
„Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza 

Spośród mnóstwa przeczytanych książek „Krzyżacy” Henryka Sienkiewicza wydają się lekturą 

interesującą. Powieść wprowadza czytelnika w świat średniowiecznych obyczajów i historię 

zamierzchłej epoki. Ów obraz różnorodnych obyczajów jest bogaty w realia, które na ogół są 

niezwykle plastycznie przedstawione. Autor wplótł je w poszczególne wątki, których bohaterowie są 

ludźmi o cechach wyrazistych i ich wyróżniających. Ci piętnastowieczni rycerze uczestniczą w 

ważnych wydarzeniach politycznych. Widzimy ich, gdy walczą i szarżują na oddziały wroga, a także 

wtedy, gdy polują w kniei na niedźwiedzia. Marzą i kochają. Hart ducha, odważne i konsekwentne 

przeciwstawianie się trudnościom, duże poczucie humoru – oto zalety, które każą tym ludziom służyć 

słusznym ideom. Nie brak im energii i patriotyzmu. 

Pisząc „Krzyżaków”, autor wykorzystał nie tylko dorobek polskiej historiografii, ale także 

motywy zaczerpnięte z kultury ludowej, które przetworzył w sposób na pozór niewidoczny. Tak stało 

się na przykład z legendami o rycerzu-olbrzymie, znanymi jako legendy wiślicko-tynieckie. Trzeba było 

nie lada geniuszu, siły wyobraźni oraz zdolności gawędziarskich, aby z mroku historii wydobyć i 

przypomnieć współczesnym czyny Walgierza Wdałego. Opowiada o nim zakonnik w drodze z oberży 

„Pod Lutym Turem” do opactwa. Rycerz ten to siłacz obdarzony wielką fantazją, temperamentem i 

rzutkością, a jego losy obfitują w masę ciekawych perypetii. Opowieść zakonnika przykuwa naszą 

ciekawość i poszerza wiedzę o opisywanych czasach. 

Główną linię fabularną w każdej powieści Sienkiewicza kształtują dzieje dwojga bohaterów: 

polskiego rycerza i jego ukochanej. Wydarzenia wojenne albo przemoc i podstęp rywala należącego 

do wrogiego obozu rozdzielają naszą parę zakochanych. Doznają oni wielu przygód, z których 

wychodzą bez szwanku dzięki swojej odwadze i pomocy wiernych przyjaciół. Ostatecznie 

kochankowie łączą się ze sobą, a ich osobiste szczęście wyprzedza doniosły udział głównego bohatera 

w zwycięstwie nad wrogiem. W „Krzyżakach” Sienkiewicz zmienił nieco ten fabularny schemat rodem 

z baśni i mitów. Uwolniona Danusia umiera, lecz Zbyszko znajduje ukojenie w ramionach Jagienki. 

Całość utworu zmierza do tego, aby polski naród wraz ze sprzymierzeńcami z Litwy odniósł pod 

Grunwaldem zwycięstwo nad Krzyżakami. W czasie, kiedy Sienkiewicz pisał tę powieść, miała ona 

bardzo aktualną wymowę. W chwili wzmożonych prześladowań Polaków w zaborze pruskim utwór 

ten dawał rodakom nadzieję na lepszą przyszłość. 


