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МАСТАЦКАЕ АСЭНСАВАННЕ ГРУНВАЛЬДСКАЙ БІТВЫ Ў 
“ХРОНІЦЫ КАНФЛІКТУ УЛАДЗІСЛАВА, КАРАЛЯ ПОЛЬШЧЫ, З 

КРЫЖАКАМІ” 
У літаратуры XV ст. знайшла адлюстраванне і яркае мастакоўскае 

вырашэнне барацьба з іншаземнымі захопнікамі. У летапісах, хроніках, 
воінскіх аповесцях сфармаваўся вобраз дзейснага чалавека, бо “развязанне 
грамадскіх калізій патрабавала не толькі адмаўлення ад асабістага дзеля 
агульнай справы, але і надзвычай плённага развіцця чалавечых здольнасцей” 
[3, с. 12]. 
   Значнай падзеяй у гісторыі славянскіх народаў была Грунвальдская 
бітва, 600-годдзе якой еўрапейская грамадскасць адзначыла ў 2010 г. У 
беларуска-літоўскіх летапісах кароткія звесткі пра бітву пад Грунвальдам 
ёсць у Нікіфараўскім, Супрасльскім і Румянцаўскім спісах. Так, аўтар 
Нікіфараўскага спіса піша: “В лето 6918… на ту же осень бысть побоище 
королю Ягайлу Олгирдовичю, именем Владиславу, и князю великому 
Витовту Кестутьевичю с немци и с прусы в Прускои земли, межи городы 
Дубровны и Острада. И убиша мистра и маршалка, и комтуры побиша, и 
грады немецкия поимаша, но толко тры грады не даяше королю и Витовту” 
[6, с. 68]. 
   Асаблівай жывасцю і літаратурнай дасканаласцю вылучаецца апісанне 
Грунвальдскай бітвы ў “Хроніцы Быхаўца”, аўтар некалькі ўзвялічвае і нават 
рамантызуе мінулае Вялікага княства Літоўскага, патрыятычная тэма дамінуе 
ў гэтым творы. 
   Фундаментальнае даследаванне пра пераможную бітву славянскіх 
народаў над крыжакамі напісаў Я. Длугаш, які грунтоўна паказаў 
дыпламатычную і ваенную барацьбу народаў Вялікага княства Літоўскага і 
Польшчы супраць Тэўтонскага ордэна [гл.: 5]. У канцы ХІІ ст. Тэўтонскі 
ордэн быў створаны ў Палестыне, князь Мазовіі Конрад запрасіў крыжакоў 
абараняць свае ўладанні ад набегаў ваяўнічых прускіх пляменаў, а ў канцы 
XIV – пачатку XV ст. крыжакі ўступілі ў канфлікт з Літоўска-Беларускай 
дзяржавай і Каралеўствам Польскім з-за спрэчных тэрыторый (Добжынская 
зямля, Памор’е і Жамойць). Пачалася Вялікая вайна з Тэўтонскім ордэнам, 
якая пасля пераможнай бітвы пад Грунвальдам у значнай ступені вызначыла 
развіцце многіх еўрапейскіх дзяржаў. 
   У сярэдзіне ХІХ ст. польскі гісторык А. Бялоўскі ў бібліятэцы графаў 
Дзялыньскіх знайшоў “Хроніку канфлікту Уладзіслава, караля Польшчы, з 
крыжакамі ў год Хрыстоў 1410”, якая была напісаная на лацінскай мове, у 
1872 г. нямецкі даследчык Э. Штрэльке апублікаваў гэты твор. Беларускі 
гісторык Р. Б. Гагуа пераклаў “Хроніку канфлікту...” на беларускую і рускую 
мовы, аргументавана даказаў, што аўтарам твора быў Мікалай Тромба – 
сакратар, саветнік і сябра караля Ягайлы, удзельнік Канстанцкага сабору 
каталіцкай царквы (1414–1418 гг.), на якім абмяркоўваліся і ўзаемаадносіны 
паміж Вялікім княствам Літоўскім і Тэўтонскім ордэнам [гл.: 2]. 



   Аўтар “Хронікі канфлікту...” паказвае гістарычныя падзеі, удзельнікам 
якіх ён быў, з пункту гледжання свецка-рыцарскіх ідэалаў. Р. Б. Гагуа 
сцвярджае, што ў хроніках Тэўтонскага ордэна зроблены акцэнт на 
жорсткасці і нехрысціянскіх паводзінах славянскіх рыцараў у час аблогі 
Дамброўна. М. Тромба засяродзіў увагу на з’ездзе ў Вальбожы, на 
падрыхтоўцы да Грунвальдскай бітвы, на апісанні хода бітвы. Д. С. Ліхачоў 
трапна называў летапісы і хронікі “своеасаблівымі энцыклапедыямі 
сярэдневяковых гістарычных ведаў, змест якіх залежыў ад самога жыцця” [7, 
с. 10]. 
   У “Хроніцы канфлікту...” назіраецца тэндэнцыя ўзвялічыць 
“найсветлага” караля Ягайлу і “найслаўнага” князя Вітаўта. У мастацкую 
прастору твора ўключаны “жывыя” назіранні аўтара за ходам падзей. 
   Складаная палітычная сітуацыя перад бітвай адчуваецца ў сюжэтных 
дыялогах (паміж каралём і венгерскімі пасламі Мікалаем дэ Гора Сціборыем 
і Крыстофам фон Канцэдорф), у прамове тэўтонскага магістра. 
Сярэднявечная цырыманіяльнасць назіраецца пры апісанні падзей 15 ліпеня, 
калі “пакорліва стоячы на каленях”, кароль пачаў маліцца і прасіць дапамогі 
ў Бога. Асаблівая ўвага засяроджана на ваяўнічасці караля, які з крыжацкім 
магістрам пажадаў сустрэцца на полі бітвы, мудра адрэагаваў на здзеклівыя 
падарункі ворагаў. Адзінства караля з рыцарамі адчуваецца ў момант 
выканання баявога песнапення – гімну “Багародзіца”. Драматычную 
напружанасць твора ўзмацняе прамова Ягайлы, у якой ён заклікаў “памятаць 
пра рабаўніцтва святыняў і знявагу людзей, якія служылі Богу” [2, с. 152]. 
  Манументальнасць адлюстравання ўласціва апісанню бітвы, калі з 
пагорку “харугвы....сустрэліся з громкім гулам...., а бітва працягвалася шэсць 
гадзін” [2, с. 153]. Традыцыйна аўтар згадвае, што ўначы быў моцны дождж з 
маланкай, бура раскідала шатры, на небе была чырвоная зорка, якая 
нагадвала “чырвоны меч”. Знаменні даволі часта сустракаюцца ў воінскіх 
апавяданнях беларуска-літоўскіх летапісаў, спалучэнне гістарычнага факта і 
містычнага прадказання ўзмацняла адлюстраванне напружанай грамадска-
палітычнай сітуацыі, надавала твору экспрэсію і мастацкую завершанасць. 
   М. Тромба падкрэслівае воінскую загартоўку караля. На полі бітвы 
ўзброены рыцар Тэўтонскага ордэна выкарыстаў момант і падскочыў да 
Ягайлы, але кароль імгненна адрэагаваў і смяротна параніў крыжака. У 
“Хроніцы канфлікту...” няма жудасных апісанняў, не выкарыстоўвае аўтар і 
традыцыйныя воінскія формулы (“бысть сеча зла”, “бысть бой велик”, “бысть 
брань люта”). Трагізм сітуацыі перадае такі малюнак: “На гэтым месцы пасля 
бітвы з дзідаў, якія ў той час былі зламаныя, бо коні спіхвалі іх з вяршыняў 
абодвух пагоркаў...утварыўся мост...” [2, с. 153]. 
   Дэталева апісаны і другі дзень бітвы, паводзіны палонных крыжакоў, 
высакароднасць караля. Ён пакінуў поле бітвы толькі пасля таго, калі 
пахавалі ўсіх загінуўшых воінаў, з пашанай паставіўся да смяротна 
параненага магістра Тэўтонскага ордэна, загадаў пакрыць яго цела “самым 
дарагім каралеўскім пурпурам” і адвезці ў Мальбарк. 



   Умелы падбор моцных дэталяў, выразнасць апісання, жывасць 
адлюстравання, тэндэнцыйнасць аўтара XV ст. вылучаюць “Хроніку 
канфлікту” сярод іншых твораў пра Грунвальдскую бітву. 
  С. С. Аверынцаў трапна заўважыў: “Літаратурнае слова павінна быць 
суаднесена з гісторыяй, з сацыяльнымі і палітычнымі рэаліямі гісторыі, але 
суаднесена не інакш, як праз чалавека” [1, с. 7]. 
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