CHRZEST LITWY I UNIA POLSKO-LITEWSKA
Olbrzymie

znaczenie dla dalszych dziejów miała unia polsko-litewska
zawarta 14 sierpnia 1385 roku w litewskim Krewie i chrzest Litwy.
Opatrznościową rolę w tych wydarzeniach odegrała młodziutka Jadwiga
Andegaweńska.
Koniec XIV wieku był okresem trudnym w dziejach Polski i Litwy.
Historycy uwaŜają, Ŝe
panowanie Ludwika Węgierskiego
(1370-1382) nie było zbyt korzystne
dla Polski. Jako król Węgier i Polski
zarządzał państwem z Budy,
a dwór krakowski podupadał, nie
naleŜał juŜ do najwaŜniejszych
stolic europejskich. Państwu
polskiemu ciągle zagraŜali
KrzyŜacy, a z drugiej strony mało
przyjazne cesarstwo. Polska
utraciła na rzecz Węgier Ruś
Halicką. Krajem zarządzali
panowie obydwu prowincji:
wielkopolskiej i małopolskiej.
Jan Matejko, Ludwik Andegaweński

Litwa w XIV w. stała się najrozleglejszym państwem w Europie
wchłaniając wiele księstw dawnej Rusi kijowskiej. Groziły jej dwa
niebezpieczeństwa: najazdy organizowane przez KrzyŜaków pod pretekstem
nawracania na chrześcijaństwo oraz chrześcijańska Ruś, którą swoją wyŜszą
kulturą mogła zdominować Litwinów. W latach 1342-1382 zorganizowano 96
wypraw krzyŜackich na Litwę.1
We wrześniu 1382 roku umarł król Ludwik. O koronowaniu na króla
Polski młodziutkiej Jadwigi i wydaniu jej za Wielkiego Księcia Litwy Jagiełłę
zadecydowało rycerstwo obu części Królestwa: Małopolski i Wielkopolski.
Sam Ludwik chciał przekazać polską koronę najstarszej córce Marii,
która zaręczona była z synem cesarza Karola, młodocianym margrabią
brandenburskim Zygmuntem Luksemburczykiem. Była to opcja niemiecka.
Liczono na większe wpływy na Pomorzu i być moŜe odzyskanie Kujaw
zagarniętych przez KrzyŜaków. W 1379 roku na Zjeździe w Koszycach król
zmusił panów wielkopolskich i małopolskich do poparcia tego kandydata.
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siedemnastoletniego Siemowita płockiego. Popierało go niechętne Niemcom
duchowieństwo z arcybiskupem Januszem Suchywilkiem na czele.
Po śmierci króla Ludwika, w listopadzie 1382 roku na zjeździe
w Radomsku Wielkopolanie deklarowali wierność wyznaczonej córce
Ludwika, ale wyraźnie Ŝądali oddzielenia Królestwa Polskiego od Węgier.
Miesiąc później w Wiślicy Małopolanie poparli Wielkopolan, ale okazało się, Ŝe
w grę wchodzi druga córka Ludwika, Jadwiga, gdyŜ Maria została powołana
na tron węgierski. Jadwiga była zaręczona z księciem austriackim Wilhelmem
Habsburgiem. Ceremonia dziecięcych zaślubin odbyła się w 1378 roku na
zamku w Hainburgu (Austria), gdy Jadwiga miała cztery lata, a jej oblubieniec osiem.
Decyzje zapadły na wiosnę 1383 roku na dwóch zjazdach w Sieradzu.
Panowie obu prowincji poparli Jadwigę i wysłali delegację do królowej
ElŜbiety, wdowy po Ludwiku. Brali w niej udział dwaj Leliwici: Spytek
z Melsztyna i Jaśko z Tarnowa. Po miesiącu byli z powrotem i składali relację
kilkuset przedstawicielom rycerstwa, wśród których większość stanowili
Wielkopolanie.
Nastąpił trudny moment w tej grze o losy Polski. Nie kwestionowano
praw królewskich Jadwigi, ale chciano mieć własnego króla, który
zaprowadziłby porządek, zakończył toczącą się wojnę domową między
Nałęczami i Grzymalitami. Dlatego większość rycerstwa zaŜądała od
arcybiskupa Bodzanty (następcy Suchywilka), by ogłosił Siemowita królem
i dokonał koronacji.
W tym momencie nastąpiło
rzadkie wydarzenie w historii.
W przepełnionym kościele
wygłosił przemówienie Jaśko
z Tęczyna, kasztelan wojnicki.
Jednym wystąpieniem potrafił
zmienić nastroje rycerstwa.
Przekonał słuchających, Ŝe
trzeba szanować przyrzeczenia
i traktaty. Nie moŜna wybierać
króla, skoro królewna ma prawo
do korony. Bez zgody jej i jej
matki nie moŜna przesądzać
o jej małŜonku1.
Czy to wydarzenie, które
zadecydowało o późniejszych
losach Rzeczypospolitej,
przypisać naleŜy zdolnościom
oratorskim Jaśka z Tęczyna,
przypadkowi, czy teŜ było to
Karol Miller, Stopka Królowej Jadwigi
zrządzeniem BoŜej Opatrzności?
(fragment)
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Do Krakowa przybył takŜe Wilhelm Habsburg, by upomnieć się o rękę
Jadwigi. Panowie małopolscy wykluczyli jednak taką moŜliwość. Wilhelm
Habsburg nie został wpuszczony na Wawel, musiał opuścić granice Polski.
Teraz historia nabrała przyspieszenia. Po długich targach, pod koniec
lata 1384 roku dziesięcioletnia Jadwiga przyjechała do Krakowa i została
ukoronowana na króla Polski; koronacji dokonał abp Bodzanta w asyście
biskupów: krakowskiego i poznańskiego.
Stało się to 15 października 1384 roku.

Tymczasem w styczniu
1385 roku pojawiło się na
Wawelu poselstwo
litewskie z rewelacyjną
propozycją wielkiego
księcia Jagiełły, który za
rękę Jadwigi gotów był
przyjąć wraz
z poddanymi chrześcijaństwo i wcielić swój kraj
do Polski. Młoda
monarchini odesłała ich
na Węgry, by prosili
o zgodę królowej - matki.

I. Wicińska-Delekta, Królowa Jadwiga
(fragment)

W czerwcu odbył się zjazd wielmoŜów w Krakowie, na którym
postanowiono przyjąć propozycje Jagiełły. 14 sierpnia 1385 roku panowie
polscy zawierają umowę przedmałŜeńską z Jagiełłą, która przeszła do historii
pod nazwą unii w Krewie. Litwa miała przyjąć chrześcijaństwo w obrządku
łacińskim.
Wielkie Księstwo Litewskie miało być wcielone do Korony Polskiej.
Kilkadziesiąt tysięcy polskich brańców porwanych w czasie łupieŜczych
napadów za rządów Ludwika (w 1376 roku ksiąŜę Kiejstut dotarł aŜ pod
Tarnów) miało wrócić do Polski.
Jogajła, zwany przez Polaków Jagiełłą zobowiązał się do odzyskania dla
Polski ziem utraconych: Ruś Czerwoną, Pomorze, Śląsk i lenna Opolczyka:
Kujawy, ziemię dobrzyńską (tego zobowiązania Jagiełło nie wypełnił).
Wilhelmowi Habsburgowi miał wypłacić odszkodowanie. W zamian Jagiełło
dostał Jadwigę za Ŝonę i miał zostać królem Polski1.
Dnia 13 lutego 1386 roku Jagiełło przybywa do Krakowa, a 15 lutego
został ochrzczony otrzymując imię Władysław. Wielki mistrz krzyŜacki nie
przyjął zaproszenia na ojca chrzestnego.
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Dnia 18 lutego Jadwiga publicznie odwołała dziecięce zaręczyny zawarte
w jej imieniu przez rodziców i odbył się ślub dwunastoletniej Jadwigi z Jagiełłą
(w owych czasach był to wiek uprawniający kobietę do zawarcia małŜeństwa).
4 marca Jagiełło został ukoronowany na króla Polski. Zgodnie z obietnicą
Jagiełło wypłacił Habsburgom odszkodowanie.
Lata 1386-1387 to początek chrystianizacji na Litwie. Jagiełło i Jadwiga
udali się na Litwę, by osobiście kierować akcją chrztu ludu litewskiego.
KsiąŜęta i szlachta chrzczeni byli indywidualnie, a lud zbiorowo.
Dzięki tym opatrznościowym wydarzeniom, w których wielką rolę
odegrała takŜe Jadwiga, Litwa przyjęła chrzest w sposób pokojowy i uniknęła
dalszych najazdów krzyŜackich pod pozorem „nawracania” mieczem.
Wiara przyjęta z Rzymu była argumentem przeciwko KrzyŜakom i ich
ideologii. Jagiełło prawdopodobnie osobiście przełoŜył na język litewski Ojcze
nasz i Wierzę w Boga1 .
Królowa Jadwiga usilnie wspierała sprawę ustanowienia w Wilnie
biskupstwa. Zostało powołane 17 lutego 1387 roku; pierwszym biskupem został
Andrzej Jastrzębiec.
Wspólnie z małŜonkiem
ufundowała i uposaŜyła katedrę w
Wilnie.

Według Długosza:
Jadwiga
królowa,
niewiasta
wielce poboŜna naprzód kościół
wileński, a potem inne litewskie
kościoły parafialne zaopatrywała w
kielichy,
księgi,
monstrancje,
krzyŜe, ornaty, tudzieŜ inne
ozdoby, klejnoty i przybory.

Józef Simmler, Studium głowy królowej
do obrazu -Przysięga królowej Jadwigi
(fragment)

„Wcieleniu” Litwy do Polski przeciwstawił się Witold, brat stryjeczny
Jagiełły, który obronił niezaleŜność państwową Litwy i prowadził własną
politykę. Niepowodzenia w wojnie z Tatarami i utrata śmudzi na rzecz
KrzyŜaków skłoniły go jednak do ściślejszej współpracy z dworem krakowskim
(tzw. unia wileńska z 1401 roku). Odzyskanie śmudzi doprowadziło w 1413
roku do zawarcia unii w Horodle, uznającej odrębność Litwy2.
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Por. J. Borowiec, H. Niemiec, Dzieje Polski w datach, Warszawa 2005, 64.
Por. H. Samsonowicz, J. Tazbir, dz. cyt., 78.

Mimo młodego wieku Jadwiga zadziwiała dojrzałością i mądrością. Była
starannie wykształcona. Znała kilka języków, m.in. łacinę, włoski i niemiecki.
Szybko nauczyła się polskiego. Słynęła z urody, wdzięku i skromności.
Najbardziej jednak imponowała dobrocią i poboŜnością.
Współcześni podkreślali fakt, Ŝe nie potrafiła odmówić proszącym.

Jan Matejko, Św. Jadwiga wśród ubogich

Była hojna dla ubogich,
odwiedzała chorych. Jan
Długosz przekazał opis
podróŜy pary królewskiej
do Wielkopolski w 1386
roku. Jadwiga wstawiła się
za tamtejszymi chłopami
wypowiadając słynne słowa:
„Wprawdzie zwróciliśmy
wieśniakom bydło, ale kto
im łzy zwróci?”
Przekazała datki na szpitale
w Sandomierzu, Sączu,
Bieczu.
Często pościła, nawet 40 dni,
choć nie gardziła teŜ
rozkoszami stołu.

Umartwiała się (np. włosienica), codziennie uczestniczyła w kilku
Mszach świętych.
Jednak lubiła zabawy, tańce, reprezentacyjne uczty, stroje, klejnoty i futra1.
Miała bogatą osobowość.
MałŜeństwo Jadwigi z Jagiełłą było
wydarzeniem opatrznościowym,
jednym z najwaŜniejszych
wydarzeń w naszej historii.
Dało początek unii z Litwą,
a tym samym stworzeniu
potęŜnego państwa, które przez
najbliŜsze kilka wieków odgrywało
duŜą rolę w Europie. W niedługim
czasie zaowocowało takŜe
zwycięstwem nad KrzyŜakami pod
Grunwaldem w 1410 roku,
jednej z największych bitew
średniowiecznej Europy.
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Por. E. Rudzki, Polskie królowe, Warszawa 1985, 73.

Józef Simmler, Przysięga Jadwigi
(fragment)

Jadwiga była pierwszym polskim monarchą, który odwiedził Jasną Górę.
W 1393 roku wraz z męŜem wyposaŜyła tamtą świątynię, zapewniając jej liczne
przywileje. Budowała kościoły i fundowała klasztory.
W Piaskach pod Krakowem wybudowała kościół i osadziła tam
kamedułów. W Lednicy ufundowała klasztor kartuzów, w Lądzie - cystersów,
w Krośnie - franciszkanów, w Sandomierzu - dominikanów.
Hojnie wyposaŜyła kościół Mariacki w Krakowie. W katedrze na
Wawelu wzniosła dwa ołtarze i powołała Kolegium Psałterzystów
(16 duchownych), którzy dniem i nocą odprawiali naboŜeństwa za zmarłych i
za parę królewską1.
Nawet niechętni Polsce kronikarze niemieccy pisali o dobrej królowej
Jadwidze oraz o chrzcie Jagiełły i Witolda2.
Ma ona równieŜ wielkie zasługi dla wszechnicy jagiellońskiej. Kazimierz
Wielki w 1364 roku załoŜył Akademię Krakowską, która jednak podupadła po
śmierci fundatora.
Decyzję o odnowieniu uczelni podjęli wspólnie Jagiełło i Jadwiga.
11 maja 1397 roku uzyskała zgodę papieŜa na otwarcie Wydziału
Teologicznego. W testamencie zapisała uniwersytetowi ogromne sumy
(10 kg złota i osobiste klejnoty).

Marcin Zaleski, Dziedziniec Biblioteki Jagiellońskiej
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Por. tamŜe, 77n.
Por. H. Samsonowicz, dz. cyt., 82.

W 1400 roku król Jagiełło wykonał wolę Ŝony zakupując kamienicę,
którą przekazał Akademii. Jest to Collegium Maius - najstarszy gmach
krakowskiej uczelni.

Collegium Maius w Krakowie

Zasług Jadwigi dla krakowskiej wszechnicy nie sposób przecenić.
Spośród jej dokonań zajmują one drugie miejsce pod względem znaczenia dla
dziejów Polski, ustępując tylko zasługom dla chrztu Litwy i unii polskolitewskiej1.
Czy nie przejawiła się w nich BoŜa Opatrzność?
Dnia 22 czerwca 1399 roku przychodzi na świat córka Jadwigi i Jagiełły,
ElŜbieta Bonifacja. Dziecko zmarło 13 lipca. 17 lipca, w wieku 25 lat, na
gorączkę poporodową umiera Jadwiga.
W czasie pogrzebu wstrząsające kazanie wygłosił ksiądz Stanisław ze
Skalbimierza, późniejszy rektor uniwersytetu.
Powiedział wtedy m.in.:
Widzieliśmy jak była mądra w radzie, roztropna
w postępowaniu, jak dbała o wszystko, co naleŜało
do Korony Polskiej.
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Por. E. Rudzki, dz. cyt., 78.

Dnia 8 czerwca 1997 roku Ojciec Święty Jan Paweł II kanonizował
Jadwigę na Błoniach Krakowskich.
Wypowiedział m.in. słowa:

Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uroczysty
dzień. Prawie 600 lat minęło od Twej śmierci w
młodym wieku. Umiłowana przez naród cały,
Ty, która stoisz u początku czasów
jagiellońskich,
ZałoŜycielko
dynastii,
Fundatorko Uniwersytetu Jagiellońskiego w
prastarym Krakowie, długo czekałaś na dzień
Twojej kanonizacji - ten dzień, w którym
Kościół ogłosi uroczyście, Ŝe jesteś świętą
patronką Polski w jej dziedzicznym wymiarze Polski za Twoją sprawą zjednoczonej
z Litwą i Rusią: Rzeczpospolitej trzech
narodów...
Raduj się dziś, Krakowie! ...
To właśnie głębi jej umysłu i serca zawdzięczasz,
królewska stolico, Ŝe stałaś się znaczącym
w Europie ośrodkiem myśli, kolebką kultury
polskiej i pomostem między chrześcijańskim
Zachodem i Wschodem, wnosząc niezbywalny
wkład w kształt europejskiego ducha.
Na Uniwersytecie Jagiellońskim kształcili się
i wykładali ci, którzy na cały świat rozsławili
imię Polski i tego miasta.

Wawel, Kraków

