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קרב גרונוואלד − 
הסיפור שאינו נגמר;

מקומו ואופן שימורו של קרב ימי־ביניימי בזיכרון 
של פולין המודרנית

אייל מילר

מ מר זה ב חן  ת הטקמ ט טנעטה בורב גר נ   אד בטתק קצקר ת : אנק ת ו נ נק תפ 
טא  הטקמ טקם   .)1960( : רד  טא  אכסנדר  )1878(  סרש   ַמשקקו   ק ן  טא  צק ר  
הטנקקם מת  רקם עא רוע התו :ה בה קצר ,  משרתם את ר הן  ת ה  :ן ב  כא  מן 
בחר אקקצג  ת הורב,  הן  ת המטמע ת הרחבה טא בחקרה ז . אצ רך כך נעטה טקמ ט 
בכאקם מטד ת המחור טא ה מנ ת  הו אנ ע, בטקא ב הרוע ההקסש רק הדר ט אהבנת 

ר ח הזמן  מרחב :ע אתם טא הטנקקם. 
א"מצדה" ה: אנקת, ה:ך א חד  נקתן אדמ ת   ת   גר נ   אד, טמבחקנ ת רב ת  ורב 
הק   המ מר  שענת  המ דרנקת.  ה: אנקת  הא  מקת  התנ עה  טא  המכ ננקם  הסמאקם 
טאטתק הקצקר ת האא  הקקתה עא כך הט:עה חט בה,  טדרך בחקנתן  בחקנת ה  :ן ב  
בחר  אטמר  אעצב  ת זקכר ן הורב נקתן אאמ ד הן טקע ר מענקקן בהקסש רקה ה: אנקת 

ב:רש,  הן טקע ר עא ה  :ן ב  מקקצרקם נרשקב הקסש רק בכאא.    

בכל תרבות אנושית זוכים מאורעות העבר לשלל אזכורים, פרשנויות והתייחסויות. האופן 

בעיקר  ואולי   – גם  אם  כי  האירוע עצמו  על  רק  לא  מסוים מלמד  זוכרת חברה מאורע  בו 

מאמר זה הוא עיבוד של שתי עבודות שונות. הוא התחיל כעבודת סמינר שכתבתי במסגרת הקורס 'אבירים,  א 

טירות וזהב: המלחמה בימי הביניים' )2011( של ד"ר יובל נח הררי, וגרסה שונה ומורחבת שלו כתבתי בהנחייתו 
של פרופ' ישראל ברטל כעבודה הסמינריונית המחקרית של ביה"ס להיסטוריה )2012(. ברצוני להודות לשניהם, 

וכן לד"ר סמיון גולדין, על הליווי, ההכוונה והעזרה. 
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– על החברה הזוכרת. התנועות הלאומיות המודרניות שיכללו את השימוש בעבר בכלל, 

ובקרבות עבר בפרט, לדרגת אמנות של ממש. מאמר זה יתמקד בזיכרון של קרב שהתרחש 

בין הצבא הפולני־ליטאי לבין צבא המסדר הטווטוני ב־1410. קרב גרונוואלד, שהסתיים 

בהיסטוריה  המפוארים  מהניצחונות  לאחד  היום  עד  נחשב  הראשונים,  של  מוחץ  בניצחון 

הלאומית  מהתנועה  ויוצרים  פעילים  של  ניכרת  להתייחסות  זכה  הוא  ככזה,  הפולנית. 

ומאחדים.  מכוננים  מיתוסים  לעצמה  לבסס  שחיפשה  תנועה  ה־19,  המאה  למן  הפולנית 

על  זמנם  לבני  רלוונטיים  דברים  לומר  הרצון  גם  כמו  לאחור,  שנים   500 לנבור  הצורך 

ושוב התאמות  ועיצובו לבצע שוב  חייהם, הכריחו את העוסקים במלאכת שימור הזיכרון 

ושינויים בייצוג של הקרב, בהתאם לתמורות שחלו עם השנים. מרכזיותו של הקרב בזיכרון 

הקולקטיבי של הפולנים גם כיום – הפולנים מציינים את יום הקרב מדי שנה כחג לאומי 

ונוצר  התקבע  בו  האופן  את  לעומק  לבחון  רצוני  ואת  סקרנותי  את  שהציתה  היא   – ממש 

מיתוס גרונוואלד. השאלה העומדת בליבו של המאמר היא מה היו המשמעויות והפרשנויות 

שניתנו לקרב גרונוואלד כחלק מתהליך העיצוב של הלאומיות הפולנית המודרנית בין סוף 

המאה ה־19 ועד מחציתה של המאה ה־20? 

אירועי  של  בסיסית  ידיעה  נדרשת  הקרב  של  השונות  הפרשנויות  אל  לגשת  מנת  על 

ה־19.  במאה  בפולין  הלאומית  ההתעוררות  על  קצר  רקע  וכן   ,1410 של  קיץ  יום  אותו 

נושאים אלו יובאו כרקע היסטורי בתחילת המאמר. בהמשך ייבחנו שתי פרשנויות שונות, 

של שני אמנים מובילים בתחומים שונים )ציור וקולנוע( ובתקופות שונות למאבק הפולני־

טווטוני.   

שזכה  ציור  ַמטייקו,  יאן  פולין,  ציירי  מגדולי  אחד  של  ציורו  ייבחן  הראשון  בחלק 

לפופולאריות אדירה מיד עם הצגתו לציבור, ושעודו מושך המוני מבקרים מדי שנה למוזיאון 

הפולני הלאומי בוורשה. לאחר מכן אדון בסרטו של הבמאי הנודע אלכסנדר פורד, שהיה 

הושמט  היריעה  קוצר  מפאת  העממית.  הפולנית  הרפובליקה  בעידן  ביותר  הנצפה  לסרט 

ממאמר זה פרק שבחן את ספרו של חתן פרס נובל הנריק סנקביץ' )'אבירי הצלב', 1900(, 

נחנך הפסל  בו  ב־1910,  500 שנה לקרב, שנערך בקרקוב  לציון  יידונו הפסטיבל  לא  וכן 

המתאר את הקרב, והפסטיבל לציון 600 שנה לקרב שנערך בקיץ 2010 ברחבי המדינה. אך, 

עצם קיומם של אלו – כמו גם של שחזורי ענק של הקרב הנערכים בזירת הקרב כל קיץ – 

מעיד על המקום המרכזי של קרב גרונוואלד בציבוריות הפולנית עד ימינו אנו.

חשיבותו של המאמר, להבנתי, טמונה בסינתזה אותה הוא מציע, בכך שהוא מציג לקורא 

יכול   – כך  בשל  דווקא  ואולי   – שלנו  מהמרחב  ריחוקו  אף  שעל  מוכר,  לא  נושא  העברי 

לעורר מחשבות רבות על אופן עיצוב הזיכרון בישראל על ידי התנועה הלאומית היהודית 

המודרנית. כל אחת מן היצירות הללו כבר נחקרה כשלעצמה, אך טרם נכתבה עבודה בשפה 

שאיננה פולנית שמציבה את היצירות הללו על ציר אחד ובוחנת את התמורות שחלו באופן 
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כל  קודם  מספרת  הללו  היצירות  של  המשותפת  הבחינה  השנים.  במרוצת  הקרב  הוצג  בו 

את סיפור הפרשנויות שניתנו לקרב גרונוואלד, אך, בד בבד, חושפת טפח מהסיפור של 

התנועה הלאומית הפולנית, של ההתמודדויות שעברה ושל האופן בו עיצבה את המיתוס 

של עצמה מחדש. 

א. רקע היסטורי

עבודה זו אמנם עוסקת באופני השימור והשימוש של התנועה הלאומית הפולנית בזיכרון 

של קרב גרונוואלד,א אך על מנת לקיים דיון מהותי אודות אלו נדרש רקע קצר אודות הקרב 

וכן אודות צמיחתה ופעולתה של התנועה הלאומית הפולנית במחצית השנייה של  עצמו, 

המאה ה־19. ברי לכל כי אלו שני נושאים כבדי משקל כשלעצמם, והתיאור שיובא להלן 

יהיה אך בבחינת מבוא קצר והכרחי לדיון המרכזי.

ההתיישבות הטווטונית בצפון־מזרח אירופה והרקע לקרב גרונוואלד
רקע  על  השלישי.  הצלב  מסע  בזמן   ,1191–1190 בשנים  בעכו  נוסד  הטווטוני  המסדר 

התחרות עם המסדרים השונים בארץ־ישראל וכישלונות מסעי הצלב, החלו ראשי המסדר 

 Konrad( לחפש זירה אלטרנטיבית לפועלם. ב־1225 הוזמנו על ידי הדוכס קונרד ממזוביה

כנגד  במאבקו  לתמוך  מנת  על   – ימינו  של  פולין  ־בצפון  חלמנו  לאזור   )Mazowiecki  I

ולאחר  ב־1231,  שהחלה  במלחמה  אליו  הצטרפו  הטווטונים  שמצפון.  הפגאנים  הפרוסים 

הטווטונים  של  למלחמתם  במקביל  פרוסיה.  כיבוש  את  השלימו  לחימה  שנות  חמישים 

בפרוסים, שהוכרה כמסע צלב בידי האפיפיור, מסוף המאה ה־12 ניהל מסדר צלבני נוסף, 

באזור  האוטוכטוניים  העמים  נגד  צלב  מסע   )Der Schwertbrüderorden( הליבוני  המסדר 

ליבוניה־לטביה של ימינו. במהלך שנות השלושים של אותה מאה התאחדו שני המסדרים, 

ולאחר ניצחונם בשתי החזיתות הם הקימו מדינת מסדר )Ordensstaat( בעלת שני מרכזים 

 ,)Samogitia( גיאוגרפיים נפרדים. המרחב שחצץ בין שני החלקים הללו נקרא סמוגיתיה 

והשליטה בו הפכה לאחת השאיפות המרכזיות של הטווטונים במשך שנים רבות. על רקע 

זה ניהלו הטווטונים מלחמות חוזרות ונשנות נגד עמי המקום, כשהשליטה בסמוגיתיה עברה 

מצד לצד במהלך המאות ה־13 וה־1.14 אמנם מטרתם המקורית של אבירי המסדר הייתה 

ולהפיץ את הנצרות במרחב המזרח־אירופי, אך הקמת מדינת  להלחם בפגאנים הכופרים 

 Bitwa pod( גרונוואלד'  'קרב  נקרא  הוא  הפולנים  אצל  שונים.  שמות  בשלושה  מוכר  הקרב  א 

Grunwaldem(, על שם הכפר הסמוך לשדה הקרב, וכך אתייחס אליו במהלך העבודה. בגרמניה, וכן במחקרים 
 .)Der Schlacht bei Tannenberg( רבים, הקרב נקרא על שם כפר נוסף ששכן סמוך לשדה הקרב – טאננברג

 .)Žalgirio mūšis( 'הליטאים מכנים אותו 'קרב ז'אלגיריו
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המסדר הפכה אותם גם לישות בעלת שאיפות "ארציות" יותר; שאיפות פוליטיות של כוח 

ושליטה. הראייה הבולטת ביותר של התמורות במטרות המסדר הייתה העובדה שלא פעם 

הם נלחמו נגד עמים שכבר התנצרו; לעיתים נגד עמים שהתנצרו לאחר הגעתם – שאותם 

האשימו הטווטונים בהתנצרות למראית עין בלבד – ולעיתים נגד הפולנים, שהתנצרו עוד 

בשלהי המאה ה־10. 

חלק מרכזי בביסוס כוחה של מדינת המסדר היה לא רק לאבירים לוחמים, רובם המוחלט 

אלא  המסדר,  של  הצבאי  כוחו  את  לחזק  במטרה  מזרחה  לזרום  שהמשיכו  גרמני,  ממוצא 

זה,  הגירה  זרם  מזרחה.2  שהיגרו  גרמני  ממוצא  ואיכרים  נזירים  סוחרים,  של  להגירה  גם 

שתחילתו עוד במאה ה־12 טרם הגעת המסדר לאזור, היה משמעותי בעיצוב המרחב והגביר 

'הגרמנית' בצפון־מזרח אירופה. במחצית הראשונה של המאה ה־14 הוקמו  את ההשפעה 

בפרוסיה לבדה למעלה מ־1,400 כפרים גרמנים.3 לאומנים גרמניים בני המאה ה־19, שתבעו 

את המושג 'הדחף אל המזרח' )Drang nach Osten(, ראו בתהליך ההתיישבות והכיבוש של 

המאות ה־12–14 כמבשרו. כאמור, הרצון להשתלט על סמוגיתיה עמד בראש מעייניהם של 

הטווטונים מסוף המאה ה־13, והם ניהלו מדיניות תוקפנית שהובילה למלחמות ממושכות, 

בין היתר נגד ממלכת פולין.

במאה ה־13, אשר במהלכה תקעו הטווטונים יתד במזרח אירופה, הייתה פולין מחולקת 

לנסיכויות שונות. החל מ־1320 החלו הפולנים בתהליך שיביא לבסוף לאיחוד הנסיכויות 

תחת כתר אחד – ובהחלט ייתכן כי לנוכחות ולעוצמה הגוברת של הטווטונים הייתה השפעה 

ליטא.  לנסיכות  פולין  ממלכת  בין  הפעם  נוסף,  איחוד  נערך   1385 בשנת  זה.  תהליך  על 

)תוך  והפך למלך פולין   ,)Jadwiga( )Jogaila( התחתן עם המלכה הפולנית  הדוכס הליטאי 

שהוא משנה את שמו ל־Jagiełło, ַיגלו(. איחוד זה הוביל להתנצרותה של דוכסות ליטא, אך 

לא פחות חשוב – ליצירת ישות בעלת כוח שיכולה הייתה לעמוד אל מול המסדר הטווטוני, 

שביסס את מעמדו הבכיר במרחב במהלך המאה ה־14. על רקע איחוד זה והתנצרותה של 

ליטא הסיר האפיפיור את תמיכתו במאבק המסדר כנגדם. התפתחות זו לא מנעה את המשך 

המאבק, שהחריף לאחר השתלטותם של הטווטונים על סמוגיתיה ב־1398. ב־1409 פרץ 

מרד מקומי בסמוגיתיה כנגד השלטון הטווטוני, מרד שנתמך על ידי הארכי־דוכס הליטאי 

ויטאוטס )Vytautas( . מרד זה היה הקרב הראשון במה שזכתה לכינוי "המלחמה הגדולה" בין 

האיחוד הפולני־ליטאי למסדר הטווטוני, מלחמה שנערכה בין 1409–1411 וששיאה בקרב 

גרונוואלד ביולי 4.1410 

על הגורמים הישירים והמהלך של מלחמה זו בכלל, ועל קרב גרונוואלד בפרט, נכתבו 

לא מעט מחקרים. מפאת הרצון להתמקד בנושא העבודה אבקש שלא להיכנס לדיון אודות 

הגורמים. אסתפק בציון קצר של מה שמקובל במחקר. 

לאחר שלל תמרונים של הצדדים, הגיעו שני הצבאות לאזור שבקרבת הכפרים גרונוואלד 
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וַטננברג, בצפון פולין של ימינו. לגבי מספר הלוחמים בכל צד אין הסכמה, וכל נתון הוא 

מספרית.  עדיפות  הייתה  הפולני־ליטאי  לכוח  כי  לחשוב  מקובל  בלבד.  השערה  בבחינת 

ההערכות מדברות על בין 20–30 אלף לוחמים בצד הפולני־ליטאי, שהורכב מערב רב של 

רּוֶתני,  ַטַטרי,  צ'כי,  ממוצא  לוחמים  גם  בו  היו  וליטאים,  פולנים  מלבד  אתניות.  קבוצות 

מולדבי, רוסי ורומני. מנגד, בצד הטווטוני, היו ככל הנראה בין 10–20 אלף לוחמים, רובם 

המוחלט ממוצא גרמני. מספרים אלו ממצבים את הקרב כאחד הגדולים שבקרבות השדה 

הימי־ביניימיים. 

הקרב נערך ב־15 בחודש יולי, משעות הצהריים עד לשעות הערב המוקדמות, והסתיים 

 )Von Juningen( בניצחון מוחלט של הצבא הפולני־ליטאי. מפקד המסדר, אולריך פון יונינגן

נהרג במהלך הקרב, רבים מחייליו נלקחו בשבי ומעטים בלבד הצליחו לברוח. השמועות 

להתבצר  קטן  טווטוני  כוח  הספיק  וכך  עבר  לכל  במהרה  נפוצו  המרשים  הניצחון  על 

יגלו  הפולני־ליטאי.  הכוח  הגעת  טרם  המסדר,  מדינת  בירת   ,)Marienburg( במריינבורג 

וויטאוטס התמהמהו קמעה, אפשר שהיו שיכורים מניצחונם המזהיר, ועד שהגיעו עם צבאם 

למריינבורג כבר עמד מולם כוח מספיק משמעותי בכדי להדפם. כך, מה שנראה תחילה 

כמפלה מוחלטת של הטווטונים וסכנה ממשית להמשך קיומה של מדינת המסדר, לא הביא 

לקריסתה באותה עת. למעשה, חודשיים לאחר תחילת המצור התפזר הצבא הפולני־ליטאי 

את  ולמלא  לשוב  נאלצו  וויטאוטס  יגלו  של  וחייליהם  הקציר  עונת  החלה  שכן  עבר,  לכל 
חובותיהם הפיאודליים בשדותיהם.5

תוך זמן לא רב הצליחו הטווטונים לשוב ולכבוש שטחים רבים אותם הפסידו לפולנים, 

ובחורף של 1411 נחתם הסכם שלום בין הצדדים שסיים את "המלחמה הגדולה". לפי הסכם 

 – 1410 זה, המסדר כמעט ולא איבד שטחים בהם החזיק לפני הקרב. עם זאת, הקיץ של 

הטווטוני  המסדר  של  בהיסטוריה  מים  פרשת  לקו  נחשבים   – גרונוואלד  קרב  ובמיוחד 

ולמידת השפעתו במזרח אירופה. המפלה בקרב, שהייתה התבוסה הגדולה ביותר שספגו 

מעודם, סימנה את ירידת כוחם והשפעתם של הטווטונים מחד – ומנגד את עליית כוחה של 

פולין, לימים ממלכת פולין־ליטא, ככוח המרכזי והמשפיע במזרח אירופה בראשית העת 

החדשה. יחד עם זאת, ראוי לציין שרק כעבור חמישים שנה, ב־1466, נחתם ההסכם שביטא 

את השינוי ביחסי הכוחות ואשר הביא לסופה של מדינת המסדר כישות עצמאית, כשראש 

מדינת המסדר הפך לווסל של מלך פולין.6 

שהסתיים  משתתפים,  עתיר  קרב  בפנינו  מצטייר  הפרטים  של  יבשה  בבחינה  כן,  אם 

בניצחון מרשים למדי של הצבא הפולני־ליטאי על זה הטווטוני. בפועל, משמעותו באותה 

כולל; הסכם השלום שנחתם לאחר  ניצחון  לכדי  מונף  לא  הוא  מוגבלת, שכן  הייתה  העת 

ויוצרים  מדינאים  היסטוריונים,  העניקו  בדיעבד  רק  הטווטונים.  עם  היטיב  אף  שנה  חצי 

מתחומים שונים לקרב זה משמעות כאילו היווה נקודת מפנה ביחסי הכוחות. ועדיין, קרב 
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זה זכה במאתיים השנים האחרונות למעמד מיתי ולאזכורים ושימושים חוזרים ונשנים, הן 

וליחסי  הזמן  שלמאורעות  ברור  הגרמנים.  בקרב  והן  הליטאים  בקרב  הן  הפולנים,  בקרב 

גרמניה־פולין במהלך המאות ה 18–20 הייתה השפעה ניכרת על השימוש שנעשה בזיכרון 

הקרב ובמיצוב מעמדו המרכזי. בפרקים הבאים נבחן את הסיבות בעטיין זכה הקרב לעניין 

כה רב בעידן המודרני, את השימושים השונים שעשו בו ואת אופני הייצוג של הקרב, כפי 

שבאו לידי ביטוי ביצירות שונות.    

סופה של ממלכת פולין־ליטא וצמיחתה של התנועה הלאומית הפולנית
במזרח  והמשפיעה  החזקה  לישות  הייתה  הפולני־ליטאי,  האיחוד  או  פולין־ליטא,  ממלכת 

שראינו,  כפי  ה־14  במאה  עוד  נעוצים  האיחוד  שורשי  המוקדמת.  החדשה  בעת  אירופה 

ובמהלך המאות ה־15 וה־16  נחתמו עוד מספר בריתות בין פולין לבין ליטא, שהיו מבוססות 

 Union( 1569על נישואים והסכמים פרסונאליים. האיחוד הרשמי והיציב ביותר נחתם רק ב־

נרחבים  ובה כבשה חלקים  זו,  בה שגשגה ממלכה  הייתה המאה  ה־17  of Lublin(. המאה 

מרכזיים  כוחות  מול  מלחמות  בשלל  המאוחדת  הממלכה  עמדה  זו  במאה  היבשת.  במזרח 

הצבא  העות'מאנית.  והאימפריה  הצארית  רוסיה  שוודיה,  כגון  העת,  אותה  של  באירופה 

הפולני אף לקח חלק חשוב בניצחון על העות'מנים בווינה בשנת 1683, כחלק מברית עם 

ההבסבורגים. 

אך מנקודת השיא הזו, ויש הטוענים שאף קודם לכן עם מרד הקוזקים של 1648, החל 

הממלכות  העת  באותה  התבססו  אירופה  ברחבי  בעוד  הממלכה.  של  היחלשותה  תהליך 

הריכוזיות, פולין־ליטא הייתה ונותרה ממלכה 'פסוודו דמוקרטית', בה כוחם של האצילים 

היה רב והם אלו שבחרו את המלך. חוסר היכולת לגייס צבא גדול וחזק הנתון למרותו של 

המלך בכל עת – מבסיסי העוצמה החשובים של הממלכות הריכוזיות – נבע ממאבקי שליטה 

בלתי פוסקים בין המלך והאצולה. הדבר הביא לירידה ביכולת העמידה של פולין־ליטא אל 

מול האיומים החיצוניים, עד שלבסוף פורקה וחולקה בין שלוש מעצמותיה השכנות; הסכם 

החלוקה הראשון בין רוסיה, פרוסיה ואוסטריה נחתם ב־1772, ולאחר עשרים שנה, בשתי 
פעימות )1793 ו־1795(, הושלם חיסולה של ממלכת פולין־ליטא.7

של  לסיומה  עד  עצמאית  מדינית  כישות  מלהתקיים  פולין  חדלה  מהחלוקה  כתוצאה 

מלחמת העולם הראשונה, מהלך של למעלה מ־120 שנה. אולם 'הרוח הפולנית' לא גוועה 

 – מסוימת  באוטונומיה  פעמים  מספר  הפולנים  זכו  זו  תקופה  במהלך  החלוקות.  סיום  עם 

'דוכסות וורשה' בזמן מלחמות נפוליאון, 'פולין הקונגרסאית' תחת השליטה של רוסיה )עד 

לפעול  המשיכו  אלו  בתקופות  בגליציה.  ההבסבורגי  השלטון  תחת  והאוטונומיה   ,)1863

פוליטיקאים, אמנים ואנשי רוח מתחומים שונים, ופיתחו בפולין את הגרסה המקומית של 

אחת התופעות החשובות של המאה ה־19 באירופה – הלאומיות. התנועה הלאומית הפולנית 
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– מונח רחב למדי המכיל בתוכו מגוון של דמויות בעלות השקפות שונות – התפתחה לאורך 

הידועים שבהם   – הזרים  אלימים בשלטונות  מרידה  ניסיונות  לכמה  והובילה  ה־19  המאה 

וב־1846 נגד פרוסיה ואוסטריה.8 כתוצאה ממרידות  ו־1863 נגד רוסיה הצארית  ב־1830 

אלו גלו והוגלו רבים מהפעילים הפולנים למערב אירופה, שם הושפעו מדגמים שונים של 

הגשמה לאומית וכן המשיכו לפתח ולטפח את חלום פולין העצמאית. 

על מקומם וחשיבותם של מיתוסים מן העבר כחלק מרכזי באידיאולוגיה של התנועות 

הלאומיות נכתב רבות, לא פעם בדיון אודות תפקידם של ההיסטוריונים כמובילי ומעצבי 

שנעשה  השימוש  את  לבחון  אבקש  הבא  בחלק  הלאומיות.  התנועות  בשירות  קהל  דעת 

אמנים  בידי  אם  כי  פולנים,  היסטוריונים  בידי  דווקא  לאו   – גרונוואלד  קרב  של  במיתוס 

פיתח  אותה  הציפייה,  לפני  ניצבו  לא  אומנים  כהיסטוריונים,  שלא  שונים.  מתחומים 

ההיסטוריון ליאופולד פון רנקה )von Ranke( – לתאר את המציאות 'כפי שהייתה באמת'. 

אך גם ללא ציפייה זו, כוחם והשפעתם של האמנים מהתחומים השונים על עיצוב הזיכרון 

היות  ההיסטוריונים,  של  אלו  על  עלו  אף  קרובות  ולעיתים  אדירים,  היו  המשותף  והעבר 

ופולין הייתה קיימת במאה ה־19 יותר כ'רעיון' מאשר כדבר מוחשי. לאחר ניסיונות המרד 

צומצם מרחב הפעולה של הפעילות הפוליטית של הפולנים – למעט באוטונומיה שהייתה 

דרך שירים,  בעיקר  היה לבטא  ניתן  הפולני  'הרעיון'  ואת   –  1868 למן  בגליציה  לפולנים 

זה מופרך לקבוע  יהיה  סיפורים, ציורים, יצירות מוזיקליות, מאמרים ומסות. לפיכך, לא 

כי, במידה רבה, גורל התנועה הלאומית הפולנית היה מונח בידיהם של כותבים, ציירים, 

בחברה  מאוד  חשוב  תפקיד  היה  השונים  ולביטוייה  לתרבות  ולכן,  ואקדמאים.  מוזיקאים 

לעידן  זו,  נרחיק מעבר לתקופה  זה  העידן הטרום־עצמאי. כאמור, בעבודה  הפולנית של 

של 'פולין העממית', כדי לבחון את ההתמודדות עם המיתוס בתקופה ונסיבות היסטוריות 

שונות בתכלית. 

ב. "קרב גרונוואלד" של יאן ַמטייקו

יאן מטייקו )Jan Matejko, 1893–1838( נחשב לאחד מבכירי הציירים הפולנים בכל הזמנים. 

אחת מיצירותיו המוכרות ביותר היא הציור 'קרב גרונוואלד', והיא מפארת כיום קיר שלם 

במוזיאון הלאומי בוורשה. יצירתו הייתה הראשונה מבין היצירות של הסוגות הפופולאריות 

שהעלו על נס את הקרב, הנגישו אותו לציבור הרחב והפכוהו לאחד המיתוסים החשובים של 

התנועה הלאומית הפולנית המודרנית. נבחן את הציור כשלעצמו וכן את ההקשר ההיסטורי 

בו פעל מטייקו, בכדי לנסות ולהבין מדוע הוא בחר דווקא בקרב גרונוואלד כדי להעביר 

מסרים ואיזו פרשנות הוא נתן לקרב ביצירתו.
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מטייקו נולד בקרקוב וחי בה במשך רוב חייו תחת שלטון ההבסבורגים. אביו היה צ'כי־

וקתולי.  פולני־לאומני  לחינוך  זכה  עצמו  הוא  אך  גרמני,  ממוצא  לותרנית  ואימו  קתולי 

השפעה גדולה על עיצוב תפיסתו את העולם וההיסטוריה של פולין הייתה לאחיו הבכור, 

ההיסטוריון. את לימודי האמנות שלו עשה באקדמיה לאמנות בקרקוב )הנקראת כיום על 

ציוריו בנושאים הקשורים בהיסטוריה הפולנית,  ומתחילת דרכו כאמן צעיר עסקו  שמו(, 

דבר שהיה מקובל מאוד בקרב ציירים פולנים באותה עת.9 ציוריו הביעו בצורה מיטבית 

הקתולית  ובדת  הפולנית  בהיסטוריה  שראו  פולנים,  אינטלקטואלים  בקרב  רווחת  גישה 

השראה לרעיון הלאומי, ובתוך כך את החשיבות המיוחדת של הציור ההיסטורי ככלי לקידום 

הרעיון הלאומי. מטייקו עצמו התייחס, גם כן, לגישה זו, "אמנות היא נשק רב־מימדי, ואין 
להפרידה מאהבת המולדת של מאן דהוא".10

חלק ניכר מההילה של הציור ההיסטורי ניתן לייחס לכך שציור הוא מדיום חזותי שיכול 

להיות מובן ונהיר לאוכלוסיות רחבות. בפעילותה של תנועה לאומית של אומה, שחלקה 

הניכר היה מורכב מאיכרים חסרי השכלה, היכולת להעביר מסרים פשוטים הייתה הכרחית. 

הרוח  לאיש  ואולי  הלאומי,  למשורר   )Mickiewicz( מיצקביץ'  אדם  נחשב  לדוגמא  כך 

המשפיע בתולדות התנועה הלאומית הפולנית, אך רק מעטים מהפולנים הפשוטים בני זמנו 

יכלו להבין את שיריו. מבקר חשוב, בן זמנו של מטייקו, הדגיש את הערך הרגשי והדרמטי 

של הציור ההיסטורי, וטען כי הציור אינו צריך להיות אובייקטיבי, אלא לתת לעבר פרשנות 

ההיסטורי למעמד  הציור  זכה  אנשי האמנות בתקופה  רבים של  'פואטית'. בקרב מעגלים 

הבכיר  למעמד  מטייקו  זכה  ובמהרה,  הלאומית.11  האמנות  של  הסוגות  שלל  מבין  הבכיר 

בסוגה זו, כשהתמנה לחבר האקדמיה לאמנויות בפריז וויתר על ניהול האקדמיה בפראג כדי 

להמשיך ולשבת בקרקוב. 

בתחילת דרכו כאמן, ציוריו של מטייקו עסקו בחולשות העבר וההווה הפולני, שהובילו, 

לדעתו, לחלוקות פולין ולמצבה העגום. חיצי האשמה שלו הופנו אל עבר האצולה הפולנית, 

שניים  את  זאת,  עם  הפולנית.  לחולשה  שהובילו  הם  שלה  השלטון  ותאוות  ששחיתותה 

ו־'הומאג' פרוסי', יצר דווקא במהלך שנות ה־70 של  'קרב גרונוואלד'  מציוריו הידועים, 

עוד  הפרוסי־גרמני.  השלטון  תחת  הפולנים  של  בדיכוי  ההחרפה  רקע  על  ה־19,  המאה 

לפני האיחוד הגרמני, בתחילת אותו העשור, שאפו הפרוסים לדכא כל סממן של לאומיות 

פולנית בשטחם. לאחריו, המדינה הגרמנית החדשה לא רק שפעלה כדי לדכא את הלאומיות 

הפולנית ביתר שאת, אלא גם פתחה במאבק כולל נגד הכנסייה הקתולית, מעמודי התווך של 

הזהות הפולנית. מאבק זה, שזכה לכינוי 'מאבק תרבות' )Kulturkampf(, התבטא בחקיקה 

במאסר  קתוליים,  טקסים  קיום  על  שאסרה  אינטנסיבית,  ואנטי־פולנית  אנטי־קתולית 

בשטחים  ליישב  ובניסיון  בבתי־ספר  בפולנית  שימוש  על  באיסור  דת,  אנשי  של  והגליה 

זהותם  חיזוק  דווקא  היה  הזו  המדיניות  של  היוצא  הפועל  גרמנית.12  אוכלוסייה  הפולניים 
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הלאומית של הפולנים וכן העצמת התחושות האנטי־גרמניות שלהם. ומכאן בדיוק אפשר 

לנסות ולהתחיל לפענח את יצירתו של מטייקו על קרב גרונוואלד. 

לאינטלקטואלים  הזכיר  פרוסיה,  של  בהנהגתה  המאוחדת,  גרמניה  של  התרבות  מאבק 

במאות  אירופה  למזרח  הגעתו  עם  הטווטוני  המסדר  של  התוקפנות  את  רבים   פולנים 

אל  'הדחף  המושג  את  גרמניים  לאומנים  טבעו  כבר  ה־19  המאה  במחצית  ה־13–15. 

 המזרח'. גם הם וגם הפולנים ראו בו מושג הרלוונטי לא רק להווה, אלא גם לעבר הרחוק – 

להתיישבות ולהשתלטות הגרמנית על שטחים במזרח אירופה במהלך ימי־הביניים. מטייקו, 

שמעבר להיותו צייר מחונן היה חובב היסטוריה, ביקש למעשה ליצור אנלוגיה בין המצב 

ביקש   – ובנוסף  המתעמתים,  הצדדים  שני  בין  וכן  ההיא  התקופה  לבין  זמנו  של  הפוליטי 

להעביר מסר ללאום הפולני המתהווה, הנשען על פרשנות מיוחדת של מהלך הקרב הימי־

ביניימי. 

כרוניקות  קרא  הוא  מעמיק.  באופן  הקרב  על  מטייקו  למד  הציור  על  העבודה  לקראת 

פולניות מימי הביניים כדי להכיר את רוח התקופה, נפגש עם היסטוריונים כדי ללמוד על 

ההכנה  עצמו.13  הקרב  בשדה  לביקור  הגיע  ואף  תקופה,  באותה  הלחימה  ומאפייני  הקרב 

לקהל  והציג  סיים  אותו  העצום,  הציור  של  ובעומק  בעושר  מתבטאת  שערך  המדוקדקת 

בקרקוב ב־1878. הציור התקבל באהדה רבה, והמונים עמדו בתור בכדי לצפות בפרשנות 

ליהנות מהציור, שכן  זכו  והסביבה  שהעניק מטייקו לקרב העתיק. לא רק תושבי קרקוב 

הוא יצא ל'סיבוב הופעות' משלו. הוא הוצג ברחבי היבשת, עורר עניין רב בקרב הפולנים 

יודעת  שאינה  הפולנית  לרוח  נעלה  כביטוי  להכרה  במהרה  וזכה  אחרים,  קהלים  ובקרב 

כניעה.14 בין היתר הוצג הציור בפני פולנים רבים בוורשה ולמברג )לבוב(, וכן בפני קהל זר 

ופולנים גולים בבודפשט, סנקט פטרבורג, ברלין, ופריז – שם הוצג כציור הפולני בתערוכה 

בינלאומית.15 

על רקע ההיכרות עם הסיפור שמאחורי הציור, ניתן לגשת אל הציור עצמו, לפענח אילו 

מסרים ביקש מטייקו להעביר באמצעותו, איזה נרטיב הוא ביקש לצרוב ובאילו אמצעים 

הוא השתמש כדי לעשות זאת. גודלו של הציור מספק רמז ראשון לחשיבותו בעיני מטייקו. 

רוחבו מגיע כמעט לעשרה מטרים, וגובהו עולה על ארבעה מטרים; דבר זה מעמיד באור 

'סיבוב ההופעות' של הציור, שכן ברור כי היה צורך במבצע לוגיסטי לא פשוט  חדש את 

כדי לשנע ציור כה גדול ברחבי המדינה והיבשת. ציור זה גדול לאין שיעור משאר ציוריו 

שגודלם היה שלושה על שני מטרים או שלושה על ארבעה מטרים.16 

הציור העצום גדוש בפרטים, וניכר כי מטייקו שאף להכניס לתוכו כמעט את כל הדמויות 

הידועות שלקחו בו חלק, וכן את כל המאורעות הבולטים של הקרב, שנפרש על פני מספר 

בצד  הראשון,  בקרב:  מכריעים  רגעים  שלושה  בציור  מתוארים  למעשה,  שעות.  של  רב 

ניסיון ההתנקשות במלך הפולני בידי אביר טווטוני. השני,  שמאל של הציור, מתאר את 
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בפינה  והשלישי,  יונינגן.  פון  אולריך  המסדר  ראש  של  הכנעתו  רגע  את  הציור,  במרכז 

השמאלית העליונה, את ההשתלטות על המחנה הטווטוני ושריפתו.

רגע  של  תמונה  'לצלם'  מבקש  לא  מטייקו  זה  בציור  כי  מהתחלה,  כבר  ברור  מכאן, 

אף שבמבט  והחשובים.  רגעי הקרב המכריעים  סיפורם של  את  לספר  מסוים בקרב, אלא 

ראשון נדמה כי בציור שולט כאוס, התבוננות שנייה מאפשרת לשים לב לאירועים השונים 

ולדמויות השונות אותם בחר מטייקו להנציח. כל התבוננות ברפרודוקציות מודפסות של 

מטייקו  בכללותה.  ומהתמונה  הפרטים  משלל  להתרשם  קשה  שכן  עוול,  לו  עושה  הציור 

כיוון לכך שאנשים יצפו בציור עצמו )ולכן תמך בהצגתו בערים שונות(. חשוב לזכור זאת 

כאשר ניגשים לפירוק הציור לשלל מרכיביו. על כן, בביקור בוורשה, מומלץ בחום לגשת 

למוזיאון הלאומי ולצפות בציור, שאת התחושה העולה מהצפייה בו מתאר בדייקנות חוקר 

:)Brettell( האמנות ברטל

ממש אפשר לחוש בזיעה, בדם ובתוקפנות הגלומה בו, בדרך שפשוט לא ניתן לתאר 

במילים. מעטים דפי הפרוזה בכל שפה שיש בם את ההוד וההדר הללו. אפילו כיום, 

ההשתלטות על המחנה הטווטוני
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כשפולין כבר השיגה עצמאות חדשה, ילדי בתי הספר יושבים למרגלות הציור שעות, 

כשמוריהם מפרטים בפניהם את הדמויות ומסבירים להם את חשיבותו ההיסטורית של 

הרגע שמטייקו לכד ]...[ מה שמטייקו עשה היה לתפוס רגע בהיסטוריה הבעייתית 

של פולין ולייצגו בדרך שבה הצופה כמו מתמזג בהיסטוריה עצמה.17  

במרכז הציור בולטת דמותו של הארכי־דוכס הליטאי, ויטאוטס, מפקד בצבא הברית ואחד 

הוא  שויטאוטס  הוא  מכך  המתקבל  הרושם  הליטאית.  בהיסטוריה  המהוללים  הגיבורים 

הדמות המרכזית בצד הפולני־ליטאי והוא זה שעמד בראש הכוח ופיקד על הניצחון.

הכנעת מפקד המסדר בידי שני איכרים פולנים
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דבר זה אינו תואם את האירוע ההיסטורי, שכן לפי מחקרים עולה כי ויטאוטס עמד בראש 

חלק קטן יחסית מהכוח.18 עולה השאלה, מדוע בחר מטייקו להדגיש את נוכחותו ותפקידו 

שנתן  הפרשנות  של  אימוץ  כאן  ויש  אפשר  הפרזה.  כדי  עד  בברית,  הליטאי  הנציג  של 

)Długosz(.19א מטייקו בחר  לקרב הכרוניקאי, ההיסטוריון והדיפלומט הפולני יאן דלוגוש 

יגלו, לא  כאן להיות נאמן למקורות ההיסטוריים שעמדו לרשותו, ולפיהם המלך הפולני, 

במה  בדבקותו,  הגבעה.  מראש  המערכה  את  ניהל  אלא  עצמה,  בלחימה  מרכזי  חלק  לקח 

שנתפס על פניו כאמת ההיסטורית, ניתן אולי לראות הקרבה של האלמנט הלאומני־פולני, 

הכה חשוב למטייקו. אך כאן, חשוב להדגיש, כי גם יגלו עצמו, שהיה אמנם ליטאי במקור, 

הפך, למעשה, למלך פולין מתוקף נישואיו למלכה הפולנית. ניתן אם כן לגזור כי ביצור 

הזהות הלאומיות־אתנית לא עמדה בהכרח בראש מעייניו של מטייקו במקרה זה – מה גם 

דלוגוש עצמו לא היה נוכח בקרב, אך אביו היה אחד מיועצי מלך פולין ולקח חלק פעיל בקרב. בין השנים  א 

 Annales seu Cronicae  – פולין משנת 965  12 כרכים אודות ההיסטוריה של  1455–1480 פרסם דלוגוש 
Regni Poloniae – ובהם התייחס גם לקרב גרונוואלד, על בסיס עדויות ומסמכים שאסף. 

וויטאוטס
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שבתקופתו האצולה הליטאית הייתה כבר מאות שנים חלק בלתי נפרד מן הזהות הפולנית. 

דבר זה מקבל חיזוק מנוכחותו של גיבור לא פולני נוסף, לצידו של ויטאוטס. מימין ומתחת 

 .(Žižka( זיזקה  יאן  ההוסיטי,  המנהיג  הצ'כית,  הלאומיות  מגיבורי  אחד  מצויר  לויטאוטס 

מחקרים מודרניים מטילים ספק רב באשר להשתתפותו של זיזקה בקרב, אך נוכחותו בציור 

היא סימבולית לא פחות משהיא מבקשת לתאר את שארע. מטייקו עצמו היה בן לאב ממוצא 

כאן סמל למאבקם המשותף של העמים הסלאביים  זיזקה משמש  כי  ייתכן  ובהחלט  צ'כי, 

כנגד הטווטונים. הדגשת הברית נגד הטווטונים בעלי העוצמה, שביקשו להשתלט על מזרח 

אירופה בסוף ימי־הביניים, מהדהדת לתוך המציאות של המדיניות הגרמנית התוקפנית של 

מעשי  בין  השוואה  לעורר  כדי  רק  לא  המזרח'  אל  ה'דחף  במושג  משתמש  מטייקו   .1878

הגרמנים המודרניים לטווטונים, אלא גם כדי לעודד השוואה בין העמים הסלאביים של ימי־

הביניים לאלו של סוף המאה ה־19. יש בכך מסר ששיתוף פעולה בין העמים הללו הוא תנאי 

הכרחי להצלחת מאבקם הלאומי. הצ'כים והפולנים הם אולי שני העמים שסבלו יותר מכל 

– או לפחות כך זה היה נראה בעיני הפעילים הלאומיים של המאה ה־19 – מידי הגרמנים, 

ולכן בחר מטייקו בסמל לאומי צ'כי. 

יאן זיזקה
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של  לתמיכה  זוכה  וגם  בציור  שמשתקפת  הפולני־ליטאי,  הכוח  של  לאומיותו  לרב  מעבר 

המחקר ההיסטורי, מטייקו נתן מקום של כבוד לשכבת האיכרים הפולנים. למעשה, שתי 

משמאל  לבן,  סוס  על  ורכוב  לבן  הלבוש   – הטווטוני  המסדר  למפקד  שמתחת  הדמויות 

לויטאוטס – הן דמויות של איכרים פולנים. שני האיכרים הללו הם אלו שעומדים להרוג את 

פון יונינגן, כשהאחד אוחז בחנית והשני אוחז בגרזן. מטייקו מציג בכך את שכבת האיכרים 

ככזו שלקחה חלק מרכזי בקרב, ואף כזו שגרמה למותו של מפקד המסדר, ללא ספק הרגע 

שולי,  היה  בכוח  האיכרים  של  חלקם  כי  גורס  ההיסטורי  והמחקר  היות  בקרב.  המכריע 

ושמפקד המסדר נהרג ככל הנראה במהלך קרב רכוב בין פרשים,20 כדאי לחפש הסבר חלופי 

לבחירתו של מטייקו. חיבורם של האיכרים ופשוטי העם לרעיון הלאומי היה אחת המטרות 

המרכזיות של האליטות ברחבי אירופה, שכן האיכרים לרוב החזיקו בתפיסות זהות מקומיות 

יותר מאשר לאומיות. גם בפולין הבעיה הייתה מעמדית בעיקרה, שכן הרעיון הלאומי היה 

מזוהה עם האצולה, והאיכרים כלל לא היו חלק ממה שנקרא 'polski naród' – העם הפולני. 

כבר בזמן החלוקות, ב־1794, עמל תדיאוש קושצ'יושקו )Kościuszko ( על צירוף האיכרים, 

שהיו צמיתים, למרד שהנהיג. החיבור המלאכותי שערך מטייקו בין שכבת האיכרים לאחד 

האירועים המכוננים של הלאומיות הפולנית קשור אולי לרצון להטמיע את הרעיון הלאומי 

בקרבם, כמי שכביכול לקחו חלק פעיל ומרכזי באחד מרגעיה המכוננים של האומה. בנוסף, 

היו האיכרים פשוטים, כשם שגם  יותר מכל מהתוקפנות של המסדר הטווטוני  מי שסבלו 

להגר  בכוחם  היה  שלא  העם  פשוטי  אלו  היו  ה־19  במאה  בפולין  הפרוסי  השלטון  במהלך 

נוכח מכבש ה'גרמניזציה'. אם כך, מטייקו הפך את אותם פשוטי  והם אלו שסבלו ביותר 

העם לחורצי דינו של פון יונינגן כאמירה ערכית ומוסרית, לצד ניסיונו לחבר את האיכרים 

לאתוס הלאומי.

שני האיכרים הפולנים

סטניסלב הקדוש
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במרכז הציור בחלקו העליון, משקיפה על המתרחש דמות מלאכית־שמימית עטויה גלימה, 

המזוהה עם סטניסלב הקדוש. סטניסלב היה בישוף קרקוב, שמת מות קדושים במאה ה־11 

ונחשב לקדוש־המגן של פולין.21 נוכחותו במרומי הציור מדגישה את הפן הדתי שמטייקו 

וליטא, שאּפשר את הניצחון  שאף לשוות לקרב. כאן יש לציין שוב כי האיחוד בין פולין 

ליטא, שהייתה  האיחוד,  דתי. במסגרת תהליך  גם  פוליטי אלא  אירוע  רק  לא  היה  בקרב, 

למדי  ער  היה  מטייקו  התנצרות.  תהליך  עברה  באירופה,  האחרונה  הפגאנית  האומה 

הוא  כי  ונראה  בעצמו,  אדוק  וקתולי  הפולנית  בהיסטוריה  הנצרות  של  המרכזי  לתפקידה 

ביקש להראות כי הניצחון בגרונוואלד אירע בזכות השגחה אלוהית. כמו כן, יש בכך כדי 

להזכיר שהפולנים תפסו עצמם כמעוזה האחרון של הנצרות המערבית במזרח אירופה, ואולי 

הקדוש  של  נוכחותו  מיצקביץ'.  אדם  של  כניסוחו  העמים',  בין  'כריסטוס  היא  שפולין  גם 

סטניסלב בקרב לא הייתה, כנראה, אך המצאה פרי מוחו של מטייקו, אלא היא נשענה על 

מקורות שציטטו חיילים של המסדר הטווטוני, שטענו כי חזו בקדוש בשדה הקרב, עת שבא 
לסייע לפולנים לנצח.22

נוסף  נופך  ומוסיף  סיפור  ופרטים, שכל אחד מהם מספר  כאמור, הציור עמוס בדמויות 

ליצירתו של מטייקו. אך היות ומחקר אודות ציור זה איננו מטרתנו כאן, אלא הרצון להבין 

מה מתוך שארע בקרב גרונוואלד ביקש מטייקו להדגיש ובאיזה אופן הוא מציג את הקרב 

– נתמקד בם. שלושת המוטיבים המרכזיים בציור מהם ניתן לגזור מסקנות בהקשר זה הם, 

כאמור: 

לבני  מסר  עימה  הנושאת  הפולני־ליטאי,  הכוח  של  הרב־לאומי  האופי  הבלטת  )א( 

זמנו אודות החשיבות של שיתוף הפעולה נגד האויב הגרמני המשותף. ייתכן כי 

לקדם  כדי  הפעולה ברמה הטקטית  לעודד את שיתוף  זהו מסר מעשי, המבקש 

את הרעיון הלאומי הנפרד של הקבוצות השונות, אך ייתכן כי מהדהדים בו גם 

המאה  של  המחצית  למן  אירופה  במרכז־מזרח  שנשבו  הפן־סלאביים  הרעיונות 

ה־19. הסבר חלופי אפשרי לבחירה של מטייקו להדגיש את הרב־לאומיות של 

הכוח הוא חיזוק הרעיון של זהות פולנית משותפת, כזו שאיננה נשענת על מוצא 

כמו  אחרות  אתניות  מקבוצות  לאצולה  שאפשרה  מגמה  בהכרח,  משותף  אתני 

האוקראינים והליטאים להשתלב בקלות יחסית אל תוך האצולה הפולנית.

והאתוס הלאומי.  הרעיון  לבין  האיכרים,  בין פשוטי העם,  רעיוני  חיבור  יצירת  )ב( 

מובהקת.  אגרארית  מדינה  הייתה  ה־19  המאה  של  השנייה  המחצית  של  פולין 

סוגיית הלאומיות העסיקה את האצולה וכן מיעוט אינטלקטואלי ועירוני – בדומה 

למקומות רבים באירופה באותה תקופה – אך בגלל הקשיים שהטילו השלטונות 

פולני־לאומי,  גוון  בעלת  פעילות  כל  על  ואוסטריה(  פרוסיה  )רוסיה,  השונים 
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באמצעות  לרעיון.  האיכרים  שכבת  את  לקרב  התקשו  אינטלקטואלים  אותם 

הציור – אמצעי תמים לכאורה – ובאמצעות השימוש בקרב עתיק, מטייקו הצליח 

לחשוף את הרעיונות הללו לקהל רחב יותר. 

שאפו  ה־19  המאה  במהלך  באירופה  שפעלו  הלאומיות  מהתנועות  חלק  בעוד  )ג( 

שהלאומיות תחליף את הדת כגורם המאחד את הציבור – או שהדת לפחות תפנה 

את מקומה כגורם המלכד המרכזי – בקרב לאומנים פולנים רבים, ובהם מטייקו, 

זו והיוו  הלאומיות והדת לא רק שלא היו שרויות בתחרות, אלא השלימו זו את 

שני צדדים של אותו מטבע. ההשגחה האלוהית המגולמת בדמותו של סטניסלב 

הקדוש והצלב שמתנוסס לראשו של ויטאוטס, ממצבים את האירוע כולו בהקשר 

דתי. העובדה שמאבק התרבות הגרמני היה רק חלק ממאבק כולל בין ביסמרק 

שהיה  מימד  הגרמני־פולני,  הדתי שבסכסוך  המימד  את  רק העצימה  לאפיפיור 

קיים גם ב־1410, ולכך כיוון מטייקו.    

המטרות של מטייקו הושגו באופן מעורר השתאות. הוא:" יצר חזון שעד עצם היום הזה – 

הודות להעתקים הרבים של יצירתו המודפסים בספרי הלימוד,על גבי שטרות כסף ובולים 

– מעצב את ההשקפה ההיסטורית היקרה ללבו של הפולני הממוצע."23 

לא  שבו  בעידן  פשוט  לא  דבר  הציבורית,  לתודעה  גרונוואלד  קרב  את  החדיר  מטייקו 

את  ולעצב  רעיונות  להחדיר  יכולה  שהייתה  ממלכתית  פולנית  חינוך  מערכת  התקיימה 

התודעה ההיסטורית הלאומית. הוא זה שהציב את הקרב בקדמת הבמה והפך אותו לאחד 

מסמליה הגדולים של ההיסטוריה הפולנית. ובמידה לא מעטה, ניתן לומר שפורד, שביצירתו 

נדון מיד, נשען על יצירה זו ומתכתב עמה. 

ג. "אבירי הצלב" של אלכסנדר פורד

 24,)Krzyżacy( 'אבירי הצלב'   ,)Aleksander Ford, 1980–1908( סרטו של אלכסנדר פורד 

שעלה לאקרנים ב־1960, היה הסרט הנצפה ביותר בתולדות הרפובליקה העממית הפולנית. 

הסרט, שמבוסס על ספרו של הנריק סנקביץ', נוצר והופק בעידן שונה לחלוטין מהתקופה 

1900, כשאידיאל  בה נכתב הספר.א התנועה הלאומית הפולנית עברה גלגולים רבים מאז 

הזדמנויות  בשתי  מימוש  לכדי  הגיע  אלא  רחוק,  חלום  בגדר  היה  לא  כבר  העצמאות 

 שונות; הרפובליקה הפולנית השנייה קמה לאחר מלחמת העולם הראשונה והתקיימה בין

1918–1939. לאחר שזו חוסלה בידי גרמניה הנאצית וברית־המועצות, קמה לאחר מלחמת 

כאמור, בעבודה המקורית הוקדש פרק שלם לספרו של הנריק סנקביץ', שנכתב ב־1900 ומביא את הייצוג  א 

הספרותי הבולט והמשפיע ביותר של קרב גרונוואלד. 
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העולם השנייה 'הרפובליקה העממית הפולנית' )1945–1989(, והייתה לחלק מגוש המדינות 

הסיבות  הקומוניסטית,  והתפיסה  הלאומיות  שבין  המתח  אירופה.  במזרח  הקומוניסטיות 

בעטיין שוב זכה המאבק הפולני־טווטוני מימי־הביניים לפרשנות מחודשת, ומה ייחד את 

אותה הפרשנות – אלו הסוגיות בהן נדון כעת.

פורד נולד ב־1908 בשם משה ליפשיץ למשפחה יהודית בלודז'. בשנות העשרים עבר 

ליצור  ששאפו  ומרקסיסטים  צעירים  יוצרים  לקבוצת  וחבר  קולנוע  למד  שם  לוורשה, 

קולנוע בעל אמירה חברתית. באמצע שנות ה־30, לאחר שהות קצרה בארץ־ישראל שב 

לפולין, ובשנות המלחמה שהה בברית־המועצות, כחלק מיחידת ההסרטה של הצבא האדום. 

תפקידו  במדינה.  הקולנוע  להלאמת  הפרויקט  בראש  ועמד  לפולין  שב  המלחמה  לאחר 

 הבא היה ראש בית הספר לקולנוע בלודז' – שהיה החשוב במדינה – ובו החזיק בין השנים

1948–1968, עת נאלץ להגר עקב המדיניות האנטי־ציונית של ממשלת פולין.25  

)Bierut(, מנהיג המדינה מאז 1948.  ב־1956 הלך לעולמו נשיא פולין בולסלב ביירוט 

הקומוניסטית  המפלגה  של  ה־20  בוועידה  חרושצ'וב  של  המפורסם  לנאום  בסמוך  מותו, 

בפולין.  גם  'הסטליניסטי'  העידן  סוף  את  סימל  ודרכו,  מסטלין  התנער  בו  הסובייטית, 

הבמה  לקדמת  שב  ב־1948,  בהנהגה  מתפקידו  שהודח   ,)Gomułka( גומולקה  ולדיסלב 

ה'דה־ תהליך  את  הוביל  גומולקה  דה־פקטו.  המדינה  לראש  והיה  המפלגה  כמזכיר 

סטליניזציה' וקידם סדרה של רפורמות בתחומים נרחבים. פולין באותן שנים הפכה לאחת 

של  ביסוסה  היה  גומולקה  של  במדיניות  חשוב  פן  הקומוניסטי.  בגוש  המתונות  המדינות 

'הלאומנות הקומוניסטית'. סינתזה זו, בין שתי תפיסות שהגרעין האידיאולוגי שלהן רחוק 

זה מזה, הייתה אחת מהתופעות הייחודיות ומעוררות ההשתאות של פולין באותן שנים.26 

הסרט של פורד מייצג במידה רבה, את הסינתזה המיוחדת הזו. 

הקולנוע הפולני של עידן הרפובליקה העממית נחשב לאחד המרתקים בגוש הקומוניסטי, 

אם לא בעולם כולו, באותן שנים; די באזכור שמותיהם של ויידה, מונק וקוולרוביץ' בכדי 

להבהיר זאת, ואחריהם יורשיהם – הופמן, קישלובסקי ופולנסקי. הוא נחשב לנועז, יצירתי 

ואף ביקורתי, בוודאי בהתחשב בנסיבות הפוליטיות ובהשוואה לסרטים מקבילים שנוצרו 

באותן שנים במדינות השכנות. מה שאפיין אותו, ובזה אולי הוביל מגמה שהתפשטה לאחר 

מכן למדינות נוספות באזור, היה החיבור לערכים רומנטיים ולאומיים של העידן הטרום־

קומוניסטי, כתגובה לעידן הסטליניסטי הנוקשה. בעידן הסטליניסטי אמנם נוצרו סרטים 

דווקא התמחה הקולנוע  – בכך  שעשו שימוש באירועי עבר כדי לקדם רעיונות מסוימים 

של העידן הסטליניסטי – אלא שהרעיונות אותם ביקשו הבמאים הפולנים לקדם היו שונים 

– נגד העריצות הסובייטית במרחב ובעד ייחוד לאומי.27 המחצית השנייה של שנות ה־50 

 the Polish( 'אסכולת הקולנוע הפולנית'  וראשית שנות ה־60 היו העידן בו נתבע המושג 

film school(, שבא לתאר את האסכולה הייחודית שצמחה בקולנוע הפולני, ושמאפייניה 
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וזיכרון מלחמת העולם השנייה. בנוסף,  היו עיסוק מעמיק במוטיבים של הקרבה לאומית 

היה זה העידן שהעלה לקדמת הבמה את הדיון בייחודיות ההיסטורית של פולין ומתח את 

לאומני',  'קולנוע  של  הרווחת  מההגדרה  שונה  הגדרה  הקומוניסטית.28  הצנזורה  גבולות 

 ,)Mazierska( כשם שכונה סרטו של פורד 'אבירי הצלב' לא פעם, מציעה אווה מזיירסקה

כשהיא מכנה את הסוגה הזו בשם 'קולנוע מורשתי' )Heritage Cinema(. אחד המאפיינים 

המרכזיים של סרטי מורשת מאין אלו הוא שעניינם איננו בהכרח בהיסטוריה, אלא בזיקה 

שבין העבר וההווה. ואחד המניעים המרכזיים ליצירת סרטים מעין אלו הוא הרצון לחנך את 

הקהל ולגרום לו לבצע בחירות נכונות ומוסריות.29    

מי  יזום;  ממשלתי  פרויקט  היה  זה  עצמו,  פורד  יזם  לא  הצלב'  'אבירי  הסרט  הפקת  את 

שפנו אליו, בתור ראש בית הספר לקולנוע החשוב, היו נציגי השלטון שביקשו להפיק סרט 

לכבוד ציון 550 שנה לניצחון בקרב גרונוואלד. והסרט אכן יצא לאקרנים ב־15 ביולי של 

550 שנה אחרי הקרב המיתולוגי. לאור העובדה שהסרט הוזמן על ידי  שנת 1960, בדיוק 

המדינה מתבקש לשאול – מה ביקשו קברניטיה של פולין להשיג עם הצפתו המחודשת של 

המאבק הפולני־טווטוני אל השיח הציבורי? שאלה נוספת קשורה לאופן בו פורד נטל על 

עצמו את הפרויקט הזה ועיצב אותו. אנסה תחילה להתייחס לשאלה הראשונה, ולאחר מכן 

אפנה לניתוח הסרט ממש.

של  ברפורמות  קשורה  הייתה  הפולני  המשטר  ידי  על  הסרט  להזמנת  המרכזית  הסיבה 

למימד  כאמור,  הפוסט־סטליניסטי.  בעידן  'הפולניות'  של  מחדש  ובעיצובה  גומולקה 

הפולני־לאומי ניתן עתה מרחב ביטוי רב יותר, ובמובן זה הבחירה במיתוס העתיק של קרב 

גרונוואלד בכדי לעודד רגשות לאומיים, דבר שהיה בלתי אפשרי כמעט בין 1948–1956, 

הייתה מובנת. מדובר בקרב שכבר נצרב בזיכרון הלאומי כמאורע חשוב בהיסטוריה של 

האומה, רבות בזכות היצירות של מטייקו וסנקביץ'. אך גם לייחודו של הקרב היה משקל 

מכריע בבחירה דווקא בו. הטראומה של מלחמת העולם השנייה הייתה עדיין טרייה בפולין. 

את כעסם לא יכלו הפולנים להפנות מזרחה אל עבר ברית־המועצות, הפטרונית של הגוש 

הקומוניסטי – על אף שהיא תקפה את פולין ביחד עם גרמניה – ולכן תועלו תחושות אלו 

בעיקר כלפי גרמניה. צריך לזכור שבתקופה ההיא גרמניה הייתה מחולקת לשתי מדינות, 

כשמזרח־גרמניה הייתה חברה בגוש הקומוניסטי וב'ברית וורשה' ומערב־גרמניה, מנגד, 

הייתה חברה בנאט"ו ובגוש המערבי. אופן ההתמודדות של הפולנים עם מורכבות זו הייתה 

ייחוס כל התכונות הרעות למערב־גרמניה. 'גרמניותם' של הטווטונים תאמה באופן מושלם 

תרמו  ממילא  הטעונים  ליחסים  הפולנים.  בקרב  הגרמנים  של  השליליים  הדימויים  את 

פוליטיקאים ממערב־גרמניה שקראו לתיקונים בגבול פולין־גרמניה ולא הכירו בקו "אודר־

נייסה" )כשם שלא הכירו במזרח־גרמניה ובפולין העממית(. קריאות אלו הובילו לקמפיין 

ביטוי  שנים,  מאות  בת  לתוקפנות  המשך  הגרמנית  בתוקפנות  שראו  הפולנים,  של  נגדי 
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זו את המפלגה הקומוניסטית  בנוסף, שימשה מתיחות  ל'דחף הגרמני אל המזרח'.  מודרני 

לצרכי תעמולה פנימיים, במטרה לשכנע בנחיצותו של המשטר הקומוניסטי ובברית חזקה 

עם ברית־המועצות, בכדי למנוע אפשרות של תקיפה גרמנית נוספת.30 

זווית שונה לחלוטין. מסוף שנות ה־50  ניתן למצוא בבחינת  או משלים,  הסבר חלופי, 

החלו ההכנות לקראת ציון אלף שנים להתנצרותה של פולין, בראשות הכנסייה ובתמיכת 

הוותיקן. המשטר הקומוניסטי, שהיה מתנגד חריף לכנסייה במדינה, ביקש למצוא מאורע 

היסטורי מאחד אך בעל אופי חילוני יותר, הנטוע גם כן היטב בזיכרון הקולקטיבי. דבר זה 

היה אמור להוות משקל נגד לאפשרות שהפולנים יתאחדו סביב נושא דתי באופיו, כמו ציון 

המילניום להתנצרות פולין. חיזוק לטענה זו אפשר למצוא בכך שבניגוד גמור לפרשנויות 

של מטייקו וסנקביץ', שנתנו לאל ולדת מקום נכבד בניצחון הפולני על הטווטונים, בסרט 

הפולני בקרב  והבחירה של המשטר  כן, אפשר  אם  קל.  רמז  ולו  זה  אין למוטיב  פורד  של 

גרונוואלד נבעה מאחת מהסיבות שציינתי, ואפשר שמדובר בשילוב של השתיים. כך או 

כך, לקראת הצגת הבכורה של הסרט יצא משרד התרבות הפולני בקמפיין אדיר שכלל כרזות 

לראשונה  אורגן  הסרט,  הקרנת  מלבד  ובעיתונים.  ברדיו  ופרסומים  המדינה  ברחבי  ענק 

שחזור של הקרב בהשתתפות אלפי פולנים – מסורת שנמשכת עד ימינו ב־15 ביולי מדי 

לכך  הובילו  הפופולרי,  והבמאי  הפיקנטי  בנושא  הבחירה  לצד  המרשים,  הקמפיין  שנה. 

שהסרט היה לנצפה ביותר בתולדות פולין העממית. תוך עשור צפו בו למעלה מ־25 מיליון 

אוניברסיטאות,  במפעלים,  מאורגנות  הקרנות  בזכות  הרבה   – תקדים  חסרת  כמות  איש, 

בתי־ספר ומוסדות שונים.

מה ראו אותם מיליוני פולנים שצפו בסרט? העלילה של הסרט מקבילה, כמעט לגמרי, 

לעלילת ספרו של סנקביץ'. השוני הוא באופן בו שינה פורד פרטים קטנים, בדגש שהוא נתן 

לדמויות מסוימות ובתמלילים שלו. אלו יצרו למאבק הפולני־טווטוני דימוי שונה ורלוונטי 

אבירים  בקבוצת  פולנים  אבירים  של  שיירה  נפגשת  הסרט  בפתיחת  מיד  לזמנו.  יותר 

מפקד  לידי  מגיע  העימות  וכשדבר  מתעמתים,  הם  פולנים.  שבויים  המחזיקים  טווטונים 

השייכות  אדמות  אקראי,  באופן  ולשרוף,  לצאת  לאנשיהם  מורים  הללו  ויועציו,  המסדר 

לפולנים. באדמות שמועלות באש נמצאת חבורה של כפריות פולניות יפות וצעירות בעודן 

רוקדות ושרות. קורבן נוסף לאכזריות הטווטונית, מלבד הבנות היפות, הן חיות הבר. הדבר 

מייצר זיקה בין הפולניּות לחיות הבר; קרי, הפולנים הם הטבעיים למקום, הם אלו החיים 

הזו.  האידיליה  את  שמפרים  והם  למרחב  זרים  הם  הטווטונים  ואילו  הטבע,  עם  בהרמוניה 

וכשיורד הגשם ומונע אסון גדול של שריפה – בה היו נספות הן הבנות והן החיות – מתברר 

שהטבע עומד לצד הפולנים. כבר כאן ניכר היעדרו של האל בסרט. בספרו של סנקביץ' 

הפרשנות שונה, ולפיה הגשם הוא הוכחה לכך שהאל עומד לצידם של הפולנים. דבר מכל 

זה לא מצוין ולא נרמז אצל פורד. 
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לאורך הסרט מודגשות אצל הטווטונים תכונות שהיו משויכות לגרמנים על ידי הפולנים 

באופן מסורתי; הם מצטיירים כשחצנים ויהירים בצורה בלתי רגילה, מתנשאים על כל עמי 

'המזרח', אכזריים וצמאי דם. כאן עולה שוב השאלה כיצד ייתכן ופורד בחר להשמיץ את 

מזרח־גרמניה, שותפתה  הינה  פולין  בוטה בעוד שכנתה ממערב של  כה  הגרמנים בצורה 

פיצול  מעין  לבצע  היא  הזו  המורכבות  עם  פורד  מתמודד  בה  הדרך  הקומוניסטי?  בגוש 

פנימי מלאכותי במסדר הטווטוני. בניגוד לספרו של סנקביץ', שבו אין כמעט תיאור של 

המתרחש בתוככי חצר המסדר, בסרט ישנן כמה סצנות המתמקדות בחצר המסדר ומאירות 

את התנהלותו הפנימית. מה שִנגלה שם הוא שגם המסדר לא היה מורכב ממקשה אחת – כמו 

ויש רעים )במערב־ יש טובים )במזרח־גרמניה(   – זמנו אינם מקשה אחת  שהגרמנים בני 

גרמניה(. הדבר בולט בסצנה בה מתוארת סעודה של האבירים הטווטונים. בסוף הסעודה 

מרגיש מפקד המסדר, קונרד פון יונינגן, ברע. הוא מסביר את תחושתו בכך שהינו מיואש 

ומאוכזב מאנשיו, שמתנהגים בצורה בלתי הולמת – הכוונה בעיקר לאביריו מאזור סצ'יטנו 

)Szczytno( שחטפו את דנושיה )אהובתו של זבישקו(. הוא מתלונן על כך שהמסדר סטה 

מדרכו של ישו, שכן הם פונים יותר מדי אל דרך החרב ופחות מדי אל דרך השיח. הדבר 

בולט אף יותר כשמתברר כי מפקד המסדר שואף דווקא להגיע להבנות עם הפולנים, אך 

יועציו תומכים לצאת במלחמה נגדם. על אף מחלתו, ולמרות הפצרותיו וטענותיו כי  כל 

על המסדר להגיע להבנות עם הפולנים, הם ממאנים להקשיב לו. בתום הסעודה הוא מת; 

ויורש אותו אולריך פון יונינגן, מהמצודדים הגדולים במלחמה עם פולין. פיצול הזה סייע 

לפורד להסביר לעצמו, ובעיקר לצופיו, את קיומן של שתי 'הגרמניות' – אחת שוחרת שלום 

מאז  לגרמנים,  המיוחסות  הרעות  התכונות  מכלול  את  שמייצגת  והשנייה  לדרך,  ושותפה 

ועד לתקופתם. 

פער נוסף בין הפרשנויות של פורד ושל סנקביץ' הוא הטיפול בחלקם של העמים האחרים 

העמים  של  ותרומתם  השפעתם  למינימום  מצטמצמת  סנקביץ'  אצל  בקרב.  שהשתתפו 

הנוספים שלקחו חלק בקרב, ובהם, בראש ובראשונה, הליטאים, וכן רותנים )אוקראינים(, 

טטארים, צ'כים, וולאכים ועוד. בסרטו של פורד מקומם של הללו לא רק שלא נפקד, אלא 

הראשונה  הסצנה  רב.  לדגש  וזוכה  בפרוטרוט  מתוארת  הפולנים  לבין  בינם  שהשותפות 

ובה  הפולני,  המלך  של  הפיקוד  באוהל  מתקיימת  הקרב  טרם  ההתרחשות  את  שמתארת 

יגלו, מלך פולין, מעביר את רשות הדיבור  נפגשים הנציגים השונים של הכוח המעורב. 

פורד  בכך  לקרב.  הפעולה  תכנית  את  כולם  בפני  יפרוס  שזה  בכדי  הליטאי,  ויטאוטס  אל 

נאמן לעובדות ההיסטוריות – ויטאוטס אכן היה זה שעמד בראש הכוחות בפועל – וקרוב 

יותר לפרשנותו של מטייקו, שגם כן נתן מקום מרכזי לויטאוטס. ויטאוטס מציג את תכניתו 

ואז ניתנת רשות דיבור שווה למפקדים השונים – הטטארי, הצ'כי, הרותני והרוסי – ואלו 

מתארים את סדרי הכוחות שלהם ואת נכונותם המלאה להירתם למשימה. מעניינת במיוחד 
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העובדה שמוצגת באוהל דמות של מפקד רוסי. גם אם היו לוחמים רוסים שהשתתפו בקרב 

– וככל הנראה היו כמה – חלקם היה, ככל הנראה, בטל בשישים. אולם כאן נכנס המימד 

הפוליטי בן הזמן. אך אם אנו בוחנים את הסרט בהקשר המלחמה הקרה, כשהעולם מחולק 

של  הנוכחות  יותר  מובנת  המזרחי,  הגוש  בראש  עומדת  וברית־המועצות  גושים  לשני 

המפקד הרוסי באוהל הפיקוד. וכן, מובן יותר הדגש המחודש של פורד על שיתוף הפעולה 

בין העמים השונים, שצאצאיהם כולם חברים כעת בגוש הקומוניסטי. בכך יוצר פורד מעין 

וורשה, רק בתלבושת שונה ובתפאורה של ימי־הביניים.  תמונת מראה היסטורית לברית 

למערכת  תושביו  את  לשעבד  בכדי  למזרח  המגיע  האימפריאליסט,  הגרמני  הוא  האויב 

ערכים מושחתת. שיתוף הפעולה נמשך גם אל תוך הקרב, כשהליטאים הם מחוללי המפנה 

בקרב וכשכל אחד מהפלגים השונים תורם את חלקו לניצחון. המסר של פורד הוא ברור – 

550 שנה, ורק על ידי שיתוף פעולה דומה  רק באיחוד הכוחות ניצחנו את הגרמנים לפני 

בהווה ננצח אותם ואת דומיהם בהווה. 

ויטאוטס להישאר על הגבעה  לו  יגלו ממליץ  בסוף אותה התכנסות באוהל הפיקוד של 

ולנהל ממנה את הקרב – 'בהתאם למסורות המזרחיות'. דברים אלו נאמרים לאחר שמפקד 

המסדר הטווטוני מתאר בפני יועציו את ויטאוטס ויגלו כנחותים מהם, כחסרים את העידון, 

המשמעת והיכולות של האבירים האירופאים האמיתיים. פורד בעצם פותח צוהר לשאלת 

מקומה של פולין באירופה – מרכז או מזרח, ואולי בכלל מערב? בימינו אנו סביר שהתשובה 

פניהם  הפולנים  הפנו  ה־50  שנות  בסוף  אך  אירופה,  מרכז  היא  הפולנים  על  המקובלת 

המסורות  פי  על  המלחמה  את  ינהלו  כי  ביניהם  מסכימים  ויגלו  ויטאוטס  לכן  המזרח.  אל 

הקרב  על  צופה  הוא  וממנה  מהגבעה,  יורד  לא  יגלו  בסרט  הקרב  כל  במהלך  'המזרחיות'. 

ומחלק הוראות, בדרך שמובילה לבסוף לניצחון הפולני. הניצחון הזה הוא לא רק פולני, 

אלא ניצחון של מסורת המזרח על 'העידון, המשמעת והיכולת' של אותם אבירים אירופאים. 

הן  עכשווית.  לפרשנות  בסרט  זוכים  גרונוואלד  בקרב  האל  של  ומקומו  הדת  נושא  גם 

מטייקו והן סנקביץ' שמו דגש רב על החשיבות של האמונה הנוצרית והדבקות באל לניצחון 

ואילו הדת אמנם  קיים,  ולא  פורד, מרקסיסט אדוק, מקומו של האל כמעט  הפולני. אצל 

קיימת – אך רק בצד הטווטוני. הטווטונים מייצגים את ה'דתיּות', כשכל מעשיהם מתנהלים 

כביכול בשם הדת והאל. קישורם לדת – ובעיקר עם השחתתה וסילופה – מעביר מסר אנטי־

נגד  ליצור משקל  ועם הרצון  יפה עם המשנה הקומוניסטית בכלל,  דתי בוטה, שהתיישב 

לאירועי המילניום להתנצרותה של פולין שארגנה הכנסייה, בפרט. הסרט שופע ציטוטים 

כמעט מדויקים מספרו של סנקביץ', אך בכל מקום בו ציין הסופר את מקומו של האל ואת 

גדולתו, ממיר אותם פורד בהאדרת הפולנים ושותפיהם הגיבורים. גם סוגיית המעמד מוארת 

באור חדש. בסרט אין התייחסות לכך שזבישקו ומצקו, הגיבורים הפולנים בסרט, הינם בני 

אצולה; ואין הפרדה בין אצילים לכפריים פולנים. פורד נאמן לסדר היום של מחיקת פער 
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המעמדות שהתקיים, לכאורה או בפועל, בפולין העממית. הוא משליך אפוא את אידיאל 

השוויון המעמדי ישירות אל המאה ה־15.

צפייה בסרט זה כיום, כחמישים שנה לאחר צאתו לאקרנים, הינה חוויה מוזרה במקצת, 

הענק שהושקעו  גרונוואלד. תקציבי  בה מתחולל קרב  הסיום של הסרט,  במיוחד בסצנת 

בסרט בזמנו יצרו רושם עז בגזרה הויזואלית. סצנת הקרב עצמה נמשכת כמעט רבע שעה; 

רבע שעה של אבירים טווטונים ופולנים מחליפים מהלומות ומקיזים זה את דמו זה. השנים 

שחלפו והטכנולוגיה של ימינו גורמים לסצנה זו להראות מיושנת במקרה הטוב, ומגוחכת 

במקרה הרע. אך לא כך היה הדבר בזמנו. זו הייתה סצנה עוצמתית ורבת רושם, שנצרבה 

בכל הצופים ככזו, במיוחד היות והיא חתמה את הסרט. על אף שספג ביקורות רבות בקרב 

עולם הקולנוע על ראוותנותו, חוסר דיוקו ההיסטורי והמסרים הפשוטים אותם ביקש לקדם, 

הקהל הרחב הצביע ברגליים והפכו לסרט הפופולארי בתולדות הרפובליקה העממית. גם 

אם מבקרי הקולנוע לא התרשמו מסרטו של פורד, אין ספק שהוא השפיע על האופן שבו 

פולנים רבים הבינו מעתה את קרב גרונוואלד ואת מורשתו.  

ד. סיכום ודיון

במחצית חודש יולי של שנת 1410 נערך קרב גרונוואלד, מקרבות השדה הגדולים של ימי־

הביניים באירופה. השלכתו על מערך הכוחות במרחב המזרח אירופאי הייתה משמעותית, אך 

לא בהכרח כה משמעותית כפי שסברו פרשניו וחוקריו לאורך הדורות. במאמר זה ביקשתי 

לבחון את אופן עיצוב מורשתו של הקרב ואת השימושים השונים שעשו בו פעילים־יוצרים 

מהתנועה הלאומית של פולין מהמחצית השנייה של המאה ה־19 ועד למחצית המאה ה־20. 

אחת  כל  על  אותנו  מלמד  שונות  תקופות  משתי  אלמנטים  בתוכו  המשלב  זה,   מאמר 

מהתקופות כמו גם על מורשתו של קרב גרונוואלד. אין כאן חידוש מחקרי הקשור לרקע 

כבר  נכתב  אלו  כל  על  המיידיות.  להשלכותיו  או  התנהלותו  לאופן  הקרב,  של  ולגורמים 

העת  תוך  אל  עמוק  הימי־ביניימי  הקרב  של  להדהודו  זרקור  להפנות  מבקש  אני  רבות. 

החדשה המאוחרת ועידן הלאומיות. גם אם הקשר העובדתי שבין היצירות עצמן לבין מה 

שאירע באותו יום קיצי לפני 600 שנה לוקה בחסר, הדבר אינו מבטל את ההשפעה העצומה 

של היצירות הללו. ממילא היו אלו היצירות שמיצבו את מקומו של הקרב בזיכרון הפולני 

הקולקטיבי. קרב גרונוואלד הוא מאותם הקרבות הממשיכים להשפיע על המציאות גם הרבה 

אחרי שהאבק בשדה הקרב שכך. המחקר ההיסטורי של תולדות האזור רואה בו נקודת מפנה 

ממנה חל תהליך של פיחות כוחו והשפעתו של המסדר הטווטוני. אני מבקש לומר כי הוא 

המשיך להשפיע גם כמה מאות שנים לאחר מכן, כרכיב חשוב ומרכזי בבניית הזהות הפולנית 

הלאומית.
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על  שעברו  התמורות  את  לבחון  אפשרות  מעניקה  במשותף  היצירות  שתי  של  הבחינה 

בכתיבה  שינויים  עם  כאן  התמודדתי  לא  כי  העובדה  השנים.  במהלך  הקרב  של  הדימוי 

ההיסטורית על קרב גרונוואלד נובעת מהרצון לבחון כיצד מאורע היסטורי מצליח לתפוס 

היסטוריונים,  ידי  על  ולא   – שונים  מתחומים  אמנים  ידי  על  הציבורי  בזיכרון  אחיזה  לו 

וכיצד הפרשנות שניתנת לו מושפעת מהלכי הרוח והזמן. על כן אין תשובה אחת לשאלה: 

'מהי מורשת קרב גרונוואלד העולה מעיון בשתי יצירות אלו?'. אין מורשת אחת מוסכמת 

משום שכל דור של יוצרים מתאים אותה לצרכיו ולמציאות המשתנה. הפרשנויות השונות 

הטעינו את הקרב בסמליות שונה בכל פעם. ועל כן המורשת של הקרב היא מורשת משתנה 

ומתחדשת; כזו שאיננה קופאת על שמריה. בעשור האחרון יצא סרט נוסף, שהיווה עיבוד 

מחודש לספרו של סנקביץ'. שחזורי הקרב הנערכים כל קיץ בשדה הקרב עצמו מייצרים 

משמעות חדשה לקרב אף הם, ומספר המשתתפים בהם עולה בהתמדה משנה לשנה. הצגות 

וספרי ילדים העוסקים בקרב מעניקים לו גם הם פרשנות משלהם. 

ספרי  )הצגות,  הללו  הפרשנויות  את  גם  ולהקיף  לנסות  יכול  יותר  ומקיף  עתידי  מחקר 

ובהן   1910 בשנת  בקרקוב  שנערכו  לקרב  ה־500  חגיגות  את  גם  כמו  שחזורים(,  ילדים, 

נחשפה אנדרטת גרונוואלד המציגה את יגלו גובר על הטווטונים. אפשרות נוספת ומעניינת 

הגרמנים  גם  הגרמני, שכן  רק בצד  זהה  בחינה של שאלת מחקר  להיות  יכולה  פחות,  לא 

מייחסים לקרב זה חשיבות רבה ונוצרו על בסיסו יצירות מתחומים שונים. מחקר כזה יאפשר 

הגרמני.  מהצד  אלו  לבין  הפולני  מהצד  הפרשנויות  בין  מרתקת  השוואה  בעתיד  לערוך 

ובכיוון של מחקר היסטורי־השוואתי אפשר לבחון את מקומם של קרבות אחרים בזיכרון 

הציבורי, בתנועות הלאומיות השונות במזרח אירופה – למשל קרב קוסובו אצל הסרבים או 

קרב מוהאץ' אצל ההונגרים; מדוע זוכים הקרבות למקום כה נכבד? אילו קרבות נבחרים 

להיות לסמל ומדוע? האם הדבר דומה למיתוס של קרבות במערב היבשת? מחוץ לאירופה? 

קרב גרונוואלד הממשי התחיל והסתיים ביום אחד, אי שם לפני 600 שנה; אך הוא המשיך 

לשנות צורה, להעסיק את הפולנים ולהדהד עמוק אל תוך העת החדשה המאוחרת.  

'קרב גרונוואלד' )הציור בשלמותו(
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