-
mi; trzecia chorągiew nadworna, na nie mąż zbro ny na białym koniu, z mieczem w ręku
w polu czerwonem (Pogonią), pod Ciołkiem z Żelechowa i Janem ze Sprowe Odrową-
żem; czwarta św. Jerzego rycerska, krzyż biały w czerwonem polu, pod nią Czechy i Mo-
rawcy żołdacy pod Sokołem i Zbisławem Czechami. Dale , szły chorągwie ziem i wo e-
wóǳtw pod znakami i woǳami swemi; pięćǳiesiąta pierwsza była Zygmunta Korybuta
litewskiego z Pogonią w czerwonem polu. Litewskie wo sko Witolda, rozǳielone było
na czterǳieści kilka chorągwi, w których i mnie ludu było, i gorze zbro nego, i konie na
pozór lichsze, ale zwinne i wytrwałe. Na wszystkich prawie proporcach bez różnicy były
różne maści pogonie z mieczem wzniesionym; ǳiesięć tylko odǳielne miało znaki. Na
tych były słupy różne barwy, a ak inni piszą, bramy złote. Litewskie chorągwie oprócz
książęcych, były: trocka, wileńska, groǳieńska, kowieńska, liǳka, miednicka, smoleń-
ska, połocka, witebska, kĳowska, pińska, nowogróǳka, brzeska, wołkowyska, drohicka,
mielnicka, kamieniecka, starodubowska. Posiłki tatarskie stanowiły ufiec odǳielny.

Siły obu wo sk niemieckiego i polskiego, rozmaicie są podawane; polskiego liczą
kronikarze niemieccy przesaǳoną liczbę   z górą [Schulz], to est Polaków 
, Litwy  , Tatarów  , Tatarów kipczackich  , zaciężnych Czechów
i Morawców  , ogółem  , a  ǳiał ciężkich; lecz wyliczenie to umyślnie
powiększone przez Prusaków, miało na celu zwycięstwo polskie uczynić łatwie szem.

Na wzgórzu przeciwnem, pięćǳiesiąt kilka krzyżackich powiewały chorągwi: pod
pierwszą wielkomistrzowską z czarnym i złotym krzyżem, w pośrodku którego była tarcz

⁹⁵dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
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złota z czarnym orłem, szli na celnie si rycerze i dwór mistrza; pod mnie szym proporcem
mistrzowskim ślachta i żołdacy niemieccy; marszałkowska chorągiew z czarnym krzyżem,
składała się z Franków pod woǳą ks. Konrada Oleśnickiego, którego czarny Szląski orzeł,
zawierał poczet własny księcia. Chorągiew św. Jerzego z białym krzyżem w czerwonem
polu, niósł rycerz Jerzy Gersdorff; chełmińską Mikoła Renys, naczelnik bractwa Jaszczu-
rowego (w biały i czerwony pas z czarnym krzyżem). Za nią postępowały komandorskie,
biskupie, miast i na emnego żołnierza polowe chorągwie. Wo sko Zakonu, wedle pol-
skich kronik liczyło   hełmów. W liczbie komandorów, brakło Henryka de Planen
ze Świecia, który bronił Pomorza.

Nie wiadomo czy przekupieni, czy przelęknieni, Czesi na emnicy przed samą bitwą
w liczbie  z obozu króla uszli. Musiało im coś żołdu zalegać; i w chwili prawie, gdy się
za oręż wziąć miano, ciągnąć zaczęli ku Krzyżakom. Przypadkiem Mikoła podkanclerzy
koronny, spotkał ich uchoǳących i spytał, gǳie by zmierzali; a gdy mu hardo o zaległym
żołǳie wspomnieli, odparł, gromiąc ich: — Żołdu wam nie płacą? mówicie. Ba ki to, król
wam go dał z góry i wiecie dobrze, że należność was nie minie; ale wam strach bitwy,
którą bliską wiǳicie.

Tak ich tym wyrzutem zawstyǳił, że się zawrócili do obozu i bili potem odważnie.
Kto wie, aki by był wypadek te zdrady, akie wrażenie na wo sku, gdyby była do skutku
przyszła.

Jagiełło znużony wreszcie naleganiem nie tylko Witolda, ale wszystkich woǳów
i wo ska sto ącego w gotowości do bo u, woła ącego o króla i domaga ącego się, aby
ich wieǳiono na nieprzy aciela, wyszedł z kaplicy, i od stóp do głów przybrał się we
zbro ę. Ale ociągał się eszcze, i takim go strachem prze mowała siła mnicho-rycerzy, że
rozstawione konie stały w oddaleniu do ucieczki, na przypadek porażki.

Nim się król uzbroił, niespoko ny lud wrzał uż u namiotów, wyzywa ąc głosu trąby
woła ące do bo u. Wo ska stały o strzał z łuku od siebie, a żwawsi po edyncze rozpoczy-
nali harce z Krzyżakami, nie śmie ąc wszakże rzucić się na nich, ażby znak dano; gdyż
Krzyżacy mimo widocznie mnie sze liczby, uzbro eniem, szykiem umie ętnym, dobrocią
koni i żołnierza, stanowiskiem korzystnie szym, o wiele przewyższali Polaków, a nade
wszystko Litwę. Polacy ma ąc czas nasycić się widokiem nienawistnego nieprzy aciela,
rozżarzali w sobie zapał, w harcach sobie ducha doda ąc, przysięga ąc umrzeć lub zwycię-
żyć.

Nie taka była edność w wo sku pruskiem: tam po większe części zbieranina obcych,
płatnych luǳi, obo ętnych żołdaków, którzy z obowiązku i na rozkaz walczyć mieli. Bra-
cia tylko zakonni nienawiścią i pragnieniem zemsty pałali, ale tych i liczba była niewielka,
i wpływ na masy nieznaczący. Wo sko składało się z na emników, ze zbieranych po na-
wróconych kra ach luǳi, z włóczęgów, a za niem ciurów, rzemieślników, sług, pachołków
wlokło się niemało.

Trzy goǳiny stały uż wo ska krzyżackie w szyku bo owym, a południe się zbliża-
ło, gdy król uzbro ony wreszcie siadł na konia i z edną tylko chorągwią, którą przed
nim noszono (proporcem) wy echał obe rzeć siły nieprzy acielskie, ze wzgórza wynio-
słego mięǳy dwoma ga ami. Stąd oba szyki mierząc oczyma, myślał, co za goǳin kilka
z tego ludu zebranego dla rozstrzygnienia sporu marnego zesłanie; — to się rozweselał,
to zasępiał [Długosz, XI. , suas et hostium vires pensans, interdum laeta, interdum trista
sibi ominabatur].

Z echawszy z pagórka i zebrawszy siła na lepszych żołnierzy około siebie, pasował na
rycerzy, zachęca ąc do bo u, krótkiemi lecz pełnemi namaszczenia słowy wlewa ąc w nich
ducha; na koniec gotu ąc ak na śmierć, spowiadał się, sieǳąc na koniu Mikoła owi pod-
kanclerzemu.

Potem zmienił konia, dosiadł tęgiego rumaka cisawego z małą na łbie łysinką, wy-
branego umyślnie z wielu, i kazał hełm sobie podać. Ten, gdy mu przyniesiono, w ręku
trzyma ąc, wydawał rozkazy Mikoła owi podkanclerzemu i innym duchownym, poleca ąc
im oddalić się ku obozowi i pociągom, i czekać tam powrotu swego po bitwie. Uchwa-
lono na ta emne raǳie, aby król nie ważąc się wpośród walczących, trzymał mięǳy
wozami a obozem. Spełnia ąc to Władysław, odesłał Mikoła a podkanclerza ku obozowi,
sam przybyć obiecu ąc niezwłocznie.
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Gdy się to ǳie e w obozie króla, mistrz i Krzyżacy niecierpliwią się, i po ąć zwłoki
nie mogą; widok sił polskich i szyku trapi ich i niepokoi o bitwy upadek. Mistrz sam tak
miał wyraźnie okazać zwątpienie w stanowcze chwili, że Werner Tettingen zgromił go,
aby z siebie złego nie dawał przykładu żołnierzom. Skromnie i smutnie odpowieǳiał mu
mistrz, źle przeczuwa ąc o bitwie; padł też w nie , gdy Werner uciekł z placu.

Właśnie Mikoła podkanclerzy odchoǳił do obozu, a król hełm trzyma ąc w ręku
do bitwy się sposobił, gdy z krzykiem ozna miono dwóch nadchoǳących od Krzyżaków
heroldów. Jeden z nich, herold króla rzymskiego, miał na zbroi i tarczy czarnego orła
w złotem polu, drugi książąt szczecińskich czerwonego gryfa w polu białem; przeszedłszy
szyki, zbliżyli się, niosąc dwa, wedle rycerskiego obycza u miecze z pochew wy ęte, pyta ąc
o króla i Witolda, przed których prowaǳili ich żołnierze⁹⁶

Heroldowie ci posłami byli od mistrza Ulrycha do króla, aby podbuǳić do walki ocią-
ga ących się ostremi słowy. U rzawszy ich, król się czegoś niezwykłego domyślił; rozkazał
nazad przywołać Mikoła a podkanclerzego i w przytomności ego, a niektórych panów
do straży przy boku królewskim wyznaczonych, ako to: młodego ks. Ziemowita Mazo-
wieckiego, Jana Mężyka z Dąbrowe , Zolawa Czecha, Zbigniewa Oleśnickiego sekretarza,
Dobiesława Kotyły, Wołczka Rokuty, Bogufała kuchmistrza, Zbigniewa Cza ki z Nowe-
go Dworu, królewskiego tancerza, Mikoła a Morawca, chorążego mnie sze chorągwi,
Daniły Rusina saha dacznego królewskiego, wysłuchał poselstwa nie mogąc przywołać
Witolda, który szyku ąc eszcze swoich, mięǳy wo skiem się zwĳał.

Uczyniwszy pokłon przed królem, poselstwo swe czynili po niemiecku, a Jan Mężyk Bitwa, Walka, Religia
ich wyrazy tłumaczył. Ramrich pierwszy tak mówił: — Na aśnie szy Panie! Mistrz Pru-
ski Ulrych, posyła tobie i bratu twemu [nie mówili tytułów i imion, Długosz, XI. ]
przez nas heroldów te dwa miecze, w pomoc ku przyszłe bitwie, abyś z niemi i ludem
swoim śpiesznie i śmiele wystąpił, a nie ukrywał się dłuże mięǳy lasy i ga ami ocią-
ga ąc spotkaniem. Jeżeli mało masz placu, ofiaru e mistrz wiele zapragniesz z tego, który
za mu e, ustąpić, aby cię pobuǳił do walki, eżelibyś dłuże zwlekał.

To gdy wyrzekł herold, wo ska krzyżackie akby poświadcza ąc mu, cofnęły się nieco
i ustąpiły; a król wysłuchawszy zuchwałego poselstwa, (które wedle niemieckich pisarzy
nie przez mistrza, ale przez marszałka Fryderyka Wallenrode wysłanem było), wziąwszy
miecze z ręki heroldów, nie rozgniewany, ani zapalczywy, lecz do łez poruszony i pokory
pełen a cierpliwości, odpowieǳiał im w te słowa:

— Chociaż dosyć mam oręża w moim obozie i nieprzy aciołom ich broni nie za rzę,
w posiłek ednak dla obrony sprawy mo e i sprawiedliwości, i te dwa miecze od wrogów
zażartych na zgubę mo ą i narodu mego przysłane, a przez was oddane, w Imię Bo-
że przy mu ę. Do Boga ako do na sprawiedliwszego, niepohamowane pychy mściciela,
do Jego Matki Panny Bogaroǳicy, do patronów moich i królestwa św.św. Stanisława,
Wo ciecha, Wacława, Floriana, Jadwigi uciekam się, prosząc ich, aby na nieprzy aciół
tak zuchwałych i niegodnych, którzy żadną słusznością, luǳkością, pokorą, ofiarą mo ą
uspokoić się nie da ą, aż krew przele ą, wnętrzności wydrą, mózg wyszarpią — gniew swó
spuścili [Długosz]. W pomocy Boga, Świętych Jego, opiece ich, orędownictwie i łasce
ufam, że mnie i lud mó siłą swo ą i wstawieniem się wesprą, a nie dozwolą upaść pod
wrogiem, u któregom nieraz szukał poko u, a nigdym go znaleźć nie mógł, nawet teraz,
gdy wszystko, i wy sami zwycięstwo mi wróżycie. Obór placu nie sobie przyzna ę, nie na
siebie biorę, zostawiam go, ako chrześcĳanin Bogu, na tem mie scu potykać się gotów,
które mi Opatrzność wyznaczy itd.

Oddano heroldów pod straż ǲiwiszowi Marzackiemu Jelicie, a podkanclerzy wrócił
do obozu. Król szyszak wǳiał, i w Imię Boga wo sko poszło do bo u, rozpuszczono znaki
na wiatr, zawrzały trąby, wydano rozkazy, wśród modlitwy i od znaku krzyża poczyna-
ąc walkę. Dotąd król, który do ostatka czekał poko u i wyglądał go wśród zbliża ących
się wo sk i szczęku broni, sąǳąc, że się choć późno upamięta ą Krzyżacy, wstrzymu ąc
przelew krwi chrześcĳańskie — teraz po zuchwałem poselstwie stracił wszelką naǳie ę.
Pozostał strzeżony na uboczu, nie miesza ąc się do potyczki, w mie scu niewidocznem nie

⁹⁶oznajmiono dwóch nadchoǳących od Krzyżaków heroldów (…) — o przysłaniu tych dwu mieczów są różne
podania: Kromer odwołu ąc się do pieśni stare mieni e skrwawionemi, Schütz eden skrwawionym, drugi
czystym; my poszliśmy za na godnie szym wiary Długoszem. Król oba e zatrzymał, były w skarbie koronnym.
[przypis autorski]

   Litwa za Witolda 



tylko nieprzy aciołom, lecz i własnemu żołnierzowi, pod dobrą sto ąc strażą. Rozstawio-
ne po różnych mie scach konie, aby na wypadek porażki unieść mogły bezpiecznie tego,
który wedle słów Długosza, sam stał za ǳiesięć tysięczny ufiec. Przyboczna straż króla
pod małą chorągwią z orłem białym niesioną przez Mikoła a Morawca, z Kunoszówki
Powałę, składała się z sześćǳiesięciu kopĳników. Otacza ący króla, krom wyliczonych
byli: ks. Ziemowit młodszy, Teodor ks. litewski z Litwinami, Zygmunt Korybut, Miko-
ła podkanclerzy i inni. Włócznię królewską niósł Piotr Medelański.

Witold, pisze nasz kronikarz [Długosz XI. ] nie luǳiom straż swo ę, lecz samemu
powierzywszy Bogi, latał po wo sku polskiem i litewskiem zmienia ąc co chwila za eżdżone
konie, z niewielkim pocztem bez żadne straży, łamiąc szyki, zachęca ąc po kilkakroć Litwę
swo ę do bo u, ustawu ąc ą, gromiąc; a na mnie sze cofanie się niewprawnych swych
żołnierzy, wołaniem i krzykiem przeraźliwym wstrzymu ąc.

Gdy się ozwały trąby, wo sko polskie zaśpiewało starą pieśń wo enną Bogaroǳica
i podniósłszy włócznie szło raźnie do spotkania; litewskie nie zwleka ąc, na dany znak
Witolda, pierwsze w zapasy poszło.

Mikoła podkanclerzy z księżmi i pisarzami królewskiemi wracał do obozu i płacząc
odwracał oczy od króla i wo sk, gdy go eden z pisarzy nakłonił, aby się wstrzymał i spo rzał
na rzadki i edyny może widok spotkania dwóch wo sk potężnych, dwóch ludów, w liczbie
tak ogromne na owe czasy.

Słowy ego obuǳony podkanclerzy, obe rzał się na pole bitwy. Z góry grzmiały uż
ǳiała krzyżackie, źle ustawione, nie czyniąc szkody w szykach polskich. W pośrodku
doliny ǳielące dwa zastępy, wo ska z krzykiem zwykłym, wśród huku ǳiał leciały ku
sobie. Prusacy z większą napadali gwałtownością, spuszcza ąc się ze wzgórza; Polacy i Li-
twa, nieco pod górę szli powolnie . W samem spotkania mie scu, trochę ku prawemu
skrzydłu, stały sześć wielkich dębów starych, które gałęźmi swemi obszerną przestrzeń
ocieniały; na ich konarach rozłożystych poczepiali się luǳie acyś w wielkie liczbie, dla
przypatrzenia bitwie. Taki był huk łamiących się drzewców, bĳących o puklerze kopĳ,
gruchoczących zbro e szabel i berdyszów, że o kilka kroków mówiących słychać nie było.
Wo ska tak się z sobą blisko zwarły, iż noga o nogę, zbro a o zbro ę się ocierały, szable
w gardła mierzyły. Nie można było rozeznać mężnych od słabych i bo aźliwych, bo wszy-
scy zbili się w edną masę, a póty nikomu posunąć nie było podobna, aż w szeregach
padł zabity blisko i zwycięzcy lub obok sto ącemu mie sce zostawił. Połamawszy drzewce
w pierwszem natarciu, musiano dla bliskości walczyć na szable, berdysze i siekiery, któ-
rych szczęk, pisze Długosz, słychać było ak bicie młotów w olbrzymie rozlega ące się
kuźnicy.

Począwszy walkę, oba wo ska zażarcie biły się przez całą goǳinę, a żadne z nich nie
cofnęło krokiem; oba pełne były zapału i męstwa, i wnosić nawet niepodobna, przy któ-
rem zostanie zwycięstwo. Lecz Litwa, gorze zbro na, słabsza znacznie, rzaǳie sto ąca,
wytrzymawszy kilkakroć zmierzone na nią natarcia, pierwszą linią cofać się nieco i ule-
gać poczęła. Lewe skrzydło polskie stało murem. Poznawszy Krzyżacy słabość prawego
skrzydła, zwrócili się na nie całą siłą; chciano e zmusić do cofnienia i rozsypki, a ob ąw-
szy z te strony resztę wo ska z boku, przełamać ednoczesnym z dwóch stron napadem.
Plan ten w części się tylko udał. Natarłszy na Litwę, Ruś i Tatarów, zmusili ich Krzyżacy
naprzód cofnąć się nieco; naciera ąc potem coraz żwawie , pierwszą linię, drugą i ostatnią
przełamali z kolei i rozbili, chociaż Witold na próżno krzykiem i biciem zawrócić usiło-
wał na mie sce uchoǳących. Litwini w popłochu, za Tatarami poszli w rozsypkę, część
za sobą Polaków zmieszanych z ich pułkami pociągnąwszy. Chorągwie tatarsko-litew-
skie: wileńska, trocka, żmuǳka, nowogróǳka, wołyńska uszły z placu. W chwili, gdy
prawe skrzydło wo sk złamane zostało, a Krzyżacy puścili się w pogoń za ucieka ącemi,
sąǳąc, że są panami placu i pewne uż ma ą zwycięstwo, gdy chorągiew rycerska polska
św. Jerzego, znikła z oczów rzucona wypadkiem wśród popłochu na ziemię, gdy część
nawet ufców polskich pierzchnęła pociągniona z placu; zdawało się, że los dnia tego uż
się rozstrzygnął, na stronę Krzyżaków da ąc wygranę.

Ucieka ący poszli częścią ku Marensee w bagna, gǳie ich wybito, druǳy ku ezioru
Luben, wycięci także przez ściga ących Niemców lub pobrani w niewolę; dwa zaś ufce
na Seewalde i Ulnów pęǳiły gnane także, ale w przestrachu takim, że się nie oparły aż
w Litwie, roznosząc wieść, iż król i Witold zabici, a bitwa na głowę przegrana została.
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Smoleńszczanie Rusini, lewe skrzydło składa ący, pod trzema chorągwiami, uporczy-
wie walcząc, dotrzymali placu i sami tylko nie uszli, przełamać się nie da ąc, chociaż edna
chorągiew przeparta została, a sam proporzec na ziemię obalony; dwie pozostałe silnie
przyległszy do ściany polskie z resztą Litwinów Witoldowych pozostały, wytrwaniem
bohaterskiem przykład wo sku da ąc. Witold po ucieczce kilku swoich chorągwi, w roz-
paczy sąǳąc, że i Polacy także tracą ducha, posyłał gońców za gońcami do króla, aby
natychmiast wśród wo sk się stawił, śpiesząc przytomnością swo ą pokrzepić zapał gasną-
cy. Nareszcie sam naglić i prosić do Władysława poleciał, chcąc go pociągnąć z sobą do
reszty walczących. Postrach ten Witolda łatwo tłumaczyć się da e; część litewskich wo sk
w rozsypce, na skrzydle prawem cała siła Krzyżaków sparta, uż, uż przemagać się zdawa-
ła, szyki złamane, nieprzy aciel z dwóch stron mógł ob ąć Polaków; chorągiew św. Jerska,
pod którą byli żołdacy Czesi, Morawcy a proporzec e niósł Jan Sarnowski Czech, uszła
do bliskiego ga u i w nim się przyzastanowiła. Do rzawszy tylko znaku powiewa ącego za
pobo owiskiem, Mikoła podkanclerzy (Trąba) myśląc, że to był proporzec Dobiesława
Oleśnickiego, powinowatego mu, bo krzyż zwiódł go podobieństwem do krzyża Oleśnic-
kich, pełen gniewu wybiegł z obozu z pisarzami i duchownemi, śpiesząc do ga u, gǳie
zdało mu się, że zna ǳie Dobka Oleśnickiego. Począł fukać, nie rozpoznawszy kogo.

— Czyżeś mógł niewierny i niegodny żołnierzu, wśród tak gorące króla twego i braci
twych walki, ze środka walecznych współtowarzyszów, tak haniebnie uciec? nie wstydże
ci, uciekłszy z bo u, kryć się w lesie? tobie, coś dawnie tyle w po edynczych bo ach
zwyciężał? Możeszże znieść bezcześć two ę, na ciebie i ród twó cały, hańbę rzuca ącą!
hańbę niezmytą latami.

Poruszony słowy temi Sarnowski, podniósłszy przyłbicę, która mu twarz kryła, odparł:
— Nie ze strachu, ale mimo woli me , mości księże, pociągniony zostałem ucieczką

drugich z placu; musiałem uciekać z żołnierzem moim.
Wtem przerwali mu żołnierze Morawcy, Jawor i Zygmunt z Rakowa:
— Ręczym ci panie, że myśmy owszem za nim, pod woǳą tego tchórza do lasu

uszli za chorągwią, którą niósł, w ślad idąc. Żebyśmy hańby ego nie byli uczestnikami,
rzucamy chorągiew i wracamy do bo u.

Wnet opuściwszy Jana Sarnowskiego z chorągwią, co na spiesznie popęǳili połączyć
się z wo skiem polskiem. Cała hańba i kara padła na Sarnowskiego, który gdy do domu
wrócił, żona własna przy ąć go nie chciała, i ze zgryzoty umarł późnie . Ucieczka ego po
bitwie rozniosła się po wo sku, u swoich i obcych okrywa ąc go sromotą; mówiono, że
od Krzyżaków przekupiony tak ohydnie sobie postąpił.

Krzyżacy tymczasem błąd wielki ściga ąc ucieka ących popełniwszy, nacierali prawem
swem skrzydłem na lewe polskie zacięcie, a śpiew ich:

»Christ ist erstanden«

dawał się słyszeć coraz głośnie i potężnie .
Po ucieczce Litwy, niezmierny pył wznoszący się nad pobo owiskiem lekki deszczyk

przybił, a walka na nowo zaczęła się sroższa niż wprzódy. Krzyżacy wpadłszy całą siłą
na wielką chorągiew królewską, którą niósł Marcin z Wroczimowic Pułkozic, nagłym
napadem powalili ą o ziemię, lecz wprędce walczący pod nią na doświadczeńsi rycerze
podnieśli i obronili. A chcąc się poprawić wpadli z nią z zażartością wielką na zakonników
tłumy, w których rzeź i zamieszanie srogie sprawili.

Ci z Krzyżaków, którzy się byli zrazu puścili w pogoń za ucieka ącemi, powrócili
z więźniami, i sąǳąc, że ich wo sko zwycięża, szli spoko nie do obozu; lecz postrzegłszy,
że będące w odwoǳie pułki pod woǳą Paszkowskiego na plac weszły i walka nie usta-
wała, pośpieszyli, rzuca ąc łup i więźniów, swoim uż się cofa ącym na pomoc. Bó się
też posiłki nowemi na nowo rozpłomienił; świeży żołnierz wstrzymał rozsypkę, zapełnił
mie sca próżne i utrzymał walkę.

Król tymczasem sto ąc na ustroniu, patrzał na bó , ufa ąc pomocy Boże i ciesząc się
widocznem teraz wo sk swoich przemaganiem.

Wtem nowych odwodowych szesnaście chorągwi krzyżackich, które eszcze w bo u
nie były, weszły w szyk bo owy, i zwróciwszy włócznie, ku mie scu, gǳie król stał ze
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swo ą strażą, zmierzać się zdawały, grożąc mu drzewcami. Sąǳąc król, że z małym orsza-
kiem podołać im nie potrafi, a walka może być niebezpieczna, wysłał sekretarza swego,
Zbigniewa Oleśnickiego, do bliskich wo sk, rozkazu ąc, aby z powodu grożącego królowi
niebezpieczeństwa co na rychle lud ku niemu pośpieszał. Waśnie chorągiew, po którą
Oleśnickiego posłano, szła do potyczki z nieprzy acielem; a eden z królewskich żołnie-
rzy, Mikoła Kiełbasa Nałęcz, wybiegłszy przeciw Zbigniewowi, zgromił go i ode ść mu
precz rozkazał.

— Wiǳisz, że na nas Niemcy śpieszą, szalony! chcesz żebyśmy szli w pomoc królowi
uchoǳąc z placu? Cóż by to było eśli nie ucieczka i sromotne tyłu podanie, dla nas i dla
całego wo aka, co by nas uchoǳących wiǳiało, wstyd a hańba — dla wszystkich nowe
niebezpieczeństwo!

Zbigniew Oleśnicki odepchnięty tak od chorągwi dworzan królewskich, ku które
się był puścił, tylko co odszedł, gdy ta starła się z nieprzy acielem i gwałtownie nań na-
padłszy, do ustępowania go zmusiła; powrócił do króla z odpowieǳią, że wszystkie pułki
się bĳą, a nic na nich teraz we wrzawie i zapale walki wymóc ani się im dać nawet sły-
szeć nie można. Przyboczna straż królewska, przez ostrożność, kazała mnie szą chorągiew,
pod którą stali, zwinąć i schować, by przytomności króla w tem mie scu nie zdraǳała;
a Władysław pozostał dokoła ob ęty konną gwardią swo ą, aby go nie postrzeżono. Lecz
rozgrzany widokiem walki i sam uż chciał w nie uczestniczyć, coraz goręce się wyrywał,
konia ostrogami spinał, nawet Zolawa Czecha, który konia pod nim za uzdę pochwycił
i strzymał, lekko włóczni końcem odtrącił; na to ednak i na gniew ego nie zważa ąc,
przyboczni wstrzymać go potrafili.

Tymczasem rycerz z wo ska pruskiego Dypold Kikeryc z Luzac i rodem (Leopold
Kökeritz Misnensis?) w przepasce złote , w białym kaanie i cały we zbroi, na cisawym
koniu, odbiegłszy od wo ska dopadł aż do króla, potrzęsa ąc mu włócznią, i wiodąc za
sobą owe szesnaście proporców, które szły, kieru ąc się na orszak królewski. Władysław
porwał i podniósł także swą włócznię, lecz Zbigniew Oleśnicki bez zbroi i miecza sto ący,
pochwyciwszy tylko kawał złamane kopii, uprzeǳił króla i zamierza ącego się nań uż
Dypolda uderzył. Ten pochylił się i z konia zwalił. Upadłego uż król w czoło obnażone
osunięciem się przyłbicy uderzył, a żołnierze dobili go i odarli.

Władysław chciał zaraz nagroǳić Oleśnickiego, pasu ąc go rycerzem; lecz ten odparł
mu dość dumnie:

— Ja do żołnierzy Chrystusowych należę i wolę Bogu niż ziemskiemu służyć królowi.
— Wybrałeś lepszą część — rzekł król — a a postaram się, abyś nisko nie pozostał.
Odtąd to Zbigniew Oleśnicki, wpadłszy w łaski królewskie, szybko wzniósł się do

na wyższych w kościele dosto eństw, których zresztą nikt barǳie nad niego nie był go-
ǳien.

Wypadek walki uż nie był wątpliwym. Obie linie bo owe krzyżackie rozbite, woǳo-
wie padli po większe części, chorągwie w niełaǳie, rozerwane, porozpraszane; walczyć
dłuże z naǳie ą utrzymania placu i zwycięstwa niepodobieństwem uż było. Starszyzna
i rycerze otoczyli nieszczęśliwego mistrza i chcieli go z sobą pociągnąć do odwrotu, u ść
do zamków, a z tych bronić się przeciw Polakom.

Ale on, spo rzawszy po polu zasłanem trupami:
— Nie tak, dali Bóg bęǳie — rzekł — gdy tyle mężnego rycerstwa obok mnie padło,

nie chcę i a żywym z pola ustąpić.
To mówiąc, stanął na czele odwodowych szesnastu proporczyków, które dotąd w bo u

nie były, przy wsi Grunwald sto ąc w rezerwie; z ostatnią siłą i ostatnią swą naǳie ą idąc
eszcze raz wśród walczących, z których szeregów chorągwie chełmińska i kilka innych
uż były uszły.

Owych szesnaście chorągiewek, przed któremi echał Dypold Kikeryc, zmierza ące
na królewską straż, za chorążym wyzywa ącym e do cofnienia się i woła ącym: Herum,
herum! zwróciły się na prawe skrzydło, gǳie stała większa królewska chorągiew z kilką⁹⁷
innemi. Mistrz sam szedł w szeregach.

Zbliżyły się ku Polakom, a ci nierychło się z niemi starli, bo po kształcie włóczni
(Suliczach) wzięli ich zrazu za Litwinów. Pierwszy omyłkę rozeznał Dobiesław Oleśnicki

⁹⁷z kilką — ǳiś: z kilkoma. [przypis edytorski]
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(Dębno) i wyskoczył, wyzywa ąc na harc z podniesioną włócznią; przeciw niemu odkryw-
szy przyłbicę wy echał Niemiec i zręcznie wymierzonego ciosu uniknął. Wiǳąc potem
Dobiesław całą siłę pęǳącą na siebie, w czas ustąpił ku swoim. Niemiec z wzniesioną
włócznią pognał za nim aż w głąb wo sk polskich i spiąwszy konia ostrogami, a dognaw-
szy Oleśnickiego, wierzchowca pod nim przez kropierz (pokrycie) ciężko ranił, sam zaś
pośpiesznie uszedł cało.

Wo sko wszystkie, poznawszy uż, że to nie byli Litwini, wpadło na nich i otoczywszy
zaczęło tak bić okrutnie, że mało co z tych szesnastu proporców zostało; wszyscy pobici
lub w niewolę pobrani.

Gdy się to ǳie e, polskie wo ska zaciętym bo em wszęǳie przełamu ą Krzyżaków.
Ustąpiły naprzód nieco skrzydła, a królewscy posunęli się na wyższe i mocnie sze stano-
wisko; na samem lewem skrzydle krzyżackiem udało się w początku posiłkowym wo -
skom i gościom z żołdakami nieprzy aciela wyrzucić trochę z mie sca, które za mował.
Lecz zna du ący się tu lasek za ęty przez Polaków, z niego znów nieustannie napiera ąc
na Niemców osłabionych, niedługo utrzymać się im dali i do cofnienia zmusili.

Na prawem skrzydle Witoldowem przykład woǳa i ego zachęcenia, sformowały nową
linię bo ową, którą lewe skrzydło niemieckie silnie naciskało znowu. Wysłany odǳiał
polski na północ od Tannenbergu sto ący ufiec krzyżacki wyparł ze stanowiska; skrzydło
w. księcia litewskiego rozciąga ąc się, za ęło nawet Tannenberg, a lewe krzyżackie zwinęło
się i złamało. Gdy edno skrzydło na północ od Tannenbergu odparte zostało aż ponad
staw, a drugie do łąki i bagniska od wsi Grunwald ku Semnitz ciągnących się przyparło
się, uścieła ąc plac trupami i walcząc za adle, królewskie wo sko sam środek linii bo owe
krzyżackie uciskało i łamało, w środek się tłocząc tak, że pozostałe ufce ze trzech stron
opasane zostały.

W zażartym bo u sam w. mistrz ugoǳony dwa razy w czoło i w piersi upadł z konia
zabity; długo na stosach trupa ciało się ego walało, nim e wynaleziono; prosty ciura
polski zadał mu cios śmiertelny.

Po zgonie w. mistrza marszałek i komandorowie z resztą niedobitków z placu uszli,
nie wiǳąc uż ratunku, chyba w ucieczce.

Świetne i zupełne zwycięstwo zostało przy Polakach.
Jerzy Gersdorf niosący chorągiew św. Jerzego, wolał poddać się niż uchoǳić sro-

motnie i ze czterǳiestu swemi pokląkłszy, zdał Przedpełkowi Kropidłowskiemu Drui.
Ogromny obóz, mnóstwo eńca, zasoby, ludu siła dostały się w ręce Polaków ze wszyst-
kiemi w obozie zna du ącemi się bogactwy i wo ennym zapasem.

Napad na obóz, spięty łańcuchami i wozami otoczony, był tylko rabunkiem i zniszcze- Wino, Krew
niem; reszta żołnierstwa i sług zna du ących się tuta zabrana i pobita została. Znaleziono
tu pełne wozy dyb, łańcuchów i ka dan przygotowanych na eńców (tak Krzyżacy pewni
byli zwycięstwa); akieś narzęǳia męczarni, płótna smołą nasycone do podpalania itp.
W kwadrans nieprzy acielskie wozy, których było do tysiąca tak rozerwano, że ślad ich
na mnie szy nie został. W obozie znalazły się w wielkie ilości beczki z winem, do któ-
rych przypadłszy utruǳony żołnierz, w szyszaki, rękawice, buty wino toczył i pił. Król
lęka ąc się upo enia, z którego by mógł nieprzy aciel korzystać, a lud podlegać chorobom
i do dalsze wo ny stać się niezdatnym, kazał beczki porąbać; natychmiast dopełniono
tego, i wina moc wielka, płynąc strugą przez stosy trupów, których wiele w obozie legło,
zmieszana z krwią luǳi i koni, potokiem uchy czerwone płynęła aż na łąki pod Tan-
nenbergiem. Stąd urosła ba ka, iż w bitwie krew lała się strumieniami. Niedaleko obozu,
w lesie, znaleziono po bitwie zatkniętych siedem chorągwi krzyżackich, które królowi
odniesiono.

Plac był usłany trupem, kona ącemi, rannemi; w echało nań wo sko i spo rzało na
ucieka ących dokoła i rozpierzchłych Krzyżaków, za któremi puściły się pogonie po łą-
kach i lasach, biorąc licznego niewolnika, gdyż król zakazał uchoǳących zabĳać. Wysła-
no gonić i zabierać tylko, na sroże mordu przestrzega ąc. Mnóstwo też pobrano żywcem
i przyprowaǳono do obozu; inni nagle napęǳeni potopili się w eziorze o dwie mile
odległem. Liczono zabitych do pięciuǳiesiąt, a niewolnika do czterǳiestu tysięcy, ale
liczba ta widocznie przesaǳona. I wo sk, i poległych, rachunek barǳo rozmaicie poda-
wany bywa. Niemieccy pisarze zwiększa ą siły polskie, podnosząc e do stukilkuǳiesiąt
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tysięcy, aby klęskę Zakonu mnie haniebną uczynić; zmnie sza ą znowu siły krzyżackie.
Wapowski liczbę zabitych Prusaków do   poda e, niewolnika tylko  i pięć-
ǳiesiąt edną zabranych chorągwi; o stracie polskie nie pisze. Gobelin, pisarz włoski
bliski tego czasu, do   z obu stron poległych powiada.

Ze strony Krzyżaków straty były niezrachowane, ogromne. Oprócz mistrza i wo sk
swoich stracili komandora Kuno von Lichtenstein, marszałka Fryderyka Wallenrod, w.
szatnego hr. Alberta von Szwarzburg i Tomasza Merheim podskarbiego Zakonu. Ko-
mandorowie Gruǳiąǳa, Starogrodu, Engelsburga, Nieszawy, Strazburga padli na placu,
potyka ąc się do ostatka. Niektórych trupy otoczone były akby wałem żołnierza u boku
ich poległego. Uszli tylko w. szpitalnik Tettingen, komandorowie Balgi i Gdańska. Do-
stali się w niewolę Jerzy Gersdorf, ks.ks Konrad oleśnicki i Kazimierz szczeciński; oba
długiem więzieniem opłaca ąc poświęcenie swo e dla Zakonu.

Dwóchset rycerzy zakonnych, a sześciuset licząc z obcemi, padli, w   ludu
uścieła ąc pole bitwy; Polaków i Litwy liczą około   poległych. Sto tysięcy tru-
pa blisko pobo owisko okryło, a mnóstwo pokonanych, rannych poszli w więzy polskie;
obóz, ǳiała, chorągwie, wszystko dostało się Polakom.

Potęga Zakonu złamaną została na wieki; ostatnia goǳina siły ego, naǳiei wzrostu,
wybiła: poczynały się dni walki ciężkie i utrapione , w które Krzyżacy wytrwać do końca
nie mogąc, suknię swą zrzucić i wiary zaprzeć się mieli. Polska gdyby umiała korzystać
ze zwycięstwa swego, byłaby całkowicie owładła Prusami i zniszczyła od razu Zakon do
szczętu.

Witoldowi niektórzy przypisu ą złe rady, a nawet niezupełnie szczere posiłkowanie
króla, pod pozorem, że się mógł lękać, aby zbyt silna Polska Litwą całą nie zawładła
potem i nie pochłonęła e w sobie.

Marzył on wprawǳie o niezawisłości Litwy, ale w dniu tym nie myślał pewnie, tylko
ak zwyciężyć na sroższego wroga swego, Zakon. Owszem, emu wielka część chwały dnia
tego należy: król sam ani ustawiał, ani zachęcał do bo u; Witold zaś cały czas bez stra-
ży, sam eden mięǳy wo skiem zagrzewa ąc, porządku ąc, walcząc, nie ustępował z placu
na chwilę. Plan bitwy i wygrana są ǳiełem ego naprzód, a potem męstwa Polaków.
Dlategośmy się, uważa ąc to zwycięstwo za Witoldowe, rozszerzyli z opisem stanow-
cze w ǳie ach Polski i Litwy chwili bo u, edne z na pięknie szych scen historycznych,
których pamięć nas doszła. Długosz, którego o ciec przytomny był bitwie, opisał nam
ą wybornie, a opowiadanie ego est arcyǳiełem w swo em roǳa u; szliśmy za niem,
doda ąc tylko, co niemieckie źródła skąpo o dniu tym uǳieliły.

Gdy się wo ska w pogoń za ucieka ącemi z rozkazu króla puściły, sam Władysław
na wyniośle sze pod echał wzgórze i tu położył, spogląda ąc na ucieka ących, goniących,
wieǳionych brańców i krwawe pobo owisko. Tu ku niemu przybył Witold, który po
pierwsze ucieczce Litwinów, walczył, przebiega ąc ufce polskie, kieru ąc bitwą i nie scho-
ǳąc z placu — z wesołą nowiną o wzięciu dwóch braci Marguarda Salzbach, komandora
brandenburskiego, którego u ął Jan Długosz i Andrze a Sonnenberga, zabó cy ǳieci Wi-
toldowych. Ci dwa , w czasie z azdu w Kownie mistrza z w. księciem, ła ali go obelżywie
i sromotnemi wyrazy zbezcześcili matkę ego Birutę, wyrzuca ąc e pogaństwo.

— Nad temi karą śmierci się pomszczę! — zawołał Witold.
Król Władysław wcale niezapalony zwycięstwem, powolnie szy zawsze i łagodnością

tchnący, przerwał, zakazu ąc mścić się nad więźniami.
— Nie goǳi się — rzekł — miły bracie, nad nieprzy aciółmi pokonanemi mścić się

i pastwić. Pokonaliśmy ich nie męstwem naszem, lecz łaską Bożą, nie upomina my się
u nich więce o krzywdy nasze, ale ǳięku my Bogu za zwycięstwo. Obe dźmy się łaskawie
i łagodnie z więźniem, przebaczmy tym, którym los życie w bitwie darował.

Byłby może Witold za radą króla poszedł, gdyby go nowe pełne dumy, obelżywe wyra-
zy dwóch eńców do ostatka nie rozdrażniły. Rozgniewany ich zuchwałą mową, następne
nieǳieli d.  lipca na stanowisku pod Morung, wywieźć kazawszy za obóz, mimo kró-
lewskiego oporu, pościnał. Gdy Witold wyrzucał Marguardowi obelgi dawne i zuchwałą
mowę, ten miasto błagać go i przepraszać, odparł:

— Żem ǳisia zwyciężony, to mnie nie poniża. ǲiś mnie, utro tobie los ten zgo-
towany może — na to wo na.

Lecz wróćmy do pobo owiska.
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Nad zmierzchem król Władysław ze wzgórza, na którem stał, zszedłszy, cofnął się
od krwawego placu na ćwierć mili, wielką liczbę wozów prowaǳąc za sobą w stronę
ku Marienburgowi, i tu legł obozem. Wo sko wraca ące z pogoni ściągało się na nowe
stanowisko, wszyscy weselili się ze zwycięstwa i radowali, po mu ąc, ak było stanowczem
i wielkiego dla przyszłości znaczenia. Całą noc przybiegały odǳiały z łupem i eńcem,
a król czuwał, odbiera ąc chorągwie i niewolnika, rozporząǳa ąc nim tymczasowie do
utra.

Gdy przyszli na mie sce, gǳie obóz rozbić miano, król z konia zsiadłszy, zmęczo-
ny pracą i upałem, położył się pod drzewem na łożu usłanem naprędce z gałęzi wiązo-
wych; przy nim pozostał tylko eden Zbigniew Oleśnicki. Od krzyku i częstych rozkazów
w ciągu bitwy dawanych król ochrzypł zupełnie, tak, że ledwie mówiącego dosłyszeć było
można. Rozbito namiot, wszedł doń Władysław i zbro e złożywszy, rozkazał eść podawać
co na pręǳe ; cały ǳień bowiem, zarówno z wo skiem, nic w ustach nie miał, i aż o za-
choǳie słońca dopiero posilił się nieco. O mroku upadł deszcz rzęsisty i lał noc całą, tak,
że wielu rannych z obo e strony, porzuconych na placu bitwy, co by przy ratunku wyżyć
mogli, pozalewał. Nad ranem herold królewski Boguta ogłosił, iż się wo sko cały ǳień
eszcze następny w tem mie scu zatrzyma; a żołnierze ma ą się zbierać rano pod namiot
królewski dla mszy święte , poǳiękowania uroczystego Bogu za zwycięstwo i oddawania
eńców woǳom lub królowi.

Mszczu ze Skrzynna przyszedł z wieścią o zabiciu mistrza, w dowód składa ąc łańcuch
złoty z relikwiarzem, który dworzanin ego, Jurga, z zabitego odarł. Słysząc to, westchnął
Władysław i łzy mu się potoczyły z oczów nad taką losu dumnych odmianą.

— Oto — rzekł — rycerze moi, ak Bóg karze pychę. Ten, co wczora kra e wiel-
kie i królestwa miał pod sobą, który nikogo równym sobie nie uznawał, opuszczony od
wszystkich, leży nęǳnie zabity, pokazu ąc na sobie, ak duma niższą est od pokory.

Za zdaniem królewskich radców, trzy dni eszcze leżeć postanowiono w tem mie -
scu po zwycięstwie, podobno, aby wygranę, otrzymaniem placu widoczną i niewątpliwą
uczynić. Pamiętano bowiem, że Władysław Łokietek odwrotem rychłym ku Wielkopol-
sce, zwycięstwo swe nad Krzyżakami w wątpliwość podał. Był to błąd wielki, o który
obwinia ą naczelnika rady wo enne , Witolda, i słusznie może. Inni raǳili daleko lepie ,
aby bez zwłoki dniem i nocą spieszyć pod Marienburg, i oblec miasto, które w chwili
powszechnego popłochu, po rozsypce i pogromie, byłoby się bez walki i trudności pod-
dało.

Nieszczęściem przemogli doraǳa ący pozostać na mie scu i to wszystkie następstwa
tak świetnego zwycięstwa, wszystkie korzyści ego zniszczyło. Krzyżakom dano czas roz-
patrzeć się, uzbroić, zebrać.

Uradowani wygraną Polacy, potrzebowali wytchnąć po nie i nacieszyć nią swobodnie.
Obóz legł niedaleko pobo owiska. Sprawiedliwie wyrzucano ako niepowetowany błąd
królowi, że spieszącego do Marienburga z posiłkami komandora Świecia, de Plauen, nie
uprzeǳił.

D.  lipca, ǳień wszedł pogodny, deszcz gwałtowny ustał; i z rana zaraz polecił
król szukać ciał mistrza i komandorów dla uczciwego pogrzebu. Wysłano eńca ednego,
dworzanina mistrza, chełmnianina Bolemieńskiego, aby rozpoznał ciało. Ten wskazał e
wkrótce, a było przeszyte dwa razy w głowę i piersi; znaleziono także trupy marszałka,
wielkiego komandora i reszty znacznie szych poległych.

Patrzał król na nie gdy e przywieziono, oglądał zadane rany, lecz nie cieszył się, ani
śmiał, ani ła ał, ak piszą Niemcy, którzy doda ą, że podle namiotu królewskiego trup
w. mistrza leżał na pośmiewisko i wzgardę; owszem smętny był i łzawy, a kazawszy ciało
przyzwoicie okryć, na wozie szkarłatnym, odesłał dla pogrzebu do Marienburga, gǳie
w sklepie św. Anny złożone zostało. Reszty pobitych ciała w drewnianym kościółku ten-
nenbergskim pogrzebione były; gǳie zwyciężonych i zwycięzców martwe reszty, z równą
okazałością i obrzędem oddano ziemi, na wieczny spoczynek. Ranni Polacy i Krzyżacy,
z równą troskliwością leczeni i pielęgnowani byli. Z polskie strony po obrachunku ry-
cerzy znacznie szych tylko dwunastu zabrakło, ale ludu mnogo.

Odbyło się ǳiękczynne nabożeństwo w obozowe kaplicy królewskie ze śpiewakami
wobec całego wo ska: odprawiono trzy msze o N. Pannie, o Duchu Św. i Tró cy Święte .
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Przy innych ołtarzach śpiewano msze i nabożeństwo żałobne za dusze poległych w bo-
u. Namiot cały przystro ony był w chorągwie pobrane, które rycerze znieśli i dokoła
obwiesili; rozpuszczone na wiatr szeleściły wśród śpiewów pobożnych [Długosz].

Potem król znacznie szych zaprosił do swego stołu, ako Witolda, ks. Janusza i Zie-
mowita starszego i młodszego ks.ks. mazowieckich a nawet brańców wo ennych ks.ks.
Konrada Białego oleśnickiego i Kazimierza szczecińskiego, wziętych we wczora sze po-
tyczce.

Pozostała reszta zakonników w Malborgu z posłami węgierskiemi, Mikoła em de Gara
i Ściborem ze Ściborzyc, oczekiwali niespoko nie wieści, gdy eden z Krzyżaków, zdysza-
ny, unosząc życie z potyczki nadbiegł we zbroi, donosząc o wielkie przegrane Zakonu
i pobiciu wo sk na głowę. Lecz że się u niego dokładnie rozpytać nie było można, wnie-
siono, że cząstkową akąś potyczkę przegrali Krzyżacy. W ślad ednak za nim nadbiegli
i inni ucieka ący, potwierǳa ąc wiadomość.

W liczbie tych zbiegów był Piotr Świnka Dobrzyński chorąży, który przed potrzebą
do Krzyżaków przeszedł. Ten dopiero całą rzecz opowieǳiał ak była. Towarzysze Ścibora,
Polacy, pełni byli radości, lecz Ścibor nakazał im ą miarkować.

Niemcy ledwie dawali wiarę swe klęsce, aż gdy wszyscy inni uchoǳący potwierǳać
ą poczęli, uznano nareszcie, że tak być musiało. Naówczas wielka rozpacz opanowała
wszystkich, nie wiǳiano nigǳie ratunku, zwątpiono o Zakonie, każdy o sobie myślał
tylko.

Gdyby był król naówczas nadciągnął, byłby niechybnie Malborg opanował; kilka dni
bowiem upłynęły w smutku, niepewności, naradach, bez żadne gotowości do obrony.

Ks. Janusz Mazowiecki (czerski i warszawski książę), pamiętny niewoli swe przed
sześcią laty u Zakonu, i gorzko ma ąc ą na sercu, poruszony klęską swych nieprzy aciół,
przyszedł przed namiot królewski i naprzód Bogu, padłszy na kolana, potem królowi,
Witoldowi i innym panom, ǳiękował z całem swo em wo skiem za oswoboǳenie. Za-
kończył zaś ǳiękczynienie temi słowy: — Tobie zaś, N. Panie z mo em wo skiem, mie-
niem, ze wszystkiem, co mam, z potomkami memi, przyrzekam wǳięczność, pomoc
i posłuszeństwo.

Po wspaniałym stole królewskim, kazano żołnierzom oddawać więźniów i sprowa-
ǳono ich wszystkich na szeroko rozległą dolinę, gǳie sześciu pisarzy sposobili się spisać
ich wszystkich imiona i nazwiska.

Szli więźniowie naprzód przed króla, potem przed pisarzy, osobno rycerze zakon-
ni, osobno Prusacy, Chełmnianie, Inflantczycy, mieszczanie pruscy, Czechy, Moraw-
cy, Szlązacy, Bawarczycy, Miśnĳczycy, Austriacy, Reńczycy, Szweǳi, Fryzy, Luzatczy-
cy, Turyngi, Pomorzanie, Szczecińscy, Kaszubi, Sasi, Frankończycy, Westfalczycy itd.
gdyż z tylu różnych narodów składało się wo sko krzyżackie; na więce w niem ednak
było Czechów i Szlązaków. Rozǳielono ich narodami, kazano stawać kołem, a pisarz
w pośrodku spisywał imiona, ród, dosto eństwa.

Potem szli dwa panowie polscy, Zbigniew z Brzezia marszałek i Piotr Szaaniec pod-
komorzy, każdego więźnia przysięgą i rycerskiem słowem zobowiązu ąc, aby się stawili
wszyscy na zamku krakowskim przed Janem Ligęzą z Przecławia, wo ewodą łęczyckim,
Jaśkiem z Oleśnicy sęǳią krakowskim i Przedborem z Przechód podstarościm krakow-
skim, na przyszły św. Marcin. Potem wziąwszy od nich przysięgę, król prawie wszystkich,
krom znakomitszych, wolno rozpuścił. Książąt zaś Kazimierza szczecińskiego i Konrada
oleśnickiego, Gersdorfa, Wacława Dunina Czecha i braci krzyżackich zatrzymano i osa-
ǳono w zamkach pod strażą, w Łęczycy, Sieraǳiu, Tęczynie, Lublinie, Sandomierzu,
Lwowie i Przemyślu.

Spisywano eszcze pobranych, gdy Władysław, siadłszy na koń z Witoldem, po e-
chał oglądać plac bo u i trupa, Bolemowski pokazywał pobitych królowi, wymienia ąc
nazwiska; niektórych, ak hr. Vende, sam Władysław poznał. Z te smutne prze ażdżki
Jagiełło wieczorem dopiero powrócił. Wysłano do Polski dla uwiadomienia królowe , ar-
cybiskupa gnieźnieńskiego, pp. rady, akademii i magistratu krakowskiego o zwycięstwie
otrzymanem, gońca komornika królewskiego Mikoła a Morawca z Kunoszówki. Na znak
posłana chorągiew pomezańska biskupia św. Jana Chrzciciela z orłem. Radość w Polsce
i Litwie tak była wielka, ak zwycięstwo.
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Król, nadawszy listy do miast Torunia, Chełmna i innych, zaleca ące poddanie się, d.
 lipca nareszcie ku Malborkowi wyciągnął.

Jeńców rozpuszczono w drogę, da ąc im oǳienie, żywność i przewodników, aż do
Osterode; było ich około  , ak piszą. Wo ska posunęły się na zamki pruskie, biorąc
e po droǳe bez oporu i osaǳa ąc polską załogą. Tegoż dnia przyszli posłowie biskupa
warmińskiego, oświadcza ąc poddanie się ego i prosząc, aby król dóbr ego oszczęǳić
kazał. Odpowieǳiano im żąda ąc, aby sam biskup przybył ziemie swe poddać i hołd złożyć.

Stan Prus był opłakany i przerażenie na większe, bezład zupełny. Zakon tracił wszelką
otuchę i naǳie ę obrony i gdyby nie odwaga hr. Henryka von Plauen, komandora Świecia,
który pośpieszył ostatek sił zebrać i Malborga bronić, Krzyżacy uż by się po grunwalǳkie
potrzebie nie podnieśli.

Kra cały był w rozpaczy, zamki ogołocono, lud rozpierzchły poddawał się wszęǳie,
grody otwierały bramy; opór zdawał szaleństwem, w samym Zakonie posłuszeństwa nie
było. Bracia zabierali, co kto mógł zarwać, rozǳierali skarbce i uciekali do Niemiec;
ślachta i mieszczanie pozostałych zmuszali poddawać się królowi. W tak rozpaczliwem
położeniu, Henryk von Plauen sam eden ufał eszcze w ta emną siłę Zakonu, i podźwi-
gnienie się po śmiertelne klęsce. Wysłany do Pomorza, dla obrony granic, dowieǳiał
się o bitwie pod Tannenbergiem, połączył z hr. Henrykiem von Plauen, stry em swoim,
który za późno przyciągnąwszy, w bo u pod Grunwaldem nie był, i trzeciego dnia po
odebraniu wiadomości o porażce stanął uż w Marienburgu. Tu zebrawszy zrozpaczonych
rycerzy na radę, oświadczył im, że postanowił się bronić. Wzięcie stolicy te stanowiło
o losie Zakonu, gdyż król był w myśli zaraz po zdobyciu e ogłosić rozwiązanie zgroma-
ǳenia tego i ob ąć ego posiadłości.

Zamek malborski wszakże niełatwy był do zdobycia; śpiesznie zebrano żywność, lud
z miasta dla obrony ego, a miasto same spalono. Ratusz tylko i kościół eden zostawu ąc
na pogorzelisku.

Oręż, z którego ogołocona była twierǳa, ściągniono z krzyżackich zamków pobliż-
szych, żywność także i wszelkie zapasy potrzebne do dłuższego utrzymywania się w twier-
ǳy. Wreszcie most na Nogacie i szaniec broniący go, którego osaǳić, dla małe ludu
liczby, nie było można, zniszczono całkiem, przystęp z te strony utrudnia ąc. ǲień i noc
pracowano nad odwróceniem grożącego niebezpieczeństwa. Hrabia Plauen obrany za-
stępcą w. mistrza, gdyż rzeczywistego wyboru dla małe liczby zakonników, uczynić nie
było można. Wzmocniono osadę zamkową zbiegami i niedobitkami spod Grünwaldu,
a miasta ak Gdańsk i inne, luǳi też zbro nych dostarczyły. Dwa tysiące ludu składały
osadę górnego zamku, a dwa tysiące średniego zamczyska; tysiąc luǳi pod dowóǳtwem
stry a Plauena bronili poǳamcza, gǳie za pierwszym obwodem murów lud się i miesz-
czanie schronili.

Gdy tu garść zakonnych sił do obrony się sposobi, Jagiełło iǳie na Mohrungen i Ho-
henstein, gǳie d.  lipca obozem się kładnie. Tu posłowie z zamków okolicznych przy-
bywali e poddawać, a król przy mował klucze i wyznaczał dowódców. W powszechnym
popłochu, posłowie węgierscy uszli do Gdańska, zapewne dopominać się pozostałych 
 czerwonych złotych, które im w. mistrz przeszły wypłacić tu zobowiązał się. ǲie-
więtnastego lipca poddał się zamek Mohrungen, który ob ął Andrze Brochocki, inne
z kolei zdawały się bez wystrzału.

Dnia dwuǳiestego lipca od Mohrungen przeszły wo ska do miasteczka i eziora Czoł-
pie pod prusmarkski zamek, gǳie obóz rozbito. Preussisch-Mark poddał się; skarbiec
i drogie w nim zabrano łupy, ale Jan Socha Nałęcz, po popisaniu skarbca wraca ący z ca-
łym pocztem zabity został, o co posąǳano Mroczka z Łopuchowa, któremu zamek był
oddany, od czego się on odprzysiągł. Dnia  lipca postępowało wo sko pod Jezioro Bol-
stadtskie u ǲierzgowa;  ǳierzgowski zamek wzięty, gǳie osada odbiegła ognie na
kuchni, piwnice pełne, składy owsa, wina, ryb, piwa, mięsa, zboża i oǳienia. Tu wiele
szat król na wo sko rozdał i wo sko w żywność się zasposobiło. Dwuǳiestego trzeciego
cały ǳień tu spęǳił król, z kaplicy tute sze piękne rzeźby na drzewie zabrać i odesłać
do Polski rozkazu ąc;  o pół drogi mięǳy ǲierzgowem a Marienburgiem stanął obóz
u wsi i eziora Starytarg (Altmarkt).
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O dwie mile od Malborka, zaszli królowi drogę posłowie Henryka von Plauen, prosząc
o bezpieczeństwo i ochronę miasta. Odpowieǳiano im przyrzeczeniem ocalenia miasta,
które tymczasem spalone zostało.

D.  lipca, wyprawione naprzód chorągwie dla za ęcia stanowisk, i wo sko legło na-
reszcie pod zamkiem Malborskim. Polskie wo sko rozłożyło się od wschodu i południa,
litewskie poniże , Podolanie i Rusini na osobnych stanowiskach w stronie południowe .

Oblężenie odpierane żwawo przez Krzyżaków, poczęło się ustawicznemi szturmami
ze strony Polski, Litwy i Rusi, która po kilkakroć usiłowała wedrzeć się do zamku. Usta-
wione ǳiała niewiele szkoǳiły oblężonym, chociaż ǳień i noc ogień z nich trwał nie-
ustannie. Górny zamek opasany Nogatem, pogorzeliskami miasta i szerokiemi a głębo-
kiemi rowy, nie mógł być strzałami dosięgniony; średni (dwór w. mistrza) od wschodnie
strony, ǳiała polskie nadwerężyły znacznie; poǳamcze zagrożone było na silnie przez
Polaków. Przecież pomimo usiłowań, nigǳie murów opanować nie było można. Trzy
odǳiały wo ska Jagiełły, ǳiałały nieznużone, każdy odǳielnie: na południo-wschód stał
król z Polakami, na południo-zachód Litwa i Ruś z Witoldem, dale od strony połu-
dnia i północo-zachodu zalegały ordy tatarskie, które aż północo-wschodnią część zamku
obe mowały, przechoǳąc płytkie wody Nogatu. ǲiała polskie ustawiono na sklepieniu
kościoła św. Jana. pozostałego w spalonem mieście.

Oblega ącemu wo sku miasta Elbląg i Toruń, musiały dostarczać żywności, wo ennych
zapasów, prochów i innych potrzeb; za ich przykładem szły i inne miasta. Gdy Tatarowie
i Litwa, przeszli Nogat, cała tamta strona wyspy stała się ich pastwą, mieszkańcy uciekać
musieli, zabĳani, chwytani, a nawet wsie i dalsze osady cierpiały.

Litwa też posuwała się aż do Wisły, skąd ledwie ą lud z Gdańska podesłany potrafił
odeprzeć; wycieczki wszakże aż na Nehring nie ustawały.

D.  lipca ku wieczorowi, usiłowały dwie chorągwie Oleśnickiego, na kole ne straży
będące, uciera ąc się z Krzyżakami u poǳamcza, wedrzeć na pierwsze wały. Nad zmierz-
chem dokazały tego i na poǳamcze wpadli pierwsi Jakub Kobyliński z Dobiesławem
Oleśnickim, idąc z krzykiem ku murom zamkowym. Gdyby za niemi poszła cała wo sk
siła z równą odwagą, od pierwszego razu byliby się do zamku dostali przez wyłom, któ-
rego nie miano czasu zamurować, a racze przez wrota akieś mało obronne. Ale się to nie
udało. Późnym wieczorem Krzyżacy spalili most na Wiśle od Tczewa, aby stąd Polacy do
zamku przystępu nie mieli, a przez całą noc w drugim zamku wyłomy i bramy pozamu-
rowywano. Te że nocy król wwiódł ǳiała na święto ański kościół, z których gęsty ogień
poczęto; w litewskim też obozie sto ące, ciągle były czynne, edne wkoło ogrodów, drugie
od strony Wisły pod górą. Namiot królewski i kaplica stały na wzgórzu nad Wisłą, skąd
zamek cały prawie dokoła obe rzeć było można.

Pomimo zdobycia pierwszych wałów, oblężenie to spóźnione, na długie i niepomyślne
się zanosiło. Dano czas zebrać się w siły i naraǳić komandorom: a tego błędu uż nic nie
mogło nagroǳić.

Tymczasem miasta pruskie poddawały się z kolei: uż w czasie oblężenia Malborga
Gdańsk, Elbląg, Chełmno, Królewiec, Świeć, Gniew, Czczów, Nowa Brodnica, Bran-
deburg, cztere biskupi: Jan warmiński, Arnold chełmski, Henryk pomezański i Jan
sambĳski osobiście się królowi z ziemiami poddali. Wszyscy po homagialne przysię-
ǳe uwolnieni, a miastom i ziemiom nadane przywile e, zamki osaǳone polską załogą
i dowódcami.

Gdy król Jagiełło zamki swoim rycerzom rozda e, zapomina ąc o Litwie, gdyż dwa
tylko mało znaczące puścił Witoldowi; gdy zewsząd bogate dary i kosztowności mu zsyła-
ą z łupów zabranych, a król e w znaczne części na polskie i litewskie rozǳiela kościoły;
— oblężenie bez skutku przedłuża się do końca lipca. Owszem Krzyżacy połączeniem
z Inflantczykami coraz się sta ą groźnie si, a obrona zamku upartsza. Na prośby o układy
Henryka Plauen, gdy się domagano koniecznie zdania Malborga, wszelka naǳie a za-
warcia poko u spełzła. Król Władysław mocen swem zwycięstwem chciał dokonać ǳieła
i zdobyć gród, ale uż było po czasie.

W królewskim obozie drobne niepowoǳenia przy przedłużonym oblężeniu czuć się
dawały; zagwożdżano ǳiała, mury waliły się na oblega ących, konie padały, a z ich ścierwa
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wylęgłe much uprzykrzonych ro e dokuczały wo sku; dostatek tylko żywności, zboża,
oǳieży i pienięǳy trwał eszcze.

Wtem dowieǳiano się, że mistrz inflancki Hermann ciągnie na odsiecz Malbor-
gowi w osiemset koni i pota emnie przebywa w okolicy Królewca. Król dla dotarcia,
posłał Witolda z dwunastą polskieni chorągwiami. Spotkał w. książę mistrza u Pasargi;
tu miano się uż potykać, ale polscy kronikarze opowiada ą, że mistrz inflancki zażądał
pota emnego wiǳenia się z Witoldem. Wieǳieli Krzyżacy, że myśl opanowania Litwy
i uczynienia e państwem odrębnem trwała w umyśle księcia. Za poradą więc króla Zy-
gumnta, a może z własne głowy, mistrz miał w tem wiǳeniu się ( ak się domyślano),
obiecywać Witoldowi, iż Zakon ustąpi mu chętnie Żmuǳi i więce dopominać uż nie
bęǳie; wskazywał korzyści przyszłe dla Litwy w połączeniu z Zakonem, a groził, eśli by
Polska w siły się wzmogła, zastrasza ącemi e dla niepodległości litewskie zamiarami.

Wapowski opowiada z podań rozmowę, aką chytry Krzyżak miał sobie zniewolić Wi-
tolda: „Postrzegłszy, że siłą nic nie dokona, udał się do zdrady, zażądał od Witolda bez-
piecznego z azdu i rozmowy, co skoro wy ednał, rzekł z niemiecką chytrością: — »Nie
przybyłem z tak małym odǳiałem azdy do Prus dla toczenia wo ny, wiem, że wcale nie-
równą miałbym walkę z na potężnie szym królem, ale chciałem wstawić się za Krzyżakami
i być pośrednikiem poko u. Zaklinam W. Ks. Mość, abyś się z królem Władysławem po-
rozumiał i nie dopuszczał zupełne zagłady tego rycerskiego Zakonu Marii Bogaroǳicy,
pamięta ąc na to, akich niegdyś doświadczyłeś od niego dobroǳie stw, tułaczem będąc
i wygnańcem z własne o czyzny, przy ętym i przez wiele lat łaskawie utrzymywanym
przez Krzyżaków. Krzyżacy nie tylko zachowali się względem W. Ks. Mości z należy-
tem uszanowaniem, lecz Litwę nawet, z które was niesprawiedliwość braterska wyzuła,
z pomocą ich oręża i dostatków oǳyskaliście. Na niewǳięcznie szym byłby, kto by ta-
kich przysług zapomniał; teraz pora, teraz czas, abyś nam W. Ks. Mość za dobroǳie stwa
otrzymane nagroǳił«.

»Niech was to nie zastanawia — mówił eszcze — że Zakon wprzódy dopominał się
u was Żmuǳi, do które mniemał mieć prawa, a co ak wiǳę na więce W. Ks. Mość
przeciwko nam ątrzy. Trzyma sobie W. Ks. Mość na zawsze swoich Żmuǳinów: a sam
zobowiązu ę się słowem mo em rycerskiem, że nigdy z tego powodu mięǳy nami do
sporu nie przy ǳie«”.

Lecz czego nie nadmienia Wapowski, a co zapewne na ważnie szem było w rozmowie,
to umie ętny rzut oka na wielkość przyszłą Polski, która, wkrótce Prusy oǳieǳiczywszy,
Litwę pochłonąć miała.

Tak Witolda sobie u ąwszy, wo sko swo e odesławszy ku Balǳe, mistrz sam tylko
w pięćǳiesiąt koni, prowaǳony przez Witolda, z echał do obozu królewskiego pod
Malborg. Chcą kronikarze, żeby uż naówczas mięǳy nim a Witoldem skryta umowa
akaś zawartą była. Za staraniem i wstawieniem się w. księcia, mistrz inflancki pod pozo-
rem namowy o poddanie wpuszczony został do zamku. Po kilku dniach, naraǳiwszy się
z Henrykiem Plauen o sposobie dalszego postępowania i układach z Witoldem, wyszedł
nazad.

Odtąd zastępca w. mistrza ani chciał słyszeć o poko u. Król uż wprzód podawane
przez niego warunki odstąpienia ziemi michałowskie , chełmińskie i Pomeranii, przy ąć
chciał teraz, ale zastępca mistrza zgoǳić się na to nie myślał.

Uczuł też Jagiełło odmianę w Witolǳie, który ostygł i na dalszą wo nę i wybierać się
począł do Litwy, życząc zaniechać dłuższego oblężenia.

Tymczasem błąd za błędem popełniano: wchód i wynĳście z oblężonego zamku było
prawie swobodne, a pleban gdański wywiózł z niego   złotych przeznaczone na za-
ciągi za granicę. Sam król za późno się opatrzywszy mówił, że oblężenie zmieniało postać,
gdyż oblega ący stawali powoli oblężonemi.

W sierpniu Witold różne ku temu zmyśla ąc powody, przekładał konieczną potrzebę
odciągnienia spod Malborga i powrotu do Litwy; upewniał, że choroby grasu ą w wo sku
ego, nieprzywykłem do zbyt tłustych i pożywnych pokarmów, których Litwini nie uży-
wali doma; straszył, że słabość i śmiertelność rozszerzyć się mogą. Próżno król Władysław
starał się różnemi sposoby, namowy i prośbami odwrócić to postanowienie, tak szkodli-
we dla ogółu, a tak ważnego sprzymierzeńca mu odbiera ące. Nareszcie wiǳąc Witolda
nieporuszonym i co ǳień wyraźnie niechętnym, dozwolił mu powrotu do Litwy. Wi-
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told oddane mu obwody Balgi i Brandeburga listem do ślachty i dowódców zamkowych,
zachęciwszy przed ode ściem do wierności i wytrwania, obiecu ąc nagrody, eśli by zostali
przy nim niezłomnie; — obóz swó zwinął i odszedł spod Malborga.

Król obawia ąc się zasaǳek, dał mu dla odprowaǳenia go do granic Litwy sześć pol-
skich chorągwi. Zasaǳka Inflantczyków czyniła to potrzebnem, gdyż w ta emne umowy,
gdyby akie i były, nie barǳo ufać było można. Polacy odprowaǳiwszy Witolda, wrócili
nazad do obozu pod Malborgiem.

Wkrótce potem odeszli i książęta mazowieccy od króla; oblężenie coraz się cięższem
stawało, a chociaż zdrada kilkakroć obiecywała podać w ręce zamek, szczęście Zakonu
nie dozwoliło e przy ść do skutku. Trwało to nieszczęśliwe ubieganie do dnia  wrze-
śnia, aż nareszcie nic nie uczyniwszy stanowczego, ustąpić musiano. Zakon żył eszcze na
nieszczęście Polski i Litwy.

Po odstąpieniu króla, gdy Krzyżacy zbierali nowe siły, nowe rozpoczynali życie, drogo
okupione gromaǳąc zewsząd posiłki a skutki wygrane pod Grunwaldem w wielkie części
stracone zostały, zawarty roze m miesięczny, który się przedłużył do z azdu i zawarcia
poko u w Toruniu.

Jak dalece zawarcie ego nie odpowiadało wróżbom, które powziąć było można z począt-
ków wyprawy, łacno to okażą same ego warunki. Pokó zawarty w Toruniu za szcze-
gólnem pośrednictwem Witolda, który nim oǳyskał Żmudź, na powrót teraz orężem
polskim dla Litwy zdobyty, akkolwiek upokorzonemu Zakonowi zdawał się ciężkim, dla
Polski przecież i Litwy po zwycięstwach przeszłorocznych uciążliwszym stawał się eszcze
i barǳie upokarza ącym.

Zawarty był dnia  lutego, po długiem traktowaniu pomięǳy królem polskim, w.
ks. litewskim, ks.ks. mazowieckiemi i ks. stołpeńskim z edne strony a w. mistrzem
Henrykiem von Plauen (świeżo obranym) i Zakonem Prus i Inflant na następu ących
warunkach:

Wo ny, wza emne krzywdy i straty zapomniane i na stronę złożone być ma ą; obie
strony pobranych więźniów na wolność wypuszczą; miasta, grody i ziemie sobie powró-
cą, a mieszkańców od hołdownicze przysięgi złożone uwolnią, wy ąwszy Żmudź, która
pozostawia się przy królu i w. księciu Witolǳie do żywota ich; po śmierci zaś obu, Krzy-
żacy ako własność swą kra ten odbiera ą. (Item terra Samogittarum excipitur, quem nos
Domini Vladislaus Rex Poloniae et Alexander alias Witaudus D. L. ad vitam ustriusque
nostrum in possessione tenere debebimus pacifice et quiete nisi ipsam vellemus ordini dimittere
ante mortem, hoc stat in arbitrio nostro libere voluntatis et hoc debet litteris patentibus robora-
ri, quod post mortem nostram de eadem terra ordo se poterit intromittere sine impedimento
cum omnibus iuribus et proprietatibus iuxta tenores litterarum ordini super appropracione
ejusdem terrae alias concessarum). Tak więc nawet Żmudź na zawsze zdobytą nie została
tylą ofiarami! Nie ǳiw, że warunek ten oburzył Polaków, bo czynił zwycięstwo całkiem
bezowocnem. Ks. mazowiecki, który Zakrze w zastaw dane Zakonowi odebrał, daleko
wyszedł lepie . Dobrzyńska ziemia z powiatami przed wo ną do Polski należącemi, Polsce
przyznaną została, a michałowska, chełmińska, nieszawska wracały Zakonowi itd. Han-
del w obu kra ach dla zawiera ących miał być wolnym. Dla utrzymania nadal przy aźni
i zgody, za każdem za ściem, mieli być wyznaczeni dwunastu sęǳiów-komisarzy z zupeł-
ną mocą załatwienia sporu, którego eśliby rozstrzygnąć nie potrafili, papież ostatecznie
bez odwołania miał wyrokować. Jeśliby powstała trudność aka o ǳieǳictwo, dobra nie-
ruchome lub długi, mie scowe sądy rozwiązać ą ma ą. Co się tycze lennych ma ętności,
o nich lenni panowie wedle prawa zwycza nego stanowić będą. Król z w. ks. Witoldem
obowiązani będą wszystkich niewiernych swych ziem napady powstrzymać, zmusza ąc ich
do przy ęcia wiary chrześcĳańskie , kościoły dla rozszerzenia e budować, a błędy pogań-
skie wykorzeniać. Toż samo ma w. mistrz i mistrz inflancki dopełnić w ziemiach swoich.
Obie strony ma ą pogan sąsiednich uwiadomić o tem i wezwać do przy ęcia chrztu św.,
a eśliby się opierali, obie strony wspierać się ma ą dla nawracania, nawet siłą zbro ną
dokonywa ąc tego; poǳiał ziem zawo owanych wedle dawnych układów ma się dopełnić.
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Dale eszcze krom punktów Litwy nieobchoǳących, powieǳiano: obie strony po-
zosta ą przy swoich prawach, przywile ach i nadaniach, o ile one nie uwłacza ą ninie szemu
przymierzu. Polacy z ludźmi i ziemiami swemi nigdy nie ma ą więce Litwy przeciwko
Zakonowi posiłkować, a w. mistrz przeciwko Polsce i Litwie z nieprzy aciółmi ich sprzy-
mierzać się nie bęǳie.

Przymierze toruńskie dla Polski i Litwy było tak wielką przegraną, ak grunwalǳ-
ka potrzeba dla Zakonu. Zakon umiał nie ustępu ąc w niczem z praw swoich do Litwy
i Żmuǳi, w niepo ęty sposób korzystny zawrzeć pokó , który Polskę stawił na stopie,
na akie była przed wo ną; wszystkie e zdobycze odbierał, a co gorze , utwierǳać się
zdawał prawa i przywile e Zakonu dawnie sze na Litwę nadane. Punkt ten dowoǳił wiel-
kie w traktowaniu nieopatrzności i słabości Polaków, którzy lepie bić się niżeli z bo u
korzystać umieli.

Oprócz tego osobnemi umowy opłata za eńców wyższego stanu Jagielle zapewnio-
na została (sto tysięcy kop groszy); ks. mazowiecki tylko   kop groszy za Zakrze
obowiązał się opłacić, a w. ks. Witoldowi dany Jagdbrief na łowy w puszczach nadgra-
nicznych Zakonu do życia ego⁹⁸ [Sonntag vor Purificat. Mariäu . Thorn]. W. mistrz
ledwie   kop w pół roku opłacił królowi, ale też i więźniowie, zwłaszcza w Litwie
będący, nie zostali zaraz wydani, gdyż składano się rozesłaniem ich po dalekich kra ach
[List Witolda do W. M. Grodno. Sonnab. vor Judica ].

Taka była właǳa Witolda osiągniona uż naówczas nad królem, a którą mu panowie
polscy powszechnie wyrzucali, że w Prusiech eszcze, zaraz po zawarciu poko u wymógł
(na Jagielle), oddanie sobie Podola od ętego Piotrowi Włodkowi z Charbinowicz. Witold
miał e trzymać dożywotnio.

W. ks. litewski zwrócił potem oczy na Ruś, gǳie w przeszłym eszcze  r. w paź-
ǳierniku, na Nowogroǳie Lingwene ewicza był osaǳił. Chciał, ak widać, Witold po-
woli instytuc e Rzeczypospolite zmienić na korzyść swo ę i Psków z Nowogrodem pod-
dać prawom, akie innym posiadłościom litewskim służyły. Krokiem tylko do tego było
nadanie rzeczpospolite namiestnika z ramienia w. księcia.

Na Żmuǳi zamki umacniać poczęto; podniesiono krzyżacki gródek nad Dubissą,
Wielonę i inne warownie pośpiesznie osaǳa ąc w obawie Zakonu, który pomimo, że mu
dokuczał niedostatek, że go wewnętrzne rozǳierały niezgody, groźny był eszcze Litwie,
co Tatarami ustraszać go musiała, sama nie dość będąc nań silną.

Skarżył się o to w. mistrz listem okólnym przed książęty niemieckiemi w ma u 
r.

Król Władysław przybył dla zwieǳenia prowinc i litewskich i Rusi, może aby zwierzch-
nictwo swe nad niemi przypomnieć, przy mowany wszęǳie wystawnie i kosztownie przez
Witolda. Z Brześcia (w W. Poście), gǳie go spotkał w. książę, udali się razem do Wil-
na, skąd król statkiem płynął do Kowna i Jurborga, tu akiś czas zabawia ąc się łowami.
Z Jurborga powrócił Jagiełło do Wilna; bawił potem po kilka dni w Połocku, Witebsku,
Smoleńsku i Zasławiu. Potem statkiem Dnieprem płynął do Kĳowa, przez Witolda z w.
ks. Anną przeprowaǳany i przy mowany kosztem ego. W Kĳowie, gǳie ich odwieǳił
Aleksander Janowicz ks. twerski dla zawarcia nowego przymierza i Saladyn (Zeda?) ca-
rzyk tatarski domaga ący się posiłku dla oǳyskania w orǳie właǳy naczelne ; — Witold
pozostał. Król udał się eszcze do Czyrkass, Zwinigrodu, Sokolca, Bracławia i Kamień-
ca. Potem ruszył do Lwowa i Glinian, gǳie uż na niego Witold oczekiwał, pota emnie
podobno ątrząc króla przeciwko żonie, którą pomawiał o nieporządne życie, nagląc, aby
sroǳe upomnianą za to, a wspólnicy e ukarani zostali.

Witold ruszył stąd nazad do Litwy, a Jagiełło do Lwowa. Pomówienie królowe o złe
życie, późnie na niczem spełzło; lecz Polacy zawsze Witoldowi niechętni, na niego wrzu-
cali winę, że potomstwu Jagiełłowemu nieżyczliwy, bo go od korony oddalało, umyślnie
nieprawe pochoǳenie synowcom swym zadawał.

Tymczasem Krzyżacy obawia ąc się tych podróży, które z dala przedstawiane im by-
ły ako nowe zaciągi i przygotowania do wo ny; przerażeni też odnowieniem przymierza
z cesarzem Zygmuntem, i coraz powiększa ącemi się wpływy Witolda w Nowogroǳie
i Pskowie — sposobili się także do nowego wybuchu, zwołu ąc gości z Niemiec, ścią-

⁹⁸do życia jego — t . dożywotnio. [przypis edytorski]
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ga ąc zewsząd pieniąǳe z skargami na króla i Witolda, nie da ąc poko u Zachodowi.
Pomawiano w. księcia o knucie spisku z Nowogrodem i Pskowem na zawo owanie Inf-
lant, o zbieranie na ten cel wo ska, podżeganie Polaków do wo ny. Zakon do końca roku
prawie trwał w ciągłe obawie zerwania traktatów.

W końcu roku cesarz Zygmunt pod pozorem zawarcia ściśle szego związku z powodu
nowego traktatu z Polską i Litwą, w który i Zakon był za ęty; a w istocie usiłu ąc po-
ta emnie Witolda oderwać od Polski i rozżarzyć w nim myśl oderwania się od Polaków,
utworzenia osobnego państwa, obietnicą korony, z echał się z w. księciem. Tu powtór-
nie uż zgubny zamiar ten usiłował okazać ponętnym i łatwo uskutecznić się mogącym;
a chociaż pierwszy raz w Kezmarku rozgniewanego i obrażonego odpęǳił ob awieniem
te myśli Witolda, nie wahał się ponowić ofiar i namowy. Wedle dawnego aks omatu:
Divide et impera⁹⁹, cesarz osłabić chciał tych, których edność za niebezpieczną dla sie-
bie uważał. Krzyżacy, ak się z ich listów okazu e, usiłowali także przyłożyć się do tego
rozerwania Litwy i Polski, które siłę i ręko mię bytu obu królestw stanowiło; posyłali
zażalenia na Polskę do Stolicy Apostolskie , znowu wymawia ąc i uniewinnia ąc Witolda,
którego sobie chcieli pozyskać. Z azd z Zygmuntem i skryte praktyki krzyżackie nie zaraz
przyniosły owoce; lecz nie były bez skutków w przyszłości.

Witold, którego upartą myślą było uczynić Litwę odrębną i niepodległą nikomu,
oczekiwał tylko chwili pomyślne .

Nie ogranicza ąc się dorywczym wpływem na sprawy Polski, Litwy i Prus, cesarz Zyg-
munt, który ze wszelkich okoliczności korzystać umiał, kilkakrotnie potem zbliżał się do
króla Władysława, ponawia ąc z nim rozmaite treści umowy. Potrafił zapobiec dostarcze-
niu posiłków Wenec i przeciwko sobie; umówił się potem o poǳiał Multan, posiadanie
Podola i Halicza, zostawu ąc przy Polsce do terminu lat pięciu po śmierci Władysława
króla; zapewnia ąc też władanie Multan przez Węgrów do lat pięciu lub rozbiór tego
kra u, eśli by posiłkować nie chciał Węgrom przeciwko Turków. Witold co do Litwy
warował sobie ak dawnie , wyłączenie spod właǳy cesarskie ; uznać e nie mogąc dla
dawnych nadań cesarskich Zakonowi uczynionych. Nad Zakonem tyle pracował Zyg-
munt, że zmusił go do wypłaty przyrzeczone sobie sumy; poczem obrócił się z groźbami
na Polskę i Witolda, eśliby śmieli z Krzyżakami wo nę rozpocząć.

Nareszcie w Lubowli na Spiżu [Sabbatho ante Domin. Laeta] zawarta była umo-
wa ta emna z królem Władysławem o rozbiór ziem podległych Zakonowi‼ Trudna do
uwierzenia! Przy aciel Zakonu ofiarował uczynnie pomoc swo ę dla rozgrabienia ego po-
siadłości! W zdraǳieckim tym traktacie powieǳiano: że eśli by się Krzyżacy na Polskę
i Litwę targnęli, król Władysław zagarnąć miał ziemię pomorską, chełmińską i micha-
łowską z pomocą cesarza. Reszta zaś pozostała, rozǳielona być miała mięǳy króla wę-
gierskiego (cesarza), Władysława króla i Witolda. O Multany i Ruś pota emne umowy
ponowione zostały.

Wiadomość o tem przymierzu, ogarnęła śmiertelnym strachem Zakon, bo pomimo
że ta emnie zawarte, wkrótce ich doszło. Pośpieszono umawiać się z królem Władysławom
na nowo i uż posłów do niego w tym celu wyprawiono, gdy nadeszła wieść o wtargnieniu
Litwy pod Johannisburg.

Ten na azd (przez luźną bandę Rusinów dopełniony), rozniósł postrach po Prusiech,
gǳie marzono tylko o spiskach i zamachach, zewsząd się ich obawia ąc.

Bo aźń ta ob awiła się modłami, wołaniem o pomoc do króla czeskiego i węgierskiego
i wezwaniem zewsząd posiłków: oczekiwano wreszcie odpowieǳi, wskutek które spory
o posiadanie zamków litewskich, oddano na sąd polubowny cesarza Zygmunta [Compro-
missio Vladislai Regis Poloniae cum Henrico de Plauen M. Cruciferorum in Sigismundum
Regem Romanorum , Cromeri Index].

Obawy ednak napadu na ziemie pruskie, ak się z listów krzyżackich okazu e, nie
ustawały. Król z Witoldem dla narady z echali się w Hrubieszowie (na św. Michał), a i to
przerażało Krzyżaków; późnie Władysław przez Brześć i Bielsk przybył do Wilna, gǳie

⁹⁹Divide et impera (łac.) — ǳiel i rządź. [przypis edytorski]
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przy mowana była żona w. ks. Bazylego i posłowie cesarza Zygmunta, zesłani dla sporów
o granice z Zakonem.

Zakon składał zażalenia swe i skargi na Polskę i Litwę przed cesarzem: że poko u
toruńskiego nie dochowu ą wcale; że eńcy nie zostali wypuszczeni, wielu z nich cięż-
szą eszcze cierpią niewolę, innych pobito lub w dalekie porozsyłano kra e; że dyplom
osobny zapewnia ący zwrot Żmuǳi, dotąd wydany nie est; że Witold i król napada ą na
ziemie Zakonu i Witold budu e na ziemi krzyżackie zamki warowne przeciwko prawu;
że z azd naznaczony dla rozstrzygnienia sporów z winy króla polskiego nie doszedł; że
sąd papieża w poko u toruńskim przy ęty, teraz odrzucono; — a zatem Zakon czu e się
od swych zobowiązań wolnym i szuka praw swoich u opiekuńczych Zakonu protektorów
króla rzymskiego i panów elektorów.

Polacy ze swo e strony podali także zażalenia: że fałszem było wiązanie się króla i Wi-
tolda na Zakon (które im zadawano) z Tatarami i inną ǳiczą pogańską; że Zakon dotąd
trzyma królewskie ziemie w posiadaniu swo em; że nie wydał eńców; że hołdowników
króla do odstępstwa i zdrady podmawia, posiadłości Witolda napada, nie odda e Memla
zamku należącego do Żmuǳi itd.

D.  sierpnia  w Buǳyniu (Buǳie) nastąpił wyrok cesarski, wskutek tych obu-
stronnych skarg wniesionych do niego. W nim, co się tycze Litwy i Żmuǳi powieǳiano:
aby traktat toruński w pełni był dochowany, a dyplom na powrót Żmuǳi w przeciągu
sześciu miesięcy wydany, eńcy z obu stron uwolnieni itd. — W wielu punktach tyczą-
cych się biskupów w ziemiach Zakonu i stosunków ego z Polską, wyrok ten nie tylko
nie zaspoka ał Krzyżaków, ale był dla nich wielce uciążliwym.

Z wyrokiem pomienionym i dla rozgraniczenia Zakonu od Litwy, po rozpatrzeniu
na mie scu, wysłany był Benedykt Macra licenc at Obo ga Praw, i pisarz króla polskiego
[Chuch.]. Ci przy ęci uczciwie przez w. mistrza, mieli po naraǳie ze starszyzną granice
dwóch kra ów oznaczyć. Na barǳie choǳiło Krzyżakom o Wielonę, które ako na ziemi
Zakonu przez Witolda pobudowane dopominali się, dowoǳąc, że do niego należeć nie
mogła. Benedykt Macra miał też naglić o powrócenie reszty niewydanych eńców.

Przybycie ego, o którem pręǳe uwiadomionym nie był Witold, aż wprzód Krzyżacy
uprzeǳili go o swych prawach, granicach i pretens ach, wystawia ąc mu e ak im było
dogodnie , co wzbuǳiło pode rzenie w. księcia, który posła za przekupionego, a przy-
na mnie za źle uprzeǳonego dla siebie uważał. Michał Sternberg, wó t Żmuǳi prze-
prowaǳał Macrę do granic i one mu okazywał. Lecz choć Krzyżacy wcześnie , Witold
też skutecznie potrafił u ąć sobie posła; i gdy Zakon domagał się granic dawnych bie-
giem dolnego Niemna, od u ścia Dubissy z szerokim kawałem kra u po prawym brzegu,
Wieloną, Christmemlem, Jurborgiem, eśli nie grodów tych, to zniszczenia ich żąda ąc;
Macra oparł się temu, nie wiǳąc dość asnego praw wywodu. Stąd powstały mięǳy nim
a Zakonem zatargi; Krzyżacy pomówili go o przekupstwo, a poseł od echał do Trok do
Witolda, gǳie naprzód rycerzem pasowany został.

Z mocy swo ego pełnomocnictwa, Macra naznaczył w Kownie, dla polubownego ukoń-
czenia sporów; ale Krzyżacy obawia ąc się go dopuścić nie chcieli, pod pozorem różnych
to w gle cie, to w instrukc i Benedykta nieformalności. Nic więc nie uczyniono; a Ma-
cra poświadczył prawa w. księcia do zamków Wielony i Christmemla [Cromeri, Iudex],
wzmianku ąc o poddaniu się Zakonu wyrokowi cesarskiemu i zobowiązaniu zadośćuczy-
nienia mu. Zakon znowu w drażliwem położeniu postawił się dobrowolnie; musiał więc
choć cząstkowo spełnić wyrok, na który się pisał wcześnie. Wypłaty choć niecałe dopeł-
niono, dyplom na Żmudź wydany, lecz ten uznano nieformalnym; sami Polacy prote-
stowali przeciwko niemu. Wo na wychoǳiła na papier, nim krwią wylać się miała na
ziemię. Zakon uskarżał się na B. Macrę, ego chytre i stronne sądy, Witolda i Polskę.

Tymczasem obawy Zakonu rosły, razem z przewagą Witoldową w Nowogroǳie i Psko-
wie, skąd się obawiano zamachów na Inflanty. Może nie bez przyczyny lękali się stąd
Krzyżacy napadu i zawo owania, które by im groziło, gdyby w ednym czasie Polacy na
Prusy, Ruś na Inflanty napadła.
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Wskutek te obawy i przeczuć wo ny, a może chęci oǳyskania dawne sławy ry-
cerskie utracone na polach tennenbergskich, wzywano listami panów chrześcĳańskich
na pomoc; do Czech, Morawy, Szląska, Węgier, Burgundii, Niemiec, Franc i, Holan-
dii i Anglii rozsyła ąc, obiecu ąc stół honorowy, nabożeństwo, odpusty u św.św. relikwii
itd. Prusy zbroiły się znowu potężnie, woła ąc o zgwałcenie poko u toruńskiego. Stara-
no się wytłumaczyć to postępowanie, rozgłasza ąc bliski napad Witolda i króla na Prusy
uż umówiony i postanowiony, z przygotowanym uż ogromnem wo skiem leżącem nad
Bugiem.

Ani rady, ani przestrogi króla Zygmunta, innych ks.ks. niemieckich i Stolicy Apo-
stolskie , odwoǳące ich od zgubne wo ny, nie mogły powstrzymać zapału, aki opanował
Zakon, który (widać) sromoty swe znieść nie mógł i podnieść się pragnął, choćby drogo
kupionem zwycięstwem.

We wrześniu w. mistrz, który ciągle utrzymywał, że pokó toruński nie był spełniony,
chociaż król Władysław starał się na mocnie o dochowanie ego, zbroić się zaczął coraz
żywie i widocznie , gotu ąc ak do bliskie wo ny. Czechy i Niemcy zaciężni przybywali
pod Toruń, pomimo przeszkód, akich doznawali zaciąga ący ich od sprzy a ącego królowi
polskiemu margrabi Miśni. Skargi bez końca, żale i powoływania przed sąd cesarza nie
ustawały; wo na rozpoczynała się słowy.

Zawarto przymierze przeciw ks. stołpeńskiemu, sprzymierzeńcowi Polski z Konradem
Bonow, na granicy rozłożono wo ska: drugi odǳiał stał u rubieży ziemi dobrzyńskie ,
trzecie ciągnęło ku Mazowszu.

Przed wo ną rozesłano listy o postępowaniu króla i powodach wzięcia się do orę-
ża ozna mu ące rycerstwu i miastom czeskim, książętom, prałatom, hrabiom i rycerzom
chrześcĳaństwa całego, kładnąc rabunki kra u, zbudowanie Wielony, zatrzymanie eńców
ako przyczyny złamania traktatu. Tłumaczył się w nich i świadkami składał w. mistrz, że
nie dał powodu do wo ny. Na listy te odparł król podobnemi, dowoǳąc wza em Zakono-
wi ego chciwości, zdraǳiectwa, krzywd wyrząǳonych i złamania umyślnego traktatów
[in Castro nostro Horodlo die VI. Octob. ].

Jak w każdem stowarzyszaniu bliskiem upadku, w każde społeczności nachyla ące
się do rozwiązania, w Zakonie za ścia i niezgody wewnętrzne groziły mu na więce . Nie
tyle od oręża obcego, ak racze sam przez się zwalczony naród ginie, gdy goǳina ukoń-
czenia posłannictwa ego minęła. Pruski Zakon za ąwszy pogan pod chorągiew krzyża,
upadać i przeraǳać się zaczynał. Wśród przygotowań do wo ny marszałek i mistrz wza-
emnie się nienawiǳący, oba złożyć pragnęli eden drugiego; gdy uprzeǳony wreszcie
przez Sternberga, hr. Plauen ustąpić musiał z przełożeństwa Zakonu i zesłany na koman-
dora do Pokrzywne . Brat ego młodszy zbiegł do Polski. Wypadki te w Zakonie wniwecz
obróciły przygotowania wo enne i walkę z Polską wstrzymały.

Gdy się to ǳie e, Nowogród dotąd obu silnych sąsiadów swoich stara ący się ugła-
skać pozorem stosunków przy aznych, Szymona Lingwene a syna i Konstantyna brata w.
ks. moskiewskiego zarówno u siebie utrzymywał, dawszy im obu uposażenia. To spowo-
dowało wypowieǳenie mu wo ny przez Witolda i przywołanie Szymona; ale Nowogród,
obawia ąc się walki, do które nie był przygotowanym, zawarł nowy traktat w r.  z W.
Ks. Litewskim i dawne odnowił z nim stosunki.

Nie mogły u ść oka Polaków co ǳień awnie sze starania Witolda o niezależność Li-
twy i oderwanie e od Polski. Goǳina przyprowaǳenia do skutku zamiarów tych nie
wybiła eszcze, lecz bliską być mogła; Witold co ǳień stawał się groźnie szy, a choć ulegał
pozornie, do tyla zawładał umysłem Władysława króla, że się wpływu ego nań w Polsce
niemało lękano. Cesarz Zygmunt i Krzyżacy podżegali księcia do starań o niezależną ko-
ronę i odǳielenie od Polski. Tymczasem ǳieło z ednoczenia dwóch narodów, zaledwie
było poczęte; wiara edna, i to eszcze nie całkowicie e spa ała.

Polsce potrzeba było Litwę połączyć z sobą węzłem nierozerwanym, zbratać się z nią,
uczynić drugą, nową Polską. To ǳieło wielkie wynarodowienia poczęli Polacy nie środ-
ki gwałtownemi, nie uciskiem i przemocą, ale łagodnością i dobroǳie stwy. Oni wy-
narodowić Litwę zamierzali, przypuszcza ąc ą do praw swych i swobód, do braterstwa
serdecznego, poda ąc e rękę, podnosząc do stanowiska wyższego, na akim stali. Takie
wynarodowienie, musiało być pożądanem; a choć głos przywiązania mówił za o czyzną,
wołał rozum o przy ęcie tego, co lepszem, co wyższem wiǳieć i czuć musiano.
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Dotąd nowo stworzona ślachta litewska podlegała prawie bez ograniczenia wielkim
książętom. Od  roku wprawǳie nowo ochrzczeni zrównani zostali w prawach z Pola-
kami; ale to racze na papierze niż w rzeczy istniało. Naród nie był do tego przygotowany,
a Witold niechętnie poǳielał swą właǳę z kimkolwiek; możni byli tylko pierwszemi słu-
gami ego. Ślachta litewska dotąd imieniem tylko była ślachtą.

Aby ą uczynić równą polskie i rzeczywiście polską, naznaczony został z azd w Ho-
rodle nad Bugiem. Witold oprzeć się temu nie potrafił, rachu ąc może na siłę swą, którą
zapobiec mógł, by prawa pisane nigdy w życie nie weszły. Obmyślano nadanie herbów
polskich ba orasom litewskim i porównanie ich z polską ślachtą, sąǳąc, że dość est in-
stytuc i, by przemienić nagle stan narodu. Lecz nigdy się tak nie ǳie e: wyrosłe z łona
ego prawa są w nim żywe; nadane nagle i narzucone, nierychło rzeczywistemi się sta ą.
W naturze i społeczeństwach, co długo trwać ma, powoli rośnie i wyrabia się. W Pol-
sce wszakże sąǳono, że dość bęǳie spolszczyć ślachtę, by e nadać ważność rycerskiego
stanu w Polsce.

Późnie , gdy kronikarze litewscy zmyślili rzymskie pochoǳenie ślachty litewskie i e
herbów, aby zmnie szyć wartość nadania polskiego herbów i prerogatyw ślacheckich, fakt
ten uznany został w Litwie za coś nie nowego i narzuconego w celu wynarodowienia tylko.

Ale akta pozostałe świadczą dowodnie, że eśli unia horodelska oddalała lub niszczyła
na zawsze oswoboǳenie Litwy ako kra u odrębnego; nadawała w zamian na oświeceńsze
i na lepie do tego przygotowane klasie swobody, akich ona wprzód nigdy nie miała;
wznosiła i siłą darzyła stan rycerski nie w inne myśli, ak tylko, aby go przeciw w. książęciu
postawić. Wyrazy aktu nadania spisanego w trzech odrębnych dyplomatach, zgoǳenie
się ślachty polskie i litewskie z osobna, dowoǳą tego dostatecznie.

Krok to był ze strony Polski wielki do przyswo enia sobie kra u; i pierwszym może
w ǳie ach przykładem dwa narody odrębne całkiem od siebie kulturą, na różnych stop-
niach rozwinienia zosta ące, niegdyś nieprzy azne sobie, bez oporu prawie i wstrząśnienia,
zlewały się dobrowolnie, łącząc wiarą, potem braterstwem praw i swobód, nareszcie ęzy-
kiem i obycza ami. Polska nie zachowu ąc sobie nic z drogich przywile ów swe ślachty,
od razu w całości przelewała e na nowych braci.

Zaiste wielki dar na owe czasy, ale też nie bez owocu i nie bez rachuby! Nie znamy
łagodnie a szybcie dopełnionego z ednoczenia dwóch ludów, nie tylko węzły politycz-
nemi, ale duchowem pobratymstwem, ednością obycza ów, myśli, całego żywota.

Litwa stała się prowinc ą polską, z cechami tylko prowinc onalnemi; lecz czu ąc, ak
ą wywyższało to wynarodowienie, nie bolała nad niem prawie lub niedługo, i to nie
całym kra em. Dlaczegóż tak łatwo przyszło do skutku to z ednoczenie zaǳiwia ące? —
bo Polska stała na droǳe postępu, a żaden naród w świecie, nawet kosztem tego, co mu
na droższem, nie może oprzeć się wiodącym go tą drogą.

Witolda przecież myślą pozostało kra swó uczynić odrębnym i silnym samoistnie;
ale z nim ta myśl umarła i w niczy e więce nie zmartwychpowstała głowie.

Zaǳiwia ącą est rzeczą, że, ak Długosz wzmianku e, Zygmunt cesarz, który pod-
mawiał Witolda do starania się o oderwanie z Litwą, miał być doradcą Władysława,
nakłania ąc go, aby horodelskie uczynił nadanie.

[Nadanie Króla i Witolda. Actum in Oppido Hrodle circa flumen Bug, in parlamento
seu congregatione generali, die secunda mensis Octobris sub anno . Litwa przy mu e her-
by i wierność swą przyrzeka. Stat. ǲiałyński.  et sequ. taż data. Zgoǳenie się panów
polskich na nadanie ich herbów, z oryginału Raǳiwiłł, po raz pierwszy wydane w Codex.
dipl. Poloniae Rzyszczewski, Varsov. , t. I, .]

Trzy ważne akta w Horodle na z eźǳie d.  paźǳiernika spisane zostały: pierwszym
nadano herby polskie i swobody ślachty polskie litewskim ba orasom; drugi zawierał
zgoǳenie się panów polskich na uǳielenie ich herbów Litwie: trzeci przyrzeczenie Litwy
trwania w nienaruszonym związku z Polską.

Nadanie królewskie zawiera co następu e:
Wstęp est akby we rzeniem na wyższe cele luǳkości, na byt moralny narodu, na

niebieskie przeznaczenie, doskonalącego się pod światłem nauki Chrystusowe człowie-
czeństwa. W nim się przebĳa ten duch pobożności, akim natchnionego wiǳieliśmy uż
Władysława pod Grunwaldem. „Iżbyśmy — pisze — nie zdali się tylko o pożytkach do-
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czesnych starać a wieczne opuszczać; i ztąd darów błogosławieństwa i zapłaty wieczne
czekamy, aby ztąd nie poczuliśmy uszkoǳenia żywota wiecznego: i aby za prace nasze nie
stradaliśmy pożytków zapłaty pożądane . Jest rzecz pożyteczna dowiadować się o tem,
i pilnie przeglądać, aby ako luǳiom da emy cielesne dobroǳie stwa, też abyśmy rozwa-
żali, akobyśmy im i niebieskie pokarmy dawali: i które na tym świecie bogactwy prędko
przemĳa ącymi zbogacamy, tymże drogę wiecznego błogosławieństwa, abyśmy pokazo-
wali; aby tu nasze szczodrobliwości znali pomocy, a potem przyszłe chwały zapłaty przez
pokazanie nasze otrzymali, w imie Zbawiciela nas wszystkich”.

W następnym punkcie król Władysław Jagiełło razem z Witoldem, mianu ącym się
w akcie w. książęciem litewskim i ruskim, w celu przywiązania do wiary i utrzymania
w nie , nada ą swobody Litwie: — „Którzy, aby w stałości wiary, tem lepie się ćwiczyli,
i żeby z cnoty w cnotę postępowali, jarzmo niewoli, w której do tego czasu byli zamotani
i związani, z szyje ich składając i rozwięzując, z wroǳone nam szczodrobliwości i łaski, im
wolności, swobody, łaski, exempc e i przywile e, które zwykłe być dawane luǳiom po-
wszechne wiary, wedle zamknienia w sobie ninie szego przywile u, da emy i używamy”.
(Qui ut se in fidei constantia commodius exerceant et crescant de virtute in virtutem, jugum
servitutis quo hactenus fuerunt compediti ex constricti de cervice ipsorum depenentes et solven-
tes, ex innate nobis benignitatis clementia, ipsis libertates immunitates, gratias, exemptiones,
et privilegia dari catholicis solita, juxta continentiam articulorum subscriptorum, tenore pra-
esentium concedimus et largimur). Nie można wyraźnie szego nad to znaleźć świadectwa
o niewoli, o poddaństwie stanu bo arskiego i zupełnym braku znaczenia politycznego te
klasy w Litwie, nad ninie sze. Gdyby Litwa akie dawne prawa, swobody, głos w raǳie
lub uǳiał w rządach posiadała, nigdy by nadanie e podobne uczynionem być nie mogło.
Tu właǳa królewska dobrowolnie się ograniczyła.

III. „A naprzód, acz do tego czasu, od którego za natchnieniem Ducha Świętego,
wiary powszechne poznawszy asności, koronę Królestwa Polskiego przy ęliśmy, dla roz-
mnożenia chrześcĳańskie wiary i dobrego stanu i pożytku ziem naszych litewskich, one
z ziemiami i państwy im przyległemi i spo onemi przerzeczonemu królestwu naszemu
polskiemu przywłaszczyliśmy, wcielili, złączyli, z ednoczyli, przydali, sprzymierzyli, za ze-
zwoleniem ednosta nem naszem i innych braci i wszystkich panów, ślachty, przełożo-
nych, bo arów te że ziemi litewskie : wszakże chcąc ziemie przerzeczone litewskie dla
nieprzy acielskich na azdów i zdrad krzyżackich i im przyległych innych, którychkolwiek
nieprzy aciół, (którzy przerzeczone ziemie litewskie i Królestwo Polskie chcą spustoszyć,
o skazie tych państw myśląc) w przespieczeństwie i w pewne obronie postawić, i im
wieczny pożytek z ednać i też ziemie, któreśmy zawżdy zupełnem państwem i prawem
dostatecznem do tego czasu mieli, mamy od przodków i roǳiców naszych, i porządkiem
uroǳenia naszego, ako prawǳiwy pan, za wolą panów, ślachty, bo arów i zezwole-
niem, przyuczywszy e przerzeǳonemu Królestwu Polskiemu, powtóre wcielamy i prawie
w wnętrzności kłaǳiemy, przywłaszczamy, złączamy, sprzymierzamy i na wieki przy-
kładamy, skazu ąc one ze wszystkiemi ich państwy, ziemiami, księstwy, przełożeństwy,
powiaty, własnościami i ze wszystkiem prawem koronie Królestwa Polskiego na wieczne
czasy: aby zawżdy były z ednoczone, nieoderwane i przez sporu wszelkiego”.

Unia Litwy tu raz pierwszy tak dobitnie est wyrzeczona. W przywile u  r. słowa
o tem nie ma eszcze; umowy tylko późnie sze mięǳy Polską a Witoldem zaręczały, że
kra ten ma zależeć od Polski i należeć do króla Władysława; z azd wileński wyraźnie to
zapewnił; nareszcie tu panowie, ślachta i to co stanowiło naówczas naród, zaręcza ą, iż
wytrwa ą w edności z koroną, edności, którą Jagiełło z prawa uroǳenia swego stanowi.

IV. „Też wszystkie kościoły ziem litewskich przerzeczonych, tak cathedrales ako col-
legiatas parochiales albo conventuales w Wilnie i gǳie inǳie zbudowane, fundowa-
ne, we wszystkich ich wolnościach, swobodach, przywile ach, exempc ach i zwycza ach
wszystkich zachowywamy przez ninie szy list, wedle zwycza u Królestwa Polskiego”.

V. „Także pany, ślachtę i bo ary ziem naszych litewskich w darowiznach, przywile-
ach, w dozwoleniach im przez nas danych, uǳielonych, gdy tylko będą powszechnej wiary
i rzymskiemu kościołowi poddani, i którym są nadane herby, niech się z nich weselą, uczest-
nicy będą i ich używa ą, i tak ako panowie i ślachta Królestwa Polskiego swych używa ą
i z nich się weselą”.
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Tu uwagi godna rzecz, o nadaniu herbów, która zda e się wyraźnie powiadać, że do-
tąd w Litwie używanemi nie były (co i drugi akt poniże poświadcza) gdyż zastrzeżono,
że ci herbami cieszyć się ma ą, którym one są nadane (et quibus clenodiae sunt conces-
sa, gaudeant, participent et fruantur, prout barones et nobiles regni poloniae suis pociuntur et
fruuntur). Że herby, które za czysto litewskie uważać można, późnie , po porzucaniu pol-
skich, w chwilowem za ściu dwóch narodów powymyślane zastały; że niektóre były tylko
znakami mogilnemi roǳin, a wcale nie tem, co na Zachoǳie za herb uważano — nie
potrzebu e nawet dowoǳenia. Późnie si badacze ǳie ów sąǳąc, że tem barǳo podniosą
Litwę wysoko, poszli za bałamuctwem Stry kowskiego wbrew aktom i na dobitnie szym
dowodom i przyswoili Litwie akieś herby litewskie przedhorodelskie. Nie zaprzeczamy
wcale, i dowiedliśmy tego, że Litwa miała własne pismo i głoski; roǳiny znacznie sze na
mogiłach, na sprzęcie wo ennym znaczyć e mogły i wy ątkowo podobne znaki znaleźć się
mogą, lecz ich za herby uważać nie można; a herby roǳinne przekazu ące się potomkom
i stanowiące ślachectwo, nigdy nie istniały w Litwie. Wymysł to est późnie szy.

VI. „Też przerzeczeni panowie i ślachta, ma ętności swe o czyste ednakimże prawem,
niech ǳierżą i darowania nasze, na które listy ma ą, mocno utwierǳone, wieczną mocą
także niech ǳierżą; i będą mieć moc one przedać, zamienić, oddalić, darować i ku swoim
pożytkom obracać. Wszakże to ma być za osobnem dozwoleniem naszem, tak iż gdy e
będą oddalać, ymarczyć, darować, to przed nami albo naszemi urzędniki, wedle zwycza u
Królestwa Polskiego będą czynić i e zdawać. Toż po śmierci roǳiców, potomstwu nie
ma ą być brane ma ętności ǳieǳiczne, ale one ma ą ǳierżeć, z potomki swemi, ako
panowie i ślachta Królestwa Polskiego swo e ǳierżą i ku używaniu wedle swego zdania
obraca ą”.

W punkcie tym powtórzono to, co w przywile u  r. nadanem uż zostało. Osobne
dozwolenie zawarowane tu, zda e się nic innego nie oznaczać nad formalność sprzedaży,
kupna itp., przed aktami mie scowemi. Z mowy o dobrach ǳieǳicznych wnosim, że były
i dobra, które pozostały we władaniu posiadaczy tylko ako lenne.

VII. „Także też żonam ich oprawy na dobrach i wsiech, które ma ą po roǳicach
swych, albo od nas pozwolone na wieki, będą mogli naznaczyć, ako w Królestwie Polskim
bywa ą naznaczone. A córki i siostry i inne powinowate swe, przerzeczeni panowie i ślachta
ziem litewskich, będą mogli w małżeństwo dawać mężom tylko powszechne wiary, wedle
upodobania swego i wedle zwycza u Królestwa Polskiego, który est z dawna chowan”.

Punkt ten est tylko powtórzeniem nadania  r. Wszakże o wdowach tu uż nic nie
ma, a wydawanie li tylko za katolików dozwolone.

VIII. „Wszakże te wolności temu szkoǳić nie ma ą, aby ślachta nie miała być k’temu
przyciśniona, aby budować zamków i wo ny służyć i podatków dawać wedle starego zwy-
cza u nie była powinna”. Wszystko ak w przywile u wzmiankowanym z  r.

IX. „To osobliwie wyraża ąc, iż wszyscy panowie i ślachla ziem litewskich wiarę i po-
winną wiary chrześcĳańskie stałość, to est, nam Władysławowi Królowi Polskiemu
i Aleksandrowi albo Witowtowi W. Księciu Lit. i potomkom naszym, będą powin-
ni trzymać i chować, ako panowie i ślachta Królestwa Polskiego swym królom zwykli
chować i trzymać. Na co panowie, przełożeni, bo arowie ziem litewskich przerzeczonych,
przysięgę uż nam uczynili, ako to aśnie w liściech ich, które sobie we spisek z pany
Królestwa Polskięgo zobopolnie dali, est opisano”.

Swobody więc służyły tylko ) katolikom i ) wiernym Korony Polskie , a W. Ks.
Litewskiego poddanym; Ruś obrządku wschodniego widocznie wszęǳie tu wy ęta.

X. „Tymże obycza em pod przysięgą i pod straceniem dóbr swoich, żadnym książętom,
panom i innym któregokolwiek stanu luǳiom, którzy ziemiom Król. Polsk. zechcą się
przeciwić, rady, łaski i podpomożenia żadnego nie będą dawać: ale one, ako nieprzy aciele
ziemie i państw litewskich, wszystką mocą będą niszczyć, nie ma ąc na żadne baczenia,
edno na nas i na potomki nasze, akoż to panowie i ślachta przerzeǳeni za się i potomki
swe przez przysięgę wiary swo e czynić się zobowiązali”.

W tym artykule, w którym nie ma na mnie sze o Witolǳie wzmianki, widać na -
wyraźnie , przeciw komu unia ta wymierzoną była. Jeśliby Witold chciał się od korony
oderwać, ślachta i panowie nie byli mu winni posłuszeństwa i owszem pod utratą dóbr
przeciwić mu się obowiązani zostali. Myśl ta ak na wyraźnie w sposobie wyrażenia aktu
przegląda.
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XI. „Także dosto eństwa i stolice i urzędy, ako w Królestwie Polskiem są postano-
wione, także postanowione i urząǳone będą: to est, w Wilnie wo ewoda i kasztellan
wileński, a potem w Trokach i w innych mie scach, ako nam na pożytecznie bęǳie się
zdało, wedle upodobania woli nasze , aby trwały na wieczne czasy. A na takowe dosto-
eństwa, niecha nie będą wybierani, jedno którzy są powszechnej wiary i poddani świętemu
rzymskiemu kościołowi. I też urzędy ziemne wieczne, ako są dosto eństwa, kasztellanie
i inne edno chrześcĳańskie wiary luǳiom niech będą podawane i do rady nasze przy-
puszczani i przy tych niech będą, gdy o dobrym Rzeczypospolite bęǳiemy raǳić. Abo-
wiem częstokroć różność wiary przywoǳi różność umysłów i rady bywa ą wydawane,
które ma ą być ta emnie chowane”.

Ważnem tu est: wyłączenie Rusi od urzędów i dosto eństw, postanowienie wo ewo-
dów i kasztelanów, i wywieǳenie arystokrac i z łona ślachty, nareszcie przypuszczenie e
do rady, chociaż z głosem doradczym tylko. Wszystko to, ogranicza ąc eśli nie zaraz, to
na przyszłość właǳę namiestniczą w. ks. litewskich, ubezpieczało połączenie kra u tego
z Polską; ślachtę bowiem całkiem polską uczynić starano się.

XII. „Toż wszyscy, którym takowe listy i przywile e bywa ą pozwalane, mięǳy nas
Władysława Króla Polsk. i Aleksandra Witowta W. Ks. Litewsk. póki bęǳiemy żywi
i potomków naszych królów polskich i wielkich książąt litewskich, którzy od nas i po-
tomków naszych będą stawieni, nie opuszczą ani od nich odstąpią, pod wiarą i czcią i pod
obowiązkiem przysięgi: iż wiernie i mocnie przy nas i potomkach naszych będą stać swą
przy aźnią, radą i pomocą na wieczne czasy i wieki”.

Rozǳielenie X. od XII. artykułu dowoǳi, iż X. wprost wymierzony był na obwaro-
wanie się od zdrady, które by głową mógł być sam w. ks. litewski. Wierność w. księciu
osobno tu się zastrzega; lecz podlega warunkowi wierności ego dla Królestwa.

XIII. punkt obwarowywa¹⁰⁰, aby Polacy bez Litwy, Litwa bez Polski króla nie nazna-
czali: „Toteż k’temu przyda emy; iż przerzeczeni panowie i ślachta po śmierci Aleksandra,
to est, Witowta W. Ks. Litewskiego, żadnego nie ma ą mieć i obrać za Wielkie Książę;
edno którego król Polski i ego potomkowie za radą prełatów i panów polskich i ziem
litewskich będą rozumieli obrać i postawić. I także prełaci, panowie i ślachta Królestwa
Polskiego, gdyby król Polski przez potomstwa prawǳiwego zszedł, króla i pana nie ma-
ą sobie obierać bez wiadomości i rady nasze : to est, Aleksandra W. Księcia i panów
ślachty ziem litewskich przerzeczonych, wedle sposobu i opisania przeszłych listów”.

Punkt ten tem uderza, że chociaż ednoczy dwa państwa, chociaż prawo obierania
nada e Litwie, którego nie miała, gdyż sam Władysław powyże z prawa uroǳenia uzna e
się e panem; ustanawia przecie osobnego w. księcia dla Litwy obieralnego przez Polaków
i Litwę, nie mówiąc nic o połączeniu koron na edne głowie. Wybór litewskiego księcia
królowi polskiemu z radą panów Obo ga Narodów zostania się; wybór króla księciu z radą.
Wtrącone słowo o ze ściu króla bezpotomnem, nie ako ǳieǳictwo tronu wskazu e. Można
by saǳić, że Witold sam dodał tu wyraz: potomstwo prawǳiwe; świeżo bowiem rzucona
potwarz na królowę, z wyrazem tym zda e się mieć związek. Król pod ten czas eszcze
innego potomstwa nad Jadwigę nie miał; ale lękano się widać, by królowa mu go nie
dała; zostawu ąc środek do wykluczenia od tronu ǳiecka, eśliby się uroǳiło.

W XIV. punkcie mowa est wyraźnie , iż tylko ślachta, która ma herby nadane przy-
wile ów ślachty polskie może używać; wy ęcie Rusi tu wyraźne; być może, iż tam herby
dawnie w użyciu były niż w Litwie. „Też przerzeczonych wolności i przywile ów i tako-
wych łask, tylko oni panowie i ślachta ziemie litewskie ma ą używać i z nich się wese-
lić, którym są dane herby ślachty Królestwa Polskiego i którzy są chrześcĳańskie wiary
i poddani rzymskiemu kościołowi, a nie odszczepieńcy albo niewierni”. — Staranie o po-
łączenie Rusi, wszęǳie asno się tu okazu e; wyłączenie ślachty obrządku wschodniego
dobitne.

XV. „Też wszystkie listy, któreśmy kolwiek królestwu polskiemu i ziemiom litew-
skim przed ośmią albo siedmią lat (mowa tu zapewne o akcie z azdu wileńskiego d. 
stycznia  roku, a więc nie przed ośmią, ale przed dwunastą laty), albo potem przy
koronac i nasze (?) dali i pozwolili, przez ninie szy list potwierǳamy, mocne czynie-

¹⁰⁰obwarowywa — ǳiś: obwarowu e; gwarantu e. [przypis edytorski]
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my, pochwalamy i moc wieczne mocy układamy, ma ąc e za wpisane i włożone w ten
przywile ”.

XVI. Z azdy ślachty (parlamenta) postanowione w Lublinie lub Parczowie, bez ozna-
czenia terminu, w akim by się odbywać miały; zwołanie ich zostawione było panu ącemu.
„Toteż dokładamy osobliwie i mianowicie, iż przerzeczeni panowie i ślachta królestwa
polskiego i ziem litewskich, se my (conventiones) i stanowienia rzeczy (parlamenta), kie-
dy tego bęǳie potrzeba, w Lublinie albo w Parcowie, albo w innych mie scach k’temu
sposobnych, za dozwoleniem i wolą naszą ma ą odprawiać dla pożytku i potrzeby króle-
stwa polskiego i dla lepszego ziem litewskich przerzeczonych”.

Następu ą wybrani przez Witolda ślachta i przypuszczeni do herbów polskich „ku bra-
terstwu i spowinowaceniu”. Dawnie bowiem luǳie ednego herbu, istotnie ako człon-
kowie edne roǳiny uważali się; przy ęcie do znaku ślacheckiego, było włączeniem do
familii. W liczbie czterǳiestu siedmiu roǳin litewskich, którym z potomstwem herby
nadano, zna du emy: Moniwidów, Ostyków, Jawnów, Miniga łów, Suniga łów (Sąga -
łów?), Niemierów, Butrymów, Goligundów, Wyssegerdów, Montygerdów, Tawtyger-
dów, Gastoldów itd. W końcu dodane: itd. każe się domyślać, że więce roǳin podobno
przypuszczonych zostało do tego zaszczytu.

Akt ten ze wszech miar ważny, nową epokę w ǳie ach Litwy i usiłowaniu z edno-
czenia e z Polską stanowi. Myśl ta pobratania i podniesienia do przywile ów była wielką
i płodną; a że wyłączenia zna du em, że się dorozumiewać musimy odrzucenia Rusi, nie
ǳiwi nas w tamtych wiekach; dotąd bowiem wszelkie państwo stara się o edność wiary,
zarówno z prawem i ęzykiem, a głębie od obo ga, łączące wszystkich członków spo-
łeczeństwa w żywą całość. Wiek ów, głęboką wiarą własną upoważniał nie ako co dla
wszczepienia e w drugich czynił; toleranc a wyda e się potrzebą i słusznością ludom
z wiary ogołoconym, którym każda zda e się równie dobrą. Gǳie nie ma żadne wiary,
tam wszystkie równą opiekę mieć muszą; silne uczucie zmusza nawracać i wskazu e obo-
wiązek w nagleniu zbłąkanych na drogę prawdy. Nietoleranc a, tylko przy niewiarze, gdy
religia est polityki same narzęǳiem, gdy ci co ą szczepią, nie wierzą w to, co rozszerza ą;
— est ohydną i zbrodniczą.

W akcie przez panów litewskich podpisanym zobowiązywali się oni do wierności
królestwu i królowi i w. księciu; przyrzekali nie obierać sobie uǳielnego w. książęcia
po śmierci Witolda itp. Tu powieǳiano o herbach wyraźnie eszcze: „Iż, acz za na a-
śnie szych książąt, pana Władysława Króla Polskiego i Aleksandra Witowda W. Ks. Lit.
panów naszych na łaskawszych zezwoleniem herby, których używać nie była nam rzecz zwy-
kła za przeciwnym zwyczajem, który był u nas, dla oznaczenia imienia tytułu i ślachectwa
naszego, itd. (Arma quibus uti iusolitum fuit nobis contraria consuetudine obsistentes — ad
insigniendam nominis nobilitatis nostrae titulum, etc.)

Widać więc, że nie tylko herbów w Litwie przedtem nie używano, ale przeciwił im
się zwycza , i na nich wcale nie polegało ślachectwo. Trudno przecinko tak niezłomnemu
świadectwu chcieć stawać; sama przeszłość bezpośrednio o sobie świadczy.

W akcie trzecim przez panów polskich sporząǳonym, zawiera się zgoǳenie na uǳiał
herbów litewskie ślachcie: „tak aby od ǳiś na przyszłe wieczne czasy, herbów i kle notów
godeł (proclamacionibus) naszych, któreśmy od roǳiców swych i poprzedników wzięli,
na znak prawǳiwe miłości i braterskiego z ednoczenia używali, weselili się, i one po-
siadali”. — Niech miłość połączy, (słowa są aktu) i porówna tych, których wiary cześć,
praw i swobód nadania z ednoczyły. Obiecu emy w dobre wierze, słowem naszem stałem
i wiernem pod czcią i wagą przysięgi złożone , nigdy ich we wszystkich przeciwnościach
i potrzebach nie opuszczać, lecz zawsze przeciw wszystkim nieprzy aciół ich zasaǳkom,
radą naszą, posiłkami i pomocą wspomagać, itd. W akcie polskim także czterǳieści sie-
dem roǳin się zna du e, ale bez itd., w liczbie ściśle oznaczone . Zarodkiem więc z ed-
noczenia było mnie niż  familĳ zespolonych nadaniem herbów.

Spełnia ąc warunki traktatu toruńskiego i chcąc od ąć Krzyżakom powód do wiecz-
nych skarg na pogan, do wypraw na niewiernych i wołania przed Europą chrześcĳańską
na wiązanie się Jagiełły i Witolda z bałwochwalcami; — król i w. książę przedsięwzięli
uroczysty chrzest Żmuǳi.
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Dotąd posiadanie e przez Zakon nie zostawiło tu na mnie szych śladów chrześci-
aństwa: stały wzniesione warowne grody, ale nie było kościołów; wybierano podatki,
narzucano ciężkie roboty ludowi, ale go nie katechizowano.

Nadeszła wreszcie chwila wywrócenia bałwanów i zniszczenia dotąd sto ących tu wiecz-
nych ogni, które cześć boską odbierały; odebrania właǳy Krewie i kapłanom ukrywa ą-
cym się w puszczach, a ustanowienia duchowieństwa. Wstręt Żmuǳi ku wierze chrześci-
ańskie tłumaczy się łatwo przywiązaniem do narodowe , obrzyǳeniem wszystkiego, co
od nieprzy aciół Niemców pochoǳiło. Władanie krzyżackie, mogło tylko natchnąć oba-
wą ku wierze, w które imię spełniało się tyle okrucieństw, niesprawiedliwości i gwałtów.

Zaraz z Horodła król Jagiełło z Witoldem i królową Anną, i córką Jadwigą, po echał
do Litwy, wybiera ąc się na ochrzczenie Żmuǳi; przysposobieni ku temu duchowni,
poczynione przygotowania stosowne. Z Wilna udali się do Kowna, gǳie zostawiwszy
kobiety, sami na czele duchowieństwa spełniać poszli ǳieło apostolskie nawrócenia.

Palił się eszcze nad Dubissą Znicz, ogień wieczny, który naprzód zagasić chciano. Król
Niemnem płynął do Dubissy, a rzeką tą na Żmudź się dostał. Tu lud zwołano i nauczać
zaczęto, wywraca ąc stare świątynie, wycina ąc ga e, niszcząc bałwany, zalewa ąc ognie,
rozpęǳa ąc kapłanów. Żołnierze przybyli z Jagiełłą rąbali w pień lasy święte, w których
zna dowano liczne mogilniki poǳielone na roǳiny. Każda roǳina osobny grób miała,
przy którym w obrzędach wspomnień stawiono napo e i adła dla umarłych.

Że przy królu nie było nikogo, co by potrafił żmuǳkim ęzykiem wiarę nową im
tłumaczyć, bo dotąd trwał niedostatek właściwie litewskiego duchowieństwa; — sam
Jagiełło i Witold ludowi tłumaczyli główne prawidła nauki, uczyli modlitwy pańskie
(wedle podania sam Jagiełło ą tłumaczył), wykłada ąc z pomocą kapłanów przed chrztem
Wierzę w Boga.

Gdy się to dopełniało, któryś starzec z tłumu rzekł królowi:
— Ponieważ królu nasz, bogowie nasi są słabsi i dali się Bogu polskiemu pokonać

i zniszczyć, bęǳiemy mu odtąd ako mocnie szemu i potężnie szemu służyć.
Znacznie szych ba orasów i możnych osobno nauczano i chrzest dawano po edyn-

czo; ludowi zaś tłumami idącemu to chrztu król dla zachęcenia rozdawał konie, suknie
i pieniąǳe nawet.

Żmudź ednak opierała się w początku i na zalanie ognia, pisze Stry kowski: „z wiel-
kiem narzekaniem asowali, przeklina ąc Polaków i Litwę chrześcianów, a ǳiwu ąc się,
iż się nad niemi oni ich bogowie krzywdy swo e nie mścili. Ale król z Witoldem częścią
darami, częścią grozą i karami, przyganiali ich do uznania prawego Boga”.

Ostatni Krewe imieniem Gintowd, ode ść musiał precz od główne świątyni u Nie-
wiaży na górze dotąd eszcze się utrzymu ące [Narbutt].

Opowiada za Długoszem Stry kowski, iż gdy po chrzcie mistrz Mikoła Wężyk, zako-
nu kaznoǳie skiego mnich, kaznoǳie a króla, przez tłumacza opowiadał tłumowi słowo
Boże i upadek Adamowy mu tłumaczył, to słysząc Żmuǳin eden stary, rzekł do Jagiełły:

— „Welna ażyn tassai Kunigs meluy, Milastiwas Karalan” itd., to est: „breǳi ten
ksiąǳ, miłościwy królu, który powiada o stworzeniu świata, będąc sam niedawnego
wieku; bowiem mięǳy nami est dosyć starszych luǳi, którzy i sto lat wieku przeszli,
a żadnego stworzenia świata nie baczą, tylko, iż słońce i miesiąc, także gwiazdy według
biegów swoich nam świecą, powiada ą”. Na to mu król odpowieǳiał, iż on nie twierǳi
tego, aby był świat za niego stworzony, ale przedtem, z dawna itd.

Król Władysław nie barǳo eszcze dowierzał nawróceniu Żmuǳi, które wytrwa-
łość w dawne wierze znał dobrze; wiǳiał naǳwycza ny żal po bogach starych, których
ochrzczeni ciężko opłakiwali, a podsłuchawszy ich, iż się naraǳali, żeby ogień nad Du-
bissą na nowo zapalić (bo był eszcze nieco ciepłe zostawił po sobie mie sce), eśliby się
dał rozniecić, uważać to ma ąc za znak, iż bogi dawne były lepsze i niezwyciężone, kazał
żołnierzom przez dni kilka wodę z rzeki nosić i ognisko stare zalewać obficie, a mie sce
samo nawet zatopić.

Długosz powiada o Żmuǳi, iż się naówczas ǳieliła na powiaty: e ragolski, rosień-
ski, miednicki, krożski, widukleński, wieloński, koltyniański, czetrański. Lud w nich
żył ǳiki a odważny, na małem przesta ący, adło proste i napó skromny lubiący. Tenże
pisze, iż dotąd wielożeństwo i połączenia mięǳy bliskiemi dozwolone były; kra pokryty
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chatami i szałasami niskiemi, wydętemi o ednem oknie w górze, z drzewa i gliny lepio-
nemi. Oknem tem wychoǳił dym, a chata była schronieniem luǳi i zwierząt domowych.
Ani ich ǳikości, ani przesądów krótkie panowanie krzyżackie nie zmieniło byna mnie .
Wszakże i chrzest Jagiełły a Witolda całkiem też pogaństwa, wedle Stry kowskiego, nie
wytępił; pozostało w wielu eszcze mie scach na długo.

Założone zostały kościoły i biskupia stolica. Na biskupstwo żmuǳkie w Miednikach
(Worniach) przełożony Macie rodem z Wilna, umie ący ęzyk ludu tego, którego miał
być pasterzem. W Miednikach kościół katedralny pod nazwaniem św.św. Piotra i Paw-
ła wzniesiony, innych ǳiewięć parafialnych w głównych mie scach: E ragole, Krożach,
Miednikach, Rosieniach, Widuklach, Wielonie, Kołtynianach, Czetrze, Łuknikach…

Namiestnikiem Żmuǳi (starostą) z ramienia Witoldowego naznaczony Kieżga ł, czło-
wiek pobożny i dobry katolik.

Po spełnieniu tego nowego kroku, do z ednoczenia Żmuǳi z Litwą i Polską uczy-
nionego, król wy echał stąd na św. Elżbietę ( listopada) do Trok, skąd ze dworem na
Boże Naroǳenie do Wilna przybył dla świąt, nie mogąc z powodu morowego powietrza
powrócić do Polski.

Do złożenia z urzędu w. mistrza Henryka von Plauen wiele się przyłożyć musiały e-
go wo enne zapały i porywanie się orężne przeciwko Polsce. Zakon, będąc uż raz winien
ocalenie swe racze nieumie ętności korzystania ze zwycięstw w Polakach niżeli samemu
sobie, obawiał się drugi raz ściągnąć na się Polskę i Litwę. Zaraz po złożeniu w. mistrza,
rada Zakonu znać o tem dała królowi, oǳywa ąc się z chęcią zgody i poko u. Jagiełło
zawsze wezwanie takie chętnie przy mu ąc, rozkazał spokó na granicach zachować. Wy-
słani w poselstwie do króla komandorowie Ragnety i Balgi, zawarli roze m do przyszłe
Wielkie nocy.

Król nie tylko na wezwanie o pokó odpowieǳiał rozkazem czuwania u granic, aby Krzy-
żaków nie napadano, ale usłuchawszy Witolda, przyrzekł komandorom stawić się na z azd
z w. mistrzem nowym umówionym po Wielkie nocy, dla uprzątnienia osobistem wi-
ǳeniem się sporów i trudności zachoǳących mięǳy Zakonom a Polską. Pomimo to
wszystko, Zakon wcale nie wierzył w przyszłą zgodę, stara ąc się wszelkiemi sposoby
u króla rzymskiego o posiłek i opiekę, eśliby z Polską zerwał [List Z. W. M. do króla
rzymsk. am T. Elisabeth. ]; obawiano się rozpoczęcia kroków wo ennych zaraz po
W. Nocy, gdyż szpiegi uwiadamiali o akichś przygotowaniach ku temu.

Pierwszych dni  roku wybrany został w. mistrzem Zakonu ednomyślnie dawny
marszałek, Michał Küchmeister von Sternberg. Sternberg był wprzód rządcą Rastem-
burga, vice-komandorem Rhe nu, powtórnie do pierwszego wrócił stanowiska, z niego
przeszedł na kompana komandora Balgi, wreszcie został wó tem Żmuǳi, gǳie aż do e
odpadnienia przebywał lat cztery. Mie sce to, które za mował, da ąc mu poznać ęzyk,
obycza e, lud litewski, czyniło go teraz niebezpiecznym sąsiadem.

Sternberg ozna mił o swoim wyborze królowi polskiemu, pozornie zgody tylko żą-
da ąc, oǳywa ąc się w pierwszym swym liście z poko em. Lecz grzeczności te prędko
zmieniły się w pragnienie zemsty i wo ny, gdy się dowieǳiał o zaskarżeniu, akie król
z Witoldem podali na Zakon do papieża i króla rzymskiego. Była to tylko odpowiedź na
podobne, nieustannie przed dworami Polsce i Litwie czynione zarzuty.

Czytamy w te żałobie Polski: że Zakon kupców polskich połapał w czasie poko u,
złupił, niewiasty nawet napadać, oǳierać i zabĳać kazał; ǳieci u macierzyńskich piersi
duszono, zabitym odmawiano grobu, trupy ich psom i ptastwu da ąc na pożarcie; kobiety
w Polsce chwytano, po zamkach krzyżackich sromocono, ma ętności kościołów ku aw-
skiego i gnieźnieńskiego porabowano i pozabierano, a czasu poko u ciągłemi cząstkowemi
na azdy trapiono Polskę, szczególnie zaś Mazowsze.

Jakkolwiek skargi te mogły być przesaǳone, szczególnie , że wypadki wy ątkowe
podnosiły do znaczenia faktów częstych i zwycza nych; przecież cząstka zna du ące się
w nich prawdy przeraża i postępowanie Polski dostatecznie usprawiedliwia.
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Skutkiem te skargi było zapozwanie na ǳień  kwietnia  r. do Budy przez
króla rzymskiego, posłane królowi polskiemu, w. ks. litewskiemu, w. mistrzowi, ks.ks.
stołpeńskiemu i mazowieckiemu.

Tam król Rzymski miał postanowić sęǳiów ( ednym z nich był Benedykt Macra) dla
rozstrzygnienia i dawnych, i nowo wynikłych sporów.

Ale w. mistrz pod pozorem, że wezwanie na z azd późno nadeszło, odmówił sławienia
się w Buǳie i zesłania tam kogo od siebie, nie spoǳiewa ąc się nic dobrego po sąǳie,
który na wezwanie Jagiełły miał zasiadać.

Z azd więc w Buǳie nie doszedł [do skutku]. Tymczasem w. mistrz obrócił się z uża-
leniem na Polskę do Jana XXIII, papieża, prosząc opieki ego i obrony. Lecz i stąd nie
otrzymał odpowieǳi, akie wyglądał. Krzyżacy nadto uż byli znani światu z chciwości,
z kłamstw potwarczych, które tworzyć i roznosić pierwsi nauczyli, za narzęǳia czynno-
ści swych używa ąc szpiegowskich doniesień lub całkiem zmyślonych faktów. Papież Jan
odpowieǳiał w. mistrzowi zimno i nieżyczliwie.

Zbliżał się czas wy ścia roze mu i oznaczony z azd w Kownie; Zakon ciągle rozpo-
częcia kroków nieprzy acielskich się obawiał. Dowiadywano się i dowieǳiano, że Witold
zniósłszy się z królem, zbiera wo sko po Litwie i Rusi, i sposobi się stanąć zbro nie nad
Karwią, w razie, gdyby nie doszły rokowania, natychmiast ma ąc uderzyć na Prusy.

To przyśpieszyło może wy azd pełnomocników w. mistrza, (mięǳy niemi był arcy-
biskup Ryski), do Grabowa pod Kaliszem dla umów. Król bawił w Brześciu ku awskim;
mistrz w piśmie swem do niego wyrażał, że cokolwiek postanowią posłowie, uzna e do-
brem, a dla utrzymania poko u uczyni, co tylko goǳiwem bęǳie i możnem. Przyszło do
rokowań w Grabowie. Tu naprzód żądał Władysław wynagroǳenia kosztów wo ennych,
zaciągów itp.; oddania Pomorza, ziemi chełmińskie , włości nieszawskich po Koddawę
rzekę do granicy Świecia; starych granic dla ks. stołpeńskiego, wynagroǳenia biskupom
ku awskiemu i płockiemu, ks.ks. mazowieckim itd. Krzyżacy zgoǳić się na to i ustąpić
nic nie chcieli. Umówiono się zdać na sąd Zygmunta w rzeczy Pomeranii i ziemi cheł-
mińskie ; żąda ąc zapewnienia całości Litwy ǳieǳiczne dla Jagiełły i Witolda, oddania
Żmuǳi i Sudawii nadane , nie wieǳieć akiem prawem, przez króla czeskiego, całości
granic Mazowsza itd. Dla Polski wymagano wrócenia kra u od Wisły do Drwęcy, Drez-
denka i Zantoka, odbudowania Złotoryi. Zakon stał upornie, w większych rzeczach nic
nie chcąc ustąpić.

Na z eźǳie króla z w. mistrzem, w okolicach Raciąża nic też nie uczyniono; król
chciał być sąǳonym przez Zygmunta, Krzyżacy mu nie ufali i roze m tylko do św. Jana
przedłużony.

Widać, że Zakon koniecznie chciał przegrane swe powetować; zaraz bowiem potem
z powodu zaszłych sporów w Brodnicy mięǳy ludźmi w. mistrza, kupcami i zakonnikami,
na sroższy list napisał, ledwie nie wo ną zagraża ący. Na przemiany, to lęka ąc się bo u, to
pragnąc go, aby się w nim podnieść z upadku, zarzucali królowi, że on pragnie wo ny, że
się do nie sposobi, że całą siłą ma napaść na Zakon i zniszczyć do reszty, by się więce
nie dźwignął.

Poczęły się wzywania i zaciągi żołnierza w Holandii, w Austrii, po Niemczech, przy-
gotowania do wo ny żywe i spieszne. Wydano rozkazy komandorom i rządcom okolic
Rheinu, Ragnedy, Memla, aby osaǳali ludem ga e, lasy i linie pograniczne, zasposabiali
w żywność zamki obficie i gotowali wo enny rynsztunek. Pocieszyła Zakon wiadomość
z Budy otrzymana przez gońca, iż żądania króla polskiego żadne tu wagi mieć nie będą,
gdyż ich za słuszne nie uważa ą.

Wobec przygotowań Zakonu, Witold nie mógł pozostać bezczynnym; król i w. książę
sposobili się też do wo ny. W. książę całe swe siły uż był ściągnął, czeka ąc tylko rozkazów
Jagiełły. Zawarty z Nowogrodem W. traktat przez Jur ę Niceforowicza, wprost zerwania
stosunków z Zakonem wymagał. W Polsce niemnie się też przysposabiano na wypadek
wo ny; zaciągi płatnego żołnierza z Czech, Morawii, Miśni, Szlązka i Marchii sprowa-
ǳa ąc. Zdawało się, że ostatnia dla Zakonu goǳina wybić miała, a w. mistrz przerażony
tą wo ną, którą sam wywoływał, udał się do króla Zygmunta, prosząc go o pośrednictwo,
o pomoc i opiekę.
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Pogarszały położenie Zakonu związki króla polskiego, ze złożonym mistrzem Hen-
rykiem von Plauen, który z pomocą Polski i stronników swoich, groził nowemu naczel-
nikowi strąceniem go, a o tem, co ǳiało się w Prusiech, uwiadamiał Polaków.

W takich okolicznościach nie można było wo ny rozpocząć nawet; uwięziono więc
naprzód biednego Plauena dla zastraszenia spiskowych, pod pozorem, że chciał opanować
Nieszawę; brat ego uciekł do Polski przez Mazowsze. Ważny to był sprzymierzeniec dla
Jagiełły, a przy ęcie ego płaciło za tylekroć przechowywanych u Zakonu buntowników
i zdra ców litewskich. Na żądanie o wydanie Plauena, król nawet nie odpowieǳiał.

Złożenie w. mistrza Henryka, późnie uwięzienie ego i zatargi wewnętrzne, nową
plamę rzuciły na Zakon w oczach Zachodu; zaległy a niewypłacony żołd książętom na-
emnym, odezwy Jagiełły niemało się przyczyniły do podniesienia nań nieprzy aznych
głosów. Nareszcie bulla papieska w Konstanc i wydana przeciwko Zakonowi, wszystkie
dawne darowizny ziem pogańskich litewskich i ruskich, przez papieżów i cesarzów uczy-
nione, skasowała. [Joannes Papa XXIII. abrogat literas et privilegia Cruciferorum contra
Lithvanos et Russos a pontificibus Imperatoribus et Regibus Romanorum concessa. Datum
Constantiae. Index Cromeri. N. ].

Zakonowi pozostawała edyną ucieczką wo na i odwołanie się do siły; nagle więc kazał
spytać króla, co wybiera: pokó czy wo nę?

Odpowieǳią było niezwłoczne na ście na czele silnego wo ska. Królewskie ufce zebrały
się w Wolborzu, gǳie i Witoldowi polecono się stawić. Przy królu stali, posiłku ący go:
ks.ks. Bernard opolski, Jan raciborski, Bolesław cieszyński, Konrad oleśnicki, Wacław
żegański, Jan łubieński, Konrad Białym zwany kozleński i Wacław opawski; chorągwie
Morawców i Czechów. Siły zebrały się dosyć znaczne. Ruszono z Wolborza, a dnia 
lipca, Witold z Rusią, Tatarami i Litwą spotkał króla w Zakroczymiu. Tu chociaż most
do prze ścia Wisły był przygotowany, z powodu ciągłych deszczów i wezbrania wód, nie
można było prze ść rzeki aż po dniach ośmiu, gdy wody nieco opadły.

Wisłę przeszedłszy, wo sko całe w kra nieprzy acielski wtargnęło; zaczęto e rozpo-
rząǳać i rozǳielać, było bowiem tak liczne, że się w żadne dolinie ednym obozem po-
mieścić nie mogło. Oprócz zebranego z Polski żołnierza, Witoldowego ludu, zaciężnych
Czechów, książęta posiłku ący znacznie e pomnażali.

D.  lipca wypowieǳenie wo ny wysłane zostało od króla i książąt sprzymierzonych.
Mistrz stał u Drwęcy i wysłał komandora toruńskiego z poleceniem napadnienia na ziemię
dobrzyńską, dla odwrócenia części sił ku e obronie. Król zdawał się kierować także na
Drwęcę, potem poszedł pod Nidborz (Neudburg), obiegł go i wziął dnia ósmego. Część
osady uciekła do Soldawy, a gród spalono.

Na grunwalǳkiem pobo owisku Tatarzy spalili przechoǳąc grobową kapliczkę. Wo -
sko posuwało się dale pod Hohenstein, który z miastem wzięto i spalono, gdyż prawie
się nawet nie broniło. Król szedł niepohamowany; a dumą krzyżacka przywieǳiony do
ostatka, niszczył nie oszczęǳa ąc kra u, nie chcąc uż teraz miarkować i wstrzymywać żoł-
nierza. Pod Nidborzem wysłani komandorowie i posły margrabi Miśni ofiarowali oddanie
ziemi michałowskie , Nieszawy i Murzyna, z warunkiem tylko, aby Nieszawa zniesioną
została; ale Jagiełło nie przy ął tego. Zwrócił się Zakon do książąt szląskich, rachu ąc na
ich pośrednictwo, ale na to odpowieǳiano tylko: wiemy, że Zakon poko u nie żąda.

Gdy w. mistrz błaga o pomoc, o wstawienie się papieża, cesarza, książąt niemiec-
kich, król tymczasem posuwa się bez przeszkody i bierze Altenstein. Tu zasposabiano się
w mąkę przez dni pięć, gdyż Krzyżacy dla ogłoǳenia wo sk dokoła byli popalili młyny.
W Guttstadt opuszczonem i spalonem przez mieszkańców kościół tylko eden i dom ka-
noniczy pozostał od ognia całym. W Heilsbergu silnie osaǳonym, nie tak łatwo poszło
oblężenie. Zaraz d.  sierpnia na wstępie, gdy wo ska przybyły, wycieczka zamkowa po-
biła zapęǳonych za łupem w ǳień świąteczny Polaków i trupy ich ohydnie pokaleczone
zrzuciła z murów. Rozpoczęte oblężenie na prośby biskupa warmińskiego rzucono, idąc
dale pod Kruczborg.

Zniszczenie kra u przez Tatar¹⁰¹ było straszliwe; wsie, osady, miasta, grody leżały
w gruzach i popiołach, trupy zawalały drogi; ǳiki lud posiłkowy nie szczęǳił ani ko-
ściołów, ani księży, ani starości, ani niemowlęctwa. W kilka tygodni trzyǳieści domów

¹⁰¹Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatarów. [przypis edytorski]
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Bożych poszły z ogniem, tysiąc górą luǳi wybito, a kra , przez który przeszli, stał pust-
ką ogromną. Ks.Ks. Szląscy kobiety i ǳiewczęta pobrane w zamian za polskich eńców
odebrać postarali się. W. mistrz coraz barǳie zniszczeniem Warmii przerażony, przy-
słał posłów, biskupów, prałatów i starszyznę do króla i książąt, prosząc o wstrzymanie
okropnego spustoszenia i ofiaru ąc przy ąć warunki, akie mu wedle Boga i sprawiedli-
wości podaǳą. Na próżno ednak; król zażądał Człuchowa, Konicy, Tucholi, Drezdeńka
i Zantoka z powiatami: Żmuǳi, zamku Memla, całego okręgu Osterodemskiego od
Drwęcy do Wisły, Nieszawy, Murzyna i kra u od Wisły po morze; do tego   kop
groszy dla żołdaków, wrócenia kosztów wo ny dla książąt posiłku ących itd. W. mistrz,
spoǳiewa ąc się pokonać Polaków niedostatkiem żywności i ogłoǳić ich, odrzucił po-
dawane warunki.

Witold zapewne wskutek za ść z panami polskiemi, czy może dla spraw litewskich,
począł się znowu domagać pozwolenia powrotu do kra u; lecz wszyscy panowie polscy,
a mianowicie Sęǳiwó Ostroróg wo ewoda poznański i starosta wielkopolski, sprzeciwili
się temu mocno i stale, mówiąc, że gdyby im konie od ęto, pieszo idąc, króla by swego
nie opuścili. Witold rad nierad pozostać musiał eszcze czas akiś i ciągnął razem pod
Kruczborg (Kreuzberg).

Gdy Krzyżacy wywza emnia ąc się niszczą Pomorze i ziemię dobrzyńską, wo ska kró-
la idą do Królewca na niziny, które się ciągną ponad granicę litewską. Tu za namową
i żądaniem Witolda palić i niszczyć miano wzdłuż granic, lecz dla wielkich powoǳi i cią-
głych deszczów, grzęzawicy i błota, dokazać tego nie było można. Deszcze wzmagały się,
a z niemi dróg popsucie.

Pochód stał się ciężkim, a głód w istocie dla przeciętego przez Krzyżaków dowozu
żywności i popalonych siół, zagrażał. Od Kruczborga szły wo ska na Passargę do Hol-
land, gǳie zamek i miasto oblężono. Tu gdy się Litwini nieporządnemi gromadami za
łupem i pochowanym po ogrodach a polach eńcem upęǳać poczęli, uderzyli na nich
niespoǳianie Krzyżacy i po mali marszałka (dowódcę) Butryma z Żyrmun i Rusina Mi-
kitę, z wielką liczbą niewolnika. Christburg, Salfeld, Liebemühl, z mnóstwem innych
miast i gródków dostały się Polakom. Część wo sk puściła się za łupem nad zatokę, skąd
też (z Frauenburga) przyprowaǳono pod Holland żywność, wina, bogaty sprzęt itd. Od
Holland ustąpili Polacy i wo sko plądrowało pod Elbląg. Około  września zdobyło zamek
ǲirgo, skąd po spaleniu pociągnęli do Riesenburga, czyli Prabuty, stare osady pruskie .
Gród ten zdobył wprzód Korybut ks. litewski i wziąwszy łup ogromny, spalił; król opa-
trzył się w żywność i zapasy. Ciągniona pod Bischoffswerder, który zdobyty szturmem;
bogata zdobycz dostała się w ręce zwycięzcom. Na raǳie postanowiono iść oblegać Toruń
i Chełmno. Zamiar ten wydał się i Krzyżacy zręcznie odciąga ąc króla od miast, które by
się niechybnie poddały, naprowaǳili go pod obronną Brodnicę, wysyła ąc umyślnie po-
słańca, który szedł niby z listem od komandora Brodnicy do w. mistrza, prosząc o posiłki
i dał się schwytać. Gdy list ten prze ęto, postanowiono oblec Brodnicę; król z Witoldem
pociągnęli pod nię i rozłożyli się obozem d.  września, sąǳąc, że zamek zaraz się podda,
gdy tymczasem przygotowany był do długie i uparte obrony.

Tu Witold znowu, obawia ąc się uż napadu Krzyżaków od Mazowsza, wiǳąc chybio-
ną wyprawę, począł dnia  września usilnie domagać się, aby mu było wolno powrócić.
Jakoż choć wszyscy temu byli przeciwni, choć król ciężko się gniewał, odstąpił od Brod-
nicy. Kronikarze polscy, pode rzewa ąc zawsze Witolda o nieszczere z królem postępo-
wanie, powiada ą, że od tego ode ścia poróżnili się i skrycie się nienawiǳąc, źle życzyć
sobie poczęli, choć pozory dawne przy aźni zachowywali. Witold na próżno starał się
potem króla uchoǳić i niechęć tę stłumić w samych e początkach. Wysłał zaraz posłów
z bogatemi dary dla króla, ale to nic nie pomogło; panowie polscy którzy się ode ściu
opierali, nie przestawali też ątrzyć króla przeciwko niemu.

Witold oprócz rachuby, która mu zniszczyć ze wszystkiem Zakon nie dozwalała, a Pol-
sce dać się wznieść kosztem ego na szkodę Litwy, przez dumę także uchylał się z posiłka-
mi, nie chcąc być uważany na równi z innemi posiłku ącemi książęty. W. mistrz ucieszył
się temu ode ściu Witolda, którego znał potęgę, a sąǳąc, że Jagiełło osłabiony przez to
został, postanowił się z nim spotkać i począł iść ku Brodnicy.

Uwiadomiony ednak dokładnie o siłach króla, który przez ode ście Witolda, nie tak
wielki poniósł uszczerbek, nie ośmielił się wystąpić do bo u. Plądrowano i niszczono wo-
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koło, a zabierano eńców. Pod ednym lubickim młynem wzięło ich razem , których
królowi sieǳącemu u stołu oddano. Oblężenie Brodnicy przeciągało się. Choroby w wo -
sku żywionym samem mięsem bez chleba prawie, zagęszczały się; gdy nareszcie poseł od
króla Zygmunta i legat papieski przybyli pod Brodnicę dla zawarcia choćby czasowego
poko u. ǲiewięć nieǳiel trwało zniszczenie posiadłości zakonnych, gdy nadszedł upo-
minalny list Zygmunta, a potem i legat Gwiller biskup Luzanny nad echał. Po krótkiem
traktowaniu, zawarte przez pełnomocników w obozie polskim zawieszenie broni, na rok
od dnia  paźǳiernika. [In loco campestri ante castrum Strosberg in terris Prussiae die sep-
tima mensis Octobris ]. Obie strony zgoǳiły się zdać spór swó na sąd papieża, króla
rzymskiego i książąt a panów Rzeszy w soborze konstanc eńskim; a dopóki pokó przez
nich uczyniony nie bęǳie, wo ny poprzestać. Wiele punktów, na które zgoǳić się nie
było można, odłożono do późnie szego czasu do rozstrzygnienia. Jagiełło mięǳy inne-
mi domagał się uwolnienia Plauena i zwrotu zabranych skarbów ego, ale Zakon prośbę
tę odrzucił. Król od Brodnicy odciągnął znowu bez korzyści żadne , prócz, że zniszczył
i osłabił nieprzy aciela. Litwa na wo nie te nic nie zyskała, chyba rozdrażnienie i niechęć
szkodliwą króla i Witolda.

Wysłani zostali natychmiast posłowie na sobór konstanc eński w interesie Polski i Li-
twy: Mikoła arcybiskup gnieźnieński, biskup gnieźnieński, Jan ku awski, Jakub płocki,
Laskaris elekt poznański, Janusz z Tuliszkowa kasztelan kaliski, Zawisza Czarny z Gra-
bowa. W droǳe eszcze spotkał król Mikoła a arcybiskupa, który dla wzięcia instrukc i
na sobór nad echał, i opatrzony przez króla darami przeznaczonemi dla osób różnych
w Konstanc i, od echał śpiesznie, gdyż i krzyżaccy posłowie także tam uż ciągnęli.

Nie chcąc rozrywać na części czynności posłów polskich w rzeczy z Zakonem na
koncylium w Konstanc i, namienim tu krótko, akie były i co wy ednać potrafili. Posłowie
ci przybyli do Konslanc i d.  listopada  r. w barǳo wspaniałym orszaku i weszli na
kongregac ę d.  Grudnia (ǳień św. Barbary). Odtąd wpływali z innemi do sporów i za ść,
które wstrząsały soborem. Polska ednak i nieporozumienie e z Zakonem, choć dosyć
często, ale przelotnie tylko zwracały uwagę o ców, za ętych nierównie ważnie szemi dla
chrześcĳaństwa sprawami. Sprawa Hussa, wy azd papieża, interesa Kościoła, odwoǳiły od
mnie szych, podrzędnych poddanych rozwiązaniu koncylium zagadnień. Nieprędko nawet
przyszło mówić o tem, gdyż przy samem otwarciu papież, potem ego ucieczka, zabiegi
cesarza, Hieronim z Pragi, Petit i tysiąc podobnych rzeczy, nie dozwalały wnieść rzeczy
polskich. Kto wie, czy staraniem Zakonu nie było usunąć ile możności rozstrzygnienie
sporu.

Biskup Jakub poznański, arcybiskup gnieźnieński kilkakroć wprzód o sprawach ko-
ścioła powszechnego oǳywali się (ses a piąta), nim do mówienia o Polsce przyszło. List
apologetyczny soboru do królów polskiego i ancuskiego czytany był na szóste ses i;
po ósme arcybiskup gnieźnieński wezwany został do komis i z arcybiskupem rypeń-
skim i bisk. Ratysbony dla narady o ednoczeniu kościoła, (d.  ma a ). Mięǳy ósmą
a ǳiewiątą ses ą dopiero [Van der Hardt], naznaczono komisarzy dla roztrząśnienia sporu
Zakonu z królem polskim, z powodu wezwania króla, który listem do koncylium i ca-
łego chrześcĳaństwa skarżył się na Zakon. Naznaczył sobór kardynała Zabarelle i dwóch
deputowanych z każdego narodu (natio) w soborze, dla rozbioru sprawy, który barǳo
się długo i opieszale dokonywał, (było to uż około – ma a  r.). Na ses i trzynaste
[Van der Hardt. t. III. s. –] Paweł Włoǳimierski kustosz Krakowski, eden z posłów
króla polskiego, przedstawił soborowi od króla traktat pod tytułem: Demonstracji, do-
woǳący przeciwko rycerzom Zakonu niemieckiego, iż chrześcĳanom nie wolno było siłą
oręża nawracać niewiernych, ani ich dóbr zagarniać z powodu wiary. Traktat ten wprost
obwiniał papieżów i cesarzów, którzy nadali rycerzom ziemie pogan, dozwala ąc ich mie-
czom nawracać; z czego korzysta ąc zakonnicy owładali Prusami, Inflantami i przyległemi
kra ami. Paweł Włoǳimierski dowoǳił w swoim traktacie, że postępowanie przeciwne
było prawu przyroǳonemu, prawu boskiemu i że go ani nadania papieżów, ani cesarskie
wymówić i upoważnić nie zdoła ą. Pismo to czytano na zgromaǳeniu narodów w so-
borze, traktowano tę kwestię, ale e nie śmiano rozstrzygać. Sprawa Jana Petit, o którą
naglono, nie dała się nad tem dłuże zastanowić.

Dopiero d.  września (czy nawet późnie nieco)  roku przyszły listy (które
czytano na dwuǳieste pierwsze ses i) od Witolda, króla, w. mistrza i Uniwersytetu
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Krakowskiego. Władysław w liście swym winszował soborowi gorliwości, z aką się dla
wyniszczenia herez i przeciwko nie ob awił; poklaskiwał staraniom o edność kościoła;
ozna miał, że roze m naznaczony święcie zachowu e. W. mistrz toż samo prawie pisząc,
prosił o stały pokó mięǳy Polską a Zakonem, którego dotąd na próżno od soboru wyglą-
dano. Te że treści były listy Witolda i Uniwersytetu. My, napomknąwszy o tem, a resztę
odkłada ąc do właściwego mie sca, wracamy do ǳie ów naszych.

Odprawiwszy posłów do Konstanc i, król Jagiełło z Niepołomic przybył do Litwy
i w Grodnie święta Bożego Naroǳenia przepęǳił, widocznie gniewnym okazu ąc się
i nieprzy aznym Witoldowi za ode ście spod Brodnicy. Unikał w. księcia, nigdy łagodnie
zbliżyć się doń i przemówić nie chciał, z widoczną trwa ąc urazą.

Radcy polscy, którzy pierwsi może byli sprawcami tego poróżnienia, teraz lęka ąc się
go, bo wieǳieli, co pociągnąć za sobą może, na próżno starali się złagoǳić króla i po ednać
ich obu. Za ich pośrednictwem i naleganiem przyszło do zgody powierzchowne ; a Jagiełło
eśli nie przebaczył Witoldowi w duszy, podał mu rękę przyna mnie dla oka luǳkiego.

W czasie eszcze pobytu Jagiełły w Grodnie, metropolita Foc usz zna du ący się podówczas
w Smoleńsku, chciał wobec króla prze ednać Witolda, który mu był widocznie nieprzy-
azny. Ruś dotąd zostawała w rzeczach wiary pod opieką Witolda; dozwolonemi nawet
były nawracania na obrządek wschodni w same Litwie, gǳie około  roku Antoni
biskup turowski za wieǳą i pozwoleniem w. księcia chrzcił i nauczał, co Krzyżacy wy-
rzucali Witoldowi. Witold ednak zamyślał zawsze, eśli nie o połączeniu kościołów obu
obrządków ( ak z prześladowania późnie szego tegoż biskupa, złożenia go z biskupstwa
przez metropolitę Cypriana i z postępku z władyką łuckim w r.  domyślać się moż-
na), to przyna mnie o niezależności duchowieństwa Rusi południowe od metropolity
moskiewskiego. Wiadomo, że Witold miał zamiar zwołać biskupów Rusi południowe ,
odsąǳić Foc usza z powodu ego łakomstwa i niedbalstwa od zwierzchnie właǳy i usta-
nowić osobnego metropolitę w Kĳowie, który by w niczem od Moskwy nie zależał; przez
co związki duchownych z kra ami naówczas nieprzy acielskiemi zerwane by zostały. Fo-
c usz uwiadomiony o tem, pragnął ze Smoleńska udać się do Grodna, prosząc o zwrot
pod właǳę swo ę prowinc i ruskich i od ętych z Kĳowa dochodów; lecz Witold myślący
o utworzeniu metropolii kĳowskie , odmówił mu i wrócić polecił do Smoleńska, skąd
Foc usz udał się zaraz do Moskwy.

Około Nowego Roku król po ednawszy się z Witoldem, z Wilna udał się do Parczowa
do królowe ; późnie ob eżdżał kra e polskie, Podole, Pokucie, Halickie itd. W Śniaty-
niu Aleksander wołoski składał hołd królowi. Cesarz i patriarcha konstantynopolitański
przysłali posłów, prosząc o pomoc w żywności, uciśnieni będąc od Turków. Wysłano za-
raz ładowne zbożem statki z portu Chaǳi-Be (ǳiś Odessa): „który port był natenczas
w ǳierżeniu litewskiem”, pisze Stry kowski.

Król przez Kobryń, Turzysko, Myto, udał się do Litwy na wezwanie Witolda.
Mięǳy Kobryniem a Mytem napadło króla zaćmienie słońca (feria -ta post octavam

Corporis Christi tertiarum hora) wpośród drogi. Niespoǳiewa ący się tego wypadku, na-
przód zdumieli, potem poklękli i modlić się zaczęli; była bowiem ciemność tak wielka,
że ptaki na ziemię padały i gwiazdy się na niebie ukazały [podobnie opisu e zaćmienie
 w Koimbrze Keppler, Astron. pars. opt. ] — król zastanowić się w droǳe musiał
i czekać, aż przeszły ciemności; echał potem dale na Wołkowysk, Wasiliszki i E szyszki,
do Trok. Naprzeciw niego o milę wy echał Witold z mistrzem inflanckim Landerem
Spanheim z pokorą, ale wesołą twarzą go przy mu ąc, i do górnego zamku wśród eziora
wiodąc z całym dworem. Naza utrz wprowaǳiwszy króla do skarbcu swego, ofiarował
mu w podarunku   kop groszy praskich szerokich (inni piszą   czerw. złot.),
czterǳieści szat sobolich, sto yzów i sto szat z złotogłowiu i purpury; dwór też kró-
lewski wspaniale przy mował i obdarował także. Miarkować można, akie były dostatki
tego, który podobno dawał podarunki. Dary Witoldowe król do skarbu krakowskiego
odesłał przez podkanclerzego Dunina i innych przybyłych panów, a potem rozdał mięǳy
dworzan swoich.
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Z Trok król z Witoldem, po echali do Kowna, skąd wodą płynęli do Wielony, dla
obe rzenia niedawno odbudowanego zamku. Witold potem w Kownie pozostał, a król
echał eszcze do Wiłkomierza nad Szwentą i do Dubinek, gǳie też niedawno wzniósł był
Witold twierǳę; z Dubinek zaś do Niemenczyna, Birż i Kostery, łowami się bawiąc. Były
w Kownie zamierzone z Krzyżakami umowy, ale te do skutku nie przyszły. Na Naroǳenie
Na świętsze Panny powrócił Jagiełło do Wilna z łowów, a tu siedem dni zabawiwszy, udał
się do Polski i częścią lądem, częścią statkami Słuczą, Prypecią, potem przez Gródek,
Łuck, Włoǳimierz, Luboml, Chełm, Krasnystaw.

Witold z Dobroslan króla pożegnawszy, wrócił do Litwy; tu za nim przybył od kon-
cylium wysłany Janusz z Teliskowa z listem od soboru. Wzywa ącym do posiłkowania
Węgrów przeciwko Turkom i do przepuszczenia Krzyżaków idących także w pomoc Wę-
grom przez kra e polskie i litewskie. Ten odebrawszy przysięgę od króla, pośpieszył ode-
brać ą od Witolda.

Wskutek listów koncylium i prośby cesarza Zygmunta, który polecił Witoldowi pod
niebytność swą Węgry, wysłane zostało do Mahomeda oblega ącego Bośnię poselstwo
polsko-litewskie, ma ące na czele Skarbka z Góry i Grzegorza Armeńczyka. Posłowie ci
wy ednali zawarcie roze mu na lat sześć, a nawet wydanie eńców. Wpływ Witolda wiele
się do pozyskania tak korzystnych warunków przyłożył.

Zakon niezgodami wewnętrznymi szarpany, był w coraz opłakańszem położeniu; lękał
się wo ny, a odwrócić e ani siły, ani postanowienia nie miał. Rokowania o każdą rzecz
szły trudno, tak że w Polsce i Litwie zamiana eńców niełatwo przychoǳiła do skut-
ku [Marienb. Dienst. ver Themi.  List. W. M. do Witolda]. Późnie nieco, wskutek
zażaleń do soboru, nastąpiła umowa w Gniewie, w części o eńców, w części o wolny
spław na rzekach pruskich i polskich a litewskich dla kupców. Wskutek tego dany Fre-
ibrief kupcom polskim i litewskim na rzekach Wiśle i Niemnie żeglu ącym, w zamian
za podobny dla Prusaków [Marien. Dominica Ramis palmar. ].

Wkrótce też handel drzewem do Gdańska z Litwy tak się stał znaczącym, że u ście
Motławy zawalone było niezliczonemi pasami. Jakieś nieporozumienia, a racze wza em-
na nieufność sprawiła, że i Freibrief cofnięto wkrótce, i umowy o więźniów znowu się
utrudniły.

Słabego wszystko zastrasza: Zakon z poselstwa akiegoś, króla duńskiego do Pol-
ski i Litwy, wniósł zaraz o związkach akichś z Danią na siebie wymierzonych. Wo na
tem strasznie szą zdawała się teraz Zakonowi, że się pomocy żadne spoǳiewać nie mógł
z Niemiec, gǳie krewni i przy aźni Plauena wielce mu szkoǳili.

Umówiony z azd na Zielone Świątki pod Słońskiem z mistrzem inflanckim Teodory-
kiem Tork, który w Trokach d.  czerwca na piśmie się do tego zobowiązał, nie doszedł,
z powodu przypadkowego na azdu na Orłów i Murzynów.

Mistrz inflancki na nowo tegoż roku w Trokach (lipiec) traktował o pokó z Witol-
dem, i chciano ustąpienia Orłowa i Murzynowa, a Zakon ustąpić się wzbraniał, oczeku ąc
sądu Soboru, do którego wysławszy posłów swoich, na lepsze wyroku miał naǳie e.

Taka była w Zakonie bo aźń Litwy, takie pode rzenia nieustanne, że na mnie szy cień
olbrzymiał w oczach Krzyżaków; którzy luǳi niewinnych ak Swalma puszkarza, zbiega
posąǳonego o namowy do psucia ǳiał w Malborgu, chwytali i ścinali.

Kościół wschodni, ak wyże powieǳieliśmy, był dotąd pod naczelnictwem Foc usza,
który razem moskiewskim i kĳowskim będąc metropolitą, zaniedbywał obie powierzo-
ne mu owczarnie. Może sprzeciwienie się akie samowładnemu Witoldowi, może upór
w nieprzystąpieniu do zamierzone edności Kościołów, albo, co na podobnie sza, chęć
zupełnego wyrwania spod właǳy metropolitów za granicą państwa ży ących, litewsko-
-ruskich prowinc i, skłoniły wreszcie Witolda do stanowczego kroku. Foc usz uż w r.
 nie dostał dozwolenia przybycia do Grodna, odebrano mu dochody z Kĳowa i zarząd
diecez i; aż w celu złożenia go i obrania nowego metropolity dla Rusi litewskie wyzna-
czony sobór biskupów ruskich w Nowogródku litewskim. Wysłany do Konstantynopola
Grzegorz Cemblak Bułgarzyn z prośbą od w. księcia do cesarza i patriarchy, aby był na
metropolitę wyświecony. Lecz tam za staraniem Foc usza odmówiono mu poświęcenia.

Naówczas przeprowaǳa ąc myśl swą do skutku, Witold zebrał w Nowogródku z azd
biskupów. Teodoz usz połocki, Izaak czernichowski, Dionizy łucki, Harasym włoǳi-
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mierski, Eutymiusz turowski, Chariton chełmski, Sebastian smoleński, odebrali pole-
cenie obrania Cemblaka, bez odnoszenia się do patriarchy konstantynopolitańskiego,
na metropolitę Rusi południowe . Sam Witold przewodniczył soborowi i d.  listopada
obrany przez biskupów Cemblak, człowiek nauki wielkie i rozumu, który pomimo prze-
śladowań Foc usza na stopniu swo em utrzymać się potrafił. Wielki ten krok do z edno-
czenia właǳy i kościołów w państwie, est dowodem, ak Witold po mował niezależność
Litwy i ak do nie ustawicznie wszelkiemi dążył drogami. Powodem pozornym do usu-
nienia Foc usza było niedbalstwo ego w zarząǳie diecez ą i chęć zapobieżenia wywozowi
sum znacznych z kra u do Moskwy.

W istocie choǳiło o z ednoczenie kościołów i niepodległość cerkwi litewskie , ob-
rządku wschodniego. Za powód obrania w akcie elekc i położono długie ociąganie się
patriarchy z naznaczeniem metropolity dla Rusi południowe , przeda ność cesarzów kon-
stantynopolitańskich, którzy po trzech czasem razem metropolitów mianowali, przykład
Bułgarów i Serbii, stanowiących sobie metropolitów. Cemblak wysłany do Carogrodu,
do patriarchy i cesarza Manuela Paleologa, przybył potem na Sobór Konstanc eński w r.
 d.  lutego z poselstwem greckiem od Manuela i Józefa patriarchy z akiemiś ca-
rzykami tatarskiemi i ǳiewiętnastu biskupami wschodniego Kościoła. Ale poselstwo to
nic dla z ednoczenia kościołów uczynić nie potrafiło.

Duchowieństwo ruskie poǳieliło się obiorem Cemblaka na dwa stronnictwa: edni
zostali pod zwierzchnictwem Foc usza, druǳy słuchali nowego metropolity.


Gdy z Polską ponawiane układy, zawsze trudno do skutku przychoǳą, a lada spór o po-
graniczne kupieckie zatargi wo nę wyraǳa, w Paryżu posłowie pruscy i polscy, z cesarzem
tam po echawszy z Konstanc i, za pośrednictwem Zygmunta i Karola VI króla ancu-
skiego zawarli roze m od dnia  września do  lipca następu ącego roku. Z edne strony
pełnomocnym był arcybiskup gnieźnieński z towarzyszami, z drugie komandor toruński.
Umówiono się dać w zakład cesarzowi zamki Murzynów, Orłów i Nową Wieś (Neuen-
dorf ). W sprawach litewskich roze m nie stanowił nic nowego.

Nim o tem wieść przyszła, był z azd w Gniewkowie ku awskim z królem, dla uprząt-
nienia niektórych trudności. Na niem uż Krzyżacy chwalili się, że brodnicki roze m
Witold ściśle zachowywał, granice od niego mieli spoko ne i rychło spoǳiewali się zu-
pełnego z te strony ubezpieczenia.

W Trokach dwakroć mistrz inflancki spory z Witoldem zachoǳące załatwił, usiłu ąc
wymóc zrzeczenie się Żmuǳi, którego ednak nie otrzymał. Starano się także o oznaczenie
granic od Kurlandii. Witold z Zakonem, w miarę wzrasta ące obo ętności dla Polski,
w coraz ściśle sze zachoǳił stosunki.

Rokowania Zakonu o pokó , więce obchoǳiły Polskę niż Litwę; w. księżę też coraz
skłonnie szym okazywał się do położenia końca nieustannym zatargom z Krzyżakami. Ci,
zawsze pode rzliwi, przypisywali to obawie napadu Tatarów, na których całych sił potrze-
bował. W lecie mistrz inflancki zawiązał z Witoldem nowe układy o osobisty z azd króla
polskiego, Witolda i w. mistrza. książę zgaǳał się na to, pragnąc poko u tak dalece, że
robił nawet dla otrzymania go naǳie e powrotu Żmuǳi, powiada ąc, że od niego zawsze
przy aźnią i dobrocią więce zyskać można niż siłą i groźbami. Ale w. mistrz na szczerszym
nawet oświadczeniom nie ufał, w nieustannych trwa ąc pode rzeniach. Dopiero na za-
pewnienia mistrza inflanckiego, że Witold szczerze poko u żąda i do niego króla skłonić
pragnie, na ten z azd zezwolił. Wkrótce potem książę doniósł mistrzowi, że sam król na
z eźǳie zna dować się nie może, ale przyśle od siebie pp. rady; na co mistrz odpowieǳiał,
iż także zna dować się tam nie bęǳie. Za staraniem ednak Witolda Jagiełło przybyć się
zobowiązał; znowu więc z azd uchwalony z wyraźnem zastrzeżeniem ze strony mistrza, iż
układy poczynione, w niczem sądu króla rzymskiego i koncylium znosić i unieważniać
nie mogą.

Z azd naznaczony pod Wieloną, we dwa tygodnie po św. Michale. Z Polski przybyli
nań z królem Wo ciech Jastrzębiec biskup krakowski, Jan z Tarnowa krakowski, Mi-
koła z Michałowa sandomierski. Sęǳiwó Ostroróg poznański wo ewodowie, Zbigniew
z Brzezia marszałek koronny i inni radę składa ący; w. ks. Witold w orszaku swo ego
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dworu; w. mistrz z inflanckim, biskup pomezański, starszyzna Zakonu, prałaci, rycerze,
radcy miast, arcybiskup Rygi, biskup Dorpatu itd.

Za pierwszy warunek podano to, co uż unieważniało rokowanie, aby Zakon nic z sobie
nadanych ziem nie był zmuszany odstąpić, od kogokolwiek bądź darowizny te pochoǳiły.
Król ze swe strony chciał ziem, akie mu ofiarowano pod Brodnicą. Z obu stron żądania
były za wielkie; Litwa miała na tem pozyskać Żmudź i owę Prusom nadaną Sudawii
połowę do granicy Mazowsza; Polska więce daleko. Z azd poczęty takiemi punktami
zasadniczemi układów, musiał spełznąć na niczem; mistrz eszcze okazał się względem
króla dumnym i zuchwałym. W gniewie, że nic nie uczynił, nie wiǳąc się nawet ni
pożegnać nie chcąc króla i Witolda, rankiem od echał. Ani do bliskiego o strzał z łuku
namiotu Władysława, ani ze statków sto ących przed namiotami w. księcia wysiąść nie
chcąc do niego, od echał nagle; o co się król nawet uskarżał do cesarza. Ta duma i akieś
znowu zaufanie w swych siłach, ostrzegać się zdawały, że Krzyżacy podżegali Tatarów na
Polskę i Litwę, i z niemi razem napaść e umyślili.

Z Wielony król i Witold po echali do Kowna, gǳie   Żmuǳinów obo e płci
ochrzciwszy znów, rozdawszy im szaty, do domów ich rozpuszczono. Odpuściwszy pp.
polskich, król i Witold po echali z Kowna do Trok. Tu nad echał z późnem przepro-
szeniem i wymówkami od w. mistrza, inflancki, ale roz ątrzył tylko słuszną urazę króla,
i Witolda nawet oburzył. Król polu ąc w Litwie, Boże Naroǳenie w Grodnie przebawił;
nareszcie troskliwy o nawrócenie Żmuǳi, wysłał od nie poselstwo do soboru w Kon-
stanc i w liczbie sześćǳiesięciu panów, na których czele stali Jerzy Gedygold, Jerzy Bo-
limin, Nadobowicz i dodany im Polak Mikoła Sępiński. Ci posłowie w r.  przybyli
w listopaǳie do Konstancy, gǳie dnia  stawili się na dwuǳieste ses i przed dosto -
nem zgromaǳeniem [Van der Hardt, IV, ] prosząc, aby im sobór pokó od Zakonu
zapewnił i dozwolił dokonać poczętego ǳieła nawrócenia. Prosili oni, aby Krzyżacy nie
wyǳierali im swobód dawnych, nie pastwili się nad niemi; aby w interesie wiary, do
które poznania i rozszerzenia u siebie czasu i swobody potrzebu ą, wo ną trapić zaka-
zano Krzyżakom kra nawraca ący się; aby im dano duchownych, potwierǳono kościół
katedralny uż zbudowany i nadany itp. Koncylium na kongregac i szczególne uraǳiło
polecić Zakonowi, aby ich nie trapił na azdami; dla nawracania zaś postanowiło wysłać
kardynała, dwóch suaganów i trzech doktorów. Kardynał Raguzy sam się do ǳieła tego
ofiarował. Dla uspoko enia zaś, koncylium, usuwa ąc Żmudź spod opieki Zakonu, oddało
e pod zwierzchnictwo cesarza, biskupom poleciło zostawić zarząd duchownym z suro-
wym zakazem Krzyżakom mieszania się w ich czynności. Ustanowienie katedry, urzą-
ǳenie hierarchii kościelne , wyświęcenie biskupów, dopełnić mieli arcybiskup lwowski
Jan Rzeszowski i Piotr biskup wileński.

Arcybiskup gnieźnieński, który w Paryżu z cesarzem będąc, znalazł tam książkę Ja-
na Falkemberga dominikana z klasztoru kamienieckiego, napisaną przeciwko królowi
polskiemu, Witoldowi, Polsce i Litwie z natchnienia Krzyżaków, a zawiera ącą na obrzy-
dliwsze potwarze i z adłe obelgi, za powrotem swoim do Konstanc i dowieǳiawszy się,
iż mnich ten zna dował się na koncylium, postarał się natychmiast, aby go uwięziono.
Laskaris elekt, biskup poznański, przyłożył się także do schwytania mnicha potwarcy,
którego książka pełna złości, zawierała niepo ęte zuchwałości propozyc e. Był to roǳa
odezwy do królów i panów chrześcĳaństwa wzywa ący do wytępienia Polaków, do zabi-
cia ich króla, do wo ny przeciwko nim, za którą nagrodę obiecywał królestwo niebieskie.
Dowoǳił w nie , że król polski est bałwanem, a wszyscy Polacy przy nim sto ący bał-
wochwalcy; że Polacy i ich król są godni nienawiści, heretycy i bezwstydni psi, liżący
womity swych nieprawości; że wszyscy, co się na zniszczenie Polski i króla e połączą,
zasłużą na życie wieczne; że większą est zasługą zabĳać Polaków niż pogan, którzy nie
tyle co oni straszni są Kościołowi powszechnemu; że Akademia, które Jagiełło był gło-
wą, heretycką est, od Kościoła chce się odszczepić i wyda e ǳieła bezbożne. Wreszcie
zwoływał królów i książąt, aby się połączyli na Polskę, dla otrzymania nagrody w niebie:
aby szli zniszczyć królestwo, a Polaków i ich króla powieszać na szubienicach przeciw
słońcu: groził sprzymierzeńcom i posiłku ącym króla, piekłem, pisząc, że walczący za Ja-
giełłę potępieni są, a ży ący u boku ego nie mogą mieć rozgrzeszenia, chyba w wypadku
śmierci i to od papieża itp.
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Szkaradna ta odezwa wniesiona przed koncylium, wzbuǳiła powszechne oburzenie;
wszyscy duchowni uznali ą godną srogie kary. Na sroże powstał na e autora Franciszek
kardynał florencki, grożąc mu więzieniem wiecznym. Z wyroku całego soboru Falkem-
berg uwięziony natychmiast, a książka osąǳona i potępiona ednogłośnie: ale Krzyżacy
uląkłszy się publicznego wstydu, gdyby w całem koncylium uroczyście wyrok ten ogło-
szony został, postarali się go wstrzymać. Papież teraźnie szy, który będąc kardynałem,
sam podpisał potępienie książki, na usilne prośby Zakonu nie chciał uż wyroku po-
przedniego potwierǳić lub przyna mnie usiłował ułagoǳić. W mie scu słów: Libellus
erroneus et haeresi plenus, książka błędna i herez i pełna, chciano wcisnąć wyrazy: Libellus
falsus et piorum aurium offensivus, książka fałszywa i pobożne uszy obraża ąca. Polakom
barǳo o to choǳiło, aby ak na sroże potępioną dla przykładu została.

Dokazać przecież tego nie mogli: nie chcąc odkładać reszty te sprawy do lat następ-
nych, opowiemy ak się skończyła.

Obrażeni odmówieniem potępienia publicznego przez papieża Polacy, odwołali się
do przyszłego soboru, a nawet elekc i Marcina V uznać nie chcieli. Francuzi przyszli
im w pomoc, gdyż Jan Petit i Falkemberg w zasadach barǳo się do siebie zbliżali. Ale
ani Francuzi, ani Polacy nie potrafili wyrobić publicznego potępienia dla siebie, cho-
ciaż koncylium nawet nalegało o to u papieża, obawia ąc się przy za ątrzenia umysłów,
odszczepieństwa.

Na czterǳieste piąte ses i ostatnie znowu Polacy silnie dopominali się wyroku; tu
papież dowiódł, ak sprzy ał Zakonowi i ak pragnął oszczęǳić mu wstydu.

Już uroczyste Amen zamykało zebranie, a biskup Katany mowę pożegnalną rozpo-
czynał, gdy Kasper z Peruzy, adwokat konsystorza, wstał pokornie, prosząc papieża od
posłów polskich, przy których sieǳiał, aby koncylium przed rozwiązaniem swem, pu-
blicznie potępiło książkę Jana Falkemberga, zawiera ącą heretyckie i szkodliwe królestwu
i królowi polskiemu wnioski, o które uż zawyrokowali komisarze co do wiary, potępiły
e pięć narodów w soborze i całe kolegium kardynałów ednozgodnie.

Paweł Włoǳimierski, eden z posłów polskich, wiǳąc, że adwokat w prośbie swó
o czemś zapomniał, wstał dla odczytania z papieru żądań, ale papież nakazał mu milczenie
i ozna mił — „że przy mu e powszechnie i niezłomnie wszystko to, co postanowiono
w materii wiary w teraźnie szym soborze conciliariter, to est synodalnie i w pełne ses i,
ale nie co by inacze uchwalone było”.

Chciał przez to rozumieć, że nie potwierǳał tego, co same nac e (narody) stanowiły,
a nie potwierǳiło całe zgromaǳenie.

Paweł Włoǳimierski nie zraża ąc się tem, chciał czytać dale , ale Marcin V zakazał
mu dale mówić pod klątwą. On więc zaprotestował tylko w imieniu króla polskiego i w.
ks. litewskiego, odwołu ąc się do przyszłego soboru i prosząc o akt apelac i. Ale papież
wprzód eszcze wydał bullę zakazu ącą odwołania od papieża do soboru.

Marcin V, wy eżdża ąc do Rzymu, zabrał z sobą uwięzionego Falkemberga, który kilka
lat eszcze przesieǳiał zamknięty. Wypuszczono go, gdy odezwę swą odwołał. Odwołanie
to przywoǳi Długosz. Puszczony na swobodę Falkemberg udał się do mistrza Zakonu po
zapłatę za swo e potwarze, ale w Toruniu Paweł Russdorf dał mu tylko cztery kopy groszy,
wzgardliwie wyraża ąc się, że książka ego więce wartą nie była i więce szkody niż korzyści
Zakonowi przeniosła. Rozzłoszczony mnich rzucił mistrzowi w oczy pieniąǳe, zelżył go
i zła ał; Russdorf kazał go precz wyrzucić, inni mówią utopić. Wyratowawszy się z Torunia
za pomocą mieszczan tamte szych, powrócił do Kamieńca, tam nową odezwę przeciwko
mistrzowi i Zakonowi napisał. Śpieszył z nią na sobór bazyle ski, gdy w droǳe schwytany
został przez przy aciół mistrza, odarty z papierów i wszystkiego, co miał. Pomimo tego
dostał się do Bazylei, skąd powróciwszy do Lignicy, w diecez i wrocławskie umarł.

Książka Falkemberga była widoczną zapłatą za traktat Włoǳimierskiego na trzynaste
ses i podany, z tą różnicą, że rozprawa kustosza krakowskiego sobór tylko i to na chwilę
za ęła, gdy Falkemberga potwarze arcybiskup gnieźnieński znalazł rozsiane w Paryżu.

Kronikarze polscy, może nie bez przyczyny, przypisu ą napad Edygi carzyka ordy kip-
czackie czyli wołgskie , poduszczeniu krzyżackiemu. Dla Zakonu wszystkie środki były
dobre, byle trafiały do celu.
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Śmiały ten na eźdźca, który raz uż zwyciężył Witolda u Worskli, wpadł nagle na
Ukrainę z ordami swemi, spustoszył ą i posunął się do Kĳowa. Zamek tylko bronio-
ny przez Polaków i Litwinów ostać się potrafił; miasto, kościoły, cerkwie, monastyry,
ozdoby starego grodu, drugi raz poszły na wieki w perzynę. Złupiono nielitościwie stolicę
Rusi, kilka tysięcy ludu poszły w niewolę, a Kĳów na długie lata niezatarte nosił na azdu
tego ślady. Cofnęli się Tatarowie śpiesznie po dopełnionem zniszczeniu, ale straty były
ogromne.

Witold pozostał z Krzyżakami w stosunkach eśli nie przy aznych, to przyna mnie po-
zornie życzliwych i powierzchownie spoko nych: obsyłano się podarkami, obsypywano
obietnicami, a korzysta ąc z czasu, krzątano około nawrócenia Żmuǳi.

Po weselu swem z Elżbietą córką Ottona Pileckiego wo ewody sandomierskiego,
wdową po Gronowskim i kilku uż mężach, starą i suchotnicą — echał król do Litwy
wiǳieć się z Witoldem, ze Lwowa do Kamionki, potem do Dobrotworu nad Bug; gǳie
przybył d. . czerwca zostawu ąc Elżbietę we Lwowie, a chcąc Witolda wybadać, co by
myślał o powszechnie ganionem małżeństwie i usiłu ąc wymóc, by e pochwalił. Nie wia-
domo, z czem od echał stąd do Glinian. Może wskutek umowy w czasie tego wiǳenia się
zawarte , wysłał Witold Jagielle przez Mikoła a Cebulkę, sekretarza swego, pożyczonych
tysiąc grzywien groszy praskich. [Datt. , w ǳień św. Katarzyny, Czacki].

Arcybiskup Jan Rzeszowski i Piotr biskup wileński z polecenia soboru, w czasie po-
bytu króla w Litwie z echali do Miednik, dla poświęcenia katedralnego kościoła pod na-
zwaniem św.św. Aleksandra, Ewenc usza i Teodoryka. Król Władysław miał kościół ten
uposażyć, tymczasem zaś Witold zobowiązał się go opatrywać. Uposażono także i nadano
dwanaście parafialnych kościołów na Żmuǳi, staraniem króla i w. księcia; proboszczowie
ich kanonikami katedry miednickie mianowani. Biskupem wyświęcony został Macie ,
kapłan z Wilna, rodem Niemiec, ale ęzyka kra owego świadomy; w parafiach osaǳeni
po większe części księża Polacy dla niedostatku, trwa ącego dotąd, duchowieństwa li-
tewskiego. Opatrzyli ich w księgi, sprzęt kościelny, fundusze, król Władysław i polscy
panowie. Jagiełło do Bożego Naroǳenia w Litwie zabawił. Ochrzciwszy resztę pogan
i nadawszy kościoły, król i Witold posłali z ozna mieniem o tem papieżowi.

Na czterǳieste drugie ses i soboru konstanc eńskiego, papież z powodu nawrócenia
Żmuǳi, potwierǳił nadania swych poprzedników uczynione królowi polskiemu i w.
księciu litewskiemu. Dwie bulle dane z Konstanc i d.  i  ma a  r. czyniły kró-
la polskiego w Polsce i Rusi wikariuszem generalnym kościoła; a Witolda podobnież
w państwie ego. Lecz Żmudź dopiero w r.  przy ęta uroczyście na łono kościoła
powszechnego. [Bulla d. Romae. III. Ibid. Sept. Pent. an. IV.  września ].


Pozorna zgoda z Zakonem Witolda, wza emnym ednak wymówkom i wyrzutom tamy nie
kładła [ stycz. Index. Napierski. Listy]. W końcu stycznia, Witold do zawarcia poko u
nakłaniać się poczynał [ibid. ]. Użyci za pośredników: biskup dorpacki Teodoryk i ks.
troppawski Przymko, mieli ułatwić spory o ile możności. Chociaż z azd dla umów z Polską
w oczekiwaniu na sąd soboru, nie doszedł lub na niczem spełzł, Witold w lutym [ lut.
ibid. ] wymagał od w. mistrza, aby pskowianom przeciwko niemu nie dopomagał,
ak on z Moskwą nie wiąże się przeciw Zakonowi; zagrażał późnie [ lutego, ibidem,
] m. inflanckiemu, iż na niego skarżyć się bęǳie przed Stolicą Apostolską, ako na
sprzymierzeńca pogan.

Oczekiwany sąd soboru, roze mem tylko nowym do d.  lipca skończył się. Na-
kazano ako zakład zdać trzy zamki cesarzowi (a przez niego Polsce) Orłów, Murzynów,
i Nową Wieś; eśliby zaś Krzyżacy wyroku nie przy ęli, oznaczono winę   czerw.
złotych, do poǳiału mięǳy cesarza, papieża i króla. Pokó taki smakować nie mógł
Zakonowi, ani miłem mu też było, że Witold mianowany był protektorem biskupstwa
dorpackiego, dla opiekowania się nim przeciw uciskom mistrza Inflanckiego. Zażalenia
Krzyżaków sprawiły, że bulla przygotowana, oddaną nie została.
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Witold umie ący pozyskać sobie Tatarów osiadłych w Litwie, których część ednak
ochrzczoną była [ paźǳ. . Napierski . List starsz. prokuratora Piotra von Wor-
medith]; — odparł niemi napad na Podole uczyniony w tym roku.

Straciliśmy z oczów Świdrygiełłę osaǳonego w więzieniu krzemienieckim na Woły-
niu, i trzymanego pod strażą. Łagodne obe ście się z nim starosty, Konrada Frankenberga,
nie tylko niewolę tę czyniło znośną, ale podało środki do ucieczki. Świdrygiełło widu ąc
się często z Daszką ks. ostrogskim, umówił z nim o uwolnienie swo e. Należeli do spisku
ruscy książęta Aleksander Nos i inni. W ǳień Wielkiego Czwartku, posłani luǳie ks.
Daszki Dymitr i Eliasz weszli do zamku, gǳie uż zmowa uczyniona była.

Książęta przypadli w nocy, w ǳiewięć tylko koni pod bramy, i dobĳać się do nie
poczęli. Ze środka otwarto im wrota; z drugie strony przystawione do murów drabiny,
rozruch w twierǳy sprawiły. Chcąc go uśmierzyć, wypadł Frankenberg z tarczą i mieczem,
lecz zabity w mie scu; zamkiem owładali spiskowi i Świdrygiełło oswoboǳony z więzienia,
bo go nikt zatrzymywać nie śmiał, uszedł. Most zwoǳony odrąbany został, a zdra cy
zamkowi podali w ręce Rusi wielu luǳi, których pościnano. Świdrygiełło rabu ąc po
droǳe, w kilkaset koni złupionych po ślacheckich dworach, ciągnął na Łuck, potem do
Multan i Węgier; aż wreszcie schronił się pod opiekę cesarza Zygmunta, szuka ąc szczęścia
to w zamierzonem ożenieniu z siostrą Konrada biskupa wrocławskiego ks. oleśnickiego,
to na dworze Ernesta ks. Austrii, to w stosunkach z Zakonem itp.

Gdy się to ǳiało, Witold zna dował się w Trokach, z Moniwidem i starszyzną swą
naraǳa ąc się, co by miał począć ze Świdrygiełłą, o którym sąǳił w początku, że wo nę
domową zapali. Lecz burzliwy Świdrygiełło nadto był słabym, ażeby nawet za pozorny
powód do wo ny mógł służyć. Zamieszanie buntem ego wzniecone na chwilę na Wołyniu,
wezwało Witolda do Łucka; gdy zaledwie przybyłego tuta wieść smutna pośpiesznie
eszcze wracać zmusiła.

Żmudź dotąd ani wiary nowe , ani panów swych znieść i cierpieć nie mogła: gwał-
towne może nawracanie, żal po bogach dawnych, zgaszonych ogniach i wyciętych ga ach,
może poddmuch krzyżacki, zroǳiły tu ogromne powstanie. Żmuǳini w lecie tego ro-
ku, podniósłszy się przeciwko duchowieństwu, biskupowi, staroście i ego urzędnikom,
wygnali ich, kościoły popalili. Ślachtę, która przewodniczyła nawracaniu, wymordowali
i porabowali e dwory. W. książę pośpieszył z wysłaniem na Żmudź posiłków; schwy-
tanych sześćǳiesiąt buntowników na gardle ukarać kazał. Pożar ednak wzniecony trwał
eszcze. Zakon zwycięsko wołał, że Żmudź chrześcĳańską nie była, choć ą za taką na
soborze przedawano. Lud tłumami zebrany wpadł w Rosieńskie na włości ba orasów
niszcząc ich osady, potem w Miednickie, w Krzetowie i innych okolicach. Nareszcie wy-
lało się powstanie na ziemie pruskie, niszcząc około komandorstwa memelskiego. Witold
użył całe srogości na powstrzymanie zamieszek: ścinano, więziono, brano pode rzanych,
i tym ledwie nieszczęsnym sposobem, trochę spoko u okupiono.

W Polsce za mowano się w tym czasie na dwóch z azdach w Gnieźnie i Łęczycy książ-
ką Falkemberga. W Gnieźnie czytano ą przełożoną po polsku, a król zasięgał rady, czy
odpowiadać na nię i mścić się za takie bezeceństwa należało? PP. rady życzyli pogarǳić
lichą potwarzą. W Łęczycy mówiono znowu o tem, król oǳywał się do papieża pro-
sząc, aby pismo i pisarza razem spalić rozkazał; ale Marcin V u ęty przez Krzyżaków, na
usilne naleganie nic nie odpowieǳiał. Z Łęczycy wysłano posłów do Witolda, Macie a
z Łabiszyna wo ewodę brzeskiego, Piotra Szaańca podkomorzego krakowskiego, Mar-
cina z Goworzyna pisarza, dla narady o sposobach uposażenia i wyǳielenia Świdrygiełły,
którego z Witoldem po ednać chciano; o co cesarz się wsławiał. Dał się Witold namó-
wić na zgodę i uǳielił gle tu na powrót Świdrygiełły do kra u. Na wstawienie się cesarza
i króla, wyǳielono mu znowu w Rusi: Brańsk i Nowogródek Siewierski, przy których
do śmierci Witolda pozostał.

Po śmierci Zedy (Saladyna) sułtana tatarskiego, który służył Witoldowi w wypra-
wach  i  przeciwko Krzyżakom, pozostali trze synowie: Keremberden, Belsabuła
czyli Tochtamysz i Geremferden. Keremberden chcąc zawładnąć ordą Kipczacką, wygnał
swych braci, którzy musieli uciekać do Litwy. Usiłu ąc podnieść dawne Tatarów zna-
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czenie, rozpoczął na azdy i łupieże, namawia ąc Edygę do napadów na ziemie litewskie,
niszcząc Podole i Ukrainę.

To postępowanie zmusiło Witolda do zrzucenia go z carstwa i posiłkowania prze-
ciwko niemu bratu Betsabule. Betsabuła w Wilnie czapką i szubą bogatą udarowany,
mianowany carzykiem, z posiłkiem Tatarów litewskich, wyprawiony został na brata. To
posiłkowanie ednych przeciwko drugim i podżeganie kłótni książątek tatarskich, dąży-
ło do owładania niemi i osłabienia ich. Witold żadnego nigdy nie odepchnął, owszem
przy mował te narzęǳia rozterek i bo ów.

Betsabuła wypęǳił Keremberdena i zmusił go do ucieczki, lecz prześladowanie i sro-
gie rządy przywróciły pierwszemu utraconą właǳę. Wkrótce Keremberden zawładał zno-
wu stolicą, brata po mał i ściąć rozkazał. Ostatni brat na młodszy, Geremferdenem u na-
szych pisarzy zwany, uszedł do Litwy; tego z kolei wspaniale barǳo na chana ordy Witold
podniósł w Wilnie, wyprawu ąc znowu z posiłkami na brata. Szli z nim Tatarowie litew-
scy i Litwa; naczelnikiem wyprawy uczyniony Mikoła Raǳiwiłł, eden z marszałków
litewskich.

Keremberden uszedł wcześnie ze swe stolicy, szuka ąc schronienia w Kazaniu. Ści-
gano go, dognano i u ęto ze skarbami, które uwoził.

Tatarzy śmiercią go, za zabicie brata Betsabuły, ukarali; a Geremferden naczelnikiem
ordy i użytecznym został sprzymierzeńcem dla Litwy. Wyprawa pod woǳą Raǳiwiłła
wróciła szczęśliwie do kra u; a zamieszki w orǳie ukończyły się pozyskaniem e pod
wpływ Witolda.

Uspoka a ąc Żmudź i posiłku ąc Tatarom, w. książę miał czas eszcze urząǳać się we-
wnątrz kra u. Nałożone w tym roku po Litwie całe opłaty (daniny) od wszystkich klas
społeczeństwa, na ba orasów, mieszczan i wieśniaków, w stosunku do mienia każdego.
W ten sposób uregulowano podatkowanie dotąd zapewne nie dość stałe i ciężące na bar-
ǳie na na licznie sze , ale na uboższe klasie narodu. Szkoda, że listy krzyżackie, które
o tem wzmianku ą, nie przytacza ą szczegółów urząǳenia; lecz samo za ęcie ślachty do
stanów podatku ących uż wskazu e, na ak sprawiedliwych osnutym było zasadach.

Śmierć drugie żony Witoldowe , Anny, z którą w. książę, długie przeżył lata i na roz-
maitsze wespół przecierpiał losy, na chwilę zasępiła czoło bohatera. W. ks. Anna umarła
w Trokach d.  sierpnia  r., a pochowaną została w Wilnie, w kościele katedralnym,
przy ołtarzu św. Michała. W ǳie ach życia Witolda, niepospolite za mu e mie sce to-
warzyszka wierna do zgonu, wybawicielka z krewskie niewoli. Ona była gwiazdą asną
burzliwego w początkach i miotanego żywota Witolda; i mogła się spoǳiewać być mat-
ką zacnego rodu, gdyby krzyżacka trucizna nie zgłaǳiła dwóch e synów, których matka
nosiła w sercu do śmierci, i wyryć kazała na pieczęci swo e . Na starość została samą ed-
ną. Witold szanu ąc ą i zostawu ąc przy dosto eństwie, wcześnie gotów był do zawarcia
nowych związków, gdyż kobieta, którą późnie zaślubił, przed ożenieniem podobno za
ulubienicę ego uważana była publicznie, i Krzyżacy usiłu ący zawsze ǳiałać przez ko-
biety, uż o związku z nią Witolda wieǳieli [List kmdr. Ragnedy do W. Marszałka. 
kwiet. ].

W. ks. Anna była pobożną, ak to dowoǳą pielgrzymka e do Prus i dary kościołom;
sprzy ała Krzyżakom, którzy przez nią często trafiali do Witolda. Zakon bole ąc nad tą
stratą, odprawił po nie uroczyste żałobne nabożeństwo [List W. Mistrza do W. Księcia
d. Marienb. am. T. Laurentii. ].

Witold został pośrednikiem do zgody mięǳy Zakonem a królem polskim, zgody
wiecznie pro ektowane , która nigdy do skutku przy ść nie mogła.

Z Łęczycy król przez Lublin ciągnął do Litwy z Wo ciechem Jastrzębcem biskupem
krakowskim, Janem Kropidło, biskupem ku awskim, Janem z Tarnowa krakowskim i Sę-
ǳiwo em Ostrorogiem poznańskim wo ewodami, przez Stoki przybywszy do Niemna,
a siadłszy w Dubnie nadniemeńskiem na statek, płynął do Grodna; skąd w dół udał się
na spotkanie Witolda oczeku ącego nań w Dorsuniszkach. Umówiono drugi z azd pod
Wieloną.

Szło o oddanie, wedle wyroku soboru, trzech zamków w ręce cesarza. Krzyżacy pro-
testowali się, że nie był wysłany nikt do ich przy ęcia; ale nareszcie zdać byli zmuszeni
Henrykowi Stosch, legatowi cesarskiemu.
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To przyśpieszać zdawało się układy w Wielonie, chociaż pierwszy z azd nie mógł króla
do drugiego zachęcać. W. mistrz przybywał znowu w poczcie znakomitych osób, z arcybi-
skupem kolońskim i ryskim, biskupem dorpackim, mistrzem niemieckim, komandorem
Alzac i i wielu innemi z starszyzny miast hanzeatyckich. Wezwano cesarskich posłów,
ale ich Zygmunt nie wyprawił; legac i papieskie nie uważa ąc za potrzebną, sam król ą
wstrzymał. Mistrz inflancki przez Żmudź uspoko oną dostał się do Wielony we  koni.

Nakazano modły w Prusiech o pomyślne zawarcie poko u.
W. mistrz położył się obozem niedaleko Wielony na wyspie niemnowe . Król i Witold

w licznym poczcie, zostawiwszy królowę w Kownie, nad echali w połowie paźǳiernika.
Rozpoczęły się układy w sposób na gorszy, bo obie strony za wiele pragnąc zrazu, ustą-

pić od żądań swych nie chciały. Król żądał ustępstwa Żmuǳi, połowy Sudawii, Nieszawy,
michałowskie ziemi, Orłowa, Murzynowa i Nowe Wsi. Odpowieǳiano mu, że Zakon
ma niezaprzeczone prawa do posiadania tych ziem, a sam pokó toruński e utwierǳił.
W. mistrz odwoływał się znowu do sądu papieża, cesarza, książąt i rycerzy. Na próżno
pośrednicząc biskup dorpacki usiłował zbliżyć króla i w. mistrza; z azd spełzł na niczem
i w. mistrz od echał nic nie ustąpiwszy.

Żałobne listy królewskie na Zakon wyszły zaraz z Trok i Wilna do papieża, cesarza
i chrześcĳańskich panów. Król rozpuściwszy radę, pozostał w Litwie i udał się do Grodna.
Witold zaś po stracie żony niedługo bole ąc, spiesznie zaślubić myślał ulubioną swą Ju-
liannę, siostrzenicę zmarłe żony, córkę Algimunda ks. olszańskiego, wdowę po ks. Janie
Karaczewskim, kobietę wielkie piękności, ale chciwą i przewrotną. Piotr biskup wileński,
z powodu bliskiego pokrewieństwa ze zmarłą żoną, bez rozwiązania Stolicy Apostolskie
związku tego pobłogosławić nie chciał. Na próżno w. książę prosił, groził i upierał się;
nic nie pomogło.

Kapłan stał przy prawie. Ale znalazł się inny, przybyły z królem Jan Kropidło (z ks.ks.
opolskich) biskup ku awski, który nie zważa ąc na kanoniczne przeszkody, ślub ten w li-
stopaǳie pobłogosławił. Wesele odbyło się w Grodnie, skąd królowa wróciła do Polski,
a król po echał do Trok i Merecza dla łowów, gǳie i Boże Naroǳenie świętował; potem
za Niemen, na Wingry, dla polowania także wy eżdża ąc.

Tu gdy się łowami bawił, Krzyżacy, którzy obawiali się króla Władysława, za osobi-
stego uważa ąc go nieprzy aciela, i z ego namowy lękali się zupełnego z Prus wygnania,
a przesaǳenia do Cypru, uczynić mieli zasaǳkę na ego życie.

W czasie łowów, komandor Rastemburga ukazał się naprzód z trzema tylko ludźmi,
akby dla rozpatrzenia liczby i siły dworu królewskiego. Wzbuǳiło to poselstwo pode -
rzenia, tak że król spiesznie uszedł do wsi Jancza i rozesłał swoich na zwiady. Znaleziono
zasaǳkę  koni, przednię straż licznie szego ludu składa ącą; a król przerażony pośpiesz-
nie eszcze, przez ednę noc dwanaście mil u echał na saniach pęǳąc do eziora Methis,
skąd do Grodna bezpiecznie się dostał. Jakkolwiek nie est dowieǳionym zamiar Krzyża-
ków, ich rozdrażnienie, przestrach, gniew, przy wielu innych postępkach zdraǳieckich,
świadczą o prawdopodobieństwie.

Wypadek ten roz ątrzył króla, a rozgłoszony, zrażał do reszty ku Zakonowi cesarza i książąt
niemieckich, dotąd mu sprzy a ących. Naraǳano się nawet nad zupełnem zniszczeniem
Zakonu lub wygnaniem ich z Prus tam, gǳie by wedle reguły swe , z pogany eszcze wal-
czyć mogli. Postrach padł na mistrza i braci; usposobienie papieża, cesarza, króla duńskie-
go, Władysława nareszcie, zobo ętnienie i wstręt dawnych przy aciół, groźną zwiastować
się zdawały przyszłość.

Dotąd przy aźń i życzliwość Witolda pocieszała Zakon utrzymaniem poko u od Litwy;
lecz i tę listy obraźliwe i postępowanie niegodne zachwiały.

Witold otwarcie [ marca; Napierski, ] groził uż w. mistrzowi, że nadal nie zna -
ǳie w nim dawne powolności i życzliwości, eśli postępować bęǳie ak dotąd. W ma u
zabierać się zdawało na wo nę z Zakonem [ ma a; Napierski ]. Powodem do tego
było przetrzymywanie zbiegów Rusinów w Ragneǳie, tamowanie handlu Kowna z Kró-
lewcem i nareszcie nieta ne zapewne Witoldowi, nowe związki Zakonu ze Świdrygiełłą.
Burzyciel ten znowu z Zakonem się znosił, a Krzyżacy spoǳiewali się, że Żmudź zniechę-
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coną względem Witolda srogiem ego obe ściem, gwałtownem nawracaniem i świeżemi
kary, potrafią do powstania na rzecz Świdrygiełły nakłonić. Wśród powabnych obietnic
zgody, tłumaczeń pokornych, Zakon umawiał się o zdrady zawsze i knuł e po cichu.

Witold i król, znowu gotowali się coraz wyraźnie do wo ny: zaciągi w Niemczech
czynione, zbieranie Tatarów i Rusi nie zostawiło wątpliwości Zakonowi, że na niego siły te
obrócone być ma ą. Witold usiłował nawet skłonić do posiłkowania przeciw Krzyżakom
w. księcia moskiewskiego, nie mogąc rachować na pomoc w luǳiach od zniechęcone
Żmuǳi.

Krzyżacy gotowali się także do bo u.
Cesarz i papież zdawali się chcieć temu zapobiec, ale im uż Krzyżacy nie dowierza-

li, zwłaszcza cesarzowi, więce na legatów papieża rachu ąc [bulla papieska Mantue XIII,
Calend. Febr. p.n.a. secundo]. Bulla O ca Św. ubolewa ąca nad niezgodami, obiecu ąca
pośrednictwo stolicy rzymskie , uspokoiła nieco Zakon; nieustanne przygotowania wo-
enne przecież całkiem polegać na tem nie dozwalały. Król Jagiełło z echał się z cesarzem
w Koszawie, ale tu nic nie uczyniono, gdyż w. mistrz wezwany, posłał tylko na swo e
mie sce komandora toruńskiego. Legaci papiescy, Jakub biskup Spoletu i Ferdynand bi-
skup Lukki, przybyli z królem do Polski, gǳie otrzymawszy warunki poko u, po echali
wyrozumieć żądania Krzyżaków do Marienburga i Torunia.

Przybyli i pełnomocnicy polscy do Inowrocławia: arcybiskup gnieźnieński Mikoła ,
biskupi Jakub płocki i Andrze poznański, Sęǳiwó Ostroróg wo ewoda poznański itd.

Z niemi z echać się miano w Gniewkowie Ku awskim, gǳie ako pełnomocnicy wy-
słani od Zakonu biskup Jan ermlandski, Gerhard pomezański, wielki komandor, mar-
szałek, w. szatny i inni. Polscy posłowie (oprócz innych artykułów) żądali dla Litwy
zupełnego oddania Żmuǳi, z granicami od morza i Niemna do Memla sięga ącemi.

Zakon odrzucił dość ciężkie poko u warunki; Polacy ustępowali nieco z granic Żmu-
ǳi opisanych i innych wymagań; ale to do niczego nie wiodło. Zaproszeni posłowie do
Torunia dla złożenia dowodów; legaci papiescy skłonili dla zgody w. mistrza do postą-
pienia Żmuǳi w ściśle opisanych granicach, Orłowa, Murzynowa i Nowe Wsi, z opłatą
  czerw. zł. dla króla; — ale Polacy przy ąć takich wniosków upoważnieni nie by-
li. Znowu więc starano się przyna mnie opisać z obu stron na sąd polubowny królów
i książąt, ale i do tego nie przyszło. Widoczne sprzy anie legatów Krzyżakom, skłon-
ność dla nich i stronniczy sad, tak obruszyły posłów polskich, a potem króla, że dalszego
traktowania unika ąc, odwołał się do papieża ze skargą i żalem na pośredników zesłanych.

List królewski do papieża w tym przedmiocie pisany tak est charakterystycznym,
tak poważnie pięknym i głębokiego żalu pełnym, że nie możemy się powściągnąć, aby-
śmy choć początku ego nie umieścili tu na próbę. Kra , którego królowie w ten sposób
oǳywali się do głowy chrześcĳaństwa, nie stał na stopniu wykształcenia tak niskim, ak
ǳiś sobie, dla małe liczby pomników wyobrażamy.

„Odebraliśmy — pisze Jagiełło — listy Wasze Świętobliwości w spra-
wie mięǳy nami a Mistrzem Zakonu Niemieckiego w Prusiech i przy ęliśmy
posłów, których W.Ś. posłaliście dla uczynienia poko u mięǳy nami, a za-
ǳierżenia tych, którzy traktaty zawarli. Ja zaś O cze święty, choć nie mogę,
tylko pochwalać co W.Ś. pochwalacie, a potępiać, co potępiacie, wszakże
musiałem boleć, że ciż posłowie W.Ś. nie wysłuchawszy strony mo e , bez
nie nawet, nie ako sęǳiowie, a ako kusiciele, wydali przeciwko mnie wy-
rok, ak gdybym czego żądał niesłusznie, akby sprawiedliwość żądań strony
przeciwne okazywała się z tego właśnie, o co się a dopominałem. Co uczy-
nili tem niesprawiedliwie , że wyrok ów ich wprzód wszystkim obcym niżeli
mnie ogłoszony został. Dali stronie przeciwne listy, któremi by się przed
książęty usprawiedliwiać mogła, a mnie ucisnęli. Chociaż przez to prawom
moim żaden się nie stał uszczerbek, ak to W.Ś. listy otwartemi ostrzegliście,
ale na sławie ponieśliśmy szkodę wielką; wyda ę się ako potwarca i niesłusz-
nych wo en podżegacz. Czemu tem barǳie po mężach owych się ǳiwię, iż
się tak pośpieszyli z szybkim wyrokiem, gdy ich ako luǳi doświadczonych
i uczciwych, i za takowych znanych W.Ś. zaleciliście w początku dla spra-
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wy te wysaǳa ąc, a a też od prałatów i panów państwa mego, którzy na
konstanc eńskim zna dowali się soborze, wiele o nich z pochwałą słyszałem.
Albowiem i oni sami w przytomności strony przeciwne , przy sługach ich,
nie raz, ale po wielekroć w różnych mie scach słyszeć się dali, że oni spra-
wiedliwe stronie sprzy a ą, my zaś niesłusznych rzeczy żądamy: poddanych
nawet strony przeciwne i obcych luǳi do obrony Zakonu i posiłkowana go
zachęcali. Można by przebaczyć temu, że pomagać chcieli tym, których za
szczególnie przy aznych sobie obrali i w ich położeniu godnemi pomocy być
sąǳili; lecz nade wszystko przykrem i boleśnem est dla mnie to, że sławę
mo ę i strony mo e , która ich w niczem nie obraziła, w obliczu całego świata
niegoǳiwie szarpali. Stąd wynikło, że a z naǳiei poko u wiecznego przez
nich dokonać się ma ącego wedle obietnicy W.Ś. wyzuty, a przeciwnicy moi
świadectwem ich pokrzepieni, do zgody trudnie szemi się sta ą. Nie nowa to,
ani nie zwykła rzecz dla strony przeciwne , że akiemi tylko środkami i spo-
soby mogą, stara ą się imię mo e bezcześcić. Boć przez Jana Falkemberga
mnicha, którego więzienie W.Ś. słusznie zamknęło, o inne mnie rzeczy po-
mawiali i wielokroć potwarzali, akobym był przyszłym kościoła burzycielem
i wiary chrześcĳańskie zagładą.

Lecz com czynił, czy to w wo nach przeciwko nim, którzy się zowią
sługami wiary, czy to czasu poko u z drugiemi i z niewiernemi, których do
wiary prawǳiwe przywiodłem, nie tak słowa ako racze czyny mo e świad-
czą. Gdy przedtem do wo ny mnie podbuǳali, gwałcąc traktaty wiecznego
poko u, mięǳy królestwem mo em a niemi zawarte; — obozy ich rozpro-
szyłem z pomocą Bożą, a większą część ziemi ich podbiłem; pozostali zginęli
w walce. Przecieżem nigdy podbĳa ąc ziemie okrucieństw nie popełniał, ow-
szem ze wszelką luǳkością ziemie te z eńcami, gdy do poko u przyszło, za
małym wykupem wróciłem. Pokó ten oni złamali powtórnie, a a z wo -
skiem mo em musiałem ziemie ich na echać, niemałą liczbę grodów znacz-
nych pobrałem, a na żądanie i upewnienie Na wyższego Pasterza naówczas
panu ącego i P. Lanseńskiego Nunc usza a P. Zygmunta Rzymskiego i Wę-
gierskiego Króla, wo ska mo e cofnąłem, anim ziemi ich pustoszyć dozwolił:
lecz zawarłem roze m, w naǳiei te i wierze, że za łagodność mo ę miałem
sprawiedliwością być zapłacony, trwałym poko em a zgodą.

Sąǳiłem, iżem się wywyższył wielce, słucha ąc takich pośredników i na-
uczycieli, i wielkiego szukałem zwycięstwa, przewyższa ąc ich okrucieństwa
i nieprzy aźnie a wściekłości, luǳkością mo ą. Lecz i teraz nawet na prze-
ǳiwnie szy O cze, gdy nie pozostała, zda e się, mięǳy nami poko u naǳie a,
gdyśmy z bratem moim Witoldem W. Ks. Litwy, zebrali wo ska wielce uż
liczne, dobrze zbro ne, wprawne do bo u, dozwalam mówić, co zechcą; u-
żeśmy blisko ziem nieprzy acielskich, — przecież szanu ąc wieleb. O ca P.
Bartłomie a arcybiskupa Mediolanu, od Króla Rzymskiego upomina ącego
nas, abyśmy się wstrzymali z wo skiem od ziem ich, a przy ęli roze m; na -
niesłusznie szy niech sąǳi, eżeliśmy to czyniąc nie okazali się na większemi
przy aciółmi poko u. Tylekroć obrażeni, tylekroć wyzywani z bronią w ręku,
dla wo sk naszych łup, dla nas zwycięstwo łatwe, gotowe mieliśmy; wszyst-
kośmy przecię odłożyli na stronę, aby się krwi chrześcĳańskie oszczęǳiło,
a awnie okazało, że my zmuszeni tylko i po niewoli, oręż na sług wiary
podnosim.

W doprowaǳaniu niewiernych do wiary chrześcĳańskie , ileśmy pra-
cowali, ile uczynili, nie chcemy się chwalić. Temu chwała niech bęǳie, od
kogo się spoǳiewamy nagrody; a pewnie więce daleko, daleko skutecznie
dokonalibyśmy i więce śmy czynili wierze Chrystusowe sług, gdyby nam
różnemi sposoby i drogami, przeszkód ku temu nie kładli. Gdyby od cza-
su, ak przez chrztu łaskę odroǳony zostałem i wiarę prawǳiwą przy ąłem,
policzyły się owoce, akie a świecki człowiek, i nie a, ale Bóg przeze mnie
uczynił, a porównały się z temi owocami, które wiara odniosła od nich,
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duchownemi się mieniących, nawet od czasu ich ustanowienia, choć oni
obrońcami wiary się zowią — wiele by niższemi ode mnie się okazali: dla
tego to oni bole ą tak gwałtownie, że nie wszystkich sąsiadów pogan ma ą
i niewiernych, aby z niemi walczyć i ma ętność ich zabierać mogli.

Ja zaś żądam mieć wszystkich sąsiadów chrześcĳanami i cały ród luǳki,
abym z nim pokó stały mógł utrzymać. Dalekich nawet nieprzy aciół wiary
Chrystusa, ile sił moich gonię, abym ich lub nawrócił, lub zniszczył. Teraz
oni (Zakon) sta ą mi na przeszkoǳie; a ich więce lękać się muszę niż bar-
barzyńców i pogan. Ci ode mnie nic bezbożnego nie żąda ą, ani krwi mo e ,
ani zaguby zupełne .

O czem gdyby się byli przekonali posłowie W.Ś. nie tak by się pośpieszy-
li z wyrokiem przeciw imieniowi i sławie mo e . Słusznie bowiem czynności
racze na dobrą niż na złą stronę tłumaczyć. Po mu ę teraz, co W.Ś. powie-
ǳieć raczyliście, że oni są pośrednikami poko u, boć zrazu edne stronie coś
przyznali, potem drugie , aby e łatwie do zgody i poko u przywieść. Lecz
eśli tyle przyznali tym, którzy poko u unika ą, że im się przypodobywa ąc
tak ciężko sławę mo ę i imię szarpnęli i potępili, cóż mnie równego i godnego
mnie przyzna ą, który pracu ę dla poko u i staram się o niego? abym się nie
wydał bo aźliwym i tchórzliwym nie okazał. Wyglądać będę, aby dali odpo-
wiedź, eśli być może, która by mogła obelǳe mnie wyrząǳone wyrównać
i ą nagroǳić” itd.

Wyglądano pewne uż wo ny, gdyż zaciągi polskie, usposabiania się do wo ny Wi-
tolda, ściąganie Tatar, przymierza z Rusią, nieta ne były Zakonowi, który ze swe strony
ostatka sił i zapasów dla podołania dobywał, woła ąc głosem żałobnym o ratunek i pomoc
na Zachód. Legaci papiescy poświadczyli wszystko, co im Zakon polecił poświadczyć, po-
chwalili, co kazano pochwalić, zganili, co zganić dano. Pozostali eszcze w Prusiech, gdy
nadeszli posłowie od Króla Rzymskiego do w. mistrza z listem Króla Polskiego, który
im zdawał całą rzecz na sąd ego bez odwołania; obiecu ąc do wyroku Króla Rzymskiego
zastosować się, byleby wypadł przed św. Michałem.

Choǳiło o to, aby i w. mistrz zgoǳił się na wyrok króla rzymskiego, czego uczynić
właśnie nie chciał. Komandor toruński na z eźǳie w Koszawie odmówił opisu; ociągano
się z nim i pode rzewano obu monarchów o zbyt ścisłe stosunki i zmowę poprzednią na
szkodę Zakonu. Obrażony król rzymski groził, że zawrze przymierze z Jagiełłą i posiłkować
go bęǳie; znów wo na zdawała się bliską wybuchnienia, a Zakon tylko podwa ał starania
o pomoc króla czeskiego, książąt Rzeszy i miast niemieckich. Witoldowe siły uż stały
na granicy. Ruś groziła Inflantom, których ogołocić z wo ska nie było można; żołdaków
opłacić nie było czem, choć wszystkie srebrne naczynia, nawet z kościelnych skarbców na
pieniąǳ przebito; na emnicy odmawiali posługi. Nakazano modlitwy, posty, ałmużny,
a postrach dochoǳił do na wyższego stopnia.

D.  lipca upływał roze m do dnia św. Małgorzaty zawarty; nic zda e się nie mogło
uratować uż Krzyżaków, gdy papież, uwiadomiony o nieszczęśliwym ich stanie, wysłał
z na większym pośpiechem dla wstrzymania kroków nieprzy acielskich Bartłomie a Capra
arcybiskupa Mediolanu i dwóch posłów króla angielskiego zna du ących się podówczas
u króla rzymskiego.

Jagiełło był uż z wo skiem w ziemi dobrzyńskie , Witold ciągnął przez Mazowsze;
M. inflanckiego wstrzymywało w mie scu przymierze przez Witolda z W. Ks. Moskwy
zawarte.

Bartłomie Capra zniósłszy się z dawnie szą legac ą papieską, pracował szybko nad
zawarciem roze mu, a racze przedłużeniem dawnego, i nad skłonieniem w. mistrza, aby
się poddał zarówno z królem polskim sądowi króla rzymskiego. Przecież roze m do d. 
lipca następu ącego roku zawarty został [In suburbio Castri Grudenz an.  XIX mensis
Julii]. Ale mistrz wielki nieufny i pode rzliwy, bo czu ąc się słabym, zażądał eszcze zarę-
czeń od Jagiełły, że przy mu e nowe zawieszenie broni i zda e się na sąd króla rzymskiego.
W obozie pod Bęǳinem, król i Witold potwierǳili nowy roze m, za którego dochowa-
nie ręczyli także arcybiskup gnieźnieński, krakowski i płocki biskupi [In loco campestri
exercituum nostror. circa villam Banǳino in crastino S. Jacobi. ].
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Wo ska odstąpiły od granic, a mistrz zmuszony opłacić na emnego żołnierza, musiał
też powiększyć i tak ogromne w Prusiech podatki i opłaty. Król rzymski odłożył sąd
swó do następu ącego roku, za zgodą stron obu, usiłu ąc postrachem wytargować co na
Krzyżakach.

Wmieszanie się do spraw tatarskich Witolda, a na barǳie osaǳenie ostatniego cha-
na na stolicy, przewagę Litwy w te stronie utwierǳiło. Odtąd Tatarowie coraz barǳie
zwracać się poczęli ku Litwie i wiernemi e sprzymierzeńcami zostali. Część Tatar¹⁰²
za Dniestrem będąca podlegała W. Ks. Litewskiemu, ma ąc od niego pozwolenie ko-
czowania i pastwisk około u ścia Dniepru i Dniestru; inni wszakże za Dnieprem ku
Donowi ży ący, dla bliskości Noha ców, Kipczaków nie podlegali Litwie. Tych podbił
Haǳi-Gere uroǳony w Trokach i wychowany w Litwie, którego Witold na Perekop-
skiem chaństwie osaǳił, i z podbitemi razem wspierał Litwę. Litwa potężnie coraz ku
morzu Czarnemu rozciągała się. Tu port litewski Haǳi-Be zna dował się, skąd nieraz
do Konstantynopola statki zbożem ładowane wychoǳiły. Litwa od Tatar miała zamki
u Dniepru: Kremienczug, Upsk, Hierbede ów-róg, Missuryn, Koczkos, Tawań, Barhuń,
Tiahyń (Bender) i Oczaków. W nich opierała się niepodległym ordom, za dońskiemi
wody koczu ącym. Za czasów Witolda, składem handlu wschodniego była Kaffa, skąd
szły karawany kupieckie przez Perekop do Tawania, do Kĳowa i dale .

W Tawaniu była komora, gmach murowany z kamienia, gǳie odbierano cło od to-
warów w imieniu Witolda i karę pieniężną od Tatar, oskarżonych o występki, zwaną
Osmiectwo. Komorę tę zwano: Łaźnią Witoldową, może na pośmiech poganom, że ich
tam dobrze celnicy oǳierali i parzyli ak w łaźni. W tych czasach kiedy Tatarów, ak
wszystkich prawie sąsiadów, ǳielnie trzymał na woǳy Witold, ma ąc po sobie chanów
tatarskich, gdy ziemie mięǳy Dnieprem dolnym a Bohem i obu Ingułami były wolne od
napaści, ślachta litewska i polska osiadała tam, późnie przez swobodnie szą ǳicz wypar-
ta. Witold zbudował był dwa mosty na dolnym Bohu i za mował się ożywieniem stepu,
który wraz z nim obumarł, przechoǳąc powoli, po panowaniu Kazimierza Jagiellończyka
uż, we władanie tatarskie.

W tym roku lub nieco wcześnie , gdyż kroniki nasze zaraz to po napaǳie na Kĳew
kładną, Edyga stary wóǳ wysłał do Witolda, prosząc o pokó , posłów z darami, trzema
wielbłądy pokrytemi suknem szkarłatnem i dwuǳiestą kilką końmi. List ego pełen był
wschodnie barwy. „Książę mocny! — pisał Edyga — pracu ąc na sławę i imię głośne,
dożyliśmy oba późnego wieku; resztę życia czas nam spęǳić spoko nie. Krew, którąśmy
walcząc z sobą wyleli, wsiękła w ziemię głęboko, słowa kłótni naszych wiatr porozwiewał,
płomień wo ny serca nasze z gniewu oczyścił, a wody płomień zgasiły”.

Witold zgoǳił się na zawarcie poko u i uczciwie przy ętych posłów nazad odpuścił.
Wielkie, pisze Wapowski, było wówczas imię Witolda u narodów postronnych, świet-
nością i chwałą rycerskich przewag nabyte. Panował bowiem ze świetną sławą nad całą
Sarmac ą europe ską; rządy Litwy od rzeki Bugu płynącego u granic Polski, do rzek Uhry
i Oki głośnych w Moskwie i Rusi, wyże źródeł Donu w Az i toczących swo e nurty, do
na dalszych krańców posunął.

Spoǳiewany wyrok cesarski w sprawie Zakonu z Polską i Litwą w roku tym ogłoszony
został i okazał się całkiem stronniczym dla Krzyżaków. Posłowie polscy i litewscy, pru-
scy, legaci papiescy, arcybiskup Mediolanu oczekiwali na cesarza we Wrocławiu. Wyrok
ogłoszony wprędce, co do Litwy zawierał potwierǳenie traktatu toruńskiego, z zacho-
waniem dla Zakonu kra u mięǳy Niemnem dolnym a granicą dawną Żmuǳi, od morza
do u ścia w Niemen rzeczułki Rodawy. Litwie zostawała Żmudź za lewym brzegiem Ro-
dawy, a za lewym Niemna linią prostą od u ścia do Sudawii i mie sca Gewken; ale do życia
tylko Witolda i króla polskiego. W kra ach tych nowych zamków wznosić wzbroniono.

Nie lepszem było rozstrzygnienie sporu z Polską; o czem gdy wieść przyszła do króla,
bawiącego w Litwie, mocno się tem zmartwił, że ledwie Witold asunek potrafił uwa-
gami swemi rozpęǳić. Za ego poradą, wysłani zaraz z protestac ą i żałobą posłowie do
cesarza, Zbigniew Oleśnicki znany z popędliwości i gwałtowności charakteru, i sekre-

¹⁰²Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
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tarz Witolda nie aki Cebulka, Polak herbu Cielepele (czyli Pień). Posłańcy ci tak ostro
stawili się cesarzowi, że gdyby nie przytomni¹⁰³ biskupi, cesarz byłby ich kazał oknem
powyrzucać lub w Odrze potopić, ak powiadał. Zagrozili mu wo ną, zagrozili przymie-
rzem z pogany, do którego zmuszeni być mogli, u nich szuka ąc pomocy dla oǳyskania
swe własności.

Wapowski mowy Oleśnickiego przed cesarzem i Mikoła a Cebulki przywoǳi; ostat-
ni nie powtarza ąc wyrzutów, akie uczynił Zbigniew, dodał tylko od Witolda: „Gdy cię,
cesarzu, los wyniósł na takie wysokie w świecie dosto eństwo, ǳiwi to niezmiernie pana
mego w. ks. litewsk., że ego z bratem królem polskim, z ǳieǳictwa ich przodków wyzuć
zamierzyłeś pod pozorem przy aźni, nie mogąc tego dokazać orężem. Nie pomny ani na
przymierza, ani na przy aźń, ani na gościnność, ani na przysięgę, ani na Boga Na wyższe-
go, którego imienia tylekroć na próżno wzywałeś, haniebnie łamiesz i gwałcisz obietnice
swo e, tak często obu panu ącym powtarzane. Wiǳąc Witold tak niestateczny i zmienny
twó umysł, woli mieć cię awnym wrogiem niż zmyślonym i wątpliwym przy acielem,
gdyż tą niepewną i chwie ącą się przy aźnią, więce emu i bratu ego Władysławowi za-
szkoǳić usiłowałeś, niż kiedykolwiek wstępnym bo em zaszkoǳić byś mógł. Odsyła ci
więc Witold two e przymierza, wraca two ę przy aźń: raǳić sobie własnym rozumem bę-
ǳiemy, aby Rzeczpospolita Polska i Litwa od zdradliwych wrogów i udanych przy aciół
nie poniosła uszczerbku”.

Zygmunt w popędliwym pomiarkowawszy się gniewie, obiecał wreszcie przysłać po-
słów dla układów.

Jeźǳił potem eszcze biskup poznański do cesarza, domaga ąc się poprawy niektó-
rych punktów, a mianowicie granic Żmuǳi, którą Niemnem dolnym od Prus, od u ścia
Szeszuppy aż do morza, odgraniczoną mieć żądano. Cesarz bez Krzyżaków uczynić tego
nie chciał, a legaci papiescy stronni dla nich, dopilnowali, aby nic na szkodę Zakonu,
którym się opiekowali, nie uczyniono.

W. mistrz mimo przygotowań wo ennych Witolda, starał się, dowieǳiawszy o po-
wszechnych w kra u życzeniach poko u, zawiązać stosunki przy aźnie sze z w. księciem
i przezeń ǳiałać na króla.

Król tymczasem spełnił choć w części wyrok uciążliwy, wolność handlu dla Prusaków,
w kra u swym ogłosił i oddawał zamek Juszyniec; Witold tylko sam, ako obrońca Żmuǳi
występu ąc, opierał się sądowi. Długim listem wyłożył cesarzowi powody, dla których
przy ąć wyroku ego nie mógł: „Kra ten — pisał — est naszym spadkiem ǳieǳicznym,
tak ak i Litwa, z którą składał i składa edność, ęzykiem i obycza ami poświadczoną,
imieniem samem kra u dowoǳącą się (Terra Samaytarum est et semper fuit unum et idem
cum terra Lituanie, nam unum ydeoma et uni homines, sed quia terra Samaytarum est terra
inferior ad terram Lithuanie, ideo Szemoyth vocatur, quod in Lithuaniam terra inferior
interpretatur. Samayte vero Lithuaniam appellant Auxstote, quod est terra superior respectu
terre Samaytarum. Samayte quoque omnes se Lithuanos ab antiquis temporibus et nunquam
Samaytas appellabant et propter talem idemplitatem in tytuo nostro nos de Samaycia non
scribimus, quia totum unum est terra una et termines uni)”.

„Cesarz — pisał dale Witold — wyrokiem swym powiada, że nie goǳi się Zakonowi
kra u tego krwią i potem zdobytego wyǳierać, ale tak nie est, bo Zakon kra ten po-
chwycił przemocą, a eśli go posiadał czas akiś, to za dobrą wolą i zgodą Witolda. Cesarz
nie zważał na to, że Krzyżacy są obcemi przybyszami z Niemiec, którzy Prusami owładli,
a teraz ośmiela ą się ǳieǳiców tych państw własnych i posiadaczy prawych wyganiać.
Na koniec — dodawał — nie opisywałem się na sąd wrocławski, anim do opisu mo e
pieczęci przykładał; możesz więc mnie tyczący się wyrok osobno wdać i zmienić; lecz to
pewna, że w żadnym razie z posiadłości moich nic nie ustąpię” [In curia venerationis Bersti
feria  post dom. Oculi ]. Cesarz odpowieǳiał na to, że w sąǳie swym żadnemi się
względy nie powodował, a winą est króla i w. księcia, eśli się po ego przy aźni więce
niż sprawiedliwość dozwalała spoǳiewali; na barǳie zaś zaǳiwia go użalenie względem
Żmuǳi, które sam Witold wprzód w Toruniu ustąpił, dożywotnie ą tylko sobie zosta-
wu ąc.

¹⁰³przytomny (daw.) — tu: obecny przy czymś. [przypis edytorski]
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Rzeczy pozostały na stopie dawne ; względem Polski zaś sąd cesarza prawie przy ęty,
wypłatą połowy sumy naznaczone stwierǳony eszcze został. Witold przygotowywał się
do wo ny; Zakon chciał do nie znowu wciągnąć Świdrygiełłę. Ten uż się do Prus uciekać
zabierał, otrzymawszy zaręczenie pomocy wszelkie i gle t na przy azd swobodny [Glejt.
Marienb: am T. der heil. Dreifalt. , List do Ks. Świdryg. Elbing. Donnerst. vor Mar-
garetha ]. Korzysta ąc z tego Krzyżacy sposobili się także do wo ny. Rycerz Walrabe
von Hunsbach wysłany po zaciągi do Niemiec; na granicach Mazowsza grody krzyżackie
wzmocniono, Nieszawę i inne zamki obwarowano od spoǳiewanego napadu.

Zniechęcenie Witolda względem cesarza zmieniło ego położenie i wpłynęło na przy-
ęcie posłów czeskich, którzy koronę naprzód królowi polskiemu, potem Witoldowi ofia-
rowali. Król Władysław z powodu zaburzeń w Czechach, i obawia ąc się też cesarza, wahał
się z e przy ęciem; Witold przy ąwszy posłów w Oranach nad Mereczanką, odprawę ich
stanowczą odłożył.

Przewidu ąc trudności, akie by wyniknąć mogły z większego za ątrzenia króla pol-
skiego i Witolda, cesarz pośpieszył z wysłaniem Konrada Winsberg rycerza dworu swo-
ego do Prus, dla po ednania, eśli być mogło, i ułożenia trudności. Ten miał polecenie
zna dować się na nowym z eźǳie pod Wieloną; w. książę przybył wiǳieć się z mistrzem,
ale żądał całkiem nowego ograniczenia Żmuǳi, ustąpienia wieczystego puszcz zaniem-
nowych, zniszczenia aktów kra e te nada ących Zakonowi itp.

Kroki wo enne ze strony polskie uż się rozpoczęły oblężeniem Gołubia, gdy za sta-
raniem Winsberga, w. książę zgoǳił się na przedłużenie roze mu do  lipca następnego
roku; co do innych warunków nic nie postanowiono, zwleka ąc tak od roku do roku, ak
gdyby zwłoką zyskać co było można. Wy ednano dwie bulle papieskie, z których edna
obiecywała rozpatrzenie wyroku cesarza niesprawiedliwego i zawarcie poko u [Florentiae
Cal. Septemb. p. a. tertio].

Zgoda odwlekana nieskończenie, oczekiwana od sęǳiów, od cesarza, od papieża, od tylo-
krotnych z azdów, zdawała się uż niepodobieństwem; pokó utrzymywał się tylko roze -
mami przedłużonemi, po których uciążliwe z obu stron następowały uzbro enia. Polska
i Zakon wycieńczały się zarówno bez korzyści.

Pokó ak był obu kra om potrzebny, samo dochowywanie roze mów dowoǳi; nigdy
one wprzód tak spoko nie nie upływały; teraz eszcze w czasie ich trwania, ponawia-
ą się ciągle starania o pokó stały. Witold za ęty znowu utrwaleniem chrześcĳaństwa na
Żmuǳi, z echał tam i na nowo biskupstwo, kościoły i duchowieństwo ustanowił, o czem
w styczniu doniósł papieżowi [ stycznia , Index papieski ], prosząc o podnie-
sienie na godność biskupią proboszcza kolegiaty trockie Mikoła a, bez zwykłych, akie
utwierǳenie pociągało, kosztów.

W listach do papieża skarżył się także w. książę na zawarte przez Krzyżaków związki
z Nowogrodem i Pskowem, co stało się powodem wymówek Stolicy Apostolskie Zako-
nowi; a w marcu [, , Index Nap. ], mistrz wymawiał oczernienie przed papieżem
w. księciu i uniewinniał się z zawartych z Rusią związków.

Na prośbę Witolda, papież bullą swą [Index Nap. ,  ma a N. ], dał rozkaz
arcybiskupowi ryskiemu i ego suaganom w Inflantach i Prusiech, aby strzegli Za-
kon od rozpoczęcia na azdów na Żmudź i Litwę, a w państwach Witoldowych, nowo
ochrzczonych nie niepokoił [Romae  kalend. Jun. pap. an. IV].

Żmudź więc została przywrócona znowu właǳy biskupów właściwych, a wyłączo-
na spod urysdykc i, aką sobie nad nią Zakon przywłaszczał. Z drugie strony przybycie
Foc usza do Litwy i przy ęcie ego, zwraca uwagę. Ob eżdżał on uż bez przeszkody ko-
ścioły litewsko-ruskie; był w Kĳowie, Włoǳimierzu, Wilnie, Borysowie i Haliczu. Nie
wiadomo, śmierć czy oddalenie się Grzegorza Cemblaka, były powodem nowych i niebe-
zowocowych starań ze strony Foc usza o utrzymanie się przy zwierzchnictwie nad Rusią
litewską. Cemblak długo przebywał w Konstanc i, skąd nie wiadomo, gǳie się udał;
a Foc usz z nieobecności ego umiał korzystać.

Wyrok cesarski zawsze eszcze był przedmiotem sporów. Przypadły drugi termin wy-
płaty, w którym Zakon uiścić się Polsce nie mógł, wywołał protestac ę króla Władysława
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o niespełnienie, a zatem zupełne unieważnienie dekretu. Krzyżacy odwoływali się do te-
go, że sam król uznawał wyrok niesłusznym, a papież rozkazał zawiesić wypłaty. Zakon
ciągle był w przykrem położeniu: zagrzmiały mu przygotowania wo enne Witolda, które
w czerwcu uż zastraszać go poczynały [ czerw. Index Nap. ]. Z drugie strony król
Polski i kurfirst brandenburski zdawali się także do wo ny sposobić. Z Niemiec ani się
mogli posiłków spoǳiewać; król Władysław o nowych układach słuchać nie chciał, póki
by mu sumy przysąǳone nie opłacono. Sam papież i cesarz raǳili Zakonowi, eżeli nie
Pomeranii to Żmuǳi dla otrzymania poko u ustąpić. w. mistrz skłaniał się do te ofia-
ry, a Zygmunt pod tym warunkiem zobowiązywał się wymóc na królu stałe przymierze.
Nadchoǳąca wieść o przedłużeniu roze mu do przyszłego św. Jana staraniem papieża
i kurfirsta brandenburskiego Zakonu nie uspokoiła. Witold przy ął toż samo zawieszenie
broni [Index Nap. ].

Pomimo to ednak, w Litwie trwały uzbro enia.
We wrześniu [. Index. . Romae. III. Ibid. Sept. Pont. an. V.] Żmudź uroczy-

ście na łono kościoła katolickiego przy ętą została. Uspoko ony Zakon, starał się zawrzeć
z Witoldem osobny traktat handlowy dla Ryżan potrzebny; lecz nie wiadomo, na czem
usiłowania te się skończyły. [ Sept., Napierski. ].

Papież, którego od początku usilnem było staraniem pokó mięǳy panami chrześcĳań-
skiemi zapewnić, zwrócił całą swą uwagę na nieustanne a gorszące spory Zakonu, który
pomimo wzrostu swego i zmiany charakteru, nie przestał być duchowną instytuc ą za-
równo ak rycerską.

Wszystko co czerniło Zakon, spadało w części na duchowieństwo rzymsko-katolickie
i kościół powszechny. Zgorszeniu więc koniec potrzeba było położyć koniecznie. W tym
celu zesłany na mie sce Antoni Zeno z Mediolanu, doktor praw, nunc usz apostolski,
któremu polecono przekonać się pilnie o charakterze sporu i wezwać obie strony na sąd
przed Stolicę Apostolską.

Poprawa wyroku wrocławskiego nie była w smak cesarzowi; starał się przełożyć papie-
żowi, że król polski i Witold żądali zbyt wiele, Żmuǳi po morze, Sudawii i aćwieżskie
ziemi dla Litwy itd.; że nie dopełniali, co im nakazano, a do spełnienia przeciwną stronę
zmusza ą; że w. mistrz skłania się do poko u, a cała wina spada na Polaków i Litwę. Sło-
wem, starał się cesarz, aby wyroku ego nie odmieniano. Nastąpiły apelac e i protestac e,
ogłoszenie nowego dekretu i zupełne odrzucenie ego, gdyż Krzyżacy nawet stawać nie
chcieli do sprawy; sąǳono więc bez informac i od nich, zaocznie.

Król Władysław owdowiawszy znowu, eszcze raz się ożenił, ale uż w Litwie i z Li-
tewką: obrawszy sobie edną z córek księcia Andrze a Olszańskiego, których było dwie,
Bazylissa i Sonka. Król młodszą wydaną mieć sobie życzył, ale Szymon Andrze ewicz
przedstawił mu, że obycza em było, aby starszą wprzód wydawać. Te Bazylissy starsze ,
król nie życzył sobie, dlatego, ak piszą kroniki, że dla starca wydawała się zbyt silną
i namiętną (miała wąs, co oznaczało moc ciała wielką). Wydano więc starszą za ks. Ja-
na Włoǳimierzowicza Bielskiego, a drugą Sonkę król poślubił, mimo panów polskich,
którzy swatali mu synowicę cesarską, Eufemię (Offkę). Sonka, która była wschodniego
obrządku, chrzest łaciński w Nowogródku przy ęła; a Macie biskup wileński po cichu
ślub pobłogosławił, gdyż to małżeństwo uż przeciwko wyraźnemu zakazowi Stolicy Apo-
stolskie zawarte było; papież bowiem na ostatnie ożenienie pozwolenie da ąc, warował,
aby król w przypadku owdowienia związków nie ponawiał. Witold czynnym był w swa-
taniu Sonki królowi, a niektórzy chcą, żeby w tem miał rachubę, bezpłodną ą sąǳąc.

Nowe poselstwo Czechów domaga ących się u Witolda, aby koronę czeską przy ął,
teraz względnie i inacze wcale, na przekór cesarzowi dekret wrocławski utrzymu ącemu,
przy ęte w Wilnie zostało. Wprawǳie, wedle wyrazów kroniki, Witold odpowieǳiał:
„że nie chce być żurawiem, co na dwu drzewach gniazdo budu e” — ale Czechom po-
lecił Zygmunta Dymitrowicza Korybutta, synowca swego, ks. siewierskiego, zbaraskiego
i wiśniowieckiego, którego wo skiem posiłkować przyrzekł.

Nie możemy wchoǳić w szczegóły dalszych postępów Zygmunta w Czechach i wo -
ny, aką się musiał dobĳać ofiarowane mu korony, wraca ąc potem do Litwy, na które
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losy dalsze i stosunki z Krzyżakami wywarło wpływ wielki to, z niechęci ku cesarzowi
pochoǳące, postanowienie Witolda.

Wo na z Zakonem znowu zbliżać się zdawała; teraz bowiem odwoǳąc Witolda od po-
siłkowania czeskiemu pretendentowi, służyła własnemu interesowi cesarza. Zabiegi Zyg-
munta wywołać ą musiały: naglące listy przez posłańców w żebraczem oǳieniu rozno-
szone, a na ednym z nich prze ęte, polecały Zakonowi, aby nadal nic bez dołożenia się
cesarskiego we własne sprawie czynić nie ważył się. Roze mu nawet Zakon sam przez
się zawierać nie był mocen. Pisma cesarskie na żebraku owym znalezione, a nakazu ące
wo nę i niepoko enie Polski a Litwy, obuǳiły oba te kra e do przygotowań wo ennych.
W Polsce i Litwie uzbra ać się poczęto silnie; Tatarzy i Ruś powołani zostali. Umarł
w tym czasie mistrz Michał Küchmeister, a po nim obrany Paweł Russdorf, któremu
nowe rozkazy cesarz przesłać pośpieszył.

W ednem z pism tych, wzywa ących Zakon do bo u, donosił cesarz, że Witold trzy
silne wo ska gotu e: edno do Prus, drugie dla Zygmunta do Czech, trzecie na Inflanty;
polecał w. mistrzowi, aby ak skoro wo na się rozpocznie, wpadł na króla i Witolda całą
siłą i usiłował ich wstrzymać na sobie, gdyż cesarz znosił z przyczyny Zakonu niechęć obu
i knowania w Czechach. Sam Zakon dobrze uż wieǳiał o przygotowaniach Witolda i nie
wątpił, że nań są wymierzone ordy tatarskie sto ące uż u granicy. [List kmdr. toruńsk. do
W. M. Toruń. Sonnt. nach Marci. ].

Nunc usz papieski na próżno usiłował traktowanie rozpocząć; unikano go w Prusiech,
oczeku ąc przyobiecanego uż cesarzowi przez papieża odwołania posła. Król powołany
o podanie swych żądań, powtórzył dawne o ustępstwo ziem od Zakonu. Ciągnęło się
bez skutku rokowanie, umawiano o dnie, odwlekano, przedłużano umyślnie. Mistrz bał
się i cesarza, i stolicę rzymską obrazić, udawał gotowość do zgody, zyskiwał na czasie;
aż nareszcie nunc usz oskarżony o sprzy anie Polsce i postępowanie cesarza obraża ące,
odwołany został.

Zaraz po od eźǳie ego wo na poczęła się od nadgranicznych zaczepek. Krzyżacy nie
tyle do nie co król przygotowani byli, gdyż Władysław i Witold sto tysięcy ludu zbro -
nego na zawołanie swe mieli. W lipcu uż gotowe siły polsko-litewskie weszły dwoma
odǳiałami do Prus. Świdrygiełło zmuszony został także wypowieǳieć wo nę Zakonowi
[Borovo. terra Masoviae feria III. post festum S. Jacobi. ].

Wo ska dwoma szlakami postępu ąc, pustoszyły; a że Krzyżacy unikali bo u stanow-
czego i po zamkach się kryli, musiano e dobywać. Część wo sk Zakonu broniła przeprawy
przez Drwęcę, która zdobyła została; rozpuszczono zagony na włoście i zamki. Oblężone
Wambrzeżno biskupa chełmińskiego, które porzucono; główny odǳiał za ął okolice Bra-
tean, inny posunął się pod Riesenburg, zdobył go, a cała siła na Sztum ku Malborgowi
zmierzała.

Nie unikano wszakże poko u; spod Bratean oświadczano gotowość do zawarcia go.
Ale w. mistrz ufa ąc w cesarza i dawszy mu słowo, że bez niego umowy żadne nie zawrze,
odrzucił wnioski, choć wiǳiał zniszczenie kra u. Obietnice cesarza, oczekiwane z Niemiec
posiłki i powoǳenie komandora człuchowskiego, spowodowały odrzucenie poko u lub
roze mu, z któremi się oǳywali zwycięzcy.

Tymczasem posiłki z Inflant nie nadciągnęły; inne spoǳiewane także dotąd nie przy-
szły, wo sko rozsypane po zamkach, polsko-litewskiemu stawić czoła nie mogło. Polacy
z Litwą rozpościerali się w większe części Prus wschodnich. Osaǳać musiano Sztum,
Gdańsk; bronić się razem w Osterode, Sołdawie, Woldembergu; zewsząd komandorowie
wołali o posiłki. Marszałek Zakonu nie mógł nastarczyć żądaniom, do oporu sił brakło;
wiǳiano uż błąd w tem, że rozproszono siły i nie stawiono czoła do stanowczego bo u
królowi. Gołub, Brodnica, Toruń, ziemia chełmińska, srogo zagrożone były.

Witold wziął Bischoffswerder. W. mistrz prosił go o rozmowę, obiecywał zakłady,
eśliby ustąpili, ale w. książę odpowieǳiał:

„Pisaliśmy to do was wprzód, iżbyśmy chętnie to wiǳieli, aby się chrześcĳańska krew
nadaremnie nie lała: teraz chcecie co niepodobna, abyśmy z kra u waszego wyszli. Wiecie,
żeśmy nieraz z dobrym skutkiem z pola schoǳili. Na lekkie pismo wasze nie rozpuścim
wo sk bez dobrego końca, bośmy e zgromaǳili na to i po to tu przyszli, aby kra om na-
szym przy pomocy Boże , wieczny pokó zapewnić. Jeśli chcecie ze mną i bratem zawrzeć
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pokó , czyńcie to w czas, aby kra wasz do reszty zniszczonym nie był. A nie chcecieli?
zda cie się na Boga, co z tego wyniknie; wypadek spadnie na was i na duszę waszą”. [List
Witolda do W. M. z Bischoffswerder. Donner. vor Assumpt. Marië ].

Witold z Bischoffswerder poszedł z siłą swą do Gołubia, a król  sierpnia położył się
obozem o dwie mile od Brodnicy u Wańseńskiego Jeziora. Zdobycie Gołubia dokonane
zostało z wielką szkodą Zakonu; opustoszono okolice Schönsee, a cała ziemia chełmińska
ze wsiami i osadami zniszczona, dymem poszła. Tatarzy i Wołochy pastwili się nad lu-
dem bezbronnym ze zwykłem sobie okrucieństwem w wo nie. Rzeź ohydną wiǳąc, król
postanowił iść na Chełmno i Toruń. Lękano się barǳo o ostatni, gdyż Krzyżacy nie ufali
mieszczanom, bo ąc się, by go zdradą nie poddali. Ponowiły się żale za późne, że marsza-
łek z mistrzem zrazu całą potęgą królowi się nie oparli. Posłano posiłki do Rheden, aby
na niem zastanowić króla niełatwem zdobyciem i część wo sk tu odciągnąć.

Wszęǳie zamki słabo poosaǳane naprędce, zaledwie pierwszemu napadowi oprzeć się
mogły; załogi z rycerzami sporzyły; strach, niepewność, niechęci, osłabiały nieprzy aciela.
Chełmno zdobyte zostało, załoga w niewolę i pod miecz poszła.

Późno przychoǳąc w pomoc Zakonowi, Zygmunt pod Chełmno dopiero przysłał
posła swego biskupa korbawskiego, domaga ąc się odwołania Korybutta z Czech i ǳiwiąc
się, że Krzyżaków, obrońców wiary, nękał katolicki król Polski, a nie szukał na nich
racze sprawiedliwości u cesarza lub, eśliby tego sąd odrzucał, w sąǳie zebranych panów
węgierskich i polskich. Na to odpowieǳiano posłowi: co się tknie Krzyżaków, znamy
uż wiarę i sprawiedliwość cesarską, wszakże przestalibyśmy i na ego wyroku, gdyby się
Krzyżacy z nim o wo nę nie znosili pota emnie. Co się tycze Korybutta — odparł Jagiełło,
am go do Czech nie wysłał.

„Jam go tam posaǳił! — zawołał gwałtownie porywa ąc się Witold — aby się nad
cesarzem krzywd naszych i pogwałconego przymierza pomścił, i bęǳie tam póty, aż ce-
sarz pozna, kogo pod pokrywką przy aźni zdradnemi słowy chciał oszukać”. Z tem posła
odprawiono.

Po zdobyciu Chełmna, dopiero przybył mistrz, usiłu ąc królowi przeciąć dowóz żyw-
ności i ścisnąć go swemi wo skami na pogorzelisku. Część wo sk polskich stała u eziora
Mielna (Melno), ale nie napastowała mistrza, który uż bez cesarza o poko u myślał, wi-
ǳąc kra gorze co ǳień niszczony, posiłki obiecane tylko na papierze, zagrzewanie do
wo ny bez skutku i pomocy. Rada ednozgodna wszystkich starszyzny, biskupów, ryce-
rzy, była za poko em.

Wysłano biskupa pomezańskiego i ermlanǳkiego z komandorami Elbląga i Torunia,
dla wniesienia poko u królowi do obozu pod Mielnem. Żądania Polaków i Litwy wzrosły
zwycięztwem; ugoda była trudna; Zakon wszakże zmuszony okupić ustępstwem z swych
ziem pokó konieczny, zawarł d.  września, następu ący traktat:

Dobra duchowieństwa polskiego leżące w Prusiech, zabrane wprzód, oddano; ustą-
piono Nieszawy, Orłowa, Murzynowa, Nowe Wsi, połowy koryta Wisły, posady zamku
nieszawskiego, który do św. Jana miał być zburzony itd.

Litwie Żmudź i Sudawię przywrócono w granicach, które późnie ściśle oznaczyć się
miały; handel mięǳy Prusami, Polską, Mazowszem a Litwą zupełnie miał być wolny ak
przedtem. Spory handlowe osobnym sądem miały być rozstrzygane; zbiegów wza emnie
wydawać sobie zobowiązano się.

Na koniec wymówiono sobie zwrot i zniszczenie dekretów cesarskich, zrzeczenia
Żmuǳi, Sudawii, Inflant, itd. Dawne przywile e przeciwne temu traktatowi miały się
uważać za unieważnione. W ten sposób zawarty traktat był w istocie dla Polski i Litwy
stanowczym; poznano się wreszcie na ważności dyplomatów i aktów dotąd lekceważo-
nych, których pokładanie przez Krzyżaków przed każdym sądem, do wyrokowania na ich
stronę upoważniało. Nie był to uż roze m chwilowy, ale przymierze znaczące i wieczy-
sty pokó ( eśli pokó tak się nazwać może?) utrwalić mogące, z istotnem za tyle strat
dla Polski i Litwy wynagroǳeniem nie tylko w ziemiach, ale w zwrocie i zniszczeniu
szkodliwych nadań dawnie szych [In loco stationis exercituum dominorum Regis et ducis in
flumen Ossa iuxta lacum Melno, inter Raǳyn et Rogożno, Castra in terris Prussie, ipso die
S. Stanislai Pontif. , to jest: in die translationis S. Stanislai  Sept.].

Krzyżacy upokorzeni w ten sposób wypadkiem wo ny, w którą ich cesarz wprowaǳił,
do lepsze przyszłości pociesza ąc się odwoływali. Upadłszy z powodu cesarza, u niego te-
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raz szukali ratunku, ale i król Władysław miał tu uż ucho łaskawsze. Wśród przygotowań
do nowe wo ny w Prusiech cesarz przysłał do Witolda, da ąc się za pośrednika i wnosząc
zgodę. Posłani do Kezmarku pełnomocnicy; sam cesarz z królem z echali się u Starego
Sioła, gǳie odnowiono przymierze dawne, potwierǳono traktat w Melna zawarty, na-
kazano Żmudź oddać, zamki czasu wo en na granicach litewskich pobudowane poburzyć
i porozwalać. Materiał tylko Krzyżacy zabrać sobie mogli. Cesarz Zygmunt uczynił to
wszystko w naǳiei odwołania Korybuta i osaǳenia go na ziemi dobrzyńskie .

Traktat ednak ani ratyfikowany, ani opieczętowany nie został.
Zaraz po rozstaniu się z królem pod Brodnicą, gǳie wo sko chorągwie oddawało

i rozpuszczone zostało, Witold wrócił do Wilna, skąd udał się do Smoleńska dla wiǳe-
nia z córką Zofią, w. ks. Bazylego żoną i wnukiem Bazylim Bazylewiczem, ośmioletnim
naówczas chłopakiem.

Zakon zawarłszy niepomyślny i nieszczęśliwy dla siebie traktat, teraz uż tylko usiłował
wybrnąć z niego, sposobiąc się do nowe wo ny: starał się pozyskać pomoc od ks. Henryka
Bawarskiego, wzywał komandora Alzac i, ociągał się z ratyfikac ą i przyłożeniem pieczęci,
próbu ąc pozyskać książąt szląskich na swo ę stronę.

Tymczasem w. ks. Witold ponawiał zapytania, stanowcze względem traktatu zawar-
tego domaga ąc się odpowieǳi.

Zwołano radę powszechną starszyzny, biskupów, posłów miast; wszyscy mówili za
poko em, ale razem prosili o zmianę niektórych warunków traktatu. Żądano na powrót
Nieszawy i cła toruńskiego. Cesarz zastraszał znowu, donosząc o zamachach Litwy z Ta-
tarami na Prusy; sam zaś zbliżył się znowu do króla, chcąc wy ednać odwołanie Zygmunta
Korybutta z Czech, co w Kaszawie umówionem zostało. Witold zgaǳał się także na to.
Przyobiecano Zygmuntowi Korybuttowi ziemię dobrzyńską. Zaraz po z eźǳie w Kasza-
wie za ęto trzy włości i Nieszawę, z połową ceł toruńskich. Krzyżacy nie opierali się uż
temu, wiǳąc cesarza za królem: owszem żądali sami opieczętowania traktatu w Mel-
na zawartego, które na z eźǳie pod Wieloną dokonane zostało. Witold z w. mistrzem
rozstali się w na lepszych stosunkach i oświadczeniach przy aźni.

Pisarze polscy łatwo i chętnie posąǳa ący Witolda, od tego z azdu z w. mistrzem
postrzega ą zmianę w ego obe ściu z Zakonem i wszelką do posług gotowość, ofiarowanie
pośrednictwa u króla itd. Lecz Witold takim okazu e się zawsze: skoro raz na pokó
i przymierze z Zakonem rachować może, nie tai się z przy aźnią i usiłu e ą zachować,
podtrzymu ąc obe ściem życzliwości i oznak szczerego sprzy ania pełnem. Przypisywać
skrytym podszeptom Zakonu i cesarza przeciwko Polsce mniemaną zmianę Witolda nic
eszcze nie dozwala.

Koronac a królowe Zofii w Krakowie, którą cesarz, cesarzowa, król duński zaszczycili
swo ą bytnością, a Korybutt w pięćset koni wy eżdżał na spotkanie Zygmunta, swego
przeciwnika — nie zwabiła Witolda, który ani z cesarzem się wiǳieć, ani świadkiem być
wesela nie pragnął.

Posłowie Witolda oświadczyli, że w. książę ofiaru e się za pośrednika dla ułatwienia
trudności wynikłych z traktatu w Melnie zawartego; co się tycze Zygmunta Korybutta,
tego raz odwoławszy, ani go wspierać, ani namawiać więce nie myśli.

Korybutt pomimo to oświadczenie, zniechęcony przewłoką w puszczeniu mu ziemi
dobrzyńskie , powołany przez Czechów, mimo oporu króla i Witolda, na emnych luǳi
zebrawszy, znowu do Czech uszedł. To za ątrzyło cesarza, chociaż Władysław i Witold
przekonywa ąc, że mu nie pomagali, zabrali dobra ego w Polsce i Litwie, skazu ąc go na
wieczne wygnanie.

Witold w Wilnie przy mował posłów cesarza i króla duńskiego o rękę królewne Ja-
dwigi dla Bogusława ks. stołpeńskiego proszących; których osiem dni przetrzymawszy,
odpowiedź odłożył na późnie , ale dał poznać, że pro ektowi temu nie sprzy a, co go do
reszty z królową Zofią, i tak mu uż niechętną, a związkowi temu sprzy a ącą, poróżniło.
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Późnie w Krzemieńcu poselstwo pskowskie z poradnikiem Sylwestrem znalazło Wi-
tolda, prosząc o ulgi w pobieranych opłatach, których odmówił, rozgniewany w r. 
okazanem nieposłuszeństwem i stosunkami z Zakonem.

Sam w. książę z pokonanemi Krzyżakami w coraz przy aźnie sze zachoǳił związki,
które, trzykrotną wo ną opustoszony kra , wystraszony lud i bracia Zakonni, starali się
utrzymać. Na z eźǳie w Nieszawie za Wisłą pod Toruniem, gǳie byli tylko posłowie
Witolda ako pośrednicy i po ednawcy, ob aśniono niektóre punkta traktatu u eziora
Melna zawartego. Przedmiotem układów był handel. Kupcom Zakonu do Węgier, Litwy,
Rusi i Mazowsza przez Polskę drogi miały być wolne, z poborem tylko dawnego myta;
do składów nigǳie zmuszać ich nie miano itd. Wszelkiego roǳa u zboże, towary, przez
Litwę, Polskę, Ruś, wodą i lądem prowaǳić mogli. W traktowaniu tem Litwa prawie
ob ętą nie była, i mało co do niego dla siebie wpływała.

Rusi zagrażali znowu Tatarowie.
Chan Ko dadatem zwany, ciągnął na ks. Jerzego Romanowicza ku Odo ewu. Wezwa-

ny na ratunek Witold, wymógł posiłki dla ks. Jerzego u w. ks. Bazylego, a sam posłał od
siebie przeciwko Tatarom w pomoc ks. Andrze a Michałowicza i Andrze a Wsewołodo-
wicza, Jana Babę i Puciatę brata ego, książąt Druckich, których liczą siedemǳiesięciu,
Mitka Wsewotodowicza i Grzegorza Protasowa. Ci nie doczekawszy się posiłków od w.
ks. moskiewskiego, sami pobili Tatarów, Ko dadat zmuszony do ucieczki, a dwie ego
żony odesłane edna Witoldowi, druga do Moskwy w. księciu [Index  stycz. . ;
Chan nazwany tu Chudandach] z częścią zabranych na Tatarach łupów.

W tym roku umarł zięć Witoldów, w. ks. Bazyli, porucza ąc syna swego, na imię Boga,
Witoldowi, z ufnością, że go nie opuści. W. ks. Zofia umiera ącego o tę odezwę uprosiła,
ma ąc naǳie ę w opiece o ca, którego potęgę co ǳień wzrasta ącą wiǳiała. I gdy eden
umierał, roǳił się inny władca Witoldowi pokrewny, syn Władysława króla, powitany
w Polsce radością powszechną. Witold na chrzciny ego d.  lutego  roku, posłał dar
prawǳiwie królewski, kolebkę srebrną, sto pudów ważącą.

Morowe powietrze rozszerza ące się w Polsce, zmusiło do ucieczki w lasy litewskie króla
i królowę, gǳie z Witoldem w puszczach przemieszkiwali. Tu na łowach Jagiełło, ugania-
ąc się za zwierzem, nogę złamał i kilka miesięcy leżeć potem musiał w Krasnymstawie. Na
ǳień św. Marcina złożony se m w Brześciu Litewskim, gǳie król dla nowo naroǳone-
go syna u ślachty następstwo po sobie usiłował zapewnić. Nie przyszło to bez trudności,
a Władysław każdego osobno z senatorów namawiać zmuszony, okupywał łaskami ǳie-
ǳictwo dla syna, które nareszcie zapewnionem mu zostało. Ślachta obu kra ów dosyć
wszakże niechętnie zezwoliła na dyplom, który dano w ręce Zbigniewa Oleśnickiego.

Tymczasem królowa znowu była brzemienną. Kronikarze polscy przypisu ą Witoldo-
wi całą ohydną sprawę e i oskarżenie o cuǳołóstwo. Piszą oni, iż uląkł się te płodności,
aby Litwa na ǳieci królewskie nie poszła; rzucił więc wątpliwość i przywiódł króla do
tego, że sprawę sromotną wyprowaǳono, która odprzysiężeniem się skończyła. Jan Tar-
nowski zwrócił uwagę króla na to, że potomstwo osławione matki panować nad Polską
nie może, i tak dano się królowe odprzysiąc, złożyć świadectwem kilku pań, a Jana Stra-
sza Odrowąża, który królowę osławił przed Witoldem, długo więziono i srogo ukarano.

Małe wagi rokowania z traktatu u Melna wynikłe, przedłużały się. Choǳiło tylko
o sprawy polskie i w. ks. ofiarował się za pośrednika. Naznaczony z azd w Grodnie, gǳie
o młyn na Drwęcy w Lubitz dopominały się strony obie. Był to punkt przeprawy, ważny
dla obrony granic. Witold chciał powiat połongowski ustąpić Krzyżakom dla załatwienia
te trudności, ale król tego nie przy ął. Ponowiono z azdy bez ukończenia stanowcze-
go; ale stosunki, ak nigdy wprzód, pozostały przy azne i zawiązywały się coraz ściśle .
Oczekiwano w tym roku z azdu królów polskiego i duńskiego, a Krzyżacy nawet pomoc
akąś w zamierzone wyprawie na Ruś Witoldowi dać przyrzekli, lecz wo na ta ze Psko-
wem wprzód uchwalona, zaniechaną została [ ma a . Index. Nap.] Granice mięǳy
Litwą a Kurlandią postanowione przez Witolda. [Index. Nap. ].
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Gdy na se mie w Łęczycy panowie polscy dane w Brześciu dyploma następstwa na tron
dla syna królewskiego wobec ego rozsiekali szablami, a potem znowu każdy z osobna
u ęci, przypieczętowali; Witold uwiadomiony umyślnie poselstwem o ukończeniu spo-
ru względem młyna Lubitz, nie miał uż potrzeby ustępować powiatu połongowskiego.
Z ozna mieniem do Witolda posłani: Zbigniew biskup krakowski, Piotr Szaaniec pod-
komorzy krakowski i Mikoła Drzewiecki pisarz królewski. Spotkani posłowie o dwie
mile od Trok przez biskupa wileńskiego Macie a, przeprowaǳani uczciwie, w bramie
przez Witolda przy ęci, na zamku trockim ugoszczeni zostali.

Uprzeǳiła to eszcze wyprawa na Ruś w początku roku rozpoczęta, na którą sposo-
biono się. Witold w styczniu uż obozował pomięǳy Smoleńskiem a Witebskiem, wioząc
z sobą chorą naówczas żonę Juliannę. [ stycz. ; Napierski Ind. ]. Do pół roku
wszakże przeciągnęły się przygotowania i sama wyprawa.

Psków i Nowogród ak w roku przeszłym były celem uzbro enia: Psków z dawna
wyłamywał się z lennictwa litewskiego. Posłowie ego i Nowogroǳcy przybyli, prosząc,
o po ednanie i przebaczenie, ale za późno. Witold nie da ąc nic poznać po sobie, odpra-
wił pskowskich posłów i nowogroǳkiego posadnika Teodora z obo ętną odpowieǳią.
Tymczasem pota emnie gotował się na nich. Za ście z biskupem dorpackim, który pod
opieką Witolda zostawał, przyśpieszyło wybuch.

Historycy ruscy, przypisu ący tę wyprawę chęci korzystania z młodości wnuka Ba-
zylego, zupełnie w tym zarzucie słuszności nie ma ą. Sprawiedliwie Narbutt uważa, iż
kronika nowogróǳka wzmianku e o przybyciu Bazylego do obozu Witolda i przysięǳe
przez niego złożone ǳiadowi, iż do spraw Pskowa i Nowogrodu mieszać się nie bęǳie,
ani ich posiłkować. W istocie dotąd w. książęta moskiewscy mały barǳo wpływ mieli
w Pskowie i Nowogroǳie, do ziem tych żadnego nie rościli prawa; czasowe przymie-
rze wiązać ich tylko mogło. Ks. riazański Jan Teodorowicz poprzysiągł także Witoldowi
przymierze podobne.

W czerwcu, przygotowania do wo ny były uż wielkie i Witold wezwał Krzyżaków
ma ących go posiłkować na lipiec [Ind. Napierski ]. Wo sko po cichu zgromaǳone,
z Czechów, Wołochów, Tatarów pod woǳą Machmeta cara i Krzyżaków składa ące się,
posiłkowane przez Nowogroǳian niechętnie, odǳiałem pod woǳą ks. Aleksandra Ih-
natiewicza, d.  sierpnia wtargnęło w ziemie pskowskie, na miasto Opoczkę idąc naprzód,
które obległo.

Mieszkańcy dla obrony swe zrobili przed bramami most sztuczny, na cienkich li-
nach umocowany do podpiłowanych palów, pod któremi nabite były w głębokim kanale
koły ostre i drzewca. Sami ukryli się za mury, oczeku ąc szturmu. Nie wiǳąc nikogo
na murach, Witold sąǳił, że twierǳa opuszczona została; rzucił się ze swemi na most
gwałtownie, gdy wtem ukryci luǳie, liny podcięli. Wielkie mnóstwo ludu zapadło się
i porozbĳało na palach, inni żywcem pobrani w niewolę i sroǳe męczeni na murach,
w oczach Witolda, bo ich ze skóry żywcem obǳierano. To okrucieństwo dowoǳące, że
Opoczanie bronić się postanowili do upadłego, zniewoliła Witolda ustąpić pod Woroneż.
Lecz i tu nie lepie mu poszło.

Zagrożone miasto zawołało o pomoc do Pskowa; nadesłany posadnik Teodor z bo-
arami w poselstwie do w. księcia, ale to odepchnięte w początku zostało i szturm po
szturmie przypuszczano bez ustanku.

Szczególnie sza, naǳwycza gwałtowna burza, deszcze, ulewy; edna zwłaszcza chwi-
la z wiatrem, tak gwałtownym, że się wszyscy skończenia świata lękali, a Witold sam,
chwyciwszy za słup namiotu, wołał „Boże, zmiłu się!” — zniewoliła do układów. Burza
ta, którą wo sko za złą wróżbę wzięło, ochotę mu do dalsze wyprawy odebrała. Woroneż
zdał się na łaskę i okupem opłacił od zagłady.

Pskowianie osaǳali tymczasem Kotelnię. Odǳiał siedmiotysięczny z Tatarami pod-
stąpił pod nią i dognał Pskowian zmierza ących do zamku, ale im tylko od ął trzyǳiestu
luǳi; reszta zamknęła się w groǳie.

Psków pod Woroneżem uż proszący o przebaczenie, nie otrzymał go; w. książę pod-
stąpił pod same miasto, którego przedmieścia popalone były.
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Tu uż wśród szturmu, za wdaniem się posła wielkiego księcia Bazylego i Aleksandra
Włoǳimierzowicza Łykowa, posadnicy Jakim i Teodor, przebłagali Witolda, który wziął
okupu tysiąc rubli, razem z Woroneżem ; chociaż zwycięzca zażądał ich  . Jeń-
ców oddano na porękę pośredników, a pieniąǳe i więźniowie razem do Wilna na Trzy
Króle dostawieni być mieli. Pskowianie opłacili eszcze okup za eńców swoich, którzy
do paźǳiernika następnego roku pozostali w Litwie.

Z Polską w Grodnie starano się rozstrzygnąć małe wagi trudności o rozgraniczenie
ziem e od Zakonu, w czasie bytności króla. Wysłane na ten cel poselstwo, wyrobiło na
rok następny z azd, gǳie nareszcie arbitrowie ostatecznie postanowili granice Drezdenka,
dotąd nieokreślone ściśle. W. książę Witold stawał w charakterze pośrednika i okazywał
Zakonowi przy aźnie szym niż kiedy. Z królem zaś przy aźń dawna nadwerężona ode -
ściem od Brodnicy, uż się na nowo sko arzyć nie mogła. Witold podeszle szy wiekiem,
zaczynał marzyć coraz goręce o niezależne koronie litewskie , o utrzymaniu kra u tego
odrębnym od Polski. Usiłowania ego do zachowania charakteru narodowości uǳielne ,
ukazu ą się i w tem, że ęzyk litewski chciał uczynić ęzykiem sądów i prawa. Ale Krzyżacy
obawia ący się tego wielkiego przedsięwzięcia, które by było pociągnęło wszystkie ludy
plemienia litewskiego ku Litwie, odraǳili to Witoldowi pod pozorem, iż ęzyk pogan
eszcze est wiarą ich i przesądami dawnemi przesiękły, że tępiąc go tylko i niszcząc, nową
religię zaszczepić można. Ten eden krok niebaczny Witolda, który rady krzyżackie usłu-
chał, niezmiernie wpłynął na przyszłość. Z ęzykiem znikło wszystko dawne, a pamiątki
litewszczyzny lud tylko, strażnik te arki, przechował w lasach, wykołysał na odluǳiu.

Krzyżacy co ǳień większy wpływ uzyskiwali nad umysłem w. księcia; pochlebia ąc
ego dumie, podsycali w nim myśl starania się o koronę litewską i ruską, podżegali go do
oderwania się od Polski, którą osłabić było dla nich na pożądańszem. Witold zaślepiony na
skutki, wziął do serca stać się niezależnym panem kra u, choćby na chwilę przed śmiercią,
i umrzeć, pozostawu ąc państwo swe silnem a uǳielnem.

Już w r.  myśli te na aw wychoǳą; uspoko enie Rusi i ustalenie właǳy w tych pro-
winc ach za mu e Witolda spoko nego ze strony Zakonu. W marcu przybyli do Wilna
posłowie nowogroǳcy, późnie pskowscy Joachim Pawłowicz i Jan Sydorowicz, z oku-
pem, proszący o uwolnienie eńców. W sierpniu zna dował się Witold w Smoleńsku,
ob eżdża ąc kra e sobie podległe, do których z echał przez Brandeburg, Balgę, Elbląg,
Marienburg, Mewe. W listopaǳie powrócił uż do Nowogródka.


Nowogród Wielki, ak Psków wprzódy, potrzebował upokorzenia, gdyż ufny w siły swo e,
nie tylko sporzył o granice, ale w któremś piśmie swem ośmielił się Witolda nazwać
zdra cą. Pogróżki wo ny Nowogroǳianie przy ęli ze śmiechem, mówiąc: nawarzym miodu
na wasze przybycie.

Niedostępność Nowogrodu, otoczonego bagniskami i lasami, twierǳą ǳikich ludów,
dodawała otuchy Rzeczpospolite .

Witold wszakże nie zraził się trudnością wyprawy, do które posiłkowała go Polska,
ks. Kazimierz Mazowiecki, Świdrygiełło, ks. Zygmunt Kie stutowicz, Aleksander Wło-
ǳimierzowicz Wołyński, Jerzy Symeonowicz Lingwene i inni.

Z Polaków towarzyszyli mu: Wincenty Szamotulski kasztelan mięǳyrzecki, hetman
Jakub Kobyleński, Mściug Skrzyński, Mikoła Brzeski, Zik Kadłubski, Macie Uski, Jan
Sciekoziński, Jan Łopata Kalinowski, Jakub Prekora Morawieński, Mikoła Sępiński
i wielu innych.

Zawarcie przymierza z ks. Janem Fedorem Riazańskim i Janem Włoǳimierzowiczem
Prońskim wspomagało, zaręcza ąc z ich strony niemieszanie się do bo u.

Wo sko dość silne, z końcem wiosny ruszyło prostą drogą przez czarny las, mie sce
dotąd uważane za niedostępne. Przodem szli   ludu, czerni, która siekierami drogę
torowała przez puszczę i błota, wycina ąc lasy, wyścieła ąc grzęzawice, narzuca ąc mosty dla
piechoty, azdy i ǳiał wiezionych. Podobne drogi dotąd eszcze gǳieniegǳie zatrzymały
nazwanie mostów Witoldowych.
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Szczególnie ǳiała potrzebowały bezpiecznych dróg; a edno z nich, które dla oblę-
żenia wiódł Witold, nazwane Gałką, ulane przez Niemca Mikoła a, ciągnęły¹⁰⁴ pod mury
Porchowa czterǳieści koni.

Nagle, przebywszy puszczę i trzęsawiska niebezpieczne, Witold stanął pod zamkiem
Porchowskim; roztoczono obóz, rozpoczęto szturmy.

Gałka zagrzmiała, ale raz tylko; za pierwszym bowiem wystrzałem roztrzaskana w ka-
wałki, wywaliła basztę i przebiła dwie ściany cerkwi św. Mikoła a nad ołtarzem w czasie
nabożeństwa, ale pęka ąc, sama szczętami swemi pozabĳała też wiele ludu, wo ewodę po-
łockiego i akiegoś Krzyżaka sto ącego nieopodal. Załoga Porchowa składała się ze trzech
tysięcy ludu, pod dowóǳtwem posadnika Grzegorza i Ihnata Boreckiego: nie czuła się
ona na siłach, aby opierać dłuże i narażać na szturmy i zdobycie. Zaczęto układy, których
pierwszym warunkiem było, aby w imię całe Rzeczypospolite traktowano. W Nowo-
groǳie postrach był wielki: pośpieszono z poselstwem, które sprawiał arcybiskup No-
wogrodu, na czele czternastu bo arów przednie szych. Umówiono się o okup z Porębowa
 , z Nowogrodu, lubo¹⁰⁵ niedobywanego   rubli, a   osobno za eńców uż
pobranych (na naszę rachubę ǳisie szą około    złotych).

Zawarłszy pokó tak drogo opłacony przez Nowogroǳian, w. ks. Witold rzucił im
odchoǳąc ostatnie słowo: „Nie zwĳcie mnie odtąd zdra cą”.

Po powrocie z wyprawy w. książę przy mował w Nowogródku i udarowywał wspaniale
sprzymierzeńców swoich. Metropolita Foc usz ob eżdżał kościoły Rusi litewskie przez
dwa miesiące.

Myśl otrzymania korony i zostawienia po sobie Litwy potężne a niepodległe do rzewa-
ła w potężne duszy Witolda, z którą razem na inny świat przenieść się miała. Myśl ta
w niczy em więce sercu, w niczy e nie odroǳiła się głowie; e to ǳie e są ostatniemi
chwilami panowania starca, ostatniemi momentami właściwe historii Litwy. Poza zgo-
nem bohatera, est uż tylko walka i bó mięǳy kra ami, z których eden wcielić w siebie
pragnie drugi, opiera ący się sił ostatkiem. Są to uż nie ǳie e Litwy, ale historia Polski.
Z Witoldem kończy się Litwa i kona na wieki. Naród dopełnił swe mis i, wyrósł póź-
nie chorobliwym wzrostem w ogrom różnorodny, który tylko potężna prawica Witolda
utrzymać mogła. Po ego śmierci trwa olbrzymi trup, powolnie rozkłada ąc na części
dotąd zawala ące brzegi Czarnego i Bałtyckiego Morza. Mała Litwa urosła na wielkie
państwo, co nawałę Tatarów wstrzymać, podbić ich i zwalczyć potrafiło; spełniwszy, do
czego ą losy zgotowały, przekazu e się na pokarm drugiemu państwu potężnie szemu,
w wielkie świata całości, inne ma ącemu przeznaczenie.

Cesarz Zygmunt pragnący osłabić Polskę i Krzyżacy pracu ący w tymże celu, których
edność Polski i Litwy nie bez przyczyny na własną zatrważała przyszłość — od dawna
dumie Witolda pochlebia ąc, królem go mianowali, koronę mu z dala ukazu ąc. W istocie
potęga Witolda, którego państwo rozciągało się od morza do morza, mogła natchnąć żąǳą
korony. Lecz nie o próżne dumy nasycenie choǳiło tu tylko: miłość kra u większym była
powodem ǳiałania, a ostatnie słowa umiera ącego bohatera e dowoǳą. Polacy dobrze
poznali, co się kryło pod błyszczącym bawidełkiem i dlatego tak silnie, chwilowemu nawet
spełnieniu zamiaru w. księcia, opierali się do ostatka.

Pewien pomocy od cesarza i Krzyżaków, zgoǳenia się hołdu ących mu książąt i przy-
mierzeńców, Witold miał tylko Władysława Jagiełły i Polaków skłonić, aby na ukoro-
nowanie ego i ogłoszenie Litwy królestwem zgoǳili się. Ta była myśl z azdu w Łucku,
który na rok  miał się zebrać. Poczynać sobie bez Polski było to zerwać z nią sto-
sunki wszystkie, wypowieǳieć e wo nę, zobowiązania własne i na uroczystsze podeptać
przysięgi.

Witold chcąc przemóc spoǳiewany opór Polaków, rachował na wstawienie się ce-
sarza Zygmunta, na starość Jagiełły i słabość ego, na przeda ność tych, co go otaczali.
Z azd ten na Trzy Króle naznaczony, na który sproszono zewsząd panu ących i książąt,
pozornie miał inne cele. Miano na nim roztrząsać z cesarzem i książęty ważne zadanie

¹⁰⁴ciągnęły (…) czterǳieści koni — ǳiś: ciągnęło czterǳieści koni. [przypis edytorski]
¹⁰⁵lubo (daw.) — chociaż. [przypis edytorski]
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z ednoczenia się przeciw grożące przewaǳe tureckie , traktować o losie Wołoch, które
cesarz rozebrać zamyślał, o husytach, którym posiłki od Polski i Litwy chciał zaprzeć,
nareszcie o z ednoczeniu Kościoła.

Łuck, edna z na starożytnie szych osad ziemi wołyńskie , dawna Drewlan i Łuczan
stolica, którą losy podały w ręce Witolda, była ulubionem ego w Rusi pobytem. Tu
wznosił się na wyspie Styrem i Głuszcem oblane , na wysuniętym cyplu ziemi, mocny,
nieprzystępny zamek, murami wysokiemi otoczony, ze trzema basztami i wysoką, nad
wnĳściem sterczącą wspaniale wieżycą. Geograf ruski w XIV wieku piszący, uż Łuck
zwał wielkim grodem nad Styrem. Stare miasto ograniczone wyspą i wysokiemi brze-
gami rzeki, rozciągać się naówczas musiało w edną stronę ku tak zwanemu Dworcowi,
w drugą ku ǳisie sze wiosce Kiwircom. W r.  przeniesiona tu została katedra łaciń-
ska z Włoǳimierza, a wzniesiony kościół i dom biskupi, ożywiały pusty przez większą
część roku zamek. Dwie warownie, wyższa i niższa, część wyspy od cypla za mowały,
właściwe miasto zalegało resztę, z poǳamczami wysuwa ąc się za Głuszec, który w czasie
wo ny granicę obronne twierǳy stanowił. Stare osady karaimów, Ormian, Żydów, któ-
rym Witold dwakroć nadał wielkie naówczas swobody, ludność z Rusinami tute szemi
składały. Zamki oba i wyspa cała tłoku gości sproszonych pomieścić nie mogły; przezna-
czono więc folwarki i wsie okoliczne (Żydyczyn, Hnidawę, Zaborol, Krasne, Omelanik
itp.) dla dworów książąt i panów przybywa ących.

Jagielle, który wiózł z sobą żonę Zofię i dwóch młodych synków, towarzyszyli książęta
mazowieccy synowie Ziemowita, którzy świeżo w Sandomierzu hołd mu złożyli, książę-
ta lignicki, brzeski, pomorscy; z senatu Wo ciech Jastrzębiec, arcybiskup gnieźnieński,
Zbigniew Oleśnicki biskup krakowski, Michałowscy, Ostrorogowie, Szamotulscy i wielu
innych. Z Bazylim w. ks. moskiewskim, Witolda wnukiem, echali: metropolita Foc usz,
stara ący się o pozyskanie Rusi pod władanie swo e, książęta Borys Twerski, sprzymierze-
niec Litwy, Oleg Riazański i Odo ewskie. Od w. mistrza krzyżackiego wysłani byli ko-
mandor Bałgi i rządca Rastemburga; mistrz też inflancki Siegied z pocztem swe starszy-
zny i wielkim orszakiem. Oprócz tych z echali, hospodar wołoski wygnaniec Eliasz, Eryk
król duński, posłowie Jana Paleologa o pomoc dla Konstantynopola od Turków proszą-
cy, banowie tatarscy z ord perekopskie , dońskie i wołżańskie , legat papieski Jędrze
dominikan. Był to od niepamiętnych czasów pierwszy z azd tylu znakomitych władców
w tych kra ach.

Orszak w. ks. Litwy, oprócz roǳiny własne , panów litewskich, ks.ks. Olszańskich,
Raǳiwiłłów, Rombowdów, Moniwidów itd. składały roǳiny polskie, które z nim w wo -
nach choǳić nawykły na nieprzy aciela, i dworzanie ako Małdrzyk i Cebulka, przez któ-
rych spoǳiewał się ǳiałać na panów polskich, eśliby opornie mu stali.

Z ogromnym kosztem Witold pode mował te orszaki tysiąców luǳi, tłumy ryce-
rzy i dworzan. Przeciwko książętom znakomitszym wy eżdżali na spotkanie biskup łucki
ks. Jędrze Spławski, biskup grecki i ormiański; każdego uroczyście wieǳiono na zamek
górny, a w. książę z królewską wspaniałością swych gości przy mował.

Coǳienne potrzeby kuchni Witoldowe w Łucku, która karmiła tylu przybylców tak
wspaniale, przywoǳą nasi kronikarze ako dowód dostatków, a razem liczby zgromaǳo-
nych gości. Szło coǳiennie na przekarmienie tych tłumów siedemset wołów i ałowic, co
ǳień tysiąc czterysta baranów, po sto żubrów, łosi i ǳików prócz innego adła. Wypi-
ano co ǳień siedemset beczek miodu, wina, małmaz i, piwa i różnego trunku. A uczta
ta trwała siedem tygodni‼!

Licząc tylko dni czterǳieści, uż by   wołów,   boranów,   łosiów
i żubrów, a   beczek trunku różnego spotrzebowano‼ Jeden Witold wystarczyć
mógł na takie przy ęcie.

Pierwszych dni stycznia, wszyscy uż prawie przybyli, a Władysław Jagiełło wybiegł
był na łowy ku Żytomierzowi, gdy ozna miono o cesarzu Zygmuncie, że się zbliża i król
pośpieszył nazad do Łucka.

Witold, czcząc dosto nego gościa, wy echał przeciwko niemu o milę za Styr (za Zabo-
rol) Jagiełło nieco bliże go spotkał. Dwór cesarza Zygmunta i żony ego Barbary, oprócz
książąt Rzeszy niemieckie , hrabiów i panów węgierskich, Kroatów¹⁰⁶, Czechów, Ragu-

¹⁰⁶Kroaci — Chorwaci. [przypis edytorski]
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zan, pań i pacholąt, oǳnaczał się wielką liczbą dworu, sług, zbro ne straży i rycerzy.
Dwór króla polskiego nie mnie wspaniały, oǳnaczał się szczególnie doborem piękne
młoǳieży i wspaniałych starców składa ących radę.

Spotkawszy się z Władysławem Jagiełłą, cesarzowa zaprosiła go do sań swoich. Zyg-
munt echał konno w poczcie wspaniałym książąt i rycerzy, poprzeǳany przez Witolda.
W azdowi cesarza towarzyszyło wysypanie się ludu, którym czerniały brzegi Styru wynio-
słe. Huk trąb, kotłów, piszczałek i surm rozlegał się wśród dźwięku ǳwonów kościołów
i cerkwi. Spotykały go proces e uroczyste, katolików naprzód, na czele których szedł bi-
skup Jędrze , niosąc święte relikwie, Greków i Ormian ze swemi władykami, nareszcie
karaimów i izraelitów z rabinami. Cesarz powitał biskupa katolickiego i uczcił niesione
świętości pocałunkiem, innych prawie wzgardliwie pominął.

Witold wprowaǳił go wprost na zamek, który przygotowany był do uczty wspaniałe ,
aśnie ąc przepychem niesłychanym, stosami naczyń złotych i srebrnych, kobiercami itp.
Po podwórcach i dworach, częstowano dworzan i orszak cesarski z równym przepychem.

Nim przyszło do rozpraw o ważnie szych przedmiotach, a racze wśród traktowań,
dnie upływały na zabawach, turnie ach, gonitwach i wymyślnych łowach, z ptakami,
psami, coraz w innych stronach i okolicach miasta. Na dworze błazen Hönne bawił ze-
branych gości. Tymczasem cesarz Zygmunt i cesarzowa Barbara, starali się po cichu przy-
sposobić Władysława Jagiełłę, aby się koronac i Witolda nie sprzeciwiał; czemu ednak
stary monarcha, tylko dla panów polskich i ich oporu, sprzeciwiał się coraz żywie . Wi-
told, któremu przyobiecywana połyskiwała korona, w uniesieniu wǳięczności dla cesarza,
obiecywał mu nawza em   ludu przeciw Czechom postawić.

Zwróćmy na chwilę uwagę na tych luǳi, o których żelazny opór rozbiła się ognista
żąǳa Witolda — na panów rad królewskich.

Na czele ich, nie zasługą lub zdolnością, ale racze dosto eństwem, stał Wo ciech Ja-
strzębiec arcybiskup gnieźnieński, z ubogich roǳiców, ze stanu niskiego wzniesiony na
na wyższą w Rzeczypospolite godność duchowną. Człowiek to był żądny wyniesienia,
chciwy i liczną familią, którą wynieść i zbogacić pragnął, otoczony. Brat ego Ścibor,
wo ewoda łęczycki, miał dwuǳiestu synów, z których ośmiu w wo nie z Krzyżakami
polegli. Podania malu ą arcybiskupa wylanym dla roǳiny, ulega ącym możnym, nigdy
wbrew niesprzeciwia ącym się niczemu, przebiegłym i zręcznym. Z ego strony Witold nie
mógł się obawiać tak żywego oporu w sprawie oderwania się Litwy od Polski, ak od Zbi-
gniewa Oleśnickiego. Ten w bitwie u Grunwaldu zasłużywszy sobie obaleniem Kökeritza,
napastu ącego Jagiełłę, łaski króla i doszedłszy uż wrychle¹⁰⁷ biskupstwa krakowskiego,
znany był z gwałtowności swego ślachetnego charakteru i niezłomne ego stałości. Tego
ani groźba, ani prośba, ani datek, ani pochlebstwo sprowaǳić z drogi przekonania nie
mogły. Wspaniała to i wielka postać, siłą wiary głębokie zbro na, prawǳiwy kapłan,
prawǳiwy pasterz, nieskazitelny senator.

Panowie ziemscy i siła ziemskich mocarzy, znika ą w oczach ego, gdy choǳi o spra-
wę Kościoła; w sprawie kra u, przekonania ego nikt mu wydrzeć, nic ust mu zamknąć,
ręki wstrzymać nie może. Z proboszcza św. Floriana i kanonika krakowskiego, zostaw-
szy w r.  biskupem krakowskim, winien będąc królowi całe wzniesienie swo e, nie
pobłażał mu wcale. Owszem odważną otwartość miał za na pierwszy swó obowiązek.
Już zagęszczonych husytów z diecez i krakowskie wygnał, a gdy posłowie czescy, Hussa
zwolennicy, przybyli do Krakowa z ofiarą korony, z prośbą posiłku, on dla¹⁰⁸ same ich
przytomności¹⁰⁹ rzucił na miasto interdykt¹¹⁰, i choć wielkanocne następowały święta,
został w Mogile, gǳie ole e święte konsekrował; nie chcąc wstąpić nogą tam, gǳie gród
stołeczny tchem swym zarazili kacerze.

Król Jagiełło go się obawiał, bo raz uż sam był od niego klątwą zagrożony. W Bu-
ǳie cesarzowi Zygmuntowi, posłu ąc do niego, stawił się tak ostro wyrzuca ąc mu dekret
niesłuszny, że Niemcy o mało go nie zabili. Spytka z Mielsztyna, nie zważa ąc na ród ego
i związki, wyklął za herez ę. Szczodry, ho ny, śmiały, ale nieugięty niczem, był na strasz-

¹⁰⁷wrychle (daw.) — szybko, wkrótce. [przypis edytorski]
¹⁰⁸dla (daw.) — z powodu. [przypis edytorski]
¹⁰⁹przytomność (daw.) — obecność. [przypis edytorski]
¹¹⁰interdykt — w prawie kanonicznym kościoła katolickiego wydany przez właǳe kościelne zakaz sprawowania

kultu w oznaczonym mie scu. [przypis edytorski]
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nie szym i edynie dla Witolda strasznym, bo i króla, i panów polskich za sobą prowaǳił.
O niego miało się rozbić długo przygotowywane królestwo litewskie.

Nie mnie dla Witolda ciężkim do przełamania był Jan z Tarnowa, wielki cesarza Zyg-
munta nieprzy aciel, człowiek odważny ak Oleśnicki (choć osobiście mu nieprzy azny),
wpływ także przeważny wywiera ący na króla, którego często zuchwale strofował; sena-
tor o dobro kra u gorliwy i rozpoznać e umie ący, był drugim z rzędu na ważnie szych
panów Rady. Reszta: Jan Głowacz z Oleśnicy, Jan Szaaniec, Mikoła Michałowski wo-
ewoda sandomierski, Sęǳiwó Ostroróg Szamotulski, więce przy aźni byli Witoldowi
niżeli mu przeciwni. Ale i do tych interes kra u, dobro o czyzny przemawiało, a Zbigniew
Oleśnicki i Tarnowski mieli na nich wpływ przeważny¹¹¹.

Przy Witolǳie, do współǳiałania na panów polskich stali: Jan Gastold, ks. Algimund
Olsza, Rombowd, Siemion ks. Olszański szwagier Witolda, wielkorządca Nowogrodu,
Małdrzyk z Kobiela, poufały księcia dworzanin, i sekretarz ego Cebulka.

Rozliczne były przybyłych tu panu ących interesa, a posłowie Paleologa, Jana VII, wo-
łali na głośnie o pomoc przeciwko Amuratowi, który w ślad za podbo ami Mohameda,
za ęciem Serbii i Wołoszczyzny, Cypr i Epir zawo ował i groził stare stolicy Konstanty-
na. Eryk Doński walczył uż z książęty Rzeszy o księstwo holsztyńskie, o które po nim
następcy do XIX wieku spierać się mieli, i od cesarza wyglądał pośrednictwa, od Polski
posiłków. Cesarz sam miał tu sprawy rozliczne: walkę z Turkami, do które pomocni-
ków chciał zyskać, po ednanie ostateczne Zakonu krzyżackiego i Polski, z ednanie sobie
posiłków przeciw husytom, przesaǳenie części Zakonu Niemieckiego nad Duna , a na
reszcie koronac ę Witolda, to est oderwanie go od Polski.

Przy pierwszem ze ściu się cesarza z królem Jagiełłą, luksemburczyk począł od wy-
rzutów, klęskę swo ę w Bułgarii składa ąc na króla, że mu posiłków obiecanych nie do-
starczył. Lecz Jagiełło wcześnie przygotowany na odpowiedź, odrzekł, że pomocy nie
przyrzekał, a ednak wo sko akie mógł podesłał, i że czekało na cesarza u Duna u pod
Bra łowem, na próżno go wygląda ąc, gdyż bawił naówczas w Czechach.

Po tych obustronnych wymówkach, cesarz niby urazę zawsze ma ąc eszcze do króla,
uroczyście się z nim po ednał.

Następnie usiłował Zygmunt zawrzeć przymierze z Polską i Litwą, prosząc o pomoc
przeciwko husytom w Czechach i Turkom a Saracenom. W nagrodę zaś, zażalony od
dawna na Wołochów za niedostarczenie posiłków do wo ny tureckie , ofiarował poǳielić
się z królem i w. księciem Wołoszczyzną; co uż wprzód raz w r.  wnoszone było.
Polacy oparli się temu i po naraǳie z niemi, król odpowieǳiał:

— Że Wołoszczyzny nie tylko rozbierać nie dozwoli, ale e bronić bęǳie ako przed-
murza od Turka; — że z Turkami trwa eszcze zawarte przymierze, którego się łamać nie
goǳi, a na kra ciężką naprowaǳać wo nę, chybaby wszyscy królowie i książęta chrze-
ścĳańscy ruszyli razem przeciwko niemu. Naówczas i Jagiełło wystąpić ofiarował się. Co
się tycze husytów, składano dowody, że im pomocy nie dawała Litwa ani Polska. Le-
gat wniósł potem rzecz o z ednoczeniu kościołów wschodniego z zachodnim, ale Witold
i Jagiełło upatru ąc w tem przyczyny zamieszek na Rusi, nagle tak stanowczego kroku
pod ąć się nie śmie ąc, sprawę tę na stronę odłożyli.

Cesarz ukrył nieukontentowanie swo e, odebrawszy odpowieǳi wcale niezadowalnia-
ące, i pozna ąc w nich nieżyczliwe sobie rady dwóch swych na dworze Jagiełły nieprzy a-
ciół, Oleśnickiego i Tarnowskiego. Całą więc siłą postanowił przyłożyć się do uzyskania
pozwolenia na koronac ę Witolda. Ta emnie naraǳiwszy się z cesarzem, Witold wysłał
go z cesarzową Barbarą, aby usilnie nastali na króla o dozwolenie korony w. księciu,
ukazu ąc powiększenie blasku ego rodu i wieloliczne mniemane korzyści.

Barǳo rano, gdy chory Jagiełło leżał eszcze w łóżku, cesarz i cesarzowa przyszli nań
nalegać, pokłada ąc rozmaite przyczyny i usiłu ąc go skłonić na stronę brata. Sam Wi-
told chociaż wieǳiano o tem, że korony żądał, sam eszcze otwarcie Jagielle nic o tem
nie mówił. Zygmunt dowoǳił w imieniu ego Jagielle, ak Litwa podniesie się wysoko
tytułem królestwa, ak Witold goǳien est korony, które tytułu mu tylko braknie, gdy
w rzeczy potęgą i sławą est uż królem, ak nareszcie korona ta tylko pozornie odłączy
Polskę od Litwy, gdyż kra e te związku z sobą rozerwać nie ma ą potrzeby. Milczał na to

¹¹¹przeważny (daw.) — ǳiś: przeważa ący. [przypis edytorski]
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wszystko Jagiełło i ak zwykle odpowieǳiał, że nic bez porady panów senatorów swych
uczynić nie może. Na tem pierwszy krok się ograniczył, lecz sprawa uż była rozpoczęta.

Tymczasem, opowiada ąc Witoldowi cesarz to, co uczynił, dla niego u Jagiełły, wmó-
wił mu, a racze przekonać się starał, że nie potrzebu e u nikogo w świecie starać się
o wzniesienie na królestwo, prócz u niego. Ja, mówił cesarz, zarówno z papieżem mam
prawo rozdawać korony, i bez papieża uczynić to mogę.

Pomimo tych zapewnień, Witold, poǳiękowawszy cesarzowi, odparł, że bez Jagieł-
ły, który mu dał rządy Litwy, nic czynić nie chce. Cesarz niecierpliwił się odpowieǳią
taką; emu właśnie szło o to, by zwaǳił Jagiełłę z Witoldem, Polskę z Litwą. Witold zaś
spoǳiewał się eszcze zna ąc słabość charakteru Jagiełły, wymóc na nim zezwolenie.

Postrzegli się w czas panowie polscy, że Jagiełło zmiękczony cesarza wstawieniem
się, zaręczeniami, że to związku z Polską nie rozerwie ani nawet osłabi, uż się nakłaniać
poczynał na prośby Witolda. Złożono wielką radę senatorów umyślnie dla roztrząśnienia
tego ważnego zadania.

Wysłany na nią przez Witolda Mikoła Sępiński Nowina, mówił naprzód od pana
swego, wystawu ąc, że cesarz Zygmunt godnością królewską uczcić go zamierza, że król
Jagiełło, byleby się panowie Rady zgoǳili na to, zezwolenie swo e dać obiecu e. Pozosta e
więc tylko uzyskać na to ich zgodę, o którą w. książę prosi.

Sam Witold nadszedł na koniec mowy Sępińskiego i począł żywo nalegać na sena-
torów, aby tak świetnemu dla niego wzniesieniu się nie chcieli być przeciwni; aby sami
edni nie stawili się przeciw niemu, wystawu ąc, co uczynił dla Polski, i że z nią zrywać
ani chce, ani myśli, ani może.

Panowie senatorowie nieprzy aźni cesarzowi i wszystkiemu, co od niego pochoǳiło,
stali nieugięci pod we rzeniem nakazu ącem Witolda, ani prośbami ego, ani zapałem,
z akim mówił, przekonać się nie da ąc; aż pierwszy arcybiskup gnieźnieński zdanie swo e
otworzył.

Mowa ego była długa, zawiła i pochwałami poczęta, pochwałami się skończyła, ale
z nie zdania i myśli prałata, który chciał do większości się przyłączyć nie ob awia ąc wy-
raźnie, co o tem sąǳił, — zbadać nie było można.

Po nim Zbigniew biskup krakowski, silnie i otwarcie przeciwko zamiarowi Witolda
i powziętym naǳie om powstał, nie kry ąc się z tem byna mnie , że w tem wiǳi zdradę
cesarza, że nie rada lecz zdrada pod pozorem życzliwości się chowa — (frigidum latilare
anguem in herbis) zimny wąż pod kwiecistą osłonką — że Zygmuntowi wiele zależy na
tem, aby Polskę osłabić — „Syt wieku i sławy, wyższym esteś nad wszelkie zaszczyty
znikome, pomnieć winieneś na przysięgę, która cię z Polską łączy” zakończył.

Mowa Zbigniewa umiarkowana w wyrażeniach, otwarcie przecież sprzeciwiała się
zamiarom Witolda; Jan Tarnowski poparł ą silnie , a inni pokonani ich wymową, do-
wodami zwyciężeni, poszli za niemi.

W czasie tych głosów, Witold dawał oznaki na wyższe niecierpliwości, rzucał się,
zgrzytał, trząsł z gniewu, podnosząc rękę a grożąc pięścią, uniósł się wreszcie i zawołał:

— Zrobię i bez was co zechcę!
To rzekłszy, wybiegł z sali i udał się do cesarza; senatorowie zaś oburzeni na Zyg-

munta pośpieszyli z wymówkami gwałtownemi ku Jagielle, przedstawu ąc mu zdradliwe
postępowanie cesarza, niebezpieczeństwo, akiem to grozi dla Polski, wieczną dla synów
Jagiełłowych utratę Litwy, osłabienie państw obu itp. Nareszcie poczęli mu wyrzucać, że
nieprzy aznemu monarsze w państwach swoich przebywać dozwala i knować przeciwko
sobie, pod ednym dachem z wrogiem i przez drzwi zamieszku ąc. Król wyrzutami te-
mi do łez rozczulony, przenikniony gorliwością panów senatorów, wyparł się, żeby miał
zezwolić na oderwanie Litwy, i przyrzekł nadal opierać się temu.

Na naleganie, ażeby co na rychle wy eżdżał, odpowieǳiał, że zaraz to uczyni; akoż
i panowie senatorowie natychmiast tłumnie zaczęli Łuck opuszczać, nie poszedłszy nawet
pożegnać wielkiego księcia, a król nocy następne za niemi także ruszyć musiał.

W ślad prawie za Władysławem poczęli się roz eżdżać inni książęta i posłowie; cesarz
tylko pozostał eszcze, ciesząc Witolda i raǳąc mu, iżby bez zezwolenia Polski koronę
przy ął, wystawu ąc mu ako rzecz możną i łatwą, co zdaniem Litwy i ego samego było
nie do spełnienia. Świeża unia horodelska  roku stała murem na przeszkoǳie; ze-
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rwać z Polską, było to sprowaǳić wo nę na oba kra e, a panowie litewscy pamiętni swe
przysięgi, dochować e chcieli. Korzyści połączenia z Polską, w przyszłości nadto były
dla nich widoczne, aby poświęca ąc e na niepewne losy rzucać się zapragnęli. Cesarz po
od eźǳie Jagiełły, bawił eszcze pięć dni w Łucku, aż nareszcie obdarowany, obiecu ąc
nadesłać dyplom i korony, od echał; przy wsiadaniu eszcze odebrawszy na pamiątkę róg
turzy na czaszę w złoto oprawny, z tura zabitego przez Gedymina pod Wilnem.

Tyle dokazały namowy Zygmunta, że Witold, spoǳiewa ąc się eszcze kupić sobie
panów polskich lub bez nich i dozwolenia króla na swo em postawić, wysłał od siebie
posłów do papieża: Symona Gedygoldowicza i Szedybora brata Kieżga łły [Narbutt]; do
Polski zaś sam na usilne prośby króla do Sandomierza z echać nie chcąc, po kilkakrot-
nych wezwaniach, wyprawił tylko na z azd do Nowego Korczyna Gasztolda wo ewodę
wileńskiego i Rombowda marszałka, aby ci, eśli się panowie polscy eszcze raz przeciwko
koronac i oświadczą, zapowieǳieli w imieniu ego, iż za zgodą lub bez zgody ich, Witold
włoży koronę na swo e skronie.

W Nowym Korczynie nie wypadło, czego się spoǳiewać było można: panowie polscy
oświadczyli, że nigdy na oderwanie się Litwy nie zgoǳą; a o zdraǳiectwie rady cesarskie
chcąc przekonać wielkiego księcia, uprosić go lub wreszcie groźbą go zastraszyć, wysłali
ze z azdu do niego Zbigniewa Oleśnickiego biskupa krakowskiego i Michała z Michałowa
wo ewodę sandomierskiego, starostę krakowskiego. Ci na święta wielkanocne przybyli do
Witolda do Grodna, a w osobnem posłuchaniu, biskup oświadczywszy o wypadku rady
se mowe , przekładał długo wielkiemu księciu, aby zawartego raz z Polską związku nie
gwałcił, Polski nie krzywǳił bez korzyści dla Litwy, rozlewu krwi i wo ny braterskie
nie stawał się przyczyną; pogroził w ostatku wo ną. Ale na to wszystko odparł Witold:
że długo myśli się te opierał, ale teraz kiedy na nią sam Władysław Jagiełło zezwolił, gdy
kroki ku temu poczynione po całym uż świecie są głośne, wstyd sam cofać mu się nie
da e.

Wyszło i poselstwo polskie do cesarza, usiłu ąc go odwieść od myśli dania korony
Witoldowi; Zygmunt doniósł o niem w. księciu; co spowodowało list pełen gorzkich
wyrzutów do Jagiełły z Trok pisany [Feria V. ante domin. Reminiscere. ]. W tym liście
głosił Witold oburzenie Litwy na wyrazy pisma Jagiełłowego do cesarza, w którem ich
spiskowemi i łamiącemi przymierze nazywał; wyrzucał królowi niestałość i słabość ego,
grożąc mu wiecznem całe ślachty litewskie zniechęceniem. Do cesarza zaś pisał Witold
[in Curia nostra Eyxischky die Dom. Invocavit. ], że król Polski, Litwę wasalami
swemi i poddanemi czyni, kra cały na siebie oburza, gdy Litwa swobodną est i nikomu
nieuległą; powtórzył przytem, że trwa w przedsięwzięciu i nie da się pokonać oporem
panów polskich itp.

Zagrożeni oderwaniem się Litwy Polacy, których Witold za późno uż starał się da-
rami dla siebie u ąć, gdy sprawa ta nadto uż miała rozgłosu, zebrali się do Sandomierza
d.  września dla nowych narad. Stąd znowu posłani zostali do Witolda Jan z Tarnowa
wo ewoda krakowski i biskup Zbigniew Oleśnicki, którzy eśliby inacze od zgubne myśli
odwieść nie potrafili Witolda, polecenie mieli od Jagiełły ofiarować mu koronę Polską,
byleby potomstwu Jagiełłowemu następstwo po sobie zapewnił.

Stary i osłabiony, a znużony walką Jagiełło, chętnie ciężkie ustępował korony; myślał
bowiem, że tu szło o dosto ność tylko, nie o losy Litwy. Może przekupieni senatorowie
niektórzy, w ten sposób pogoǳić chcieli żądania wszystkich i trudności ważnie szych
uniknąć.

Witold nie przy ął ofiarowane mu korony polskie dlatego, że mu nie tak o koronę,
ak racze o niepodległość Litwy choǳiło; z kroku tego wszakże przekonywa ąc się, że
Polaków nie skłoni do zezwolenia na koronac ę swo ę. Przyboczni ego i zaufani doradcy
Lutko z Brzezia i Mikoła Cebulka, raǳili mu nawet poprzestać myśleć o koronie, ale
Witold przekonać się nie dał i trwał w uporze niezłomnie. Miłość kra u i duma zarówno
podżegały go ku temu. Przy ął polskich posłów uprze mie, a Tarnowskiego obdarzył, prócz
innych kosztowności, da ąc mu sto rubli pienięǳmi (około   zł.); Zbigniewowi
zaś nic nie ofiarował, wieǳąc, że nic nie przy mie, czyniąc eszcze wyrzuty, że o niego
wszystek się zamiar rozbĳa.

Biskup odparł, wskazu ąc Tarnowskiego: „Nie o mnie, eśli się zgoǳi wo ewoda kra-
kowski, i a się zgaǳam”. Ale wo ewoda niezłamany darami oświadczył, iż nic go do tego
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skłonić nie potrafi. W ostatku dana odpowiedź Polakom, że Witold przestanie starać się
o koronę, lecz eśli dyplom i ona nade dą, królem się Litwy sam ogłosi. Przy ąć za życia
Jagiełły tron Polski byłoby to wydrzeć mu berło, wyzuć go z dosto eństwa, czego Witold
uczynić nie chce. Rozmaitemi sposoby, różnie obracanemi mowy, starał się pokonać Po-
laków, uż prosząc ich, aby w uporze tyle mu szkodliwym nie trwali, uż nagląc, by króla
starali się z ednać dla niego, w ostatku ozna mu ąc, że gdyby i do wo ny przy ść miało,
te się także nie zlęknie.

Może by się był dał wreszcie od zamiaru swego odwieść Witold, gdyby nie ciągłe
napomnienia i poddmuchy cesarza, i podżegania Krzyżaków. Witold odprowaǳił posłów
do Wołkowyska, gdy tu właśnie nadbiegł poseł Zygmunta, rycerz Leonard, z podarkiem
od niego na znak przymierza i edności. Dar ten wyobrażał smoka w kłąb zwiniętego
z paszczą zie ącą ogień, z krzyżem czerwonym do noszenia na szyi. Napis na tem godle
miał być: O quam misericors Deus justus et clemens!

List cesarski i poseł ustnie upewniali, że takie znamię na znak rycerskiego braterstwa
i nierozerwanego związku nosić bęǳie cesarz.

Witold przy mu ąc oświadczył posłowi, że to ako znak przy aźni osobiste przy mu e,
ale przymierzem nowem nie chce dawne uczynione Jagielle łamać przysięgi. Widocz-
na est, że cesarz poddania się Litwy Cesarstwu, któremu Witold tylekroć w zwadach
z Krzyżakami opierał się, wymagać musiał przy tym podarku. Rycerz Leonard doniósł
także o adących uż dla Witolda koronach i koronac a na ǳień  paźǳiernika wyzna-
czona została.

Przerażeni Polacy i król sam przedsięwzięli środki, zapobiega ąc przychoǳącemu uż
do skutku zgubnemu usamowolnieniu Witolda. Pośpieszono z prośbą do papieża Marci-
na V, aby cesarzowi odraǳił powagą swo ą koronowania w. księcia, a biskupowi, któremu
obrzęd ten spełnić polecono, zakazał uczestniczyć; Krzyżakom zaś dopomagać do tego,
Witoldowi starać się nawet nadal o to. Bulle wydane zostały na imię biskupa chełmiń-
skiego, który miał Witolda koronować [Dat. Romae Anno P. XIV. Novembr.], w. mistrza
i Witolda. [Ibid. Novemhr. pontif. XIV, u Długosza]. Bulla na imię cesarza Zygmunta do-
szła go uż, gdy korony i dyplom wyprawione zostały.

W końcu roku wiǳiał się Witold z Władysławem Jagiełłą, ale obo ętnie i bez żadnego
skutku spełzł z azd ten braci; Witold postanowił do czasu myśl swo ę pokrywać.

W marcu panowie polscy z echali się w Jedlnie; do nich i do króla posły swo e wysłał
Witold z zażaleniem, że go król przed papieżem i monarchami katolickiemi czerni, wy-
sławiło wiarołomnym, gdy wprzód sam na koronac ę był dozwolił, a krok ten byna mnie
zerwania edności swoich państw nie ma na celu; skarżąc się, że go wystawiano próżnym
i dumnym, itp.

Z odpowieǳią na te zarzuty wy echali znów do Witolda biskup krakowski Zbigniew
Oleśnicki i wo ewoda sandomierski, tłumacząc naprzód, że do papieża nie tak czernić
Witolda, ak racze cesarza wstrzymu ąc udawano się; wymawia ąc nawza em Witoldowi,
że niedawno nowe od Litwy dla siebie tylko wymagał przysięgi wierności, widocznie
chcąc z Polską zerwać.

Posłowie ci w wielkim poście przybyli do Grodna, a Witold odpowieǳiał im znowu,
że nic nie knu e przeciwko Polsce i królowi, nie dlatego, żeby się wo ny od nich lękał
przysięgi nowe wymaga i zamki umacnia, lecz z obawy o napad czeskich husytów, którzy
ciągnąć chcieli przez Polskę na Litwę i o dozwolenie prze ścia domagali się, o czem był
uwiadomiony.

Tak byli uż mięǳy sobą za ątrzeni bracia, że wielki mistrz ofiarował im swo e po-
średnictwo i z azd osobisty pod Toruniem, na którym o oparciu się husytom i uczynieniu
zgody mięǳy bracią traktować miano. Król zezwolił na ten z azd, ale dodał, że wolałby
z Witoldem wiǳieć się bez świadków [in Gambine feria IV. in Vigilia Corp. Xti. ].
Wszystkie teraz listy Jagiełły, cesarza, kopie swoich, zamiary i myśli przesyłał Witold w.
mistrzowi, nic nie czyniąc bez ego porady, a na otwarcie przy aźń mu i zaufanie okazu ąc.

Cesarz chciał przyśpieszyć koronac ę; korony oczekiwane były we wrześniu, wedle
ozna mienia naznaczono d.  września na tę uroczystość, uż wcale nie troszcząc się o ze-
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zwolenie Polaków. Listy cesarskie ozna mu ące o koronach i zagrzewa ące do wytrwania,
gorliwy Jan Czarnkowski podkomorzy poznański wszęǳie zasaǳa ąc się po drogach na
posłów korony wieźć ma ących, złapał, gdy z Saksonii do Prus z niemi w eżdżać mieli,
i posłów, odebrawszy e, puścił na słowo. Ci uszli do Litwy i ozna mili o tem Witoldowi.

W listach prze ętych od cesarza Zygmunta, tak groźną dla siebie przyszłość wyczytali
Polacy, że cała Wielkopolska uzbra ać się zaczęła i za szable chwyciła. Wszystkie gościńce
poosaǳano, czatu ąc na posłów z koronami; Sęǳiwó Ostroróg, Dobrogost Szamotulski,
czynnie zastępu ąc chorego Czarnkowskiego, pilnowali na wszystkich drogach i droży-
nach, tak ściśle, że posłowie cesarscy, dowieǳiawszy się o tem, z Frankfurtu nazad się
zwrócili.

Tymczasem ǳień koronac i nadchoǳił; liczni goście, posłowie, książęta wezwani,
z eżdżali się do Wilna, a Witold niespoko ny oczekiwał eszcze co chwila ma ących na-
de ść koron.

Przeszedł wreszcie d.  września, goście czekali eszcze w Wilnie. Z azd nowy niemnie
od pierwszego był świetny, a przyna mnie liczny barǳo: wielki książę Bazyli wnuk Wi-
tolda, metropolita Foc usz, książęta: Borys Twerski, Odo ewscy, Razańscy i wielu innych
z Rusi hołdowników i sprzymierzeńców; książęta mazowieckie, chan perekopski, Eliasz
wo ewoda wołoski, posłowie Paleologa, w. mistrz Zakonu krzyżackiego z marszałkiem,
mistrz Inflant i starszyzna otaczali Witolda.

Ale na próżno oczekiwano na korony, które wieźli w imieniu Rzeszy arcybiskup
magdeburski, od Węgier Piotr Jurgo i Wawrzyniec Handrewar koniuszy koronny, Czech
Władysław przełożony odźwiernych, Przemko ks. ppawski i Pot de Potenstein. Z No-
rymbergi za echali byli do Frankfurtu nad Odrą i w dalszą uż wybrali się drogę, gdy ich
wiadomość doszła, że przodem adący z darami i listami w towarzystwie kilku Litwi-
nów Baptyst Cigalla Włoch, dr praw, i inny akiś Włoch S eńczyk z Zygmuntem Roth
Szlązakiem, prze ęci w Polsce, odarci, poranieni, pieszo uciekli do Człuchowa, skąd ich
komandor tamte szy do Malborga odesłał.

Jagiełło wieǳąc uż o z eźǳie i przygotowaniach, a chcąc zyskać na czasie, napisał
do Witolda, prosząc go o odłożenie obrzędu, obiecu ąc zgoǳenie się swo e, lecz wprzód
osobiście z nim wiǳieć się żąda ąc dla polecenia mu synów swoich, gdyż starość go uci-
skała i spokó był mu nade wszystko potrzebny. Wielki książę odpisał, że był w gotowości
zupełne , gości sprosił i odkładać uż nie mógł.

Polacy tymczasem burzyli się i odgrażali, a Krzyżacy, oczeku ąc na korony przez Prusy
iść mogące, polecili, aby e natychmiast z Malborga do Wilna przeprowaǳono z silnym
odǳiałem. Gości utrzymywano od dnia do dnia na próżno, nareszcie znużeni próżnemi
odkładami, roz eżdżać się poczęli. Nowe poselstwo królewskie do zgody wzywało; Witold
uż e nie unikał, ale chciał wprzódy obmyśleć, akby się po ednać mogli w sprawie głów-
ne niezależności Litwy. W. mistrz stanął tu ako pośrednik w Wilnie w końcu września,
na z azd z królem umówiony.

Wiadomość o wstrzymaniu się posłów z koronami, o niemożności niezwłocznego Właǳa, Król, Marzenie,
Państwo, Śmierćprzyprowaǳenia do skutku zamiarów swoich, starego i znużonego ciągłą walką Witolda

z reszty sił wyzuła. Z edne strony nad eżdżał w licznym poczcie Władysław, gdy z drugie
goniec o nowem zbliżaniu się posłów korony wiozących ozna mił, donosząc, że są uż
w Starym Berlinie, na Szczecin dale postępu ąc ku Litwie. Witold, choru ąc na wrzód
na krzyżach, osłabiony lecz niezgięty, postanowił choćby umiera ąc eśli nie tę koronę, to
bez woli cesarza i dyplomu inną własnemi rękami wǳiać na głowę swo ę i żony, aby ą
przekazać bratu i Litwę niezależną po sobie zostawić.

Król naglony przez posłów chorego uż Witolda, wstrzymywany na próżno przez pa-
nów polskich, przybył nareszcie do Wilna. Na granicy wysłani przeciw niemu książęta
litewscy, przy ęli go i przeprowaǳili do Wołkowyska, skąd udał się do Grodna, gǳie
eszcze czas akiś się zatrzymał. Na ostatek ponowionemi prośbami znaglony, wyruszył
do Wilna. O milę od stolicy, pod Kielme ą, spotkany przez wielkiego księcia Witolda,
w. księcia Bazylego, w. mistrza Pawła Russdorffa i wielu innych panów.

Zbliża ąc się ku niemu wszyscy z koni zsiedli, a bracia powitali się serdecznym uści-
skiem. Było to d.  paźǳiernika.

ǲień upłynął na nabożeństwie i przy ęciach.
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Tu gdy Witolda z Jagiełłą chce po ednać i pośredniczyć mięǳy niemi, usilnie się do
tego ofiaru ąc Paweł Russdorff, zgromiony przez Zbigniewa Oleśnickiego umilkłszy, te-
goż dnia cicho z Wilna od echał. Witold uż chory zaraz do Trok się wybierał, a król
przeprowaǳić go życzył, i oba wy echali konno za miasto. Witold na wrzód mięǳy ło-
patkami cierpiący, wzruszeniami osłabiony, z konia upadł i omdlałego do wozu, którym
echała księżna Julianna, wsaǳić go musiano. Tak do Trok za echał. Wypadek ten zdarzył
się d.  paźǳiernika.

Już na łożu śmiertelnem Witold myśli swe nie rzucał eszcze, owszem nalegał znowu
na króla natarczywie, usilnie, aby mu się umiera ącemu nie sprzeciwiał. Ofiarował się
pośredniczyć mięǳy cesarzem a królem, mięǳy Krzyżakami a Polską, na co Jagiełło
zgaǳał się, waru ąc, aby cesarz i Krzyżacy na to się pisali. Co do koronac i przynaglony
król tem się składał, że od eżdża ąc z Polski dał słowo senatorom, iż nic bez dołożenia się
ich nie uczyni.

Książęta szląscy oświadczyli się z gotowością służenia Jagielle, ostrzega ąc go o prze-
chwałkach Zygmunta, który miał powiadać, że kość rzucił mięǳy braci i że się o nią
zagryzą! Część uż prawdy w tym była, eden z nich leżał na łożu śmiertelnem.

Pomimo oporu Władysława, kona ący uż prawie wielki książę dopraszał się eszcze te
nieszczęsne korony dla siebie i żony swo e , choćby na goǳinę przed zgonem miał ą na
skroń włożyć. Na próżno ednak wysłani do Zbigniewa, który się temu na mocnie sam
prawie opierał, Mikoła Sępiński i Małdrzyk z Kobiela, ofiarami, prośbami i pochlebstwy
pokonać go chcieli; kapłan-obywatel pozostał nieugięty, zawsze ednę ma ąc odpowiedź
na ustach. Próżno na wyższe dosto eństwa w Litwie mu ofiarowano, otwierano skarbiec,
grożono, Zbigniew odpowiadał ciągle: że lubo Witold goǳien est na wyższe godności,
z tem wszyslkiem dopiąć e nie może, nie gwałcąc przysiąg złożonych; że korona litewska
oderwie kra ten od Polski, a na oba ściągnie wysiłki nieprzy aciół. Dodał wreszcie, że ani
go łaską przekupić, ani groźbą zastraszyć, ani prośbami u ąć nie potrafią.

Powtórnie z nastawaniem wysłani eszcze Małdrzyk, Sępiński i Macie biskup wileń-
ski, prosili go tylko, aby dla uniknienia wstydu i hańby, choćby na goǳinę królem być
Witoldowi dozwolono; ofiaru ąc i przyrzeka ąc uroczyście, że koronę swą złoży i bliski
uż zgonu dźwigać e nie bęǳie, sam ą odeszle i zrzecze się e .

Wreszcie zagrożono Oleśnickiemu:
— Wiesz — rzekł przez swoich Witold — król ak zrzucił z dosto eństwa Piotra

Wisza, tak i ciebie potrafi, w nęǳy i upokorzeniu życia dokonasz!
— Nie uczyni pan mó tego, bom na to nie zasłużył — rzekł Zbigniew — wreszcie

na nęǳę i ubóstwo gotów estem. Królestwo udane zmieniłoby się ze szkodą obu państw
na rzeczywiste, na to więc zezwolić nie mogę.

Na tym bohaterskim oporze ze strony Zbigniewa, całe staranie o koronę się roz-
chwiało; choroba Witolda przy tem coraz barǳie zagraża ącą przybiera ąc postać, myśleć
o tem nie dozwalała. Na łożu boleści Witold oddał wreszcie Zbigniewowi sprawiedliwość.
Wszystkich innych Polaków, rzekł, u ąłem groźbą lub datkiem, tego nic wzruszyć, nic
pokonać, nic zmienić nie mogło.

Wyrzekłszy się wreszcie te myśli królowania przedśmiertelnego, w. książę okazał na-
wet dla Zbigniewa szacunek, na aki ten zasługiwał. Zrzeka ąc się korony nie tylko słowy,
ale na piśmie dał zaręczenie Zbigniewowi biskupowi krakowskiemu, Ziemowitowi księ-
ciu mazowieckiemu i Władysławowi z Oporowa kanclerzowi koronnemu, że więce o nią
starać się nie bęǳie. Raǳono królowi, aby senatorów swych nie odpuszczał od boku,
ale upewniony pismem, pozwolił im od echać do Polski. Witold na list cesarski, którym
donosił mu, że wo sko zbierze w Niemczech i zbro nemi ludźmi przeszle mu korony,
odparł, że umiera ący uż ich nie żąda i prosi cesarza, aby wszelkich starań poprzestał
[Voigt].

Witold dogorywał w Trokach, z choroby i boleści upokorzenia swo ego; słabość
wzmagała się w sposób zastrasza ący. Ciągły niepokó , cierpienie duszy, pierwszy zaród
śmierci wszczepiły w silne eszcze ciało. U łoża kona ącego żona więce o swe skarby niż
o życie ego troskliwa (gdyż kle noty własne, obawia ąc się uż gospodarzyć poczyna ącego
Świdrygiełły, odesłała do przechowania Zbigniewowi, który ich nie przy ął), łamała ręce
z bo aźni o siebie racze niż o niego!
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Żona garnąca skarby, król Władysław znużony, obo ętny i zimny, Świdrygiełło chci-
wie goǳiny śmierci wygląda ący, oto co otaczało łoże wielkiego człowieka w chwili ego
zgonu. Nikogo przy aznego, nikogo z sercem i współczuciem! Świdrygiełło wcześnie uż
ma ąc się za pana, nim eszcze Wielki Witold umarł, w dworcu trockim i po skarbcach
książęcych gospodarować poczynał, nie opowiada ąc się nikomu, a zagląda ąc tylko ku
łożu, akby śmierci wyglądał! Zgromił mu to król, za co gniewny i rozsrożony, od echał
zaraz.

Zbliżała się uroczysta, wielka śmierci goǳina; czternaście dni uż trwała choroba,
bohater po sobie państwo bez następcy, Litwę bez pana w ob ęciach Polski, Świdrygiełłę
wichrzyciela obok starca Władysława i Juliannę bez opieki rzucał. Zgon wielkiego boha-
tera, smutny był i naucza ący: wezwany Władysław, stawił się na to ostatnie zimne dłoni
pożegnanie.

Witold przepraszał go ze łzami za przykrości, akich się stał przyczyną, zwłaszcza sta-
ra ąc o koronę; polecał mu żonę swo ę i roǳinę, a odda ąc Litwę, te pamiętne wyrzekł
słowa, które Bielski wzmianku e: „prosił go za Litwą, aby e ustaw i danin nie zmieniał”.

Ostatnią myślą, ostatnim słowem Witolda była Litwa; poczem czu ąc się bliski śmier-
ci, klucze zamków oddać kazał Jagielle.

Przed przywołanym biskupem wileńskim Macie em, spowiadał się Witold po kilka
razy barǳo gorliwie. Nie wiem, skąd [Narbutt] ostatni ǳie opis Litwy wzmianku e, że
książę, który powątpiewał i często dysputował o ciał zmartwychwstaniu, ostatni raz skład
wiary powtarza ąc, wyznał, że szczerze i silnie w nie wierzy.

Umarł nade dniem d.  paźǳiernika  roku. Z nim ostatnia myśl Litwy niezależ-
ne , potężne , samoistne skonała; na nim ǳie e kra u tego się kończą; poczyna historia
kolei, akie przeszła Litwa w połączeniu z Polską, która potrafiła wcielić ą w siebie bez
wstrząśnień, bez bo u prawie i bez żalu; czuła Litwa, że ą to nowe z ednoczenie do no-
wych a wyższych powołu e instytuc i, do nowych a większych losów.

Pogrzeb Witolda odbył się z wielką wspaniałością w Wilnie, dokąd Władysław Ja-
giełło ciało przeprowaǳił i z przepychem królewskim pochował d.  listopada w kościele
katedralnym św. Stanisława. Pogrzebowi mnogość ludu, książąt i panów towarzyszyła.
Litwa traciła w nim męża, co ostatni o e potęǳe marzył. Na grobie Witolda wywieszo-
na była w początku z obrazem ego na koniu chorągiew, obyczajem greckim, pisze Bielski;
późnie po prawe ręce wielkiego ołtarza w katedrze wzniosła mu grobowiec Bona kró-
lowa, a ten podobno w ostatnie restaurac i kościoła zniszczony został tak, że śladu kości
ego i pamiątki grobu nie zostało.

Potrzebu eż pochwał pośmiertnych człowiek, którego czyny tak wielki rozgłos miały,
imię tak daleko się rozeszło. Od Baltas do Morza Czarnego, nad brzegami Wołgi i Wisły,
eszcze ǳiś lud powtarza to imię wielkie, którego uż znaczenia ak ta emniczego hiero-
glifu nie rozumie. Łaźnie Witolda, mosty, drogi i rzeki, zachowały od niepamięci po ǳiś
ǳień nazwisko bohatera; zapomniano ego czynów, lecz urok wielkości pozostał.

Wo ownik niezrażone odwagi i przebiegłości, nieraz dał dowody osobistego męstwa
i geniuszu dowódcy; chytry z chytremi, prawy, gdy z przy aciółmi miał do czynienia, nie
tylko wo ować, lecz ze zwycięstw korzystać umiał. Kra swó , ego ęzyk i obycza e, ko-
chał nade wszystko; nieprzy aciołom ak poganin mściwy i niełatwo urazy darowu ący,
dla wiernych i przychylnych ho ny był, przy acielski i otwarty. W rzeczach wiary można
go było posąǳać o obo ętność zupełną, gdybyśmy tylko wnosić chcieli z ego pierw-
szych czynów: kilkakroć powtarzanego chrztu i szczególne na ów wiek toleranc i dla
Żydów, Tatarów i wszelkie wiary luǳi. Postarzawszy wszakże, nie tylko obo ętnym nie
był, ale często lubił o wierze rozprawiać. Tomasz Walden (Baliński ze Smolleta), sławny
ze swych dysput teolog, który czas akiś bawił na dworze Witolda, użyty będąc przez
Henryka V do negoc ac i mięǳy Jagiełłą a Krzyżakami, nauczał go wiary i często się
z nim o nią spierał. Ciał zmartwychwstanie w początku na niepo ętszem mu się zdawa-
ło. Dla duchowieństwa wszelkich wyznań był panem łaskawym, a nadania ego liczne,
zwłaszcza w latach ostatnich, świadczą, ak stan ten w Litwie naówczas wiarę krzewią-
cy, wspierał i poważał. Kościoły przez niego założone, oprócz żmuǳkich i biskupstwa
żmuǳkiego, nadań katedrze wileńskie i wielu cząstkowych dobroǳie stw, były eszcze
w Wołkowysku, Grodnie, Brześciu Litewskim dwa, w starych Trokach itd. Wileńskie-
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mu biskupstwu świadczył wiele, a na biskupie Macie u, który mu z drugą ego żoną dla
przeszkód kanonicznych ślubu dać nie chciał, ani się mścił, ani go o to upominał wcale.

Charakter ego prywatny malu ą te drobnostki, któreśmy w części uż w opowiadaniu
umieścili, wreszcie tu eszcze z kronik zbierzemy. Czynny niezmordowanie, u stołu nawet,
na łowach sąǳił, przy mował poselstwa, o wo nie się naraǳał, chwili nie tracąc.

Zabaw, krom turnie ów rycerskich, nie lubił i unikał; pokarmów ani napo u zbytkiem
nie zgrzeszył, a wodę tylko pĳał. Dla kobiet był słabym i łatwo im się uwoǳić dawał; prze-
cież żadnego gwałtu, żadne zbrodni, ma ąc ogromną potęgę w ręku, nie popełnił. Żywy
a przezorny, gǳie nie mógł siłą, wygrywał przemysłem i chytrością. Krzyżacy obawiali
się go więce niż wszystkich razem nieprzy aciół swoich, a nigdy, chyba w ostatnich kilku
leciech, całkiem mu zaufać nie chcieli. W obe ściu się ze swemi podwładnemi, surowy
był do zbytku; starostów i wielkorządców, gdy się wzbogacili, zsaǳał z urzędu, odbierał,
im co mieli, i znów aby się zapomogli, posyłał na nowe posady. Były to czasy, w których
powszechnie obchoǳono się z poddanym ak z nieprzy acielem, i nie ǳiw, poddani by-
li po większe części zawo owani. Srogim był też Witold dla poddanych i pieśni o nim
wzmianku ą.

Witold iǳie po ulicy
Za nim niosą dwie szablicy.

Ta pieśń była może powodom utworzenia baśni, którą pierwszy Aeneas Sylvius zapisał,
akoby adąc łuk przy sobie lub łucznika miewał zawsze, i niemiłych z twarzy natychmiast
zabĳać kazał. Że na rozkaz ego w r.  Litwini sami dla siebie szubienice stawiąc, wieszać
się śpieszyli, aby go nie rozgniewać, przywoǳi Długosz. Co się tycze owego łucznika,
Aeneas Sylvius tyle ba ek zapisał w swó podróży, że i tę do ich liczby można śmiało
dołączyć.

Morderstwy nigdy się nie skaził, choć żył w wieku, gdy były pospolitemi, a uroǳił się
poganinem; wyrzucane mu nie ma ą na mnie szego prawdopodobieństwa nawet. Ode-
branie dóbr książętom Giedrockim, nie musiało być bez słusznych powodów, które czas
zatarł przed nami.

Gdy Tatarów, osaǳa ąc ich nad Waką, nadał wielkiemi barǳo swobodami i przy-
wile ami, tak że mu to wyrzucano, iż niewiernych szczodrze opatrywał i opiekował się
niemi, odpowieǳiał:

— Na sroższe zwierzę łagodnością ugłaszczę.
„Ze mną — pisał do Krzyżaków — dobrocią i łagodnością wszystko, gwałtem i groźbą

nic uczynić nie potraficie”. Gdy przed nim chwalono kogoś, co pięknie mówił, odparł:
„Wolę tego, co nie tak pięknie, a prawdę tylko mówi”.

Gdy raz u Dniepru z Tatarami miał się potykać, akiś kniaź odraǳał mu to dla wielkie-
go mrozu: „Nie doczekamy się tu ciepła — odpowieǳiał — eśli zwyciężym, pokonamy
razem dwóch nieprzy aciół mróz i Tatarów, eśli polegniem, od dwóch przyna mnie nie
tak bęǳie sromotnie”.

Zapęǳiwszy się inną razą za Tatarami do Morza Czarnego, do mie sca, które ówcześni
pisarze Owidowem Jeziorem zwali, a gǳie sterczały resztki akichś murów (Białogród?),
w echał na koniu o pół mili w morze i za ął wody Euxynu we władanie swo e. Nie wiemy,
do które to wyprawy Witolda zastosować by się dało.

Z wielu oddanych mu dworzan i powierników, ednym z na ulubieńszych był Mikoła
Małdrzyk z Kobiela, rodem Polak: ten gdy cały wiek strawiwszy na usługach, do Polski
powracał, Witold obsypał go darami, bogatymi szaty, końmi itp., a ze skarbu kazał sto
kop groszy mu wyliczyć. Żona Julianna, skąpa i chciwa, poczęła na to sarkać, zżymać się,
wymawia ąc mu ego rozrzutność.

Postrzegłszy to Witold, a panem u siebie być pragnąc, sumę wyznaczoną podwoić
kazał. Gdy Julianna coraz żwawie opierać się poczęła, on podwa ał dary, tak że do 
kop groszy ( kilka tysięcy złotych) doszły. Nareszcie postrzegłszy się Julianna, przestała
się spierać, a Witold Małdrzyka z darem odprawił.

Wzrostu był niewielkiego, krzepki, twarz miał babią, bez wąsów i brody, skąd poszło
podanie, że brody wszystkim zapuszczać kazał, żeby nie byli mu podobni.
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Uroǳony podobno w r.  żył lat osiemǳiesiąt i sześć; żenił się trzy razy, raz pierw-
szy z nieznaną nam Marią (podobno córką Andrze a ks. Łukomli i Starodubia), potem
z Anną Światosławówną ks. smoleńską, uroǳoną z ks. olszańskie , nareszcie z Julianną
córką ks. Jana Mendogowicza Olszańskiego, którą znamy tylko z e chciwości, skąpstwa
i z tego, że Zbigniewowi Oleśnickiemu eszcze przed śmiercią męża kle noty swe, bo-
ąc się o nie na barǳie , do pochowania oddać chciała. Potomstwo Witolda było: córka
Zofia z pierwsze lub drugie żony, wydana za w. ks. moskiewskiego Bazylego Dymi-
trowicza, dwóch synów Anny, Jan i Jerzy, otrutych w Królewcu, i Raka (po litewsku
ostatnia?) córka wydana za Litwina Kormulta przodka Wołodkowiczów. Julianna nie
zostawiła potomstwa; oprócz bogatych pozostałości, miała zapisem sobie dane dobra
znaczne w Nowogróǳkim. Zmarła w r. , w Dąbrowicy pode Lwowem.

Ulubionemi mie scami pobytu Witolda w Litwie były: Kowno, Troki, Wilno, Grod-
no, Wołkowysk, Nowogródek, Brześć, na Wołyniu Łuck, gǳie nadania ego dla domini-
kanów pozostały ako ślady pobytu razem z zamkiem przepysznym, którego piękna ruina
trwa po ǳiś ǳień, i kanałem skraca ącym drogę żeglu ącym na Styrze.

Oprócz zawo owań i ustalenia właǳy na Rusi i nad Tatarami zwłaszcza, gǳie podbo e
poprzedmków utwierǳił nowemi, oprócz silnego oporu, aki stawił Krzyżakom, z edno-
czenia państwa w całość silną nie tylko środkami wo ennemi i politycznemi, ale połącze-
niem kościołów i wy ęciem Litwy spod metropolii moskiewskie , — Witold w urząǳe-
niach wewnętrznych zostawił po sobie pamięć długą i chwalebną.

Za niego ślachta przywile e równe polskie otrzymała i powołaną została do uczestnic-
twa w naradach, w ustawodawstwie; usamowolniona w rozporząǳeniu dobrami, w wy-
dawaniu za mąż niewiast itd. — Wprawǳie te prawa za rządów silnych Witolda były
racze słowem niż rzeczą, wszakże, uż imiona ba orasów w aktach publicznych, ślach-
ta w listach Witolda, nieraz się ako klasa znacząca ukazu e; Witold straszy nią nawet
Jagiełłę.

Inne stany ludu otrzymały rozǳiał sprawiedliwszy podatków i danin, które tak roz-
porząǳono, aby na wszystkich klasach ciężyły zarówno [Listy krzyżackie]. Drobni posia-
dacze ziemi do większych swobód powołani zostali; wieśniacy weszli pod opiekę prawa;
miasta niektóre otrzymały prawo magdeburskie, Żydom i Tatarom nadano przywile e.

O handlu poświadcza ą i listy krzyżackie, i liczne umowy, zwłaszcza o handlu drzewa,
który był barǳo znaczący. Ustanowienie ceł statecznych i pobór ich regularny zaświadcza
komora w Tawaniu, zwana Łaźnią Witolda. Kra pod ego rządami doszedł wysokiego
stopnia dobrego bytu i pomyślności, nie będąc ak przedtem wystawiony na na azdy.
Każdy roze m z Krzyżakami wnet dla handlu był korzystnie użyty, tak że statki litewskie
niekiedy Nogat zapełniały. Handel ze Wschodem przez Kaffę, z Rusią, z Węgrami przez
Polskę nieustannie był czynny.

Litwa za niego po większe części wiarę chrześcĳańską przy ęła i pogańską swą zrzuciła
skórę, gotu ąc się polskie przywǳiać szaty i przez nią spoić się z cywilizac ą Zachodu.

Od początku XIII wieku, gdy z kry ówek swych wychoǳi Litwa na scenę historycz-
ną, do XV, na którym kończą się e ǳie e, doszła ona do na wyższego szczebla wzrostu
i potęgi. ǲiwnym w historii fenomenem, bez widocznego upadku, bez zgrzybiałości
bezsilne , traci swą narodowość, a z nią byt odǳielny, przelewa wszystkie siły w państwo
bratnie i dopełniwszy swe mis i, którą było odparcie Tatar¹¹² na zachód płynących —
znika znów ze sceny historyczne . Od chwili zgonu Witolda ǳie e Litwy są uż walką
o pozostałości narodowe, potem historią polską więce niż litewską. Odrębnie spisywać
ǳie e dawne Litwy, zwłaszcza od Unii Lubelskie , która była potwierǳeniem poprze-
ǳa ących i nie ako uznaniem uż spełnionego faktu, ǳiś prawie niepodobna. Ze śmiercią
Witolda kra ten widocznie stawał się prowinc ą tylko polską.

¹¹²Tatar (daw.) — ǳiś popr. forma D.lm: Tatrów. [przypis edytorski]
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