
odczas pielgrzymki do Polski 
w 1991 roku św. Jan Paweł II 
przypominał dzieje przed-
rozbiorowej „wielkiej Rze-

czypospolitej”, gdy „rozpoczęło się pi-
sanie jakiegoś wielkiego rozdziału historii 
naszych narodów”. Dzieje te – podkreślał 
Papież – „naznaczone były porozumie-
niem, przymierzem i unią, współdziała-
niem i współtworzeniem” (Lubaczów, 
3 czerwca 1991).  

  
Na początku był krzyż 
Istotnie, unia polsko-litewska zawarta 
po raz pierwszy w 1385 roku, aż do unii 
lubelskiej z 1569 roku, była wydarzeniem 
przełomowym w dziejach Europy. Moż-
na powiedzieć, że była to rewolucja 
geopolityczna dokonana środkami po-
kojowymi, a mimo to jej rezultat – czyli 
monarchia jagiellońska, a następnie 
Rzeczpospolita Obojga Narodów – trwał 
przez kolejnych 400 lat. To był prawdziwy 
fenomen w dziejach Starego Kontynentu. 
Jak pisał w tym kontekście XIX-wieczny 
polski historyk i pisarz polityczny Julian 
Klaczko: „Po raz to pierwszy powstało 
w świecie potężne mocarstwo bez roz-
lewu krwi”. Wielki książę litewski Jagiełło 
zobowiązał się do wcielenia do Korony 
wszystkich ziem swojego olbrzymiego 
państwa, które rozciągało się od Żmudzi 
po wybrzeże Morza Czarnego. 

U najgłębszej genezy tego wydarzenia 
jest jednak krzyż. Zawarta w 1385 roku 
unia w Krewie pozwoliła bowiem na 
pokojową chrystianizację ostatniego 
pogańskiego kraju w Europie – Litwy. 
To zaś nie byłoby możliwe bez krzyża, 
który zdecydował się podjąć król Polski, 
Jadwiga, decydując się na ślub z wielkim 
księciem litewskim Jagiełłą, porzucając 
w ten sposób wcześniejsze plany mat-
rymonialne (ożenek z Wilhelmem 
Habsburgiem). U początków „wielkiej 
Rzeczypospolitej” stała więc chrystia-
nizacja. Koniec tego państwa nastąpił 
zaś w epoce wielkiej dechrystianizacji 
(XVIII-wieczne oświecenie). 

  
Unia społeczeństw 
Błogosławiony kardynał Stefan Wyszyń-
ski zaliczał unię polsko-litewską do 
„wielkich aktów dziejowych narodu pol-
skiego”. Zazwyczaj wskazywał w tym 
kontekście unię zawartą w Horodle w 
1413 roku, która dzisiaj wydaje się 
niemal zapomniana w kontekście wspo-
minania o związku Korony z Litwą. 
Przełomowe znaczenie unii horodelskiej 
wyjaśnia preambuła do tego dokumentu 

(zdaniem niektórych historyków jej au-
torem był słynny Paweł Włodkowic): 
„Nie dozna łaski zbawienia, kto się na 
miłości nie oprze. […] Dlatego też my 
wszyscy zebrani, prałaci, rycerstwo i 
szlachta, chcąc spocząć pod puklerzem 
miłości i przejęci pobożnym ku niej 
uczuciem, niniejszym dokumentem 
stwierdzamy, że łączymy i wiążemy nasze 
domy i rody, nasze rodziny i herby”. 

Dobrowolne przyjęcie przez polskie 
rody możnowładcze do swoich herbów 
rodzin litewskich i ruskich oznaczało, 
że już na początku XV wieku unia Ko-
rony i Litwy to nie był tylko związek 
czysto dynastyczny, w którym obydwa 
kraje złączone były wyłącznie osobą 
władcy. Rozpoczęło się budowanie unii 
społeczeństw, a więc unii realnej, której 
zwieńczeniem były postanowienia sejmu 
lubelskiego z 1569 roku.  

Unia lubelska, która dokonała się pod 
hasłem „wolni z wolnymi, równi z rów-
nymi”, była logicznym dokończeniem 
procesu, który rozpoczął się niemal pół-
tora wieku wcześniej w Horodle. Od 
1569 roku można mówić o Rzeczypos-
politej Obojga Narodów, w której Korona 
i Litwa złączone są nie tylko osobą 
władcy, ale też wspólnym ustrojem pań-
stwa, wspólnymi przywilejami dla „narodu 
szlacheckiego” oraz wspólną dla Korony 
i Litwy polityczną reprezentacją „miliona 
szlacheckich wyborców” (Z. Krasiński) 
– sejmem złożonym, jak postanowiono 
w 1505 roku w Radomiu (konstytucja 

„Nihil novi”), z trzech „stanów sejmują-
cych” (króla, senatu oraz izby poselskiej). 
W XVII wieku przyjęto jako zasadę, że 
co trzeci sejm miał obradować na tery-
torium Wielkiego Księstwa Litewskiego 
(w Grodnie). 

Unia lubelska oznaczała również zna-
czącą zmianę proporcji terytorialnych 
między Koroną a Litwą. Ziemie koronne 
powiększyły się o Podlasie oraz rozległe 

terytoria położone nad Dnieprem (Ki-
jowszczyzna, Bracławszczyzna). W ten 
sposób Korona po raz pierwszy zyskała 
bezpośrednią granicę z Wielkim Księ-
stwem Moskiewskim, które pod hasłem 
„zbierania ziem ruskich” weszło na ścież-
kę zbrojnej ekspansji na zachód kosztem 
ziem wchodzących w skład Wielkiego 
Księstwa Litewskiego. Zadecydowane 
w 1569 roku przesunięcia terytorialne 

sprawiły, że współpraca Korony i Litwy 
w powstrzymywaniu moskiewskiej agresji 
była jeszcze ściślejsza. 

  
Wrogowie i zwolennicy unii 
Pokojowe i ewolucyjne kształtowanie 
się unii polsko-litewskiej było uważnie 
obserwowane przez ościenne państwa. 
Niektóre z nich (państwo krzyżackie, 
Moskwa) od razu potraktowały zaist-
nienie tej unii jako śmiertelne zagrożenie 
dla swoich interesów. Na podkreślenie 
zasługuje jednak fakt, że realizowany 
nad Wisłą i Wilią model unii społe-
czeństw był bardzo atrakcyjny dla pod-
danych władców, którzy tak niechętnie 
odnosili się do zacieśniających się więzów 
między Koroną a Litwą. W 1454 roku 
mieszczanie i szlachta (etnicznie prze-
ważnie pochodzenia niemieckiego) 
mieszkający w państwie krzyżackim od-
dali się pod opiekę króla Polski Kazi-
mierza Jagiellończyka, chcąc uczestniczyć 
w „związku miłości” ogłoszonym niemal 
czterdzieści lat wcześniej w Horodle. 

Nieprzypadkowo w pruskiej historio-
grafii, która w XIX wieku starała się 
udowadniać, że Polacy są „ostatnim na-
rodem w Europie” (Fryderyk II), unia 
polsko-litewska, jej polityczne i kulturowe 
znaczenie oraz sposób jej urzeczywist-
nienia były traktowane zupełnie margi-
nalnie. Wielcy niemieccy historycy (jak 
Leopold von Ranke) w ogóle nie do-
strzegali w swoich monumentalnych 
dziełach tego „szczegółu”. Z kolei w 
rosyjskiej historiografii przedstawiano 
unię polsko-litewską jako wyraz bez-
względnie realizowanej ekspansji Polski 
na „ziemie wiecznie rosyjskie”. 

Nowość naszych czasów polega na 
tym, że dziś w samej Polsce pojawiają się 
głosy tzw. nowoczesnych historyków, któ-
rzy zupełnie w duchu podręczników 
szkolnych z epoki stalinowskiej chcą udo-
wodnić, że unia polsko-litewska rozpoczęła 
historię „polskiego imperium kolonial-
nego”. Zamiast zajmować się nowoczes-
nymi przeróbkami stalinowskiej wizji 
dziejów Polski, warto sięgnąć do św. Jana 
Pawła II. W książce „Pamięć i tożsamość” 
przypominał, że „polskość epoki jagiel-
lońskiej […] pozwoliła na utworzenie 
Rzeczypospolitej wielu narodów, wielu 
kultur, wielu religii. Wszyscy Polacy nosili 
w sobie tę religijną i narodową różno-
rodność”. Ta jagiellońska tradycja ukształ-
towała polskość, która „w gruncie rzeczy 
jest wielością i pluralizmem, a nie ciasnotą 
i zamknięciem”. l 

Prof. Grzegorz Kucharczyk 

Unia państw i społeczeństw 

P

Związek Polski z Litwą przetrwał 400 lat 

ŚRODY 
Z HISTORIĄ

MYŚL JEST BRONIĄ

Dzieło Jadwigi 
i Jagiełły

MYŚL JEST T TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT TTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTT BRBRBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB ONIĄ 11Środa, 13 lipca 2022

Unia polsko- 
-litewska zawarta 
po raz pierwszy  
w 1385 roku była 
wydarzeniem 
przełomowym  
w dziejach Europy

Chrzest Litwy, Wojciech Gerson, 1885 r.

Piotr Cieszyński pciesz@interia.pl 

903



Prof. Grzegorz
Kucharczyk
Pro
Kuc

łogosławiony kardynał Stefan 
Wyszyński mówił, że „Kościół 
ma tę zasługę dla ludzkości 
i narodów rządzonych, że 

rządców i królów nauczył miłości i stwo-
rzył nieznany dotychczas rodzaj – królów 
świętych i władców świętych!”. Prymas 
Tysiąclecia wypowiedział te słowa, na-
wiązując do wstawiania się przez  
św. Jadwigę u swojego królewskiego 
małżonka Władysława Jagiełły w obronie 
ubogich poddanych pokrzywdzonych 
przez królewskich urzędników. „I król 
naprawiał krzywdy. Zdawałoby się, że 
to wystarczy. Ale świątobliwa królowa 
odpowiadała: Dobrze, ale kto im łzy 
powróci? To jest styl rządzenia ludźmi, 
to jest sposób obchodzenia się z obywa-
telami!” – wołał ks. kard. Stefan Wy-
szyński w roku obchodów milenijnych. 
W czasach komunistycznego zniewolenia 
słowa te miały dodatkową wagę. 

  
Geneza złotego wieku 
Jadwiga Andegaweńska – młodsza córka 
króla Węgier i Polski Ludwika (zm. 
1382) – została koronowana w 1384 
roku na króla Polski. Innego władcy w 
naszym kraju wtedy nie było. Jadwiga 
była więc suwerenem nad Koroną Kró-
lestwa Polskiego i bez jej zgody nic waż-
nego w państwie nie mogło się dokonać. 
Zwłaszcza wtedy gdy w grę wchodziły 
jej osobiste losy. A tak było w przypadku 
ułożonego przez „panów krakowskich” 

planu zawarcia unii Korony z Wielkim 
Księstwem Litewskim. Zgoda Jadwigi 
na ślub z litewskim władcą Jagiełłą otwie-
rała perspektywy realizacji tego planu, 
którego warunkiem sine qua non był 
chrzest samego Jagiełły oraz chrystiani-
zacja całego jego kraju. 

Król Polski dokonał tego bez rozlewu 
krwi. Nie jak Krzyżacy – „rycerze fał-
szywego chrześcijaństwa” (bł. ks. kard. 
Stefan Wyszyński) – którzy chcieli na-
wracać do Chrystusa mieczem, a wła-
ściwie dokonywać krwawego podboju 
litewskich ziem. Jak mówił w roku ob-
chodów milenijnych Prymas Tysiąclecia: 
„Dalekie spojrzenie w przyszłość Jadwigi 
wawelskiej rozszerzyło daleko granice 
chrześcijaństwa i naszej Ojczyzny. Żywa 
wiara, którą Jadwiga niosła w sercu i 
którą naśladowali inni, dała nam zwy-
cięstwo miłości nad żelastwem rdze-
wiejącym na polach grunwaldzkich” 
(Wrocław, 16 października 1966). 

  
Umiejętność stawiania  
pytania o misję 
Aktu kanonizacji króla Polski Jadwigi 
dokonał ćwierć wieku temu, 8 czerwca 
1997 roku, w Krakowie św. Jan Paweł II. 
Na początku homilii kanonizacyjnej 
mogliśmy wysłuchać, jak święty Papież 
zwracał się do świętego króla Polski: 
„Długo czekałaś, Jadwigo, na ten uro-
czysty dzień. Prawie sześćset lat minęło 
od twej śmierci w młodym wieku. Umi-

łowana przez naród cały, ty, która stoisz 
u początku czasów jagiellońskich, zało-
życielko dynastii, fundatorko Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego w prastarym Kra-
kowie, długo czekałaś na dzień twojej 
kanonizacji”. 

Ten przejmujący dialog, poprzez wieki, 
ze świętym polskim królem Papież roz-
począł dziesięć lat wcześniej. 10 czerwca 
1987 roku podczas swojej trzeciej pielg-
rzymki do Ojczyzny w katedrze wawel-
skiej mówił bezpośrednio do Jadwigi: 
„Kres twojej miłości leży dalej. Bóg cię 
postawił pośrodku ludów i narodów. 
Powołał cię, abyś ogarnęła swym sercem 
ich losy, ich dążenia, ich zmagania. Abyś 
odgadła Boże zamiary w stosunku do 
Polski, do Litwy, do ziem ruskich”. 

Podczas kanonizacji polskiego króla 
św. Jan Paweł II powrócił do tej myśli, 
wskazując, że „mądrość Jadwigi” polegała 
na tym, że „rozeznała zamysł Boży nie 
tylko w stosunku do swego własnego 
powołania, ale także w stosunku do po-
wołania narodów: naszego dziejowego 
powołania i do powołania Europy”. 

Wielkość tego świętego polskiego 
władcy polegała więc na tym, że potrafiła 
stawiać pytanie o sens swojego życia, a 
tym samym sens swojego panowania.  
I wiedziała, u kogo szukać należy odpo-
wiedzi. Tylko ktoś, kto ma odwagę stawiać 
sobie takie pytanie, jest w stanie podej-
mować wielkie zadania. Potrafi realizować 
cele, które trwają poprzez wieki. W przy-
padku św. Jadwigi takimi epokowymi 
osiągnięciami była unia polsko-litewska 
oraz odnowiony dzięki staraniom i oso-

bistej ofiarności władczyni (darowanie 
własnych klejnotów koronacyjnych) uni-
wersytet w Krakowie. W ten sposób – 
jak podkreślał św. Jan Paweł II w 1997 
roku – „z jasnością, która po dzień dzi-
siejszy oświeca całą Polskę, wiedziała 
[św. Jadwiga], że tak siła państwa, jak 
siła Kościoła mają swoje źródło w sta-
rannej edukacji narodu; że droga do 
dobrobytu państwa, jego suwerenności 
i uznania w świecie wiedzie przez prężne 
uniwersytety”. 

  
I świętość, i racja stanu 
Miarą wielkości Jadwigi było też to – 
zauważał Ojciec Święty – że „potrafiła 
łączyć wierność chrześcijańskim zasadom 
z konsekwencją w bronieniu racji stanu”. 

Ta troska objawiła się nie tylko w jej 
zgodzie (okupionej ofiarą z własnych 
życiowych planów) na unię z Litwą. Na-
leży przypomnieć, że to dzięki Jadwidze 
ponownie zostały przyłączone do Korony 
Lwów i cała Ruś Czerwona (Halicko-
Włodzimierska), którą bezprawnie od-
łączył od państwa polskiego jej ojciec 
Ludwik Węgierski. Król Polski Jadwiga 
krótko po zawarciu unii w Krewie i gdy 
rozpoczęła się już pokojowa chrystiani-
zacja Litwy (absolutne priorytety), ruszyła 
na czele wojsk polskich na Ruś, gdzie 
załogi węgierskie poddawały się jej bez 
walki. Lwów – miasto „zawsze wierne” 
– ma więc w swojej historii wpisaną też 
postać świętego polskiego króla. Również 
ten czyn Jadwigi (polski Lwów) przetrwał 
całe wieki. 

  
„Dziedziczny wymiar”  
dzieła św. Jadwigi 
Jej życie i panowanie to kolejny dowód, 
który daje historia na to, że święty 
władca nie jest – jak głosi antykatolicka 
propaganda od czasów reformacji i 
oświecenia – nieudacznikiem (para-
dygmat obecny od Machiavellego, że 
skuteczny władca musi być amoralny) 
czy jakimś fanatykiem. Wielkie czyny 
świętego polskiego władcy pokazują, 
że świętość w tym przypadku oznaczała 
skuteczność, jak również trwałość; trwa-
łość poprzez wieki. Aż do naszych cza-
sów. Nieprzypadkowo podczas homilii 
kanonizacyjnej wygłoszonej w 1997 roku 
św. Jan Paweł II podkreślał, że św. Jad-
wiga jest „patronką Polski w jej dzie-
dzicznym wymiarze – Polski za twoją 
sprawą zjednoczonej z Litwą i Rusią: 
Rzeczypospolitej trzech narodów”. 
Ostatnie wydarzenia związane z agresją 
Rosji na Ukrainę i przybyciem milionów 
uchodźców ukraińskich do naszego 
kraju z całą ostrością przypomniały o 
tym „dziedzicznym wymiarze” naszej 
polityki, której patronką jest (powinna 
być) św. Jadwiga. 

Nasz święty król nie tylko jest patronem 
jednoczenia narodów tworzących niegdyś 
monarchię jagiellońską, a następnie wiel-
ką Rzeczypospolitą. Jak uczył bł. ks. 
kard. Stefan Wyszyński, św. Jadwiga po-
winna być traktowana również jako 
szczególna patronka naszej polskiej jed-
ności. Jej życie bowiem to „nieustanna 
troska o powiązanie, zespolenie i jed-
noczenie Narodu przez jeden chrzest, 
jedną wiarę, jedne sakramenty święte. 
[…] to przedziwna praca jednoczenia 
mocami nadprzyrodzonymi. Dzięki temu 
uważamy ją za apostołkę Litwy i Rusi. 
Uważamy ją również za moc jednoczącą 
cały Naród, przykładem ofiary i poświę-
cenia. Obecnie wszyscy oczekujemy i 
gorąco pragniemy, aby w niedługim 
czasie ujrzeć Panią Wawelską na naszych 
ołtarzach” (Białystok, 19 listopada 1966). 

Wielki Prymas nie dożył tej wyczeki-
wanej chwili kanonizacji polskiego króla. 
Nam ta łaska, którą sam św. Jan Paweł II 
określał „dopełnieniem milenium”, została 
dana. Nie zmarnujmy jej. l

B
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Jadwiga twórcą unii polsko-litewskiej 

ŚRODY  
  Z HISTORIĄ

Za dwa tygodnie, 27 lipca:  
Najmłodsi żołnierze armii gen. Władysława Andersa

W CYKLU 

To dzięki Jadwidze 
ponownie zostały 
przyłączone do 
Korony Lwów i cała 
Ruś Czerwona, którą 
bezprawnie odłączył 
od państwa 
polskiego jej ojciec 
Ludwik Węgierski

Portret królowej 
Jadwigi 

Andegaweńskiej, 
Marcello Bacciarelli, 

1768-1771

MYŚL JEST BRONIĄ12 publicystyka@naszdziennik.plŚroda, 13 lipca 2022

Piotr Cieszyński pciesz@interia.pl 

903


