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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Prawo w służbie państwa 

Było to tak dawno temu, że tamte rany nikogo już nie bolą, a historyczne 
rekonstrukcje mnie nie bawią. Wydawało mi się, że rocznica bitwy pod 
Grunwaldem zupełnie mnie nie interesuje. A jednak.  

Grunwald był zwycięstwem peryferii. Ale olśniewający tryumf nie wziął się z przypadku - był efektem 
konsekwentnie realizowanej metody zdobywania znaczenia przez kraj bez znaczenia. 

Polska peryferyjność była faktem. Rozumiał to Kazimierz Wielki, który pisał do papieża bez ogródek, 
że w Krakowie potrzebny jest uniwersytet o "każdym wydziale, a zwłaszcza prawie (...) ponieważ 
nauka z powodu wielkiego oddalenia wygnanie cierpi." 

Słowa te świadczą, że przeprowadzono precyzyjną diagnozę. Państwo potrzebowało prawników, by 
bronić swych racji na europejskich forach. I Akademia Krakowska będzie miała aż osiem katedr 
prawa. 

To był konsekwentnie realizowany zamysł polityczny. Podobnie, jak w sprawie koronacji Jadwigi i unii 
polsko-litewskiej. Dziś wydaje się to kartką z dawno odrobionej historii. Wtedy było działaniem 
wizjonerskim. I ryzykownym. 

Po pierwsze Litwini nie byli potulnymi barankami. Ich wyprawy łupieskie zostawiały zgliszcza, a 
uprowadzały tysiące jeńców. Jeszcze na 10 lat przed Unią dotarli aż do Tarnowa. A Polska 
potrzebowała spokoju od wschodu. 

Po wtóre - do Korony dołączyły terytoria trzykrotnie od samej Korony rozleglejsze. Przestrzeń 
bezbrzeżna i niebezpieczna, bo licho zorganizowana. Ryzyko nie uszło uwadze małopolskich 
wielmożów, którzy całe przedsięwzięcie wymyślili. Dlatego chcieli stworzenia wspólnego państwa. 
Polskę i Litwę mógł chwilowo łączyć wspólny wróg i wspólny władca, ale stabilność zapewniało tylko 
wspólne państwo i wspólne prawo. 

Po trzecie wreszcie - chrzest Litwy odbierał Zakonowi uzasadnienie ataków i podważał samą rację 
jego istnienia. Bo jeśli nie ma już pogan to po co Krzyżacy? Przedtem różni litewscy książęta chrzcili 
się "tymczasowo" pod naporem okoliczności; teraz chodziło o akt dobrowolny i... polityczny. 

Litwa przyłączyła się do Polski i powstało terytorium większe od Francji i Niemiec razem wziętych. 
Przebudzone peryferie zaczęły realizować swe ambicje, co dla państwa krzyżackiego oznaczało 
poważne kłopoty. W dodatku pod wpływem faktów i argumentów w 1404 r. papież zakazał Zakonowi 
prowadzenia wojny z poganami. Między Polską i Litwą a Państwem Krzyżackim pozostała 
bezwzględna, naga rywalizacja o dominację polityczną i gospodarczą w tej części Europy. Wojna była 
nieuchronna. 

W lipcowy, burzowy dzień roku 1410 starły się dwie armie i dwa światy. Kwiat rycerzy Zachodu i 
połączone wojska Wschodu, do tej pory zawsze słabsze i gorzej zorganizowane. Tym razem jest 
inaczej. Zakon ponosi druzgocącą klęskę. Pod Grunwaldem poległa niemal cała krzyżacka elita i co 
najmniej 15 tysięcy popierających zakon rycerzy. 



Cztery lata później Sobór w Konstancji zgromadził decydentów politycznych, religijnych i naukowych z 
całej Europy - razem 60 tysięcy osób. Delegacja z Polski przybyła w 800 koni. W sporze z Krzyżakami 
interesy Korony i Litwy reprezentował Paweł Włodkowic, zwany Pawłem z Brudzenia - rektor i doktor 
praw Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Zakon był mocno umocowany w "centrum" poprzez swoją germańskość, przez rozsiane w Europie 
komandorie oraz kontakty budowane od dwu wieków. Spodziewano się sporu granicznego, który łatwo 
przyjdzie odeprzeć lub zlekceważyć. Włodkowic zaskoczy erudycyjnym traktatem prawnym "O władzy 
papieża i cesarza względem niewiernych" i drugim - "O zakonie krzyżackim i o wojnie Polaków 
przeciwko wzmiankowanym braciom". Żadnego handryczenia się o detale, żadnych małostkowych 
pretensji o skrawki ziemi. Z perfekcyjną logiką i znajomością literatury przedmiotu przedstawiciel 
peryferii podejmuje kwestie ważne dla centrum. Wprowadza spór polsko-krzyżacki do debaty o 
zasadach moralnej i politycznej organizacji Europy. Jest świetnie przygotowany do swej misji. Opiera 
się zresztą na teorii wojny sprawiedliwej Stanisława ze Skarbimierza, również profesora Akademii 
Krakowskiej. A zatem w Krakowie nastąpiła swoista kumulacja wiedzy - mówi się o krakowskiej szkole 
prawa międzynarodowego. 

Z podziwem i zazdrością uświadamiam sobie, że od chwili, gdy Kazimierz Wielki konstatował, że w 
Polsce "nauka wygnanie cierpi" upłynęło zaledwie pół wieku. Peryferie nie marnowały czasu. 

 


