




LITWO, ojczyzno moja. Żarliwie i prosto
powtarzam słowa naszego pacierza.
Ziemio nieżyzna bławatków i ostów,
białych kościołów na płaskich wybrzeżach,
nieba smutnego i szerokich mgieł,
jezior, szumiących trzcinami.

LITWO. Suchemi gorzkiemi wargami,
którym brakuje wiary i nadziei,
szepczę i wołam twe imię, twą nazwę,
a wiatr głęboki topolami chwieje
i klaszcze w liście pochylonych drzew.

Po głodnych drogach idących w ugory
domów zapadłych w trumnę zgniłych ścian
bydło powraca do domu wieczorem,
a wielkie słońce, jak czerwony dzban
na gęste chmury leje żywą krew.

LITWO. Ojczyzno upartych niepogod
podarta wichrami jak wiszar,
skrzywdzona przez stulecia i bóstwa,
miecze z pochew obłoków wyszarp,
sypnij gradem, niech potokiem chlusta,
daj nam patos i ogień włóż w usta!
Cisza.
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Obraz Boga

ks. edward
walewander

I. Niedawno usłyszałem niecodzienne opowiadanie . 
Pewien anioł, który lubił malować, postanowił wykonać 
portret Pana Boga . Zdawał sobie jednak z tego sprawę, 
że będzie to najtrudniejsze zadanie w jego życiu . Bóg jest 
wieczny i niczym nieograniczony, więc w  jaki sposób 
przedstawić Go na obrazie .

Najpierw postanowił zrobić kilka szkiców, ponieważ 
nie miał żadnego pomysłu na racjonalne przedstawienie 
Tego, którego chciał sportretować . Pracował bardzo in-
tensywnie . Rysunek po rysunku tworzył podobizny od-
dające naturę Boga . Raz po raz przychodził mu do głowy 
nowy pomysł, a jego pracownia wypełniała się dziesiątka-
mi różnych szkiców . Z czasem nagromadziło się ich tak 
dużo, że postanowił je uporządkować . Nie zauważył jed-
nak, że okno w jego pracowni było otwarte . Wiatr żartow-
niś porwał zapisane kartki, które uleciały przez nie jak ko-
lorowe motyle .

- Co za pech! Wszystkie moje rysunki z malowidła-
mi wyfrunęły - westchnął z nieukrywanym żalem anioł .

Szkice spadały wszędzie . Wiele z nich sfrunęło na zie-
mię . Ludzie je podnosili i patrzyli na nie z uwagą . Anali-
zowali ich treść . Byli szczęśliwi, że nareszcie odkryli, jak 
wygląda Bóg . Następnie zaczęli interpretować poszczegól-
ne rysunki .

- Bóg jest jak słońce - zauważył ktoś .
- Nie, Bóg jest silny jak lew - stwierdził inny .
Byli i tacy, którzy porównywali Boga do lamparta . Każ-

dy był przekonany, że to on odnalazł jedyny i prawdziwy 
Jego obraz . Tak więc od tego momentu zaczęły się kłót-
nie i spory . Bóg bardzo się tym zasmucił . Postanowił coś 
z tym zrobić .

- Pójdę do nich osobiście - postanowił . - Ludzie będą 
mogli mnie zobaczyć, nawet dotknąć, a przede wszyst-
kim usłyszeć . 

Jak postanowił, tak też uczynił . Narodził się jako Dzie-
ciątko i przybrał imię Jezus, które oznacza „Bóg jest zba-
wieniem” . Dzięki temu dzisiaj wszyscy ludzie mogą łatwo 
poznać Boga, ponieważ wystarczy spotkać Jezusa .

II. Dzisiaj upamiętniamy i świętujemy to niezwykłe wy-
darzenie, które - mimo upływu ponad 2000 lat - ciągle 
jest dla nas wielką tajemnicą . W obliczu panoszenia się 

pychy człowieka Bóg wybrał niemoc . Postanowił wejść do 
historii ludzkiej w całkowitej niemocy . Ta decyzja Boga 
stanowi istotę chrześcijańskiej wiary . Znany polski poeta 
Franciszek Karpiński w popularnej kolędzie Bóg się rodzi 
ujął tę myśl bardzo czytelnie: Bóg się rodzi, moc truchleje, 
Pan niebiosów obnażony . 

W Jezusie z Nazaretu ukazał się pośród ludzi Bóg, by 
podzielonym przynieść upragnioną jedność . Bóg daje nam 
szczególną łaskę przez swoją radykalną niemoc . Przyszedł 
do nas jako bezbronne Dziecię . W tym też fakcie objawia 
się Jego wszechmoc .

Moc Boża jest inna niż ludzka . Ma niezwykłą wymo-
wę . Bóg nie chce, byśmy się Go bali i odnosili się do Nie-
go z dystansem . Wspomniany poeta wyznał: Bóg porzucił 
szczęście [ . . .], wszedł między lud ukochany, dzieląc z nim 
trudy i znoje . Pragnie, byśmy byli blisko Niego . Dlatego 
przyszedł do nas jako małe Dziecię . Za dziecko czujemy 
się odpowiedzialni, kochamy je . Otaczamy je opieką, bo 
potrzebuje ono przecież naszej pomocy . 

Tak samo Dziecię Jezus było zdane na pomoc ludz-
ką . Bóg stał się człowiekiem, który jako człowiek niczym 
nie różnił się od innych ludzi . Przyszedł na świat, by jako 
dziecko złamać mury wrogości swoją niemocą . Wła-
śnie to jest nauką, którą próbujemy także dzisiaj na nowo 
przemyśleć .

Takie i inne myśli są treścią naszego wieczornego spo-
tkania opłatkowego . Wyrażamy je w bogatej scenerii hi-
storycznej i w teraźniejszości nie tylko naszej lubelskiej 
rzeczywistości .

III. Miejscem znamiennym jest lubelskie Stare Miasto, 
dokładnie Dom Polonii przy ul . Rynek 18 . Tu się dziś spo-
tykamy, by dzielić się opłatkiem . Lublin ma długie i bo-
gate tradycje, które daleko przekraczają lokalne granice, 
a zwłaszcza naszą teraźniejszość . To między innymi histo-
ria, obecna tutaj na każdym kroku, choćby w muzealnej 
ekspozycji pobliskiego Zamku Lubelskiego . 

Przypomnijmy dwa obrazy, które w niezwykły sposób 
korespondują z przesłaniem uroczystości Bożego Naro-
dzenia . Mam na myśli dwa płótna Jana Matejki: Sprowa-
dzenie Żydów do Polski i obdarzenie ich przywilejami oraz 
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Unia Lubelska, upamiętniające wydarzenia, które w różny 
sposób zaowocowały w naszych dziejach . Pierwszy świad-
czy o tolerancji Polski jako „państwa bez stosów”, drugi 
budzi zadumę nad nieubłaganymi koleinami dziejowymi, 
nie zawsze przecież prostymi i jasnymi .

Pierwsze dzieło przedstawia scenę przyjęcia Żydów do 
Polski w 1096 r . Prześladowani w Hiszpanii i w Niem-
czech, już w XI stuleciu zaczęli uciekać na nasze ziemie . 
Na obrazie widać, jak przed niedokończoną jeszcze kate-
drą płocką polski książę Władysław Herman przyjmuje 
wygnańców . Po prawej stronie widoczny jest jego młody 
syn Bolesław, nazwany później Krzywoustym . W  imie-
niu Żydów przemawia ubrany w szatę liturgiczną Benia-
min z Toledo, a arcybiskup gnieźnieński Marcin trzyma 
w ręku edykt zapewniający prawa wygnańcom . 

Członkowie Stowarzyszenia Współpracy Polska–
Wschód nie mogą tego obrazu nie znać i nie pamiętać 
jego treści . Dlatego zadbaliśmy, by nasz opłatek odbył się 
w tym miejscu, a tym samym, by bogactwo polskiej kultu-
ry stało się bardziej żywe w świadomości wszystkich dzia-
łaczy społecznych i ludzi dobrej woli .

Drugie wspomniane dzieło to Unia Lubelska . Cała treść 
tego obrazu zamyka się w przesłaniu, że to właśnie war-
tości duchowe połączyły na wieczne czasy dwa narody: 
polski i litewski . Zwróćmy uwagę na to, że król Zygmunt 
August - a po nim poszczególni przedstawiciele stanów 
Rzeczypospolitej - składają przysięgę na Krzyż i na słowa 
Ewangelii z Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego (Mk 
16, 1-7) . Dla lepszego zrozumienia należy powiedzieć, że 
obraz powstał w II połowie XIX stulecia, kiedy Polska była 
pod zaborami, a Polacy nie pogodzili się z utratą Ojczy-
zny . Byli przekonani, że powstanie ona do wolnego życia 
i się odrodzi . Nadzieje te ich nie zawiodły . Ciągle żyjemy 
jeszcze w radości świętowania jubileuszu stulecia odzyska-
nia przez Polskę niepodległości . 

Trzeba jednocześnie dodać, że w tym samym czasie, 
kiedy Polacy zawierali unię z Litwą, wtedy Niemcy, nasi 
zachodni sąsiedzi, prowadzili krwawe podboje ogniem 
i mieczem . Wspomnijmy tu choćby Konrada Wallenro-
da Adama Mickiewicza, który we Wstępie do swej powie-
ści poetyckiej nadzwyczaj trafnie odmalował Krzyżaków, 
niemieckich rycerzy:

 Po drugiej stronie, w szyszaku i zbroi,
 Niemiec na koniu nieruchomo stoi;
 Oczy utkwiwszy w nieprzyjaciół szaniec,
 Nabija strzelbę i liczy różaniec .

O Unii Lubelskiej mówimy między innymi dlatego, że 
zbliża się 450 . rocznica jej zaprzysiężenia w naszym mie-
ście . Pokojowa myśl unijna to nasza polska duma . Nie 
można o tym nie mówić także podczas naszego spotkania .

IV. Na nowy, 2019 rok naszej niełatwej pracy zabierz-
my kawałek tej ojczystej historii i nie pozwolimy nikomu 
jej szargać . Czynią to dziś może nawet ci, którzy preten-
dują do udziału w naszym życiu publicznym . Przeszłość 
bowiem najsprawiedliwiej sama mówi o sobie i uczy jak 
budować teraźniejszość . 

Takie refleksje docierają do nas podczas tego wyjątkowe-
go opłatkowego spotkania . Rozwijajmy je i przechowujmy . 
Zanieśmy je do tych, którym mamy oświetlać drogę do Oj-
czyzny . Myślimy zwłaszcza o Polakach żyjących na wscho-
dzie, którym chcemy jak najlepiej służyć . Ufam, że spotka-
nie dzisiejsze tego typu nie jest ostatnie . Zarówno Państwa 
wybór, jak i nasze drogi życia ponownie nas zbliżą .

Na zakończenie niech jeszcze raz przemówią do nas 
słowa niezrównanego i niezapomnianego poety Francisz-
ka Karpińskiego:

 Podnieś rękę, Boże Dziecię, 
 błogosław ojczyznę miłą.
 W dobrych radach, w dobrym bycie, 
 wspieraj jej siłę swą siłą; 
 dom nasz i majętność całą 
 i nasze wioski z miastami . 

■
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Unia lubelska –
geneza, postanowienia 
i znaczenie

ryszard 
szczygieł

Od początku 1569 roku dwory monarsze w Europie 
z uwagą śledziły wydarzenia rozgrywające się w Lublinie, 
gdzie zebrały się sejmy Królestwa Polskiego i Wielkiego Księ-
stwa Litewskiego, aby wraz z królem Zygmuntem Augustem 
doprowadzić do końca rozpoczęte jeszcze w 1564 r . w War-
szawie negocjacje o ściślejszym, niż dotychczas, związku 
obu państw . W mieście nad Bystrzycą przebywało posel-
stwo papieskie oraz siedem innych z krajów ościennych . 
Ich uroczyste wjazdy do Lublina obserwował Jan Ponę-
towski, który opisał to w wierszu Sejm walny koronny lu-
belski przez JKM złożony 1569 roku, następnie dodając – 

 Lublinianie, jakaż to wam sława uroście,
 Mieliście przy tem mieście znakomite goście .
Podjęte wtedy negocjacje doprowadziły do zawarcia 

w końcu czerwca i zaprzysiężenia 1 lipca 1569 r . unii pol-
sko-litewskiej . Było to jedno z najważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski . Stanowiło ukoronowanie stosunków 
wzajemnych między tymi państwami z okresu poprzed-
nich prawie dwustu lat . Uważa się bowiem unię lubelską 
za największe osiągnięcie dynastii Jagiellonów, jak pisali 
Juliusz Bardach, Henryk Łowmiański, Krzysztof Pietkie-
wicz i Grzegorz Błaszczyk . Przez wiele poprzednich lat, 
mimo wzajemnych deklaracji o potrzebie zacieśnienia 
związku, nie dochodziło do jego realizacji . Na przeszko-
dzie stały przede wszystkim istotne różnice w układzie sił 
społecznych w obu państwach oraz obawy Litwinów przed 
dominacją ze strony polskiej . Niechętny zwołaniu wspól-
nego sejmu i przebudowie dotychczasowego związku był 
także król Zygmunt August, który w czerwcu 1559 r . wy-
jechał na Litwę i sprawy unijne zeszły na plan dalszy, zaś 
napięcia wokół nich – jak pisała Anna Sucheni-Grabow-
ska – doprowadziły do kryzysu monarchii jagiellońskiej . 
Król nie miał jednak dziedzica, co stawiało pod znakiem 
zapytania przyszłość ciągłości władzy w monarchii, gdy 
dotychczas dziedziczny tron wielkiego księcia Litwy za-
pewniał wybór na króla polskiego . To wpłynęło na zmia-
nę jego stanowiska .

Wojna o Inflanty i wzrost zagrożenia ze strony Moskwy 
a także dążenia bojarów litewskich do uzyskania przywi-
lejów podobnych do tych, jakie miała szlachta polska, 
doprowadziły do zmiany układu sił politycznych na Li-
twie i stanowiska w sprawie unii . Program sformułowa-
ny na zgromadzeniu pospolitego ruszenia bojarów pod 

Witebskiem 13 września 1562 r . określił warunki, jakie 
dla ściślejszego związku możliwe były do zaakceptowa-
nia przez Litwinów . Godzili się na wspólnego władcę 
i jego elekcję, wspólny sejm i politykę obronną, przy za-
chowaniu odrębności terytorialnej i ustrojowej Wielkie-
go Księstwa . Zygmunt August, do którego bojarzy zwróci-
li się z petycją, aby zwołał wspólny sejm z Polakami i „aby 
unia została zawarta”, przedłożoną petycję odrzucił . Jed-
nak jego decyzja o poparciu ruchu egzekucyjnego w Ko-
ronie sprawiła, że w latach następnych przejął on głów-
ną inicjatywę realizacji planów przeprowadzenia unii 
polsko-litewskiej . W zabiegach o nią rozpoczął się nowy 
etap, w którym ciągle dyskutowano nad programami oby-
dwu stron . Były one przedmiotem obrad sejmu litewskie-
go w latach 1563–1567, omawiano je też na pięciu sej-
mach polskich, na które przybywały delegacje litewskie, 
w latach 1563/1564 (warszawski), 1564 (parczewski), 1565 
(piotrkowski), 1566 (lubelski), 1567 (piotrkowski) . Roz-
mowy się przeciągały, zaś zniecierpliwionym Polakom, 
którzy w Lublinie w końcu 1566 r . upominali się o stano-
wisko sejmu litewskiego w sprawie unii, Mikołaj Naru-
szewicz odpowiedział: „wielkie rzeczy nie zwykły się ry-
chło stawać” . 

W międzyczasie na Litwie doszło do głębokich reform 
administracji, sądownictwa, a także prawa, które wraz 
z zakończoną w 1557 r . „pomiarą włóczną” przyczyniły się 
do modernizacji gospodarki i społeczeństwa oraz ukształ-
towania się tam narodu politycznego . W latach 1565–1566 
wprowadzono podział kraju na 13 województw i 30 po-
wiatów, które stały się podstawowymi jednostkami admi-
nistracyjno-terytorialnymi . Powołano w nich jednolite dla 
bojarów i możnowładców sądy ziemskie i podkomorskie . 
Ci drudzy poprzednio podlegali sądom wielkiego księcia . 
W powiatach tych miały odbywać się sejmiki, na których 
zamierzano wybierać urzędników oraz posłów na sejm . 
W ramach powiatów mobilizować się miało pospolite ru-
szenie . Wszystkie te reformy zatwierdził II Statut Litew-
ski, przyjęty w 1566 r .

Reformy te zmieniły monarchię litewską i upodobni-
ły ją do kształtu ustrojowego Królestwa Polskiego . Osła-
biły też obóz zdecydowanej odmowy ściślejszego związku 
z Polską, który dominował w okresie poprzednim . Wzro-
sła rola bojarów, którzy byli inicjatorami europeizacji elity 
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politycznej wielonarodowego państwa, a stanowili oko-
ło 9% społeczeństwa . Byli oni zwolennikami ściślejszego 
związku z Polską, przy zachowaniu odrębności państwo-
wej Wielkiego Księstwa . Rada Wielkoksiążęca i możno-
władcy nadal byli temu przeciwni . Ponadto w 1563 r . Zyg-
munt August wydał przywilej zrównujący wyznawców 
prawosławia w prawach z katolikami, zaś w 1568 r . na sej-
mie w Grodnie pozwolił Rusinom zachować tytuły knia-
ziowskie, przez co uzyskali oni większą możliwość awansu 
politycznego w państwie litewskim . Jednocześnie utwier-
dzenie w Polsce tolerancji religijnej i aktywność posłów 
zwolenników reformacji na sejmach wpłynęły na zmianę 
nieufnej postawy prawosławnej szlachty i możnowładców 
ruskich wobec Korony i unii z nią . Były to nie zawsze do-
ceniane przez historyków przesłanki sprzyjające planom 
unijnym . 

Inną ważną przesłanką była decyzja króla Zygmunta Au-
gusta, który w czasie sejmu warszawskiego 1563/1564 r . po-
łączył swój dziedziczny tytuł wielkiego księcia litewskiego 
z tytułem króla polskiego, zalecając w przyszłości wybór 
władcy obu państw równocześnie . 

 Mimo tego w latach 1564–1568 Litwini unikali podej-
mowania decyzji w sprawach unijnych i grali na zwłokę . 
W końcu maja 1565 r . zmarł główny przeciwnik unii Mi-
kołaj Czarny Radziwiłł . Przywódcą ugrupowania niechęt-
nego związkom z Polską został jego brat stryjeczny Miko-
łaj Rudy, od marca 1566 r . kanclerz wielki litewski, który 
starał się kontynuować koncepcje związku z Polską swo-
jego krewnego . Negocjacje w sprawie unii trwały nieprze-
rwanie, były kilkakrotnie zrywane z powodu nieprzejed-
nanego stanowiska przedstawicieli Polski zakładających 
inkorporację Litwy do Królestwa Polskiego, a także Li-
twinów broniących niezawisłości swojego państwa . W re-
cesie sejmu piotrkowskiego 1567 r . monarcha zadeklaro-
wał, że sejm przyszły będzie wspólnym stanów koronnych 
i litewskich, który „in anno 1668 złożyć będziem powin-
ni ku skończeniu unii” . Dokończenie unii było więc kwe-
stią czasu .

We wrześniu 1568 r . król przybył do Warszawy, skąd  
20 X rozesłał listy do stanów litewskich, zwołujące tamtej-
szy sejm do Wohynia na 9 XII, gdzie opisał też sposób po-
łączenia sejmu litewskiego z koronnym w Lublinie przed 
Bożym Narodzeniem . Wybór Lublina na miejsce obrad 
sejmu wspólnego związane było z zapisem aktu unii ho-
rodelskiej, przewidującym takie zjazdy tutaj, lub w Par-
czewie . Parczew po pożarze w początku 1567 r . nie był 
w stanie sprostać oczekiwaniom . Wprawdzie starający się 
przeciwdziałać planom króla Mikołaj „Rudy” Radziwiłł 
proponował inne miejsca: Liw, Węgrów, ale monarcha, na-
uczony doświadczeniem, ze Litwini nie chcieli przyjeż-
dżać na obrady „w miejscach niezwyczajnych”, przeko-
nywał go w sierpniu 1568 r ., aby przyjechali „do Lublina 

albo gdzie indziej […] chcąc ten akt odprawować przy 
granicach” . 1 XI Zygmunt August rozesłał instrukcję na 
koronne sejmiki powiatowe, w której wyznaczył termin 
początku sejmu na czwartek po św . Tomaszu, czyli 23 XII . 
Nakreślił tam też program obrad, czyli dokończenie spraw 
rozpatrywanych w Piotrkowie w 1567 r . oraz „ten przyszły 
spolny sejm naprzód od uniej albo zjednoczenia Polaków 
z Litwą począcz się ma” . Dlatego apelował o podjęcie sta-
rań, aby do niego doprowadzić .

Stronnictwo przeciwne zakończeniu obrad unijnych na 
Litwie wynajdywało liczne przyczyny, aby się do Lubli-
na nie udawać . W listach do króla Radziwiłł „Rudy” pisał 
o zagrożeniu moskiewskim, o swojej chorobie uniemoż-
liwiającej podróż, proponował też przeniesienie sejmu na 
„śródpoście” 1569 r ., czyli na połowę marca . Zygmunt Au-
gust zachęcał go jednak do przyjazdu, termin późniejszy 
zdecydowanie odrzucił .

Obrady w Wohyniu przeciągnęły się i 21 XII Litwini 
uzyskali od króla przywilej gwarantujący nienaruszal-
ność państwa i jego praw oraz przyrzeczenie, że gdy do 
zawarcia unii nie dojdzie, będą mogli swobodnie wrócić 
do domów .

Król przybył do Lublina 23 XII, ale zastał tutaj tylko 
kilku senatorów i posłów polskich . Inni zaczęli zjeżdżać 
dopiero po świętach Bożego Narodzenia . W dniu 25 XII 
do Lublina przybyli podkanclerzy litewski Ostafii Wołło-
wicz i podskarbi Mikołaj Naruszewicz, aby uzgodnić przy-
dział kwater dla spodziewanych 27 senatorów i 48 posłów 
litewskich . Narada ta odbyła się na zamku, w obecności 
króla . Po świętach zaczęli zjeżdżać posłowie i senatoro-
wie koronni, 31 XII przybyli Litwini, witani przez Pola-
ków . Rozpoczęto uzgodnienia proceduralne trwające po-
nad tydzień i dopiero 10 I 1569 r . sejm polski rozpoczął 
obrady, wkrótce po tym zaczął obrady sejm litewski, kon-
centrując się jednak na reformach wewnętrznych swojego 
państwa . Obydwa sejmy, zgodnie ze zwyczajem obrado-
wały osobno, porozumiewały się między sobą przez po-
słów lub deputacje .

Jakie były stanowiska układający się stron? Najbardziej 
skrajne reprezentowali niektórzy członkowie koronnej 
izby poselskiej, domagający się inkorporacji Litwy do Pol-
ski . Inni, jak Mikołaj Rej, prezentowali poglądy bardziej 
umiarkowane . W „Zwierzyńcu” (około 1562) pisał:

 Dosyć by nam, abychmy zawżdy społu byli,
 Jednemu wiernie Panu na wieki służyli,
 Społu go obierali i koronowali,
 I jednaką przysięgę od niego brali,
 Spolnie nieprzyjaciołom wszytkiem się bronili,
 Tak, jako bychmy spolnie sobie urządzili.
Wszyscy zaś posłowie byli niechętni wielkim wydatkom 

Korony na wojnę z Moskwą, które szacowano od 1561 r . 
na ponad 2 miliony złotych polskich . Umiarkowane →
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stanowisko zajmowali też senatorowie, którzy apelowali 
zwłaszcza o wysłuchanie postulatów litewskich .

Możnowładcy litewscy, którzy przewodzili tamtejsze-
mu narodowi politycznemu, zdecydowanie przeciwsta-
wiali się inkorporacji i chcieli zachować odrębne pań-
stwo litewskie, zaś związek z Polską miał się ograniczać do 
osoby wspólnego monarchy, godzili się na wspólny sejm, 
przy zachowaniu sejmu litewskiego, oraz wspólną polity-
kę zagraniczną .

Ważne było również stanowisko króla Zygmunta Au-
gusta, który podejmował doniosłe decyzje związane z re-
formami na Litwie, aby przygotować to państwo do rów-
noprawnego związku z Polską . „Zjednoczenie” państw, jak 
pisał, planował osiągnąć, licząc na poparcie polskiego se-
natu oraz części bojarów litewskich, przy akceptacji pozo-
stałych członków tamtejszego narodu politycznego .

Obrady wspólne, prowadzone na zamku lubelskim 
przez oba sejmy, możemy podzielić na 4 okresy . Cezura-
mi dla nich będzie: 1 . Wyjazd Litwinów w nocy z 28 II na  
1 III i zerwanie obrad wspólnych, 2 . Od początku marca do 
5 czerwca, gdy obradował jedynie sejm polski, z Litwina-
mi prowadzono rozmowy, 3 . Powrót Litwinów (w nowym 
składzie posłów po wyborach z 10 V) i wspólne obrady do 
28 VI, gdy zaakceptowano treść aktu unii, zaprzysiężone-
go 1 lipca, 4 . Obrady wspólnego sejmu Rzeczypospolitej 
Obojga Narodów – do 12 VIII, gdy je zamknięto .

Prowadzone w Lublinie obrady były trudne i skompli-
kowane – „panował duch niezgody” – jak pisali historycy 
litewscy Jūratė Kiaupienė i Zigmantas Kiaupa . Rokowa-
nia wykazały jednak wielką kulturę polityczną ich uczest-
ników, rozsądek, cierpliwość i rozwagę . Stanowiska pozo-
stawały ciągle odrębne . W polskiej izbie poselskiej frakcja 
maksymalistyczna stale żądała włączenia Litwy do Polski, 
nazywając ją nawet „Nową Polską” . Strona litewska nadal 
stała na stanowisku odrębności ich państwa, było tam wie-
lu przeciwników ściślejszej unii . 

Ważną funkcję marszałka sejmu powierzono Stanisła-
wowi Czarnkowskiemu, referendarzowi koronnemu, po-
słującemu z Wielkopolski, dobremu mówcy, wykształ-
conemu na zachodnich uniwersytetach . Cieszył się on 
zaufaniem króla i był dobrym mediatorem . Przez styczeń 
i luty 1569 r . nie potrafiono jednak dojść do porozumie-
nia w zasadniczych sprawach . Różnice dotyczyły statusu 
Wielkiego Księstwa w nowym państwie, sposobu i miej-
sca wyboru monarchy oraz obrad sejmu, raz w Koronie, 
raz na Litwie, jak proponowali Litwini . 15 lutego stro-
na litewska przedstawiła własny projekt unii, postulujący 
stworzenie ograniczonego związku, będącego faktycznie 
trwałym sojuszem obronnym . Nie został on jednak przy-
jęty przez stronę polską ani przez króla . Po bezskutecznej 
próbie przekonania monarchy do swoich racji 28 lutego, 
gdy Zygmunt August po tej rozmowie nakazał Litwinom 

w dniu następnym (1 III) stawić się na wspólne obrady 
z Polakami, ci obawiając się, że będą musieli zgodzić się 
na warunki strony polskiej, w nocy potajemnie wyjecha-
li z Lublina . Przywódcy później tłumaczyli się królowi, że 
uczynili to za zachętą Mikołaja Rudego Radziwiłła . Jak 
stwierdził historyk krakowski Marek Ferenc, był to jego 
największy błąd . 

Wyjazd nie przyniósł bowiem Litwinom żadnych ko-
rzyści, a był brzemienny w skutkach . Król uznał to za brak 
szacunku dla niego i całego państwa . Dalsze obrady to-
czyły się tylko w sejmie polskim . Uzgodniono wybór kró-
la w Koronie przez Polaków i Litwinów, zaś po wyborze 
miał monarcha w jednym dokumencie zatwierdzić prawa 
i przywileje obydwu państw . Wspólny sejm miał obrado-
wać pod jego przewodnictwem . Zdecydowano, że Polacy 
będą mogli nabywać dobra ziemskie na Litwie i pełnić tam 
urzędy, zaś Litwini to samo czynić w Koronie . 

5 marca 1569 r . król, wobec samowolnego opuszczenia 
Lublina przez Litwinów, jak podkreśla wiele źródeł, przy-
łączył do Korony tereny Podlasia, Wołynia i Bracławsz-
czyzny, które od ponad stu lat były przedmiotem sporów 
polsko-litewskich . Nakazał też urzędnikom i właścicielom 
ziemskim z tych terytoriów, aby 27 marca przybyli do Lu-
blina i złożyli przysięgę królowi i Koronie Polskiej . Termin 
ten był potem kilkakrotnie przekładany, wobec ociągania 
się niektórych właścicieli ziemskich, ostatni wyznaczono 
na 14 maja . 

Decyzja o inkorporacji była próbą wywarcia presji na 
Litwinach, aby wrócili do Lublina na dalsze rozmowy 
o unii, a z drugiej strony wyciszyła żądanie frakcji mak-
symalistycznej w sejmie polskim . Nadal obradowano, sta-
rając się rozwiązywać ujawniające się problemy rozporzą-
dzeniami odgórnymi . 30 marca wystawiono przywilej, 
datowany na 24 III, w sprawie włączenia całego Wielkie-
go Księstwa do Korony na zasadach kompromisowych, jak 
pisał przed laty H . Łowmiański . Był to tzw . „kontumacyj-
ny” projekt unii, gdyż został przyjęty bez obecności Litwi-
nów . Monarcha miał zachować tytuł wielkiego księcia po-
łączony z tytułem króla polskiego, wspólny miał być sejm, 
odrębne urzędy centralne na Litwie, gdzie nie miała obo-
wiązywać egzekucja dóbr .

Strona polska spodziewała się, że po tych decyzjach Li-
twini powrócą do obrad . 20 III odbył się w Wilnie zjazd, 
na którym po długich dyskusjach uznano, że trzeba pod-
jąć pertraktacje ze stroną polską . Postanowiono jednak 
wysłać do Lublina tylko delegację na czele z Janem Hie-
ronimem Chodkiewiczem, która przybyła tutaj 5 kwiet-
nia i podjęto rozmowy . Zgodzono się na odrębne instytu-
cje państwowe na Litwie, podkreślając, że układają się dwa 
równorzędne narody polski i litewski, „pomiędzy który-
mi powinna istnieć prawdziwa przyjaźń, zaś unia powin-
na być zawarta przy uznaniu ich równości” . Oba państwa 
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miał połączyć tylko wspólny monarcha . Króla zaś prosili 
Litwini o odwołanie aktu inkorporacyjnego . 

Stanowisko Litwinów uległo więc złagodzeniu . Nie 
pojawił się bowiem w Lublinie Mikołaj Rudy Radziwiłł, 
przysłał tylko swojego sekretarza Andrzeja Wolana, który 
w liście do niego z 31 maja, opisując rozmowę z królem, 
przytoczył słowa Zygmunta Augusta: „aby był jeszcze pan 
wojewoda potrwał na sejmie, nie przyszłoby k’temu, na co 
teraz przyść musiało, bo iżem sam jeden został, nie mia-
łem się na kim oprzeć” . Obwiniał więc monarcha Radzi-
wiłła za rozwój wydarzeń . 

W tym czasie uległo zmianie stanowisko ruskiej szlach-
ty i możnowładców . O ile w pierwszym etapie rokowań 
starali się oni pełnić rolę pośredników między Polakami 
a Litwinami i królem, to pod koniec marca 1569 r ., po od-
rębnym zjeździe w Łucku, w petycji do króla opowiedzie-
li się za unią z Królestwem Polskim . Prosili króla o zwo-
łanie w tej sprawie kolejnego sejmu . 

Podjęte w kwietniu rokowania polsko-litewskie prze-
ciągnęły się do początku czerwca . W międzyczasie na Li-
twie, na sejmikach powiatowych, wybrano nowych po-
słów, którzy w dniach 4 i 5 czerwca przybyli do Lublina . 
Wówczas na wniosek posłów wołyńskich, król rozszerzył 
inkorporację o Księstwo Kijowskie . Akt ten był datowa-
ny na dzień 6 czerwca . Decyzję tę uzasadniano potrze-
bą lepszej koordynacji działań obronnych przed napada-
mi tatarskimi i agresją Moskwy . Trzeba podkreślić, że akt 
inkorporacji mówił o połączeniu dwu równoprawnych 
podmiotów, pozostawiając tym województwom znaczne 
odrębności ustrojowe, przed wszystkim odrębne prawo – 
II Statut litewski . 

Jeszcze w tym samym dniu (6 czerwca) podjęto roko-
wania w oparciu o projekt z 24 marca . W połowie czerw-
ca osiągnięto kompromis, zaś następne dwa tygodnie po-
święcono na uzgadnianie szczegółów w treści aktu unii, 
przygotowanym przez biskupa krakowskiego Filipa Pad-
niewskiego i podkanclerzego Franciszka Krasińskiego . 

26 czerwca Litwini wyrazili zgodę na proponowane 
sformułowania, ciągle mając nadzieję, że król cofnie in-
korporację do Korony odłączonych terytoriów . Po prze-
analizowaniu całości aktu w dniu następnym (27 VI), 
został on zaakceptowany 28 czerwca . Wówczas to Jan 
Hieronim Chodkiewicz wygłosił sławną mowę, w której 
prosił króla o cofniecie inkorporacji, podkreślał, że stro-
na litewska została przez niego przymuszona do zgody . 
W dniu tym uzgodniono jeszcze szczegóły dotyczące pie-
częci monarszej oraz statusu prawnego Inflant, które od 
1562 r . były lennem Litwy . Uznano je za condominium 
polsko-litewskie .

29 czerwca w święto Piotra i Pawła w kościele bernar-
dynów lubelskich odprawiono uroczyste nabożeństwo 
dziękczynne za sfinalizowanie rokowań, podczas którego 

Zygmunt August zaintonował Te Deum laudamus . W dniu 
1 lipca na zamku lubelskim zaprzysiężono unię, a następ-
nie monarcha już wieczorem z licznym gronem posłów 
i senatorów, mimo rzęsistego deszczu, udał się do kościoła 
św . Stanisława oo . dominikanów, gdzie odprawiono kolej-
ne uroczyste nabożeństwo dziękczynne za pomyślny finał 
dzieła przygotowywanego przez kilka lat . Według legen-
dy odbyła się tam następnie uroczysta uczta . 

Z datą 1 lipca wystawiono dwa dokumenty: sejmu i sta-
nów koronnych oraz sejmu i stanów litewskich, zaś 4 lipca 
Zygmunt August wystawił dokument królewski . Wszyst-
kie te akty rozpoczynały się od proklamacji, że „Królestwo 
Polskie i Wielkie Księstwo Litewskie jest jedno, nieróżne 
i nierozdzielne ciało, ale także nierożna, tylko jedna wspo-
lna Rzeczpospolita, która się z dwu państw i narodów 
w jeden lud i państwo zrosła i spoiła” . Jednak w prakty-
ce każde państwo zachowało odrębne terytorium, prawo, 
urzędy, skarb i wojsko . Wspólny miał być obierany razem 
monarcha oraz sejm, złożony z senatorów i posłów z oby-
dwu krajów . Wspólna miała być też polityka zagraniczna . 

W następstwie unii lubelskiej powstało państwo swoim 
terytorium ustępujące w Europie jedynie Rusi Moskiew-
skiej, zamieszkałe w tamtym okresie czasu przez ponad 
8 mln . mieszkańców, którymi byli Polacy, Litwini i Rusi-
ni, z nich zaś wyłonili się później Białorusini i Ukraińcy . 
Mieszkały na jego terenie mniejszości etniczne: głównie 
Żydzi i Ormianie . Warto przy tym podkreślić, iż warun-
ki unii nie zostały wymuszone, a wynegocjowane, chociaż 
w tym względzie historiografia litewska ma nieco inne 
zdanie . Twierdzi, że delegaci litewscy zostali przez króla 
zmuszeni do akceptacji unii w proponowanym kształcie, 
co oznaczało utratę przez Litwę niepodległości

Król dotrzymał więc słowa danego Litwinom na ich sej-
mie w Wohyniu w końcu 1568 r ., gwarantując, że mogą 
jechać do Lublina tylko dobrowolnie, nie będą podlega-
li urzędnikom koronnym, gdyby zaś unia nie została za-
warta, będą mogli swobodnie wrócić do domów . Warto 
też wspomnieć, że w swoim testamencie Zygmunt August 
stwierdził, że zostawia obu zjednoczonym państwom „mi-
łość, zgodę i jedność” . Zobowiązał też poddanych, by „beli 
jednym, nierozdzielnym na wieki ciałem, jednym ludem, 
jednym narodem, jedną nieróżną Rzecząpospolitą” . 

Przyjęty w Lublinie kompromis był owocem mądrości 
politycznej wszystkich biorących udział w długich roko-
waniach . Warto wspomnieć, że w Koronie mógł się Zyg-
munt August oprzeć na senatorach i umiarkowanej części 
posłów, zaś na Litwie przede wszystkim na posłach oraz 
możnowładcach ruskich i części bojarów . Unia miała cha-
rakter związku realnego tworzącego państwo federacyjne, 
które dawało nadzieję na skuteczne rozwiązywanie pro-
blemów w polityce międzynarodowej regionu, zwłaszcza 
przeciwstawienie się agresywnym poczynaniom Moskwy →
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na Wschodzie, zabezpieczenie jedności Inflant z nowym 
państwem oraz ziem ukrainnych przed napadami Tatarów . 

W ten sposób dokonał się w Lublinie w 1569 r . akt wiel-
kiej wagi, który na kilka stuleci wyznaczył główne kie-
runki nowego państwa, wiążąc je ze Wschodem Europy . 
Trwałość unii (aż do konstytucji 3 maja 1791 r .) wskazu-
je, co podkreślają liczni historycy, że zainteresowane były 
nią obie układające się strony, a nastąpiło to mimo różnic 
językowych i religijnych . 

Znaczenie dziejowe unii lubelskiej dla Europy Środ-
kowo-Wschodniej było więc doniosłe . Należy podkreślić 
przede wszystkim, że wschodnie terytoria Rzeczpospolitej 
Obojga Narodów zostały otwarte na wpływy zachodniej cy-
wilizacji, co jest widoczne do dzisiaj . W następnych stule-
ciach mimo „gniewów o unię”, mimo sporów politycznych 
i proceduralnych, dzieło zawarte w Lublinie było trwałe . 
Jednakże nowe państwo już w połowie XVII wieku ogar-
nęła stagnacja i kryzysy . Wymagało ono reform, o które 
było jednak w ówczesnym układzie sił politycznych bardzo 
trudno . Nie chciały do nich dopuścić elity polityczne Koro-
ny, bojąc się wzrostu pozycji króla, elity litewskie zaś były 
im przeciwne, podejrzewając nieszczere wobec nich zamia-
ry Polaków . Państwo stawało się coraz słabsze, co w XVIII 
wieku wykorzystywali coraz silniejsi sąsiedzi . 

W polskiej historiografii i tradycji historycznej unia lu-
belska, jak to trafnie określił historyk warszawski Andrzej 

Zakrzewski – „jest przedmiotem admiracji”, zaś na Litwie 
traktuje się ją raczej jako „uświadomioną konieczność” 
w obliczu agresji Moskwy . W ostatnich dziesięcioleciach 
w historiografiach narodów, które uczestniczyły w życiu 
Rzeczypospolitej, przeważają oceny pozytywne unii lubel-
skiej i jej następstw . Akcentuje się recepcję europejskiej 
cywilizacji przez mieszkańców, zwłaszcza Litwy, podkre-
śla się, że zjawiskiem ubocznym tego procesu była poloni-
zacja elit politycznych i społecznych Litwy i Rusi, co oce-
niane jest jako zjawisko negatywne . Widziano też w unii 
przejaw polskiej ekspansji na Wschód . Należy jednak 
zwróć uwagę, że nikt przemocą nie narzucał ani języka 
ani kultury polskiej . Warto też zwrócić uwagę, że dzięki 
unii lubelskiej Rzeczpospolita Obojga Narodów stała się 
pomostem i tyglem cywilizacyjnym, gdzie azjatycka kultu-
ra materialna splatała się z szacunkiem dla praw jednostki 
i naganą tyranii we wszystkiej jej postaciach . 

Na koniec warto przypomnieć, ze w 2015 r . akt unii 
lubelskiej został uhonorowany przez Komisję Europej-
ską Znakiem Dziedzictwa Europejskiego, jako historycz-
ny przykład wyjątkowej w dziejach Europy integracji dwu 
krajów oraz moment przełomowy w rozwoju demokracji, 
zaś w 2017 r . został on wpisany na Listę Programu UNE-
SCO Pamięci Świata, jako wspólny wpis Polski, Litwy Ło-
twy, Białorusi i Ukrainy . 

Ryszard Szczygieł

Sejm koronacyjny 
Zygmunta Augusta 
w 1548 roku. 
Drzeworyt, własność 
Muzeum Lubelskie 
w Lublinie
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Utworzona zgodnie z postanowieniami sejmu lu-
belskiego w roku 1569 unia lubelska oznaczała powsta-
nie Rzeczypospolitej Obojga Narodów – polskiego i litew-
skiego – jako federacji dwóch państw, które zachowywały 
odrębność polityczno-ustrojową, swobody wyznaniowe 
i prawa obywatelskie . Owa ówczesna wolność wyznanio-
wa w XVI i na początku XVII wieku nabierała szczegól-
nego znaczenia, gdyż były to bowiem czasy reformacji, 
czyli kryzysu Kościoła zachodniego, wskutek czego po-
wstawały różne kościoły ewangelicko-protestanckie . Na 
zachodzie Europy prowadziło to w owych stuleciach do 
krwawych i długotrwałych wojen religijnych, jak chociaż-
by trwająca w latach 1618–1648 wojna trzydziestoletnia 
na ziemiach Niemiec . 

Ziemie ówczesnej Rzeczypospolitej nie zostały dotknię-
te wojnami religijnymi, mimo iż wśród jej obywateli ru-
chy innowiercze miały wielu wyznawców, czego dowodem 
była zwłaszcza ożywiona działalność religijna i oświato-
wa „braci polskich” (arianie) w XVI wieku . Król Zyg-
munt August dbał o tolerancję religijną, która zapewnia-
ła wewnętrzny pokój w państwie . Po jego śmierci (zmarł 
w roku 1572) na sejmie konwokacyjnym w Warszawie 
uchwalono w roku 1573 akt zwany konfederacją warszaw-
ską, której celem było zapewnienie swobód religijnych 
w Rzeczypospolitej w warunkach postępującej kontrre-
formacji . Akt ten miał zapewniać opiekę państwa i równe 
prawa katolikom i innowiercom i był jednym z pierwszych 
w Europie aktów wprowadzających w państwie tolerancję 
religijną . Jednak w warunkach przewagi ruchu kontrrefor-
macji w następnych dziesięcioleciach, co stało się dopiero 
w XVII wieku, nastąpiło w Rzeczypospolitej ograniczenie 
swobód wyznaniowych, czego wyrazem była uchwała sej-
mowa w roku 1668 zakazująca odstępstwa od katolicyzmu 
i wcześniejszy o dziesięć lat nakaz nawrócenia się arian (za 
odmowę groziła kara banicji)1 . 

Stosunki wyznaniowe w Rzeczypospolitej Obojga Na-
rodów dodatkowo komplikowała sytuacja panująca w ży-
ciu religijnym za jej wschodnią rubieżą . Było to szczegól-
nie widoczne w terytorialnie rozległym Wielkim Księstwie 
Litewskim, w którym dominującym wśród jego mieszkań-
ców było wyznanie prawosławne . Wyznawcy tego obrząd-
ku byli na ogół wrogo usposobieni do „łacinników”, czyli 

wiernych Kościoła katolickiego . W ówczesnym państwie 
moskiewskim panował fanatyzm religijny, gorliwie i nie-
ustannie podsycany przez duchowieństwo prawosławne, 
zaś książęta moskiewscy i ich następcy carowie traktowa-
li religię i stan duchowny jako niezawodną podporę swo-
jej despotycznej władzy . 

W piśmiennictwie Rusi Moskiewskiej już w XVI wieku, 
szczególnie w czasach cara Iwana Groźnego (panował w la-
tach 1533–1584) pojawiały się ostre ataki przeciwko ka-
tolickim Lachom i Litwinom . Chodziło wówczas nie tyl-
ko o walkę religijną, ale jednocześnie o polityczną wojnę 
władców moskiewskich z Rzeczpospolitą o panowanie nad 
Inflantami . Kierując się ideą „Moskwy Trzeciego Rzymu”, 
władcy moskiewscy szukali w prawosławnej religii uza-
sadnienia swoich roszczeń do panowania nad wszystkimi 
narodami, które wyznawały wschodni obrządek chrześci-
jański . Po zdobyciu przez Turków w roku 1453 Drugiego 
Rzymu, czyli Konstantynopola, władcy rosyjscy uznawali 
się za spadkobierców Cesarstwa Bizantyńskiego, zgodnie 
ze wspomnianą ideą Moskwy Trzeciego Rzymu . 

Powstanie unii brzeskiej w roku 1596 było próbą po-
łączenia Kościoła prawosławnego z Kościołem rzymsko-
katolickim w Rzeczypospolitej . Zgodnie z jej postano-
wieniami Kościół prawosławny na ziemiach podległych 
Rzeczypospolitej uznawał zwierzchnictwo papieskie 
i dogmaty Kościoła rzymskokatolickiego, ale zachowywał 
swoją liturgię i jej język starocerkiewnosłowiański, kalen-
darz juliański, małżeństwo duchownych, swoją hierarchię 
i odrębną administrację . Wierni tego Kościoła, określa-
ni jako unici (rosyjska nazwa uniaty), byli ostro zwal-
czani przez rosyjską Cerkiew prawosławną jak odstępcy 
od prawdziwej wiary . Proces ten trwał od powstania unii 
brzeskiej i nasilił się szczególnie w zaborze rosyjskim po 
upadku Rzeczypospolitej w końcu XVIII wieku . 

Fanatyzm religijny i ksenofobię często wykorzystywa-
no skwapliwie w państwie moskiewskim w walce z Rzecz-
pospolitą . Widać to wyraźnie w nielicznych zabytkach 
piśmiennictwa staroruskiego XVI wieku . Charaktery-
stycznym tego przykładem jest chociażby koresponden-
cja Iwana Groźnego z księciem Andrzejem Kurbskim 
(1528–1583) . Książę ten po przegranej bitwie w Inflan-
tach, w której dowodził siłami moskiewskimi, obawiając 
się zemsty znanego z okrucieństwa cara, zbiegł w roku 

Wolność wyznaniowa 
w Rzeczypospolitej Obojga Narodów 
w świetle piśmiennictwa 
staroruskiego

Jan 
Orłowski

→
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1564 do Wolmaru (obecnie na terytorium Łotwy) . Król 
Zygmunt August nadał mu dobra i roztoczył nad nim 
opiekę . Stąd Kurbski wysłał trzy listy do Iwana Groźnego, 
z których pierwszy napisał już w roku 1564, wkrótce po 
przejściu na stronę polsko-litewską . Oskarżał w nim cara 
o okrucieństwa, zabójstwa i prześladowanie bojarów . List 
ów kończył Kurbski słowami wdzięczności pod adresem 
króla polskiego: 

[…] Napisane w Wolmarze, grodzie władcy mojego, kró-
la Zygmunta Augusta, oprócz Boga on mi pomaga, mam 
nadzieję, że będę otoczony jego królewską łaskawością i po-
cieszony w moich cierpieniach2 . 

Słowa Kurbskiego rozsierdziły Iwana Groźnego, odpo-
wiedział na nie listem pełnym nienawiści i obwiniał w nim 
księcia jako zdrajcę nie tylko swego władcy, ale i wiary 
chrześcijańskiej:

[…] niech przyjmie naszą pokorną odpowiedź były 
prawdziwie prawosławny chrześcijanin i nasz bojarzyn, 
radca i wojewoda, a teraz odstępca od uczciwej i żywej wia-
ry w krzyż Pański, niszczyciel chrześcijan i sługa wrogów 
chrześcijaństwa, którzy nie kłaniają się bożym ikonom, gar-
dzą przykazaniami bożymi, rujnują świątynie, bezczeszczą 
poświęcane naczynia i obrazy…3

Te gniewna i patetyczne oskarżenia, pełne fanatyzmu 
i nietolerancji, kierował Iwan Groźny przeciw Polakom 
i Litwinom . W opinii nie tylko cara, lecz również prawo-
sławnych duchownych Polacy, nazywani wtedy pogardli-
wie Lachami, byli nieprzejednanymi wrogami Świętej Rusi 
i prawosławnej wiary . 

Uchodźcą z Moskwy, rządzonej przez tyrana, do tole-
rancyjnej Rzeczypospolitej w czasach Zygmunta Augu-
sta był również Iwan Fiodorow (zmarł we Lwowie w roku 
1583) . Był on pierwszym drukarzem w Moskwie . O przy-
czynach jego ucieczki do Rzeczypospolitej tak pisał Wik-
tor Jakubowski, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego, ce-
niony znawca literatury rosyjskiej: 

[…] Pierwsza tego rodzaju oficyna na Rusi Moskiew-
skiej przetrwała jednak niedługo. Zniszczyła ją niebawem, 
jako dzieło szatana, tłuszcza podburzona przez obskuran-
tów spośród duchowieństwa. Iwan Fiodorow musiał opuścić 
Moskwę i udał się na ziemie Rzeczypospolitej, gdzie zało-
żył drukarnię w Zabłudowie, a następnie we Lwowie; osta-
tecznie zaś, nękany trudnościami materialnymi, przeniósł 
się do Ostroga, gdzie udał się pod opiekę księcia Wasyla 
Ostrogskiego4 . 

 

Sam zaś Iwan Fiodorow tak pisał w swojej opowieści 
biograficzno-wspomnieniowej o opiece i wsparciu, jakie-
go doznał w Rzeczypospolitej po przybyciu z Moskwy:

[…] z naszej ziemi i ojczyzny od urodzenia byliśmy wy-
gnani i przesiedliliśmy się do innych nieznanych nam kra-
jów. Kiedy przybyliśmy stamtąd, z łaski Pana naszego Jezu-
sa Chrystusa, który sądzi świat według prawdy, przyjął nas 
łaskawie bogobojny monarcha Zygmunt August, król polski 
i wielki książę litewski, ruski, pruski, żmudzki, mazowiec-
ki i innych ziem ze wszystkimi swoimi dostojnikami. Wtedy 
prosząc gorliwie monarchę, wielmożny pan Grzegorz Alek-
sandrowicz Chodkiewicz, pan na Wilnie, najwyższy het-
man Wielkiego Księstwa Litewskiego, starosta grodzień-
ski i mohylański przyjął nas miłościwie pod swoją opiekę 
i przez długi czas we wszystko niezbędne zaopatrywał5 .

Zakończył zaś Fiodorow swą opowieść życzeniem 
wiecznej sławy dla rodu Chodkiewiczów, od którego do-
znał tak wielu dobrodziejstw . Hojność wobec Fiodorowa, 
jaką okazał Grzegorz Chodkiewicz, wynikała stąd, iż był 
on wyznania prawosławnego i chętnie popierał drukowa-
nie ksiąg religijnych przez przybysza z Moskwy dla wier-
nych tego obrządku w Rzeczypospolitej . 

Znane jest też jeszcze inne świadectwo ówczesnego Ro-
sjanina o wolności wyznania panującej w Rzeczypospolitej 
szlacheckiej . Jest ono zawarte w powstałej około roku 1620 
Opowieści 1606 roku . Autorem tego dzieła był nieznany 
z nazwiska mnich znajdującego się w pobliżu Moskwy 
klasztoru troicko-sergijewskiego . Wcześniej – jak wynika 
z jego relacji – był on w Rzeczypospolitej w owym czasie, 
kiedy przebywał też w niej inny mnich z Rusi Moskiew-
skiej – Griszka Otriepiew, przyszły car Dymitr Samo-
zwaniec I (panował w latach 1605–1606), wyniesiony na 
tron moskiewski przy poparciu polskich możnowładców, 
zwłaszcza wojewody sandomierskiego Jerzego Mniszcha, 
a także i króla Zygmunta III Wazy . Opisując swoje spo-
strzeżenia z czasu pobytu w Rzeczypospolitej autor Opo-
wieści 1606 roku był zaskoczony i zdumiony panującą tu 
tolerancją religijną . Archimandryta słynnego klasztoru ki-
jowsko-pieczerskiego Jelisiej tak mu to wyjaśnił: tu na Li-
twie ziemia jest wolna; jakiej kto chce wiary, taką wyznaje . 
W Ostrogu zaś wspomniany już wyżej prawosławny ksią-
żę Wasyl Ostrogski (jeden z możnych protektorów druka-
rza Iwana Fiodorowa) powiedział mu: syn mój, książę Ja-
nusz urodził się w wierze chrześcijańskiej, a wyznaje wiarę 
lacką i nie mogę mu w tym przeszkodzić6 . Owa „wiara lac-
ka”, czyli polska, oznacza tu oczywiście katolicyzm . Autor 
stwierdzał dalej, iż pod opieką polskich panów Griszka 
Otriepiew – habit zakonny z siebie zrzucił, rozpoczął życie 
świeckie i zaczął uczyć się w szkole w Goszczy po łacinie, po 
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polsku i luterańskich nauk, i stał się zdrajcą i odstępcą od 
prawdziwej prawosławnej wiary chrześcijańskiej .7 

Autor Opowieści 1606 roku był zwolennikiem cara Wasy-
la Szujskiego (panował w latach 1606–1610) i nieprzejed-
nanym wrogiem Dymitra Samozwańca I, katolicyzmu, Po-
laków i Litwinów . Jako gorliwy mnich prawosławny nie krył 
swej nienawiści do innowierców, którzy przybywali na Ruś 
Moskiewską w okresie „smuty” na początku XVII wieku . 
Bardzo dobitnie świadczy o tym wzmianka w jego Opowie-
ści… o ślubie Polki Maryny Mniszchówny z Dymitrem Sa-
mozwańcem . Oto ten fragment:

[…] I pojął sobie żonę bisurmańskiej wiary z potężnej 
ziemi litewskiej, luterankę podstępną, znającą sztuki czaro-
dziejskie, pannę o imieniu Maryna, córkę niejakiego pana 
sandomierskiego Mniszcha […] I wkrótce po ślubie swym 
w tejże godzinie rozpętał burzę i prześladowanie chrześci-
jan, i zaczął obalać wiarę chrześcijańską […] umyślił prze-
klęty zapełniać państwo moskiewskie ohydnymi innowier-
cami z Litwy, Żydami i Polakami…8 

W podobnym stylu, posługując się obelżywą termi-
nologią, fałszywymi inwektywami i powielanymi sche-
matami myślowymi, pisano w państwie moskiewskim 
o Polakach, Litwinach i wierze katolickiej również w in-
nych opowieściach z początku XVII stulecia . Dotyczy to 
m .in . następujących dzieł: anonimowa Nowa opowieść 
o  przesławnym carstwie rosyjskim i  wielkim państwie 

moskiewskim, Opowieść Abrahama Palicyna, Opowieść 
księgi tej z minionych lat Siemiona Szachowskiego, Kroni-
ka Iwana Chworostinina . 

Owo kłamliwe, oszczercze, przesycone jadem nienawi-
ści, obskuranckie piśmiennictwo historyczne pozbawione 
jest wartości naukowej i literackiej . Jest ono wszakże świa-
dectwem ówczesnego stanu umysłów i poziomu oświe-
cenia na Rusi Moskiewskiej, gdzie panował wewnętrzny 
chaos, despotyzm władców, ksenofobia i nietolerancja re-
ligijna . Wszystko to stanowiło jaskrawy kontrast w po-
równaniu z sytuacją w Rzeczypospolitej czasów narodzin 
Unii Lubelskiej 450 lat temu . 

Jan Orłowski

P r z y p i s y
1 Zob . J . Tazbir, Reformacja, kontrreformacja, tolerancja, Wro-

cław 1996 . 
2 Zob . Chriestomatija po driewnierusskoj litieraturie, Moskwa 

1974, s . 148 . Cytaty ze źródeł w języku rosyjskim – tu i dalej – 
przytaczam w tłumaczeniu własnym – J . O . 

3 Tamże, s . 149 . 
4 Zob . Historia literatury rosyjskiej, pod red . M . Jakóbca, t . I, 

PWN, Warszawa 1976, s . 114 . 
5 Zob . Russkoje istoriczeskoje powiestwowanije XVI-XVII wie-

kow, Moskwa 1984, s . 25-26 . 
6 Tamże, s . 43 . 
7 Tamże .
8 Tamże, s . 65-66 . 

Gry, zabawy, widowiska lubelskie w rocznicę Unii w obiektywie Andrzeja Rożka



1 6  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Unia lubelska była jednym z ważniejszych wydarzeń 
w dziejach Polski i Europy . Zachowało się wiele dokumen-
tów oraz innych źródeł pisanych, odnoszących się do tego 
wydarzenia, opisujących je dość szczegółowo . Wydawało-
by się, że po czterech i pół wieku wszystko już o tym wy-
darzeniu wiadomo . Jednak w dalszym ciągu w odniesie-
niu do miejsc w Lublinie, ważnych dla wydarzeń sejmu 
unijnego, pojawiają się nieprawdziwe informacje . Trzeba 
zaznaczyć, że utrwalała je – i niestety utrwala nadal – od 
lat przekazywana tradycja . Na tym polega jej siła i tak po-
wstają legendy . W roku 450-lecia podpisania unii warto 
spróbować zweryfikować błędy . Używam słowa „spróbo-
wać”, ponieważ w roku jubileuszu w trakcie uroczystych 
obchodów okazało się, że legendy i mity mają się dobrze 
i są oporne na ustalenia historyków . 

Najpierw warto przypomnieć definicje słów 
umieszczonych w podtytule . Łacińskie określenie „ad le-
gendum” znaczy „do opowiadania” . Dlatego legendami 
nazywamy opowieści, które nie znajdują potwierdzenia 
w materiale źródłowym . Mit zaś to opowieść tradycyj-
na, pozornie relacjonująca wypadki historyczne . Podsta-
wą bywa fakt historyczny, „ubrany” jednakże w opowie-
ści, dodatkową narrację . Trzeba przyznać, że często mamy 
do czynienia z legendami powstałymi w oparciu o usta-
lenia XIX-wiecznej literatury historycznej, korzystającej 
ze źródeł, ale czasem i z legend, zawierających domysły, 
a nieraz i spekulacje autorów . Podawane z pokolenia na 
pokolenie informacje pozostają na długo w świadomości 
ludzi, a są utrwalane i wzmacniane przez różne działa-
nia . W dodatku kolejne pokolenia odwołują się do tych 
ustaleń, jak do najstarszej literatury . W przypadku miejsc 
związanych z unią lubelską mamy do czynienia z taką wła-
śnie sytuacją . 

Seweryn Zenon Sierpiński jest autorem wydanego 
w 1839 roku pierwszego przewodnika po Lublinie . Nie 
był historykiem, choć nie można mu odmówić pewne-
go poziomu wiedzy z tego zakresu . To właśnie on po raz 
pierwszy użył określenia „Plac Litewski” w odniesie-
niu do dawnego placu na rozdrożu, nazwanego później 
Placem Musztry . Sierpiński chciał jakoś uzasadnić uży-
cie nowej nazwy placu . Niewystarczającym powodem 

wydawał się być może pomnik unii, stojący na osi pa-
łacu Lubomirskich, więc chciał dodatkowo „wzmoc-
nić” jej wprowadzenie i  podał w  tekście następują-
ce wyjaśnienie: W pośrodku stoi żelazny wielki pomnik,  
w r. 1569 ślachta Litewska rozłożoną była na tym placu, 
pałac też, dziś rządowy tu stojący, należał do Litewskiej 
familii książąt Radziwiłłów. I dalej : Pałac Rządowy, na 
Krakowskim Przedmieściu, pięknej architektury gmach. 
W dawnych czasach stał tu wielki pałac Radziwiłłowski; 
Zygmunt August wziął go potem w posagu za żoną swoją 
Barbarą z Radziwiłłów Gasztołdową, dlaczego na przyle-
głym placu jako przed mieszkaniem królewskim w 1569 r. 
wystawiono słup kamienny na pamiątkę . Nie mamy pew-
nych dowodów, że przy skrzyżowaniu dawnych traktów 
stał jakiś pałac, bądź dwór obronny, a jeśli nawet tam się 
znajdował, to nie był własnością Radziwiłłów i tym sa-
mym nie należał do posagu Barbary . Z całą pewnością 
w czasie sejmu 1569 roku pałac na Przedmieściu nie był 
mieszkaniem królewskim .

Przejdźmy do kolejnych XIX-wiecznych wydawnictw, 
opisujących historię miasta nad Bystrzycą . Są to „Opis Lu-
blina jako Przewodnik dla zwiedzających miasto i okoli-
ce” oraz „Monografia Lublina” , które ukazały się prawie 
czterdzieści lat po książce Sierpińskiego . Ich autorem jest 
Władysław Kornel Zieliński, pracujący w Lublinie literat 
i  nauczyciel . Zieliński pisząc w „Monografii…” o unii lu-
belskiej, podał: Na zamku tedy odbywały się główne nara-
dy i tam ostatecznie Unia uchwaloną została. W ciągu tak 
długotrwającego sejmu, deputaci mających się połączyć na-
rodów mieścili się w mieście lub też po za murami tegoż, jak 
i gdzie kto mógł. Litwini obozem całym zajęli plac obok dro-
gi prowadzącej do kościoła Śt. Krzyża […]; Rusini zaś, obo-
zowali nad brzegami Bystrzycy w pobliżu zamku Królew-
skiego. Plac na którym Litwini obozowali, w późniejszych 
czasach był nazywany Litewskim […]. Podpisanie i przyję-
cie Unii nastąpiło na wyż. rzeczonym placu, a w dniu na-
stępnym ten wypadek ogłoszono uroczyście w kościele O.O. 
Dominikanów . We wcześniejszym o 2 lata „Opisie…” nato-
miast dodał, że na zamku monarcha zaprzysiągł akt unii, 
podpisanej w obliczu zgromadzonej szlachty na Placu Li-
tewskim . Następnie zlokalizował gospody ważniejszych 

O miejscach w Lublinie
związanych z Unią Lubelską
(Prostowanie legend i mitów)

Grażyna 
Jakimińska
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gości sejmowych . I tak kardynał Hozjusz i Wincenty Po-
stini legat papieski mieli mieszkać „u Panien Brygittek”, 
posłowie cesarscy „u śt . Jana”, szwedzcy u św . Wojciecha, 
ligniccy u św . Mikołaja, a Albert książę pruski w pałacu 
Marka Sobieskiego . O pierwszym pomniku unii napisał: 
Tegoż roku jeszcze, na pamiątkę dopełnionej unii, król Zyg-
munt August wystawić kazał na placu Litewskim przed pa-
łacem Radziwiłłów […] kolumnę kamienną z postaciami 
Władysława Jagiełły i Jadwigi. Powtórzył zatem Zieliński 
informację o obozowaniu Litwinów przy trakcie i wywód 
nazwy placu . Właściwie podał miejsce obrad i uchwale-
nia unii . Błędnie zaś wskazał plac jako miejsce podpisania 
i przyjęcia dokumentu unii . Kościół dominikański nie był 
miejscem ogłoszenia unii, tylko uroczystego nabożeństwa 
dziękczynnego za jej dzieło . Miejsca kwaterowania posłów 
zostaną omówione poniżej .

Z wydanego w 1901 roku przewodnika Marii Antoniny 
Ronikierowej, opracowanego we współpracy z Hieroni-
mem Łopacińskim, dowiadujemy się, że w  miejscu obec-
nego pomnika unii na placu Litewskim dokonał się wie-
kopomny akt Unii Lubelskiej 1 lipca 1569 roku, co nie jest 
prawdą . Po tym następuje informacja o odśpiewaniu uro-
czystego „Te Deum” w kościele Dominikanów, gdzie przy-
sięgę składała szlachta litewska i wołyńska własnoręcznie 
podpisując akt unii na uroczystym nabożeństwie, co już 
jest przekłamaniem . Nie składano „własnoręcznych pod-
pisów”, tylko przytwierdzano pieczęci . Nazwę placu au-
torka wywodzi, wzorem poprzedników, od rzekomego 
miejsca obozowania Litwinów . W sprawie miejsc zamiesz-
kiwania posłów i gości powtarza informacje za Zielińskim, 
wskazując, że miejscem zamieszkania uczestników obrad 
był nie dwór ale kamienica Marka Sobieskiego w Rynku 
pod nr . 12 . 

Więcej miejsca autorka poświęciła pomnikowi unii . Na 
pamiątkę dopełnionej w roku 1569 Unii, król Zygmunt Au-
gust wystawić kazał na placu Litewskim przed swym pa-
łacem, który za żoną Barbarą Radziwiłłówną otrzymał 
w posagu, pomnik w części murowany, w części kamienny, 
z postaciami Władysława Jagiełły i Jadwigi, który przetrwał 
aż do 1820 roku. Gdy w latach 1819-1820 rozbierano ruiny 
bonifraterskie, przewrócono z polecenia [Piotra] Domań-
skiego, prezesa komisyi wojewódzkiej, kolumnę pomnika, 
i porozbijano na części razem z posągami Jagiełły i Jadwi-
gi . Do tego passusu możemy odnieść się bez zastrzeżeń .

Jak widać wszyscy cytowani autorzy wskazywali plac, 
nazywany obecnie Litewskim, jako miejsce obozowania 
Litwinów i przypisywali mu szczególną rolę w zawarciu 
unii . Jedynie Wł . Kornel Zieliński miejsce obrad i podpi-
sania unii właściwie usytuował na zamku lubelskim . Od-
nosząc się do przytoczonych przekazów, trzeba zauważyć, 
że trudno wskazać powód dla którego, według XIX-wiecz-
nej legendy, Litwini mieliby obozować na tym miejscu . 

Trakt litewski bowiem wiódł od Parczewa, Ostrowa i Ki-
jan, czyli wjazd do Lublina znajdował się w okolicy karcz-
my Budzyń . Wydaje się więc, że w tej okolicy można by 
szukać miejsca na obozowisko członków sejmu litewskie-
go, tym bardziej, że sprzyjało temu ukształtowanie tere-
nu oraz dostęp do wody, potrzebnej obozującym . Trzeba 
jednak wyraźnie podkreślić, że mogłoby to być możliwe 
jedynie w okresie późnowiosenno-letnim i tylko dla nie-
licznej grupy posłów nadlimitowych . W zimie nie mogli 
stać w obozie . 

Wiadomo, że posłowie, w  tym także Litwini, mie-
li przeznaczone kwatery, ustalone jeszcze przed obrada-
mi sejmowymi . 25 grudnia 1568 roku do Lublina zjechali 
podkanclerzy Ostafi Wołłowicz i podskarbi Mikołaj Naru-
szewicz, a ostatniego dnia grudnia przybyli Litwini . Woł-
łowicz i Naruszewicz zdali sprawę Mikołajowi Rudemu 
Radziwiłłowi i Janowi Hieronimowiczowi Chodkiewiczo-
wi z „rokowań w sprawie przyjęcia i pomieszczenia Litwi-
nów” . Oznacza to, że mieli przeznaczone kwatery, tj . miej-
sca pod dachem . To samo dotyczyło innych uczestników 
obrad . Niestety, nie wiemy dokładnie, gdzie kwaterowa-
li uczestnicy sejmu . Np . pamiętnik sekretarza księcia le-
gnickiego, Hansa Schweinichena, informuje, że książę był 
„w Lublinie w dwóch domach umieszczonym” . Członko-
wie orszaku narzekali jednak na ich stan . Schweinichen 
napisał wręcz: „niegodziwe mieliśmy kwatery” . On wraz 
z ojcem na przykład spali w „komórce na poddaszu” . Być 
może lepsze kwatery były już zajęte przez senatorów i po-
słów . Ze wzmiankowanego pamiętnika dowiadujemy się 
także, że z „posłowie cesarza Maksymiliana poza miastem 
stali” . Pamiętać należy, że orszaki obserwatorów wydarzeń 
były liczne i nie dla wszystkich starczyło kwater w mieście .

Wracając do tekstu S . Z . Sierpińskiego, zauważmy, że 
błędnie wskazał on miejsce zamieszkiwania króla w trak-
cie sejmu unijnego . Zygmunt August rezydował bowiem 
na zamku lubelskim . Posłowie i senatorowie mieszka-
li w Lublinie na przedmieściach w dworach rodzin wła-
snych i zaprzyjaźnionych, w istniejących w tym czasie 
klasztorach dominikanów, brygidek, bernardynów oraz 
probostwie kościoła św . Mikołaja i ich posiadłościach, 
a także w stancjach w kamienicach mieszczan lubelskich . 
Należy sprostować informację o wykorzystaniu na go-
spodę pomieszczeń należących do kościoła św . Jana, po-
nieważ jezuici przybyli do Lublina w latach osiemdzie-
siątych XVI wieku i dopiero wówczas rozpoczęli budowę 
kościoła i klasztoru . Powstanie dworu Sobieskich nato-
miast jest datowane na drugą połowę XVI stulecia, czy-
li w czasie sejmu budynek nie istniał . Dzisiaj wiadomo, 
że kamienica w Rynku pod nr . 12 nie była własnością So-
bieskich, a mieszczańskiej lubelskiej rodziny Konopniców . 
Jeśli chodzi o kościół św . Wojciecha, to murowana świą-
tynia jest datowana na początek XVII wieku . Przedtem →
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zabudowania kościelne były drewniane i  niewielkie 
przestrzennie .

Na podstawie źródeł pisanych jako miejsca główne 
związane z unią można wskazać wzgórze zamkowe, mia-
sto w murach i przedmieścia . Specjalną uwagę przycią-
gał jednak zamek lubelski, wówczas rezydencja króla 
Zygmunta II Augusta, najważniejszej osoby w państwie . 
Monarcha przybył do Lublina w końcu 1568 roku i tu spę-
dził święta Bożego Narodzenia . Obrady sejmu rozpoczęły 
się 10 stycznia 1569 roku . Z diariuszy sejmowych, opisu-
jących wydarzenia, wynika, że król w salach zamku lubel-
skiego wypełniał swoje obowiązki: odbywał narady, wy-
słuchiwał posłów i członków rady, przyjmował poselstwa . 
Niestety zamek królewski nie istnieje i nie jest możliwe 
wskazanie tych pomieszczeń w dzisiejszej budowli, któ-
ra powstała w latach 20 . XIX stulecia, w dodatku z prze-
znaczeniem na więzienie . W odtworzeniu dawnego zam-
ku, jego murów, budowli, sal, komnat i sieni pomocne być 
mogą nieliczne źródła – ikonograficzne oraz pisane . 

Na wzgórzu, zwanym zamkowym, obronnym z natu-
ry, oblanym wodami Bystrzycy, tworzącej pod miastem 
Wielki Staw Królewski, oraz jej dopływu Czerniejówki, 
zwanej wówczas Skrzyniczką oraz z drugiej strony Cze-
chówki, zwanej wówczas Grodzianką, od XII wieku znaj-
dowała się siedziba lokalnych władz . Pozostałością naj-
starszego założenia obronnego jest donżon, cylindryczna 
wieża obronno-mieszkalna, której powstanie jest dato-
wane na drugą połowę XIII wieku . Zamek rozbudowa-
no i umocniono z polecenia Kazimierza Wielkiego . Na 
wzgórzu znajdowały się zabudowania mieszkalne, sakral-
ne oraz gospodarcze i obronne . W salach zamku prze-
bywali i zamieszkiwali panujący, m .in . Kazimierz Wiel-
ki, Władysław Jagiełło, Kazimierz Jagiellończyk oraz jego 
małoletni synowie, pobierający tu nauki pod opieką Jana 
Długosza . Wówczas była to malowniczo położona gotyc-
ka budowla . W XVI wieku lubelski zamek przedstawiał 
się już bardziej okazale . Zawdzięcza to królowi Zygmun-
towi I Staremu, który postanowił uczynić zeń rezydencję 
królewską w nowym stylu – renesansu . Decyzję królew-
ską spowodowało to, że Lublin był miastem etapowym na 
szlaku łączącym Kraków z Wilnem . By zrealizować zamie-
rzoną przebudowę, monarcha skierował do Lublina mu-
ratorów oraz artystów, pracujących przy remoncie i mo-
dernizacji zamku królewskiego na Wawelu . Jednym z nich 
był malarz Błażej, wysłany do Lublina w 1520 roku . Do-
wodem jego bytności i, jak przypuszcza się, prac tu wyko-
nanych są zapisy w rachunkach królewskich . Dziesięć lat 
później, w 1530 roku, również z polecenia Zygmunta Sta-
rego, przybył do Lublina mistrz Bartolomeo, kamieniarz 
i murator królewski . Miał dokonać oględzin zamku lubel-
skiego i wydać decyzję o możliwościach jego przebudowy . 
Fakt skierowania tu tak znakomitego budowniczego 

królewskiego, identyfikowanego niekiedy z Bartolomeo 
Berreccim, twórcą wawelskiej Kaplicy Zygmuntowskiej, 
dowodzi, że władca żywo interesował się Lublinem . Być 
może właśnie mistrzowi Bartłomiejowi należałoby przypi-
sać plany nadbudowy renesansowej na gotyckim przyzie-
miu, a może również płaskorzeźby zdobiące mury . Prace 
budowlane prowadzono na zamku za urzędowania sta-
rosty lubelskiego Jana Gabriela Tęczyńskiego, zmarłego 
w 1553 roku . Historycy sztuki Henryk Gawarecki i Ta-
deusz Adamek uważali, że zamek był pierwszą budow-
lą w Lublinie przebudowaną w duchu sztuki renesansu . 

Zamek górował nad wodami wielkiego Stawu Królew-
skiego, w którego wodach odbijała się sylweta budowli . 
Położenie zamku przyciągało swą malowniczością uwagę 
współczesnych, także cudzoziemców . Historyk Aleksan-
der Gwagnin pisał, że zamek na górze wysokiej, nad jezio-
rem wielkim zmurowany, nad głęboką przekopą okazało 
leży . Podobnie relacjonował Andrzej Cellariusz [...] ozdob-
ny zamek nad stawem wyniesiony na wzgórzu, utwierdzony 
równie natura jak sztuką; wybiegłe onego wieże, wspaniałe 
gmachy pysznią się z daleka, mieszczą wygodne dwory kró-
lewskie, bezpieczne siłą od wszystkich nieprzyjaciela zapę-
dów; most z zamku prowadzi do miasta [...].

Malowidło w kamienicy rynkowej, należącej do jednej 
z najznamienitszych lubelskich rodzin – Lubomelskich, 
ukazuje obraz miasta sprzed wielkiego pożaru, który miał 
miejsce 8 maja 1575 roku, ale został na nim ujęty także 
zamek lubelski . Widzimy fragmenty murów obronnych 
zamku, szczyt kościoła zamkowego, dwie wieże kryte wy-
sokimi dachami oraz stojącą między nimi budowlę ka-
mienną, mieszczącą sale, komnaty i sienie, służące w razie 
potrzeby monarchom oraz urzędnikom państwowym .

 Najbardziej znany widok Lublina znajduje się jednak 
we wspomnianej księdze dzieła Jerzego Brauna i Abraha-
ma Hogenberga „Miasta kręgu ziemskiego” . Pomieszczo-
ny w nim został wizerunek miasta i jego opis, zawierają-
cy także informacje o zamku: bardzo warowny skutkiem 
położenia swego i fortyfikacji, zbudowany na dość wynio-
słym wzgórzu nad stawem i łączący się z miastem za pomo-
cą mostu. Okazały jest nader wysokiemi basztami i wspa-
niałemi budowlami, stanowiącemi bardzo wygodne pałace 
i komnaty dla zamieszkiwania tam królów i bardzo silną 
twierdzę dla odparcia jakiejkolwiek liczby nieprzyjaciół . 
Tekst można skonfrontować z miedziorytem . Na rycinie 
widzimy wysoką okrągłą basztę, kaplicę św . Trójcy, dwie 
baszty czworoboczne, inne zabudowania mieszkalne i go-
spodarcze oraz opasujący całość zabudowań mur obronny . 
Baszty mają krenelaże . Budynki mieszkalne wieńczą atty-
ki . W domach o charakterze reprezentacyjnym widocz-
ny jest podział na trzy kondygnacje, oddzielone widocz-
nymi na fasadach gzymsami oraz oszkarpowania . Zamek 
łączył się z położonym na sąsiednim wzgórzu miastem 
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długim pomostem, prowadzącym do Bramy Grodzkiej . 
Wymienione źródła ikonograficzne nie pozwalają jednak 
na odtworzenie układu pomieszczeń głównego budynku 
zamku .

Pomocnym w tym względzie może być opisanie zamku 
w drugiej połowie XVI wieku w inwentarzu starostwa lu-
belskiego z 1564 . Został on sporządzony po śmierci Jana 
Baptysty Tęczyńskiego, który sprawował urząd starosty lu-
belskiego w latach 1560–1563 i któremu, jak wynika ze 
wspomnianego inwentarza, zamek zawdzięczał przepro-
wadzenie pewnych prac budowlanych . 

Inwentarz dość szczegółowo opisuje pomieszczenia 
znajdujące się na wzgórzu zamkowym . Przytoczymy jed-
nak tylko najważniejsze fragmenty . Jak wynika z zapi-
sów, dojazd do zamku od strony miasta prowadził przez 
nowo wybudowany drewniany most . W budynku bram-
nym znajdowała się furta drewniana wzmocniona żelazem 
i takież drzwi, z zasuwą i łańcuchami . Przyziemie sąsia-
dującego z prawej strony budynku miało sienie i sklepio-
ne pomieszczenia . Największym i wydaje się głównym tu 
pomieszczeniem była wielka sala ze sklepieniem wspar-
tym na murowanej kolumnie . Światło wchodziło doń przez 
oszklone okno . Wyposażenie stanowiły stół, ławy woko-
ło, jeden zydel i piec . Z tej sali można było przejść do kil-
ku kolejnych pomieszczeń . Ta część budynku stanowiła 
pozostałość zamku gotyckiego, wzniesionego w czasach 
panowania Kazimierza Wielkiego . W sali ze sklepieniem 
wspartym na kolumnie mogli się w czasie sejmu 1569 roku 
spotykać posłowie przed udaniem się na piętro na posłu-
chanie do monarchy . 

Druga kondygnacja opisywanego gmachu została do-
budowana za panowania i z inicjatywy króla Zygmun-
ta Starego . Jej część stanowiła wielka sień z kominkiem 
i dwoma oknami . Z niej przez drzwi fladrowe, czyli malo-
wane w słoje, można było wejść do sali oświetlonej dwo-
ma oknami . Dalej znajdowała się komnata z kominkiem, 
jednym oknem z szybą szklaną, nielicznymi sprzętami – 
prostym stołem i ławą, oraz małe pomieszczenie kreden-
sowe . Kolejne fladrowe drzwi wiodły z komnaty do sali . 
Ozdobą jej były okna z szybami, w których znajdowały 
się „arma aut insignia”, czyli herby albo znaki, a uważa 
się, że były to szyby witrażowe . Wyposażenie sali stanowił 
prosty stół, pięć ław wkoło oraz piec . Można domniemy-
wać, że w tym pomieszczeniu w czasie sejmu 1569 roku 
spotykali się na narady senatorowie . Następne fladrowe 
drzwi prowadziły do sieni z kominkiem, a następnie do 
sieni z kolumnami, „wybudowanej przez świętej pamię-
ci Jana Baptystę Tęczyńskiego” . Tę salę też można wska-
zać jako miejsce, z którego udawano się do króla na au-
diencję, bowiem dalej znajdowała się wielka sala zwana 
„królewską”. Stało w niej pięć stołów, ławy wkoło i piec . 
Światło dzienne wchodziło tu przez cztery okna z szybami 

witrażowymi . Oświetlał ją świecznik miedziany, zawieszo-
ny na żelaznym łańcuchu . Sala należała do apartamentów 
królewskich . Za nią była kolejna, określona jako „wielka” . 
Dalsze pomieszczenie – sień sklepiona i „ozdobiona” – jak 
zaznaczyli inwentaryzatorzy – przechodziła w balkon z że-
lazną balustradą . Za nią znajdowała się sala wielka, pokry-
ta różnorodnymi malowidłami . Było w niej sześć okien 
z szybami witrażowymi i dwa źródła ciepła – piec i ko-
minek . Znajdowały się tu podstawowe sprzęty – trzy sto-
ły z ławami wokół . Ozdobę stanowiła stojąca pośrodku 
drewniana kolumna pokryta malowidłami . Przypuszczal-
nie owa sala znajdowała się nad położoną na parterze salą 
sklepioną wspartą na murowanej kolumnie i była nawią-
zaniem do jej układu . To obszerne i zdobione pomieszcze-
nie, a również przyległe można wskazać jako miejsce spo-
tkań senatorów i posłów przed spotkaniem z monarchą . 

Na wzgórzu znajdowały się także inne budowle . „Z dru-
giej zaś strony lewej od bramy idąc jest dom murowany ku 
północy przez śp . Jana Tęczyńskiego wojewodę bełzkiego 
i starostę lubelskiego wybudowany” . Zajmowały go urząd 
i sąd grodzki . Na parterze znajdowały się trzy pomiesz-
czenia „starego budowania”, co oznacza, że nowy budy-
nek urzędu powstał na zrębach gotyckiej budowli . Gotyc-
ką pozostałością były: mała sień sklepiona, kolejna mała 
sień oraz sklepiona izba wielka z piecem . Dalej rozpo-
czynał się dom „nowego budowania” ze sklepioną sienią 
i salą urzędowania sądu grodzkiego . Za nią było sklepione 
pomieszczenie, w którym przechowywano akta grodzkie . 
Druga część tego budynku została dobudowana i zawie-
rała w sobie sień i wielką trzyokienną salę oraz komnatę, 
a dalej salę dwuokienną oraz kolejną komnatę . Po stro-
nie drugiej na tej kondygnacji znajdowała się średnia sień 
o dwóch oknach, z których jedno było witrażowe . Przez 
nią można było przejść do sali – prawdopodobnie jadal-
ni – z czterema oknami, zielonym stołem, szafą-służbą 
przeznaczoną do przechowywania naczyń, ławami wokół 
i malowanym piecem, a następnie do komnaty z komin-
kiem, dwoma oknami, gdzie było dwoje drzwi – fladro-
we i proste, malowane na zielono . Przez sień wychodziło 
się do sali, „gdzie zwykle Jego Królewska Mość przeby-
wa”, czyli do apartamentów królewskich . Przy sali „kró-
lewskiej” znajdowały się sala z wyjściem na mur otaczają-
cy zamek i komnata, zajmowane przez monarchę . 

Z diariusza sejmu lubelskiego 1569 roku wynika, że po-
słowie po naradach udawali się „na górę” do króla, bywali 
w „osobnej izbie”, „szli na górę do Panów Rad”, by przed-
stawić swoje konkluzje . Kanonik Marcin Gerstman, po-
seł cesarski wysłany na lubelski sejm, pisał w liście dato-
wanym 7 lipca do biskupa ołomunieckiego, że przez okna 
swojej komnaty król w towarzystwie Filipa Padniewskie-
go, podkanclerzego i biskupa krakowskiego oraz Jana 
Kostki, kasztelana gdańskiego, prezentował dokumenty →
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unii w dwóch egzemplarzach – dla panów polskich i pa-
nów litewskich . 

„Za nowo wybudowaną” częścią wspomnianego wyżej 
gmachu mieszczącego urząd grodzki znajdowały się bu-
dynki gospodarcze . „Stary” drewniany dom, stojący przy 
murze, służył jako skład owsa i beczek . Kolejnym budyn-
kiem gospodarczym była dwuizbowa kuchnia . W jej po-
bliżu usytuowano kurnik . Dalej w kierunku domu man-
sjonarskiego i stoku wzgórza znajdowały się stajnie .

Na dziedzińcu koło muru okalającego zamek stał jesz-
cze jeden dom, zamieszkały przez posługaczkę i piekarza . 
„Ku wschodowi” znajdowało się następne pomieszczenie 
sklepione, określone jako „leżące pod świątynią” .

Do wyżywienia służby zamkowej, urzędników, a także 
dworu królewskiego koniecznym było zgromadzenie za-
pasów żywności . Przeznaczono na ten cel specjalne po-
mieszczenie na dziedzińcu zamkowym, gdzie przecho-
wywano zboża, kasze, mąki, rośliny strączkowe, a także 
mięsa solone i wędzone, szynki i słoninę . 

W południowo-wschodniej części wzgórza znajdował 
się XIV-wieczny kościół zamkowy noszący wezwanie św . 
Trójcy . Inwentarz nie przekazuje informacji o wyglądzie 
budynku kościelnego . W świątyni wyliczono pięć okien 
z witrażami, trzy bez oraz pięć stalli . Obok kościoła stał 
budynek, należący do mansjonarzy zamku lubelskiego . 
Dodatkowych informacji o kościele dostarcza późniejsza 
o około 40 lat wizytacja, przeprowadzona na zlecenie bi-
skupa krakowskiego Bernarda Maciejowskiego przez ka-
nonika Tomasza Josickiego . Według niej w świątyni znaj-
dowały się trzy ołtarze . Wielki ołtarz w prezbiterium miał 
„starożytny” obraz Trójcy Świętej i piękne tabernaculum, 
pokryte „obrazami Zbawiciela i Serafinów” oraz rzeźbę 
złoconą i posrebrzaną . Ponieważ w wizytacji wspomnia-
no, że był „z dawna konsekrowany”, możemy przypusz-
czać, że tak samo wyglądał w okresie sejmu . Przed wiel-
kim ołtarzem wisiała piękna lampa mosiężna . Ściany 
i sklepienia świątyni pokrywały „starożytne malowidła” . 
Wspomniana wizytacja zawiera też informacje o budyn-
ku mansjonarzy . Znajdował się on na południe od kapli-
cy . Był murowany, dość obszerny, z oknami od północy 
i wschodu, z kilkoma pomieszczeniami dla mansjonarzy .

Na zamkowym dziedzińcu stała okrągła wieża „dobrego 
budowania”, czyli najstarsza, XIII-wieczna część zamku lu-
belskiego, związana jeszcze z grodem kasztelańskim . Ze 
wzmiankowanego inwentarza dowiadujemy się, że w wie-
ku XVI pełniła ona rolę więzienia dla szlachty, a jej pod-
ziemia były miejscem przetrzymywania złodziei . Na okrą-
głej wieży znajdował się wówczas zegar, zepsuty, który 
„nie wydawał tonów” .

Wszystkie budowle zamkowe pokrywał dach gonto-
wy „dobry i nowy” . „W środku” zamku znajdowała się 
studnia z  linami do czerpania wody . Wśród urządzeń 

studziennych wymieniony był kierat, umożliwiający na-
pełnienie wodą rur zamkowego wodociągu . Gmachy zam-
kowe określone zostały w inwentarzu jako „umocnione” . 
Dla ewentualnej obrony stały też armaty „na kołach żela-
znych, mocnych, nowych” . 

Tak wyglądały budowle zamku w czasie sejmu lubel-
skiego 1569 roku . Monarcha wysłuchiwał senatorów i po-
słów, prowadził narady dotyczące sformułowania zasad 
połączenia unią dwóch członów monarchii jagiellońskiej, 
brał udział w redagowaniu dokumentów unii . Jak wiemy, 
po długich i burzliwych obradach udało się doprowadzić 
do konsensusu i ostatecznie przyjęto dokument unii pol-
sko-litewskiej . 28 czerwca 1569 roku wszyscy uczestni-
cy mieli poczucie, że zakończył się ważny etap w dziejach 
wspólnego państwa . Wysiłek wielu pokoleń został uwień-
czony sukcesem . Z sukcesu cieszył się monarcha i Polacy, 
natomiast z rezerwą podchodzili do niego delegaci Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego .

Diariusze sejmowe dostarczają informacji, które mogą 
być pomocne w przypuszczalnym określeniu pomiesz-
czeń, w których odbywały się narady oraz audiencje kró-
lewskie . Np . w piątek 21 stycznia panowie i posłowie ocze-
kiwali na przybycie panów litewskich, a gdy ci zjawili się 
„sli nie ku panom koronnym, ale do izby przeciwko”, na-
tomiast „gdy sly czy panowie od krolia, zastali iuż Litwe 
w yzbie, w tey, przez którą yszcz mieli” . Trzy dni później 
„Litwa na zamek przyiechawszy, sli do swej izby, non in 
senatum”, mieli więc na spotkania „osobną izbę” . Zapis z 9 
lutego dostarcza informacji, że panowie rada koronni spo-
tykali się „na górze”, a panowie posłowie mieli swą izbę 
„na dole” . Panowie i posłowie litewscy spotykali się też 
z panami koronnymi . 14 czerwca we środę zeszli się pano-
wie „do mensionarzow do izby na zamku” . Posłowie spo-
tykali się w jednej izbie, a panowie rada w drugiej . 

Po ustaleniu tekstu dokumentu unii, co miało miej-
sce 28 czerwca 1569 roku, jak zanotowano w diariuszu, 
śpiewano po kościołach „Te Deum laudamus” . Pierw-
sze nabożeństwo dziękczynne za dzieło unii odbyło się 
tego dnia w kaplicy zamkowej . Rano monarcha wysłu-
chał tam Mszy św ., a następnie śpiewano uroczysty hymn 
dziękczynny „Te Deum laudamus” . Relacjonuje to Marcin 
Gerstman biskupowi ołomunieckiemu w liście, datowa-
nym 30 czerwca . Na ścianach kaplicy zachowało się kilka 
napisów poświadczających, że przebywali tam uczestnicy 
obrad i uczestniczyli w nabożeństwie . Wyskrobano je na 
tynku . Umieszczone na filarze zawierają samą datę . Jeden 
obszerniejszy – „Unia facta est cum Ducatus Lytwaniae” - 
zachował się na ścianie basztki-obudowy schodów na chór 
muzyczny . Wykonał go Piotr Jeżewski herbu Prus III. Był 
zapewne jednym z posłów nadlimitowych .

W  kaplicy zamkowej na uroczystym nabożeństwie 
mogła zebrać się tylko część panów polskich i litewskich, 
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senatorów, posłów oraz obserwatorów . Dlatego też kolejne 
uroczystości sakralne związane z zawarciem i zaprzysięże-
niem unii, w których mogła uczestniczyć większa liczba 
osób, odbyły się w innych lubelskich świątyniach . Najpierw, 
29 czerwca, w kościele ojców bernardynów pw . Nawrócenia 
św . Pawła, położonym na Przedmieściu Krakowskim . 

Kościół Bernardynów powstał z fundacji lubelskich 
mieszczan w połowie XV wieku . Niestety świątynię 
dosięgła w 1557 roku klęska pożaru, co na podstawie 
kroniki klasztornej opisał ksiądz Jan Ambroży Wa-
dowski: „spalił się także ku większemu żalowi wszyst-
kich okazały kościół murowany od dawna z wielkim 
kosztem, gustownie wystawiony i cały klasztor OO . 
Bernardynów położony poza murami miasta; skle-
pienie tego kościoła zawaliło się, zniesione zaś liczne 
przedmioty do kościoła przez obywateli przedmieścia 
w czasie pogorzeli dla zachowania ,straconymi zosta-
ły . Zgorzały wszystkie ołtarze i obrazy między który-
mi figura ukrzyżowanego Pana Jezusa, stojąca mniej 
więcej od siedemdziesięciu lat według podania nie-
których na środku kościoła, artystycznie i pięknie wy-
konana, a której – jak mówiono – nigdzie podobnej, 
ani w Polsce ani w księstwach niemieckich niebyło, 
ogniem spłonęła”. Dalej pisze Wadowski: „A jednak 
dziwnem zrządzeniem Opatrzności stało się, że świą-
tynia stara św . Pawła już w dwanaście lat po pogorze-
li powstała z ruin i służyła chwale Bożej”. Prace ukoń-
czono w 1569 roku . Świątynia została odbudowana  
i  wyposażona . Zaproszono do jej wnętrza znakomi-
tych gości, w tym zagranicznych . Król Zygmunt August 
powziął decyzję, by uroczyste nabożeństwo zostało od-
prawione w kościele Bernardynów, tym bardziej, że  
29 czerwca przypadało święto apostołów Piotra i Paw-
ła, a świątynia ta nosiła – i nosi – wezwanie Nawró-
cenia św . Pawła . O modlitwach dziękczynnych w tym 
kościele wspominają sprawozdania wysłanników mo-
narchów i zagranicznych dostojników kościelnych . 
Uroczyste nabożeństwo za „szczęśliwość” i powsta-
nie unii prowadził biskup krakowski Filip Padniewski, 
który wygłosił okolicznościowe kazanie . Śpiewano też 
„jednym głosem i sercem” hymn „Te Deum laudamus” . 

1 lipca, już po podpisaniu i zaprzysiężeniu unii, uczest-
nicy obrad, z monarchą na czele, udali się na kolejne na-
bożeństwo dziękczynne do świątyni dominikańskiej . Król 
znał jej wnętrze . W czasie pobytu w Lublinie uczestni-
czył w nim w uroczystościach święta Bożego Ciała, któ-
re tego roku przypadało 8 czerwca . Na miejsce nabożeń-
stwa dziękczynnego wybrano świątynię noszącą wezwanie 
św . Stanisława, pierwszego świętego wywodzącego się 
z narodu polskiego i patrona Królestwa Polskiego, także 
z powodu obszerności budynku kościelnego, mogącego 

pomieścić wielu ludzi, świadków tak ważnego wydarzenia 
w dziejach obu państw – polskiego i litewskiego . 

Wówczas kościół dominikanów był trzynawową bu-
dowlą gotycką . Na przedłużeniu nawy głównej, „obszer-
niejszej” od bocznych znajdowało się prezbiterium „stano-
wiące zarazem chór zakonny”. Były w nim ołtarz główny 
i organy . Kościół miał gotyckie sklepienia i wysokie okna 
dające wnętrzu światło . O wyglądzie budowli przed kata-
klizmem pożaru, który dotknął ją 8 maja 1575 roku, pew-
ne wyobrażenie daje opis autorstwa Sebastiana Fabiana 
Klonowica, poety, a jednocześnie w tym czasie pisarza 
sądu wójtowsko-ławniczego . Opisując zniszczenia doko-
nane przez pożar, wymienił i częściowo opisał ważniejsze 
budowle miasta, w  tym również świątynię dominikańską 
i jej wyposażenie . Był to „[…] budynek prawdziwie kró-
lewski i okazały, pokryty dachówką ceglaną, odznaczający 
się trzema, z tyłu, z frontu oraz pośrodku kościoła, facja-
tami przewybornie zbudowanymi, znakomitym sklepie-
niem ceglanym, o różnych prześlicznych żebrowaniach 
i wklęsłościach zdobny; upiększony artystycznie wykona-
nymi malowidłami ; jaśniejący złoconymi o zadziwiającej 
pomysłowości artystycznej ołtarzami; przystrojony w po-
dziwienia godny sposób bardzo kosztownym organem 
muzycznym, w prezbiterium po prawej stronie umiesz-
czonym i innymi [ . . .] ozdobami przepełniony”. 

Pierwszego lipca król Zygmunt August kazał sobie po-
dać konia, którego trzymano w pogotowiu, jak relacjonu-
je diariusz sejmowy, i pospieszył „mimo rzęsistego desz-
czu” do kościoła św . Stanisława oo . Dominikanów . Tam 
„przed głównym ołtarzem padł na kolana i ze złożonymi 
i podniesionymi w górę rękoma, z promieniejącą od ra-
dości twarzą, donośnym głosem z psałterzystami zaśpie-
wał Te Deum laudamus”. Po ukończeniu śpiewu hymnu 
dziękczynnego biskup krakowski Filip Padniewski odśpie-
wał modlitwy za króla, królestwo i udzielił błogosławień-
stwa, a wszyscy „obecni wzajemnie składając sobie ży-
czenia rozeszli się w podziwienia godnym podniesieniu 
ducha”. Inny diariusz tak opisuje te wydarzenia: „Po od-
prawie przisiąg krol iego moscz wstał z stolka y sedl pro-
sto do konia, bo mu dzierzano koni pogotowiu . W ten ze 
czas, gdi iechal do koscziola, bil wielki descz niezmier-
ny . J iechali do koscziola, do miasta, swietego Stanisla-
wa, panu Bogu dziekowal z nabozenstwem cum senatu 
et nuntiis polonicis et cum magna frequentia hominum . 
Tam panu Bogu swemu w Troyczy iedinemu, z wielkiem 
nabozenstwem, placem dziekowal chwale dawal, Te Deum 
laudamus spiewacz y kazal i sam spiewal . Odprawiwsi na-
bozenstwo, iechal na zamek” . Kanonik Marcin Gerstman, 
donosząc 14 lipca biskupowi ołomunieckiemu o owym 
nabożeństwie, potwierdził te informacje . 

Lubelska tradycja dominikańska podaje, że refektarz 
klasztorny był miejscem uczty urządzonej po zawarciu →
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unii . Ksiądz Jan Ambroży Wadowski, dominikanin, 
znający archiwa zakonne, znalazł na potwierdzenie 
tego faktu informację, zanotowaną przez przeora Ol-
szewskiego w 1825 roku: „Ten to miał zaszczyt klasz-
tor, że w czasie ogłoszonego połączenia Litwy z Polską 
w Lublinie, bal wielki i feta odprawiły się w refektarzu 
klasztornym, czego dowodził napis zostawiony na mu-
rze, ręką czasu starty” . Ksiądz Wadowski dodał także, 
że tradycja klasztorna łączyła z unią „stół drewniany 
okrągły w trzeciej zakrystii przechowywany, na którym 
miała być podpisywana unia” . Gabriela Głodzik, opisu-
jąc tzw . krucyfiks unii, dotarła do zachowanego w Archi-
wum Dominikanów inwentarza wyposażenia klasztoru 
z 1888 roku, gdzie wymieniono: „Stół owalny z blatem 
lipowym, z 4 nogami toczonemi, osadzonemi w takiej-
że ramie owalnej z różnego drzewa danej, ustawiony 
w skarbcu pierwszym, przy którym w 1569 r . podpisy-
wano Akt Unii Litwy z Polską, przeniesiony z Zamku 
Królewskiego, pokryty kobiercem, na kanwie, włócz-
ką w deseń różnokolorowy, wykonany ręką – niepoma-
lowany, lecz w kolorze naturalnym pozostawiony […] 
wraz z kobiercem […]” . Z dalszej historii klasztoru wia-
domo, że stół nie zachował się . Czy był to wymieniony 
w diariuszu sejmu lubelskiego stół, za którym stał mo-
narcha z odkrytą głową, a przed stołem stawali posłowie, 
zaprzysięgając unię, trudno przesądzić . 

W lubelskim klasztorze Dominikanów przetrwała rów-
nież tradycja o zaprzysiężeniu unii na dominikański kru-
cyfiks znajdujący się w zbiorach klasztornych . Wspo-
mniana Gabriela Głodzik określiła go jako przykład 
„nowożytnej rzeźby z kości słoniowej o włoskim pocho-
dzeniu z przedstawieniem żywego Chrystusa” . Jednakże 
porównanie pasyjki z obrazu z dominikańską pokazuje 
wyraźnie, że nie są tożsame i wzorcem dla Jana Matejki 
był inny krucyfiks . 

Pamięć o unii i jej doniosłym znaczeniu wyraziła się 
już w niedługim czasie w sposób materialny . Według tra-
dycji na polecenie królewskie stanął na Przedmieściu 
Krakowskim, przy skrzyżowaniu traktów komunikacyj-
nych, obelisk upamiętniający ten akt . Informacje o po-
mniku zawierała kronika kapucynów lubelskich, których 
świątynia powstała w pierwszej połowie XVIII wieku przy 
rozwidleniu dróg na Przedmieściu Krakowskim . Hiero-
nim Łopaciński przekazał, na podstawie zachowanych 
źródeł, że kolumna miała wysokość 12 stóp, czyli oko-
ło 4 metrów, była wykonana z kamienia i cegły, pokryta 
dachem z dachówki . W specjalnie wymurowanej niszy 
umieszczone zostały dwa posążki, wyobrażające kró-
lewską parę: Jadwigę i Jagiełłę, symbolizujących pierw-
szą unię polsko-litewską . Chciano w ten sposób podkre-
ślić, że dzięki ich małżeństwu po raz pierwszy doszło do 

połączenia dwóch państw . Kolumna niestety nie prze-
trwała . Zachował się jednak jej wizerunek na obrazie nie-
znanego lubelskiego malarza z początku XIX stulecia . Na 
powstałym wówczas placu, prawie na osi fasady pałacu 
Lubomirskich, jest widoczna otynkowana niewysoka ko-
lumna . Stała ona do lat dwudziestych XIX wieku . Przy 
porządkowaniu terenu na Plac Musztry rozebrano po-
stawiony w połowie XVII stulecia kościół bonifratrów, 
a w trakcie tych prac kolumna uległa tak znacznemu 
zniszczeniu, że została rozebrana . Pomnik wznowiono 
w niedługi czas potem dzięki zabiegom Stanisława Sta-
szica . W 1823 roku uzyskał on zezwolenie cara Alek-
sandra I na budowę nowego pomnika upamiętniające-
go unię lubelską . Dzięki temu w 1825 roku na miejscu 
dawnego obelisku powstał nowy . Wykonano go z żelaza, 
odlanego w kieleckich zakładach odlewniczych Króle-
stwa Polskiego . Jego projekt opracował Feliks Bentkow-
ski, historyk literatury i archiwista, urodzony w Lubar-
towie . Pomnik ma kształt wysokiego czworobocznego, 
zwężającego się ku górze obelisku . Mierzy ponad 11 me-
trów . W dolnej części frontowej znajduje się płyta ze zło-
coną płaskorzeźbą, przedstawiającą dwie postaci poda-
jące sobie dłonie . Symbolizują one Polskę i Litwę, bądź 
Jadwigę i Jagiełłę . Autorem płaskorzeźby jest działający 
w pierwszej połowie XIX wieku rzeźbiarz Paweł Maliń-
ski . Napis na płycie jest także informacja o wydarzeniu 
i dziejach pomnika: EPOKA POMNIKA MDLXIX/ PO-
ŁĄCZENIE LITWY Z KORONĄ/ ODNOWIONY ROKU 
MDCCCXXV . Obelisk postawiono na niewielkim ziem-
nym wzniesieniu . Uroczystość odsłonięcia miała miejsce 
26 sierpnia 1826 roku . 

W przypadku końca losów pierwszego pomnika unii 
można zawierzyć autorom, ponieważ wydarzenia te były 
stosunkowo nieodległe czasowo okresu powstania prze-
wodników . Jasny jest powód umieszczenia w niszy kolum-
ny postaci Jadwigi i Jagiełły, dzięki którym pierwsza unia 
polsko-litewska doszła do skutku . 

Warto przy okazji wskazać właściwe miejsce, w któ-
rym w czasie sejmu unijnego odbył się kolejny hołd pru-
ski, złożony Zygmuntowi II Augustowi przez Albrech-
ta II Fryderyka Hohenzollerna . Niektórzy autorzy, idąc 
drogą podaną przez XIX-wiecznych poprzedników, po-
dawali, że był to dzisiejszy Plac Litewski . Wiemy jednak 
z pewnością, że wydarzenie to odbyło się w dniu 19 lip-
ca na Przedmieściu, w pobliżu Bramy Krakowskiej . Pisa-
li o tym profesorowie Mirosław Korolko i Ryszard Szczy-
gieł . Dowodem na potwierdzenie tej lokalizacji może być 
uważna lektura „Proporca albo hołdu pruskiego” Jana Ko-
chanowskiego, obserwatora tego wydarzenia, a także ra-
chunki królewskie . 

Grażyna Jakimińska
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Obchodzenie na Lubelszczyźnie rocznic, które 
wpłynęły pozytywnie na bieg wydarzeń nie tylko w Polsce, 
stało się patriotycznym obowiązkiem . Na początku pra-
gnę wyrazić radość, że upamiętnianie uroczystości rocz-
nicowych związanych z Unią Lubelską, a obchodzonych 
w 2019 roku z okazji minionego 450-lecia od jej zawarcia 
w 1569 roku, znalazło już dotychczas swój wyraz w Lubli-
nie w bardzo wielu wymiarach: duchowych, materialnych, 
artystycznych i naukowych, o czym informowały media . 
Poniższy tekst można rozpatrywać w ramach pokłosia wy-
wołanego tym 450-leciem . 

Prawdopodobnie najwcześniejszy monument w kształ-
cie czworobocznego obelisku z kamienia i cegły został 
wzniesiony na polecenie samego króla Zygmunta Augusta 
w centrum Lublina, gdzie według tradycji znajdowało się 
obozowisko Litwinów . Przybyli oni na obrady dotyczące 
bezpieczeństwa Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego . 
Autor przewodnika po Lublinie, wydanego w 1839 roku, 
Seweryn Zenon Sierpiński, opisując place i pomniki lu-
belskie wspomniał, że na placu Litewskim istniał muro-
wany pomnik w podstawie którego umieszczono „dwie 
kamienne statuy Władysława Jagiełły i Jadwigi”, wystawio-
ne w roku 1569 przed pałacem rządowym . Pomnik prze-
trwał do początku XIX wieku, gdy został usunięty przez 
Rosjan (1825)1 . podczas urządzania placu musztry dla sta-
cjonującego w Lublinie rosyjskiego wojska . Ponieważ Lu-
blin leżał od 1815 roku w obrębie utworzonego wówczas 
Królestwa Polskiego, którego królem, a jednocześnie ca-
rem Rosji był Aleksander I, musiano od niego uzyskać 
pozwolenie na upamiętnienie dawnego wydarzenia mię-
dzynarodowego, które przypominało jego dawne, nieist-
niejące znaczenie . O tym chciano zapomnieć w kręgach 
dworskich, ale car rosyjski chciał uchodzić za protektora 
i dobroczyńcę Królestwa Polskiego i prawdopodobnie dla-
tego zgodził się na odbudowanie pomnika . 

Inicjator odbudowania obelisku – ks . Stanisław Sta-
szic (1755–1826) należał do ludzi znaczących, ale mu-
siał na swą działalność uzyskać carską aprobatę i  to 
mu się udało zrobić . Dodajmy jeszcze, że ks . Staszic 
1 S .Z . Sierpiński, W Drukarni Maxymiliana Chmielewskiego, Warszawa 1839 (re-
print Lublin 2002), s . 72–73 .

wchodzący wówczas w skład władz rządowych Króle-
stwa Polskiego w randze Radcy Stanu i jako współtwór-
ca, a od roku 1805 prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk 
w Warszawie, w którym Polacy dzięki życzliwości cara 
prowadzili badania naukowe . Zatem ks . Stanisław Staszic 
wykorzystując życzliwość władcy, działał dość szybko, tak 
jakby przeczuwając nadchodzącą śmierć, która rzeczywi-
ście nastąpiła 20 stycznia 1826 r . Działał w porozumieniu 
ze Stanisławem Potockim – Prezesem Senatu i resortu wy-
znań (Komisji Rządowej Wyznań Religijnych i Oświecenia 
Publicznego) . Wiadomo też, że ks . S . Staszic był również 
działaczem gospodarczym, dbającym o polski przemysł 
wydobywczy i przetwórczy, co miało znaczenie w dopro-
wadzeniu do wzniesienia nowego i wykonanego z żelaza 
obelisku już w latach 1825–18262 . Powstał on na usypa-
nym kopcu na placu Litewskim, w pobliżu Krakowskiego 
Przedmieścia i w sąsiedztwie siedziby władz rządowych,  
tj . Komisji Województwa Lubelskiego (pałac poradziwił-
łowski zaadaptowano do potrzeb urzędu w 1823 r .)3 .

Imponujący obelisk upamiętniający najważniejsze wy-
darzenie związane z miastem zmontowano z płyt żeliw-
nych, odlanych w Samsonowie k . Kielc, gdzie funkcjo-
nowała wówczas największa w Królestwie Polskim huta 
żelaza . Na części frontowej pomnika usytuowano pozła-
caną płaskorzeźbę przedstawiającą dwie kobiety uosa-
biające Litwę i Polskę, które podają sobie dłonie na znak 
zawartego przymierza . Postać kobieca w rzymskiej to-
dze i  królewskiej koronie na głowie symbolizuje Koro-
nę, a Litwę kobieta w greckim chitonie, z książęcą mitrą 
na głowie . Pod ich uściśniętymi dłońmi umieszczono tar-
cze herbowe: po stronie Korony orła piastowskiego, a po 
stronie Litwy Pogoń . Z drugiej strony, modnego w tamtej 
epoce klasycystycznego obelisku, widniał bardzo czytel-
ny złocony podpis: POŁĄCZENIE LITWY Z KORONĄ . 
Na bocznych ścianach cokołu widniały daty: podpisania 
aktu unijnego oraz odbudowania pomnika (1826) . Sier-
piński w swoim przewodniku zauważył, że plac Litewski 
ozdobiony jest „pałacem Rządowym, gmachami Kontroli 
2 Ks . S . Janeczek, Staszic Stanisław ks, w: Encyklopedia katolicka, t . 18, red . E . Gi-
gilewicz, Lublin 2013, kol . 877–879 .
3 Sierpiński, dz . cyt ., s . 72, 158 . 

Pomnik Unii Lubelskiej 
na pocztówkach, 
fotografiach i w legendzie

piotr paweł
gach

→
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Przemarsz wojsk austriackich r. 1916
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Plac Litewski z pomnikiem Unii Litewskiej w 1931 r. 
(Album lubelski. Wędrówki po dawnym i współczesnym 
mieście, red. L. Dulik, W. Golec, Lublin 2016, foto. 119.

Pomnik Unii Lubelskiej na tle frontonu kościoła i klasztoru 
kapucynów w 1857 r. Lit. wg. rys. Adama Lerue, lit.  Julian 
Cegliński w: Album Lubelskie, Oddział 1, Warszawa 1857.
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Skarbu i Kościołem Kapucynów . Obszerny z najwspanial-
szemi na miasto widokami, [a jedna jego] połowa przezna-
czona jest na musztry wojskowe, druga pięknemi klombami 
róż i akacyi zasadzona, a pośrodku stoi wielki pomnik, 46 
stóp wysoki, cały czarny, wyrobiony z lanego żelaza”4 . Jego 
wysokość i usytuowanie można również ocenić współcze-
śnie, bo zachował się w całości na uformowanym pagórku . 
Dzięki temu można go łatwo rozpoznać na starych pocz-
tówkach i rycinach . Zmieniał się jednak istniejący wokół 
niego, kontekst społeczno-kulturowy i przyrodniczy, a któ-
ry zdołaliśmy w pewnym stopniu zrekonstruować na załą-
czonych ilustracjach i reprodukowanych pocztówkach .

W ciągu XIX wieku mieszkańcy Lublina gromadzi-
li się wokół pomnika wielokrotnie, podobnie jak w cza-
sach po odzyskaniu niepodległości w roku 1918 i w nie-
których okresach PRL-u . Dzięki zachowanym rysunkom, 
a przede wszystkim pocztówkom, możemy stwierdzić, 
przy jakich okazjach odbywały się te zgromadzenia, jak 
były liczne i w jakich nastrojach uczestniczyli w nich Lu-
blinianie, gromadząc się na uroczystościach o charakterze 
oficjalnym, a zarazem religijnym . 

Na litografii wykonanej przez A . Lerue i  wydanej 
w roku 1857 widzimy czarny obelisk pomnika odsłonię-
ty w całej okazałości w 1826 r . i ozdobiony krzewami oraz 

4 Sierpiński, dz . cyt ., s . 26, 72, 176 (podana data odsłonięcia pomnika rok 1826) .

drzewami, na tle wyraźnie zarysowanych fasad kościołów: 
OO . Kapucynów i z lewej strony widocznego powizytkow-
skiego . Widać też w pobliżu pomnika kontury nabierają-
cego kształtu skweru miejskiego z wytyczonymi alejkami 
i posadzoną przy nich roślinnością, która w następnych la-
tach przysłoni nieco sam pomnik . Na omawianym obraz-
ku ukazane zostały tylko pojedyncze osoby, obowiązywał 
bowiem zakaz zgromadzeń publicznych, który nie obo-
wiązywał wówczas, gdy miały być wykonane kary śmierci 
na powstańcach – buntownikach, aby Polacy wiedzieli, co 
im grozi, gdy nie będą posłuszni narzuconej władzy . Taka 
egzekucja została wykonana pod pomnikiem Unii Lubel-
skiej na czterech młodzieńcach ujętych na ulicach Lublina 
z bronią w ręku . Byli oni uczestnikami Powstania Listopa-
dowego, a rozstrzelano ich wieczorem 11 marca 1831 roku 
przed pomnikiem Unii5 .

Pierwsza z drukowanych pocztówek, do której dotar-
liśmy, pochodzi z 1903 roku z nadrukowanymi pozdro-
wieniami z Lublina . Widać na niej charakterystyczną 
bryłę pomnika ogrodzonego drewnianym płotem . Dru-
ga pocztówka z dokładną datą: 5 XI 1905 pokazuje nam 
tłum, głównie mężczyzn, nad którymi powiewają sztan-
dary z wyhaftowanymi białymi orłami . One wskazywa-
ły im i jednoczyły dążenia do odzyskania niepodległości 
5 T . Mencel, Lublin w okresie walk narodowowyzwoleńczych (1795–1864), w: Lu-
blin 1317–1967, praca zbiorowa pod red . H . Zinsa, Lublin 1867, s . 131 .

Procesja z okazji święta Bożego Ciała z feretronami i obrazami religijnymi (28 IX 1925) (Pocztówka ze zbiorów Z. Nestorowicza).

→
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Uroczystości państwowe w latach 1932-1935
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Rzeczypospolitej . Na trzeciej pocztówce widniał frag-
ment przemarszu wojsk austriackich w charakterystycz-
nych mundurach i hełmach na głowach (rok 1916) . W tle 
widoczny jest nie tylko nasz pomnik, ale również olbrzy-
mi budynek cerkwi prawosławnej z cebulastymi wieża-
mi, wzniesionymi na znak potęgi i dominacji nad Pola-
kami jednego z okupantów . Obok cerkwi można dostrzec 
olbrzymi słup telegraficzny, tkwiący przed niewidoczną 
pocztą, a sygnalizujący dokonujące się przemiany gospo-
darcze i społeczne w bardzo eksploatowanym i wyniszcza-
nym przez wojnę kraju . Na kolejnej pocztówce możemy 
podziwiać kondukt procesji Bożego Ciała z lat dwudzie-
stych XX wieku, z wieloma niesionymi feretronami i ob-
razami religijnymi oraz zapalonymi świecami gromnicz-
nymi . Oddaje ona nastroje i  teatralność towarzyszącą 
orszakom religijnym tego okresu .

Na następnej pocztówce widzimy przemarsz-defiladę 
wojska garnizonu lubelskiego, której towarzyszy grająca 
orkiestra dęta i pokaźna grupa mężczyzn, kobiet, młodzie-
ży i dzieci, wyraźnie zadowolonych i uśmiechniętych z po-
wodu usłyszanych taktów muzyki marszowej, do której 

ustawiane są i przygotowywane poczty sztandarowe . Cia-
sno ustawieni przechodnie zajmują miejsca tuż przy po-
mniku Unii Lubelskiej oraz po obu stronach ulicy Kra-
kowskie Przedmieście . 

Inny pomnik, usytuowany na placu Litewskim, poświę-
cony jest Konstytucji 3 Maja 1795 roku z Grobem Nie-
znanego Żołnierza . Odsłonięto go w latach dwudziestych  
XX wieku . Po drugiej wojnie światowej stał on mało wi-
doczny, bo przysłonięty krzakami w pobliżu zejścia do pu-
blicznych toalet . Dopiero w 1981 roku został z nich wydo-
byty, uzupełniony o cokół i orła w koronie, wzbijającego 
się do lotu . Został on umieszczony w dzisiejszym miejscu 
i odnowiony przez Edwarda Kotyłło . Wszystkie te zmia-
ny zostały zaaprobowane przez mieszkańców Lublina, ale 
nie od razu zyskały aprobatę władz miejskich, które naka-
zały milicji i zomowcom pałowanie oraz karanie manda-
tami wszystkich tych, którzy składali wieńce i kwiaty oraz 
zapalali znicze przed pomnikami znajdującymi się na pla-
cu Litewskim .

Piotr Paweł Gach

Jedna z najstarszych pocztówek z widokiem pomnika Unii 
Lubelskiej „Pozdrowienia z Lublina” wydruk z 1903 r. 
(Pocztówka ze zbiorów Z. Nestorowicza).

Pocztówka z listopada 1905 roku
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Unia Lubelska to jedna z najpiękniejszych i najważ-
niejszych kart w historii Polski . Niewiele było podobnych 
wydarzeń w dziejach świata, które bez rozlewu krwi do-
prowadziły do zjednoczenia tak różnych państw, narodów 
i ludów . W 1569 roku, po wielu przeciwnościach i nego-
cjacjach rozciągniętych w czasie na niemal dwa stulecia, 
powstała Rzeczpospolita Obojga Narodów . Jej tereny za-
mieszkiwali Polacy, Litwini, Rusini, Niemcy, Żydzi, Tata-
rzy, Ormianie oraz Cyganie . Choć w wyniku unii wszyscy 
byli mieszkańcami jednej Rzeczpospolitej, zachowali swą 
odrębność narodową i wyznaniową w myśl zasady „wolni 
z wolnymi, równi z równymi” . Co istotne Litwa zachowała 
swoją odrębną nazwę, skarb państwa, sądownictwo, języ-
ki urzędowe, administrację i wojsko . Państwa łączyła na-
tomiast osoba władcy, wspólna polityka zagraniczna, mo-
neta oraz obrady sejmowe . Również przywileje nadawane 
szlachcie były takie same na terenach całej Rzeczpospo-
litej . Dzięki tej niezwykłej wspólnocie opartej na posza-
nowaniu dla różnorodności kraj stał się potęgą zarówno 

militarną jak i gospodarczą . Dobrze wykorzystano jego 
potencjał ekonomiczny, szczególnie w produkcji żywno-
ści, przez co stał się w XVI wieku „spichlerzem Europy” . 
Unia Lubelska miała też ogromne znaczenie kulturowe . 
Szlachta litewska i ruska przejmowały wzorce polskie i za-
chodnie, a polska – wschodnie i orientalne, co zadecydo-
wało o wyjątkowości Rzeczypospolitej Obojga Narodów . 
Zjednoczone państwo stało się w ten sposób mostem mię-
dzy Wschodem a Zachodem, obszarem wymiany kulturo-
wej o niespotykanej dotąd intensywności . Pomimo wielu 
wrogów i wojen, z którymi nieustannie zmagało się pań-
stwo, związek ten przetrwał niemal 250 lat, aż do czasu 
rozbioru przez Austrię, Rosję i Prusy . 
Z okazji obchodów jubileuszu 450-lecia zawarcia 
Unii w Lublinie zorganizowano szereg interesujących 
działań artystycznych, spektakli, koncertów, wystaw . Przy-
pominamy jedną z nich autorstwa dra Dominika Szulca 
prezentowaną w Bibliotece Wojewódzkiej im . Hieronima 
Łopacińskiego .  `         RED

Unia polsko-litewska, która przyjęła w 1569 r . formę unii realnej (rzeczowej), zakończyła trwający od 
1385 r . proces zbliżania do siebie Polski i Litwy . Rządzona przez dynastię Jagiellonów przyjmowała w tym okresie róż-
ne formy – od unii dynastycznej, przez personalną, do wspomnianej realnej . Często były one uzupełniane także o inne 
dodatkowe elementy, takie jak sojusz obronny . Mnogość zawieranych w latach 1385–1569, zwłaszcza zaś w okresie 
1385–1447 oraz 1499–1501 układów polsko-litewskich, nie świadczy jednak w tym przypadku o postępie zacieśniania 
wzajemnych stosunków, a raczej o powtarzających się problemach w dwustronnych relacjach . W efekcie długo wycze-
kiwana unia zawarta w Lublinie w 1569 r . doszła do skutku tylko dzięki zdecydowanej postawie panującego Zygmun-
ta Augusta, który doprowadził do niej, nie tyle namawiając panów litewskich, ile wchodząc na drogę szantażu i zła-
mania danych im wcześniej przyrzeczeń . Nie tylko bowiem obiecał, że nie doprowadzi do zawarcia ścisłej unii bez ich 
zgody, której ci w Lublinie nie udzieli, ale również odłączył od Litwy część terytoriów i przyłączył je do Polski, grożąc, 
że mogłoby stać się tak z całym państwem litewskim . Mimo tych okoliczności, które towarzyszyły zawarciu układu lu-
belskiego, okazał się on wyjątkowo trwały . Przerwał aż do 1791 r ., gdy Polska i Litwa na krótko – do ostatecznego ich 
rozbioru w 1795 r . – stały się państwem jednolitym pod względem ustrojowo-prawnym .

Dominik Szulc

Droga Polski i Litwy  
do Unii Lubelskiej

Wolni z wolnymi, równi z równymi!

→
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Miejsca zawierania unii w latach 1385–1569 na tle zmian 
granic Polski i Litwy (opr . R . Niedźwiadek) .
Places of the union in the years 1385–1569 against the 
background of changes in the borders
of Polish-Lithuanian Commonwealth .
Legenda:
a – przybliżone granice państwa polskiego w początku 
jego historii (ok . 990 r .); 

b – granice Królestwa Polskiego w przeddzień zawarcia 
polsko-litewskiej unii personalnej (ok . 1370 r .); 
c – granice Rzeczypospolitej Polskiej 1 września 1939 r .; 
d – województwo lubelskie w granicach z 1999 r .; 
e – granice Polski po 1945 r .; 
f – granice Rzeczypospolitej polsko-litewskiej w 3 . deka-
dzie XVII w .; 
g – główny przebieg szlaku Kraków-Lublin-Wilno i jego 
warianty;
h – miejsca zawarcia układów polsko-litewskich .

Wystawę Dominika Szulca „Droga Polski i Litwy do 
Unii Europejskiej” przygotowano w ramach projektu 
„Dzieje unii polsko-litewskiej w latach 1492-1569. Od 
unii dynastycznej do realnej” realizowanego ze środków 
Narodowego Centrum Nauki w Instytucie Historii 
im. T. Manteuffla PAN. Badania wstępne zrealizowano 
dzięki stypendium Fundacji Lanckorońskich
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Ziemia lubelska na granicy państw unii

W 1562 r . Zygmunt August określił Lublin jako [mia-
sto] leżące w samym środku między Polską, Litwą i Rusią . 
Przypomnijmy, że już akt unii horodelskiej z 1413 r . prze-
widywał Lublin lub Parczew na stałe miejsca zjazdów pol-
sko-litewskich . Później kilkukrotnie dochodziło tam do ta-
kich zjazdów, zaś w połowie XVI w . do sejmów koronnych 
z udziałem delegacji litewskiej . Parczew był polskim punk-
tem granicznym na dawno już ustalonym trakcie Kraków–
Wilno . Już w 1401 r . poświadczono istnienie w nim komory 
celnej . Wg ordynacji królewskiej z 1508 r . posłańcy koron-
ni na Litwę winni otrzymywać tam konie . Był to także waż-
ny punkt podczas objazdów granicy przez komisarzy z obu 
państw, zapewne miejsce ich zjazdu w 1529 r . W 1564 r . za-
notowano krzyżowanie się w Parczewie dróg z Lublina na 
Litwę oraz z Rusi do Łukowa i dalej do Wielkopolski . Przy 
wjeździe do miasta, po zachodniej stronie rzeki Konotopy 
znajdował się obwarowany i dobrze wyposażony dwór lub 
zamek królewski . Zdaniem Ryszarda Szczygła mógł być to 
monarszy dwór myśliwski, o czym miałby świadczyć herb 
Parczewa, zawierający wizerunek stojącego lub biegnące-
go jelenia . Był otoczony parkanem, oddzielającym go od 

miasta, wyposażony w baszty strażnicze i na tyle obszerny, 
aby pomieścić dwór monarszy . Istniał jeszcze podczas sej-
mu koronnego w Parczewie w sierpniu 1564 r ., kiedy w jego 
sali senatorskiej Zygmunt August przyjął legata papieskiego 
kard . Franciszka Commendoniego, który przedłożył królo-
wi postanowienia Soboru Trydenckiego . Dwór spłonął jed-
nak wraz z miastem w pożarze z 1567 r . Nie dziwi zatem, że 
w lipcu 1568 r . jeden z litewskich informatorów kard . Stani-
sława Hozjusza donosił mu, że monarcha zamierza zwołać 
sejm wspólny w Lublinie . Dogodność tego miasta do odby-
wania dużych zgromadzeń polegała na jego wielkości . W do-
bie sejmu lubelskiego 1569 r . miasto przekraczało 500 do-
mów i kamienic . Według szacunków historyków w 1573 r . 
Lublin (wraz z Podzamczem) zamieszkiwało 6793 ludzi . O ile 
w 1570 r . tak w nim, jak i na jego przedmieściach zlokalizo-
wanych było 21 domów i dworów szlacheckich, o tyle jeszcze 
w 1564 r . było ich tylko 15 . Miasto posiadało także wodociąg 
i łaźnię . Ok . 1575 r . poseł wenecki Hieronim Lippomano pi-
sał, iż centralne położenie Lublina wśród prowincji polskich 
sprzyja przybywaniu tam Litwinów, Rusinów, Ormian, Mo-
skali, Tatarów i wielu innych . 

Obok żelaza kamień był dla naszych przodków najtrwalszym nośnikiem informacji; głaz polodowcowy 
z rytami ze wsi Branica Suchowolska, gm. Wohyń, pow. Radzyń Podlaski (2015 r.)
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W II połowie XVI w . Parczew leżał zaledwie 6 km od 
granicy polsko-litewskiej . Zwołanie przez Zygmunta Au-
gusta w 1568 r ., w przeddzień sejmu lubelskiego, także sej-
mu litewskiego w Wohyniu, leżącym naprzeciw Parczewa, 
po drugiej stronie granicy, karze przypuszczać, że rów-
nież to miejsce było wykorzystywane przez panów litew-
skich na potrzeby noclegowe . W sąsiedztwie miasta zloka-
lizowany był dwór podkanclerzego litewskiego Ostafiego 
Wołłowicza . Oprócz tego w mieście znajdowało się aż 26 
karczm piwnych, 2 z gorzałką i 1 miodowa . To wyjaśnia-
łoby dlaczego ostatni z sejmów litewskich przed sejmem 
lubelskim 1569 r . odbył się właśnie w Wohyniu, nie zaś 
w Brześciu, leżącym dalej od Lublina, gdzie Litwini ostat-
ni raz zjechali się w 1566 r . 

Granica między należącym wówczas do Królestwa Pol-
skiego powiatem lubelskim a ziemią brzeską Wielkiego 
Księstwa Litewskiego biegła lasami i bagnami na połu-
dniowy-wschód, pozostawiają Międzyrzec i Wohyń po 
stronie litewskiej, a Parczew po polskiej . W XVIII w . kil-
kukrotnie wspominano dawne kamienne znaki graniczne 
między tymi terytoriami . Chodziło tu o napisy i rysunki 
ryte w głazach polodowcowych, których większość znisz-
czono ponad 100 lat temu celem wybrukowania nimi 
dróg . Nie oznacza to jednak, że łatwo było je skruszyć, 

Krzyż, nawet o nietypowym kształcie, zawsze sakralizował, 
zabezpieczał przed naruszeniem miejsca, takiego jak punkty 
i znaki graniczne; głaz ze wsi Branica Suchowolska

Gdy granicę objeżdżano na znakach granicznych ryto wyobrażenia końskich kopyt; głaz ze wsi Dąbrowa, gm. Wohyń (2015)



n u m e r  7  ( 9 8 )  n u m e r  s p e c j a l n y  2 0 1 9  •  3 3

co wyjaśnia ich wykorzystanie jako znaki graniczne . Z ła-
twością bowiem niszczono inne znaki jak drzewa z rytymi 
symbolami oraz kopce ziemne . Tego typu przejawy kultu-
ry materialnej są dziś bardzo rzadko spotykane . Dotych-
czas głazów takich odnalazłem w ziemi lubelskiej cztery . 
Kierowałem się przekazem źródeł pisanych oraz informa-
cjami miejscowej ludności, które weryfikowałem podczas 
wypraw terenowych .

Wiele nośników informacji straciliśmy bezpowrotnie, gdyż w początku 
XX w. posłużyły do brukowania dróg, jak ten nieistniejący już głaz 
ze wsi Zbulitów (pow. Radzyń) z rytami krzyży, podków i innymi 
niezidentyfikowanymi utrwalonymi przez Józefa Smolińskiego 
na fotografii z 1899 r. („Światowid”, t. 2, 1900 r., s. 120).

Ziemia lubelska widoczna na mapie tzw. 
radziwiłłowskiej Tomasza Makowskiego 
z 1613 r. (reprodukcja ze zbiorów muzeum 
zamkowego w białoruskim Nieświeżu)
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„Obraz Unii Lubelskiej” na płótnie 
i w naszej świadomości...

„Obraz Unii Lubelskiej” rozumieć można dwojako . 
Po pierwsze dosłownie, jako obraz o niebagatelnych roz-
miarach (298 x 512 cm) . Po drugie, jako próbę przedsta-
wienia pewnego procesu politycznego, który zakończył się 
w Lublinie 450 lat temu . Zwłaszcza to ostatnie wydaje się 
istotne, gdyż olejne płótno Jana Matejki już od kilku po-
koleń tworzy wyobrażenie Unii Lubelskiej u przeciętnych 
Polaków . Powstałe w 1869 r ., przechowywane jest obecnie 
w muzeum na zamku lubelskim, szczególnie do tego pre-
dystynowanym jako miejscu obrad sejmowych i negocja-
cji polsko-litewskich z 1569 r . 

Gdy obraz powstawał Matejko miał 31 lat . Dziś wy-
obrażamy go sobie zazwyczaj jako siwego, zaawansowa-
nego wiekiem mężczyznę . W 1869 r . tak jednak nie było . 
Do malowania „Unii” przystępował bowiem młody czło-
wiek z czarnym wąsem i krótką bródką . Obraz powstał 
w trudnym dla Matejki okresie, gdy urodzona w 1867 r . 
jego córka Helena – w przyszłości także malarka – ciężko 
chorowała . „Unia” była także dla Jana pierwszym obrazem 
wielkoformatowym, powstałym po ostro skrytykowanym 
(zarówno pod względem malarskim, jak również treści hi-
storycznych) w prasie „Rejtanie” z 1866 r . Matejko wpadł 
prawdopodobnie wówczas w przejściową depresję, której 
efektami były mało znany i niewielki obraz jakże wymow-
nie zatytuowany „Ogłaszanie wyroku śmierci Janowi Ma-
tejce na Rynku w Krakowie” (1867) .

 Obraz „Unii Lubelskiej” Jana Alojzego Matejki z 1869 r . 
(własność Muzeum Narodowego w Warszawie, obecnie 
w depozycie w Muzeum Lubelskim)

Matejko oddał w „Unii Lubelskiej” przede wszyst-
kim autorską, subiektywną i pełną symboliki wizję zawar-
cia porozumienia polsko-litewskiego . Elementami tej wizji 
były m .in . zastosowany przez niego dramatyzm i wielo-
postaciowość sceny zawarcia unii, jak również nawiąza-
nia (nieliczne jednak) do historii Rzeczypospolitej w XVII 
i XVIII w . Jakkolwiek nawet te elementy przedstawienia, 
które nie pasują do 1569 r ., malarz przedstawił z dbałością 
o szczegóły . Wiemy, że odwiedzał Bibliotekę Jagiellońską, 
gdzie przeglądał stare kodeksy z miniaturami i drzewo-
rytami, czego efektem było powstanie w 1860 r . cyklu kil-
kuset miniatur kostiumologicznych pod tytułem Ubiory 
polskie . Co prawda do obrazu „Unii” pozowała Matejce 
rodzina, tam jednak, gdzie mógł, starał się oddać fizjono-
mię postaci historycznych i detale ich strojów – Zygmun-
ta Augusta przedstawił z brodą znaną z trojaków emito-
wanych od 1562 r ., oraz z wizerunku sejmu koronnego 
umieszczonego w zbiorze praw Królestwa Polskiego opra-
cowanego przez Jana Herburta i wydanego w 1570 r ., sio-
strę króla Annę Jagiellonkę skopiował z jej obrazu koro-
nacyjnego z ok . 1586 r ., wojewodę wileńskiego i kanclerza 
litewskiego Mikołaja Radziwiłła „Rudego” sportretował 
z rudą czupryną i brodą, malując biskupa krakowskie-
go Filipa Padniewskiego, wzorował się na jego portrecie 
olejnym znajdującym się w krużgankach kościoła Fran-
ciszkanów w Krakowie, twarz prymasa Jakuba Uchań-
skiego przedstawił tak, jak uczynił to na jego nagrobku 
w katedrze łowickiej w latach 1580–1583 Jan Michałowicz 
z Urzędowa, zaś na piersi przyszłego pierwszego interre-
xa  umieścił XIV-wieczny racjonał biskupów krakowskich 
(sic!) znany mu ze skarbca katedry wawelskiej . 

Identyfikacja namalowanych przez Matejkę postaci wg 
„Objaśnienia do obrazu Unia Lubelska” Andrzeja Jana 
Dudraka z 1869 r . (zbiory Biblioteki Narodowej)
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Objaśnienia do obrazu Unia 
Lubelska  Jana Matejki

1. Zygmunt August
2. Jakub Uchański, prymas
3. Łukasz Górka, generał wielkopolski
4. Stanisław Hoziusz, kardynał
5. Jan Firlej, marszałek wielki koronny
6. Marcin Zborowski, kasztelan krakowski
7. Mikołaj Milewski, hetman wielki koronny
8. Mikołaj książę Radziwił rudy
9. Jan Chodkiewicz
10. Jan Łaski

11. Walerian Protasiewicz, biskup wileński
12. Jan Kostka, kasztelan gdański
13. Frycz Modrzewski
14. Bazyli, książę Ostrogski
15. Janusz książę Ostrogski
16. Ostafij Wołłowicz
17. Roman książę Sanguszko
18. Michał książę Wiśniowiecki
19. Stanisław Tarnowski
20. Marcin Kromer
21. Andrzej Tenczyński
22. Albrecht, książę pruski, lennik
23. Tenczyńska

24. Albrecht, książę pruski, lennik
25. Anna Jagiellonka
26. Szydłowiecka
27. Herbertówna
28. Firlejowa
29. Filip Padniewski, biskup krakowsk
30. Rafał Leszczyński
31. Sędziwój Czarnkowski, 
marszałek izby poselskiej
32. Jan Hubert z Felsztyna
33. Walenty Dębiński, podskarbi wielki koronny
34. Myszkowski
35. Olbracht Łaski
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Zaczęło się w Krewie...

Jak stwierdził prof . Grzegorz Błaszczyk, unia 
krewska należy do najważniejszych wydarzeń w stosun-
kach polsko-litewskich, a nawet szerzej – w dziejach Eu-
ropy Środkowo-Wschodniej. Obecnie Krewo jest prowin-
cjonalnym miasteczkiem białoruskim, funkcjonującym 
w cieniu stolicy miejscowego rejonu administracyjnego 
– Smorgoń, znanych niegdyś ze słodkich obwarzanków 
i istniejącej w XVI/XVII–XIX w . szkoły tresury niedźwie-
dzi zwanej Akademią Smorgońską . Tak w 1843 r . opisywał 
przeszłość Krewa w okresie „litewskim” znany historyk, 
rodzinnie związany z nieodległą Oszmianą Michał Ba-
liński: Sławne to jest i wiekopomnemi wypadkami w dzie-
jach litewskich uświęcone miejsce. Okolice bezleśne, kamie-
niami gęsto usiane, zdają się uprzedzać przybywającego, że 
jest to scena krwawego dramatu, który się tu przed wieka-
mi odegrał. 

Historia zatacza tu koło, jak w litewskim związku fraze-
ologicznym oznaczającym „zataczanie koła” (kreivas), bli-
skim fonetycznej nazwie wsi w języku litewskim „krievas” 
(Krėvas) . To na zamku krewskim więziony był i zmarł 
ostatni obrońca pogańskiej Litwy książę Kiejstut, być może 
zamordowany z rozkazu swego bratanka Jagiełły, pierwsze-
go z Jagiellonów . Dziś Wieżą Kiejstuta nazywa się jedyną 
zachowaną, choć już zrujnowaną basztę zamkową . Z dru-
giej strony zamek krewski był w sierpniu 1385 r . świad-
kiem zjazdu politycznego, który zapoczątkował 400-let-
nią historię unii polsko-litewskiej . 

Z dawnego splendoru Krewa niewiele dziś pozostało . Nie-
zabezpieczone mury obwodowe zamku rozpadają się . Pod 
Wieżą Kiejstuta straszy kupa kamieni pochodzących z roz-
sypanego fragmentu obwarowań zamkowych . Z zabudowań 
majdanu nic nie zostało . Niewielu jest tu też turystów . Tym 
niemniej miasteczko posiada swój urok, jak również liczne 
zabytki z czasów II Rzeczypospolitej – nagrobki na cmenta-
rzu, oraz polskie tabliczki z nazwami ulic, książki, fotogra-
fie i inne eksponowane w izbie tradycji miejscowej szkoły .

Obecnie funkcjonują dwa stanowiska w sprawie ini-
cjatorów zawarcia tzw . unii krewskiej . Największym uzna-
niem cieszy się przekonanie, że inicjatywa wyszła ze stro-
ny polskiej . Pogląd ten funkcjonuje od XIX w . Przyjęła go 
także historiografia litewska . Jest to wynikiem przekona-
nia, że wydarzenia zapoczątkowane w Krewie miały nega-
tywne konsekwencje dla litewskiej państwowości . Histo-
rycy uzasadniali więc, że trudno sądzić, aby sami Litwini 
działali na swoją szkodę . Do przeciwnych wniosków do-
szedł Ludwik Kolankowski, który inicjatorów unii szukał 
po stronie litewskiej . Brak jednoznacznych przekazów 
źródłowych powoduje, że dyskusja na temat okoliczno-
ści wystawienia 14 sierpnia 1385 r . dokumentu wielkiego 
księcia Jagiełły pozostaje nierozstrzygnięta . 

W  Krewie Jagiełło wraz ze swymi braćmi (dotychczas 
nieochrzczonymi) oraz bojarami zobowiązał się, że przyj-
mie chrzest w obrządku zachodnim, zawrze małżeństwo 
z Jadwigą Andegaweńską, a cały swój skarbiec przeznaczy 
na odzyskanie utraconych terytoriów Korony Królestwa 
Polskiego . Największe kontrowersje budzi dziś złożona 
przez Jagiełłę obietnica applicare ziem litewsko-ruskich do 
Królestwa . Termin ten był w średniowieczu wieloznaczny . 
Na ogół rozumie się go jako wcielić, złączyć lub włączyć . Na 
tym gruncie historyk prawa Stanisław Kutrzeba, uznał, że 
applicare było synonimem łacińskiego incorporatio, a więc 
Litwę wcielono do Królestwa Polskiego . Interpretacja ta zo-
stała powszechnie przyjęta w polskiej historiografii, jakkol-
wiek de facto nadal istniała odrębność państwowa Litwy . 

Zapisy dokumentu krewskiego stały się podstawą dla 
przeprowadzonej 2 lutego 1386 r . w Lublinie elekcji kró-
lewskiej Jagiełły, odbytego w Krakowie 15 lutego chrztu,  
podczas którego przyjął imię Władysława, oraz jego mał-
żeństwa z Jadwigą 18 lutego i koronacji litewskiego wład-
cy z 4 marca 1386 r . Rychło też podjęto akcję chrystiani-
zacji Litwy (za wyjątkiem Żmudzi), prowadzonej poprzez 
chrzty zbiorowe, wycinanie świętych gajów oraz funda-
cje kościołów, w tym katedry w Wilnie (1387) . Chrześci-
jaństwo przyjmowano jednak powoli – pierwsze parafie 
były ogromne terytorialnie i wiele lat minęło, zanim nie-
którzy mieszkańcy Wielkiego Ksiestwa pierwszy raz zo-
baczyli kościół .

Twarz Władysława Jagiełły 
przedstawiona na freskach 
z 1418 r. w kaplicy Trójcy Świętej 
na zamku w Lublinie
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Pozostałości tzw. Wieży Kiejstuta na zamku krewskim. Pierwotnie mierzyła 25 m. wysokości, a sąsiadujące z nią mury obronne 12 m.

Kierniów (Litwa) – między pogań-
stwem a chrześcijaństwem

Długo uważano, że Litwini palili swoich 
zmarłych aż przyjęli chrześcijaństwo w 1387 r . 
Badania archeologiczne dowiodły jednak, 
że mogło być inaczej . W okolicy Kierniowa 
odkryto bowiem dwa równoczasowe cmen-
tarzyska z XIII i XIV w ., na których zmar-
łych grzebano wg dwóch różnych obrzędów . 
Na jednym, po uprzednim spaleniu zwłok, 
szczątki chowano w wodzie . Na drugim za-
chowały się tylko pochówki szkieletowe, zo-
rientowane głową na zachód . Przypomnijmy 
zatem, że już w latach 1253–1254 arcybiskup 
ryski Albert i papież Innocenty IV erygowa-
li biskupstwo misyjne w Wilnie, a z czasem w mieście tym powstały klasztory – dominikański i franciszkański . Od-
było się to za zgodą króla Mendoga, który jednak prawdopodobnie w 1260 r . odstąpił od akcji chrystianizacyjnej, co 
było warunkiem poddania się jego władzy przez Żmudzinów .

Niżej pozostałości po kościele św . Mikołaja, ufundowanym w Kierniowie przez wielkiego księcia litewskiego 
Witolda przed 1430 r . W prezbiterium widoczny krzyż pamiątkowy wzniesiony w 1935 r ., gdy kościół przeniesio-
no do miejscowości Krivonys . Na dalszym planie XIX-wieczne krzyże zachowane na dawnym cmentarzu przyko-
ścielnym oraz późnoklasycystyczna kaplica grobowa fundacji hr . Stanisława Romera (1823–1876) . 



Wydawałoby się, że skoro unia polsko-litewska zapo-
czątkowana w 1385 r . przetrwała prawie do końca XVIII 
w ., musiała mieć silne podstawy w przyjaznych stosun-
kach Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskie-
go sięgających daleko przed 1385 r . Nic bardziej mylnego . 
Wszak to książę piastowski Konrad Mazowiecki sprowa-
dził na ziemię chełmińską w latach 1228-1230 Krzyżaków, 
gdy tymczasem obronę przed nimi za główny litewski cel 
polityczny przyjął król Mendog (1253-1263) i pozostało 
to aktualne aż do XV w . Zabójstwo Mendoga wprowadzi-
ło Litwę w okres walk wewnętrznych, które wyniosły na 
tron władcę Kiernowa Trojdena (1269-1282) . Ten, w oba-
wie przed Krzyżakami, uregulował stosunki z sąsiednim 
Mazowszem, które m .in . w 1258, 1262 i 1275 r . doznało 
krwawych najazdów litewskich, podczas których Litwini 
zagrabili słynne Drzwi Płockie, ścieli i spalili zwłoki  ksie-
cia Siemowita I, a jego syna Konrada II uwięzili . W 1279 
r . Trojden doprowadził do pierwszego polsko-litewskie-
go małżeństwa dynastycznego . Jego córka Gaudemunda 

poślubiła Bolesława II Mazowieckiego, na chrzcie przyj-
mując imię Zofii . Do kolejnego takiego małżeństwa do-
szło za panowania Giedymina (1316-1341), który toczył 
walki zarówno z Krzyżakami, jak i Mazowszem . W 1325 r . 
wydał córkę Aldonę, która na chrzcie przyjęła imię Anny, 
za Kazimierza, syna króla polskiego Władysława Łokiet-
ka (1320-1333), pochodzącego z Piastów mazowieckich . 
Był to sojusz wymierzony w państwa niemieckie, skoro już 
w 1326 r . Łokietek najechał wraz z pogańskimi jeszcze ina-
mi Brandenburgię, co nie przysporzyło mu popularności 
wśród władców chrześcijańskich .

1 . Kierniów zwany „litewską Troją” – jeden z ważniej-
szych ośrodków dawnej Litwy . Wzmiankowany od 1279, 
zniszczony przez Krzyżaków w 1390 r . Widok z „Góry 
Zamkowej” na „Tron Mendoga (po lewej), „Górę Ofiar-
ną” (po prawej) i „Górę Lizdejki” (w głębi”) . „Tron Men-
doga” zajmował drewniany zamek, „Górę Zamkową” osa-
da rzemieślnicza, a „Góra Ofiarna” o zboczach wysokich 
na 13-14 m ., była siedzibą księcia Trojdena
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Nieoczywiste preludium



2 . Grodzisko w Mejszagole (Litwa) . Wg Jana Długosza 
była to ostatnia rezydencja i miejsce pochówku wielkiego 
księcia Olgierda (zm . 1377)

3 . Wg legendy polujący Giedymin odnalazł w knie-
jach uroczą osadę zwaną później Starymi Trokami, gdzie 
wzniósł murowany zamek . Później rezydował tam Kiej-
stut, a następnie urodzony na zamku Witold . Obecnie jego 
fundamenty kryje XVIII-wieczny klasztor, przy którym 
wzniesiono neogotycki kościół pw . Zwiastowania NMP . 
Starych Trok nie należy mylić z Trokami (dawniej Nowy-
mi Trokami), gdzie Witold z czasem się przeniósł

Kazimierz Wielki (1333-1370) i Anna nie doczekali się 
potomka . Dodatkowo jej śmierć (1339) zbiegła się w cza-
sie z otruciem księcia halickiego Jerzego II Bolesława - 
wnuka Trojdena i kuzyna Kazimierza . Król zdążył jednak 
zawrzeć korzystny dla siebie układ sukcesyjny z Jerzym . 
Wystąpił zatem z pretensjami do Rusi halickiej, w któ-
rych nie był odosobniony . Gdy zmarła Anna swoje aspi-
racje ujawnił jej brat Lubart, władca wołyński spokrew-
niony z Rurykowiczami – dawnymi władcami Halicza . 
Już w 1340 r . doszło do walk polsko-litewskich, w efek-
cie których Kazimierz spalił Lwów i zdobył Halicz, Lubart 
zaś posiadł Chełm . W 1348 r . zdołał nawet pochwycić 
Lubarta i jego brata Kiejstuta, ci jednak zbiegli . Z czasem 
Lubart uznał polską zwierzchność, jednak Kiejstut do-
konał w 1350 r . nieudanego najazdu na Mazowsze . Uko-
rzył się i obiecał, że przybędzie na Węgry, gdzie przyjmie 
chrzest . Ponownie jednak zbiegł, a w 1352 r . zawarł nawet 
rozejm z Kazimierzem w Szczebrzeszynie . Tymczasem 
ambitny Lubart nie ustępował . W 1353 r . ograbił Halicz 
i Lwów . Kazimierz zdołał poskromić go dopiero w 1366 r . 
spychając do Łucka .

Aby powyższe było możliwe król zawarł porozumie-
nie z następcą Giedymina Olgierdem, bratem Lubarta 
i Kiejstuta . Wnuk polskiego króla Kaźko Słupski poślu-
bił w 1359 r . Kennę Olgierdównę, która przyjęła imię Jo-
anny . Co prawda zabiegi o przyjęcie chrztu przez książąt 
litewskich zakończyły się niepowodzeniem, jednak odtąd 
każde zbliżenie polsko-litewskie skutkowało nerwową re-
akcją Krzyżaków . Tymczasem wobec braku potomka ad-
opcja Kaźka (1369) pozostała jedyną nadzieją Kazimie-
rza na utrzymanie tronu w rękach „polskich” . Niepokoiły 
go polsko-węgierskie układy sukcesyjne wynikające z jego 
bezdzietności (męskiej) . Podczas negocjacji z 1350, 1355 
i 1364 r . ustalono, że jeśli się to nie zmieni, tron po nim 
przejmie jego siostrzeniec – król węgierski Ludwik An-
degaweński (1342-1382) . Ten także nie doczekał się syna, 
a przewidując to drogą ustępstw (przywileje stanowe) za-
pewnił swoim córkom następstwo po sobie . Bieg wypad-
ków w Polsce oraz rola wdowy po nim Elżbiety sprawi-
ła, że tron przypadł jej najmłodszej córce Jadwidze, którą 

koronowano 16 października 1384 r . na króla Polski (!) . 
Od lat była przyrzeczona księciu austriackiemu Wilhel-
mowi, niebawem jednak pojawiła się inna możliwość jej 
zamążpójścia . 

4 . i 5 . Jedyny zachowamy fragment tzw . Wysokiego 
Zamku we Lwowie, wzniesionego przez Kazimierza Wiel-
kiego . W 1869 r ., w 300 . rocznicę zawarcia unii polsko-li-
tewskiej, na części jego ruin usypano Kopiec Unii Lubel-
skiej, dobrze widoczny na fotografii z 1928 r . (Narodowe 
Archiwum Cyfrowe, sygn . 1-U-3722)
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Kopiec Unii Lubelskiej we Lwowie
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Nie tylko rocznica zawarcia Unii Lubelskiej . . .
Przełom czerwca i lipca to nie tylko kolejna rocznica 

zawarcia Unii Lubelskiej . Wg Jana Długosza 28 czerw-
ca 1325 r . chrzest przyjęła bowiem przyszła polska kró-
lowa Anna-Aldona Giedyminówna . Z kolei 29 czerwca 
lub 6 lipca 1253 r . Mendog koronowany został na jedyne-
go w historii króla Litwy . Jeszcze w 1251 r . przyjął chrzest 
celem wzmocnienia swojej pozycji na Litwie i wobec Za-
konu Kawalerów Mieczowych w Inflantach . W 1255 r . 
otrzymał nawet od papieża pozwolenie na koronację syna . 
W 1263 r . Mendoga i jego synów Ruklisa i Rupejkisa za-
mordowano jednak . Przy życiu pozostał jedynie Wojsiełk, 
który szybko zrezygnował z tronu i  poświęcił się życiu 
mnicha .

Obecnie postać Mendoga otoczona jest na Litwie szcze-
gólnym szacunkiem i często upamiętniana . Na szczycie 
Góry Józefowej (Wyżyna Miednicka), do 2004 r . uznawa-
nej za najwyższy szczyt Litwy (293,6 m przed weryfika-
cją), ustawiono tzw . Kamień króla Mendoga z wyrytą po-
dobizną monarchy, insygniami jego władzy i datą „1253” 

Mendog, Mindowe – litewski władca, w latach 1236–
1253, wielki książę, od 1253 roku do śmierci król Litwy.
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Lublin, 4 lipca 1569 r . Król polski i wielki książę litewski 
Zygmunt August zatwierdza unię Korony Królestwa Pol-
skiego z Wielkim Księstwem Litewskim zawartą na sejmie 
lubelskim dnia 1 lipca 1569 r .

Oryginał; j . polski; 1 karta; pieczęć
Dokument pergaminowy o wymiarach: 
78 cm (szerokość) x 53 cm (wysokość) + 6 cm (plika)
W dolnym lewym rogu przy zgięciu pliki widoczny pod-
pis monarchy: Sigismundus Augustus Rex
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór dokumentów 
pergaminowych, sygn . 8431

Pieczęć mniejsza koronna
Odciśnięta w czerwonym wosku w misce z wosku naturalnego
Do pliki przywieszona na sznurze skręconym z jedwabiu 
niebieskiego, żółtego, różowego, zielonego i białego
Pod koroną clausa widoczna tarcza 4-polowa; na przemian Orzeł i Pogoń
W otoku napis: SIGISMVNDVS : AVGVST : D : G : REX : 
POLONIÆ : MAG : DVX : LITHVA : ET : ø 4,7 cm
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Lublin, 1 lipca 1569 r . Panowie rady i posłowie 
powiatowi Wielkieg o Księstwa Litewskiego 
odnawiają unię z Koroną Królestwa Polskiego

Oryginał; j . polski; 1 karta; 77 pieczęci 
(w tym 1 miska pusta) na 47 sznurach
Dokument pergaminowy wystawiony 
dla stanów polskich o wymiarach: 
72 cm (szerokość) x 45 cm (wysokość) + 10 cm (plika)
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór 
dokumentów pergaminowych, sygn . 5627

Pieczęcie w miskach z wosku naturalnego . Niegdyś 
zawinięte w papier i schowane w woreczkach 
płóciennych . Wszystkie przywieszone przy 
pomocy sznurów skręconych z jedwabiu 
różowego lub wiśniowego i zielonego .
Wyodrębnić można trzy grupy pieczęci:

I grupa (środkowa) – 17 pieczęci najwyższych dygnitarzy 
państwa litewskiego, umieszczonych w największych 
miseczkach, odciśnięte w wosku czerwonym, każda 
zawieszona na odrębnym sznurze . Wszystkie za 
wyjątkiej jednej przywieszone najbliżej krawędzi pliki .
II grupa (lewa tj . od strony wyrysowanego ołówkiem 
inicjału) – 17 pieczęci odciśniętych w wosku czerwonym 
i umieszczonych w miseczkach o zróżnicowanej średnicy . 
Wszystkie za wyjątkiem jednej przywieszone do 
dokumentu po 2 na jednym sznurze bliżej zgięcia pliki . 
Przywiesili je w większości urzędnicy niższego szczebla, 
jak starostowie czy dzierżawcy włości hospodarskich

III grupa (prawa) – 43 pieczęcie odciśnięte w wosku 
przeważnie zielonym, wyjątkowo czerwonym  
(1 pieczęć) i naturalnym, umieszczone w najmniejszych 
miseczkach . Przywieszone po 2–3 na jednym sznurze 
bliżej zgięcia pliki, przeważnie przez posłów na sejm 
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Lublin, 15 lipca 1569 r. Król polski i wielki książę litewski Zygmunt August widymuje 
na prośbę stanów litewskich dokument panów rady i posłów ziemskich Korony 
Polskiej z 1 lipca 1569 r. odnawiających unię z Wielkim Księstwem Litewskim
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Oryginał; j . polski; 1 karta; pieczęć
Dokument pergaminowy o wymiarach: 
73 cm (szerokość) x 54 cm (wysokość) + 6 cm 
(plika, mierzona na wysokości pieczęci)

W dolnym lewym rogu przy zgięciu 
pliki widoczny podpis monarchy:
Sigismundus Augustus Rex S[ub]s[cripsi]t
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór 
dokumentów pergaminowych, sygn . 8430

Pieczęć mniejsza koronna
Odciśnięta w czerwonym wosku 
w misce z wosku naturalnego
Do pliki przywieszona na sznurze skręconym z jedwabiu 
niebieskiego, żółtego, różowego, zielonego i białego
Pod koroną clausa widoczna tarcza 4-polowa z Orłem 
i Pogonią na przemian; po bokach gałązki laurowe
Dookoła wstęga z napisem renesansowym: 
SIGISMVNDVS : AVGVST : D : G : REX : 
POLONIÆ : MAG : DVX : LITHVA : ET :
ø 4,7 cm

Widymat (łac . vidimus) albo transumpt – for-
ma dokumentu powtarzającego, który stwierdzał 
zgodność kopii z oryginałem . Powstawał w trosce 
o zachowanie oryginału dokumentu, tak aby nie 
uległ on uszkodzeniu wskutek częstego używania 
np . składania . Na formę dokumentu Zygmunta 
Augusta z 15 lipca 1569 r . wskazuje nie tylko ogól-
na treść zastosowanych formuł (intytulacji, arengi, 
koroboracji, datacji), ale także wprost użyte w nim 
słowa: My tedy Zygmunt August […] ku prośbie 
[…] Wielkiego Księstwa litewskiego […] spis około 
unji […], który panowie koronni i posłowie ziem-
scy tejże Korony strony swej im na się podali, [ . . .] in 
forma vidimus wydać rozkazaliśmy. Na częste uży-
wanie tego dokumentu wskazywać mogą chociaż-
by niektóre jego cechy zewnętrzne: widoczne zgię-
cia oraz częściowe zalanie pergaminu . 

Oryginalny dokument stanów koronnych wystawiony dla stanów litewskich 1 lipca 1569 r ., o znanej 
treści i cechach zewnętrznych (76,5 cm szerokości x 52,5 cm wysokości + 10 cm plika wzmocniona podwójnym pa-
skiem pergaminu; 140 pieczęci przywieszonych na 4 grubych i wielokolorowych sznurach) opisanych precyzyjnie 
przez Władysława Semkowicza i Stanisława Kutrzebę w 1932 r ., zaginął podczas Powstania Warszawskiego lub nieco 
wcześniej . Dokument stanów litewskich ocalał, gdyż w czerwcu 1944 r . został wywieziony z Archiwum Głównego Akt 
Dawnych w Warszawie na Jasną Górę .

Unia facta est... napis pozostawiony we wnętrzu kaplicy przez uczestnika sejmu unijnego w 1569 roku
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Oryginał; j . łaciński; 1 karta; 4 pieczęcie, 
ale 5 zachowanych sznurów
Dokument pergaminowy o wymiarach: 
70 cm (szerokość) x 38 cm (wysokość) + 13 cm (plika)
Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór 
dokumentów pergaminowych, sygn . 8424

Cztery zachowane pieczęcie w miseczkach z wosku 
naturalnego przywieszone do pliki przez bp . wileńkiego 
Wojciecha Tabora, kasztelana wileńskiego Aleksandra 
Holszańskiego, podczaszego Mikołaja (Mikołajewicza) 
Radziwiłła oraz kuchmistrza dwornego Piotra 
Olechnowicza . Brakuje pieczęci marszałka ziemskiego 
i wojewody trockiego Jana (Juriewicza) Zabrzezińskiego .

Piotrków, 3 październik 1501 r. Posłowie wielkiego księcia litewskiego Aleksandra 
Jagiellończyka i rady wielkoksiążęcej odnawiają unię ze stanami Królestwa Polskiego.

Zamek w Mielniku nad Bugiem, nieopodal dawnej 
granicy Litwy z Polską . Od 10–18 września do 6 listopa-
da 1501 r . przebywał tu wielki książę Aleksander Jagiel-
lończyk oraz rada panów . Władca litewski prowadził stąd 
negocjacje z panami koronnymi w sprawie swojej elek-
cji królewskiej, obserwował przebieg sejmu w Piotrkowie 
i wydawał pierwsze dokumenty jako król-elekt . Stąd wy-
ruszył na koronację do Krakowa, która odbyła się w grud-
niu 1501 r . Na zamku mielnickim na wiadomość o swo-
jej elekcji królewskiej oczekiwał również w 1506 r . kolejny 
wielki książę – Zygmunt, zwany później Starym . 
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Unia mielnicko- 
-piotrkowska (1501) a Unia 
Lubelska (1569).

Wielu uznaje unię z 1501 r . za pierwszą polsko-li-
tewską unię realną (ścisłą), inaczej jednak niż Unia 
Lubelska, nigdy nie zrealizowaną . Zawarta została po 
śmierci króla Jana Olbrachta (1492–1501), gdy ujawnił 
się problem nie rozwiązany w akcie zawartej w 1499 r . 
unii wileńskiej – dziedzicznych praw Jagiellonów do 
Litwy, podczas gdy tron polski był elekcyjny . Nie bez 
znaczenia była również trudna sytuacja zewnętrzna

Litwy – w 1500 r . wybuchła nowa wojna litewsko-
-moskiewska tocząca się wyjątkowo nie po myśli 
Litwinów . 

Akt nowej unii poruszał największą w dotychcza-
sowej historii stosunków polsko-litewskich liczbę 
spraw . Wprowadzał wspólną elekcję i jedną introniza-
cję (w Polsce), wspólny sejm, obronę, politykę zagra-
niczną i monetę . Przyjęcie w większości niekorzyst-
nych dla Litwy warunków interpretuje się jako cenę 
za koronę królewską dla Aleksandra Jagiellończyka . 
Jednocześnie należy widzieć w nich przyczynę ocią-
gania się przez panów litewskich i wielkiego księcia 
z zatwierdzeniem ukladu .

Niemniej unia mielnicko-piotrkowska stała się 
podstawą dla zawartej w 1569 r . Unii Lubelskiej . Po-
stanowienia obu są w wielu miejscach zbieżne lub 
zbliżone (wspólna elekcja, intronizacja, polityka za-
graniczna, sejm i senat, jednakowa wartość monety) . 
Zawarcie nowego porozumienia w 1569 r . poprze-
dzały poszukiwania uznanego za zaginiony aktu unii 
piotrkowsko-mielnickiej, który odnaleziono w piwni-
cach zamku w Piotrkowie . W poszukiwaniach tych 
miał rzekomo osobiście uczestniczyć król Zygmunt 
August .

Na pierwszym planie widzimy kościół zamkowy i pa-
rafialny pw . Trójcy Świętej w Mielniku ufundowany przez 
wielkiego księcia Witolda ok . 1420 r . Wzniesiony na tzw . 
zamku dolnym spłonął w 1915 r . Po lewej dawna plebania 
z II połowy XVIII w . Z zamku górnego zachowało się gro-
dzisko z XI-XII w ., fragmenty murów z kamieni polnych 
na jego skarpie, fosa oraz pozostałości kaplicy św . Alek-
sandra Newskiego wymurowanej w 1865 r .



4 8  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Kogo nie było?

W przeszłości zdarzało się, że nie wszyscy dostoj-
nicy państwowi mogli uczestniczyć w zaprzysięganiu waż-
nych układów . Nie raz było to działanie celowe, innym ra-
zem decydowała o tym choroba lub konieczność zajęcia się 
pilnymi obowiązkami urzędowymi . W XVI w . nieobecność 
czołowych postaci życia publicznego podczas ważnych 
uroczystości nie musiała jednak wpływać na ich nieważ-
ność . Tak było w Lublinie 1 lipca 1569 r ., gdy zaprzysięga-
no akt Unii Lubelskiej . Znakomicie można to przedstawić 
na obrazie „Unii” Jana Matejki, usuwając postacie, które 
w rzeczywistości nie złożyły wówczas przysięgi . Te widzi-
my już na pierwszym planie . Pieczęć bp . wileńskiego Wa-
leriana Protasewicza znalazła się co prawda na dokumen-
cie unii, przywiesił ją jednak na prośbę duchownego jego 
szwagier Augustyn Mieleski, gdyż Protasewicz był 1 lipca 
chory . Kardynał Stanisław Hozjusz uczestniczył w sejmie, 
lecz na prośbę króla już w połowie czerwca 1569 r . zaczął 
szykować się do wyjazdu do Rzymu . Z Lublina wyjechał 
z nim prawdopodobnie kanonik Marcin Kromer, ale u jego 
boku Matejko przedstawił wojewodę poznańskiego Łuka-
sza Górkę, który wraz z Andrzejem Fryczem Modrzew-
ski nazywany był „heretykiem” i 1 lipca unii nie zaprzy-
siągł . Z kolei litewski hetman dworny Roman Sanguszko 
przywiesił pieczęć do aktu unii, jednak nie 1 lipca, lecz na-
stępnego dnia . Sportretowany obok niego książę Michał 
Wiśniowiecki wyjechał z Wołynia do Lublina najpóźniej 
w czerwcu, ale unii 1 lipca i tak nie zaprzysiągł . Uczynił 
to natomiast Andrzej Wiśniowiecki, którego Matejko nie 
namalował . Kanclerz litewski i wojewoda wileński Miko-
łaj Radziwiłł „Rudy” w ogóle nie przebywał w Lublinie od 
4 miesięcy . Magnat wołyński Konstanty Wasyl Ostrogski 
zaprzysiągł unię, ale namalowanego przy nim syna Janu-
sza raczej w Lublinie nie było – ojciec wysłał go jeszcze  
4 maja 1569 r . z listem do cesarza Maksymiliana II . Anna 
Jagiellonka, pokłócona z królewskim bratem do Lublina 
nie przyjechała, a więc nie było tam także jej fraucymeru . 
Niektórych zabrakło, gdyż 1 lipca 1569 r . nie żyli . Wojewoda 
sandomierski Stanisław Tarnowski zmarł w 1568 r ., a kasz-
telan krakowski Marcin Zborowski nie żył już od 1565 r .

Czego nie było?

Matejko znany był z dbałości o detale, zwłaszcza 
zaś dokładne odwzorowywanie postaci, ich strojów i atry-
butów władzy czy wyznaczników pozycji społecznej . Myli 
się jednak ten, kto sądzi, że matejkowska scena zaprzysięże-
nia Unii Lubelskiej wierna jest historii choć pod tym wzglę-
dem . Skoro bowiem wiemy, że Anny Jagiellonki nie było na 
sejmie lubelskim, nie było na nim również sukni, w któ-
rej Matejko ją sportretował . Niezależnie od tego namalował 
rzeczywisty strój królowej, tyle że koronacyjny, znany mu 
z obrazu autorstwa Mikołaja Marcina Kobera z ok . 1586 r . 
Dnia 1 lipca 1569 r . u boku króla nie było z pewnością tak-
że chłopa, widocznego w prawym rogu obrazu . O ile nato-
miast u boku monarchy dostrzegamy autentyczny miecz, 
otrzymany przez niego w darze od wysłannika papieskie-
go w 1540 i wydobyty z sarkofagu królewskiego w 1831 r ., 
o tyle w dłoni Zygmunta Augusta Matejko namalował XVII-
-wieczny czarny krucyfiks zachowany w skarbcu lubelskiego 
klasztoru dominikanów . Miecz, z którym malarz przedsta-
wił Mikołaja Radziwiłła „Rudego”, do złudzenia przypomina 
miecz koronacyjny Augusta III Sasa dopiero z 1734 r . Het-
mana litewskiego Romana Sanguszkę Matejko ubrał w strój 
wyprzedzający nieco jego epokę – zbroję husarską z dwoma 
skrzydłami przymocowanymi do naplecznika . 

Bywało i tak, że malarz niewłaściwie umieszczał na płótnie 
poszczególne atrybuty władzy . Buławy hetmańskiej Mikoła-
ja Mieleckiego z pewnością nie było w Lublinie, gdyż ten nie 
był jeszcze hetmanem koronnym, a być może nawet w ogóle 
nie przybył na sejm . Z kolei Walentego Dembińskiego Matej-
ko przedstawił ze skarbonką, zapewne w związku z urzędem 
podskarbiego wielkiego, którego jednak ten nie pełnił już od 
5 lat . Zastąpił go Stanisław Sobek z Sulejowa, aktywny uczest-
nik sejmu lubelskiego, który 1 lipca 1569 r . zaprzysiągł unię, 
umierając zaledwie kilka miesięcy później . Matejko nie spor-
tretował go jednak . Na ramionach i piersiach prymasa Jakuba 
Uchańskiego umieścił natomiast racjonał biskupów krakow-
skich . Przywilej jego noszenia i to tylko w określone święte 
papież Benedykt XII przyznał w 1341 r . tylko biskupom kra-
kowskim . Tymczasem stojącego za plecami Uchańskiego bp . 
krakowskiego Filipa Padniewskiego malarz przedstawił jedy-
nie w mitrze . Należy również wątpić, aby na uroczystość za-
przysiężenia unii sprowadzono z Krakowa relikwiarz na gło-
wę św . Stanisława, choć ten już wówczas istniał
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Jedna czy dwie unie?

Horodło 1413
Po śmierci Jadwigi Andegaweńskiej (1399) pozycja 
Jagiełły w Polsce uległa osłabieniu, a stosunki polsko-li-
tewskie wymagały ponownego zdefiniowania . Stąd w la-
tach 1400–1401 zawartą tzw . unię wileńsko-radomską . 
Niemniej okres względnego spokoju zewnętrznego, jaki 
nastąpił po zawarciu pokoju toruńskiego z Krzyżaka-
mi w 1411 r ., wydawał się znakomity do trwalszej ani-
żeli dotychczas rewizji stosunków polsko-litewskich . Te 
od 1401 r . opierały się wyłącznie na dożywotniej władzy 
wielkoksiążęcej Witolda i zwierzchniej Jagiełły na Litwie 
oraz współpracy wojskowej obu państw i warunkowe-
go dopuszczenia Litwinów do wyboru następcy Jagiełły 
w Polsce . Witoldowi nie wystarczało jednak wzmocnie-
nie pozycji na Litwie po 1401 r . oraz tymczasowe odzyska-
nie Żmudzi z rąk Zakonu (1411) . Stąd niektórzy history-
cy w nim widzą inicjatora zawarcia nowej unii, co miało 
dokonać się w Horodle w ziemi bełskiej, na granicy pol-
sko-litewskiej, w wigilię dnia św . Franciszka (2 X 1413) . 

Choć unia horodelska powtarzała i rozszerzała niektó-
re postulaty dokumentu krewskiego z 1385 r . (formuła in-
korporacji Litwy do Polski) i postanowienia unii wileń-
sko-radomskiej z 1401 r . (elekcja królewska po wymarciu 
Jagiellonów, przymierze wojskowe), to jednak przynosiła 
także szereg istotnych nowości . Jedną z nich była adop-
cja przez przedstawicieli co najmniej 47 polskich rodów 
heraldycznych do swoich herbów i zawołań tyluż panów 
i bojarów litewskich . Tu po raz pierwszy określono bo-
jarów litewskich mianem „szlachty”, a potomkowie „ad-
optowanych” praktycznie zmonopolizowali litewską elitę 
urzędniczą . Ponadto ustanowiono stałą instytucję i elekcję 
wielkiego księcia litewskiego, oraz w istocie potwierdzono 
odrębność Litwy . Odtąd też Polacy i Litwini mieli uczest-
niczyć w elekcjach królewskiej i wielkoksiążęcej, choć nie 
na zasadzie równorzędności . Wreszcie wzorem Korony re-
cypowano 4 wysokie urzędy w stołecznych grodach Litwy 
– wojewodów i kasztelanów w Wilnie i Trokach, zawaro-
wanych tylko dla katolików . 

Unia horodelska znacząco przyczyniła się do rozwoju 
parlamentaryzmu litewskiego . 

Wilno 1499
Utrzymywany od 1386 r . stan polsko-litewskiej unii 
personalnej osiągnął swój kres w 1492 r . Po śmierci Ka-
zimierza Jagiellończyka, syna wielkiego króla Władysła-
wa, tron polski przypadł bowiem jego starszemu synowi 
Janowi Olbrachtowi (1492–1501), litewski zaś młodsze-
mu Aleksandrowi Jagiellończykowi (1492–1506) . Unia 
polsko-litewska stała się już tylko unią dynastyczną . Nie-
bezpieczeństwo całkowitego zerwania unii oraz zagroże-
nie zewnętrzne obu państw (Moskwa, Mołdawia, Krzyża-
cy i Cesarstwo) skłoniły jednak braci do podjęcia rozmów 
nad zacieśnieniem związku Polski i Litwy, zwłaszcza że 
obaj nie doczekali się potomstwa . 

Nowy układ powszechnie nazywamy unią wileńską . 
Jej litewski dokument datowany w Wilnie 24 lipca 1499 r . 
powtarzał treść horodelskiego dokumentu bojarów litew-
skich . Stąd powszechna opinia historyków, że unia horo-
delska stanowiła podstawę unii wileńskiej . Czyżby zatem 
nie był to nowy układ w politycznym tego słowa zna-
czenia, a raczej kontynuacja tego, co ustalono w Horo-
dle? W rzeczywistości unia wileńska nie była powtórze-
niem unii horodelskiej, a jej modyfikacją, korzystniejszą 
dla strony litewskiej . W porównaniu z unią horodelską 
w aktach unii wileńskiej wyeliminowano z wyboru nowe-
go wielkiego księcia udział króla, ograniczając go jedynie 
do panów koronnych i litewskich . Zrezygnowano także 
z drażniącego Litwinów zwrotu o inkorporacji . 

Jak pokazała przyszłość, układ z 1499 r . miał znacze-
nie tylko epizodyczne i mimo formalnych podobieństw 
do umowy horodelskiej Jan Olbracht i Aleksander nigdy 
nie osiągnęli w nim tego, co w 1413 r . udało się wypra-
cować pokoleniu Jagiełły i Witolda . 

Rekonstrukcja zamku dolnego w Wilnie z okresu pa-
nowania Aleksandra Jagiellończyka (ekspozycja w Mu-
zeum Narodowym-Pałacu Wielkich Książąt Litewskich 
w Wilnie) . Widoczna gotycka katedra św . Stanisława 
w której w 1506 r . pochowano króla Aleksandra . Po le-
wej pałac wielkoksiążęcy . Do muru obwodowego od stro-
ny katedry przylega niewielka mansjonaria, zaś w tle, za 
katedrą dostrzec można fragment pałacu biskupiego . 
Jego gospodarz – biskup wileński Wojciech Tabor (1492–
1507) należał do ścisłego grona panów litewskich nego-
cjujących umowy unijne z Polską z 1499 i 1501 r .
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Okoliczności zawarcia unii horodelskiej w Roczni-
kach, czyli kronikach sławnego Królestwa Polskie-
go Jana Długosza (1415–1480); tłum . K . Meche-
rzyński, 1869 .

Dnia drugiego miesiąca października przybył 
[Władysław Jagiełło – D .Sz .] na zapowiadany od 
dawna zjazd z bratem swoim [Witoldem] do mia-
sta Horodła (Hrodła) nad Bugiem […] . Pragnąc 

albowiem dwaj rzeczeni […] złożyli sejm pomie-
niony, na którym rozliczne Królestwa Polskiego ro-
dziny i domy, różniące się krwią, […] dozwoliwszy 
Litwinom używać herbów i znaków szlacheckich, 
jakich szlachta Królestwa Polskiego ponabywała po 
ojcach i przodkach swoich […] . Nadali nadto pa-
nom litewskich prawa i swobody, podobne do tych, 
jakimi szczyciło się Królestwo Polskie […] . 

Na fotografii widoczna wapienna i klasycystyczna 
rzeźba lwa siedzącego na rynku w Horodle. 
Wg legendy pochodzi ona z miejscowego 
zamku Władysława Jagiełły. W rzeczywistości 
wykonano ją prawdopodobnie w XVIII w. dla 
właściciela dworku w Wieniawce koło Horodła.

Rekonstrukcja zamku dolnego w Wilnie z okresu 
panowania Aleksandra Jagiellończyka (ekspozycja 
w Muzeum Narodowym-Pałacu Wielkich Książąt 
Litewskich w Wilnie). Widoczna gotycka katedra 
św. Stanisława w której w 1506 r. pochowano króla 
Aleksandra. Po lewej pałac wielkoksiążęcy. Do 
muru obwodowego od strony katedry przylega 
niewielka mansjonaria, zaś w tle, za katedrą 
dostrzec można fragment pałacu biskupiego. Jego 
gospodarz – biskup wileński Wojciech Tabor (1492-
1507) należał do ścisłego grona panów litewskich 
negocjujących umowy unijne z Polską z 1499 i 1501 r.

autor wystawy
Dominik Szulc
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Rządu że w Polsce trzeba, król to pan nasz baczy,
O co się on z pilnością zawsze starać raczy,
Mądrze się w to wkładając z swą dowcipną radą,
Jakoby nad nim nie szedł i nachytrszy zdradą.
Tak też bacząc, że sejmu potrzeba walnego,
Wezwał k’temu w swem państwie rycerstwa wszystkiego. 
Naznaczył sejm w Lublinie, listy pisać kazał,
Ktoby nie chciał nań stanąć, wierz mi, nie pobłażał.
Posły potem naznaczył w naukach ćwiczone,
Którym porządnie były sprawy polecone,1

Do wielkiej jechał Polski Hieronim Garwacki,
A do małej Krajewski, oba godni łaski.
Obadwa sekretarze i prałaci k’temu,
Znaczni oba w Polsce, i ludu postronnemu.
Sejmiki nieprześpieczno sławić w mieście było,
Gdzieś poźrzał grobami się co żywo bawiło.
Za dawna tak powietrze wiele nie szkodziło,
Jakowe w tym to czasie w wielkiej Polsce było.
Królewskiej woli dosyć czyniąc, w polu stali,
I nie tak się zarazy na ustroniu bali.
O dnia nawięcej w swych kolech radzili,
Radziby w jedyności z Litwą naszy byli.
Duchem świętym zgodliwie tam posły obrali,
Ludzi godne, którym moc (jako bywa) dali,
Tamże mocą na sejmie aby w to trafiali,
Jakoby się w swych sprawach pięknie popisali.
Król jegomość w Lublinie raczył się postawić,
I ci wszyscy którzy się przy nim mieli bawić.
Zwłaszcza biskup warmiński. Hozyus kardynał,
Którego prześć rozumem nie radbym się wspinał,
Znaczny to człek w Europie, we Francy i znaczny,
W Luzytanii niemniej, w każdej sprawie baczny.
Któremu naród polski powinien nie mało,
Z jego pisma siła się złych upamiętało.
Arcybiskup Uchański swym się pocztem stawił,
Dla rzeczypospolitej swe sprawy zostawił.
Człowiek w piśmie wszełakiem to jest doskonały,
Bo mu do kresu lata przyjść swojego dały.
Boże daj, by tu długo swoje votum dawał,
A przy królu jak prymas za pewny mur stawał.

Padniewski też krakowski biskup po nim stoi,
Który się dla koronnych spraw trudzić nie boi.
Wymowa w tym człowiecze i rozum wszelaki,
Za dawna był krakowski iście biskup taki.
Ormiański biskup, inszy ruscy władykowie,
Stanęli też w swych sprawach nieźle i na mowie.
nuż eż drudzy biskupi z Polski się chwapili,
Radziby przy swej braci i do gardła byli.
W portyku człek uczony stawił się Wincenty,
Którego za legata posłał papież święty;
Aby naszemu panu i wszystkiej koronie,
Był pomocen rozumem ku wszelkiej obronie.
Od Maxymiliana cesarza wielkiego,
Posłowie przyjechali miesiąca lutego.
To jest ksiądz Ołmuńcki biskup bogobojny,
Z nim Malcyan, poczet sług społem mając strojny.
 Łańcuchy się świeciły, świeciły klejnoty,
Dość w nich było powagi, dosyć i ochoty.
Lecz niedługo tam był ten pan Malcyan żywy,
Zmarłszy, swoim zostawił smutek żałośliwy.
Od króla też szwedzkiego szwagra królewskiego,
Przyniósł poseł nowinę królowania jego.
Pan Bóg mu dał moc wynijść, a swego zwyciężyć 
Nieprzyjaciela, taką niewolą go ciężyć.
Pomorskich książąt posły teżeśmy widzieli.
Którzy swe poruczenie radzie powiedzieli.
Tureckiego cesarza peseł też przyjachał,
Ibraim Bech Strasz, ale zaś prędko odjachał.
Przeciw jemu wyjeździł Potocki z Drojczyńskim,
Pan Łaszcz, Strasz też brat jego z Adamem Balińskim, 
tyj achał z kilka Turczynów w zawojach, w kiwiorzech,
Naszych niemało z nimi, lecz w dziwnych ubiorzech.
 ‚otem mu znaznaczono przystawa pilnego,
Pana Woronieckiego z dworu królewskiego, l
oskiewski kniaź posłał też i gońca swojego, 
Temu przystawa dano pana Broniewskiego,
 Rozkazując, aby go miał pod czujną strażą,
Bo się więc tacy barzo dziwnych rzeczy ważą.
Wjachali do Lublina, ze wszech stron upstrzeni,
Jak może każdy swój strój ozdobą korzeni, jest nasze.

Sejm walny koronny 
lubelski
(fragmenty)

Jan Ponętowski 
1530-1598

→
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Z tym gońcem kniaź moskiewski tu Kazimierskiego
Szlachcica też był posłał z więzienia swojego
Chcąc iżeby do niego z Polski się zaś stawił, 
Tak uczynił, skoro się ten poseł odprawił
Owa gdy się zjechali i świeccy panowie, 
Kasztelani, nuż po nich i wojewodowie, 
Także inne rycerstwo, czas sejm zacząć było, 
To pod styczniem księżycem wszystko się toczyło.
Już też i Litwa była, Żmudź i Wołynianie, 
Książę słuckie, ostrowskie, pełniąc rozkazanie. 
Był też pan Kiszka młody, i Prusacy byli, 
Do których więc w poselstwie Polacy jeździli,
Zwłaszcza do Prus więc jeździł ksiądz Ścibor Krzykowski
Sekretarz zacny, nadto kanonik krakowski. 
Od Boga wprzód poczęto, od Ducha świętego, 
Msze jęli księża śpiewać jak obyczaj tego.
Wszyscy zgodnie prosili, by dał Pan Bóg zgodę,
Aby żaden nie radził na stratę, na szkodę;
By ten zjazd był szczęśliwy, a dobrze poczęty,
Panu Bogu wprzód, potem koronie przyjęty.
Unii potem jęli dokończywać naszy,
Ale drudzy dla niej szli w co najgęstsze lasy,
Opierając się, jako rzecz by to zła była,
Anoby snać pożytków rozmnożyła siła.
W traktaty się wdawali, listy rozciągali,
Na Polaki ortele trudne znajdowali.
Owa się łęczyc (sic) chcieli i odjeżdżać śmieli,
Ale baczność na swą cześć niemałą wżdy mieli
Pan ci Kiszka docierał na unia śmiele
Bo cudna rzecz królestwu w jednym ciele.
Kniaź Konstanty kijowski także wojewoda, 
Rad widział, by z Polaki była dobra zgoda. 
Zgoda ta, którą przodek hetman trzymał jego,
I barzo go Polacy miłowali z tego.
Xoż nas też pocieszyło, że wszystko Podlasze,
Jak się ku temu miało, już teraz jest nasze.
Wołynianie też także złączyli się z nami,
Przysięgli, i pospołu radzić będą z nami.
Panowie też do tego litewscy przyzwolą
Nadzieja, że z przychylną to uczynią wolą;
Gdyż im stąd wielka sława u postronnych będzie,
I niemniej też pożytków przybędzie im wszędzie.
Inflanckie też do naszych księstw przystać chciało,
Jako zdawna do tego dobrą wolą miało.
Lecz jeszcze do całego skutku to nie przyszło,
W tem nic nie trzeba wątpić, będzie nasze rychło.
W exekucyi potem jęto postępować,
Imcompatibilia potem odejmować.
W ten czas pieczęć w Lublinie urząd dano zacny
Krasińskiemu, bo człowiek jest to w Polsce znaczny,
Który spuścił ksiądz płocki Myszkowski z Mirowa,
A iżby go żałował była o tem mowa.

Gdyż go Pan Bóg biskupstwem opatrzył bogatem,
Panu Bogu dziękując, on przestawa na tem.
Z exekucyą dalej kłopotu dość było;
Wróć, wróć, gdy mówią bracie, nie każdemu miło.
Łupieżyą chrucili ją daj, wszak to nie twoje,
Nie ruszą cię, zda mi się, kiedy trzymasz swoje.
Jeśli było miło brać, niech będzie i wrócić,
Natrzymaliście się już królewszczyzny dosyć.
Dobrze aby od deski do deski już była
Exekwowana, a swym trybem się toczyła.

Jan Ponętowski

Wydarzenia  1569 roku uwiecznił lichym wierszem na-
oczny ich świadek Jan Ponętowski . Opisał dokładnie prze-
bieg układów polsko-litewskich (z wyjątkiem zaprzysię-
żenia unii) i uroczystość hołdu pruskiego, w zakończeniu 
zaś zwrócił się do mieszkańców Lublina:

Lublinianie, jakaż to wam sława urośnie,
Mieliście przy tym mieście znakomite goście .
Na tym miejscu dziateczki, abyście karali,
By książecka pruskiego ołd spamiętywały .

Szczegółowy opis hołdu pruskiego zawiera dzieło Wło-
cha Aleksandra Gwagina (1534–1614) Sarmatiae  Europe-
ae descriptio (1578), przełożone przez M . Paszkowskiego 
jako Kronika Sarmacjej europejskiej (1611) . Gwagin, rot-
mistrz w służbie królewskiej, był uczestnikiem tej uroczy-
stości i wraz z innymi został wtedy pasowany na rycerza . 
Według jego relacji król przeszedł z Zamku w gronie se-
natorów i celniejszych dworzan do domu na przedmieściu 
(Ponętowski wymienia Krakowskie Przedmieście), znaj-
dującego się naprzeciw tronu, czyli tzw . majestatu, i tam 
przebrał się w uroczysty strój królewski . Gdy usiadł na 
tronie, czterech przedstawicieli młodych panów prusich 
zbliżyło się do niego, a jeden z nich wygłosił pieną mowę . 
Krol z kolei posłał czterech swoich panów do księcia pru-
skiego . Książę wygłosił orację, „w której wiarę, poddań-
stwo i posłuszeństwo swoje J . K . M ofiarował” i ujął kró-
la za kolana . Król wręczył mu białą chorągiew z czarnym 
orłem, na którego piersiach widniały złote inicjały S . A . 
(Sigismundus Augustus) . Książę, trzymając koniec cho-
rągwi, złożył przysięgę na Ewangelię . Po przysiędze, król 
pasował go na rycerza, „uderzywszy go trzykrotnie gołym 
mieczem po schylonym grzbiecie, i włożył mu złoty łań-
cuch na szyję” . August Grychowski Lublin i Lubelszczyzna 
w życiu i twórczości pisarzy polskich (Lublin 1974)
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O unijej już dawno, by przez sen, mówimy,
Jako sie z niej wyplątać, ani sami wiemy.
Acz by sie drugiej stronie o to starać więcej
Snać przystało, bo tam ty jeszcze zmyją pręcej.*
Bo są między jastrząby prawie jako kury,
Zawżdy sie im gradowej trzeba lękać chmury,
Nie będą li z Polaki, jako przywyknęli,
Wierę nie wiem, rzekszy „hup”, aby przepłynęli.
A to wszytko rozumki sprzęciwne sprawują
Iż każdą nalepszą rzecz opak wy nicują.
A jako tu i z naszej, także i z ich strony
Niepotrzebne w tej sprawie stroją zabobony.
Ano by snać mędrkować mało trzeba o tym
I nie wiem, nam, Polakom co też nazbyt po tym,
Bychmy sie w cudze prawa postronne miotali;
Snać by lepiej, bychmy swych doma przystrzęgali.
Dosyć by nam, abychmy zawżdy społu byli,2
Jednemu wiernie panu na wieki służyli,
Społu go obierali i koronowali

* jeszcze zmyją pręcej – aluzja do długotrwałych wojen Litwy z Moskwą .
Po raz ostatni wypowiedział się R . w sprawach publicznych, przebywając pry-
watnie na sejmie lubelskim w 1569 r . Przedstawił wówczas gronu towarzyszy 
w kole poselskim pro jekt elekcji króla nawiązujący do omawianego podczas sej-
mu piotrkowskiego 1558/9 . Za lecał wybór króla przez reprezentację, a rozstrzy-
gający głos, w razie braku zgody, przypaść miał części reprezentacji poselskiej, 
która nie brałaby udziału w elekcji, lecz zebrana w osobnym kole, oczekiwałaby 
w pewnym oddaleniu na wyniki wspólnie przez senatorów 1 posłów dokonane-
go wyboru . Zmarł R . w jesieni 1569, między 8 IX a 5 X, kiedy to, bez skutecznie 
zabiegający o wydobycie od R-a dziesięcin, Walenty Kuczborski pisał z Krako-
wa do Marcina Kromera: «Rey nuper mortuus est» . Miejsca śmierci pisarza nie 
znamy; po chowany został, być może, zgodnie z życzeniem wyrażonym w Ży-
wocie . . . Reja . . . w Oksie .
Rey (Rej) Mikołaj z Nagłowic [ . . .] Polski Słownik Biograficzny, t . XXXI . R . 1988-

Unia z Litwą

Mikołaj 
Rej

I jednaką przysięgę od niego bierali,
Spoinie nieprzyjaciołom wszytkim sie bronili
Tak, jako bychmy spoinie sobie urządzili.
Gdzieby więtsza potrzeba, więc tam więcej prącej,
Nie litować i mocy, nie litować płacej,
A gdzieby sie na wszytki kto możny oborzył,**3
Musiałciby pokukać,***4niźliby je zborzył,
Kiedyby wszytki mocy społu obrócili:
Gdzie wiele kóz, i wilka snadnie by skróciły.****5
A k temu sprawiedliwość by postanowili,
By nigdy miedzy nimi rozterki nie były,
Także spólne granice miedzy dziedzinami,
Niejako w inym państwie, jedno sobie sami.
Już potym tam inszych spraw swoich używajmy,
A starym swym zwyczajom wierę pokój dajmy.

Pisma wierszem . Oprac . Julian Krzyżanowski Ossolineum 
Wro cław 1954

** oborzył – zbrojnie wystąpił

*** pokukać – długo próbować

**** skrócić – ukrócić, pokonać
Działania polityczne są kartą w biografii Reja dotąd nie zapisaną . Gdy to kiedyś 
na stąpi, zrozumiemy uwagi pisarza o czołowych egzekucjonistach, sportreto-
wanych w Zwierzyńcu, i wtedy dopiero będzie można wyznaczyć mu miejsce 
właściwe w ich gro nie . Wtedy też w całej pełni wystąpi to, na co dotychcza-
sowe studia o Reju prawie nie zwracały uwagi, tj . przepojenie jego twórczo-
ści oddźwiękami współczesnego mu życia politycznego, co zrozumiale, gdy się 
zestawi ową działalność z pracą literacką w obrębie tego samego ćwierćwie-
cza, zamkniętego w granicach lat 1542–1569 . Wtedy też zarysuje się dokład-
niej program polityczny pisarza, naszkicowany w Krótkiej rozprawie, a przez 
Zwierzyniec sięgający Przemowy krótkiej do poćciwego Polaka, włączonej do 
Zwiercia dła i stanowiącej polityczne dopełnienie apolitycznych wywodów głów-
nych składników tego dzieła .
Julian Krzyżanowski, Człowiek i pisarz, wstęp do: Mikołaj Rej Pisma wierszem. 
Oprać . Julian Krzyżanowski . Ossolineum, Wrocław 1954 .
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Koroniarze postanowili zainicjować proces zespa-
lania Litwy z Polską od zaprowadzenia wspólnego sejmo-
wania . Już w roku 1542 wysłano do Zygmunta Starego 
delegację, do której należał również Mikołaj Rej, z proś-
by by król wezwał wileńskich panów i posłów ziemskich 
do udziału w obradach sejmu koronnego; starania w tym 
kierunku ponowiono w latach 1544 i 1551 . Aby zachęcić 
Litwę do udziału w polskich sejmach, zwoływa no je co-
raz częściej do bliskich Litwie miast, jak Lublin, Warszawą 
Parczów . Sprawa unii zaprząta coraz żywiej opinię publicz-
ną w Polsce .*6Rej nie tknął jej w Krótkiej rozprawie . Do-
piero w Zwierzyńcu ujął swoje stanowisko . Na czele epi-
gramatów poświęconych „Stanom Księstwa Litewskiego” 
umieścił charakterystyczny epigramat A napirwej samo 
Księstwo o brzmieniu dla Litwinów niedwuznacznym:

To się państwo nie czuje, iż na spasi siedzi,
A źli z nim tuż o miedzę ze wszech stron sąsiedzi,
A przedsię sie z motyką i na słońce miece,
A kto sordyt a nie duż, baczyć tego nie chce .
Ano więc wrzeszczy kokosz, kiedy dwa jastrząbi,

* Jest coś zaiste paradoksalnego, że najbardziej dojrzałe przejawy myśli i prak-
tyki po litycznej w naszej historii przypadają na epokę przełomu średniowiecza 
i czasów nowo żytnych . Ten paradoks nietrudno da się wyjaśnić swoistą odręb-
nością losów polskich w tamtych wiekach .
U schyłku XIV w . nastąpiło bowiem wydarzenie nie znane gdzie indziej . Otóż 
średniej wielkości kraj europejski, dość ludny i dość rozwinięty, zawiera unię 
personalno-państwową z olbrzymem terytorialnym, państwem litewskim, żyją-
cym w całkowitej niemal izolacji od wpływów kulturalnych Zachodu . Państwem 
o nielicznej (w stosunku do przestrzeni) lud ności, ale jakże zróżnicowanej na-
rodowościowo, religijnie i pod względem poziomu życia . Dwa tak odmienne 
ustrojowo kraje (Polska – monarchia stanowa; Litwa – patrymonialna) widzą 
w tym związku obopólny interes doraźny i długofalowy . Litwa, przyjmując za 
pośre dnictwem Kościoła w Polsce chrzest, uzyskuje przepustkę do cywiliza-
cji zachodniej . Tym samym wytrąca z rąk Krzyżaków argument, iż jako kraj 
„barbarzyński” i na wpół „pogań ski” (część możnowładztwa litewskiego przed 
unią z Polską wyznawała obrządek wscho dni, jak również cała ludność ruska) 
niegodna jest prawa do samoistnego bytu i trzeba ją si łą nawrócić . Polska na-
tomiast, dzięki sojuszowi z Litwą, umacnia się militarnie, a nieba wem i go-
spodarczo, toteż widzi dla siebie szansę szybkiego awansu w średniowiecznej 
hie rarchii państw europejskich . Celem doraźnym była, oczywiście, walka z eks-
pansją krzyżac ką . Tak więc związek ten spełnia warunki starorzymskiej zasady 
„dajemy – aby nam było dane” . Nie trzeba wyjaśniać, że urzeczywistnienie tej 
dewizy pociągało za sobą niemałą pracę cywilizacyjną obu narodów (organiza-
cja Kościoła rzymskiego na Litwie, budowa miast na przywilejach lokacyjnych 
polskich, wprowadzenie gospodarki towarowo-pieniężnej, karczowanie puszcz, 
rozwój rolnictwa itp ., itp .) .
Jerzy Mikke Chwała i zdrada. Format-AB, Warszawa 1994 .

Jeden rano, a drugi z wieczora ją gnąbi .
Radzilbych, by Poznania, Lwowa a Krakowa 
Dzierżyli się, boby im gładsza była głowa .

Epigramat drukował w roku 1562, ale napisał go wcze-
śniej, przy puszczalnie jak i cały Zwierzyniec, w latach 1560 
i 1561, a więc je szcze przed lutym 1563 roku, przed upad-
kiem Połocka . Dopiero ta klęska zmusiła opornych do-
tychczas Litwinów do nawiązania roz mów z Polakami . 
Przez lat przeszło dwadzieścia możnowładztwo li tewskie 
z Radziwiłłami na czele potrafiło hamować dzieło unii 
wbrew naciskowi króla i całej Korony oraz wbrew dąże-
niom własnej ziemiań skiej szlachty i interesom samej Li-
twy . Powstała groteskowa sytuacja: słaba Litwa, uwikłana 
w ciężką wojnę z potężną militarnie Moskwą, stara się two-
rzyć pozory wielkiego mocarstwa, niezależnego od Polski 
i nie potrzebującego jej wsparcia . O tym właśnie mowa 
w epigrama cie Reja . W tej sytuacji każdy poważny Polak 
mógł spoglądać z góry na mało poważnego oponenta Li-
twina . Taka sytuacja życiowa, spoglą danie z góry, poczu-
cie przewagi, u czynnego uczestnika – poety, który włącza 
się w nurt życia społecznego, powoduje literacką reakcję 
albo indygnacyjną, albo komiczną . Pierwszą postawę wo-
bec Litwy zajął mniej cierpliwy wątrobiarz Orzechowski 
w Quincunxie; pogodniejszy, a może nawet pobłażliwszy 
Rej skłonny jest do zajęcia postawy dru giej . Cytowany epi-
gramat utrzymany jest od początku do końca w jed nolitej 
komicznej tonacji; nawet końcowy dwuwiersz traci po-
zorną swą mdłą dydaktykę dzięki stylizowaniu przez Reja 
na sposób komicz ny zachowania się człowieka, który nie 
umie się składnie porozumieć (chodzi tu oczywiście o me-
taforyczne ujęcie wojskowego „dogadania się” Litwinów 
z Moskwą) . Niepoważne jest w istocie zachowanie się Li-
twy wobec potężnego wojskowo i finansowo Iwana Groź-
nego . Nie chce ona zrozumieć („nie czuje się”), że „na spa-
si siedzi”, to znaczy w groźnej sytuacji strategicznej: karzeł 
wobec moskiewskiego olbrzy ma porywający się na nie-
go z motyką, biedna kokosz (już nie wia domo, czy bar-
dziej komiczna niż tragiczna) napastowana bez przerwy 
przez jastrzębie . Obrazek ten, zbliżający się do ładnych 
komicz nych fraszek Kochanowskiego, raz jeszcze dowodzi 

Udział Mikołaja Reja
w sprawach unii

Juliusz Nowak-
-Dłużewski
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znanych nam ską dinąd uzdolnień Reja do malowania ko-
micznych scen i charaktery styk ludzi . przypominamy so-
bie tę samą gospodarską kokosz w murach Kamień ca Po-
dolskiego w Zwierzyńcu i Przemowie krótkiej . Zwykłym 
u Reja autoplagiatowym chwytem przenosi się ta sama ko-
koszka z epigramatu Do uniji z Litwą w Przemowie krót-
kiej z tymi samymi komicznymi skutkami dla buńczucz-
nej Litwy:

„Bo są miedzy jastrząby prawie jako kury,
Zawżdy sie im gradowej trzeba lękać chmury . . .”

Żartobliwie deprecjonujący ton przebija i z tej wypo-
wiedzi, gdzie stwierdza, że:

„Acz by sie drugiej stronie o to starać więcej
Snać przystało, bo tam ty jeszcze zmyją pręcej . . .”
(to znaczy – Moskale Litwinom skórę) .

Komiczne zabarwienie rzuca na Litwę również końco-
wy dwuwiersz tej partii utworu:

Nie będali z Polski, jako przywyknęli,
„Wierę nie wiem, rzekszy „hup”, aby przepłynęli .”

(Oczywiste zabawne skojarzenie z człowiekiem, o któ-
rym i dziś za Rejem mówimy: nie krzycz hop, aż nie 
przeskoczysz) .

Z tych scenek, barwionych komicznie, schodzi w dru-
giej części utwo ru na tory prozaicznego wykładu, traktują-
cego o umiarkowanym progra mie unii, jaki wypracowano 
w Polsce w latach 1564–1568 . Może i te war to zacytować, 
nie tyle ze względów rzeczowych, które nas mniej muszą 
interesować, ile ze względów literackich, dla porównania 
techniki pisa nia prozaicznego i poetyckiego:

„Dosyć by nam, abychmy zawżdy społu byli,
Jednemu wiernie panu na wieki służyli,
Społu go obierali i koronowali
I jednaką przysięgę od niego bierali,
Spoinie nieprzyjaciołom wszytkim sie bronili
Tak, jako bychmy spoinie sobie urządzili” .

Słychać w tym programie echa kompromisowych żą-
dań polskich adresem Litwy (wspólny król, wspólna obro-
na, wspólne sejmowanie? Taki program wystarczyłby 
u Reja, by zjednoczone państwo polsko-litewskie mogło 
się oprzeć „możnym wrogiem” („gdzie wiele kóz, i wiju 
snadnie by skróciły”) . Umiarkowany program Reja odrzu-
ca maksymalizm niektórych polskich szowinistów, „mio-
tanie się” w „cudze prawa postronne” oraz rygorystyczne 

żądania dostosowywania wewnętrznego ustroju Litwy do 
Polski („a starym swym zwyczajom wierę pokój dajmy”) .

Na tym kończy się udział Reja-literata w sprawach unii . 
Na sejm lubelski 1568–1569 roku zjawił się, ale nie w cha-
rakterze posła, bo aktu unii nie podpisał, lecz widza; bywał 
jednak na sesjach sejmu i służył radami na prośby posłów; 
diariusze notują, że rad tych udzielał zarówno w sprawach 
unii, jak i projektów elekcji . Doczekał radosnej chwili pod-
pisania aktu unii w końcu czerwca 1569 roku, ale na jesie-
ni tego roku już nie żył [ . . .] .

Juliusz Nowak-Dłużewski Okolicznościowa poezja po-
lityczna w Polsce Czasy Zygmuntówskie,według Antologii 
wileńskiej T . II, Rzeczpospolita trzech narodów, p . red . Ro-
mualda Karasia, Oficyna Literatów i Dziennikarzy „Pod 
Wiatr”, Warszawa 1997

 Polska i Litwa

Po braterstwie sprzed wieków
coś nam przecież zostało 
w sercach i w kulturze…
A jest tego nie mało! 

Jan Jesion
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Zacny koronny hetmanie,
Wiem, żeć wszytkiego dostanie 
Czego trzeba ku bojowi 
Dobremu walecznikowi;
Ale na zamiar co wadzi 
Mieć rynsztunku i czeladzi?
Przetoż weźmi też ode mnie 
Nie zbroję kowaną w Lemnie 
Albo tarcz nieprzełomioną,

Od cyklopów urobioną – 
Lecz Proporzec pięknie tkany 
I z Helikonu podany 
Od córek wdzięcznej Pamięci, 
Bez których łaski i chęci 
Hetman niech, jaki chce, wstanie, 
Sławy trwałej nie dostanie.

Oto w zacnym ubiorze i w złotej koronie
Siadł pomazaniec boży na swym pańskim tronie,
Jabłko złote i złotą laskę w ręku mając,
A Zakon Najwyższego*7na łonie trzymając,
Miecz przed nim srogi, ale złemu tylko srogi,
Niewinnemu na sercu nie uczyni trwogi.
Z obu stron zacny  senat koronny, a wkoło
Sprawiony zastęp stoi i rycerstwa czoło.
Przystąp, Olbrychcie młody, zacnych książąt plemię,
Który trzymając w swej władzy piękną pruską ziemię
Z łaski cnych królów polskich, uczyń panu swemu
Winną poczciwość, a ślub**8 wiarę dzierżeć jemu.***9

*   tj . Ewangelię

**   Tryb rozkazujący od  „ślubić”

*** „Tak się zaczyna krótki poemat  – komentował Ignacy Chrzanowski w Hi-
storii literatury niepodległej Polski – Proporzec albo hołd pruski . Szkoda, że 
ciąg dalszy – pisał nasz uczony – nie stoi na tej samej wyżynie, co ten wspania-
ły w swej uroczystości początek .  Cały prawie  poemat wypełnia opis propor-
ca, który podano jakoby Albrechtowi po złożeniu hołdu, a na którym z jednej 
strony były >kosztownymi farbami< wymalowane walki Krzyżaków z Polską, 
a z drugiej – pierwotne >dzieje słowieńskie<, na wzór opisu tarczy Achille-
sa w Iliadzie i puklerza Eneasza w Eneidzie: jest to ten sam rodzaj literacki, do 
którego należeć będzie  opis pucharu w Monachomachii Krasickiego i opis ar-
cyserwisu w Panu Tadeuszu .   

Dzień dzisiejszy poświęcić myślę rymem swoim
Za zdarzeniem, o piękna Melpomeno, twoim.
A już więc syn książęcy upadł na kolana
I wyznał swe poddaństwo i zwierzchnego pana, 
Obiecując na swą cześć k’temu sie znać wiecznie,
A wiarę panu swemu zachować statecznie.
Zatym mu jest do ręku proporzec podany,
Kosztownymi farbami wszytek malowany,
Wielki, świetny, ozdobny, jaki za lat dawnych
W żadnym szyku nie był znan ani w bitwach sławnych. 
Ten, jako skoro z drzewa swego był spuszczony*
A potym wzgórę na wiatr wolny wyniesiony,
Okazały się na nim rozliczne narody,
Króle, wojska, hetmani, rzeki, miasta, grody.

Tam było widać Prusy, a oni wojują
Mazowsze, ludzi wiążą wsi i miasta psują;
A Konrad przeciwko nim Krzyżaki prowadził 
I nad głęboką Wisłą przy Dobrzyniu sadził. 
Margrabiowie pomorską ziemię posiadali 
I już Gdańsk niedobyty zdradą otrzymali.
Starosta zamku bronił, a temu Krzyżacy 
Na ratunek bieżeli i zbrojni Polacy.
Wilkowi owcę odjął pies niepościgmony,
Ale ją sam Przedsie zjadł- Zamek obroniony, 
Lecz dobrzy zakonnicy Polaki wygnali 
I starostę, a sami zamek otrzymali,
Tamże piękny majestat był wymalowany,
Na nim król siedział, w myślach swoich rozerwany, 
Bo sie nazad oglądał, na to, co sie działo 
przed nogami, nie patrząc albo dbając mało.

Po nim Jagiełło Litwę jednoczy z Polaki,
A potym o pokoju rokuje z Krzyżaki, 
Próżno podobno; bo patrz, jako wsi gorają 
A zamków między sobą przedsię dobywają, 
Widaćże było dalej dwie wojszcze ogromne,
Strzelbę na sie składając i kopije łomne; 
Stąd Krzyżacy, a z nimi Niemcy i Czechowie,
Stąd Polacy i Litwa, Ruś i Tatarowie.
W bok wojska król dwa miecza od Nimców przyjmuje,

Proporzec albo Hołd pruski
(fragmenty)

Jan
Kochanowski
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Z drugiej strony Tatary Witułt już hamuje;
Ale ci przedsię serca drugim nie skazili,
Bo Polacy na głowę Niemce porazili.
Ibork zatym obegnan, a pod Koronowem
Dwie wojszcze z  sobą czynią obyczajem nowem, 
Bowiem w pół bitwy z obustron odpoczywają 
Raz i drugi, za trzecim Niemcy sie mieszają.

Otóż Krzyżakom k’woli Czech Polskę wojuje,
Ale, wyprowadzony, toż u siebie czuje, 
A Niemce znowu przedsię pod Gołubiem gromią 
A ci, w bramę sie cisnąć, szyję z mostu łomią. 
Tu już zasię Krzyżacy z królem sie jednają,
A żmudzką płodną ziemię panom własnym zdają, 
Król duński z królem polskim, mając podejrzane 
Sąsiady, przysięgają na spiski podane, 
Po tym Czech wyrok czyni Polakom nachyło,
Ale szczęście Krzyżakom i w tym nie służyło, 
Bo miasto złota, które z wyroku dać mieli.
Srebro kładli, a tego Polacy nie chcieli.
To wniwecz; znowu przedsię radzą o pokoju,
Ale sprawą cesarską przyszło zaś do boju,
Bo Niemcy pod przymierzem do Polski wtargnęli, 
A jako Bóg chciał, i tak przedsię klęskę wzięli.

I ty masz tu swe miejsce, mężny Włodzisławie,
Bo widzę, że z Krzyżaki czujesz o rozprawie,
A potym bitwę zwodzisz z poganinem srogim, 
Który (ach!) miał sie cieszyć duchem drogim. 
Patrzajże tu Prusaków, jako zamki psują 
A wygnawszy Krzyżaki, Koronie hołdują 
Niemcy do kupy, naszy bitwę śmiele dali;
Ale sprawy nie było; nie dziw, że przegrali. 
Zamki zatym służebni królowie podają 
A dawno zatrzymany swój żołd odbierają. 
Krzyżacy przedsię znowu swego szczęścia kruszą
Lecz za Pańską pomocą ustępować muszą.
Tu pokój zasię poseł papieski stanowi,
A Krzyżak czołem bije polskiemu królowi. 
Biskup niedobrej myśli, bo infułę kładzie.
potym go z mistrzem widzę i z Prusaki w radzie 
Matyjasz do Prus godzi, lecz mu drogi bronią 
A Krzyżacy powinnej przysięgi sie chronią 
Przeto znowu niepokój: Firlej zamki wali,
Wsi i miasta gorają. Niemcy już ustali.

Na końcu Olbrycht klęczy w książęcym ubierze,
A od króla chorągiew rozpuszczoną bierze.
Na niej skrzydła roztoczył czarny orzeł śmiały
Niosąc w sercu zwycięzcę wielkiego znak mały.

Śrzodkiem tego wszytkiego śrebrna rzeka płynie, 
którą leżąc pod skałą przy powiewnej trzcinie,
Rozciagła Wisła leje krużem marmórowym,
[Głowę mając odzianą wieńcem rokitowym;

A do m0rza przychodząc drze sie na trzy części.
Tam okręty, a przy nich delfinowie gęści 
wierzchu wody grają połyskując złotem;
Brzegi burstynem świecą.  –  Pierwsze lice o tem. 
Z drugiej strony zaś tenże mistrz początki dawne
I dzieje był wyraził, na wszytek świat sławne, 
Słowieńskie: naprzód, jako mężne Amazony 
Od Termodonta przybił wiatr w scytyjskie strony; 
kfm, jako mieszkance tamtych ziem trapiły,
A na koniec od ojców syny rozmówiły 
I szły z nimi, nabrawszy wszelakiego plonu,
Ku północy, i siadły po obu stron Donu.
Z tego gniazda waleczny naród wstał za laty,
■Grekowie starodawni zwali Sauromaty.
Europie i w pięknej Azyjej władali 
I przezwiska obiema Sarmacyjom dali.
Malowaniem proporzec takim ozdobiony
Wziął na ten czas od króla Olbrycht przerzeczony. →

Hołd pruski 1569, rycina z XVII w.
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Za tym w trąby i w głośne bębny uderzono,
A za razem i strzelbę ogromną puszczono.
Ostatek dnia biesiady sobie przywłaszczyły
I tańce, i myśl dobra, i dźwięk lutnie miły. 
Aleś ty, wielki królu, w ten czas o biesiady 
Mało dbał, i owszemeś pilnie szukał rady,
Jakbyś przywiódł – w jedność dwa wielkie narody 
Życząc Litwie i Polszczę wiekuistej zgody, 
co przodkowie twoi acz grunt założyli.
Ale tobie twoję część przedsię zostawili.
Bo waży pargamin i gęste pieczęci
Przy piśmie zawieszone, jeśli nie masz chęci?

Co tedy prawem inszy, co nas przysięgami 
Wiązali, ty nas sercem zepni i myślami!
A niechaj już unijej w skrzyniach nie chowamy,
Aleją w pewny zamek do serca podamy,
Gdzie jej ani mól ruszy, ni pleśń dosięże,
Ani wiek wszytkokrotny starością dolęże,

Ale synom od ojców przez ręce podana 
Nieogarnione lata przetrwa nie stargana.

A przypatrując sie ja twej dzielności i tej
Chęci, którą masz przeciw Rzeczypospolitej, 
Mam zupełną nadzieję, że w ten cel uderzysz, 
Łaski Pańskiej wzywając, do którego mierzysz. 
Ku czemu droga tobie, królu, tym łatwiejsza, 
Im rzecz, której podajesz, sama jest ważniejsza; 
Bo gdzie ludzie pewniejszy zdrowia i swobody?
Jeno tam, gdzie sie mocne zbuntują narody. 
Miał Niemiec i z Polaka i z Litwina siły,
Póki te dwa narody spoinie się trapiły;
Ale skoro sie zjęły, Niemcom śmiech oddali,
Którzy, cudzego pragnąc, swego postradali. 
Tymże fortelem i dziś postąpić musiemy,
Jeśli nieprzyjaciela swego pożyć chcemy; 
Albowiem przeciw mocy potrzebna jest siła.

Jan Kochanowski,

Hołd pruski 1569, rycina z XIX w.
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W oktawie zwycięstwa pod Grunwaldem umyślny 
jeździec, nie zważając na trud i słabość koni, śpieszył do-
nieść mieszkańcom królewskiego grodu Lublina chwa-
lebną i wielką radość – ręką króla polskiego Władysła-
wa pobity został odwieczny wróg Korony i Litwy, chytry 
a  sprośny, kryjący się cwanie za znakiem krzyża: legł 
śmiercią walecznych Ulryk von Jungingen i wielki kom-
tur zakonu Kuno von Lichtenstein, i wielki marszałek Fry-
deryk von Wallenrode, i wielki szatny Albrecht hrabia von 
Schwarzburg, i skarbnik Tomasz von Merheim, tysiące in-
nych braci rycerzy . Wielu śmierć dosięgła w ucieczce, jak 
Henryka pflegera tucholskiego, który przed bitwą kazał 
nosić przed sobą dwa miecze nagie, mając zamiar nie pier-
wej włożyć je do pochew, aż kiedy je krwią polską ubroczy . 
Markward von Salzbach, komtur brandenburski, dał gło-
wę pod miecz już po bitwie, gdyż zuchwałymi słowy po-
drażnił wielkiego księcia Witolda .

Chorągiew zagranicznych gości Zakonu św . Jerzego 
z Krzysztofem von Gersdorff na czele, po walecznej obro-
nie licząca już tylko czterdziestu rycerzy, na kolanach od-
dała proporzec, przełożywszy więzy uczciwe nad ohyd-
ną ucieczkę . Przed nimi poddali się rycerze chełmińscy, 
którym przewodził organizator Towarzystwa Jaszczuro-
wego . Wśród wziętych do niewoli znajdowali się książę-
ta: Kazimierz szczeciński i Konrad Biały oleśnicki, posił-
kujący Krzyżaków .

Alleluja! Alleluja!
Po spisaniu jeńców, dostojnicy: Zbigniew z Brzezia, 

marszałek królestwa i Piotr Szafraniec, podkomorzy kra-
kowski, odebrali od każdego z pojmanych rycerzy przy-
rzeczenie, że stawią się osobiście na świętego Marcina 
w Krakowie przed wyznaczonymi osobami .

Król Władysław strudzony pracą i upałem położył się 
w cieniu pod krzakiem jeżynowym na usłanym z liści ja-
worowych łożu, mając przy sobie jednego tylko Zbignie-
wa z Oleśnicy .

Alleluja! Alleluja!
Na trzy zmiany bito w Lublinie w dominikańskie dzwo-

ny przy wtórze kołatek od św . Mikołaja i sygnaturek miej-
skich, z wież bez przerwy rozlegało się groźne buczenie 
trąb wojennych, a ponad nimi niósł się tryumfalny po-
głos kotłów i śpiew – miasto stanęło tłumnie wzdłuż ulic . 
Czapkowało .

Przed królewski orszak kładły się flamandzkie sukna 
i włoskie brokaty, perskie dywany i barchaty tureckie, na 
tacy podano złotolity pierścień otoczony siedmioma per-
łami . Kolegiacki chór śpiewał Te Deum, w procesji zbli-
żano się naprzeciw królewskiej chorągwi, którą był wiódł 
Mszczuj ze Skrzynna, a kto żyw wiwatował zwycięstwo, 
wzgardliwie dmuchając na orszak krzyżacki: szła bowiem 
z Michałem Küchmeistrem nowomarchijska szlachta, 
szedł ze swymi ludźmi biskup würzburski Jan von Eglof-
fstein, brat deutschmeistra Zakonu, rycerze bawarscy, tu-
ryńscy, nadreńscy, sascy i szwabscy; obywatele miast pru-
skich, a przed każdym z nich niesiono chorągiew – znak 
ich hańby:

a. niesiono proporzec o stu ostrzach wbitych zdradli-
wie w białe pole, bo tyle miast mazowieckich i kujawskich 
i litewskich miało się czołgać w przedsionku Malborka; 

b. banderię z głową jastrzębia w nimbie cynowym, 
pod którym ukryto napis inicjalny odkryty przez rycerza 
z Wąwolnicy, teraz niesiony na desce osikowej pachniał 
krzywoprzysięstwem; 

c. czarny pas podwójnie rysowany na śniegu: w takim 
szyku inflanccy kopijnicy stawali przeciw chłopom i le-
gli w dwa pacierze . Czarna krew spłynęła gorzką strugą; 

d. banderium civitatis Holsten najdłużej barwiono noc-
ną porą i w czas pożogi żmudzkich osad, aż śmierć i ból 
przedzieliły welon rozpaczy . Najwcześniej padła w ręce 
Jana Szczyckiego, Doliwity i pierwszą została rzucona pod 
nogi króla;

e. zaciężni z Westfalii nieśli własny proporzec przebi-
ty ognistymi strzałami dufni, że ich żmijne groty dosię-
gną pleców lubelskich panów: łucznicy królewscy razili 
ich mnogimi strzałami, a często wpadając na nich gwał-
townie, znaczną liczbę nakładli trupem . 

I szła na ostatku chorągiew po trzykroć powtórzona na 
drzewcu, strojna w pióropusz i srebrne krogulce, tak po-
sępna i wściekła, jakby z wnętrza paszczy Lewiatana po-
wstała . Trzymający ją Mikołaj z Lewartowa, przedchorą-
giewny rycerz, czuł, jak płomień zżera mu przedramię, 
jednak zdzierżył zadaniu . Pamiętający ją w boju rycerze 
lubelscy nakazali po zwycięstwie przybić do wozu okowa-
mi krzyżackimi .

W uroczystej procesji zbliżono się do placu, gdzie król 
Władysław pierwszy wykopał dół, dając tym początek 

Prologomena 
do zwycięskiego wjazdu 
Jagiełłowego rycerstwa

Zbigniew 
Strzałkowski

→
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Litwa obozem stanęła . Groty wbite na sztorc spoglądają 
dumnie . Wiotkie chorągwie wyznaczyły czworobok – sa-
fianowe płótna namiotów, podbite lisim kolorem, chytrze 
uchylają wejście do mrocznej pieśni żołnierzy: północny 
werset dłuższy jest od zachodu dnia i wschodu księży-
ca . Wiadomo, strzała wypuszczona nad brzegiem pusz-
czy ileż musi ominąć zdradzieckich topieli, zawołań ba-
giennych, kłusowniczych wnyków nim wytropi właściwy 
ślad za rączym jeleniem . Bywa opadła z sił ledwie dotknie 
lędźwi zwierzyny .

Dłuższa pieśń – krótsza tęsknota . 

II . 

Z błonia patrząc – miasto królewskimi barwami kraszo-
ne . Groźniej lśnią szczyty kościołów, dostojniej wieże, 
a wokół ciżba kamienic zwieńczonych koronkami attyk . 
Raz . Dwa . Trzy . Cztery . Cztery sztylety ostrzem zwrócone 
w stronę pątnika . I stos drewnianych domów równo rozło-
żony – schnie po tygodniowym deszczu . Każdy wojownik 
litewski i każdy litewski koniuszy myślą o kobiecie czar-
nobrewej nagle spłoszonej, gdy twarz obróci w stronę nie-
znajomego i niedbale korale na sukni rozpina – krasawica . 

III . 

Litwa uważnie słucha . Oblicza . Wróży z lotu ptaka . Ssie 
gorzką łodygę piołunu . I słucha muzyki . I pieśń każe, jak 
wonne kadzidło do stołu podawać . I oczy mruży chytrze .

Kiejstut po trzykroć Lublin objechał . Cienkie świece 
pali przed ikoną Madonny . Właśnie był powrócił ze wzgó-
rza: długo stał . Przed nim królewskie miasto pławiło się 
w ciepłych kałużach . Szedł zapach rozmarynu i kaczeń-
ców . Sady w puchu niepokalanym stały, aż od ich białości 
poblask opadał na domy żywiczne i wąską smugą niósł się 
pomiędzy mosiężnymi dzwonami w stronę leśnego płotu .

Herbowi i koniuszy cmokali . Mówili: Lelum – Polelum . 
Mówili: widzieliśmy o wschodzie nowgorodzkie kopuły 

ciężkie jak misy pełne bizantyjskich monet, chodziliśmy 
ulicami Kijowa pogrążeni w cerkiewnych brązach po szy-
ję, po usta wypchane psalmami, trzymaliśmy w ramio-
nach leśne kobiety północy, zwiewne niczym sitowie lub 
płomień . 

Mówili: dajcie nam miasto – krasawicę . Zostawimy 
wszystko, co mamy, namioty safianowe, konie – dżygity, 
dzikiego zwierza napędzimy w polskie puszcze, otworzy-
my najtajniejsze furtki północy, a każdej niewieście waszej 
przydamy pierścień miodowy, a wam, szlachetnie urodzo-
nym – zaprzęg skór sobolich i po dwa kosze ryb . 

Lelum – Polelum . 

IV . 

Litwa obozem stanęła naprzeciw profilu miasta .

Zbigniew Strzałkowski

Las lanc litewskich

fundamentom kościoła pod wezwaniem Matki Boskiej 
Zwycięskiej . Namiot kaplicy, zbudowanej na tę okolicz-
ność, otoczony był dokoła znakami i chorągwiami krzy-
żackimi, proporce ich rozwinięte i porozpuszczane głośno 
płakały na wietrze .

Palono wiotkie świece miodopyszne . Kadzono tryp-
tyk wonnymi ziołami jesieni . Nadworny drzeworytnik 
skrupulatnie notował wszystkie postacie: kiedyś malarz 

freskowy ustawi je na ścianie prezbiterium wedle starszeń-
stwa, zasług i relacji bitewnej, a pośrodku na bułanym ko-
niu osadzi króla Władysława . Nad nimi otworzy błękit . 
Dołem ułoży szramy zmęczenia . Czerwienne wybuchy 
dwóch salw armatnich utopi w brązie . Zielny dywan poż-
niwny rozwinie szeroko aż pod mury Lublina .

Dzień ten pamiętać będą wszyscy . Alleluja! Alleluja!

I . 

Hołd pruski 1569, rycina z XIX w.
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1.  Jagiellonowie w dziejach Europy

Na europejską scenę polityczną wprowadził po raz pierw-
szy Polskę Bolesław Chrobry podczas zjazdu gnieźnień-
skiego w  1000 roku . Potem przyszły czasy osłabienia 
i rozbicia dzielnicowego i na długo Polska stała się dru-
gorzędnym państwem Europy . Ponownie na arenie poli-
tyki europejskiej pojawiło się państwo Kazimierza Wiel-
kiego podczas słynnego krakowskiego zjazdu monarchów 
w 1364 roku . Był to zjazd władców Europy Środkowej, 
który jakby zamknął istnienie tzw . „Młodszej Europy” po-
dążającej za cywilizacją chrześcijańskiego Zachodu . Doj-
rzałość cywilizacyjna Polski, której owocem było pano-
wanie ostatniego Piasta, niebawem zaowocuje dziełem, 
które uczyni nasze państwo przedmiotem wydarzeń eu-
ropejskich . Był to związek z Litwą i chrzest ostatniego po-
gańskiego kraju w Europie . Odtąd Polska złączona z Litwą 
unią i dynastia Jagiellonów staną się potęgą europejską .

Uzyskanie uznania i liczącej się pozycji w Europie nie 
nastąpiło jednak automatycznie po unii w Krewie i chry-
stianizacji Litwy . Trzeba było tę pozycję wywalczyć na 
polach bitew oraz argumentami uczonych i dyplomatów . 
Jak się okazywało, Polska, a szczególnie Litwa, były ciągle 
jeszcze bardzo odległymi i za mało znanymi dla Zacho-
du krajami . Zachód ciągle ją jeszcze traktował jak „Młod-
szą Europę”, która nie do końca jest w pełni częścią chrze-
ścijańskiej cywilizacji . Oskarżano Polskę o sprzymierzanie 
się z poganami i podważano autentyczność chrztu litew-
skiego króla Polski Władysława Jagiełły . W dużej mie-
rze stało się tak za sprawą Zakonu Krzyżackiego, który 
pragnął uchodzić za jedynego przedstawiciela cywilizacji 
chrześcijańskiej w tej części Europy . Te antypolskie kam-
panie nasilili Krzyżacy szczególnie po chrzcie Litwy .

Okazją do przedstawienia polskiej racji stanu stał się 
sobór w Konstancji 1414–1418, gdzie polska delegacji wy-
łożyła Europie swe stanowisko . Szczególnym echem od-
biło się wystąpienie polskiego uczonego z krakowskiej 
uczelni Pawła Włodkowica, który po raz pierwszy na fo-
rum międzynarodowym tak zdecydowanie i klarownie 
przedstawił poglądy na temat wojny sprawiedliwej . Za-
sady, które wygłosił Paweł Włodkowic, stały się poniekąd 

wykładnią polskiej idei politycznej, realizowanej od cza-
sów ostatniego Piasta .

Wystąpienia polskiej delegacji, a szczególnie pozycja 
stojącego na czele delegacji arcybiskupa Mikołaja Trąby, 
który przyczynił się do wyboru nowego papieża – Marcina 
V kończącego wielką schizmę zachodnią, bardzo zbliżyła 
Polskę do Rzymu . Marcin V zaczął doceniać dzieło chry-
stianizacji Litwy i znaczne przesunięcie się europejskiej 
cywilizacji na Wschód . Jednak Jagiełło nie zdobył sobie 
zbyt wielkiej popularności na Zachodzie, chociaż starał 
się współpracować z Rzymem, nie przyjmując ofiarowa-
nej mu przez husytów czeskiej korony . Równocześnie po-
lityka prowadzona wówczas przez króla Jagiełłę i jego naj-
bliższego współpracownika Zbigniewa Oleśnickiego miała 
wymiary europejskie .

To za sprawą Zbigniewa Oleśnickiego powstał po 
śmierci Jagiełły plan, w którym Polska miała się stać jed-
nym z najważniejszych podmiotów polityki europejskiej . 
Był to projekt unii personalnej polsko-węgierskiej i wspól-
nej obrony Europy przed coraz groźniejszym zagrożeniem 
muzułmańskich Turków . Oba te państwa miały pełnić rolę 
wielkiego „przedmurza chrześcijaństwa” . Idea ta będzie się 
pojawiała jeszcze wielokrotnie jako zadanie dla państwa 
polskiego .

Unię tę realizował syn Jagiełły – Władysław, który jako 
król polski i Węgier głównie z inicjatywy legata papieskie-
go, rozpoczął krucjatę antyturecką, ale poległ pod War-
ną w 1444 r . Z przydomkiem Warneńczyk przeszedł do 
historii jako ostatni krzyżowiec Europy, a równocześnie 
jednoczyciel chrześcijaństwa i budowniczy przedmurza 
anty-muzułmańskiego . Był jedynym Jagiellonem, który 
zasłynął ze swych rycerskich cnót i chyba jednym z naj-
bardziej popularnych w Europie przedstawicieli dynastii .

Po królu „krzyżowcu” władzę objął jego brat Kazimierz, 
który rozpoczął budowę potęgi rodu Jagiellonów, poprzez 
politykę dynastyczną . Wraz ze swą żoną Elżbietą Raku-
szanką obsadzili swymi dziećmi cztery trony europejskie; 
Polski i Litwy, Węgier i Czech . Mimo iż ta polityka nie 
przyniosła szczególnych korzyści Polsce to jednak dyna-
stia Jagiellonów stała się wówczas najpotężniejszą w Eu-
ropie . Ponadto starali się wydawać swe córki za władców, 

Dziedzictwo epoki 
Jagiellonów

Józef
Duda

→
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z którymi pragnęli utrzymywać dobre stosunki . Najstarszą 
Jadwigę wydano za Jerzego księcia bawarskiego, Zofię za 
margrabiego brandenburskiego Fryderyka, kolejna Anna 
poślubiła księcia pomorskiego Bogusława X, przedostat-
nia Barbara wyszła za księcia saskiego Jerzego Brodatego, 
a ostatnia Elżbieta za księcia legnickiego Fryderyka z linii 
Piastów . Skutkiem tego w wielu europejskich dynastiach 
płynęła później krew Jagiellonów . Jeden z synów Kazi-
mierz, który umarł przedwcześnie w aureoli świętości, 
w 1662 – został kanonizowany i stał się patronem Litwy .

Polska Władysława Jagiełły najpierw mieczem, a póź-
niej słowem i racją tworzyła swoją pozycję w Europie . 
Władysław Warneńczyk potwierdził pod Warną przy-
należność Jagiellonów do chrześcijańskiej cywilizacji gi-
nąc w jej obronie . Jego młodszy brat Kazimierz budował 
natomiast potęgę dynastii . Mimo że nie przetrwała ona 
czasów jego wnuków: Ludwika na Węgrzech i Zygmunta 
Augusta, to przez blisko pół wieku byli Jagiellonowie naj-
potężniejszym rodem w Europie . Pozycję dynastii usta-
bilizował jeden z najmłodszych synów Kazimierza Zyg-
munt I zwany Starym . Późny wiek objęcia tronu czynił 
z niego władcę niezwykle zrównoważonego, w myśl zasa-
dy, którą umieścił ponad wejściem na Wawelu „czego ro-
zum nie może, często uzdrowi zwłoka” . Jego pozycja w Eu-
ropie po zjeździe w Wiedniu w 1515 r . i hołdzie pruskim 
w Krakowie, była chyba mocniejsza niż jego ojca Kazi-
mierza, twórcy polityki dynastycznej . Aczkolwiek Euro-
pa czasów Kazimierza Jagiellończyka była głównie zajęta 
umacnianiem się wewnętrznym, jak większość głównych 
państw – Hiszpanii, Anglii, Francji i stąd brak wówczas 
polityki europejskiej . Sytuacja zmieniła się w XVI stuleciu . 
Zbudowano już silną i scentralizowaną monarchię Habs-
burgów, Walezjuszy, Tudorów, które zaczynają rywalizację 
między nimi . W tej grupie znalazła się także Polska Zyg-
munta I . Ponadto nasiliło się zagrożenie zewnętrzne dla 
Europy, zarówno ze Stambułu jak i Moskwy . To zagroże-
nie stało się elementem gry politycznej . W tej grze, jak się 
wydaje, Zygmunt Stary ciągle należał do głównych roz-
grywających, szczególnie w Europie Środkowej . Zarów-
no „kongres podwójnych małżeństw” w Wiedniu 1515, 
jak i jego osobiste powiązania rodzinne z Węgrami czy 
małżeństwo córki Jadwigi z margrabią brandenburskim 
Joachimem miały tu znaczenie . Jadwiga stała się prabab-
ką Hohenzollernów . Druga żona Zygmunta I, Bona nie 
reprezentowała jednak jakiejś znaczniejszej dynastii, ale 
była protegowaną cesarza, którego później traktowała jako 
przeciwnika politycznego .

Król Zygmunt Stary prowadził politykę realistyczną 
i kompromisową, co pozwoliło mu nie tylko utrzymać 
pozycję Polski, ale jeszcze ją umacniać . Nie ulega wątpli-
wości, ze Zygmunt I nie włączył się do głównej rywali-
zacji Europy tego czasu, między Habsburgami, Francją 

i Anglią, ale rozbił, groźny dla Polski i Litwy, sojusz Habs-
bursko-moskiewski i nie dał się użyć Habsburgom jako 
narzędzie walk z Turkami, którzy wówczas przeżywali 
szczyt potęgi . Odmowa jakiegoś szczególnego zaangażo-
wania się w krucjaty antytureckie nie obniżyła jego pre-
stiżu w Europie . Wydaje się, że w czasach Niccolo Ma-
chiavellego liczył się już tylko interes polityczny władcy 
i skuteczność jego realizowania . Zygmunt Stary zostawił 
Polskę i Litwę w znacznie lepszej pozycji europejskiej niż 
je zastał na początku panowania . Żałować tylko należy, 
że tak jak jego poprzednicy nie doprowadził do bliższe-
go związku z Litwą, wówczas bowiem siła wspólnego od-
działywania takiego państwa byłaby znacznie większa . Za 
panowania Zygmunta Starego Litwa nigdy nie angażowa-
ła się w sprawy polskie, ale polskiej pomocy ciągle po-
trzebowała . Tu tkwi chyba przyczyna niewielkich sukce-
sów Zygmunta I w wojnie z Moskwą, a szczególnie utrata 
jednego z najważniejszych miast na północnym wscho-
dzie, Smoleńska . Rozgromienie wojsk moskiewskich pod 
Orszą w 1514 r . pokazało potęgę wspólnego wystąpienia 
polsko-litewskiego . Brakło jednak Litwinom umiejętności 
i determinacji, a także woli króla, aby to wspólnie prze-
kształcić w większy sukces . Nasuwa się poniekąd analogia 
z postawą Litwy po bitwie pod Grunwaldem .

Pozycja w Europie ostatniego z Jagiellonów Zygmun-
ta Augusta u progu panowania nie uległa większej zmia-
nie w porównaniu do czasów ojca . Początkowo pochłonę-
ły go bardziej sprawy osobiste i wewnętrzne oraz obawy 
związane z napływem innowierców . Wiedział bowiem, co 
przyniosła reformacja w Niemczech i innych krajach, i za 
wszelką cenę pragnął uniknąć jakiegoś zamętu, bo woj-
na religijna na skalę zachodnią nigdy Polsce nie groziła . 
Zygmunt August docenił, jaką rolę odgrywała ówcześnie 
Polska w Europie, utrzymując tradycyjną więź z Rzymem 
i papieżem . Utrzymał ją, przyjmując uchwały soboru try-
denckiego, równocześnie starał się wszelkie problemy re-
ligijne sprowadzić do zmagań słowa i racji . Polska wyróż-
niała się wówczas w Europie tym, że poza słowa i racje 
rywalizacja innowierców z katolikami w zasadzie się nie 
posunęła . Wynikło to głównie z ustroju państwa i kultury 
politycznej szlachty oraz elit narodowych . Nikt w Polsce 
nie doprowadzał do sytuacji, która dominowała w więk-
szość krajów Zachodu i opierała się na zasadzie „czyj kraj 
tego religia” .

Zygmunt August pragnął utrzymać dobre stosunki 
z Habsburgami, o czym świadczą jego dwa małżeństwa . 
Nowością polityki było wejście państwa Zygmunta Au-
gusta we współzawodnictwo o panowanie nad Bałty-
kiem „dominium Maris Baltici” . Przyjął część Inflant, co 
jednak spowodowało wejście w ponowny konflikt z Mo-
skwą i przyniosło utratę drugiego ważniejszego miasta na 
wschodzie, Połocka . O Inflanty przyszło mu także toczyć 
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boje bądź ze Szwecją, bądź z Danią . Zdobycie części In-
flant wprowadziło Polskę i Litwę w nowy krąg polityki, do 
której Polska nie była zbyt przygotowana . Zygmunt Au-
gust nie był wojowniczym królem, jak wszyscy niemal Ja-
giellonowie, ale mimo to udało mu się utrzymać pozycję 
Polski i Litwy w tej części Europy . Można się zastanawiać, 
czy państwo Zygmunta Augusta było nadal potęgą euro-
pejską . Rzeczpospolita Obojga Narodów po unii lubelskiej 
stała się największym państwem w Europie – prawie 800 
tys . km2 i około 8 mln ludności, co stawiało ją w demogra-
ficznej czołówce Europy . Społeczeństwo o wysokiej kul-
turze politycznej tworzące największy polityczny naród 
w Europie wymagało jednak władcy nie tylko kompro-
misowego i odkładającego decyzje, który głównie zabie-
gał o utrzymanie istniejącego stanu rzeczy, ale wizjonera 
patrzącego w przyszłość . Przynajmniej w takim stopniu 
jakim wizjonerem okazał się Zygmunt August w sprawie 
unii lubelskiej . Potrzeba też było w państwie elity politycz-
nej na miarę panów krakowskich i Zbigniewa Oleśnickie-
go . Szlachta jako naród polityczny wymagała takich przy-
wódców . Okres stabilizacji i rozkwitu życia dworskiego 
w czasach renesansowych do takich idei jednak nie inspi-
rował . Wydaje się, że wcześniejsza unia realna to silniejsza 
pozycja wobec Moskwy, chyba jedynego groźnego prze-
ciwnika państwa jagiellońskiego w XVI w . Wspólna po-
lityka wobec Moskwy mogła przynieść sukces na miarę 
Grunwaldu, ale czy to wyeliminowałoby moskiewskie za-
grożenie na stałe?

Rzeczpospolita Obojga Narodów zajmowała też inną 
pozycję wobec Europy, która w drugiej połowie XVI wie-
ku przeżywała okresy zamętu i trudności wewnętrznych . 
Także sąsiedzi Polski, którzy stanowili zagrożenie, jak 
Moskwa, nie byli tak silni, a Turcja tymczasem była za-
jęta głównie wojnami z Habsburgami . Toteż wydaje się, 
że największym zaniechaniem Jagiellonów ze względów 
osobistych i dynastycznych było nie tyle doprowadze-
nie do wcześniejszego, ściślejszego związku Polski z Li-
twą, unii, która mogła uczynić z Rzeczypospolitej nie tyl-
ko największą potęgę w Europie, ale także osłabić pozycję 
sąsiadów, którzy stali się później największym zagroże-
niem dla Rzeczypospolitej .

Jagiellonowie nie prowadzili polityki europejskiej na 
miarę Karola V czy Franciszka I . Całkowitą porażką za-
kończyły się dynastyczne próby Kazimierza Jagiellończyka 
na terenie Czech i Węgier . Obaj Jagiellonowie, którzy tam 
rządzili, byli niewydolni, a szczególnie Ludwik Jagielloń-
czyk, który pozostawił złą, a nawet tragiczną pamięć . Epi-
zod jagielloński na Węgrzech 1490–1526 przyczynił się do 
anarchii w kraju i utraty przez Węgry niepodległości . Ja-
giellonowie nie występowali z inicjatywami, które by wy-
kraczały poza ich część Europy . Wyjątek stanowił projekt 
Oleśnickiego, na który przystał Władysław Warneńczyk, 

ale król był za młody i za mało doświadczony, aby popro-
wadzić go zgodnie z zamysłem Oleśnickiego . Słowo Euro-
pa także rzadko padało w pismach myślicieli politycznych 
XVI stulecia, a jeszcze rzadziej w programach szlachty . 
Wynikało to zapewne z tego, że od stuleci Polacy swą mi-
sję wiązali ze Wschodem i dużą część energii poświęca-
li na przekazywaniu tam swego dorobku cywilizacyjnego . 
Ta misja na Wschodzie jednak wyraźnie osłabła od cza-
sów Kazimierza Jagiellończyka i przekształciła się już tyl-
ko w obronę tego, co wcześniej osiągnięto, i to nie zawsze 
obronę skuteczną . A tymczasem na Wschodzie kształto-
wał się „Trzeci Rzym”, którego głównym celem była nie 
misja, ale imperialny pochód na Zachód, pochód którego 
granic nigdy nie oznaczono .

2. Obywatele i  prawa pod panowaniem 
Jagiellonów

Obraz społeczeństwa polskiego od XV do XVI wieku 
w dużej mierze stanowił konsekwencję przeobrażeń, ja-
kie dokonały się w wiekach średnich, doprowadzając do 
ukształtowania się stanów . Ustrój stanowy z podziałem na 
szlachtę, mieszczaństwo i chłopów pozostał w zasadzie nie 
zmieniony w całej omawianej epoce . Pewne przekształce-
nia, jakie zaszły wówczas we wzajemnym stosunku sta-
nów, a także zbiorowości podrzędnych warstw i grup, były 
przede wszystkim konsekwencją znacznego zaktywizowa-
nia działalności gospodarczej i politycznej szlachty .

Mimo stworzenia barier prawnych, które nigdy nie były 
w pełni szczelne i prób zamykania się, stan szlachecki Rze-
czypospolitej XIV i XV wieku uległ znacznemu powięk-
szeniu, wchłaniając rzeszę drobnych rycerzy, i w drugiej 
połowie XVI wieku obejmował około 10% społeczeństwa, 
a na ziemiach Korony nawet około 20% . Takich barier nie 
stwarzały inne stany, np . duchownym mógł zostać w zasa-
dzie każdy chętny do służby bożej . Prawo miejskie naby-
wało się przez urodzenie, bądź uzyskanie w mieście nie-
ruchomości . Poza tym prawem pozostawała jednak liczna 
grupa biedoty miejskiej . Żadnych wymagań nie stawiano 
kmieciom, a ich uprzywilejowana pozycja na wsi wyni-
kała z umowy lokacyjnej między panem a sołtysem i nie 
przekraczała granic wsi . Poza organizacją stanową zna-
leźli się Żydzi posiadający odrębne przywileje i korzysta-
jący z opieki króla, jak również właściciela w miastach 
prywatnych .

Formuła państwa stanowego zapewniała członkom po-
szczególnych stanów określone prawa, przywileje i miejsce 
z państwie . Prawa i przywileje przyznano przede wszyst-
kim stanowi szlacheckiemu, kolejno w Koszycach (1374) 
zwalniając szlachtę z podatków, w Czerwińsku (1422) 
gwarantując nienaruszalność osobistą, w Jedlni i Kra-
kowie (1430–1433), zapewniając nietykalność osobistą . →
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Wreszcie statuty w Nieszawie (1454) dały szlachcie znacz-
ny wpływ na politykę w państwie, umożliwiając współ-
rządzenie wraz z królem . Prawa te wynikały z roli, jaką 
szlachta spełniała w całym społeczeństwie .

W miastach na ziemiach polskich w XV w . zamieszki-
wało około 20% ludności . W omawianym okresie cechą 
szczególną stanu mieszczańskiego było jego zamykanie 
się w ścisłych ramach organizacji miejskich . Dotyczyło to 
zwłaszcza patrycjatu, uformowanego jednak tylko w więk-
szych miastach . Nasilenie się u schyłku średniowiecza mi-
gracji do miast, powiększało warstwę biedoty miejskiej, 
bowiem i cechy rzemieślnicze stanowiły już społeczność 
zamkniętą .

Wzrost zainteresowania szlachty gospodarką w XV w . 
doprowadził w konsekwencji do rywalizacji z mieszczań-
stwem . Szlachta pragnęła wyeliminować mieszczan z han-
dlu zbożem jako konkurentów . Statuty wareckie (1423) 
wprowadziły zasadę ustalania cen na artykuły rolne przez 
wojewodów i starostów, statuty nieszawskie dały całkowi-
tą wolność handlu w państwie, a konstytucja piotrkowska 
(1496) zakazała nabywania dóbr ziemskich przez miesz-
czan poza obrębem miasta . Konstytucja radomska (1505) 
natomiast stanowiła, iż szlachcic piastujący urząd miejski 
lub trudniący się rzemiosłem czy handlem traci szlachec-
two . Przepis ten nie dotyczył ludzi posiadających swoje 
siedziby w mieście, wyłączone spod jurysdykcji miejskiej 
czyli tzw . jurydyki . Równocześnie mieszczan odsunięto, 
bądź sami się usuwali, od udziału w życiu politycznym . 
Wynikało to z przejścia znacznej części patrycjatu miej-
skiego do szlachty . Konstytucja piotrkowska próbowała to 
zjawisko zahamować, było ono bowiem także niekorzyst-
ne dla miast . Od roku 1505 jedynie Kraków, a od 1569 
Wilno wysyłały posłów na sejm, przy czym przedstawi-
cielom tych miast wolno było zabierać głos tylko w spra-
wach miejskich . Ingerencja szlachty w sprawy handlu 
ograniczała polskim kupcom pośredniczenie w przywo-
żeniu towarów zagranicznych do kraju . Politykę miejską 
szlachty w dużym stopniu ułatwił silny ówcześnie party-
kularyzm miast polskich i rywalizacji między nimi . Male-
jące w XV w . znaczenie miast w Polsce było głównie wyni-
kiem ich słabości politycznej i niechęci do brania udziału 
w życiu publicznym .

Żadnej roli politycznej nie odgrywał stan kmiecy – naj-
liczniejszy, bo stanowiący około 70% ogółu mieszkańców 
Polski . W XV wieku ponad 80% stanowili w nim chłopi, 
posiadający łan lub więcej gruntu (ponad 20 ha), a oko-
ło 10% niepełnorolni zagrodnicy, dysponujący mniej niż 
10 ha . Nieliczną grupę tworzyli ludzie szczególnie upo-
sażeni – sołtysi, karczmarze czy młynarze . Ziemia użyt-
kowana przez kmiecia była bezterminową dzierżawą 
opartą na zasadach tzw . prawa zakupnego, co powodo-
wało dziedziczenie praw do gospodarstwa, a także do jego 

sprzedaży . Kmieć miał prawo opuszczania wsi, obwarowa-
ne jednak zastrzeżeniami tzw . układu ziemskiego, który 
obowiązywał kmiecia opuszczającego wieś do wypełnie-
nia wielu obowiązków względem właściciela ziemi m .in . 
wywiązania się ze wszystkich świadczeń, a niekiedy także 
zostawienia następców . Ustawodawstwo szlacheckie stop-
niowo, w miarę wzrostu zapotrzebowania na siłę roboczą 
i rozwoju folwarków, coraz ściślej regulowało możliwo-
ści opuszczania wsi przez chłopów . Dążenie do zapew-
nienia odpowiedniego wymiaru odrobku, niezbędnego 
do funkcjonowania folwarków stwarzało konieczność ta-
kich regulacji .

Konstytucja sejmu piotrkowskiego z roku 1496 rozcią-
gała na całą Polskę małopolski przepis Kazimierza Wiel-
kiego zezwalający tylko jednemu kmieciowi rocznie na 
opuszczenie wsi . Z wielodzietnych rodzin chłopskich od-
tąd tylko jeden z synów mógł udawać się do miasta na na-
ukę rzemiosła . Zaostrzono także postanowienia przeciw-
ko zbiegostwu chłopów . Równocześnie dokonywało się 
stopniowe ich uzależnianie od sądownictwa pańskiego, 
którego podstawy prawne szlachta uzyskała jeszcze w ra-
mach immunitetów .

W XV wieku malał procent spraw wiejskich rozsądza-
nych przez sądy ziemskie i grodzkie, co powodowało, iż 
ostateczną instancją sądową dla chłopów stawały się sądy 
patrymonialne sprawowane przez pana wsi, w której chłop 
zamieszkiwał . W sądach grodzkich i miejskich chłop mógł 
występować jedynie w asyście pana . Od roku 1518 sądy 
królewskie zaprzestały rozpatrywania spraw chłopskich . 
W ten sposób pan praktycznie uzyskał pełną jurysdyk-
cję nad poddanym, nawet jeśli był jedną ze stron w spo-
rze . W akcie konfederacji warszawskiej z roku 1573 regu-
lującym stosunki prawne w okresie bezkrólewia, szlachta 
potwierdziła swoje prawo karania poddanych wedle wła-
snego uznania, co nie oznaczało, że szlachcic zawsze są-
dził chłopa osobiście . Prawo odwoływania się do kró-
la przysługiwało tylko chłopom w dobrach królewskich 
czyli w tzw . królewszczyznach, dla których stworzono spe-
cjalny trybunał – referendarię koronną – chcąc złagodzić 
w ten sposób poczynania starostów i dzierżawców .

Statuty bydgosko-toruńskie z roku 1520 ustaliły mini-
malną pańszczyznę na jeden dzień w tygodniu w miejsce 
dotychczasowych obciążeń rocznych . Rzeczywiste poło-
żenie chłopa w tym czasie, bardzo zróżnicowane, zależa-
ło od stopnia rozwoju folwarku, rozmiaru dóbr i ich or-
ganizacji gospodarczej, tj . od faktu, czy była to dzierżawa, 
czy bezpośrednie gospodarstwo szlachcica . Natomiast sy-
tuacja materialna chłopa polskiego pozostawała znacznie 
korzystniejsza niż chłopa na terenie Europy Zachodniej .

Stabilizacja ekonomiczna XVI stulecia przyczyni-
ła się do osłabienia silnej w XIV i XV wieku mobilno-
ści społecznej, tak między poszczególnymi stanami, jak 
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i wewnątrz stanu . Najważniejszym przejawem tego proce-
su było zmniejszanie się dopływu chłopów do miast oraz 
zamykanie się wyższych warstw społecznych .

Przeobrażenia jakie dokonały się na ziemiach polskich 
równolegle z rozwojem folwarku, ukształtowały stano-
wo-warstwowy obraz społeczeństwa . Szlachta jako stan 
obywatelski współrządzący państwem nie stanowiła jed-
nak zbiorowości ludzi sobie równych, chociaż wszystkie 
jej warstwy miały formalnie jednakowe prawo, w odróż-
nieniu od niektórych państw sąsiedzkich, gdzie występo-
wał podział na szlachtę i panów . Najwyższa grupa społecz-
na w obrębie szlachty czyli rody możnowładców, opierała 
swą pozycję na posiadaniu wielkich kompleksów dóbr 
ziemskich i niekiedy zgrupowaniu dóbr państwowych . 
Jej przedstawiciele piastowali wyższe urzędy państwo-
we dożywotnio, co upoważniało do zasiadania w Radzie 
Królewskiej i Senacie . Wielkość majątków i sprawowane 
urzędy dawały możnowładcom odpowiednią siłę politycz-
ną, mimo, że nie posiadała, tak jak arystokracja w innych 
krajach, formalnych środków podporządkowania sobie 
szlachty (np . w postaci lenna) . Możnowładztwo mogło 
zatrudniać uboższą szlachtę w swoich dobrach w charak-
terze dzierżawców czy urzędników przy dworze .

Drugą warstwę wykazującą najwyższą aktywność go-
spodarczą stanowiła szlachta średnia . Pojęcie szlachty 
średniej i granice tej warstwy pozostawały płynne . Nie na-
leżało do niej możnowładztwo, ale i tu o rozgraniczenie 
nie było łatwo . Umowną granicę między nimi wyznacza-
ło posiadanie około 10 wsi . Nie wchodziła w zasadzie do 
tej grupy szlachta posiadająca mniej niż jedną całą wieś . 
Posiadanie jednej lub więcej wsi zapewniało szlachcie 
średniej samodzielność ekonomiczną . Do grupy szlach-
ty średniej weszli ci, którzy potrafili zapewnić sobie od-
powiednie dochody umożliwiające uczestniczenie w ży-
ciu publicznym .

Ponad połowę ówczesnego społeczeństwa szlacheckie-
go stanowiła szlachta cząstkowa i zagrodowa, czyli kate-
gorie szlachty drobnej . Warstwa ta była zarówno dzie-
dzictwem średniowiecza, jak i rozrastającej się warstwy 
szlacheckiej oraz rozdrobnienia majątkowego . Polskie pra-
wo spadkowe nie uznawało zasad majoratu i nie wyłącza-
ło kobiet z prawa do ziemi, co powodowało niejednokrot-
nie dzielenie wsi oraz folwarków na części . Do wyjątków 
w tym względzie należały ordynacje, w przypadku których 
odsunięto kobiety od dziedziczenia majątku .

Obok szlachty cząstkowej, do szlachty drobnej weszła 
szlachta zagrodowa najliczniej występująca na Mazow-
szu . Posiadała gospodarstwa podobne do kmiecych, a na-
wet mniejsze i w odróżnieniu od szlachty cząstkowej nie 
miała chłopów poddanych, sama uprawiając swe grunty . 
Szlachta zagrodowa stanowiła zjawisko rzadkie w ówcze-
snej Europie . Byli to ludzie zachowujący wszystkie prawa 

szlacheckie, łącznie z udziałem w sejmie i elekcji króla, ale 
pod względem społecznym i ekonomicznym zbliżeni do 
warstwy chłopskiej, a nawet płacący analogiczne podatki . 
Świadomość społeczna łączyła ich jednak ze stanem szla-
checkim i zdecydowanie oddzielała od chłopów . Szlachta 
zagrodowa zamieszkiwała z reguły odrębne wsie .

Niewielką grupę wśród szlachty stanowili tzw . niepo-
sesjonaci, czyli nieposiadający własności ziemskiej, tzw . 
szlachta gołota . Zajmowali płatne stanowiska, służyli jako 
żołnierze, urzędnicy lub dzierżawcy, pracowali także w za-
wodach miejskich . Grupa ta nie cieszyła się pełnią praw 
politycznych szlachty, odmawiano jej udziału w sejmi-
kach, nie dopuszczano do sądów ziemskich, ale nie odbie-
rano szlachectwa . Z chwilą, gdy przedstawiciel tej grupy 
nabywał własność ziemską lub ją wydzierżawiał odzyski-
wał pełne prawa szlacheckie .

Mimo, iż stan szlachecki był wewnętrznie mocno zróż-
nicowany, charakteryzował się jako całość wyraźnym po-
czuciem odrębności oraz większą niż w pozostałych sta-
nach łącznością między poszczególnymi warstwami . 
Wynikało to zapewne z jej roli i pozycji w państwie i zwią-
zanego z tym poczucia obywatelskiej odpowiedzialności 
za losy Rzeczypospolitej, spoczywającej na barkach sta-
nu szlacheckiego . Polska szlachta miała świadomość, iż 
jej pozycja w państwie jest zjawiskiem wyjątkowym w ów-
czesnej Europie .

Ludność zamieszkująca polskie miasta w XVI wieku 
była społecznie mocno zróżnicowana, a stopień tego zróż-
nicowania zależał od wielkości miasta, liczby jego miesz-
kańców i ich bogactwa . Ogólnie można powiedzieć, iż 
w strukturze społecznej miast w XVI wieku nie następo-
wały wyraźne zmiany, nadal utrzymywał się trójczłonowy 
podział na patrycjat, pospólstwo i plebs . Pierwsza z tych 
warstw rekrutowała się z wielkich kupców, czasem naj-
bogatszych rzemieślników i starała się utrzymać w swo-
im ręku zarząd nad miastem, obsadzając radę miejską . 
Podstawowy zrąb mieszczan tworzyło pospólstwo złożo-
ne z rzemieślników i drobnych kupców, grupa praktycznie 
odsunięta od rządzenia miastem, choć posiadająca pra-
wa miejskie . Trzecią warstwę stanowił plebs: czeladnicy, 
służba, robotnicy najemni, czyli ludność nie posiadają-
ca pełnych praw miejskich ani nieruchomości w obrębie 
miasta . Tego typu hierarchia społeczna nie występowała 
w małych miastach, w których dominowało pospólstwo . 
Do społeczności miejskiej nie wchodzili mieszkańcy ju-
rydyk, magnateria i szlachta, mimo, że mieli tu swoje po-
siadłości i zabudowania .

Patrycjat miejski zamykał się coraz bardziej, usiłując 
zapewnić sobie dożywotnie miejsce w radzie miejskiej, 
aby w ten sposób uniezależnić się od woli pozostałych 
mieszkańców miasta . Zachodziło tu podobieństwo sytu-
acji patrycjatu dużych miast do magnaterii i jej roli wśród →
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szlachty . Świadczą o tym nawet koligacje patrycjatu Gdań-
ska czy Krakowa .

O wiele mniej zwarte było pospólstwo, na co wskazują 
niewielkie sukcesy w rywalizacji o władzę w mieście z pa-
trycjatem w XVI wieku . Podzielone na cechy, niejedno-
krotnie konkurujące ze sobą stanowiło jednak znacząca 
kategorię ekonomiczną .

Plebs jako siła najemna zależał zarówno od patrycjatu, 
jak też od pospólstwa, nie był im jednak prawnie podpo-
rządkowany . Ludzie ci mogli uzyskać pełne prawa miej-
skie po nabyciu nieruchomości w mieście, co zdarzało 
się nader rzadko . Tumulty zdarzające się w miastach pol-
skich XVI wieku, nie nabierały charakteru szerszej wal-
ki społecznej i skierowane były raczej przeciwko określo-
nym majstrom .

Najliczniejszy, choć najniższy w hierarchii społecznej 
był stan chłopski . Chłopi stanowili grupę podporządko-
waną właścicielom ziemskim, przywiązaną do ziemi, zo-
bowiązaną do świadczeń na rzecz pana, Kościoła i pań-
stwa, a  równocześnie pozbawioną praw publicznych . 
Wewnętrzna struktura stanu chłopskiego wykazywała 
mocne zróżnicowanie .

Dzięki zachowanym źródłom najdokładniej można 
określić grupę kmieci jako chłopów pełnorolnych, upra-
wiających 20 lub więcej hektarów . Była to górna warstwa 
stanu chłopskiego, do której zaliczali się zazwyczaj dobrze 
uposażeni w rolę, posiadający wysokie dochody młynarze 
i karczmarze . Ale i ta grupa, w zależności od regionu i wsi, 
dysponowała gospodarstwami różnymi, niekiedy nawet 
kilkułanowymi, jak na Pomorzu, bądź półłanowymi . Sa-
modzielne gospodarstwo chłopskie stwarzało punkt wyj-
ścia do podporządkowania sobie przez kmieci uboższej 
ludności wiejskiej, zatrudnianej w gospodarstwach jako 
najemnicy .

Drugą warstwę tworzyli zagrodnicy, posiadający sprzęt 
zapewniający samodzielność ekonomiczną ich gospo-
darstwom . Spoczywały na nich obciążenia proporcjonal-
nie mniejsze . Kmiecie zwykle świadczyli tzw . pańszczyznę 
sprzężajną, czyli wychodzili do pracy z własnymi narzę-
dziami i zaprzęgiem, natomiast zagrodnicy odrabiali tzw . 
pańszczyznę pieszą . Małe gospodarstwa wymagały niejed-
nokrotnie dodatkowych źródeł dochodu, jak rzemiosło czy 
zatrudnienie w okresie spiętrzenia prac polowych na fol-
warku lub w gospodarstwach kmiecych .

Najuboższą grupę ludności stanowili komornicy i tzw . 
ludzie luźni (przeważnie samotni albo posiadający rodzi-
nę niepełną wynajmujący się do pracy na wsi na krótki 
okres) . Nie była to grupa stała czy warstwa biedoty wiej-
skiej, ale raczej pewna kategoria społeczna, nie wszędzie 
i nie zawsze występująca . Zbliżoną kategorię stanowili pa-
robcy i czeladź, wywodzący się często z młodszych synów 
chłopskich, dla których zabrakło ojcowizny . W przypadku, 

gdy im się powiodło na skutek zdobycia kawałka ziemi, 
osiadali na gospodarstwie . Niepowodzenia w tym wzglę-
dzie powodowały, że na starość jako komornicy często zaj-
mowali kąt w chacie zamożniejszego chłopa .

Osobną grupą o pewnych cechach stanu było ducho-
wieństwo, mające odrębne prawa i przywileje, jak autono-
mię wewnętrzną w zakresie rekrutacji, organizacji sądow-
nictwa czy obowiązku wobec państwa . Jednakże w XV i XVI 
wieku ingerencja królów w nominacje wyższych przedsta-
wicieli duchowieństwa była dosyć częsta . Duchowieństwo 
nie stanowiło zwartej zbiorowości społecznej, wyraźnie wy-
stępowały w jego łonie podziały wewnętrzne, wiążące po-
szczególne grupy z pozostałymi stanami ówczesnego spo-
łeczeństwa . Wyróżniały się więc jakby warstwy społeczne 
duchowieństwa: najwyższą stanowili biskupi i opaci boga-
tych klasztorów, odpowiadający możnowładcom, niższą – 
kanonicy i dzierżyciele zamożniejszych probostw, odpo-
wiadający klasie średniej najniższy kler parafialny stanowił 
odpowiednik drobnej szlachty, mieszczaństwa czy nawet 
chłopów . Pochodzenie, więzy rodzinne, towarzyskie, a na-
wet majątek łączyły poszczególne grupy duchowieństwa 
z odpowiednimi warstwami innych stanów .

Wiek XVI był w wielu krajach Europy Zachodniej okre-
sem dosyć znacznych przemian społecznych . Na ziemiach 
polskich, mimo odmienności systemu społecznego, ruch 
w górę i w dół drabiny społecznej także zachodził nie-
ustannie . W XVI i w pierwszej połowie XVII stulecia na-
stąpiła na ziemiach polskich wymiana najbogatszych elit 
szlacheckich . Zaczęły tracić na znaczeniu potężne niegdyś 
rody Tęczyńskich, Tarnowskich, Kmitów czy Górków, a na 
ich miejsce pojawili się Zamoyscy, Potoccy, Lubomirscy, 
Koniecpolscy, Opalińscy czy Leszczyńscy . Nie był to pro-
ces wymierania czy degradacji społecznej, ale wynik nie-
powodzenia w osiąganiu przez kolejne pokolenia tych ro-
dów odpowiednio wysokich stanowisk w państwie . Nowe 
rody, wzmacniając swoją pozycję w państwie, stworzyły 
warstwę zwaną później magnaterią .

Drogi awansu nowych rodów, dawniej średnioszlachec-
kich były różne . Cechą charakterystyczną takiego awan-
su społecznego stanowiło połączenie kariery majątkowej 
i politycznej . Droga awansu społecznego szlachty wio-
dła poprzez wykształcenie, dwór królewski (np . pozy-
cja sekretarza królewskiego) i służbę wojskową . Połącze-
nie wiedzy, inteligencji i zapobiegliwości z późniejszymi 
korzyściami ekonomicznymi i karierą polityczną mogło 
przynieść awans przedstawicielowi szlachty średniej . Na-
suwa się pytanie, czy bogactwo prowadziło do kariery po-
litycznej czy odwrotnie . Odpowiedź można znaleźć w sy-
tuacji polityczno-społecznej Rzeczypospolitej tego czasu . 
W pierwszym pokoleniu, jak widać na przykładzie Jana 
Zamoyskiego, to kariera polityczna wiodła na szczyty 
w Rzeczypospolitej .
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Wiek XVI, okres dynamicznej działalności szlachty 
średniej, doprowadził do rywalizacji o władzę w państwie, 
szlachty z dawnym możnowładztwem . Ruch tzw . egzeku-
cjonistów spowodował odebranie pewnej części dóbr z rąk 
możnych; przy poparciu króla otwierało to przedstawi-
cielom szlachty średniej drogę awansu nie tylko urzęd-
niczo-politycznego, ale również ekonomicznego, co się 
w owym czasie wzajemnie warunkowało . Większość ma-
gnatów w pierwszym pokoleniu piastowała stanowisko 
sekretarza królewskiego jako punkt wyjścia do dalszego 
awansu politycznego .

Możliwości awansu szlachty drobnej pozostawały bar-
dziej ograniczone . Mogła ona niekiedy dorobić się jako 
dzierżawcy, armia była bowiem zbyt mała aby stworzyć 
szersze perspektywy kariery wojskowej . Drobna szlachta 
próbowała także zajęć miejskich . Istniała wreszcie szansa 
awansu tej grupy, szczególnie w stanie duchownym, po-
przez studia uniwersyteckie .

Przesunięcia międzystanowe spotykane w ówczesnej 
epoce dotyczyły zwłaszcza mieszczan, głównie patrycjatu 
przechodzącego do bogatej szlachty czy nawet magnate-
rii . Na wyższych szczeblach hierarchii społecznej przesu-
nięcia ze stanu do stanu dokonywały się niejednokrotnie 
poprzez skoligacenia . Na niższym szczeblu miały także 
miejsce koligacje szlachecko-mieszczańskie oraz naby-
wanie przez mieszczan, mimo zakazów, dóbr ziemskich .

Do roku 1578 nie istniały ograniczenia nobilitacji . No-
bilitowanie na zasadzie przyjęcia do herbu bądź uznania 
szlachectwa zagranicznego, czyli tzw . indygenatu nie na-
leżały do rzadkości . W roku 1535 wydano przywilej na-
dający szlachectwo zasłużonym profesorom uniwersytetu 
krakowskiego . Nobilitacje dotyczyły głównie mieszczan, 
o wiele rzadziej chłopów . Niekiedy do stanu szlacheckie-
go przyjmowano za zasługi wojenne .

W ramach stanu chłopskiego obserwuje się w okre-
sie pomyślnej koniunktury z jednej strony bogacenie się, 
a z drugiej stopniową pauperyzację zagrodników . Pojawi-
ła się uboższa od zagrodników grupa chałupników, w du-
żej mierze na skutek rodzinnych podziałów gospodarstw 
chłopskich . Chłopi bez roli przenosili się niejednokrot-
nie do miasta i osiadali tam na stałe (nie byli oni praw-
nie przywiązani do ziemi), co stanowiło warunek dalszego 
rozwoju miast wobec ich ujemnego bilansu demogra-
ficznego . Przybysze tworzyli warstwę określaną mianem 
„doły miejskie”, nie posiadającą praw obywatelskich . Bez-
pośrednie przejście ze stanu chłopskiego do mieszczań-
skiego miało natomiast zazwyczaj miejsce przy zakłada-
niu nowych miast .

Zarówno przemieszczenia wewnątrzstanowe, jak i mię-
dzystanowe w Polsce świadczyły o tym, że mimo ogra-
niczenia mobilności społeczeństwo polskie XVI wieku 
było nadal dynamiczne . Dobry stan gospodarki tej epoki 

ożywiał strukturę społeczną, nawet wbrew zasadom praw-
nym i mentalności społecznej .

Społeczeństwo polskie epoki jagiellońskiej należało do 
najzamożniejszych i najbardziej dynamicznych w Euro-
pie . O jego zamożności świadczą opisy stroju chłopskiego 
kmieci . Kmieć, który w niedzielę wybierał się do kościo-
ła, zakładał zawsze odświętną sukmanę ozdobioną najczę-
ściej złotym łańcuchem .

Ponadto patriarchalny system, który utrzymywał się 
między dworem a wsią, był dla chłopa zawsze ubezpie-
czeniem przed różnymi klęskami żywiołowymi . Jego sym-
bolem była załoga, czyli obowiązek wspomagania chło-
pa przez dwór . Istniały też różne instytucje kościelne tzw . 
Góry pobożne, które w razie potrzeby udzielały chłopu 
zapomogi bądź taniego kredytu, chroniąc przed lichwiar-
skim kredytem żydowskim . Dlatego też, gdy w  wie-
lu krajach europejskich słychać o różnych buntach i po-
wstaniach ludowych niejednokrotnie bardzo krwawych, 
w Polsce nic takiego nie miało miejsca .

Społeczeństwo Polski jagiellońskiej, poszczególne jego 
grupy pełniły swoje role, najlepiej jak potrafiły . Król i elity 
praktycznie sprawowały władzę . Do tej grupy stopniowo 
dołączała szlachta, ogromnie powiększając tzw . naród po-
lityczny . Nigdzie w Europie naród polityczny, czyli grupy 
realnej władzy nie osiągnęły takich rozmiarów jak w Rze-
czypospolitej – ponad 10% społeczeństwa .

Dwadzieścia procent społeczeństwa stanowili miesz-
czanie, wśród których istniał dość bogaty patrycjat, szcze-
gólnie dotyczyło to Gdańska i miast pruskich . Główną 
i podstawowa grupę mieszczan stanowili przedstawiciele 
rzemiosła zorganizowanego w cechach . Stanowili oni czę-
sto całe społeczeństwo miast średnich i mniejszych . Nazy-
wano ich pospólstwem w przeciwieństwie do tych miesz-
kańców miast, którzy żyli tylko z najmowania się do pracy 
bądź stanowili margines miejski i byli nazywani plebsem . 
Rola gospodarcza mieszczan mimo rożnych ustaw i przy-
wilejów szlachty pozostała znacząca, a w przypadku miast 
niektórych, jak Gdańsk, dominująca .

Najliczniejszym stanem byli chłopi określani ogólnie 
jako kmiecie, którzy dość wewnętrznie zróżnicowani na 
tle Europy, posiadali status ustabilizowany . Wydaje się, że 
na tle Europy społeczeństwo polskie należało do najbar-
dziej zharmonizowanych i ustabilizowanych .

3. Życie umysłowe i  edukacja młodych 
Jagiellonów

Po raz pierwszy Europa zapoznała się z dorobkiem pol-
skiej myśli naukowej i politycznej na soborze w Konstancji 
w latach 1414–1418 . Wystąpienie polskich uczonych, pro-
fesorów Akademii Krakowskiej, na czele z Pawłem Włod-
kowicem, na temat prawa natury i prawa narodów, oparte →
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na inspiracji Tomasza z Akwinu i koncepcji wojny spra-
wiedliwej, zaświadczyło o poziomie ówczesnej polskiej 
nauki . Na czele polskiej delegacji na sobór stali biskupi, 
ale współpracowało z nimi ośmiu doktorów .

Udział polskich uczonych w życiu kraju zaczął się jesz-
cze przed powstaniem Akademii Krakowskiej . Przygoto-
wania intelektualne wymagane były przy obejmowaniu 
wyższych urzędów kościelnych w Polsce od zawsze . Doty-
czyło to także części wyższych stanowisk w państwie . Stąd 
wielkie zapotrzebowanie na ludzi wykształconych i po-
trzeba własnej uczelni . Po założeniu Akademii Krakow-
skiej w 1364, a następnie po jej jagiellońskim odnowieniu, 
rola ludzi nauki jeszcze wzrosła, co z kolei wpływało na 
rozwój Krakowskiej Akademii . Uczelnia krakowska zosta-
ła po odnowieniu ukształtowana jako pełny czterowydzia-
łowy uniwersytet, wzorowany na największym wówczas 
uniwersytecie paryskim . Odnowienie uczelni krakowskiej 
w pełnym uniwersyteckim wymiarze stanowiło z jednej 
strony uwieńczenie rozwoju środowisk intelektualnych 
w kraju, a równocześnie było impulsem do dalszego wzro-
stu liczby ludzi wykształconych i zaplecza intelektualnego, 
potrzebnego już nie tylko dla kraju ale i Litwy .

Już pierwszy rektor odnowionego uniwersytetu Stani-
sław ze Skarbimierza, w poczuciu polskiej racji stanu na-
pisał rozprawę o wojnie sprawiedliwej, związanej ściśle 
z politycznymi racjami Polski i Litwy oraz Zakonu Krzy-
żackiego . Rektor lat 1413–1414 Paweł Włodkowic na so-
borze w Konstancji, na forum europejskim rozwinął teo-
rie, które były przedmiotem zainteresowań profesorów 
Akademii Krakowskiej . Dzięki wiedzy i aktywności pro-
fesorów Uniwersytet stał się poważnym elementem pol-
skiej polityki międzynarodowej . Jagiełło często korzystał 
z opinii profesorów, zwłaszcza w sprawach polsko-krzy-
żackich czy husyckich . Profesorowie też rozstrzygali, czy 
Witold może otrzymać koronę z rąk cesarza Zygmunta 
Luksemburskiego . Uniwersytet Krakowski w okres swego 
najwybitniejszego rozkwitu wszedł w drugiej połowie XV 
stulecia . Początkowo kadrę profesorską stanowili ludzie 
wykształceni na uczelni w Pradze, najstarszej w tej części 
Europy . Z biegiem lat wykształcono własną kadrę, a jej od-
działywanie ciągle się poszerzało .

Rosła także liczba studentów . Na przełomie XV i XVI 
stulecia, spośród kilkunastu tysięcy, którzy zapisali się na 
studia w tym czasie, widzimy studentów z wszystkich re-
gionów Polski, w tym dość duży odsetek pochodzących 
ze wsi, z bogatej warstwy kmieci . Szerokie zaplecze spo-
łeczno-terytorialne Akademii Krakowskiej możemy wią-
zać z rozwojem na przestrzeni XIV i XV wieku szkół para-
fialnych . W początkach XVI wieku do wyjątków należała 
w Polsce parafia nieposiadająca szkółki . W miastach były 
one większe i miały bardziej rozbudowany program, lecz 
wszędzie dawały możność nauczenia się czytania i pisania, 

a nawet podstaw łaciny . Często także uczyły śpiewu, co 
pozwalało chłopcom brać żywy udział w nabożeństwach . 
Na tle ówczesnej Europy polskie szkolnictwo parafialne, 
które mogło obejmować około dziesięć procent ludności 
wyglądało dość dobrze .

Rocznie na przestrzeni XV i  początku XVI stule-
cia przewijało się przez uczelnię krakowską nawet po-
nad 20 tys . studentów . Z obcych najwięcej było Węgrów  
(ok . 3 tys .), a także wielu innych nacji z krajów sąsiednich .

Uniwersytet krakowski był zawsze powiązany z polską 
tradycją i dziedzictwem, o czym świadczą liczne wykła-
dy z historii . W latach trzydziestych był to mistrz Jan Dą-
brówka, który za przedmiot swych wykładów z retoryki 
przyjął Kronikę Polską Mistrza Wincentego Kadłubka . Ko-
mentarze Dąbrówki stały się jednym z pierwszych w skali 
europejskiej uniwersyteckich wykładów z dziejów ojczy-
stych . Być może zainspirowały Jana Długosza do napisania 
ogromnego dzieła historycznego, które pisał do ostatnich 
chwil życia w 1480 r . Chociaż Jan Długosz z uczelnią kra-
kowską bezpośrednio był związany tylko przez trzy lata, 
łączność ze środowiskiem Akademii utrzymywał zawsze . 
Na początku XVI wieku profesor Uniwersytetu krakow-
skiego Maciej z Miechowa, lekarz i astronom podjął dzieło 
Długosza, zajmując się historią i geografią Polski . W tym 
samym czasie opracował swoje kroniki obejmujące dzie-
je Polski od czasów bajecznych do początków XVI wieku, 
związany także z krakowską uczelnią Bernard Wapowski . 
Rozwój historiografii w XV i XVI wieku wywarł znaczny 
wpływ na świadomość państwową i narodową nie tylko 
elit politycznych, ale także szlachty . Wpłynął także na roz-
wój pisarstwa politycznego w Polsce XVI w .

Od lat 30 . XVI stulecia uczelnia krakowska zaczyna jed-
nak po trochu upadać . Wydaje się, że to zjawisko dotyczy-
ło niemal wszystkich wielkich uczelni Europy . Tzw . kultu-
ra renesansowa była kulturą dworską, przedkładając życie 
na dworze lekkie, łatwe i przyjemne nad żmudne studia 
naukowe . Wpłynęło to na postawę młodych elit intelektu-
alnych, które szukały bardziej przyjemności na dworach 
niż wiedzy na uniwersytetach .

Do czasów renesansu uniwersytet był nie tylko głów-
nym fundamentem życia intelektualnego w Europie, ale 
także wywierał znaczny wpływ na kształtowanie się ów-
czesnej kultury . Kształcił przede wszystkim elity państwo-
we i kościelne, ale także kadrę urzędniczą różnych szczebli, 
także w miastach oraz przygotowywał kadrę nauczyciel-
ską różnych szkół i szkółek . Wykształcenie uniwersyteckie 
było również jednym z czynników umożliwiających awans 
społeczny .

Profesorowie i cała korporacja Uniwersytetu Krakow-
skiego miała świadomość swej roli, iż ich zadaniem jest 
przekazywać wiedzę i mądrość zarówno duchownym, jak 
i świeckim . Sami nazywali się stróżami prawdy, doctores 
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veritatis. Ówczesny ideał nauczyciela akademickiego za-
kładał funkcje zbliżone do kaznodziejskich dla całego spo-
łeczeństwa . Każdy mistrz uniwersytecki winien być au-
torytetem w sprawach wiary i życia moralnego, ale także 
odważnie bronić i kierować się sprawiedliwością i mi-
łosierdziem . Należało więc łączyć mądrość z moralno-
ścią i sprawiedliwością . Były to wzorce zarówno dla lu-
dzi Kościoła, jak i elit politycznych . W XV wieku 80% 
polskiej hierarchii kościelnej studiowało na uniwersyte-
tach, a większość na Uniwersytecie Krakowskim . Niewie-
le mniej studiowało średniej i niższej hierarchii kościelnej . 
Podobny odsetek studiujących dotyczył także polskich elit 
politycznych XV stulecia .

System kształcenia na uniwersytecie przygotowywał 
przede wszystkim do posługiwania się słowem mówio-
nym . Wpływał zarówno na wygłaszanie oracji politycz-
nych, jak i poziom kazań duchowieństwa . Wydaje się, że 
już sobór w Konstancji w 1414–1418 pokazał, jak Polacy 
umieją się słowem posługiwać . Pokazywały to także coraz 
liczniejsze wystąpienia w kraju na sejmikach i sejmach . 
Wygłaszanie mów, wielkich oracji stało się poniekąd wy-
różnikiem polskich elit politycznych w następnym stule-
ciu . Złożyło się na to zarówno przygotowanie, jak i od-
powiednie forum, gdzie można było wygłaszać te oracje .

Edukacja elit rozpoczynała się od najwcześniejszych 
lat . Szczególną rolę pełnił sam dwór królewski, który gro-
madził dość dużą liczbę osób wykształconych, nie tylko 
w kraju, ale i na uczelniach europejskich . Uczył on mło-
de pokolenie, nie tylko Jagiellonów, ale całą przebywającą 
młodzieżą z rodzin możnowładczych i szlacheckich tzw . 
dworskości, czyli zasady zachowania się według obowią-
zującego modelu .

Od Władysława Jagiełły starano się przygotowywać na-
stępców do pełnienia funkcji królewskich . Sam Jagiełło 
władał językami: litewskim, ruskim, polskim i czeskim . 
Przejawiał duże zainteresowanie nauką i miał dla niej 
wielki szacunek . Dał temu wyraz, tworząc wraz z Jadwi-
gą materialne podstawy dla odnowienia uczelni krakow-
skiej, a następnie troszczył się o jej utrzymanie i poziom . 
Podobno chętnie otaczał się profesorami . Przyjął u siebie 
na dworze także prześladowanych profesorów z Pragi .

Nauczanie swych synów, na których długo czekał, 
Władysława i Kazimierza powierzył doktorowi prawa 
kanonicznego Wincentemu Kotowi, późniejszemu ar-
cybiskupowi gnieźnieńskiemu . Został on wyznaczo-
ny na wychowawcę na zjeździe szlachty w Warce w 1439 
roku, czyli stał się przedmiotem publicznej debaty . Kalli-
mach zapisał, że synowie Jagiełły zaprzyjaźnili się z mło-
dym humanistą, Grzegorzem z Sanoka, który był wów-
czas nauczycielem synów Jana Tarnowskiego . Wynika 
z tego wniosek, że synowie królewscy nie uczyli się sami, 
ale w gronie rówieśników . Nie wiadomo, ile z tej edukacji 

skorzystał młodszy syn Jagiełły Kazimierz, skoro była póź-
niej o nim opinia jako o ostatnim analfabecie na polskim 
tronie . Być może za wcześnie przerwał naukę .

Edukacja królewiczów nabrała szczególnego znaczenia 
dla Kazimierza Jagiellończyka, gdy doczekał się licznej 
gromadki synów i córek . O edukacji córek niewiele wia-
domo, chociaż królowa Polski Jadwiga, a później Elżbieta 
Rakuszanka czy Bona Sforza otrzymały bardzo staranne 
wykształcenie . Córki Jagiellonów, jak niektórzy twierdzą, 
pozostawały w kręgu kultury pisma, opanowywały kilka 
języków w mowie i piśmie . Ponadto wynosiły z domu głę-
boką pobożność i posiadały własne dzieła religijne .

Przez cały czas panowania dynastii Jagiellonów utrzy-
mywała się tradycja powoływania na nauczycieli króle-
wiczów uczonych z Uniwersytetu Krakowskiego . Gdy 
Długosz wahał się, czy ma przyjąć odpowiedzialność za 
edukację synów Kazimierza Jagiellończyka, przekonano 
go argumentem „iż nic lepszego nie można zrobić dla kra-
ju, jak przygotować umysły tych, którzy mają nim rzą-
dzić” . Długosz objął obowiązek wychowawczy w 1467 r ., 
gdy najstarszy Władysław miał lat jedenaście, a najmłod-
szy Aleksander sześć . Gdy później ten wiek osiągnę-
li dwaj najmłodsi: Zygmunt i Fryderyk dołączyli do gro-
na uczniów . Pomagał Długoszowi Stanisław Szydłowiecki, 
który sam miał ośmiu synów, którzy stali się towarzysza-
mi nauk królewiczów . Właściwie Długosz jakby prowadził 
szkołę dla królewiczów, w której wykładali jeszcze inni 
profesorowie Akademii Krakowskiej . Nie do końca jasna 
jest sprawa czy Kallimach, który przybył do Polski w 1472 
roku, brał także udział w edukacji królewiczów .

Według niektórych źródeł najstarszy z królewiczów 
Władysław przed objęciem jego edukacji przez Długosza, 
był już nauczany przez profesorów z Akademii Krakow-
skiej . Władysław wyrósł później na znakomitego mówcę, 
znał doskonale teologię i historię .

Na nauczyciela dziesięcioletniego Zygmunta Augusta po-
wołano w 1530 znanego profesora Akademii Krakowskiej 
Jana Sylviusa Amatusa, doktora obojga praw i znawcę gre-
ki, wychowanka uniwersytetu w Padwie . Ochmistrzem Zyg-
munta był wychowanek uniwersytetu w Bolonii, znający 
obce języki Piotr Opaliński .

Z programem wychowania i nauczania zapoznają nas 
ówczesne traktaty pedagogiczne . Jeden z nich dedykowa-
ny królewiczowi Kazimierzowi (późniejszemu świętemu) 
zachęca do pielęgnowania cnót właściwych panującemu, 
a także do podejmowania studiów zarówno w oparciu 
o kanon lektur pisarzy starożytnych, jak i ojców Kościo-
ła . Były też podręczniki wiedzy wojskowej, powszechnie 
używany wówczas na dworach europejskich De re militari.

Edukacją królewiczów interesowali się szeroko politycy 
i ludzie ówczesnej władzy . Biskup Piotr Tomicki i Biskup 
Stanisław Hozjusz wyrazili troskę i obawy o zaniedbania →
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w edukacji Zygmunta Augusta, jak wcześniej także Ludwi-
ka Jagiellończyka na Węgrzech . Wypominali nadmiar roz-
rywek i złe towarzystwo, a zaniechanie w studiach i prak-
tykach religijnych . Wychowanie ostatniego Jagiellona stało 
się sprawą publiczną i przysparzało wiele obaw polskim 
elitom politycznym . Działo się to za sprawą królowej Bony 
i jej mocno zdemoralizowanego włoskiego dworu .

Zgodnie z zasadami wypracowanymi od XIV w . za-
równo na dworze Jagiellonów, jak i innych dworach eu-
ropejskich nauka przebiegała w trzech etapach . Najwcze-
śniejszy pod okiem matki do szóstego roku życia, kiedy 
dziecko zdobywało podstawowe umiejętności czytania 
i pisania, oparte na podstawowych modlitwach – „Ojcze 
nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i „Wierzę w Boga Ojca” . Drugi 
etap składał się z kilku lat kształcenia pod okiem pedago-
ga z zakresu nauk humanistycznych (siedmiu sztuk wy-
zwolonych) . Na tym etapie pojawiał się już także nauczy-
ciel sztuki wojennej . Na trzecim etapie od lat kilkunastu 
do 21, a czasem i więcej, wprowadzano przyszłego wład-
cę w życie polityczne . Podróżowali po kraju, uczestniczy-
li w zjazdach szlacheckich i posiedzeniach rady królew-
skiej, a także podejmowali prace w kancelarii królewskiej .

Jak twierdzą historycy, największą wagę do edukacji 
swych synów przywiązywał Kazimierz Jagiellończyk, ma-
jąc zapewne niedosyt własnej edukacji . Natomiast Zyg-
munt Stary już dość wiekowy, gdy urodził mu się syn, 
przekazał całą jego edukację w ręce matki Bony i dlatego 
Zygmunt August zbyt długo pozostawał pod jej wpływem, 
a właściwą edukację rozpoczął zbyt późno . System edu-
kacyjny młodych Jagiellonów uwzględniał zarówno ich 
rozwój duchowy, wagę wychowania religijnego, jak i wy-
kształcenie intelektualne . A wszystko to miało być uwień-
czone konkretną praktyką w sztuce rządzenia .

Wydaje się, iż szczególną rolę w wychowaniu Jagiello-
nów odegrało przywiązanie do polskich tradycji, do dzie-
dzictwa, które mieli przejąć, i tu największa zasługa Jana 
Długosza, najwybitniejszego dziejopisarza tamtych cza-
sów w Europie, który w swych Rocznikach stworzył całą 
galerię postaci władców . Mieli oni służyć swym przykła-
dem i być wzorem dla młodych królewiczów . W posta-
ciach tych władców Długosz zawarł kanon cnót godnych 
naśladowania . Dzięki Długoszowi młodzi Jagiellonowie 
zapewne dość dobrze zapoznali się z przeszłością kraju, 
którym mieli w przyszłości rządzić .

Poziom wykształcenia Jagiellonów na pewno nie od-
biegał od dworskich standardów europejskich, a zapew-
ne w wielu dziedzinach jak znajomość własnego dziedzic-
twa, znacznie ją przewyższał . Ponadto edukacja dzieci 
królewskich otwierała się szeroko na otoczenie, tworząc 
jakby pewien model kształcenia w Polsce młodej elity 
politycznej .

4. Cywilizacyjny bilans epoki Jagiellonów

Epoka Jagiellońska była w dziejach naszego dorobku du-
chowego i artystycznego kontynuacją dokonań cywiliza-
cyjnych czasów piastowskich . Wiek XV czas dwu pierw-
szych pokoleń jagiellońskich to ciągle przedłużająca się 
epoka epoki złotej jesieni polskiego średniowiecza . Cią-
głość kulturowa dała największe dokonania tego okresu . 
Jest to czas rozwijającego się polskiego gotyku, który wy-
dał wiele wspaniałych dzieł artystycznych i literackich .

Epoka jagiellońska, która tak bardzo związała Polskę ze 
Wschodem, była równocześnie czasem pogłębiania na-
szej łączności z Zachodem . Polska już w pełni włączyła 
się wówczas w świat zachodnioeuropejskiego kręgu cywi-
lizacyjnego . Wiązało się to także z pogłębianiem chrystia-
nizacji, która dotarła do wszystkich warstw społecznych 
i wszystkich części kraju . Wraz z religijnością coraz głę-
biej przenikała kultura religijna, która dotarła do samych 
fundamentów życia prywatnego i domowego . Według hi-
storyków w najdalszych częściach kraju, na chrzcie nada-
wano tylko imiona chrześcijańskie, co oznaczało o osta-
tecznym zaniku pogaństwa . Obrzędowość chrześcijańska 
stała się podstawą kultury życia codziennego . Rosła rola 
Kościoła jako podstawowej przestrzeni dla życia . Nabiera-
ła na znaczeniu także działalność duszpasterska, szczegól-
nie po pojawieniu się zakonów żebraczych: dominikanów 
i franciszkanów . W centrum polskiego kalendarza religij-
nego znalazła się atmosfera nocy bożonarodzeniowej czy-
li radosnego świętowania ludzi ze zwierzętami i światem 
przyrody . Atmosfera radości stanie się podstawą obrzę-
dowości, w przeciwieństwie do ogólnej atmosfery religij-
nej Zachodu będącej ciągle jeszcze pod wpływem wiel-
kiej kary „czarnej śmierci” i herezji, z którymi toczono 
krwawe wojny .

Ważne miejsce w polskiej kulturze religijnej zajmuje 
kalendarz świętych, a szczególnie święta Matki Boskiej, 
który wyznaczał ważne w życiu rolników czynności . Wi-
dać, iż chrześcijaństwo zachodnioeuropejskie, które do 
nas napływało, ulegało także pewnym wpływom wschod-
niosłowiańskim, szczególnie że swą rozbudowaną maryj-
ną obrzędowością . Także w przeżywaniu wiary i kultury 
religijnej była Polska swoistym pomostem między Zacho-
dem a Wschodem . Świadczy o tym także sztuka religijna, 
w której dominuje postać Matki Boskiej z Dzieciątkiem . 
W tym kontekście także możemy rozumieć rolę dzieła 
o szczególnych wartościach religijnych i literackich, pieśń 
z XIII wieku „Bogurodzica”, która niejednokrotnie zagrze-
wała później polskie rycerstwo do boju . W XV stuleciu 
pojawiają się także różne literackie rozmyślania o życiu 
Jezusa Chrystusa . W ikonografii, obok wizerunków Mat-
ki Boskiej z Dzieciątkiem obecne są również przedstawie-
nia Świętej Rodziny . W kulcie maryjnym już w XV wieku 
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wyjątkowe miejsce zajmuje obraz jasnogórski, ikona po-
chodząca ze Wschodu . Polacy podobnie jak ówczesna 
chrześcijańska Europa uważali pielgrzymowanie za nie-
zwykle istotny element wiary . Dlatego jasnogórska iko-
na stawała się spełnieniem potrzeby spotkania z sacrum .

Podobnie jak w całej chrześcijańskiej Europie, także 
w Polsce, pielgrzymka uważana była wówczas za jedną 
z wyższych form religijności, a odbycie pielgrzymki da-
wało szczególne łaski i prowadziło do odnowy ducho-
wej . Pielgrzymowanie było spełnieniem przyrzeczenia 
złożonego w trudnym momencie życia, także by odpra-
wić pokutę dobrowolną, czasem zadaną przez spowiedni-
ka . Najbardziej znanym i najbardziej popularnym celem 
średniowiecznych pielgrzymek Europy była hiszpańska 
Compostela z grobem św . Jakuba Większego . Wśród piel-
grzymów z całej Europy byli także Polacy, szlak od gra-
nic Polski do Composteli liczył trzy tysiące kilometrów . 
Badający pielgrzymie szlaki XV-wiecznej Europy ustali-
li, że rocznie pielgrzymowało tam kilkuset Polaków . Było 
to ważnym znakiem naszej żywej obecności w cywilizacji 
chrześcijańskiej Europy .

Tak jak w poprzednim stuleciu w XV wieku Kościół 
odgrywał ciągle ważną rolę w rozwoju polskiej kultury . 
Szczególnie znamienny w XV wieku jest rozwój budow-
nictwa sakralnego w stylu gotyckim . Ponieważ dwór kró-
lewski, w czasach panowania Kazimierza Jagiellończyka, 
nie uczestniczył wcale w dziele fundacyjnym, z powodu 
ciągłego braku pieniędzy, na czoło wysuwają się fundacje 
biskupie, a także po części bogatych mieszczan . Głównym 
fundatorem w połowie XV wieku był biskup Zbigniew 
Oleśnicki i jego otoczenie . Liczne fundacje Oleśnickiego, 
a później jego sekretarza i wybitnego historyka Jana Dłu-
gosza, spowodowały, iż rejonem największego rozwoju 
budownictwa była wówczas Małopolska, na czele z Krako-
wem . Jedną ze słynnych fundacji Oleśnickiego była Bursa 
Jerozolimska na uniwersytecie w Krakowie . Na dużą ska-
lę rozwija się także mecenat rycersko-szlachecki i miesz-
czański w postaci budowy licznych kościołów miejskich 
i wiejskich .

Jest to czas szybkiego rozwoju miast i ich urbanistycz-
nej przebudowy . Pojawiają się także nowe pałace, rezy-
dencje możnych małopolskich . Obok Małopolski rejonem 
najbogatszym, gdzie także rozwijała się wspaniała archi-
tektura sakralna, były Prusy Królewskie z Gdańskiem 
i Toruniem .

Były to czasy schyłku gotyku w Europie, natomiast 
w Polsce ciągle rozkwitał i szczególny wyraz odnalazł 
w rzeźbie i sztuce złotniczej . Sztuka złotnicza zasłynę-
ła wówczas przepięknymi monstrancjami, jakich próżno 
szukać w sąsiednich krajach, chyba że w dalekiej Hiszpa-
nii . Najwybitniejszym przykładem gotyckiej sztuki rzeź-
biarskiej tego czasu, może nawet w całej Europie, jest 

ołtarz w Kościele Mariackim w Krakowie, dzieło Wita 
Stwosza z lat 1477–1489 . Artysta zawarł w swym dzie-
le sugestywny obraz zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny 
w otoczeniu 12 apostołów . Techniczna doskonałość idzie 
tu w parze z siłą ekspresji i realizmu przedstawionych po-
staci . Malarze z tego okresu także z kręgu rusko-bizan-
tyjskiego pozostawili trwałe ślady w dekoracji malarskiej 
świątyń, z których na szczególną uwagę zasługują freski 
z kaplicy zamkowej w Lublinie .

Ziemie polskie stały się na wschodzie granicą stylu go-
tyckiego, która przebiegała przez Lwów i Wilno . Katedra 
łacińska we Lwowie i Kościół św . Anny w Wilnie, to naj-
dalej na wschód wysunięte perły architektury gotyckiej . 
Według niektórych historyków stanowią one równocze-
śnie najdalej wysunięte na Wschód rubieże cywilizacji 
europejskiej .

Najwspanialszym uczonym twórcą piszącym tej epoki 
był historyk Jan Długosz, równocześnie wychowawca kró-
lów, polityk i dyplomata . U boku Zbigniewa Oleśnickie-
go był świadkiem najważniejszych wydarzeń, jakie wów-
czas działy się w państwie, a jako dyplomata nawiedził 
Pragę, Wenecję, Rzym, Budę i Wiedeń . W 1440 roku brał 
udział w wyprawie młodego króla Władysława po koro-
nę węgierską . Kardynał Oleśnicki przed śmiercią wyzna-
czył Długosza nie tylko na wykonawcę testamentu, ale 
i na kontynuatora jego polityki . Mimo iż Długosz przez 
pewien czas był przeciwnikiem politycznym Kazimierza 
Jagiellończyka, to ten jednak obdarzy go wielkim zaufa-
nie powierzając mu wychowanie swych synów . Długosz 
był także fundatorem licznych kościołów i kaplic . Naj-
większym osiągnięciem było spisanie w języku łacińskim 
dzieła Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskie-
go, ukazujące nie tyko dzieje Polski, ale także jej znacze-
nie w Europie . Tworzył je za namową Oleśnickiego przez 
ćwierć wieku, opierając się na licznych źródłach, także ob-
cych: czeskich, węgierskich, ruskich i papieskich . W całej 
średniowiecznej historiografii europejskiej nie ma chyba 
dzieła równego Rocznikom Jana Długosza . Ponadto po-
zostawił także inne dzieła heraldyczne i biograficzno-hi-
storyczne . Długosz uważał historię za nauczycielkę życia . 
Przepojone patriotyzmem dzieło stało się podręcznikiem 
miłości ojczyzny dla wszystkich korzystających z niego 
pokoleń .

Piętnaste stulecie, czasy dwóch pierwszych pokoleń Ja-
giellonów, to w rozwoju Polski, czas jej dojrzewania cy-
wilizacyjnego, w którym zawarł się tak dorobek europej-
skiego Zachodu, jak i pewne elementy kultury Wschodu . 
Taka była rola pomostu cywilizacyjnego, po którym 
„idee wędrowały” w obie strony, oczywiście nie z takim 
samym natężeniem . Panowało niegdyś takie przekona-
nie, iż było to ostatnie stulecie tzw . średniowiecza, a wiek 
XVI dwu ostatnich pokoleń Jagiellonów, to już czas tzw . →
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renesansu i humanizmu . Jednak humanizm to prąd wie-
czysty i wiecznie powracający, pojawiał się niejednokrot-
nie także w średniowieczu . Ponadto XVI stulecie w Pol-
sce czas dwu ostatnich Jagiellonów, epoka zwana od 
imion władców Zygmuntowskimi czasami, była pod każ-
dy względem kontynuacją czasów Władysławowskich czy 
Kazimierzowskich . Dotyczyło to przede wszystkim roz-
woju cywilizacyjnego, ale także dotyczyło innych, niemal 
wszystkich dziedzin życia publicznego i prywatnego .

W swym rozwoju cywilizacyjnym Polska korzysta-
ła zawsze z dorobku Zachodniej Europy, i tak było nadal 
w czasach jagiellońskich, zarówno w XV, jak i XVI wie-
ku . Przyjmowany jakby za wzór nowego modelu kultu-
ry renesans włoski, do Polski zaczął docierać w pełni XV 
stulecia . Uczeni z Zachodu ciągle docierali na Uniwersy-
tet Krakowski, który na bieżąco był zaznajamiany z ide-
ami renesansowymi, które nie zawsze wpływały na roz-
wój wyższych uczelni . Przed tymi ideami, często bardzo 
powierzchownymi, bronił się największy wówczas w Eu-
ropie Uniwersytet Paryski i dlatego przetrwał . Natomiast 
krakowska uczelnia, która im może zbyt uległa od lat 30 . 
XVI wieku, zaczęła przeżywać czasy załamania . Dotyczy-
ło to wielu innych uczelni europejskich .

Z nowymi prądami zapoznawali się także coraz czę-
ściej wyjeżdżający na zagraniczne studia młodzi synowie 
szlacheccy . Wyjeżdżali na uniwersytety włoskie do Padwy 
i Bolonii oraz do papieskiego Rzymu . Wyjazdy do Rzymu 
miały na celu zarówno pielgrzymowanie do „serca” Ko-
ścioła, jak i poznawanie antycznego miasta . Zwłaszcza że 

zainteresowanie antykiem stało się w pewnych dworskich 
kręgach szczególnie modne .

Za pierwszego polskiego humanistę uchodzi Grzegorz 
z Sanoka, który jako arcybiskup lwowski stworzył dwór 
w Dunajowie wzorowany na renesansowych rezydencjach 
włoskich . Do Dunajowa ściągali wszyscy, którzy uważa-
li się za nowoczesnych (modernistycznych) humanistów, 
także goście z zagranicy . Na wystawnych ucztach toczyć 
mieli uczone dysputy . Gościł tu także Kallimach, który 
po ucieczce z Rzymu znalazł tam schronienie . Kallimach 
bardzo biegle „posługiwał się” poezją, zwłaszcza pane-
girykami, które były specjalnością humanistów włoskich, 
na czele z Piotrem Aretino . Ten odwdzięczył się swemu 
opiekunowi, pisząc pochwalny życiorys na cześć Grze-
gorza z Sanoka . To jedyny życiorys, który jest podstawą 
naszej wiedzy o postaci Grzegorza z Sanoka, po którym 
nie została żadna spuścizna . Wydaje się, że należy się od-
nieść do niego bardzo krytycznie, jak do biografii innego 
włoskiego humanisty Giorgia Vasariego autora Żywotów 
najznakomitszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, któ-
ry swymi poglądami wpłynął na obraz epoki .

Na polską elitę intelektualną XVI wieku większy wpływ 
wywarł zapewne „książę” humanistów europejskich 
Erazm z Rotterdamu . Szlachta, budująca program ruchu 
egzekucyjnego, przyjmowała od humanizmu optymizm 
i wiarę w możliwości stałego doskonalenia praw i insty-
tucji . Do podstawowych kanonów myślenia szlacheckie-
go należał opór wobec tyranii i pierwszeństwo prawa nad 
wolą królewską oraz poszanowanie praw obywatelskich . 
Wszechstronność humanizmu polskiego, można wytłu-
maczyć przez ciągłe kontynuowanie i nawiązywanie do 
utrwalonej już wcześniej tradycji chrześcijańskiej . Dla-
tego wśród polskich elit intelektualnych i politycznych 
Erazm z Rotterdamu był uosabiany z humanizmem chrze-
ścijańskim, bardziej bliskim franciszkańskiemu, niż na-
ukom Lutra czy Kalwina . To przejawiało się później w po-
stawach polskich elit i szlachty szukających kompromisu 
i porozumienia, i trwało to dopóki Polacy mogli decydo-
wać o własnych losach .

Na dwór królewski nowe prądy dotarły wraz z obję-
ciem władzy przez Zygmunta Starego . Zygmunt, będąc 
na węgierskim dworze swego brata króla Władysława, ze-
tknął się już tam z włoskimi prądami w kulturze i sztuce . 
Włoskie obyczaje dworskie dość mocno ogarnęły dwór 
węgierski, szczególnie za następcy Władysława, syna Lu-
dwika . Dwór Ludwika i on sam zasłynęli ze szczególne-
go zepsucia obyczajów i bardzo, jak pisano, rozwiązłego 
stylu życia .

Wawelski dwór Zygmunta Starego, króla bardzo sta-
tecznego nawet w czasach królowej Bony, zachowywał 
polski umiar i godność . Natomiast wpływy, szczególnie 
włoskich artystów, były widoczne w przebudowie Wawelu . 
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Nadworny architekt króla Franciszek Florentyńczyk do-
konał dość gruntownej przebudowy zamku, którą później 
kontynuował Włoch Bartłomiej Bereci . Najwspanialszym 
jego dziełem okazała się słynna kaplica Zygmuntowska, 
która pomieściła później nagrobki ostatnich Jagiellonów . 
Odtąd Wawel przybrał w pełni nowy, renesansowy wygląd 
i został odpowiednio wyposażony, szczególnie przez słyn-
ne arrasy, które sprowadził Zygmunt August .

Zygmuntowskie czasy, epoka dojrzałej cywilizacji ciągle 
wzbogacanej o nowe elementy, jest często uważana za zło-
ty wiek polskiej kultury, a więc epokę, która już nigdy nie 
będzie miała równej . W dziejach kultury złoty wiek ozna-
czał, iż więcej nie jest ona w stanie osiągnąć . Czy następne 
okresy dziejów polskiej cywilizacji to już obniżanie tego 
dorobku . Wydaje się, że może być zgoda na określenie zło-
ty okres, przez wzgląd na swoisty napływ i skumulowanie 
nowości, które by jednak nie zaistniały bez uprzedniego 
dorobku . Nigdy natomiast nie można stwierdzić, iż czasy 
następne nie przyniosą jeszcze większych osiągnięć, przy-
najmniej na podobną miarę .

Zygmuntowskie czasy przyniosły szczególną „eksplo-
zję” w dziedzinie literatury . Byli to zarówno wybitni po-
eci, jak Mikołaj Rej i Jan Kochanowski oraz wielu pisarzy 
politycznych, na czele z Andrzejem Fryczem Modrzew-
skim i Stanisławem Orzechowskim . Literatura politycz-
na w czasach walki o egzekucje praw i dóbr, miała toro-
wać drogę reformom i przygotować do reform zarówno 
króla, jak i elity polityczne . Widać też, jak polskie traktaty 

polityczne różniły się od dzieł zachodnich wielbicieli ab-
solutyzmu Machiavellego czy Bodina, tak jak różnił się 
dworski humanizm włoski czy francuski od humanizmu 
polskiej szlachty walczącej na sejmach czy sejmikach sło-
wem o prawo i reformy .

Jak symbolem XV stulecia stały się dokonania ar-
tystyczne Wita Stwosza, a przed wszystkim niemające 
równego w ówczesnej Europie dzieło historyczne Jana 
Długosza, tak XVI stulecie obok wspaniałych dzieł li-
terackich, zaowocowało traktatem naukowym kanoni-
ka Mikołaja Kopernika O obrotach sfer niebieskich wyda-
nym w Norymberdze w 1543 roku . Jego wpływ na naukę 
był tak znaczący, iż zaczęto później mówić o przewrocie 
kopernikowskim .

Dorobek Zygmuntowskich czasów był zwieńczeniem 
epoki jagiellońskiej i zaznaczył się niemal na wszystkich 
polach cywilizacyjnych osiągnięć narodu polskiego . Rów-
nocześnie tworzył wspaniale pole do osiągnięć następnych 
pokoleń i epok . Dotyczyło to zarówno dorobku material-
nego, jak i intelektualnego oraz duchowego . Epoka jagiel-
lońska pozostawiła nam jednak szczególne osiągnięcie, 
które określano później „zagubionym skarbem” Europy . 
To dorobek polskiej myśli politycznej, polski model Rze-
czypospolitej wielu narodów, stworzony przez wolnych 
z wolnymi, równych z równymi . Było to dzieło najlicz-
niejszego wówczas w Europie „narodu politycznego” .

Józef Duda
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Medal Unii Lubelskiej

Medal Unii Lubelskiej przyznawany jest od dwudziestu 
lat . Został ustanowiony przez Prezydenta Miasta Lubli-
na w 1999 roku podczas uroczystych obchodów 430-lecia 
Unii Lubelskiej . Jest wręczany osobom szczególnie zasłu-
żonym dla Lublina, w szczególności za działalność na polu 
międzynarodowej promocji Miasta . Jest to, obok okolicz-
nościowego Medalu 700-lecia, najwyższe i najbardziej pre-
stiżowe wyróżnienie Prezydenta Miasta Lublin .

W 2019 roku, z okazji jubileuszu 450-lecia Unii Lubel-
skiej, Medal jest wręczany z okolicznościową dedykacją 
oraz w nowym etui . 24 października 2019, w lubelskim 
Domu Polonii” Prezydent Miasta wręczył Medale Unii Lu-
belskiej kilkunastu pisarzom, dziennikarzom, naukow-
com, mecenasom kultury . Prezentujemy wypowiedzi kil-
ku osób uhonorowanych Medalami .

W październiku 2019 roku 
miałem zaszczyt przyjąć z rąk 
Prezydenta Miasta Lublin 
dr . Krzysztofa Żuka Medal 
Unii Lubelskiej . W roku 
2019 świętujemy Jubile-
usz 450-lecia Unii Lu-
belskiej . Cieszy fakt, że 
stosunki polsko-litew-
skie ulegają stopniowej 
poprawie . Ma to zapew-
ne związek ze zmianą na 
urzędzie prezydenta Litwy, 
którym został Gitanas Neuse-
da . Już w inauguracyjnym prze-
mówieniu wyznaczył nowe kierunki 
polityki zagranicznej, a pierwszą zagranicz-
ną wizytę złożył w Polsce, co pozwala sądzić, że jesteśmy 
ważnym partnerem strategicznym dla naszego sąsiada . 
Kolejne miesiące pokazują, że następuje powolne ocie-
plenie stosunków z Litwinami . Duża rolę w tym zakresie 
robią także władze naszego Miasta, które prowadzą oży-
wione kontakty z miastami partnerskimi . Wydaje się, że 
współpraca na poziomie samorządowym jest bardzo waż-
na, ponieważ zbliża społeczności na poziomie kultural-
nym czy naukowym . Podobne spostrzeżenia można po-
czynić w stosunku do relacji Lublina z innymi miastami 
partnerskimi, szczególnie na Ukrainie .              ■

Mój medalMarek 
Olejnik

(od lewej) Prezydent 
Lublina dr Krzysztof Żuk, 
red. Zbigniew W. Fronczek, 
dr hab. Marek Olejnik
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Z wszystkich dyplomów i medali, jakie zdobyłem 
w czasie pracy dziennikarskiej, ale i w mojej społecznej 
działalności, najbardziej sobie cenię ten ostatni, wręczony 
mi przez Prezydenta Miasta Lublina dr . Krzysztofa Żuka, 
właśnie Medal 450-lecia Unii Lubelskiej .

Od pierwszych dni pobytu w Lublinie, a był to rok 
1950, zachwycał mnie pomnik Unii Lubelskiej na pl . Li-
tewskim . Zastanawiający był fakt nie zniszczenia go ani 
w czasie wojny, ani w okresie Polski peerelowskiej, kiedy 
mógł wzbudzać wątpliwości ówczesnych władz . Na usy-
panym niewielkim wzniesieniu na placu w centrum mia-
sta sprawiał zawsze olbrzymie zainteresowanie zwiedza-
jących i przygodnie do Lublina przybyłych . Zresztą nie 
tylko Polaków .

Unia była dowodem połączenia się dwu narodów w jed-
ną wspólnotę państwową .

Podkreślała fakt wspólnoty . Większość pomników od-
daje cześć zasłużonym bohaterom, upamiętnia wydarze-
nia dramatyczne czy wręcz tragiczne w historii narodu . 
W pamięci mam tablicę przy drodze prowadzącej na usia-
ne zbożem pola Grunwaldzkie, które zwiedzałem w latach 
tuż powojennych . Ówczesny pomniczek upamiętniał pro-
wadzoną bitwę pod Tannenbergiem . Przed wojną były to 
tereny należące do Prus Wschodnich . Jeszcze nie zbudo-
wano tam muzeum, które dziś podkreśla zwycięską bitwę 
pod Grunwaldem w 1410 r . 

Unia upamiętnia rok 1569 i fakt podpisania w Lublinie 
w kościele czy w klasztorze dominikańskim aktu ustana-
wiającego złączenia dwu narodów polskiego i litewskiego 
w jedną wspólnotę . Stanowi niezwykłą wartość, wyjątko-
wej wagi, podkreśla efekt pokojowego połączenia i usta-
nowienia wspólnoty, i jej trwanie przez wieki… 

Z pomorskiej kultury wyniosłem przekonanie, że lu-
dzie – bez względu na różne swoje przekonania i tradycję 

– żyją obok siebie, trwają we wspólnocie społecznej, po-
dejmują działania, które budują, wzmacniają, trwają . Róż-
ne poglądy społeczne czy polityczne nie mogą utrudniać 
nam życia, ale wzbogacać mogą nasze intelektualne samo-
poczucie . Nie dzielmy się z powodu naszych poglądów, ale 
łączmy w silne organizmy społeczne . 

Do szkoły w pomorskiej Lubawie uczęszczały dzie-
ci różnych wyznań religijnych, nigdy nie dochodziło do 
zwarcia szeregów przeciwko drugim, przeciwko tym, któ-
rzy inaczej się modlą, inaczej myślą, a nawet czują i mó-
wią w innych językach .  

Unia Lubelska była wyjątkowym wydarzeniem po-
litycznym, ale i społecznym . Zawierała w sobie warto-
ści łączące, wspólnotowe . Obecnie należę do organiza-
cji o światowym zasięgu i znaczeniu, która za hasło roku 
przyjęła zawołanie wyrażone słowami „Rotary łączy świat” . 

Medal Unii Lubelskiego otrzymałem „w uznaniu za bo-
gaty dorobek literacki i publicystyczny z podziękowaniem 
za zasługi na rzecz upowszechniania kultury wśród miesz-
kańców Lublina” .

Cieszę się, że może choć w małym zakresie przysłuży-
łem się Lublinowi i Lubelszczyźnie w tych 67 . latach swo-
jej dziennikarskiej i publicystycznej działalności . 

 Prezydentowi Lublina dr . Krzysztofowi Żukowi za ten 
gest uznania serdecznie dziękuję .              ■

Ważne i cenne
wyróżnienie

Al. Leszek 
Gzella
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Przypadające w bieżącym roku 450-lecie unii lubel-
skiej skłania do refleksji nad dziejami stosunków polsko-
-litewskich, które bardzo skomplikowały się w minionym 
burzliwym XX stuleciu . Unia lubelska – co jest w pełni 
zrozumiałe – wyżłobiła bardzo głęboki ślad w narodowej 
świadomości Litwinów . Ponad dwa stulecia Polacy i Litwi-
ni żyli od roku 1569 we wspólnym państwie (Rzeczpospo-
lita Obojga Narodów) . W okresie rozbiorów polskie po-
wstania antyrosyjskie – listopadowe i styczniowe – objęły 
również ziemie litewskie, na których mieszkali liczni Po-
lacy . Obydwa narody łączyło jednakowe wyznanie religij-
ne i podobne zagrożenie ze strony wciąż potężniejącego 
imperium rosyjskiego . W wieku XVI i XVII obydwa na-
rody wspólnie walczyły przeciw najazdom ze strony Rusi 
Moskiewskiej .

Ostry antagonizm polsko-litewski zrodził się dopie-
ro po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, a mówiąc 
ściślej po zajęciu (na rozkaz Józefa Piłsudskiego) Wilna 
i Wileńszczyzny przez dywizję dowodzoną przez genera-
ła Lucjana Żeligowskiego, co nastąpiło w pierwszej po-
łowie października 1920 roku . Owe wydarzenia zaogniły 
stosunki polsko-litewskie, a ich brzemienne następstwa 
są źródłem trwającego do dziś antypolonizmu Litwinów, 
który zatruwa sąsiedzkie współżycie obydwu narodów . 

Jest to jednak antypolonizm w dużym stopniu ślepy i ir-
racjonalny . Litwini nie chcą i zdają się nie rozumieć i nie 
pamiętać, co i ile w swojej historii zawdzięczają Polsce, 
która była dla nich potężną tarczą w obronie przed najaz-
dami Krzyżaków, Szwedów i Moskwy . Gdyby nie było tej 
dawnej potęgi Polski po Litwinach, pozostałaby w historii 
tej części Europy jedynie ich plemienna nazwa, podobnie 
jak po Prusach i Jaćwingach . Tak nieliczny naród zostałby 
nieuchronnie wchłonięty przez zaborczą Rosję (współcze-
śnie Litwa liczy zaledwie 3 .7 miliona mieszkańców, z cze-
go trzeba odliczyć jeszcze kilka mniejszości narodowych) . 
Bez polskiego zwycięstwa nad Armią Czerwoną w bitwie 
warszawskiej w roku 1920 nie mogłyby zachować swojej 
wolności również Litwa, Łotwa i Estonia . 

Swój wybujały antypolonizm Litwini skwapliwie wyho-
dowali w okresie dwudziestolecia międzywojennego . Ale 
swoistą, bez żadnej przesady, zbrodniczą ich racją stanu 

stał się on dopiero w latach drugiej wojny światowej . Już 
pierwsza okupacja Litwy w latach 1939–1941, dokonana 
przez Armię Czerwoną, doprowadziła do drastycznych 
litewsko-sowieckich prześladowań miejscowej ludności 
polskiej . Równocześnie z deportacją wielu Polaków na Sy-
berię i do Kazachstanu dokonywano wtedy przymusowej 
lituanizacji Polaków, którzy pozostali na Litwie . Ograni-
czano ich prawa, zmieniano nazwiska, rabowano mienie, 
wyrzucano z pracy, likwidowano polskie szkoły i instytu-
cje kulturalne, zamknięto Uniwersytet Stefana Batorego . 

Tragiczne losy Polaków na Litwie jeszcze bardziej po-
gorszyły się podczas okupacji niemieckiej w latach 1941–
1944 . Straszliwym symbolem ich losów, podobnym jak 
Auschwitz-Birkenau, Wołyń i Katyń stały się litewskie 
Ponary w pobliżu Wilna, gdzie bestialsko wymordowa-
no ponad 100 tysięcy ludzi – Żydów, Polaków, Tatarów 
i sowieckich jeńców . Mordowano tam m .in . żołnierzy 
AK oraz wielu przedstawicieli polskiej inteligencji i du-
chowieństwa . Masowych mordów strzałami w tył głowy 
dokonywała kolaborująca z Niemcami ochotnicza poli-
cja litewska (tzw . szaulisi) . Litewscy zbrodniarze wojenni, 
wspierani przez wrogie Polakom dwie władze okupacyj-
ne, nigdy jednak nie zostali potępieni i osądzeni za swo-
je ludobójcze czyny . Władze wolnej Litwy od roku 1990 
(i społeczeństwo podobnie) też nie odczuwają moralnej 
i politycznej potrzeby rozliczenia się ze swoją niechlubną 
przeszłością .                 ■

Zamyślenia nad kresowym
antypolonizmem

Jan
OrłowskI

Prof. Jan 
Orłowski 
z prezydentem 
Lublina 
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Unia Lubelska, a  w  konsekwencji Rzeczpospolita 
Obojga Narodów ze wspólnym herbem, monarchą, sej-
mem, walutą . . . – nie znam literata, publicysty czy dzien-
nikarza, którego zaciekawienia nie budziłyby wydarzenia 
tak bardzo znaczące historycznie, w wyniku których po-
wstało największe (nie licząc Rosji) państwo w Europie . 

Nawet Jan Kochanowski zabrał w tej ważkiej sprawie 
głos i zrobił to, kładąc akcent na zupełnie inny aspekt sej-
mowej debaty: Litwa z nami uniją uczyniła strojną, / Ucie-
kli, zostawiwszy Haraburdę z Woyną. Apoftegmat był alu-
zją do zachowania posłów i senatorów litewskich, którzy 
na znak bojkotu opuścili Lublin, zostawiając w sejmo-
wej kancelarii jedynie dwóch pisarzy: Michała Haraburdę 
i Wawrzyńca Woynę .

Lublin, miasto mojej młodości, z pomnikiem Unii Lu-
belskiej na Placu Litewskim w roli jednego z dwu (bo 
był też pomnik Marysi, czyli Marii Curie-Skłodowskiej 
w  miasteczku uniwersyteckim) uświęconych tradycją 
szczególnych miejsc randek i spacerów z dziewczyna-
mi, wtedy nie przywodził na myśl tych, dziś mocno arty-
kułowanych historycznych skojarzeń . Mam wrażenie, że 
w szkolnych podręcznikach z czasów PRL-u temat Unii 
Lubelskiej był traktowany z niezrozumiałą powściągli-
wością . Sam pomnik, surowy i szlachetnie prosty, odlany 
z żeliwa w hutach kieleckich, a odsłonięty w roku 1826 na 
miejscu murowanego monumentu z 1569 upamiętniające-
go Unię, też nie budził specjalnego zaciekawienia . Na na-
zwisko autora projektu pomnika, prof . Feliksa Bentkow-
skiego, trafiłem przy innej okazji ,kilka lat temu zbierając 
materiały do książki Jak mało... – ks. Józef Gacki (1805–
1876) zarys biografii (Radom 2012) . Jako dziekan Wydzia-
łu Nauk i Sztuk Pięknych Szkoły Głównej pod imieniem 
Królewskiego Uniwersytetu w Warszawie w 1827 roku 
złożył swój podpis na dyplomie magisterskim ks . Gackie-
go . Ale to tak przy okazji . . . .

W roku Jubileuszu 450-lecia Unii Lubelskiej w uznaniu 
za bogaty dorobek literacki i publicystyczny oraz zasługi 
na rzecz lubelskiej kultury z podziękowaniem za promocję 
Miasta w Polsce i na świecie – odznaczenie Medalem Unii 
Lubelskiej poparte takim uzasadnieniem jest na pewno 
powodem do satysfakcji i dumy.              ■

Refleksja 
na zadany temat

wojciech 
Pestka

Prezydent Lublina dr K. Żuk, w-ce przewodniczący Rady Miasta S. Kieroński

(od prawej) dr Józef Zięba, prezes Edward Balawejder, prof. Feliks Czyżewski
(u dołu) Prezydent  Miasta dr Krzysztof Żuk, red. Wojciech Pestka
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1 . Druskienniki, od czasów króla Stanisława Augu-
sta Poniatowskiego znane uzdrowisko na Litwie, to dziś 
miasto liczące około 13 tys . mieszkańców, pięknie poło-
żone nad Niemnem i Rotniczanką, wśród lasów sosno-
wych i czystych jezior . Powietrze jest tu nasycone leśny-
mi olejkami eterycznymi, bogatymi w tlen i ozon . Zaletą 
uzdrowiska jest łagodny klimat morsko-kontynentalny . 
Występują tu liczne źródła mineralne i pokłady borowi-
ny . Druskienniki należą do największych klimatycznych 
i  balneologicznych uzdrowisk w  Europie północno-
-wschodniej . Wśród kuracjuszy zagranicznych jest oczy-
wiście wielu Polaków . Chętnie przybywają tu również Ży-
dzi z Izraela, jak i Niemcy . Zarówno jedni, jak i drudzy to 
prawie wyłącznie dawni obywatele ZSRR, którzy dzięki 
znajomości języka rosyjskiego czują się tu jak u siebie, al-
bowiem na ulicy wśród kuracjuszy dominuje właśnie ję-
zyk rosyjski . Łatwo dostrzegalna jest tak zwana turystyka 
zorganizowana . W 2001 r . przebywałem i ja w sanatorium 
w Druskiennikach .

2 . Sanatoria druskiennickie, oprócz normalnej działal-
ności leczniczej, organizują też wycieczki autokarowe do 
Wilna, Kowna i wielu innych miejscowości związanych 
z kulturą zarówno litewską, jak i polską, co jest dodat-
kową okazją do poznaniu kraju i jego dnia codziennego .

Tak urozmaicony pobyt sanatoryjny ułatwia nieco 
wgląd w obecną sytuację litewską . Wszędzie widać, jak 
kraj podnosi się ekonomicznie . Pięknieją miasta, co wi-
dać choćby na przykładzie Wilna czy Kowna . Kontrastu-
je z tym dość wyraźnie ubóstwo wyludniającej się wsi . 
Widać zaniedbane gospodarstwa i coraz więcej pól le-
żących odłogiem . To wszystko nieodparcie rzuca się 
w oczy . W ostatnich latach znacznie nasiliło się pijań-
stwo, zwłaszcza w środowiskach wiejskich . Tego może 
od razu nie widać, ale mówią o tym wszyscy, nie ukry-
wając problemu .

Współczesne pokolenie Litwinów jest dumne ze śre-
dniowiecznej ekspansji książąt litewskich . Fakty te wyraź-
nie dowartościowują Litwinów . Wyrazem tego jest choćby 
odbudowany po zniszczeniach sowieckich kowieński po-
mnik księcia Witolda, wystawiony w ówczesnej stolicy Li-
twy w 1930 r . Na głównej ulicy miasta władca Witold stoi 

na głowach czterech wojowników: Krzyżaka, Rosjanina, 
Tatarzyna i Polaka . Do historii przeciętny Litwin odwo-
łuje się nadspodziewanie często . Nawet pracownicy sana-
torium mają swoje zdanie na temat historii i bywa, że nie 
zawsze rozumieją znaczenie unii z Polską .

Wydawany na Litwie polskojęzyczny dziennik „Kurier 
Wileński” nie bez bólu pisał 24 lipca 2001 r ., że „tradycje 
pluralizmu i tolerancji językowej już nie wchodzą w rachubę. 
Językowy partykularyzm z pierwszych dni istnienia nowocze-
snej Litwy jest nieodłączną częścią polityki każdej rządzącej 
ekipy, ponieważ stereotypy antypolskie tkwią głęboko w świa-
domości. Każdy większy działacz polityczny XX wieku, bądź 
to J. Basanavicius, A. Smetona czy V. Landsbergis, wykorzy-
stywał kartę antypolską. Przymierze z Polakami było okre-
ślane jako fatalne, Unię zaś ocenia się jako nieszczęście i me-
chanizm polonizacji” (Z . Siemieniewicz, Skłócona jedność, 
„Kurier Wileński” z 24 lipca 2001 r ., s . 3) . 

Polskojęzyczne pismo dodało w tym samym miejscu: 
„Dotychczas codziennie o tym wbija się do głów uczniom 
w szkołach litewskich. Dobrze by było, gdyby polsko-li-
tewskie grupy polityczne wszystkich poziomów pomyśla-
ły o potrzebie zmian w podręcznikach w celu zatrzyma-
nia rozpowszechniania antypolskich stereotypów. Mogłoby 
to zaowocować większym zrozumieniem faktu, że jesteśmy 

Przyjaźń bez wzajemności
Wspomnienie po latach z pobytu 
w Druskiennikach

Ks. Edward 
Walewander

Medal z rąk Prezydenta odbiera prezes Edward Balawejder
(na str. obok) Ks. prof. dr hab. Edward Walewander  Fot. Andrzej Rożek
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skazani na współpracę, jeżeli nie chcemy gorzkiej powtór-
ki z historii” . Na szczęście dają się zauważyć – choć może 
jeszcze niezbyt liczne – głosy rozmówców ze strony li-
tewskiej domagające się coraz większej współpracy obu 
krajów .

Ze strony polskiej widać przecież tyle sympatii do Li-
twy i jej mieszkańców . Szkoda, że opanowanie języka li-
tewskiego jest dla nas tak trudne . Mogłoby to wnieść 
wiele dobrego w nasze wzajemne relacje . Natomiast Li-
twinom trzeba serdecznie pogratulować znajomości ję-
zyka polskiego . Po polsku można się więc, jak się oka-
zuje, z powodzeniem porozumieć chyba wszędzie . Na 
pewno rokuje to dobry rozwój turystyki z Polski nad 
Niemen .

Obecnie wielu Polaków odkrywa Litwę na nowo . Nie-
kiedy z pozytywnym zaskoczeniem obserwują odradzanie 
się polskości na Litwie . W Druskiennikach i gdzie indziej 
odprawiana jest przynajmniej jedna Msza św . po polsku 
która gromadzi tamtejszych Polaków . Warto dodać, że na 
Litwie w większości dobrze zachowały się polskie cmenta-
rze czy pojedyncze groby . Idealnie utrzymany jest choćby 
stary cmentarz w Druskiennikach . W tym mieście rozpo-
czął też działalność Dom Polski (ul . Kłonio 9), pozosta-
jący pod zarządem Związku Polaków na Litwie . Powstał 
i rozwija się dzięki wsparciu Stowarzyszenia „Wspólno-
ta Polska” .

Niejako siłą rzeczy narzuca się tu dialog z III części 
Dziadów Adama Mickiewicza, który i obecnie nie traci na 
aktualności . Pokazuje pewne stereotypy panujące wśród 
gości przybywających na Wileńszczyznę . „Pan z Litwy, 
i po polsku? Nie pojmuję wcale. – Ja myślałem, że w Li-
twie to tylko Moskale. O Litwie, dalibóg że! mniej wiem niż 
o Chinach” .

Pobyt w Druskiennikach sprawił, że Litwa stała mi się 
jeszcze bliższa . Serca polskie wciąż nader mocno biją za 
Litwą . Być może owa tradycyjna polska miłość do tego 
pięknego kraju zostanie w pełni odwzajemniona także 
przez jego mieszkańców .              ■

Uzdrowisko w Druskiennikach
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W odległości 12 km . na południe od Wilna leży miej-
scowość gminna Czarny Bór (lit . Juodšiliai), która została 
założona jako osiedle kolejarzy, prawdopodobnie na po-
czątku XX stulecia po obu stronach kolei Wilno – Lida . 
Najpierw jako letnisko dla rosyjskich urzędników ko-
lejowych, później, w okresie pierwszej wojny, jako sta-
cja kolejowa pod nazwą Rejslerowo1, zbudowana przez 
Niemców do wywózki drewna, wycinanego w pobliskich 
lasach2 . Obecna dwuczłonowa, zestawiona nazwa Czar-
ny Bór powstała w dwudziestoleciu międzywojennym . 
W drugiej połowie lat 30 . minionego wieku do miejsco-
wości przy kolejowym przystanku osobowym ,,Czarny 
Bór” mogły należeć takie tereny, jak: kolonia kolejowa 
pod nazwą ,,Rejslerowo” po prawej stronie toru kolejowe-
go w kierunku od Wilna na Lidę, natomiast po lewej stro-
nie toru – ,,Osada Kolejowa Spółdzielcza” oraz przylegają-
ce bezpośrednio do nich rozparcelowane działki i osady3 . 
Po ostatniej wojnie nazwa została dosłownie przetłuma-
czona na język litewski, gdyż przymiotnik juodas znaczy 
‘czarny’, natomiast šilas ‘bór’ i od tamtego okresu figuru-
je do dzisiaj jako litewski zrost Juodšiliai. W okresie Li-
twy Radzieckiej litewska nazwa była pisana na tablicach 
informacyjnych po rosyjsku Юодшиляй, natomiast od-
kąd Litwa odzyskała niepodległość nazwa jest notowana 
wyłącznie po litewsku jako Juodšiliai . Jednak wśród lo-
kalnych mieszkańców, z których obecnie 60% stanowią 

1 C z ar ny  B ór  n a  skr z y ż ow aniu  lu d z ki ch  l o s ów  p o br a -
ne ze strony:  https://tadeuszczernik .wordpress .com/2011/04/08/
czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/ 
Tak pochodzenie nazwy interpretował w 1936 roku na łamach wileńskiego ,,Sło-
wa” Józef Mackiewicz:
,,Kiedyś, na wieczną pamiątkę dyrektora „Poleskich Żelieznych Dorog”, Reislera, 
nazwano, z jego inicjatywy budowaną, bodajże pierwszą pod Wilnem kolonię let-
niskową, miasto-ogród, w Czarnym Borze – Reislerowo. Po dobie odzyskanej nie-
podległości przywrócono nazwę starą: „Czarny Bór”. Tak się też nazywa późną 
jesienią, do dziś dnia, zimą i wczesną wiosną, gdy sosnowe laski na podwileńskich 
piaseczkach zaroją się od ssaków, ptaków, gadów, płazów i owadów. Natomiast 
w letnie miesiące, miesiące panowania „daczników”, najbardziej popularną na-
zwą tej miejscowości jest: „A Szwarce-Bor”. Wtedy to świergot ptaków ustępuje 
szwargotaniu. Przyjeżdżają z Wilna letnicy, ci oczywiście, których stać na wypo-
czynkowy okres wakacyjny wśród słońca i sosen. Sami Żydzi. Sami to zn. 97 proc.” .
2 http://www .tygodnik .lt/200738/samorz1 .html
3 Statut Towarzystwa „Kolonia Czarny-Bór” (Na mocy decyzji Wojewody Wi-
leńskiego z dnia 26 lipca 1937 roku Nr SPP . 2-f/216/37 wydanej na podstawie 
art . 21 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r . (Dz . U . R . P . Nr 
94 poz . 808), art . 1 ., Wilno 1937, s . 1

Polacy, a zwłaszcza starszego pokolenia, w obiegu krąży 
polska nazwa miejscowości . Taka sytuacja nierzadko ro-
dzi pytanie u młodszych, skąd ta rozbieżność Czarny Bór 
a Juodšiliai i dlaczego obie nazwy nie mogą współistnieć 
oficjalnie na tablicach informacyjnych, skoro Litwa rów-
nież jest członkiem UE?

 
(zdjęcie pobrane ze strony: http://www.tygodnik.lt/200738/samorz1.html)

Osiedle rozpostarło się na terenie północnej krawędzi 
Puszczy Rudnickiej wśród boru sosnowego, który w dwu-
dziestoleciu międzywojennym również zachował charak-
ter miejsca wypoczynkowego . Malowniczą miejscowość 
nad rzeką Waką upodobała sobie ówczesna wileńska in-
teligencja twórcza . Założono tu letnisko .

Swój rozwój kulturalno-oświatowy, społeczny i ducho-
wy w znacznej mierze zawdzięcza siostrom urszulankom, 
które przybyły do Czarnego Boru na początku lat 20 . po-
przedniego stulecia i swoją działalność prowadziły w la-
tach 1924–1946 . Na czele Zgromadzenia Sióstr Urszula-
nek Serca Jezusa Konającego (tzw . urszulanek szarych) 
stała (obecnie już święta) Matka Julia Urszula Ledóchow-
ska, która na Kresach odradzającego się państwa polskiego 
zainicjowała powstanie szeregu małych placówek wycho-
wawczo-oświatowych . Jedną z pierwszych akcji było ob-
jęcie opieką ochronki w Czarnym Borze4, bowiem Matka 

4 Małgorzata Krupecka USJK, Szare urszulanki na Polesiu, [w:] Biuletyn Insty-
tutu Pamięci Narodowej, nr 4 2011, s . 64 [Matka Generalna tak określiła swo-
ją politykę działania na Kresach w czasie wystąpienia w Kaliszu w 1927 roku: 

Z historii Czarnego Boru 
na Wileńszczyźnie

Irena
Kulik

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/04/08/czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/
https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/04/08/czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/
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Urszula życzliwie odniosła się do prośby ks . prałata Karola 
Lubiańca w 1923 roku i rok później skierowała do zakła-
du opiekuńczo-wychowawczego w Czarnym Borze, nale-
żącego do Towarzystwa Dobroczynności, urszulanki szare 
z siostrą Antoniną Tyszkiewicz na czele . W tej placów-
ce było 40 dzieci z rodzin ubogich, rozbitych, zaniedba-
nych, dlatego początkowo były ogromne trudności wy-
chowawcze i bytowe . Stopniowo dzięki wytężonej pracy, 
życzliwości, poświęceniu, sytuacja uległa poprawie . Udało 
się pozyskać zaufanie dzieci, zaprowadzić porządek . Duża 
w tym zasługa Angielki – miss Cawood, która w tej pla-
cówce spędziła trzy miesiące i nie oszczędzała się w pracy . 
Kiedy Matka Urszula w lutym 1925 roku znów odwiedzi-
ła swe kresowe „misjonarki”, nie kryła radości i uznania 
dla efektów pracy . W swojej Kronice pisała: ,,Dzieci i sio-
stry czekały na mnie na stacji . Ogromna zmiana na lep-
sze dzięki pełnej poświęcenia pracy miss Cawood . Dom 
jak pudełko czysty5 . 

 
Schronisko

W ciągu następnych lat Zgromadzenie w Czarnym Bo-
rze rozszerzało coraz bardziej zakres swoich prac, nie ogra-
niczano się już tylko do prowadzenia zakładu opiekuńczo-
-wychowawczego . Wśród sosen przybyło kilka nowych 
willi zakupionych lub wzniesionych przez Zgromadzenie 
na użytek dzieci, których liczba znacznie wzrosła oraz na 
potrzeby założonej tu przez Matkę Ledóchowską w roku 
1927 Szkoły Zawodowej dla Kierowniczek Internatów . 
Każdy dom miał swoją nazwę: „Maryjo strzeż”, „Gwiaz-
da Zaranna”, „św . Aniela”, „św . Urszula”, „św . Benedykt”, 
„św . Józef ” i „św . Antoni” . Również w tymże roku Zgro-
madzenie objęło opieką istniejącą tu od 1919 roku szkołę 

,,Nasza polityka – to miłość Boga, to miłość Ojczyzny . I dla tej polityki miłości 
gotowe jesteśmy poświęcić i siły, i czas, i życie . […] Jak sobie tę pracę wyobra-
żam? Powoli obsadzać Kresy Wschodnie skromnymi placówkami . Parę niewiast 
dobrej woli – czy to zakonnic, czy też świeckich pomocnic – mogłoby otwierać 
ochronki, obejmować etaty nauczycielskie lub same prowadzić szkoły prywat-
ne, przejąć opiekę nad chorymi, a przy tym czuwać nad zachowaniem naszej 
świętej wiary wśród okolicznego ludu”] .
5 Irena Tarasewicz, Działalność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Czarnym 
Borze w okresie 1924–1946, „Nasza Gazeta” 2000, archiwum na: http://archi-
wum2000 .tripod .com/458/urszul .html .

powszechną . Towarzystwo Dobroczynne, które od począt-
ku nosiło się z zamiarem oddania posiadłości, gdzie znaj-
dowało się schronisko – na własność Zgromadzenia, uczy-
niono to oficjalnie na walnym zebraniu w Wilnie w dniu 
14 kwietnia 1927 roku . Liczba dzieci w zakładzie opiekuń-
czo-wychowawczym doszła w roku 1933 do setki . Tamtego 
roku oddano do użytku nowy, drewniany budynek szko-
ły powszechnej zbudowany w ramach akcji ,,100 szkół dla 
Wileńszczyzny”, do której również uczęszczały dzieci ze 
schroniska .

Widok współczesny budynku szkoły z 1933 r., który jest 
najstarszy z kompleksu średniej polskiej szkoły w Czarnym 
Borze, funkcjonującej obecnie pod nazwą Gimnazjum im. 
św. Urszuli Ledóchowskiej foto: Waldemar Dowejko

Podjęto wiele starań i zabiegów, by powstała i funkcjo-
nowała w Czarnym Borze Szkoła Zawodowa dla Kierowni-
czek Internatów (jako nowatorski pomysł Matki General-
nej), której zależało na jakości przygotowanego personelu 
do placówek opiekuńczo-wychowawczych, o czym we wstę-
pie w Głosach z Boru pisze siostra Krystyna Żebrowska:  
,,…ponieważ wychowanie dzieci jest jednem z najdonioślej-
szych zagadnień dla społeczeństwa, a dzięki obecnemu sta-
nowisku społecznemu kobiety, nie spełnia tego zadania ro-
dzina, powinny więc je spełniać odpowiednie zakłady . Te 
jednak, by odpowiedzieć celowi, muszą mieć personel na-
leżycie przygotowany do powyższego rodzaju pracy”6 . Po-
mimo różnych trudności, szkoła w latach 1927–1930; 1930–
1933 funkcjonowała jako Ognisko dla Wychowawczyń oraz 
pod nazwą ,,Gospodarczo-Społecznej” . Ta placówka była 
średnią szkołą zawodową i nie miała charakteru dokształ-
cającego, dlatego nie mogła zapewnić bardziej pełnego przy-
gotowania do pracy w zakładach . Niestety, w okresie ogól-
nokrajowego kryzysu gospodarczego Zgromadzenie, które 
tak o tę szkołę walczyło, po sześciu latach wydajnej pracy 
samo ją zamknęło, nie będąc w stanie jej utrzymać .

6 Krystyna Żebrowska, Rola wychowawczyni w naszem społeczeństwie, [w:] Gło-
sy z Boru, Wydawnictwo Zakładu SS . Urszulanek w Czarnym Borze, Wilno 
1929, s . 6 . →
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Zajęcia praktyczne

Z kolei lokal został wykorzystany do powiększenia 
ochronki, w której w latach trzydziestych zapewniono 
pobyt setce dzieci .

Oprócz ochronki i Szkoły dla Kierowniczek Inter-
natów, przekształconej później w Szkołę Gospodarczo-
-Społeczną siostry kierowały w latach 1927–1937 Pu-
bliczną Siedmioklasową Szkołą Powszechną . Do niej 
uczęszczały również dzieci z zakładu, liczba uczniów 
w szkole dochodziła do 300 .

Sędziwa mieszkanka Czarnego Boru p . Anna Ka-
sperowicz tak wspominała „misjonarki” i ich pracę 
pedagogiczną:

„Mój Boże, jakie to z sióstr były wspaniałe nauczy-
cielki . Dobre, mądre, sprawiedliwe . Pamiętam siostrę 
Orłowską – pięknej urody, siostrę Kazimierę Hoffman, 
siostry Starewicz i Durbasówną . Na ich lekcjach nie 
było miejsca na nudę” . Początkowo z powodu braku 
pomieszczenia dla szkoły, w domu rodzinnym p . Anny 
mieściły się klasy 3–5 .

Siostry urszulanki oprócz działalności oświatowej 
prowadziły szeroką działalność społeczną, kierowały 
życiem religijnym i kulturalnym . Zachęcały młodzież 
do opieki nad sierotami, przybliżały ją do kościoła . By 
zaangażować do pożytecznej pracy i nauki, założyły 

koło Stowarzyszenia Młodzieży Katolickiej . Jakich tylko 
imprez i zabaw nie wymyślano razem z siostrami . Więk-
szość zabaw i uroczystości odbywała się w klubie „Gwiaz-
da Zaranna” . Siostry prowadziły też chór przykościelny 
w kapliczce . Jednocześnie były świetnymi gospodynia-
mi, smacznie gotowały, pięknie szyły, dziergały . Tej sztu-
ki uczyły miejscowe dziewczęta . Za darmo . Siostry pro-
wadziły własną piekarnię . Miały też sklep z pieczywem 
i małą kawiarenkę, która cieszyła się ogromną popularno-
ścią wśród zwiększającej się liczby wczasowiczów, szcze-
gólnie ze względu na pyszne lody, jakie tam serwowano . 
Miały również działki, gdzie z wychowankami zakładały 
ogrody warzywne, dbały o opał .

Jednocześnie dzięki inicjatywie Matki Generalnej po-
woli, ze składek wiernych, powstał kościółek pw . Niepo-
kalanego Poczęcia, którego nie dano im było wykończyć 
z powodu zaistniałej sytuacji politycznej w 1939 roku . 
Zaraz po wojnie przeszedł w posiadanie Domu Dziec-
ka (mieściła się tam m . in . stołówka), przejęto również 
klub „Gwiazda Zaranna” . Kiedy Dom Dziecka przeniósł 
się do dużego budynku, w murach niewykończonego ko-
ścioła rozlokowała się przychodnia, później szpital, osta-
tecznie dach gmachu strawił pożar i przez wiele lat bu-
dynek ulegał zniszczeniu . Czarnoborzanie gromadzili się 
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na wspólnej modlitwie w kapliczce sióstr urszulanek . Ka-
pliczka została rozebrana na początku lat pięćdziesiątych 
ubiegłego stulecia . W wyniku rozbiórki pozbawiono czar-
noborzan domu bożego . Trwało to do lat dziewięćdziesią-
tych, kiedy odzyskano były sklep sióstr zakonnych, który 
przez pewien okres funkcjonował jako kaplica7 .

 
Przy pracy

,,Po wybuchu II wojny światowej z dwunastu domów 
urszulańskich, położonych na wschodnich kresach Rze-
czypospolitej, trzy znalazły się w Republice Litewskiej 
(Wilno, Czarny Bór k . Wilna i Lubcz k . Nowogrodka), 
pozostałe kresowe domy urszulańskie znalazły się w Re-
publice Białoruskiej”8, które zostały pozamykane w pierw-
szej kolejności .

Siostry z Wilna, po zabraniu domu przez Litwinów 
w październiku 1940 roku, utrzymały się  z pracy na roli 
w podwileńskich majątkach do marca 1942 roku . Kilka 
z nich zostało aresztowanych i wywiezionych do Niemiec .

Najdłużej przetrwał w Czarnym Borze do 1946 roku .  
Na pewien czas stał się przystanią dla przebywających 
w nim sióstr, do których dołączyły również cztery z ośmiu 
– z Lubcza, szczęśliwie ocalałe z zawieruchy wojennej, 
gdzie pracowały w zakładzie opiekuńczo-wychowawczym 
w charakterze personelu fizycznego po tym, kiedy w 1940 
placówkę przejęły władze litewskie . Siostry utrzymywa-
ły się z prowadzenia piekarni i pracy w pobliskiej kopal-
ni torfu . 

Również w jednym z tamtejszych domów ukrywały 
w latach 1942–1944 obecnie błogosławionego ks . Micha-
ła Sopoćkę . Ukrywał się jako Wacław Rodziewicz w domu 
Felicji Węsławowicz, który nazwano „Opatrzność” . We-
dług fałszywych dokumentów uchodził oficjalnie za krew-
nego właścicielki domu, przybyłego do niej z Podbrodzia . 

7 Irena Tarasewicz, Działalność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Czarnym 
Borze w okresie 192 –1946 „Nasza Gazeta” 2000, archiwum na: http://archi-
wum2000 .tripod .com/458/urszul .html .
8 Małgorzata Krupecka USJK, Szare urszulanki na Polesiu, tamże, s . 74 .

Ksiądz Sopoćko był związany ze znanymi osobistościami 
rejonu wileńskiego oraz błogosławionymi i świętymi ko-
ścioła katolickiego (św . Jozefatem Kuncewiczem, św . Ra-
fałem Kalinowskim, św . Faustyną Kowalską) . Sopoćko był 
księdzem archidiecezji w Wilnie, profesorem uniwersyte-
tu, kapelanem wojskowym, spowiednikiem siostry Marii 
Faustyny Kowalskiej, którą w 2000 roku ogłoszono świę-
tą oraz niestrudzonym Apostołem Miłosierdzia Bożego . 
W czasie ukrywania się ksiądz Michał nie zaniedbywał 
pracy duszpasterskiej9 . Także wiele sióstr zakonnych – po-
dobnie jak ksiądz Sopoćko – działało w konspiracji10 .

Dom ,,Opatrzność” w Czarnym Borze, gdzie w latach 1942– 44 
mieszkał bł. ks. Michał Sopoćko, foto. Ryszard Wyszyński, 

Po wojnie wszystkie urszulańskie placówki na dawnych 
Kresach Wschodnich uległy likwidacji . W latach 1945––
1946 siostry z Czarnego Boru przyjechały do Polski11, do 
Warszawy . 

Po odjeździe sióstr podwileńska miejscowość przeży-
wała dokuczliwy regres . Zakład kierowany przez władze 
litewskie jakiś czas istniał, ale później dzieci sieroty tra-
fiały do różnych rodzin, które wyraziły gotowość opie-
ki nad nieszczęśliwymi . Na przełomie wieków sędziwa 
mieszkanka Eleonora Tarasewicz z oddalonej o 11 km na 
południe miejscowości Halino opowiedziała o tym, jak 
do pełnoletności wraz ze swoją czwórką dzieci wychowa-
ła sierotę z czarnoborskiej ochronki – Edwarda Kasjana 
(nosił takie nazwisko, ponieważ siostry znalazły go obok 
kasy) . To było miłe, posłuszne i pracowite dziecko, a ja-
kie wdzięczne . Zapewniła mu możliwość zdobycia pod-
stawowego wykształcenia . Wraz z osiągnięciem dojrzało-
ści – Edward wyjechał w głąb Rosji, gdzie założył rodzinę . 
Pani Eleonora otrzymała zaledwie kilka listów, a później 
ślad po nim zaginął . A ile jeszcze było takich sierot i jak 
się ułożyły ich losy? 

9 Czarny Bór na skrzyżowaniu ludzkich losów, pobrane z: https://tadeuszczer-
nik .wordpress .com/2011/04/08/czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/ . 
10 Pierwszy kościół pw . bł . ks . Michała Sopoćki, pobrane z: http://www .idziemy .
pl/kosciol/pierwszy-kosciol-pw-bl-ks-michala-sopocki .
11 Małgorzata Krupecka USJK, Szare urszulanki na Polesiu, tamże, s . 75-83 . →

https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/04/08/czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/
https://tadeuszczernik.wordpress.com/2011/04/08/czarny-bor-na-skrzyzowaniu-ludzkich-losow/
http://www.idziemy.pl/kosciol/pierwszy-kosciol-pw-bl-ks-michala-sopocki
http://www.idziemy.pl/kosciol/pierwszy-kosciol-pw-bl-ks-michala-sopocki
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Uroczysta intronizacja relikwii św. Urszuli Ledóchowskiej 
w  Czarnym Borze, fot. wilnoteka.lt/Waldemar Dowejko.

Uroczystość konsekracji kościoła w Czarnym Borze 
i nadanie mu tytułu bł. Ks. Michała Sopoćki

Cóż zostało z tamtych lat?
Co ocalało?
Jakie miejsca, jakie pamiątki?
Oprócz odrestaurowanego starego drewnianego gma-

chu polskiej szkoły, piekarni, w której od początku lat 90 . 
XX stulecia mieściła się kapliczka, innych willi, gdzie było 
schronisko oraz wyremontowanego w drugim dziesięcio-
leciu XXI wieku – dzięki własnej inicjatywie czarnoborzan 
przy wsparciu samorządu rejonowego filialnego kościoła 
pw . Niepokalanego Poczęcia NM Panny, który ponownie 
konsekrowano w 2016 roku, nadając miano bł . ks . Micha-
ła Sopoćki – zachował się cmentarzyk chroniący zwłoki  
11 sióstr, księdza Mickiewicza oraz 8 osób świeckich . 
A właściwie wieczny spoczynek znalazły:

1 . s . Maria Marta Szczepanowicz ur . 14 XI 1897,  
zm . 24 I 1941

2 . s . Maria Janina Chrempińska 19 X 1873 – 23 II 1937
3 . s . Maria Hieronima Juris 02 IX 1894 – 29 III 1944
4 . s . Maria Małgorzata Skibniewska 20 V 1900 – 24 VII 1932
5 . s . Maria Cecylia Smolarek 29 X 1900 – 12 XI 1944
6 . s . Maria Józefa Monkiewicz 26 XII 1859 – 21 III 1937
7 . s . Maria Dolores Jezierska 21 XI 1892 – 10 V 1942
8 . s . Maria Klara Łukaszewicz 22 V 1876 – 22 III 1942 

i 3 młode siostry, które zmarły jeszcze przed nowicjatem 
– jako kandydatki czy postulantki .

9 . s . Salomea Olkśnin 24 XI 1909 – 21 I 1939
10 . s . Bronisława Odamuk 9 XII 1911 – 22 V 1941
11 . s . Józefa Ludewicz 10 IX1914 – 30 XI 1939
Wszystko przeminęło, a pozostały tylko te mogiły, licz-

ne ślady działalności sióstr oraz dobra pamięć i wyrazy 
szacunku, wdzięczność czarnoborzan12, o czym świad-
czy chociażby miano polskiej szkoły średniej pod nazwą 
Gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej czy nazwa uli-
cy nosząca miano świętej . Natomiast w lutym 2019 roku 
również św . Urszula Ledóchowska powróciła do tej pod-
wileńskiej miejscowości . Jej relikwie przekazały do Czar-
nego Boru siostry ze Zgromadzenia Urszulanek Serca Je-
zusa Konającego z Warszawy13 .

Irena Kulik

12 Irena Tarasewicz, Działalność Zgromadzenia Sióstr Urszulanek w Czarnym 
Borze w okresie 1924–1946, „Nasza Gazeta” 2000, archiwum na: http://archi-
wum2000 .tripod .com/458/urszul .html
1 3 Św .  Ur s z u l a  L e d ó c h ow s k a  z aw s z e  o b e c n a  w   C z a r-
ny m  B or z e  p o br a n e  z :  ht tp : / / w w w . w i l n ot e k a  . l t / a r t y ku l /
sw-urszula-ledochowska-zawsze-obecna-w-czarnym-borze

Wartę przy grobach sióstr urszulanek pełnią harcerze 
z polskiej szkoły średniej w Czarnym Borze
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6 lipca 2019 roku na wileńskim zamku, nazwanym 
urzędowo Pałacem Władców Wielkiego Księstwa Litew-
skiego, odbyło się uroczyste otwarcie wystawy „Lublin – 
miasto Unii Litwy i Polski” . Była to uroczystość rzeczy-
wiście huczna i  podniosła . Wśród otwierających byli 
marszałkowie polskiego i litewskiego Sejmów, prezydent 
elekt Republiki Litewskiej, litewski minister kultury, am-
basadorowie Polski na Litwie i Litwy w Polsce, dostojni-
cy duchowni, a także liczna delegacja z Lublina z wicepre-
zydentem Mariuszem Banachem na czele . Oprócz władz, 
oczywiście, ogromny tłum zaproszonych gości . Otwarciu 
wystawy towarzyszyła polska i litewska muzyka . 

Główną atrakcją wystawy jest obraz Jana Matejki „Unia 
Lubelska” . Zajmuje on prawie całą ścianę w sali wystawowej, 
w której są eksponowane wszystkie dzieła składające się na 
wystawę . Większość z nich to widoki Lublina, a szczególnie 

obiektów związanych z Unią Lubelską i z historią Rzeczypo-
spolitej Obojga Narodów . Jest też wiele wizerunków króla 
Zygmunta Augusta oraz innych postaci historycznych zwią-
zanych z Unią . Najstarsze eksponaty pochodzą z epoki na-
wiązania polsko-litewskiego sojuszu . Jest na wystawie kilka 
drzeworytów przedstawiających władców, sejm koronacyj-
ny młodszego z Jagiellonów, panoramy Lublina z począt-
ków XVII wieku, a także mapy Rzeczypospolitej z okresu 
jej świetności . Ogółem to ponad 60 eksponatów . 

Pod względem artystycznym, najciekawszymi ekspona-
tami są obrazy Lublina pędzla wybitnych polskich malarzy 
XIX i XX wieku, Juliana Ceglińskiego, Leona Wyczółkow-
skiego, Juliusza Kurzątkowskiego, Mariana Trzebińskiego 
oraz wielu innych . Różne techniki malarskie i graficzne 
oraz różne style i poetyki plastyczne przedstawiają Lublin 
w sposób barwny i nietuzinkowy . Kuratorzy wystawy, 

Lublin – miasto Unii  
na wileńskim zamku

Paweł 
krupka

Obraz  „Unia Lubelska” na wileńskim zamku, nazwanym urzędowo Pałacem Władców Wielkiego Księstwa Litewskiego. fot . Roman Niedźwiecki.

→
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dyrektor zamkowego oddziału Muzeum Narodowego 
Vydas Dolinskas i dyrektorka Muzeum Lubelskiego Ka-
tarzyna Mieczkowska zadbali o jej wszechstronny charak-
ter i staranny dobór eksponatów w kameralnej przestrze-
ni zamkowej sali . 

Wystawę pod patronatem marszałków obu sejmów zor-
ganizowały obydwa wymienione wyżej muzea przy po-
mocy polskich placówek dyplomatycznych, Ambasady RP 
oraz Instytutu Polskiego w Wilnie . Głównymi jej sponso-
rami są Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
oraz lubelskie władze miejskie i wojewódzkie . Ekspozy-
cja jest efektowna i cieszy się powodzeniem zwiedzających 
Pałac Władców, który obecnie, w szczycie sezonu tury-
stycznego, jest codziennie pełen gości . Wystawa lubelska 
pozostanie na zamku do końca listopada, więc z pewno-
ścią obejrzą ją liczni mieszkańcy Wilna i zwiedzający je 
przybysze . 

Włodarze wileńskiego Pałacu Władców od lat silnie an-
gażują się w inicjatywy mające na celu pielęgnację i propa-
gowanie dziedzictwa Rzeczypospolitej Obojga Narodów . 
Władają świetnie polszczyzną i utrzymują żywe kontak-
ty z wieloma czołowymi polskimi muzeami . Owocem tej 
współpracy są regularne wspólne wystawy prezentujące 
polsko-litewską historię i wspólne dziedzictwo kultury . 
Przez minione pół roku wielką atrakcją dla zwiedzających 
była imponująca wystawa „Litwo, Ojczyzno moja… Adam 
Mickiewicz i jego poemat Pan Tadeusz”, której głównym 
eksponatem był rękopis historii szlacheckiej stworzonej 

przez wieszcza . Wykorzystano do niej 250 eksponatów 
z licznych polskich i litewskich muzeów .

„Unia Lubelska” Matejki jest drugim wielkim dzie-
łem polskiego malarstwa historycznego, który odwie-
dza wileński zamek w najnowszym czasie . Dwa lata temu 
był tam eksponowany „Chrzest Litwy” Wojciech Gerso-
na na 630-lecie tego wydarzenia . Dawniej w pobliskim 
Muzeum Narodowym była prezentowana „Bitwa pod 
Grunwaldem” Matejki . Sama „Unia Lubelska” gościła też 
w Wilnie w 2009 roku . Monumentalne dzieła polskiego 
malarstwa historycznego związane z dziejami Litwy re-
gularnie odwiedzają Wilno i świadczą o wrażliwości li-
tewskich odbiorców na sztukę, przedstawiającą wspólne 
dziedzictwo cywilizacyjne . Jest jeszcze w polskich muze-
ach kilka takich spektakularnych dzieł, jak choćby „Po-
grzeb Giedymina” Kazimierza Alchimowicza, eksponowa-
ny w krakowskich Sukiennicach . Być może, te dzieła także 
doczekają się prezentacji w wileńskiej stolicy z okazji ko-
lejnych ważnych jubileuszy . 

450-lecie Unii Lubelskiej zbiega się w czasie z wieloma 
polsko-litewskimi jubileuszami, m . in . z ćwierćwieczem 
Traktatu o przyjaznych stosunkach i dobrosąsiedzkiej 
współpracy oraz stuleciem różnych polskich i litewskich 
instytucji związanym z ich odtwarzaniem po odzyskaniu 
przez oba państwa niepodległości . Na początku, dla obu 
trudnej i nieraz bolesnej, teraz jednak harmonijnej i do-
brze rokującej na przyszłość .

Paweł Krupka

Przewodniczący Sejmu Litwy Victoras Panckietis i Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński. fot . Roman Niedźwiecki. fot . Roman Niedźwiecki.
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Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie nadał Panu tytuł doctora honoris causa. Jak 
Pan przyjął wieść o tym fakcie?

Jerzy Giedroyc powiedział, że odbierać taki tytuł , to jak-
by znaleźć się na własnym pogrzebie . Odczuwam podob-
nie, czuję się nieswój . Myślę jednak, że w tych złożonych 
czasach, październikowa konferencja w Lublinie „Polska 
– Litwa . Historia i kultura”, w której uczestniczę przyczyni 
się do zbliżenia kultury polskiej i litewskiej, zaś przyznane 
mi wyróżnienie traktuję jako gest wobec kultury litewskiej .

W jakim nastroju ogląda Pan w Lublinie pamiątki zwią-
zane z historią naszych narodów?

To niezwykłe znaleźć się w mieście, gdzie główny plac 
nosi nazwę Litewskiego . Ulegam różnym uczuciom . Dla 
każdego Litwina Lublin pozostaje interesującym miejscem 
z powodu unii polsko-litewskiej ., na którą jednak Polacy 
i Litwini patrzą w sposób diametralnie różny . A samo mia-
sto? Sympatyczne, ludzie wydają się pogodni, choć domy 
zaniedbane, a ulice brudne jak w każdym z miast Europy 
Wschodniej czy Środkowej .

Skąd według Pana ten nieporządek?
To spadek po epoce komunizmu . Problemy finansowe 

z odrestaurowaniem zabytkowych dzielnic mają Czesi, Li-
twini, Polacy… Nie mogę jednak nie zauważyć, że skłon-
ność do zaniedbywania miast istniała w tej części Europy 
już przed komunizmem .

Jarosław Marek Rymkiewicz w swej książce „Rozmowy 
polskie latem 1983 roku” napisał, że niezdyscyplinowa-
nie, skłonność do nieporządku pozwoliła uniknąć nam 
w XIX wieku germanizacji i rusyfikacji. Brzmi to dla 
Pana przekonywująco?

To jest zgrabne choć przewrotne wyjaśnienie , bo rzeczy 
wstydliwe wyjaśnia się w sposób budzący do nas sympa-
tię . Szwajcarzy, którzy kochają wolność nie mniej niż my, 
są najbardziej schludnym i kto wie, czy nie najbogatszym 
krajem świata . Podoba mi się wywód Rymkiewicza, cho-
ciaż nie brzmi przekonywująco . Celem literatury nie jest 

Tomas Venclova to znany poeta i tłumacz litew-
ski, działacz dawnej opozycji antykomunistycz-
nej . Tłumaczył poezje m .in . Cypriana K . Norwida, 
Czesława Miłosza, Zbigniewa Herberta, Wisławy 
Szymborskiej .

Od 1980 związany jest z Yale University; mieszka 
w New Haven, ale też czasowo ma Litwie i w Pol-
sce . W 1991 roku UMCS nadał mu tytuł doktora 
honoris causa

Z propozycją zaproszenia Tomasa Venclovy do 
Lublina wystąpił prof . Jerzy Święch, kierownik Za-
kładu Literatury Współczesnej UMCS . Prof . Venc-
lova  wygłosił na UMCS cykl wykładów na temat 
„Josif Brodski na tle rosyjskiej poezji >samizdatu<” . 
Rozmowę z Tomasem Venclową przeprowadzi-
łem w październiku 1991, a opublikował ją (m .in .) 
warszawski „Nowy Tydzień . Wokanda” nr 49–50 
w roku 1991 . (zwf)

Mówić prawdę
Rozmowa z Tomasem Venclową

Zbigniew
Wodzimierz
Fronczek

→
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jednak przekonywanie, istnieje, by zachwycała . A ta książ-
ka mnie zachwyciła .

Literatura ma tylko zachwycać?
Dla mnie literatura jest czymś, bez czego nie potrafił-

bym żyć . Nie chodzi tylko o pisanie, lecz obcowanie z dzie-
łami . Literatura zdąża w zasadzie w tym samym kierunku 
co religia, stara się zaspokoić te same potrzeby i oczekiwa-
nia człowieka . Posiada jednak ograniczone środki i możli-
wości, nie może zatem nieść odpowiedzi ostatecznych jak 
przeżycie mistyczne .

Pisarz powinien więc posiadać iskrę bożą?
Jeśli w dziele nie ma rozmachu metafizycznego, to 

już nie jest literatura . To są same słowa to jest w najlep-
szym wypadku jedynie sztuka słowa, a tego nie nazwał-
bym literaturą . Dla mnie literatura jest czymś wartościo-
wym, nie kartka pokrytą pismem, za słowem musi się kryć 
tajemnica .

W wykładzie „ABC literatury litewskiej” wygłoszonym 
w Uniwersytecie Jagiellońskim, a opublikowanym na-
stępnie w „Tekstach” wspomina Pan, że Litwinom zabra-
kło Gombrowicza. A czy nie brakuje takiej książki jak 
„Hańba domowa” Jacka Trznadla, gdzie rozlicza się pi-
sarzy za ich flirt z komunizmem? Czy Pańskim zdaniem 
z należy rozliczać ludzi za ich przeszłość?

Jeśli nie rozliczymy ludzi z ich czynów wówczas prawda 
o tamtym okresie nie będzie pełna . Nie wolno przemilczać 
pewnych spraw . Należy mówić prawdę, nawet przykrą i bo-
lesną . Bardzo, która się śmiała” popularny w Litwie poeta 
Justinas Marcinkevicius napisał przed laty antydysydenc-
ką powieść „Sosna, która się śmiała” . Jestem, obok moich 
przyjaciół, bohaterem tego utworu i o tym niedawno mó-
wiłem w telewizji wileńskiej . Znaleźli się jednak ludzie, 
którzy zdecydowanie stanęli w obronie Marcinkeviciusa 
i zaczęli atakować mnie w sposób niewybredny i bezkom-
promisowy niczym w czasach breżniewowskich .

Kto bronił autora „Sosny” i dlaczego?
Krytycy i czytelnicy, którzy występowali w obronie, sta-

rali się udowodnić, że dziełu literackiemu nie wadzą oko-
liczności powstania, najważniejszy jest efekt artystyczny, 
a książka jest dobra .

To faktycznie dobra powieść?
Według mnie niedobra . Widoczna jest w niej idea izola-

cjonistyczna . Można ją streścić w słowach, że nie należy się 
zajmować zachodem, gdyż Zachód jest zgniły, przewrotny 
i prowadzi Litwinów na manowce . To stara idea narodo-
wa i choć brzmi to dziwnie, anachronicznie, jednak dobrze 
się zbiegła z wytycznymi propagandy rosyjskiej . Książka 

zyskała pochwalne recenzje oficjalnej krytyki, w komuni-
stycznych wydawnictwach tłumaczono ją na języki obce . 
Jestem przeciwny idei izolacjonistycznej . Litwa nie może 
się zamykać we własnych granicach, w ten sposób skaza-
łaby się na zagładę . I to jest mój spor z Marcinkeviciusem . 
Właśnie o ideę, mniej o książkę .

Łatwiej pisać na obczyźnie?
Odczytuję to jako pytanie o powrót do kraju . Jestem 

wykładowcą w Yale University, już piętnaście lat zapusz-
czam korzenie poza krajem . Myślę, że na emigracji uda-
ło mi się zrobić coś dla Litwy . A dosłownie, czy łatwiej pi-
sać? W kraju powstawały wiersze, na emigracji raczej eseje .

W Polsce jest pan poetą niezwykle popularnym . Tę za-
służoną popularność zapewnił tzw . „drugi obieg”, wydaw-
nictwa niezależne .

Jestem zażenowany popularnością i niezasłużoną opinią 
najlepszego litewskiego poety . Miałem szczęście, że moje 
teksty tłumaczyli wybitni poeci: Miłosz, Woroszylski, Ba-
rańczak . Moi rodacy nie mieli takiego szczęścia, a przecież 
kilku z nich to wybitni poeci .

W historii kultury Litwy, podobnie jak w naszej historii 
wielką rolę odegrała literatura emigracyjna.

W Ameryce literatura pisana w języku litewskim istniała 
już w XIX wieku . W roku 1944, w obawie przed sowietami, 
wyjechała duża część litewskiej inteligencji, także wielu pi-
sarzy . Nastał okres, gdy poza granicami powstawały książ-
ki lepsze niż na Litwie . Litewska poezja emigracyjna jest 
wspaniałym i oryginalnym zjawiskiem w naszej historii li-
teratury . Ten okres można porównać z wielką emigracją 
polską: z Mickiewiczem, Słowackim, Krasińskim . Szkoda, 
ze nic nie przetłumaczono z tej twórczości na język polski 
i polskiemu czytelnikowi nic nie mówią takie nazwiska jak 
Henrikas Radauskas, Algimantas Mackus, Alfonsas Nyka-
-Niliunas . A są to pisarze, którzy każdej literaturze przy-
nieśliby zaszczyt .

Ich utwory docierał na Litwę? Miały wpływ na pisarzy, 
czytelników?

Znaliśmy tę twórczość już w latach 60 ., a nawet wcze-
śniej . Początkowo trafiały do wąskiego, elitarnego grona . 
Z upływem czasu kręgi czytelników się zwiększały .

Wieka poezja emigracyjna jest zjawiskiem o 100 lat wcze-
śniejszym, dotyczy romantyzmu.

Litwa nie miała własnego , wielkiego romantyzmu . Ale 
Mickiewicz uważany jest na Litwie za wieszcza, za poetę 
narodowego, jak w Polsce . W litewskiej literaturze rolę 
wielkiego romantyzmu spełnia romantyzm polski, lecz 
oczywiście ten romantyzm uważany jest za litewski .
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Co było najciekawszego, najoryginalniejszego w litew-
skiej poezji emigracyjnej?

Na emigracji powstał bardzo mocny, bardzo wyraźny 
nurt poetycki tzw . zemininikai czyli poeci ziemi . Dla mnie 
jest to trochę obce, bo sam sytuuję się na innym biegu-
nie poetyckim . Dodam może, że przedstawiciel tego nur-
tu Bradunas doczekał chwili, a nie jest już młody, kiedy za-
częto jego utwory wydawać w wielkich nakładach . Jest to 
poeta oryginalny i jak mówię: chętnie czytany .

Wspomniał Pan, że ten nurt był Panu obcy. Co było 
bliższe?

Twórczość Radauskasa . Jest chyba najlepszym poetą 
litewskim wszechczasów . Urodził się w Krakowie, zmarł 
w roku 1971 w Waszyngtonie . Co ciekawe, pozostawał pod 
wpływem skamandrytów . Nigdy nie sięgał po tematy naro-
dowe, ale posługiwał się wspaniały litewskim językiem . To 
poeta estetyzujący, dla którego włoskie Odrodzenie zna-
czyło chyba więcej niż sprawy patriotyczne . Radauskas jest 
jednak dla mnie właśnie z powodu języka wielkim poetą 
patriotycznym .

A głosy z kraju? Jakie książki powstawały na Litwie?
W okresie stalinowskim powstały dwie znaczące po-

zycje . Byłys Sruoga napisał wspomnienie z niemieckiego 
obozu w Stuthoffie . Książka w warstwie treściowej i styli-
stycznej zbliżona jest do opowiadań Borowskiego . Drugą 
pozycją jest „Młyn Bałtaragisa” napisany przez Kazysa Bo-
rutę . Jeśli miałbym szukać dla tej książki porównania w li-
teraturze polskiej to wskazałbym na „Wesele” . Wymienio-
ne książki najkrócej można scharakteryzować jako walkę 
z totalitaryzmem . Były to, oczywiście, pozycje zabronione . 
Światło dzienne ujrzały po śmierci Stalina .

A Pańska poezja? Zapytam najpierw, jak odbierana jest 
na Litwie?

Niezbyt dobrze . Wspomniałem już, że na Litwie do-
minują poeci ziemi . W kraju jestem poetą obcym, poetą 
miasta .
W Polsce jest Pan autorem niezwykle popularnym. Te 
popularność zapewnił tzw. „drugi obieg”, wydawnictwa 
niezależne.

Jestem zażenowany popularnością i niezasłużoną opinią 
najlepszego litewskiego poety . To podarunek losu, że moje 
teksty tłumaczyli wybitni poeci: Miłosz, Woroszylski, Ba-
rańczak . Moi rodacy nie mieli takiego szczęścia, a przecież 
kilku z nich to wybitni poeci .

Dla polskiego czytelnika wyraźne jest przesłanie Pań-
skich wierszy. Narrator, bohater liryczny, jest więźniem 
systemu. Jego świat to pustka, samotność, strach, wię-
zienie, śmierć wreszcie. Josif Brodski we wstępie do 

polskiego wydania Pańskiego tomu „Rozmowa w zimie” 
napisał, że „Pozycja wobec świata zajmowana przez po-
wstającego z tych wierszy człowieka nie jest ani oskar-
życielska ani wszechwybaczająca. Pozycję tę można 
by nazwać stoicką”. Zauważę, że czasem, choć rzadko, 
w wierszu można dostrzec błysk czarnego humoru.

Faktycznie, jest taki moment w wierszu poświęconym 
Konstantemu Bogatyriowowi . Jak pan wie, Bogatyriow 
był wybitnym tłumaczem Rielkiego . Skazano go na karę 
śmierci za rzekomy udział w spisku na życie Stalina Karę 
śmierci zamieniono mu na długoletnie więzienie, a po 
śmierci Stalina odzyskał wolność . Parę lat później na pro-
gu swego mieszkania został śmiertelnie zraniony w gło-
wę . Na łożu śmierci powiedział, że wykonano stary wyrok . 
Były to lata, kiedy ludzie ginęli w tajemniczych okoliczno-
ściach pod kołami pociągów czy utopieni w rzece . Spraw-
ców śmierci nie ujawniono, nie można więc wykluczyć, że 
śmierć Bogatyriowa była przypadkowa, jak to się zdarza 
wszędzie na świecie .

Powiedział Pan, ze Polacy i Litwini patrzą na historyczna 
unię naszych narodów w sposób odmienny.

O unii przeciętny Litwin nic dobrego powiedzieć nie 
może . Aby zrozumieć takie reakcje, trzeba się cofnąć do 
epoki, w której powstały antypolskie teorie Daukondasa, 
polskie brzmienie tego nazwiska – Dowkond . Studiował 
w Wilnie z Mickiewiczem i prawdopodobnie znalazł się 
w kręgu Filomatów i Filaretów . Otóż Dowkond dowodził, 
że z chwilą zawarcia unii Litwa została wciągnięta w pol-
ski nieporządek . Faktycznie, Litwa utraciła wówczas swo-
ją arystokrację, która przyjmowała język polski i szybko się 
polonizowała . Język polski wyparł litewski . Tego wyelimi-
nowania ojczystego języka Litwini nie mogą wybaczyć . Li-
teracki język litewski mógł się odrodzić dzięki patriotycz-
nemu wysiłkowi wielu pokoleń .

Nie szczędzi Pan wysiłku, aby stosunki polsko-litewskie 
były przyjazne. Świadczy o tym „List otwarty Litwinów 
i Polaków na Litwie” opublikowany w paryskiej „Kultu-
rze” w roku 1989.

Największym zagrożeniem dla świata po komunizmie 
są nacjonalizmy . Tarcia polsko-litewskie to ostatnia rzecz 
jakiej potrzebujemy . Dążenie do wyrównania rachunków 
za winy rzeczywiste i urojone jest niebezpieczne . Świadczy 
o tym sytuacja w Jugosławii .

Za czasów sowieckich nie mówiliśmy o wzajemnych ani-
mozjach. Teraz, w dniach wolności, odżyły przedwojen-
ne stereotypy. W jednym z artykułów na ich określenie 
użył Pan zwrotu „rozmrażanie”.

Rozmrażanie to odpowiednie słowo . W naszej historii 
nastąpił moment niczym w powieści Rabelaisa . Poczęły się →
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pojawiać słowa, a także idee, które teraz się u nas „odmra-
żają” . Odżyły więc na nowo bezsensowne antagonizmy, pa-
ranoiczne kompleksy i pełne patosu namiętności .

Pańska babka była Polką, Pan – jak wielu Litwinów – 
mówi po polsku, kto był Pańskim nauczycielem?

W młodości czytałem Sienkiewicza po rosyjsku, Mic-
kiewicza po rosyjsku i litewsku . W wieku 19 . lat przeczy-
tałem wreszcie książkę wydaną w Polsce . Była to powieść 
Hemingwaya „Komu bije dzwon” . Literatura polska, książ-
ki wydawane w Polsce, to było dla mnie i moich przyjaciół 
okno na zachód, bowiem Kafkę, Prousta, a także Toma-
sza Manna czytaliśmy w przekładach polskich, bo prze-
cież w innych językach , rosyjskim czy litewskim, te książ-
ki były niedostępne . 

Jaka jest największa wada Polaków?
To bardzo trudne pytanie . Odpowiem, że nie wiem, bo 

faktycznie nie znajduję odpowiedzi .

Jaka jest największa zaleta Litwinów?
To jeszcze trudniejsze pytanie . Też nie znajduję 

odpowiedzi .

Jakie były Pańskie pierwsze kontakty z Polakami?
Przed laty przyjechał do Wilna krakowski teatr „Stary” . 

Kierownikiem literackim był wtedy Jan Błoński . To właśnie 
profesor Błoński zaprosił mnie pierwszy do Polski . W Kra-
kowie poznałem Stanisława Lema, w Warszawie Wiktora 
Woroszylskiego . Jestem w przyjacielskiej komitywie z Cze-
sławem Miłoszem . Kiedyś w Watykanie zostałem przyję-
ty przez Ojca Świętego . Zwróciłem się do Papieża po pol-
sku, a usłyszałem odpowiedź po litewsku . Ciekawie brzmi 
to też w naszych kontaktach z Miłoszem . W naszych roz-
mowach używam nazwy Wilno, Miłosz zaś Vilnius .

Zauważam natomiast, że w naszej rozmowie chętniej po-
sługuje się Pan zwrotem „w Litwie” niż „na Litwie”.

Zgoda . To taka subtelność językowa . Litwini, na ogół, 
unikają sformułowania „na Litwie”, bo zwrot taki sugero-
wałby odnoszenie się do prowincji .

Sprawy polsko-litewskie to rzecz poważne. Ale może ja-
kiś drobiazg, jakiś moment żartobliwy mógłby Pan do-
rzucić do tej poważnej historii?

Powiedziałem kiedyś żartem, że chyba jako jedyny Li-
twin wyraziłbym zgodę na powtórną unię, zaakceptował-
bym też Kraków jako stolicę dwojga narodów, ale pod jed-
nym warunkiem, że król byłby Litwinem .
Serdecznie dziękuję za rozmowę.

Rozmawiał 
Zbigniew Włodzimierz Fronczek

Lublin, 20–24 października 1991 roku
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sen
sen jest mocniejszy od pocałunków i pięknych 
historii
opisywanych w książkach, a nawet trucizną nasą-
czonych stronicach,
dom jest mocniejszy niż słowo czy zamki na kra-
tach raju,
ciemność katafalków pokoi, w której rozmnażają 
się rozkładający się ludzie,
sen – czerwone cegły w najbardziej oddalonej pa-
chwinie dworca, 
rozlany klej do chrztu i jeszcze ciepłe połamane 
igły,
kadr po kadrze zamykane czworo wybitych oczu,
w cichym skandynawskim zmierzchu sen na zimo-
wych ekranach,
sen – czarna skrzynia, zatopiona w wodach 
przysięgi,
we śnie o mocy wódki rozdrobnione bariery ciał,
sen ciężki jak ołów i gazety przekształcone w całun,
rozszarpane przez szczury tak, jak żałoba jest roz-
szarpywana przez sen,
sen silniejszy od powrozów, wiążących kość 
z kością,
i drapieżny jak promień słońca, przecinający pępo-
winę snu

vivaria
lawina świerszczy w sierpniu
wstrząsa przykryciem kopalni,
tłucze się w podniebieniu, czepia się
mżawką podłogi, ćwierka
za oknem, później między nami
skroniami domu, chociaż wiem – 
mogłabym zmiażdżyć lokatorów
niby dojrzałą minę, połknąć
niby przegryzioną kapsułkę cytrusa,
atramentu albo arszeniku, wymieść
pod swoje ubrania z powrotem
na dno, zatrzasnąć ich donośne,
zgrzytliwe, stopniowe bzyczenie,
ale zamienią je myszy i ćmy,
pająki i mrówki w wiejskiej chacie,
wszyte do materaca pchły,
wirusy, gasnące tematy
i kleszcze w pościeli,
zarażony wścieklizną pies,
liżący pył z urny,
cały rok napalonej
daremnej, ale wiecznej suki –  
cała kolonia winnych 
o zmroku
kontynuujących swoje
 aluzje,
usiłujących powiedzieć
tobie
prawdę
 o mnie

przełożyła Mirosława Bartoszewicz

Greta ambrazaitė pochodzi z Wilna, ukończyła stu-
dia filologiczne i studiuje antropologię na Uniwer-
sytecie Wileńskim. Jest poetką i kompozytorką. Jej 
debiutancki zbiór Kruche rzeczy został wybrany 
przez czytelników Książką Roku 2018.

Greta Ambrazaitė
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Simonas Bernotas

idée fixe
o ile pamiętam zawsze chciałem
tworzyć filmy o gangsterach
rozważać moralne dylematy
przyciągnąć obraz
gdy gangster rozważa
czy tego szczura zostawić żywego
albo jak ostatnio 
spotyka się z ukochaną prostytutką
gdy leje deszcz w ciemnej uliczce on ją 
widzi w oknie
chciałem stworzyć coś prawdziwego
żeby włosy jeżyły się
stworzę niskobudżetowy film akcji
bez kaskaderów
kiedy samochód zapali się 
wskoczę do środka
ratować uwięzionych aktorów
wykręcę się lekkim poparzeniem ręki
kilkoma zadrapaniami
stanę się bohaterem
będą pisać o mnie gazety
o mnie 
nie o tych gównianych gangsterach

simonas bernotas, ur. 1993 w Kownie, ukończył stu-
dia filologiczne. Jest tłumaczem literatury an-
gielsko i hiszpańskojęzycznej. Ma na koncie wiele 
publikacji prasowych i internetowych, czeka na de-
biut książkowy.

nieobliczalne
warczące kąsające się tam gdzie najmocniej boli
liżące nogi nieśmiało machające ogonami
szczekające piszczące błagalnym wzrokiem
przenikliwe zabawne nieco niesforne
niewychowane niewytresowane ale
prawidłowo uczesane nielubiące smyczy
lubiące długo spacerować niuchające
węszące zgarniające to co najdroższe
i zakopujące podbiegające galopujące
wysunąwszy język uszy postawiwszy
uważnie słuchające nieśmiałe
namiętnie żegnające całujące
całujące całujące
teraz wszystkie suczki będą mi przypominać ciebie

przełożyła Mirosława Bartoszewicz
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Albinas Galinis

٭٭٭

A wam, „ruchliwym niebem” pędzące
lata, czy pozostanie 

„blade odbicie przeszłości”
I.
Jak Perseusz,
przykryty hełmem Hadesa1,
galopuję na skrzydlatym siwku
ku rozpostartej pustce  –

za plecami, rzadzizny
obrośnięte chwastami,
zapomniane calizny,
lodem odprowadzone statki,
wywietrzony swąd pogorzeliska
i roztrzaskane dźwięki
w uszach.

II.
Gęsto utkane płótno
map Wilna, Brześcia 
obstrzępione koronki Inflant
gryzione przez mole oddźwięki
Smoleńska i Starodębu –

za wąskie ramiona
kręgosłup za słaby by utrzymać
Patriae Amabilis ciężar,
wielkość i upadek –

ale dzisiaj
śniłem polowanie na kostuchę
z rozgałęzionymi jelenimi rogami.

1 Kiedy Perseusz uciął głowę gorgonie Meduzie, 
uciekł od jej sióstr pod osłoną podarowanego mu 
przez nimfy hełmu władcy podziemnego świata 
zmarłych Hadesa, który każdego, kto jego wkładał 
czynił niewidzialnym; Sokrates twierdził, że czło-
wiek o niesprawiedliwej duszy, nawet mając hełm 
Hadesa, nie mógł by ukryć swojej nieprawdy. 

Chodnik wileński

Juliuszowi

wczesnym porankiem, choć umrzyj, przeciąganie 
się. i zamiatacz.
długa miotła – pierw przez Morfeusza, po czym 
przez śmieci.
wczorajsze. jakby przez idee uczonych mężów, 
honorowych
doktorów i: maklerów, oszustów, śmieci-odpadów
wygrzebywaczy. 
mactrackerów.....................................................
..................................................................piętami 
odbijany rytm
polirytmia w arytmii dusz. znaki 
kolorów-zapachów-
dźwięków. albo: człowieka i rzecz łączący hieroglif. 
potem: buchające światło. apollińskiej liry 
klarowna 
prostota. klucz od wyobraźni Aten. i
ciężko-lekko motu proprio jadący-ślizgający się
(ż-ł)yżwiarze.

Przełożył Wiaczesław Zienkiewicz

albinas Galinis ur. 1964 Radwiliszkach, jest 
historykiem. Pracuje w szkole muzycznej  

im. M. K. Čiurlionisa w Wilnie jako wykładowca 
historii i filozofii. Jest autorem kilku zbiorów poezji 

i podręczników szkolnych. 
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Skoro w społeczeństwie rozwinęły się ostre dysku-
sje o całkowitym wyrąbywaniu lasów na strzeżonych te-
rytoriach, warto zbadać co oznaczało drzewo w litewskim 
światopoglądzie . Wielki Żmudzin Szymon Dowkont, któ-
rego 225-lecie urodzin obchodzimy w tym roku (w roku 
bieżącym) w swoim dziele Prace starożytnych Litwinów 
i Żmudzinów pisał takie słowa: „Cóż może być milszego 
człowiekowi, jak odpoczynek pod tym dębem, lipą czy 
klonem pod którym jego dziadek również zmęczony od-
poczywał“ . A i dzisiaj, wędrując po Litwie, jeszcze nie dzi-
wi zobaczyć zamszoną kapliczkę z wystruganą przez cieślę 
rzeźbę przytuloną do pnia potężnego drzewa . Na skrzy-
żowaniach dróg, w dawnych gospodarstwach rolnych, 
na starych mogiłach tak pięknieją poszczególne drzewa 
x dodające im wartości . Wyłącznie mocą, wiekiem, for-
mą korony . Najczęściej są to – dąb, lipa, jesion, sosna . Na 
Żmudzi znane są tak zwane mogiłki ślubowań (mogiłki 
przyrzeczeń), na których nikogo nie chowano, a rosnące 
sosny zdobione są krzyżami i kapliczkami, wzmacniając 
pewne religijne przyrzeczenia (ślubowania) .

Tradycyjne litewskie życie było blisko związane z la-
sem i jego drzewami . Las starożytnego Litwina i karmił 
i grzał drewnem opałowym i oferował materiał na sprzę-
ty . W czasach najazdów, ścigania przez wrogów las sta-
wał się bezpieczną ostoją – tak bywało od wiek wieków 
do partyzanckich bojów w połowie XX wieku . Chata Li-
twina i wszystkie gospodarskie zabudowania były zbudo-
wane z pni drzew . Przytulne rodzinne schronienie two-
rzono ofiarując żywot drzewa . Wewnątrz również prawie 
wszystkie meble i rękodzieła z drzewa – stół, ławy, koły-
ska, dziecięce zabawki . Na stole – drewniane łyżki . . . Pra-
wie wszystko chłop potrafił wytworzyć z drzewa . Z drew-
na niegdyś bywały i narzędzia pracy . Tylko miecz i lemiesz 
– z żelaza, a kamienie młyńskie – z kamienia . . . Pług rzeź-
biono z dębu, i to nie byle jakiego, a uderzonego grzmo-
tem . Takim zaorane pole będzie (ochronione) od ostów, 
tej diabelskiej rośliny . Zmęczywszy się pracą, trzeba ple-
cami oprzeć się o polne drzewo mocarza i siły wracają . 

A po oberwaniu się życiowej nici – trzy sosnowe deski 
na trumnę . . .

Nie tylko chłopskie domy w Litwie bywały drewniane; 
najczęściej i szlacheckie dwory, dworki – też z drewnia-
nych belek) . A już piękno drewnianych wiejskich kościół-
ków i ich dzwonnic i spójność z otaczającymi świątynię 
drzewami! Wyraźnie te arcydzieła sakralnej architektu-
ry ludowej zasługują na szczególnie (troskliwą) ochro-
nę . Przed 200 laty Żmudzki oświatowiec Dionizy Poszka 
otworzył pierwsze w Litwie publiczne muzeum . I nie 
byle gdzie, a w pniu dębu, w Baublisie . Więc nasz naród 
w biegu historii naprawdę był twórcą materialnej i ducho-
wej kultury drewna .

Ogólnie, relacja z przyrodą jest podstawową cechą na-
szych narodowych zwyczajów i tradycji . Cała etniczna 
kultura jest przesycona szacunkiem dla różnych form ży-
cia . Ongiś nie było w Litwie gospodarstwa, obok które-
go nie rosłyby różnorodne drzewa . Chociaż ziemia i dro-
ga, i oszczędzana . . . Drzewa ludzie we wsi zasadzali, kiedy 
tylko zaczynali stawiać dom . Dla wygody, piękna, cienia, 
żeby grom domu nie uderzył, żeby wiatr w gałęziach od-
począł . . . Niegdyś i po to, żeby bogowie byli bliżej człowie-
ka . Na wioskowej drodze czy w chutorze drzew potrzeba 
było różnych, bo różnie rozważano o każdym . To tylko te-
raz sadząc, kierujemy się estetyką czy instynktem, kiedyś 
– konkretnie wiedząc, jakie znaczenie ma które drzewo . 
Trochę o tym wiedzy można znaleźć w źródłach historio-
graficznych, a pozostałości – w zwyczajach . Gdy połączy-
my wszystko w całość, zaczyna jaśnieć mitologiczny pod-
tekst, którego źródła są w starej mitologii bałtyckiej . Dąb 
– to drzewo surowego Perkuna, opiekuna żołnierzy; w li-
pie bogini przeznaczenia Laima przemawia głosem ku-
kułki; pod jesionem, drzewem prawdy, kapłani – wróżbici 
odczytywali wieszczenia bogów, jarzębina wypowiada go-
rycze i krzywdy), jodła przyjmuje zmęczonego oracza roli .

Można pomyśleć, że obyczaj czczenia drzewa, tworze-
nia zeń mitu, pochodzi z prehistorycznego światopoglądu . 
Przecież archetyp drzewa niegdyś był rozumiany mitolo-
gicznie, jako oś strukturalnego modelu świata, przez którą 

Drzewo w światopoglądzie 
narodu

Libertas
Klimka
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modlitwa dosięga świata bogów . W sztuce ludowej przed-
stawiane, a w piosenkach i sagach opiewane Drzewo Świa-
ta jest razem i drzewem życia, wiosną wystrojone w zieleń, 
a zimą zaszronione . W mitologii Świata to Drzewo wyrasta 
na wynurzonym z pierwszych wód lądzie, zaczynając z cha-
osu formować świat . Dlatego też większość litewskich pio-
senek zaczyna się od wspomnienia drzewa . Wizerunkami 
drzew najczęściej bywały dekorowane ludowe przedmioty 
domowego użytku . Wyryte albo namalowane drzewo wi-
dzimy na skrzyniach posagowych, kredensach, ręcznikach, 
młocarniach, kądzielach oraz kneblach .

Historiografia mitologii bałtyckiej wspomina religijne 
obrządki, dokonywane przy świętym drzewie czy w świę-
tym gaju . XVII-wieczny autor M . Pretoriusz zwraca uwa-
gę, że ofiary składano przy (prążkowanych) drzewach . 
To zrośnięte między sobą konarami albo jakoś inaczej 
dziwnie uformowane drzewa . Przy nich najczęściej mo-
dlono się o zdrowie . Na kopcach bałtów niegdyś bywały 
i ofiarne słupy; o tym świadczą archeologiczne znaleziska 
w Tumszemli, Baczkinkineliai i indziej . Bardzo prawdo-
podobne, ze zwyczaj umieszczania w drzewie kapliczki 
sformował się akurat z powodu mitologizowania drzewa 
jako bóstwa . To przekonanie swoiście utrzymują ludowe 
wierzenia w metempsychozę, wcielenie duszy zmarłego 
właśnie w drzewo . Relikty takich wierzeń są zachowane 
w ludowych pieśniach (na przykład „Oj, nie tnijcie ojczul-
ku zielonej brzózki“), zwyczajach (na przykład w zakazie 
rąbania drewna na opał w czasie adwentu) . W nadmor-
skich miejscowościach zachowała się tradycja nagrob-
ków, zwanych chrzestnymi . Ich zarys bardzo przypomina 
Drzewo Świata – prawdopodobnie wierzono, że duchowi 
drzewa będzie lżej wspinać się do nieba .

Tradycyjne przydrożne, gospodarskie i  cmentarne 
kapliczki i zadaszone słupy również często miały obraz 
Drzewa Świata . Zdarzają się również zrobione z nieokrze-
sanego pnia drewna . Tradycyjne krzyże również bywały 
dekorowane roślinnymi ornamentami . Wszystkie te po-
mniki, prawdopodobnie, rozwinęły się ongiś z drzewa 
ofiarnego . Przecież i wyjątkowego drzewa i zadaszonych 
słupów funkcyjnym znaczeniem jako objekt kultu, zmie-
niając się religijnemu systemowi, nie uległo zmianie (zo-
stało niezmienne), – to droga modlitwy do boskich sfer . 
Także czyż nie będzie przez Litwina drzewo z zamieszczo-
ną kapliczką wprowadzone do chrześcijaństwa?

Przecież niezwykłe drzewa i zadaszone słupy pełnią-
ce funkcje kultowe zachowały swe znaczenie – to droga 
modlitwy do boskich sfer . Czyż drzewo z umieszczoną na 
nim kapliczką nie zostanie też wprowadzone przez Litwi-
na do chrześcijaństwa?

Wiele z tego intuicyjnego szacunku zostało i dzisiaj . 
Dlatego zasadzony dąb, jesion, lipa – to najpiękniejszy po-
mnik dla upamiętnienia ważnego wydarzenia w rodzinie, 

rodzie, społeczeństwie, narodzie czy państwowego zna-
czenia . Sadzenie drzew jest do dzisiaj tradycją służącą 
czczeniu dawnych wiosek, sławnych postaci lub wydarzeń . 
W Bijotach obok Baublisów posadzony park dębów po-
kazuje i naszą kulturę ludową i duchowe wartości narodu . 
Również i w dąbrowie Narodowego Odrodzenia z sied-
miu tysięcy drzew w Oszkobolach, ojczyźnie patriarchy 
narodowego Jana Basanowicza, w tym roku zakończono 
sadzenie gaiku Stulecia . Również obok Miednik, niedale-
ko Wysokiego wzgórza, uczniowie i podróżnicy sadzą dą-
browę . Może te dąbrowy staną się łącznikami pomiędzy 
pokoleniami, między tymi, którzy je sadzili i tymi, któ-
rzy opiekują się nimi i po upływie stulecia cieszą się ich 
wzniosłością i pięknem? Dbałości opiekunów doczekują 
się i miejskie oraz dworskie parki . Każdego roku wybie-
rane jest Drzewo Roku, które uczestniczy w europejskim 
konkursie . Tak społeczeństwo jest uczone, by cieszyć się 
pięknem przyrody ojczyzny, zarazem dbając o zachowanie 
jej dla przyszłych pokoleń .

Największym skarbem Litwy jest piękno przyrody . 
Właśnie dla jego pielęgnowania w istocie zostały założone 
narodowe i regionalne parki ze starymi lasami i pojedyn-
czymi drzewami olbrzymami . Nagie wycinki w parkach 
barbarzyńsko kaleczą krajobraz, nie pozwalają drzewom →
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osiągnąć całkowitej dojrzałości . Przecież estetyczną war-
tość ma całokształt lasu, a nie ograniczone przedziało-
wymi liniami jego części . Jeszcze jedno bolesne zjawisko 
obecnych dni: dziwny i niezrozumiały szerzący się po ca-
łej Litwie pęd do niszczenia drzew na miejskich i wiosko-
wych cmentarzach . Patrzmy, jak złamane drzewo może 
obalić drogi pomnik, a i jesienią trudno zamiatać liście, 
igły . W ciągu stuleci przodkowie Litwinów odpoczywali 
w cieniu drzew, a mitologiczne sagi prostoowały duchom 
drzew ścieżkę do nieba . . . Należy wspomnieć i to, że w każ-
dym etnograficznym regionie Litwy pomniki nagrobkowe 
bywały całkowicie różne . Szczupłe auksztockie kamien-
ne slupy, rozkwitłe w górze pod dłutem kowala słonecz-
kami czy lanymi krzyżykami, pięknie dopasowane z kę-
pami klonów i brzóz . Dzukijskie krzyże bardzo wyrastały 
w górę, rywalizując z miedzianymi pniami sosen, a drew-
niane ich promienie – niby wiązki promieni słońca przez 
konary drzew . Krępe formy żmudzkich dębowych krzy-
ży odpowiadały rozłożystości dębów i grabów, a więc 
również „podpatrzone“ z otoczenia . Wszędzie – idealna 
harmonia przyrody i twórczości człowieka! Czy będzie-
my czuli ten związek ze zmarłymi krewnymi wyciąwszy 
ozdoby cmentarzy – drzewa, a (ziemię grobu) przykryw-
szy płytami wyszlifowanego kamienia? Prawdziwie mówi 
się, że widok cmentarza najlepiej odzwierciedla poziom 

i stan kultury narodu . . . A więc nie traćmy szacunku dla 
tradycji przodków i poczucia przyrody ojczystej . Jak za-
chęca napis na kamieniu na jednym z odpoczynkowych 
parkingów na terenie lasu Pomorza: „Sadź drzewo, cho-
ciaż nie wiesz, czy ktokolwiek kiedykolwiek w jego cieniu 
będzie odpoczywał . . .“ 

Przełożyła Mirosława Bartoszewicz

Libertas Klimka ur . 1940 w Kownie, jest wszech-
stronnym pisarzem i naukowcem, fizykiem, historykiem 
nauki oraz pionierem paleoastronomii i etnokosmologii 
na Litwie . Jest zasłużonym popularyzatorem wielodyscy-
plinarnego podejścia do nauki oraz autorem licznych pu-
blikacji naukowych i popularnonaukowych .
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Prace drogowe? I jeszcze tymczasowy semafor . Ki dia-
beł – przecież w przeciwną stronę tylko kilka samocho-
dów . Do rozpoczęcia filmu piętnaście minut . „Nie, dwa-
-naś-cie“ – szydzi blady chłopaczek, spuściwszy nogi ze 
znaku wskazującego granicę Wilna, który uroczyście in-
formuje: „Miasto nisko latających aniołów“, a mi w pier-
siach drga nie to . Z jednorazowego, nie wiadomo ile razy 
używanego kubka, łykam kawę . Mimo wszystko nieprzy-
jemnie nastawia to „nisko“ z aniołami . A może to deszcz, 
autostrada w poprzek gardła albo samochód z naprzeciw-
ka, na nim naklejka: „Ostrożnie! Za kierownicą kobieta .“ 
Dławię się, oblewam się i wszystko złości, irytuje; nawet 
przekląć nie mogę – przecież na tylnym siedzeniu praw-
dziwa przyczyna napięcia: siostra naszpikowana obietni-
cami, którą nareszcie zmusiłem się dokądkolwiek zawieźć, 
a sam znów, jak i za każdym razem, jak . . .

– Juleczko, nie zdążymy . Korek, widzisz – mówię prze-
wróciwszy się, bardziej sam w sobie niż w samochodzie . 
Oczy Julii w  lusterku biegają w różne strony . Różowy 
pompon czapki przechylił się .

– Dobrze . . . – zupełnie bez wyrzutów przebąkuje dziew-
czynka . Przykro jest jej, wiem . Wiem po tym, jak z rana 
mnie budziła . Z tego, jak ciężko wstawałem – niedziela . 
Wszyscy członkowie rodziny swoiście zamknięci, w swo-
istych próżniach, daleko od świata, wypoczęci, zmęczeni . 
Zapominając, że w rodzinie jeszcze został ktoś, dla kogo 
weekend – to nie tylko rehabilitacja, czy po ciężkim tygo-
dniu obiecane odkupienie . Potrząsany za rękę burknąłem: 
„Odczep się . Wczoraj do trzeciej pracowałem, ja . . . ja . . .“ – 
i nareszcie zaskoczyło . A już dawno trzeba było . To cho-
lerne „ja“ . A ona? I tylko wtedy przez pancerz fragmentów 
snów przebił się głosik:

– Ale przecież mówiłeś, mówiłeś – pojedziemy . „Biały 
Kieł“, francuski, proszę . . .

Francuski? Od kiedy siedmiolatki dzielą animację we-
dług pochodzenia autora? . . nie, to nieważne . Najważ-
niejsze, ze naprawdę mówiłem . Jeszcze przed tygodniem 
pytała, nie mnie, wszystkich domowników, i  my nie 
uzgadniając postanowiliśmy, ze na pewno przynajmniej 
ktoś z nas będzie wolny i będzie mógł ją zawieźć . Wtedy, 
zaraziwszy się entuzjazmem siostry, zaprowadziłem ją do 

pokoju i z szafy wyjąłem starą książkę sowieckiego wyda-
nia, czytaną jeszcze wówczas, kiedy autor najmniej ludzi 
obchodził, lecz mimo wszystko ściszywszy glos z szacun-
kiem przedstawiłem: Jack London . . . „Kieł“ .

Jak bezwstydnie, nieprawdaż? Jak to musiało utkwić 
w dziewczynce, która jeszcze słabo zna litery, a oto – 
przed jej oczami stara książka, brat z dramatycznie trzę-
sącymi się rękoma i możliwość jazdy do kina, animacyjnie 
wskoczyć w historie, o których mówi się, nie przewracając 
wszystkich tych pożółkłych stronic . Dodajmy młodzień-
czą wyobraźnię, podniecenie wzmocnione przez anima-
cję i otrzymamy niewinne, niepodważalne poczucie, okre-
ślone jednym dwusylabowym wyrazem: „cze-kam“ . Jeżeli 

Żelowe cukierki

Augustas 
Lapinskas

→
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wspomnimy dzieciństwo – to określa mniej więcej wszyst-
ko, co wówczas dla nas wydawało się ważne .

Zawsze znajdzie się coś do czekania . Od letnich waka-
cji do animacji po obiedzie . Mamę, już całą wieczność wra-
cającą z pracy, tatę, szukającego tej pracy za granicą, nie 
znajdującego, a więc znów planującego podróżować . I do-
świadczyć, jeszcze nie odzwyczaiwszy się od poobiedniej 
drzemki, że oczekiwanie w samotności jest dwa razy dłuż-
sze . A jeżeli jeszcze w dalekiej przyszłości migocze obiet-
nica podroży w góry, zimą, ślizgać się . . . Tylko tego jeszcze 
trzeba, żeby nieznośnie, powoli pełzły dni, boleśnie potyka-
jąc się o obietnice, po których, nie spełnionych, osad osuwa 
się głęboko i pozostaje . Radość na peronie po ujrzeniu ojca 
trwa najwyżej kwadrans, a oto żale pleśnieją, rosną i boją 
się najwyżej dziennego światła, którego nie wszystkim 
w dzieciństwie jednakowo przypada . Nie wszystkim, nato-
miast po dobrym dziesięcioleciu sam, zrzucony z łóżka, pa-
miętasz, jak boleśnie było chorym samemu zostać w domu, 
odprawiwszy brata z dziadkami na „Płonący lód“ . No i co, 
że prawdopodobnie nie spodobałoby ci się – płakałeś . 

Będzie i siostra teraz płakać, jeżeli natychmiast nie 
wstaniesz . Więc wstajesz wczesnym niedzielnym rankiem . 
Wieziesz ją do kina . Tkwisz w korkach, stworzonych przez 
takie same nieodpowiedzialne, niewrażliwe stworzenia jak 
i ty sam i czujesz cieknący przez ramię osad, kalający jej 
jasną sukienkę, buciki . . .

– Lukas? . . –- Mhm, tak . Tak? – Chcę siku . Niedowie-
rzając obracam się w krześle popatrzeć na nią . I napraw-
dę – dziewczynka siedzi kurcząc kolana . Uśmiecham 
się sam do siebie . – Dobrze, zajedziemy na staję paliw . 
Natychmiast .

Ona dosyć długo się zatrzymała . Ojciec najczęściej pro-
wadzi Julię do męskiej toalety, ale dla mnie procedura jest 
nieznana, oprócz tego, ona powiedziała, że poradzi sobie, 
więc wszystko musiałoby być w porządku . Będzie dobrze . 
Oparłem się plecami o ścianę i potarłem rękoma twarz .

Na stacji paliw pusto . Nie widać nawet pracowników . 
Za pustą ladą z obracającymi się hot-dogami wisi ogrom-
ny cyfrowy zegar . Jak na cholernym lotnisku . Błyszczą 
czerwone punkciki panelu wskaźnikowego; dziewiątka 
widoczna od strony drzwi ubikacji szybko zmienia się 
na zero . Wspaniale – film rozpoczął się przed dziesięcio-
ma minutami . Reklamy już pewnie skończyły się . Patrzę 
na drzwi ubikacji . Jasne, ten postój jest dla mnie bardzo 
korzystny . Olałeś film – koniec . Zawracamy, jedziemy do 
domu . I nikomu nie przeszkodzi to, że brat zaspał, nie 
zdążyli . . . nie . Jej zachciało się do ubikacji . Zawiozłem ją . 
Nie zdążyliśmy . Sama jest winna .

Sama winna, tylko czy dla niej chociaż trochę od tego lżej? 
Aj, co ja tu . Nic strasznego . Tak, film stracony, ale obok tego 
bólu ona nie będzie mogła przyczepić niczyjej twarzy . On 
zostanie nieugruntowany, niespersonalizowany, a to znaczy 

– nie zostanie . Cudownie . Ale jak lepiej pomyślisz – patolo-
gia . O dziecku, jak o psychicznie chorym . Każde słowo, każdy 
ruch trzeba mierzyć, ważyć i po co to komu? Ze mną postę-
powano prościej . Jak wychodziło – tak, przynajmniej sam tak 
to odbierałem . I co? Wyrosłem na straceńca? Nie . Studiuję . 
Jestem uspołeczniony . Jeżdżę samochodem . „Ale przecież to 
dziewczynka . . .“ się mówi mama . U tej dziewczynki wszystko 
będzie dobrze . Dziecko mądre, niebrzydka, naprawdę, a i nie 
wymaga tej uwagi tak dużo, więc po co ją wtykać? Tylko, 
hm . . . w ubikacji ona już naprawdę jest zbyt długo .

– Julia? Jak ci idzie? Wszystko w porządku?
Lekko uchylają się drzwi, które, jak się okazuje, nawet 

nie były zamknięte . Dziewczynka wychodzi ze zwieszo-
ną głową i tuli mi się do piersi . – Lukas, nie gniewaj się . – 
Bo co? Co się stało? – Nie chcę na film, chcę czytać . Ge-
das mówił, że film będzie nonsensem i zmarnuje książkę, 
wtedy ja ani obejrzę, ani przeczytam . . . – Dziewczynka 
ściska moją koszulę i  drżąc płacze . Skądś pojawił się 
pracownik stacji i patrzy na nas spoza lady przestraszony .

–No to co teraz? Przecież ty nawet nie umiesz czytać, 
– mówię gładząc jej głowę . Gedas to nasz młodszy brat . 
Coraz częściej mam wątpliwości, czy on jest głupi czy po 
prostu dupkiem . Tak dziecku zmarnować radość . Po co 
w ogóle coś mówić . . . – Hej, Juleczko, kończ, co? Dobry bę-
dzie ten film . Zobaczysz – i nagle wspomniałem, że w sali 
kina, w której nas nie ma, Indianie akurat w tym czasie 
muszą nadać Białemu Kłu imię .
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– Nie-e-ch-cę! . . . – jeszcze głośniej zaszlochała dziew-
czynka . – Dobrze, dobrze . Zrobimy tak . Patrz . Julio, po-
słuchaj mnie . Na film i tak nie zdążymy, dobrze? Nie ma 
tu czego płakać . Ale zrobimy tak . – Obmacuję kieszenie . 
Nic . Portfel . Tak! – Ojciec dał trochę pieniędzy na bilety, 
widzisz? Ponieważ na film nie zdążamy, zostaniemy tutaj . 
Kupimy słodycze . Żelowe cukierki albo kolę . W samocho-
dzie mam karty „Uno“, otrzymałem je na Boże Narodze-
nie . Pamiętasz? Pamiętasz jak się w nie gra? – Dziew-
czynka trochę odszedłszy ściera rękawem łzy, ostrożnie 
na mnie patrzy i kiwa głową . – Dobrze, bardzo dobrze . 
Tu zostaniemy . I wróciwszy powiemy, że film był . . . bar-
dzo dobry . Bardzo . Dobrze? Albo możesz mówić, że nie 
spodobał się . To już jak wymyślisz . Trzeba będzie trochę 
skłamać, ale to białe kłamstwo, nie złe, to . . .

Naprawdę nie wiem, dlaczego proponuję siedmiolatce 
kłamać rodzicom . Może zauważyłem w jej oczach ogni-
ki, których wcześniej nie widziałem . Wspólnotę . Jeste-
śmy partnerami . Mamy wspólny problem, rozwiązujemy 
go, a teraz będziemy mieć i wspólny sekret . Póki mówi-
łem, ona uśmiechnęła się, kilka razy zachichotała, pół-
gębkiem zaśmiała się . A myślałem, że ją rozumiem . Nie-
złomnie wierzyłem, że rozumiem jak ona działa, czego 
chce . A ona po prostu potrzebowała wspólnoty, poczu-
cia bliskości . Może i mnie to jest potrzebne . Po trochu 
zrozumiałem, że głos staje się wesoły . Ja i moja maleń-
ka siostrzyczka planujemy fałsz na małą skalę . Czy może 
być cokolwiek lepszego? Gorszego? A i Gedas w pewnym 

sensie . . . ma słuszność . Nie jest pewne czy film byłby do-
bry, ale książka – sprawdzona, dobra . Prędzej czy później 
Julia nauczy się czytać, a ja będę gdzieś niedaleko . Dam 
jej „Białego Kła“ . Może i „Winnetou“, jeżeli spodoba się 
– „Oceola“, „Ostatniego Mohikanina“ . Jak będzie cudow-
nie! I towarzyszyć temu będą te ogniki w oczach . Jesteśmy 
partnerami . Brat i siostra . Partnerzy .

Dziewczynka uśmiechała się coraz szerzej, kiwała gło-
wą . Nie pamiętam co do niej mówiłem . Poszliśmy do sa-
mochodu . Znaleźliśmy karty, wróciliśmy na stację . Nale-
liśmy z aparatu kakao; nauczyłem ją jak nalać pełen kubek 
bitej śmietany, po same brzegi i więcej . To bardzo nie po-
dobało się pracownikowi stacji . Wtedy usiedliśmy na wy-
sokich krzesłach, potasowaliśmy karty i zaczęliśmy grać, 
całkiem zapominając żelowe cukierki . Prawda, ani razu 
nie musiałem dla niej ulec . Julia grała naprawdę świet-
nie . A może i kiepsko . Nie wiem kiedy, ale w którymś mo-
mencie spytała o której skończy się film . Oboje zaśmiali-
śmy się . Śmialiśmy się póki rozsypaliśmy karty . Jak żwawo 
mała zerwała się, by je zebrać .

Nie, sam nauczę ją czytać . Jak cudownie będzie! Oj, 
dziecinko, jak cudownie będzie, jest .

Przełożyła Mirosława Bartoszewicz

Augustas Lapinskas, ur . 1999 w Wilnie, jest stu-
dentem architektury . Jest poetą, autorem piosenek lite-
rackich oraz muzyki teatralnej . Ma na koncie wiele wy-
stępów i publikacji w sieci . Czeka na debiut książkowy .



1 0 2  •  l u b l i n  k u l t u r a  i  s p o ł e c z e ń s t w o

Dominykas Norkūnas

Zdzierając skórę
Druga strona skóry
to freski
pustki
które namalowały się
przed pierwszym oddechem

kiedy golę się
stojąc
po drugiej stronie lustra
jestem zarodkiem
nurkującym w bezdennym naczyniu nocy –
jej artystycznie
zdobionych cyferblatach,
nie wskazujących czasu
nie dających odpowiedzi
nie mających sensu

II

Fosforowy jezus wisi
nad drzwiami babcinej sypialni
widziałem go
sypiącego szczurzy jad do naszych kielichów
widziałem go
drapiącego nasze tętnice szyjne wspólne
widziałem go
w wąwozie krateru, który zbiera
strzegące ognia
trzciny

ukrywam więc teraz żar
pod swoimi paznokciami
z których
w mgłach gnijącego miasta
zbuduję statek – 
on zawiezie nasz płomień
zmarszczkami
białookich kowali
tam
gdzie zapalają się pustki
i malują się
przed pierwszym oddechem

przełożyła Dominika Olicka

Dominykas Norkūnas ur . 1993 w Wilnie, jest ger-
manistą . Tworzy głównie poezję, ma na koncie licz-
ne publikacje prasowe i internetowe oraz publiczne 
prezentacje twórczości . 
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Alfas Pakėnas

***
pisanie wierszy jest jak modlitwa –
codzienne, proste
słowa,
których w dzieciństwie uczyła 
babunia:
klonie nasz, który jesteś 
wiecznym szmerem,
przyjdź kwitnące królestwo twoje,
bądź wola bzykających pszczół
jak w koronie, tak i w korzeniach
cień daj nam dzisiaj,
i odpuść nam nasze grzechy,
meliorację pól,
zrujnowane życia ludzi i ptaków
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale zbaw przed zapomnieniem swojej ojczyzny
amen

przełożyła Agnieszka Masalytė

***
 
a bez brzóz wiem to, że będzie mi smutno
i bez księżyca ciężko przyjdzie żyć
z bydłem ofiarnym jesienią okrutną
gdy po dniu długim noc świat będzie kryć

gniewnym spojrzeniem przysuwa tak blisko
mi jarzębina czerwone pagony
i skoro bogom ofiarą być przyszło
na śmierć pogańską z rumakiem się godzę

przełożył Paweł Krupka

alfas pakėnas ur. 1953 pod Wiłkomierzem, jest hi-
storykiem literatury. Mieszka w Kownie, gdzie pra-
cuje jako muzealnik. Wydał dwa zbiory wierszy 
i wiele publikacji literaturoznawczych.
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Możejkom, miastu, 
w którym stoi kopia wieży Eiffla 
(fragment)

Lina
Simutytė

Wychodzimy z ogrodu zimowego . Za plecami pozos-
taje szkło i w nim utkwione gałęzie palm, lśniąca woda 
fontanny oraz tęczowy blask sztucznego oświetlenia . Po-
zostaje wszystko, o czym niegdyś marzyliśmy . Najważnie-
jsze jest jednak to, że tam też pozostaje nasz czas, który 
zapamiętamy na całe życie, gdy będę szukała tego szkła, 
delikatych okien, za którymi nawet zimą rozkwitają pąki 
i nie więdną kwiaty . Potem, gdy minie około dwudziestu 
lat, przypomnę sobie to szkło i konstrukcje . Przypomnę 
sobie, jak nie chce się wracać do domu, czekać, póki zaczną 
grzać kaloryfery i jak nie będzie się chciało znowu iść do 
szkoły muzycznej . Nie pamiętam, jaka muzyka dźwięczała 
w ogrodzie zimowym, lecz najbardziej kojarzy mi się 
to z przeróbkami utworów klasycznych, zmieszanych 
z głosami współczesnych wykonawców . Niegdyś brzmiał 
Kenny G ., którego zawsze rozpoznawałam, chociaż nig-
dy nie miałam słuchu muzycznego – w ogóle nie rozu-
miałam znaczenia tego terminu . Wszystko słyszeć, za-
wsze brzmiało zobowiązująco . Nawet to, czego słyszeć 
nie należy .

Wychodzimy z ogrodu zimowego . Za plecami pozosta-
je ciepło i chlorofil . Idziemy w stronę naszego Opla, nie 
wiedząc jeszcze, dokąd pojedziemy . Najprawdpopodob-
niej do domu, bowiem jutro musimy wcześnie wstawać 
i temu podobne . Póki tato otwiera drzwi samochodu, pod-
chodzi do nas dziewczynka albo chłopak . Nie mogę do-
kładnie powiedzieć, bo jest to dziecko z twarzą z ogrom-
nymi bliznami od poparzeń, dlatego trudno jest opisać 
cechy charakterystyczne . Prościej jest jednak zapamię-
tać . To dziecko prosi o pieniądze, mówi, że kupi bułeczkę . 
Mama skromnie opuszcza oczy, tato szuka centów, lecz ma 
tylko te białe . Pamiętam, jak na porcelanowym talerzyku, 
na którym leżał też nasz rachunek za kawę, dwa koktajle 
mleczne i lody, zostawiliśmy dwa lity napiwku . Czuję się 
ociężale, gdy zbliżam się do oczu tego dziecka, proszące-
go o białe centy na bułeczkę, gdy właśnie zjedliśmy swoje 
porcje lodów i z osłodzonymi ustami zeszliśmy na podwó-
rek ogrodu zimowego . Czuję się ociężale, gdy natychmiast 
przypominam sobie, że w piwnicy naszego domu znaleźć 
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można cudowną maść, dzięki której nawet poszarpane 
niemieckie meble wyglądają jak nowe . To dziecko, oczy-
wiście, wiedziało, że ogród zimowy zwiedzają ludzie, któ-
rzy mają i mogą więcej . Przynajmniej w ten niedzielny 
wieczór, gdy zebrali się jechać do Kretyngi . Jak przecina 
się jedna droga z inną, tak przecinają się monety białych 
centów i litów, których zabrakło właśnie teraz .

Poczuliśmy się z Matasem nieswojo . Nie chce się zbyt 
długo patrzeć na to dziecko, lecz nasza ciekawość i zasko-
czenie po prostu przykuły spojrzenie do tej twarzy, przy-
pominającej kolaż czerwonego i niebieskiego kolorów 
ze skóry i kości . Sytuacja staje się zbyt poważna i ciężka . 
Ciężka, bo była prawdziwą i pamiętną: lody, szkło, palmy, 
i te spiralne schody, którymi wchodziliśmy i schodziliśmy . 
Co ważniejsze, to dziecko również było prawdziwe, a my 
naprawdę nie mieliśmy pieniędzy nawet na małą bułeczkę .

Podbiegłam do mamy, wydarłam z  jej rąk torebkę 
i wszystko wytrząsłam na ziemię . Z torebki padały flako-
niki perfum, notatki, kolczyki i zapinki, wizytówki, szmin-
ki i róż, książki i notesy, lustereczko i długopis – padało 
wszystko, oprócz tego, czego tak bardzo potrzebowałam – 
tamtej babcinej maści . Mama zaczęła krzyczeć i wepchnę-
ła mnie do Opla . Brat wsiadł sam .

– Wsiadaj do środka, świnio!
– Jak z dzieckiem rozmawiasz? – rzekł tato .
– Ależ to krowa, nie dziecko .
Jechaliśmy w ciszy . Nie liczyliśmy ani samochodów, 

ani spędzonego razem czasu . Wtedy nie liczyliśmy jeszcze 

również kalorii, bo najmniej mi na tym zależało . O wie-
le bardziej zależało mi na wycieczkach i pełnym benzy-
ny zbiorniku na paliwo, gdy mogliśmy pojechać nad mo-
rze i jeszcze dalej . Mama wsiada do samochodu pierwsza, 
tato włącza silnik, a my z bratem udajemy, że całkiem nie-
strasznie jest patrzeć dziecku w twarz, chociaż inaczej nie 
potrafimy . Jesteśmy tylko dziećmi, które mają pianino, 
weekend spędzają razem z rodzicami i jeżdżą do ogrodów 
zimowych . Jesteśmy tylko dziećmi, które chcą pojechać do 
Kłajpedy, bo wujek Robert obowiązkowo poczęstowałby 
czekoladą . Będąc dzieckiem, nie możesz nie chcieć cukru, 
a przeważnie po tym, gdy nie boli cię już tydzień temu wy-
leczony dziurawy ząb . Nie trzeba myśleć o bólu i gnijącej 
dziurze . Jestem dziewczynką, za plecami której stojący stry-
jeczny brat Kristupas powoduje dreszcze, a brzmiącą w jego 
nausznikach Blue Da ba dee zapamiętuję bardziej niż jaką-
kolwiek inną tarantelę tego świata . Nie jestem tego pewna, 
lecz myślę, że tamty weekend był jednym z takich, gdy mie-
liśmy pieniądze, by podróżować . Nie do Egiptu czy Turcji, 
nawet nie do uzdrowisk, lecz do małego miasteczka Kre-
tynga z jego zaszklonymi dżunglami, lodami i schodami .

Z biegiem czasu wszystko traci sens . Wszelki sens tracą 
zdjęcia „Fuji“, odwiedziny w Kłajpedzie oraz kolekcja kla-
sycznych CD wujka . Do dziś jednak chce się zebrać wszyst-
kich w tym pokoju chorego domu na rogu ulicy i głośno 
bić w klawisze pianina . Bić byle jak, mocno przyciskając 
albo ledwie, ledwie dotykając . Tak, ile wówczas jest sił, ile 
kilogramów w tej chwili ważą palce i nadgarstki, gdy się 
zje ciastek z kremem albo zefirów, zastygłych w kryształ-
ki i przypominających kokony pajęcze . Po wyniszczeniu 
tych pająków świat byłby bardziej przejrzysty i pojawiało-
by się więcej takich Kristupasów, którzy mimo swojego sta-
tusu zdobytego dzięki ojcu – dyrygentowi, przez całą dro-
gę w autobusie słuchają najgorszej muzyki pop .

Tak mój pokój stałby się parkietem tanecznym, kościo-
łem i ołtarzem . Brzmiąc tarantelą wszystko przeszywająca 
melancholia i mgła przerzedziłyby się z pierwszym śnie-
giem na jeszcze zielonych liściach palmy i zasłonach ogro-
dów zimowych . W taki sposób dźwięk oraz para unoszą-
ca się z kawy i koktajli z lodami stają się sensowne . W taki 
sposób zapamiętują twarz, proszącą opięćdziesiąt centów 
na bułeczkę i zmuszają by zamyślić się, jacy wówczas by-
liśmy bogaci, jeżdżąc na wakacje do ogrodu zimowego 
w Kretyndze .

Przełożyła Dominika Olicka

Lina Simutytė ukończyła studia filmoznaw-
cze i specjalizuje się w literaturze intermedialnej . Pra-

cuje jako instruktorka języka filmowego i pisania 
kreatywnego . W twórczości własnej zajmuje się for-

mami narracyjnymi, scenariuszami i działaniami 
wielodyscyplinarnymi .
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Vytautas Stulpinas

Twarz kobiety
Domy w zaułku
miały inne twarze.
Podmiejskie podwórka
płynęły w błękit.
Sięgały miejscowości
przy horyzoncie,
świadomości szumiącego gaju.

Z zeschniętym głosem
zgarbiona jak wczoraj.
Zaś twe kroki
spowalniają zawczasu.
Oto
siedzącej kobiety
twarz.

Mówienie jednym głosem
–  Ściemnia się.
– Przyzwyczajony jestem do ciemności na końcu 
łodzi.
–  Wiatr ciągle faluje na wodzie.
–  Wiry  –  od razu po kilka.
–  Do jeziora opuszczają się pokorne pagórki.
–  Do szczerych pól.
–  Chłód, odległość, wieczornieje  –
niby podejrzenia, że to książki.
–  Chciałoby się siedzieć przy stole i usnąć,
kładąc głowę na dłoniach.
–  Z jeziorem radzisz sobie dobrze.
–  Dopóki nie napisałem, tak jak dziś rano, głośno,
jednym głosem, przez siedemnaście lat byłem 
bezmowny.
–  Siły z rozpaczy?
–  Nie, ze spokoju.
Czasami jestem całkowicie spokojny.
–  Jaką farbę lałeś wczoraj?
–  Fiolet. Idzie na zatracenie
fiolet tych dni.

Przełożyła Krystyna Užėnaitė

Vytautas stulpinas ur. 1952 w Paežerėje koło Telsz, 
gdzie mieszka i tworzy. Z wykształcenia leśnik, 
pracował jako nauczyciel i bibliotekarz, obecnie 
na emeryturze. W literaturze zajmuje się głów-
nie poezją, współtworzył w Telszach klub literacki 
„Šatrija“.
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Guoda Taraškevičiūtė

Metafizyka piękna
Gdybym ja była piękna
Leżałabym w krzakach czerwonych róż
Udając, że śpię
Oddałabym część swego ciała
Mokrawej ciemnej ziemi
Gdybym ja była
Stałabym pośrodku rzeki
Pozwalając wodzie umyć
Zmęczone stopy
Pozwoliłabym im zamienić się w małe kamyki,
Które zbierałam jako czterolatka
Gdybym ja
Wspinałabym się po drzewie zdobywając szczyty
Krzyczałabym do ptaków
I czekałabym aż mnie uspokoją
Oddając swoje skrzydła
Gdybym
Wydłubałabym oczy
Aby nie widzieć

Reminiscencja lat dziecięcych
Twarożek z nadal gorącym dżemem
Zimne stopy między ciepłymi stopami moich 
dziadków
Krzywawy żwirowy zamek pośród ulicy
Utonięcie motyla
Oraz jezioro, w którym tonęłam ja
Oczy nieznajomej dziewczynki
Nadal budzące ze snu
Przełożyła Agnieszka Masalytė

Guoda taraškeVičiūte pochodzi z Wilkomierza 
i mieszka w Wilnie. Studiuje grafikę w wileńskiej 
Akademii Sztuk Pięknych. Zajmuje się poezją, fo-
tografią oraz różnymi dziedzinami stuk wizual-
nych. Ma w dorobku debiutancki zbiór poezji oraz 
publikacje prasowe i internetowe.
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Juozas Žitkauskas

Śmiech przez obłoki
Gonię obłoki i co,
a obłoki mnie łapią.
Bernard amputowaną rączką
ciągnie swą piosenkę i do mnie macha.

Oto Bach, chór czterech
głosów i głuchoniemego śmiech,
peruka, głos z niebios
białe jedwabie tylko rozsypuje i się śmieje.

I obłoki z pełną prędkością
Nadal ciągną wieczorny śmiech...
Staruszek Bach zza nich
podczas koncertów między pauzami się śmieje.

przełożyła Krystyna Užėnaitė

Ty nie widzisz 
jak ludzie wyprowadzają się

z domów
z mieszkań
z do końca
nie skończonych
gier
z piaskownic
z usypanych
zamków
tymczasowych namiotów

z niepoznawalności
obrazu
sąsiedzkich
okien
z niewypowiedzianego
przywitania się
odpowiedzi 
bez pytania
po tamtej stronie
gruchania
gołębia

z jednodniowego
czy niebosiężnego
życia
zza stołu
spod parapetu
może nawet
i ze snów

ty nie widzisz
jak ludzie
wyprowadzają się

Przełożył Wiaczesław Zienkiewicz

juozas Žitkauskas pochodzi z Kopciowa w Dzukii. 
Jest jednym z nielicznych pisarzy tworzących no-
woczesną poezję dialektalną. Wydał kilka zbiorów 
wierszy po litewsku i w ojczystej gwarze dzukij-
skiej. Jest bardzo aktywnym promotorem twórczo-
ści młodych pisarzy i międzynarodowej współpra-
cy literackiej.



n u m e r  7  ( 9 8 )  n u m e r  s p e c j a l n y  2 0 1 9  •  1 0 9

W moim życiu Połąga, najprawdopodobniej, pojawi-
ła się jeszcze przed narodzinami w Kownie . Ojciec pew-
nego razu mówił, że tu się urodziłam, i pokazywał dwu-
piętrowy, drewniany, wydaje mi się, szary dom na 
skrzyżowaniu ulic Maironisa i Juraty, którego dziś już nie 
ma . Zdjęcie moich młodych rodziców, spędzających wa-
kacje letnie w Połądze, wygląda niewiarygodnie – w wy-
dmach wybrzeża suszące się sieci rybackie, a same wydmy 
– żywioł czystego, białego piasku . Ojciec także opowiadał, 
że czasami wypływał z rybakami w morze . We wspomnie-
niach mamy lata były gorące, lecz wieczorem nie należa-
ło wychodzić na ulicę bez skarpetek . Powstaje dwuznacz-
ne wrażenie przedwojennej Połągi: niby wioska rybacka, 
niby zwyczajom wielkiego miasta ulegające uzdrowisko . 
Dziś tylko żałuję, że zbyt mało rozpytywałam o to, o czym 
już nikt mi nie opowie .

Wydaje się, że Połągę pokochałam jeszcze zanim się 
urodziłam, i tej miłości zostaję wierna do dzisiaj . Praw-
da, był czas, gdy wskutek zbiegu okoliczności, lub pod-
dając się powszechnemu snobizmowi, chciałam kochać 
Nidę, lecz pojawiło się sporo ubocznych czynników (na 
przykład, Stowarzyszenie im . Thomasa Manna, powsta-
łe w Nidzie i tam też zamknięte), poprzez które ta mi-
łość stała się bardziej gorzka . Tak, Nida jest jedyna i nie-
powtarzalna, to cud i wizja, ale jednocześnie jest to też 
miasteczko nad zalewem, morze nieco dalej i jego szumu 
nie słychać . Nida jest nieco mistyczna, czasami zachwyca 
przytulnością, a czasami może przerażać . O tym świadczy 
też do końca niewyjaśnione życie Thomasa Manna, któ-
re mogło na spory odcinek czasu oddalić pisarza od Nidy, 
gdyby szybciej o tym nie zadecydowały okoliczności hi-
storyczne . Mimo to jesienne seminaria Thomasa Manna, 
które zebrały indywidualistów we wspólnoty, są unikal-
nym fenomenem Nidy . Rozmawialiśmy o tym z Romual-
dasem Ozolasem, niestety, już w ostatnich latach jego ży-
cia . Jego projekt zebrania i publikacji historii powstania 
i rozpadu Stowarzyszenia Thomasa Manna, jak też całego 
materiału jego seminariów, nie został zrealizowany . Nie-
zależnie od tego, jakie subiektywne czynniki oddziałują na 

rozum, Nida bez wątpienia ma swoją aurę, w niej przyjem-
nie zanurzyć się jesienią, lecz przyjemnie też w czerwcu, 
gdy kwitną jaśminy i akacje . Nida – to bardziej przeżycie, 
wrażenie, a Połąga – stan .

Pierwsza podróż do Połągi, gdy jeszcze byłam nastolat-
ką, była pamiętna tym, że jechałam w naczepie ciężarów-
ki, stałam całą drogę za szoferką i odurzałam się widokami 
ulicy Żmudzkiej . Wtedy, tak samo, jak gdy jechałam starą 
drogą Kowno – Wilno, wokół rozpościerały się pola żyta 
z błękitem skrzącym się chabrem na skrajach, droga pro-
wadziła przez miasteczka żmudzkie z ogródkami kwiatów 

Połąga jako stan i część 
życia

Raminta 
Gamziukaitė

→
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przy domach i nie było postawionej co kilkaset metrów 
natrętnej i bezsensownej reklamy .

Wycieczka do miejsca pracy ojca, na którą, jak dzisiaj 
się mówi, pomieszał sprawy i wziął ze sobą Mamę i mnie, 
pokazała Połągę taką, jaką teraz z trudem można wyobra-
zić – na ulicach i w parkach mężczyźni, spośród nich wy-
socy funkcjonariusze, chodzili w piżamach, a damy pa-
radowały w długich, kolorowych szlafrokach . Taki był 
wówczas przyjęty styl uzdrowiska . Morze po raz pierwszy 
zobaczyłam całkowicie spokojne .

Potem każdego lata bywał dzień x, gdy ojciec, wcześniej 
niż zazwyczaj, wracał z pracy i oznajmiał – jutro jedziemy 
do Połągi . Nie potrzebował sporych przygotowań, chodził 
albo w jednej koszulce, albo w swetrze . My z mamą tym-
czasem musiałyśmy w ciągu połowy dnia wyprać i wypra-
sować (bo wówczas wszystko trzeba było prasować, nie 
było tkanin sztucznych) ubrania i teraz nie wyobrażam 
sobie, jak zdążałyśmy przyszykować się do podróży . Jed-
nak jechaliśmy właśnie jutro, a nie pojutrrze, chociaż nie 
było żadnych talonów podróżnych, żadnych obowiązują-
cych dat . Zazwyczaj zatrzymywaliśmy się na ulicy Mairo-
nisa i zaczynaliśmy poszukiwania mieszkania, chodząc od 
domu do domu . Najczęściej udawało się znaleźć pasujący 
pokój dość szybko, a gdy szczęście odwracało się plecami, 
musieliśmy zamieszkać dalej od morza . Dzień x zawsze 
przychodził w końcu lipca, więc wakacje trwały jeszcze 
w sierpniu i do dziś dnia najbardziej cieszy, daje świeżość 
sierpniowe morze, zielone, falujące i pieniące się . Wieczo-
rami, podczas przypływu, fale rysują na brzegu nietrud-
no rozpoznawalne kontury „Sonaty morskiej“ Czurlonisa .

W czasie studiów letnie tygodnie w Połądze były nad-
zwyczaj kolorowe . Było nie tylko opalanie, piasek, mo-
rze, ale też koncerty symfoniczne na otwartej estradzie 
i most, oczywiście most, z którego we dnie do wody ska-
kał Stasys Krasauskas . A wieczorem wypływał w morze 
w stronę horyzontu i wracał tuż przed zachodem słońca, 
wtedy szedł na brzeg, zostawiając na moście mokre ślady . 
Ciepłymi wieczorami stary most stawał się podium, po 
którym kroczyli i celebryci, i zwykli urlopowicze . Teraz 
modne jest drwić z pożegnań na moście, ale przecież to 
stara połąska tradycja, swoisty rytuał uzdrowiska, i nie jest 
nawet ważne, że jedni szli oglądać zachód słońca, a inni 
bardziej pokazać siebie i zobaczyć innych . Czy to próż-
ność? Trochę, lecz uzdrowisko po to właśnie jest, aby moż-
na było przynajmniej na krótko zapomnieć o codzienno-
ści i jej rutynie .

Dzisiaj urlopowicze są „zuniformowani“, gdzie nie 
spojrzysz, same dżinsy i kurtki, widok współczesny, lecz 
trochę nudny . To, oczywiście, nie przeszkadza być na no-
wym moście i poczuć się bliżej morza . Jednak nowy jest 
nie tylko most, czasy również są inne . Trudno jest nie 
wspomnieć lata, gdy rozpoczęło się, a potem z rozmachem 

wzrosło, panowanie kapronu i nylonu . Pamięć rysuje taki 
widok: oparty o poręcz mostu, z bardzo piękną Kownian-
ką, studentką medycyny J . (w dzieciństwie bawiłyśmy 
razem się na Zielonej Górze), gwarzy zawsze elegancki 
Antanas Venclova . Dziewczyna w pysznej sukience z de-
likatnie różowego nylonu wygląda niczym wróżka, poeta 
bez wątpienia przeżywa chwilę estetycznej rozkoszy .

My ze stryjeczną siostrą Danutą, obie operomanki nie 
do odratowania, najwięcej uwagi poświęcałyśmy solistom 
opery . Na most szłyśmy oglądać swoich faworytów z bli-
ska . . . Dziecinne, naiwne? Możliwe, ale przecież byłyśmy 
młode . Oto oślepiająco białym uśmiechem błysnął Hen-
rikas Zabulėnas . A Valentinas Adamkevičius taki opalony, 
że po rozpoczęciu sezonu do roli Otella makijaż na pew-
no mu nie będzie potrzebny . A oto dwie piękne i eleganc-
kie przyjaciółki Elena Saulevičiūtė i Irena Jasiūnaitė, za-
pamiętane jako Eglė i Mirta w Pilanach . To właśnie one, 
niczemu niewinne, musiały powstrzymać ataki rozgnie-
wanych widzów, gdy z przyczyn ideologicznych zaplano-
wany w repertuarze Faust z  Antanasem Kučingisem, któ-
ry wrócił z zesłania i grał rolę Mefistofelesa, nagle został 
zamieniony na Pilany również niczemu niewinnego Vy-
tautasa Klovasa . Stałyśmy w tyle i my, wraz z ówczesnymi 
studentami wokalistyki Virgilijusem Noreiką, Vaclovem 
Daunorasem, Jonasem Janulevičiusem i jeszcze kilkoma 
znanymi z widzenia wokalistami . Niespodziewanie przy-
szedł administrator Zilberman, który o nas się troszczył 
i wpuszczał do teatru bez biletów (imienia, niestety, nie 
pamiętam, być może go i nie znaliśmy, lecz do dziś wspo-
minamy tego człowieka z wielkim wdziękiem) i poradził 
wyjść po pierwszym akcie oraz poprosił to samo przeka-
zać „всем своим“1 (administrator teatru mówił po rosyj-
sku) . Kim są ci „wszyscy swoi“ trudno określić, lecz to 
tylko wskazuje na cnotę i życzliwość naszego opiekuna . 
Posłuchaliśmy rady, a byli też tacy, co noc spędzili na mi-
licji . Prawda, gdy wychodziliśmy, nas również rozpytywa-
li dyżurujący przy drzwiach ochroniarze, dlaczego przy-
szliśmy, dlaczego wychodzimy, lecz nas nie aresztowali . 
Większości naszych ulubionych solistów już dawno nie 
ma, zostali tylko we wspomnieniach .

Jednak wróćmy do połąskich lat . Po zejściu z mostu, urlo-
powicze ruszyli w stronę pagórku Biruty . Kierunek Świętej 
z niewiadomej przyczyny nie był popularny, być może pły-
nący strumyk był przeszkodą, łatwy do przebrnięcia, ale 
boso, a nie w pięknych pantoflach . Niemądre, lecz zrozumia-
łe, że do pięknych, lekkich sukienek potrzebne były odpo-
wiednie pantofle – jeżeli się stroisz, bądź spójna . Więc wedle 
możliwości wszyscy starali się ślicznie wyglądać i nie wi-
dzę w tym niczego godnego potępienia . Może dla osiągnię-
cia piękna poświęcało się wygodę, lecz wówczas wygodnych 

1 ros . „wszystkim swoim“
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butów sportowych lub dżinsów po prostu nie było . Nie mie-
liśmy kurtek, lecz był jeden wyjątek . Idąc z mostu w stronę 
Południa, z daleka jaskrawo błyszczała na żółto kurtka Mari-
jony Rakauskaitė, a obok był widoczny czarny beret Liudasa 
Truikisa . Te dwie znane i oryginalne osoby szły pod prąd i na 
wieczorny spacer po wybrzeżu wybierały się wcześniej, niż 
większość . Czy zachodziły również na most, gdy zostawało 
mniej publiki, nie pamiętam .

Wszystkie te codzienne rytuały uzdrowiskowe, z któ-
rych dzisiaj ciągle drwią snoby oraz ludzie, uważający się 
po prostu za wszechwiedzących, nikomu nie przeszkadza-
ły . Tylko teraz dziwnie jest myśleć, że po godzinie szó-
stej, inaczej niż dzisiaj, nikt nie kąpał się, plaże bywały 
w dosłownym sensie „zamykane“ . Być może dlatego, że 
„protokół“ uzdrowiska wyraźnie oddzielał zajęcia dzien-
ne od wieczornych . W swój sposób protokół korygowała 
też straż graniczna, bo o jedenastej wieczorem chodzenie 
na wybrzeże było zabronione . Żołnierze wypędzali ostat-
nich urlopowiczów, a z rana znajdywaliśmy plaże zaorane . 
Historia milczy, ilu wrogich szpiegów złapano w taki spo-
sób . Po obu stronach uzdrowisko otaczały strefy zakaza-
ne, lecz miłośnicy dalekich spacerów w jakikolwiek spo-
sób te zakazy obchodzili .

Gdy zaczęłam wykładać na uniwersytecie, tymczaso-
wym schroniskiem letnim stały się wille uniwersytetu . 
Najpierw jedna z dwóch drewnianych, później ceglana . 
Ze starych willi Połągi, szarego domu nazywanego willą 
Buršteinasa i żółtego w latach 1899 – 1900 powstała wil-
la Mahorta . Willa Buršteinasa z mansardą została wybu-
dowana w 1939 r . Gdy po zakończeniu I wojny świato-
wej powstała możliwość nabycia byłego majątek hrabiów 
Tyszkiewiczów, wykorzystali ją bankierzy z Kowna Nil-
son i Tanchum Buršteinasowie, którzy kupili od hrabie-
go Tyszkiewicza działkę o powierzchni 30 arów . Od roku 
1948 na podstawie umowy długoterminowej, willa zo-
stała wynajęta dla Uniwersytetu Wileńskiego i nazwana 
domem wypoczynkowym Romuva . Willa Mahorta, któ-
rej najwyraźniejszym akcentem była dwupiętrowa wieża 
o ośmiu krawędziach, do I wojny światowej należała do 
hrabiny Zofii Tyszkiewiczowej . W czasach międzywojen-
nych w willi działała restauracja, wieczorami grała orkie-
stra, odbywały się tańce . Ta willa również została wynaję-
ta dla Uniwersytetu Wileńskiego w 1948 r . na podstawie 
umowy długoterminowej .

Wszystkiego tego dowiedziałam się dopiero zeszłego 
lata, po przeczytaniu broszury „Odkryj stare wille Połą-
gi“, na niej też opierałam się w swoim opowiadaniu . Obie 
przypominające przyszłość wille dzisiaj umierają i bardzo 
by było szkoda, gdyby one całkowicie zmarniały . Nie było 
tam wygodnie mieszkać, lecz dziedzictwo historyczne 
warto zrekonstruować i zachować, kierując się dzisiejszy-
mi wymaganiami . Tym bardziej, że żółty dom z wieżyczką 

o ośmiu krawędziach w 1977 r . został włączony do Reje-
stru Obiektów Dziedzictwa Kultury Republiki Litewskiej .

Płynęły lata, Połąga się zmieniała . Spaliła się drewnia-
na restauracja, nikomu nie zależało na jej odbudowie, te-
raz w tym miejscu są atrakcje, jedno z najbardziej po-
nurych miejsc uzdrowiska . Już o wiele później spalił się 
Kurhaus, byłam tego świadkiem – słup dymu był widocz-
ny z plaży, a po powrocie do miasteczka pozostawało je-
dynie zrobić zdjęcia żarzącego się miejsca pożaru . Jednak, 
inaczej niż w przypadku drewnianej restauracji, historia ta 
ma szczęśliwe zakończenie – odbudowana została ceglana 
część spalonego budynku, w sali Kurhausu już nie pierw-
szy rok odbywają się koncerty . Prawdopodobne, że z takim 
samym sukcesem z popiołu powstanie też drewniana część 
tego budynku, utrwalająca obraz uzdrowiska . W czasach 
radzieckich Połąga „wystroiła się“ w szklane pudełeczka 
– stołówki, przy których rozpościerały się długie kolejki . 
Czekający do samego końca pozostawał w niepewności – 
wystarczy parówek czy się skończą wcześniej, niż przyjdzie 
twoja kolej . Być może procedura obiadowa trochę męczyła, 
lecz wówczas wydawało się, że tak musi być, że inaczej nie 
można, bo tego „inaczej“ nigdy nie widzieliśmy .

„Inaczej“ przyszło z niepodległością, lecz, niestety, rów-
nież z kapitalizmem . Przyznam, że byłam jedną z tych 
prawdopodobnie niewielu naiwnych, nie powiązujących 
niepodległości z kapitalizmem . Połąga drastycznie się 
zmieniała, w uzdrowisku zapanowały majątek i majętni . 
Pierwsze lata „kapitalistyczne“ były nadzwyczaj niespo-
kojne: nowe domy kiełkowały na wydmach, zgiełk budo-
wy panował aż do wybrzeża i prześladował w willi, po-
nieważ aleja Biruty bardzo intensywnie stroiła się w nowe 
i bardzo wykwintne budynki, w większości hotele dla „no-
wych“ Litwinów, Rosjan, Białorusinów . W tym okresie 
przejściowym różnica była bardzo duża i bolesna . Znaleźć 
swoje miejsce we wszechpanującym zamieszaniu nie było 
łatwo, a od kompleksu niższości ratowała willa uniwer-
sytetu, gdzie czas zdawał się zatrzymać . Nadal tak samo 
w sierpniu pojawiał się filozof Eugenijus Meškauskas, jego 
wykładów na uniwersytecie słuchali również ci, którzy we-
dług rozkładu nie musieli na nie chodzić . Stałym gościem 
ostatniego miesiąca lata był profesor Jonas Dumčius, któ-
ry wykładał dla naszego kursu łacinę . Ten zamknięty, in-
trowertyczny człowiek mieszkał w swoim ukochanym 
Antyku, zmiany zewnętrzne go nie ciekawiły i nie mia-
ły na niego wpływu . I w Wilnie, i w Połądze widziałam go 
w ciemnym garniturze i z tym samym portfelem, który 
nosił i na wykłady, i nad morze . Były w nim chyba książ-
ki autorów antycznych . Profesor szukał samotności gdzieś 
za pagórkiem Biruty i wracał przed początkiem wieczor-
nej „parady“ . Bywały i straty: pewnego sierpnia, zagubiony 
w gęstą poranną mgłą objętym morzu, drogi na brzeg nie 
znalazł filozof Jonas Repšys . Jednak, niezależnie od tego, →
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jakbyśmy na nie patrzyli, zmiany były . Otwarty został za-
kazany szlak w stronę morza przez strefę rządową (rząd 
radziecki wypoczywał w bliskim sąsiedztwie Romuvy i za-
zwyczaj zjawiał się po dwudziestym pierwszym lipca, kie-
dy świętowano w Wilnie urodziny republiki radzieckiej) . 
W latach przejściowych najbardziej ucierpiała ulica Jana 
Basanowicza . Podstawową arterię uzdrowiska zapełni-
ły hałaśliwe automaty do gier, karuzele i inne rozrywki . 
Obok niektórych kawiarenek pyszniły się palmy, nie po-
wiem już, prawdziwe czy sztuczne . . Lecz istotna różni-
ca, nie nastąpiła, inne atrybuty wyrażają tę samą mental-
ność . Ulica Basanowicza również dziś jest kartą atutową 
wszystkich tych, którzy nienawidzą Połągi . Zgadzam się, 
że to nie jest najpiękniejsze miejsce uzdrowiska, lecz gdy 
się kocha całość, z jej nieatrakcyjną częścią również trze-
ba się pogodzić . I w ogóle „basanówka“ nie jest tak du-
żym złem . Być może ktoś się nie zgodzi, lecz myślę, że ciut 
próżności uzdrowisku nie szkodzi .

Wszystko, co rani poczucie estetyki jest tymczasowe 
i łatwe do usunięcia, podobnie jak te palmy przy kawia-
renkach . Urlopowicze z niewiadomej przyczyny są skłon-
ni nabywać nieskończone liczby w ogóle niepotrzebnych 
drobiazgów, więc nic dziwnego, że podstawowa prome-
nada oferuje je na każdym kroku . Jednak przez to wszyst-
ko można całkowicie spokojnie, bez irytowania się i złości, 
przejść obok, bo przecież program telewizyjny „Duokim 
garo“ (lit . „Dodajmy pary“) nie wszyscy oglądają . Lecz 
gniewają się również nie wszyscy – jeżeli w niebie co nocy 
błyszczą gwiazdy, znaczy, że ktoś tego potrzebuje (czy to 
nie Majakowski?) . Jeżeli program tyle lat utrzymuje swo-
jego widza, to znaczy, że widz tego potrzebuje . Połąga nie 
jest ekskluzywnym uzdrowiskiem, nie jest to żaden szwaj-
carski St . Moritz, do którego zjeżdżają się celebryci z Hol-
lywood (może tutaj nie rozprawiajmy, czym jest elita) .

Hałaśliwej, kolorowej, handlującej watą cukrową, pącz-
kami i Bóg jeszcze wie czym Połągi potrzebuje większa 
część urlopowiczów, więc mają ją tylko taką . Kto potrze-
buje spokojnego, elitarnego uzdrowiska, niech stworzy 
go sam . Uwierzcie mi, możliwości jest sporo, i one się 

ziszczają zaraz po zejściu na bok od „basanówki“ . Wszyst-
kie inne ulice Połągi, wiodące w stronę morza, są nad-
zwyczaj piękne, spokojne, wystrojone, z ogromnymi, po 
deszczu bardzo świeżo pachnącymi sosnami . Co do lip-
ca, nie jestem pewna, bo to czas masowych wakacji, lecz 
w sierpniu, jeżeli tylko się chce, można mieć Połągę na 
własność . Natomiast ciepłym sobotnim wieczorem może 
być całkiem przyjemnie wyjść na ulicę, przepełnioną ludź-
mi i dźwiękami, gdzie z każdej kawiarenki rozprzestrze-
niają się, no tak, popowe piosenki w języku litewskim, ro-
syjskim, angielskim . Wszystko to zlewa się w nieopisaną 
kakofonię, w której czasami da się usłyszeć również głos 
bardziej znanego piosenkarza o łatwo rozpoznawalnym 
tembrze . Chce się stwierdzić: nikomu z tego powodu ko-
rona nie spadnie .

Nie wiem, jaki okres czasu by się zebrał, gdybym złoży-
ła wszystkie tygodnie spędzone w Połądze przez całe ży-
cie , lecz to jest z pewnością bardzo ważna, autonomiczna 
część, oddzielona od pozostałego czasu . W Połądze za-
wsze pojawia się zazwyczaj trudno osiągalny stan „tu i te-
raz“, gdy żyjesz chodzeniem przez pomorski las sosnowy, 
pogrążaniem się w chłodną często wodę – jaka błogość – 
i więcej na niczym nie zależy . Zmiennej pogodzie rów-
nież nie brakuje uroku, a więź z piaskiem, wiatrem, falami, 
deszczem nieopisanie wzbogaca, bo to, chociaż chwilowa, 
jest to jednak więź z przyrodą, której tak brakuje miesz-
kańcowi miasta . Połąga – to stan uwalniający od przeszło-
ści i pozwalający nie myśleć o przyszłości . Błogi stan, któ-
rego nigdzie indziej nie doświadczyłam .

Przełożyła Dominika Olicka

Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė 
pochodzi z Kowna, jest germanistką, emerytowanym 

profesorem Uniwersytetu Wileńskiego . Eseistka, krytyk 
i tłumaczka literatury, autorka wielu publikacji przybli-
żających Litwinom rodzime tradycje, a także literaturę 

niemiecką i skandynawską .
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Rocznice Unii...
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Gry, zabawy, 
widowiska 
lubelskie 
w rocznicę 
Unii 
w obiektywie 
Andrzeja 
Rożka
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i powiedzenia 
lubelskie

Jak wjechał Radziwiłł 
aż się Lublin zadziwił

Zbigniew 
Włodzimierski

Przysłowie odnotował prof . Julian Krzyżanowski w 3 
tomie Nowej księgi przysłów polskich . W zbiorze Krzyża-
nowskiego – co nietrudno zauważyć – więcej powiedzeń 
o Radziwiłłach niż o Lublinie! 

W powiedzeniu bawi zgrabny rym, zestawienie nazwi-
ska z czasownikiem . Nie znamy jednak imienia rymotwór-
cy, ani miejsca publikacji przysłowia . Profesor opatrzył je 
zaledwie jednozdaniowym komentarzem: „Prawdopo-
dobnie pogłos zjazdu unijnego w Lublinie (1569)” . W pa-
miętnym roku w Lublinie odbył odbyły się historyczne 
wydarzenia: obradował sejm, podpisano aktu unii, wresz-
cie książę pruski Albrecht złożył hołd królowi polskiemu 
Zygmuntowi Augustowi . Jeśli faktycznie powiedzenie jest 
pogłosem zjazdu unijnego, to Radziwiłłem, który mógł za-
dziwić Lublin był bez wątpienia Mikołaj zwany „Rudym”, 
herbu Trąby – wojewoda trocki i wileński, kanclerz i het-
man najwyższy litewski, książę Rzeszy Niemieckiej, jeden 
z twórców potęgi rodu Radziwiłłów, zagorzały przeciw-
nik unii . W marcu 1569 roku polecił szlachcie Wielkiego 
Księstwa potajemne opuszczenie Lublina . Posłusznie wy-
konano polecenie, ale początkach czerwca 1569 roku sytu-
acja się zmieniła – Litwini powrócili do stołu obrad . O po-
wrocie zadecydowała niższa szlachta litewska . Pragnęła 
bowiem ograniczenia władzy możnych; zależało jej też 
na przywilejach, jakie obiecywali w unii polscy panowie . 
Opozycja możnowładców litewskich z dnia na dzień tra-
ciła na sile, dwudziestego siódmego czerwca uchwalono 
akt unii, a 1 i 4 lipca podpisano akty potwierdzające do-
konanie dzieła jednoczącego oba kraje . Mikołaja nie było 
w Lublinie w czasie podpisania aktu unii, pozostał jed-
nym z nielicznych senatorów litewskich, którzy nigdy go 

nie podpisali . Został jednak uwieczniony przez Jana Ma-
tejkę na obrazie „Unia Lubelska” . Mistrz namalował woje-
wodę klęczącego z obnażonym mieczem w ręku . Miecz na 
obrazie jest symbolem sprzeciwu, niezgody .

Wjazd litewskiego oligarchy przyćmiły inne, za-
pewne mniej okazałe ale bardziej zaskakujące, budzą-
ce radość, a nawet entuzjazm, uwieczniono je w pa-
miętnikach, poezji i malarstwie . W sierpniu 1915 roku 
nieoczekiwanie na ulicach Lublina pojawili się pol-
scy ułani, a Edward Słoński natchniony patriotyczny-
mi emocjami pisał „jak to było ładnie, kiedy do Lublina 
na karkach Moskali wjechał pan Belina” . Tenże dziel-
ny zagończyk, na cześć którego wiwatowały setki lubli-
nian, to rotmistrz Władysław Belina-Prażnowski, (nie-
bawem generał) znany z ułańskiej fantazji i odwagi . 
Dalszy strofach wiersza; poeta składał pobożne życzenia: 

Hej wy dzielne uchy, wy polscy żołnierze,
Niech was Matka Boska i pan Jezus strzeże!
Niech was Jezus strzeże, by, jak do Lublina,
do samego Wilna wjechał pan Belina . 

Odnotujmy jeszcze wjazd do Lublina generała Zajączka   
uwieczniony przez Philipa Dombecka na płótnie, z któ-
rego to dzieła Lublin jest dumny . Obraz – poza walorami 
artystycznymi – jest ważnym źródłem informacji o daw-
nym  wyglądzie miasta . Malowidło od lat zdobi gabinet 
prezydenta miasta .

Wjazd Radziwiłła utonął w niepamięci, przysłowie ule-
gło zapomnieniu, pamięta się jedynie niechęć Mikołaja 
Rudego do unii .

Dombrovskis, Grybauskas, Jasinskis i inni 

Kiedy Litwa jak w czasach unii 
stanie się znów jak siostra bliska?
Czy Litwinom z tych dawnych lat 
zostały tylko polskie nazwiska? 

Doniesienie z Litwy

Litwin zacznie być przyjazny,
kiedy wreszcie sam się dowie, 
że szkodliwa antypolskość 
nie wychodzi mu na zdrowie . 

Jan Jesion
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