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Wojciech Mazur*

Oczywistość koegzystencji.  
Relacje międzykulturowe w stolicy monarchii  

Władysława Jagiełły
•

Świat średniowiecza jako całość może być uznany za relatywnie statycz-
ny. Ogromna większość żyjących w jego obrębie ludzi urodziła się i miała 
umrzeć w tym samym miejscu, nie mając ani czasu, by zastanawiać się nad 
tym, co jest poza horyzontem, ani okazji, by to sprawdzić. W tej sytuacji 
możliwość zetknięcia się z kulturą inną niż własna (i to „własna” w bardzo 
lokalnym wymiarze) była niewielka. Oczywiście jednak należy zastrzec, iż 
sformułowana wyżej teza ma charakter do pewnego stopnia upraszczają-
cy, generalizując złożoną rzeczywistość, gdyż z pewnością można odnaleźć 
wiele przeczących jej wyjątków. Wskazywanie ich wszystkich nie jest dla 
przedstawienia podjętej w niniejszym artykule problematyki niezbędne, 
warto jednak wyróżnić dwa środowiska ze swej istoty dynamiczne, mo-
bilne i otwarte na relacje ze światem zewnętrznym: książęce czy monarsze 
dwory oraz miasta. W obu tych przypadkach kontakty międzykulturowe 
były niejako wpisane w istotę danej zbiorowości.
 Niemal każdy z władców późnośredniowiecznej Europy rozpatry-
wany być może w kontekście takich właśnie międzykulturowych kontak-
tów i oddziaływań. Władysław Jagiełło, wielki książę Litwy i król Polski, 
jest przykładem szczególnie wartym analizy.
 Wielokulturowość niejako tkwiła w genach tego monarchy. Urodził 
się niemal dokładnie w połowie XIV stulecia, nie wcześniej niż w 1351 roku, 
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na styku kultur. Jego ojcem był Olgierd Giedyminowicz (około 1296-1377), 
wielki książę litewski; władca państwa, które prócz rodzinnej Litwy i Żmu-
dzi obejmowało także rozległe (i wciąż poszerzane) obszary ziem ruskich. 
Poddani Giedymina stanowili więc wielokulturową mozaikę, a on sam, jak 
podał autor jednego z ruskich latopisów (niezbyt skądinąd dla Olgierda 
życzliwy), „był przemądry i  mnogimi językami mówił”1. Matką Jagiełły 
była księżniczka twerska Julianna (około 1325-1399), która – jak zaświad-
cza polski kronikarz Jan Długosz – swoich synów (a miała ich z Olgierdem 
aż siedmiu) „wychowywała (…) według obyczajów greckich, wpajając im 
zasady wyznania greckiego”2. Już w młodości miał też Jagiełło w najbliż-
szym kręgu uczonych o grecko-bizantyńskim rodowodzie.
Zresztą i samo imię przyszłego władcy uwikłane zostało w sieć wielokul-
turowych zależności. Imieniem Jagiełło – albo raczej Jagełło (lub też Jaga-
ło, Jageł) – określali najstarszego syna Olgierda Polacy. Krzyżacy, którzy 
z księciem zetknęli się wcześniej, używali form Jagal, Jagel, Jegello. Autorzy 
źródeł pisanych, pochodzący z obszaru Litwy, po rusku posługiwali się pi-
sownią Jagajło. Sam książę w dokumentach sprzed 1386 roku imię to poda-
wał w formie Jagal, Jagalo3.
 Rok 1386 okazał się w życiu zasiadającego od maja 1377 roku na 
wileńskim wielkoksiążęcym stolcu Jagiełły wyjątkowo ważny. 15 lute-
go książę przyjął bowiem chrzest w krakowskiej katedrze, trzy dni później 
pojął za żonę młodszą odeń o ponad dwadzieścia lat Jadwigę Andegaweń-
ską, a po upływie kolejnych dwóch tygodni – 4 marca – koronowany został 
na króla Polski, rozpoczynając nowy etap swego panowania u boku świe-
żo poślubionej małżonki. Przypomnieć przy tym należy, że choć wszyst-
kie te ceremonie miały miejsce w pełniącym funkcję stolicy Królestwa 
Polskiego Krakowie, to nowa para królewska w owym państwie i mieście 
należała do grona świeżych przybyszów – należąc do innych zgoła nacji 
i kultur. Choć bowiem w powszechnym dziś nad Wisłą mniemaniu Jadwi-
ga uchodzi za Polkę, to w istocie polskiej krwi w żyłach nie miała zbyt 
wiele. Odziedziczyła ją po babce Elżbiecie (1305-1380), córce polskiego 
króla Władysława Łokietka (1260 lub 1261-1333), ale jej własna dynastia 

1 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, Władysław II Jagiełło, Wrocław i in. 1990, s. 41. Julianna była drugą żoną Olgierda. Z pierwsza 
żoną, księżniczką witebską Marią Anną, książę miał pięciu synów. W literaturze zwraca się uwagę, że synowie z pierwszego 
małżeństwa otrzymali imiona chrześcijańskie (ruskie), synowie z drugiego związku – pogańskie (litewskie) (tamże, s. 42).
2  Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10: 1370-1405, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, 
Warszawa 2009, s. 125.
3 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, dz. cyt., s. 51.
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wywodziła się z położonej w zachodniej części Francji Andegawenii – od 
stosunkowo niedawna, bo od 1308 roku, dzierżąc tron węgierski. Sama 
Jadwiga też urodziła się na Węgrzech – w Budzie lub może w Wyszehra-
dzie – i tam spędziła zdecydowaną większość niedługiego, bo trwającego 
od 1374 roku, życia. W Krakowie zamieszkiwała od niespełna dwóch lat, 
przybywszy tam w październiku 1384 roku. Warto zatem podkreślić, że 
w małżeństwie Jadwigi i Jagiełły spotkały się nie tylko dwie panujące dy-
nastie, ale i dwie odmienne kultury.
 Sam Jagiełło do końca życia pozostał wierny upodobaniom wy-
niesionym z rodzinnego domu, fundując w gotyckich kościołach bizantyj-
sko-ruskie malowidła, gdyż (tu znów sięgnąć można do informacji Jana 
Długosza, 1415-1480) bardziej upodobał sobie tę sztukę niż łacińską4. Był 
także – co warto zaznaczyć – tolerancyjny wobec poddanych obrządku 
wschodniego, a jego krakowska kancelaria była dwujęzyczna, wystawia-
jąc dokumenty w języku łacińskim i ruskim. Zresztą wielu spośród jej no-
tariuszy było Rusinami, a na dworze często pełnili oni dodatkowo funk-
cję tłumaczy. Oczywiście wspomniana dwujęzyczność nie była wynikiem 
kulturowych preferencji władcy – stanowiła po prostu konsekwencję wie-
lokulturowego charakteru jego państwa; mimo to warta jest odnotowania5.
Pamiętać też trzeba, że choć Jagiełło został ukształtowany w tradycji bi-
zantyjsko-ruskiej, to jednak przez niemal pół swego życia pozostawał wy-
znawcą pogańskich bóstw Litwy. Zostawszy chrześcijaninem ostentacyj-
nie wręcz, i zapewne szczerze, manifestował przywiązanie do swej nowej 
religii, ale nigdy nie wyzbył się całkowicie pogańskich obyczajów. Choć 
przekazy niezbyt królowi życzliwego Długosza wypada traktować ostroż-
nie, to nie ma powodu, by odrzucać te z nich, które odnosiły się do inno-
wierczych przyzwyczajeń monarchy – wszczepionych zresztą (zdaniem 
dziejopisa) przez nie wolną od zabobonów matkę6.
 Choć Jagiełło nigdy nie wyrzekł się kultury, w której był wycho-
wany, to oczywiście świetnie zdawał sobie sprawę, że chrzest i koronacja 
wprowadziły go w krąg kultury łacińskiej. Posiadając zaś wyjątkową po-

4   K. Biedrońska-Ochmańska, J. Ochmański, Władysław Jagiełło w opiniach swoich współczesnych. Próba charakterystyki jego 
osobowości, Poznań 1987, s. 63-64; A. Boczkowska, Sarkofag Władysława II Jagiełły i Donatello. Początki odrodzenia w Krakowie. 
Sztuka – Polityka – Humanizm, Gdańsk 2011, s. 29.
5 J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, dz. cyt., s. 341.
6 K. Biedrońska-Ochmańska, J. Ochmański, dz. cyt., s. 41 i 49nn. Wedle znanej anegdoty z epoki Jagiełło, każąc postawić Panu 
Bogu świeczkę, a diabłu dwa ogarki, miał krytykom tego postępku odpowiedzieć ruskim przysłowiem: „służ Bogu, a diabła 
nie gniewaj”. Scena ta doskonale zdaje się ilustrować swoiste wielokulturowe splątanie umysłu monarchy (J. Krzyżaniakowa, 
J. Ochmański, dz. cyt., s. 13; por. też: K. Biedrońska-Ochmańska, J. Ochmański, dz.cyt., s. 30)
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zycję i odpowiednie środki, nie wahał się sięgać w tym przypadku po naj-
świetniejsze wzorce – ku Italii, gdzie kształtowała się właśnie nowa huma-
nistyczna kultura. Prowadził obfitą korespondencję w władzami włoskich 
państw i papiestwem, przyjmował liczne przybywające poselstwa i sam 
je wysyłał. Spora część najbliższych doradców króla była absolwentami 
włoskich uczelni, utrzymującymi bezpośrednie kontakty z wybitnymi 
włoskimi humanistami. Tak np. biskup poznański i były kanclerz królowej 
Jadwigi, Andrzej Łaskarz (1362-1426), był doktorem obojga praw uni-
wersytetu w Padwie, a w 1412 roku pełnił funkcję notariusza w rzymskiej 
kancelarii antypapieża Jana XXIII (1360/1370-1419). O Pawle Włodko-
wicu (około 1370-1436), licencjacie uniwersytetu w Padwie i przyjacielu 
Łaskarza, była już wyżej mowa w niniejszej publikacji. O intelektualnych 
kwalifikacjach obu wymienionych świadczy m.in. bardzo dobre przyjęcie, 
z jakim spotkała się ich aktywność na forum soboru w Konstancji7.
 Widomym świadectwem zainteresowania samego Jagiełły huma-
nizmem oraz twórczością artystyczną Italii doby Quattrocenta pozostaje 
po dziś dzień jego marmurowy sarkofag w katedrze na Wawelu. Zamó-
wiony najpewniej w najświetniejszym okresie panowania monarchy, oko-
ło 1420 roku, formalnie gotycki w formie, stanowi zarazem zapowiedź 
nowego stylu, który kształtował się w tym czasie w Italii. Włochem był 
też zapewne i sam rzeźbiarz. Być może, jak dowodzi w wydanej kilka lat 
temu pracy Anna Boczkowska, wykonawcą sarkofagu był sam Donatello 
(około 1386-1466)8. Co ciekawe, ubiór wieńczącej sarkofag rzeźbionej 
podobizny monarchy i sposób przedstawienia jego sylwetki przypomina 
wizerunki świętych rycerzy z bizantyńskich ikon. Elementy te połączone 
zostały z charakterystycznym dla kultury Europy Zachodniej typem lex 
armatus – ubrany w strój wojskowy król dzierży insygnia władzy i miecz, 
zaś jego płaszcz udrapowany jest wedle wzorów zapożyczonych z antycz-
nych posągów władców i wodzów. Najwyraźniej więc mamy tu do czynie-
nia ze swoistą formą międzykulturowej syntezy, w której zlała się w jedno 
biegłość włoskiego artysty, sięgające antyku tradycje kultury łacińskiej 
oraz wzorce plastyczne przejęte z malarstwa ikonowego9.
 Nie mniej intensywne, choć pod względem charakteru rzecz jasna 

7 A. Boczkowska, dz. cyt., s. 45-47. Bardzo obszerne przedstawienie tego zagadnienia: K. Ożóg, Uczeni w monarchii Jadwigi 
Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły (1384-1434), Kraków 2004.
8 A. Boczkowska, dz. cyt., s. 21-22, 68-75.
9 Tamże, s. 125.
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odmienne, były międzykulturowe relacje w mieście stanowiącym centrum 
działalności Władysława Jagiełły – Krakowie10. U schyłku XIV wieku sta-
nowił on spory ośrodek o wielonarodowym charakterze, zamieszkiwany 
przez ludność polską, ale i niemiecką, żydowską czy węgierską. Ze wzglę-
du na niedostatek źródeł trudno byłoby określić jaką część mieszkańców 
miasta stanowili przedstawiciele każdej z tych nacji. Historycy szacują 
liczebność ludności polskiej na około 5 000 osób, niemieckiej – na 3 500, 
żydowskiej na 800, węgierskiej – na 500, wreszcie innej – na 20011. Dane 
odnośnie kolejnego stulecia są jeszcze trudniejsze do ustalenia. Jednak 
pewne wyobrażenie o nich może dać udział Polaków i Niemców, przyj-
mowanych w tym czasie do prawa miejskiego. Przykładowo: w 1395 roku 
przyjęto 20 Polaków i 46 Niemców, w 1415 roku – 58 Polaków i 55 Niem-
ców, a dziesięć lat później, w 1425 roku – 128 Polaków i 39 Niemców12.
 W znacznej części niemiecki charakter miała najwyżej osadzona 
w społecznej hierarchii grupa mieszkańców Krakowa, tj. patrycjat. Księgi 
miejskie aż do początków XIV wieku prowadzone były w języku niemiec-
kim. Dopiero po tzw. buncie wójta Alberta zastąpiła go tam łacina – ale 
w niektórych sprawach język niemiecki i tak później powrócił do ksiąg. 
Po niemiecku spisywane były m.in. tzw. wilkierze (księgi uchwał rady 
miejskiej), a także większość najstarszych statutów cechowych. Oczywi-
ście nie oznacza to, że dominującą grupę mieszkańców miasta stanowili 
Niemcy – wskazuje jednak, że piśmienna część ludności posługiwała się 
przede wszystkim tym językiem13. Na podstawie badań stwierdzono, że 
spośród około 100 rajców, którzy w pierwszej połowie XV wieku zasia-
dali w radzie miejskiej, tylko 8 z pewnością było narodowości polskiej. 
Niemcy przeważali także wśród starszych cechów rzemieślniczych. Same 
cechy miały zróżnicowany charakter; niemiecki był niemal w całości cech 
piekarzy, cech szewców – mieszany narodowościowo. W cechu krawców 
szybko postępowała polonizacja, Polakami byli też garncarze, drobni han-

10  Sam monarcha w Krakowie przebywał jednak stosunkowo rzadko, nieustannie dokonując objazdów terytorium swego 
państwa. Zob. J. Krzyżaniakowa, J. Ochmański, dz. cyt., s. 323-325. Szczegółowe informacje na ten temat: A. Gąsiorowski, 
Itinerarium króla Władysława Jagiełły 1386-1434, Warszawa 2015.
11 J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1: Kraków do schyłku wieków średnich, Kraków 1992, s. 318.
12 Tamże, s. 329. W ślad za autorem przywołanego opracowania zwrócić należy uwagę na względną niepewność zaprezentowanych 
danych. Kryterium brzmienia imienia, którym z konieczności się tu posłużono, w poszczególnych przypadkach może okazać 
się zwodnicze. W miarę asymilacji etniczni Niemcy mogli przyjmować imiona polskie, z kolei imiona niemieckie mogły okazać 
się atrakcyjne jako charakterystyczne dla grup osadzonych wyżej w miejskiej hierarchii. Ponadto przyjęcia do prawa miejskiego 
dotyczyły tylko pewnej specyficznej grupy: nowych przybyszów lub tych mieszkańców, którzy mieszkali dotychczas w Krakowie 
nie posiadając prawa miejskiego.
13 Tamże, s. 317-318.
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dlarze czy sprzedawcy soli14.
 Oprócz Niemców w Krakowie za panowania Władysława Jagiełły 
wyraźnie swą obecność zaznaczali Żydzi. Ich rejon zamieszkania – platea 
Judeorum, położony w obniżeniu terenu, podmokły – i stąd relatywnie 
mniej atrakcyjny, znajdował opodal Rynku, na dzisiejszej ulicy świętej 
Anny (a ówcześnie – Żydowskiej), której wylot zamykała wspomniana 
w źródłach po raz pierwszy w 1366 roku Brama Żydowska. Całość dziel-
nicy zajmowała zresztą większy obszar między ulicą Szewską a Wiślną. 
Wiemy, że w tym rejonie znajdowała się balneum Judeorum (łaźnia ży-
dowska) oraz wzmiankowana w źródłach w 1370 roku, szkoła żydowska. 
To z kolei prowadzi do wniosku o istnieniu w tym czasie w Krakowie 
zorganizowanej gminy żydowskiej – szkoła bowiem działała z pewnością 
przy synagodze. W tymże 1370 roku źródła wspominają o „biskupie ży-
dowskim” – rabinie, którego rada miejska wzięła pod opiekę, co jeszcze 
wzmacnia sformułowane wyżej przypuszczenie15.
 Dodać można, że międzykulturowe doświadczenia mieszkańców 
z okresu panowania Władysława Jagiełły nie wiązały się tylko z mieszanym 
etnicznie charakterem ludności. W mieście krzyżowały się też szlaki han-
dlowe, biegnące z zachodu na wschód i z południa ku północy. Oznaczało 
to czasową obecność w Krakowie licznych przyjezdnych kupców, wśród 
których pochodzący z początków panowania Jagiełły przywilej wymieniał 
torunian, „Prusów”, Węgrów, Morawian, Czechów i Ślązaków. Kupcy kra-
kowscy z kolei żywo interesowali się kontaktami z Rusią i Mołdawią na 
wschodzie oraz Norymbergą na zachodzie. Całość handlowej wymiany 
wpisywała się w szerokie tło międzykulturowych relacji16.
 Jednak za element, który wyróżniał Kraków doby Jagiełły na tle 
wielu europejskich ośrodków miejskich, uznać trzeba nade wszystko od-
nowioną w 1400 roku staraniem monarchy Akademię. Król wykorzystał 
zapisane na ten cel klejnoty zmarłej rok wcześniej Jadwigi. Wiadomo jed-
nak, że para monarsza już wcześniej podjęła odpowiednie starania, a Ja-
giełło nie był tu tylko wykonawcą testamentu. Odnowiony Uniwersytet 
otrzymał siedzibę w dzielnicy żydowskiej. Inauguracyjny wykład biskupa 

14 Tamże, s. 321-322; M. Niwiński, Wójtostwo krakowskie w wiekach średnich, Kraków 1938, s. 153-159. W kwestii funkcjonowania 
ówczesnej kancelarii Krakowa zob. B. Wyrozumska, Kancelaria miasta Krakowa w średniowieczu, Kraków 1995.
15 M. Bałaban, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868, t. 1: 1304-1655, Kraków 1931, s. 17-25; M. Niwiński, 
dz. cyt., s. 118-119.; M. Borowiejska-Birkenmajerowa, Kształt średniowiecznego Krakowa, Kraków 1975, s. 204; J. Wyrozumski, 
Dzieje Krakowa, t. 1, s. 323-324.
16 Tamże, s. 373-387
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krakowskiego Piotra Wysza z Radolina (studenta uczelni w Pradze i pa-
dewskiego i doktora obojga praw) wygłoszony został 26 lipca 1400 roku 
w świeżo zakupionej na potrzeby uczelni kamienicy, zajmującej narożną 
parcelę ulicy św. Anny i stanowiącego jej przecznicę Zaułka Żydowskie-
go (vicus Iudeorum), czyli późniejszej ulicy Jagiellońskiej17. Nowa uczel-
nia, w ramach której już od 1397 roku funkcjonował wydział teologiczny, 
miała w tym miejscu przyczyniać się do krzewienia (także wśród Żydów) 
prawd chrześcijańskiej wiary. Takie jej usytuowanie nie było niczym nad-
zwyczajnym – podobnie postąpiono w tym czasie np. w Pradze, Wiedniu 
czy Heidelbergu. W praktyce jednak działalność Uniwersytetu przyczyni-
ła się do stopniowego wypychania z tego rejonu ludności żydowskiej18.
 Odnowiony Uniwersytet powstał staraniem „międzykulturowej” 
pary monarchów, którzy do realizacji swego dzieła zaprzęgli, jak pod-
kreślał Wincenty Kadłubek († 1223) „doktorów i magistrów z każdego 
wydziału i specjalności z Uniwersytetu Praskiego, Polaków, Czechów 
i Niemców”19. Studia nad Wełtawą miał za sobą m.in. pierwszy rektor od-
nowionej wszechnicy – Stanisław ze Skarbimierza (około 1365-1431), ale 
także Jan Isner (około 1345-1411) – pierwszy doktor teologii, czy Miko-
łaj Gorzkowski († 1411) – pierwszy dziekan Wydziału Prawa, późniejszy 
biskup wileński. Czechem był Jan Szczekna († 1407) – bakałarz teologii 
i dawny kapelan królowej Jadwigi20.
 Już wśród pierwszych zapisanych studentów – a w trakcie sprawo-
wania władzy przez pierwszego z rektorów, tj. do października 1401 roku, 
zapisało się ich aż 203 – prócz Małopolan znaleźli się też przybysze z ze-
wnątrz, w tym też spoza granic Królestwa: Ślązacy, mieszkańcy Prus i do-
tychczasowi słuchacze uniwersytetu praskiego. Z biegiem lat Uniwersytet 
zaczynał coraz wyraźniej przypominać wieloetniczny i wielokulturowy ty-
giel – stanowiąc centrum życia intelektualnego cieszące się wielką renomą 
nie tylko na ziemiach jagiełłowej monarchii, ale także na Śląsku, Pomo-
rzu, na Rusi, a niebawem też w Niemczech, Czechach czy na Węgrzech. 
W jego murach nie brakło wkrótce także przybyszów z zachodniej części 
kontynentu: Szwajcarów, Anglików, Niderlandczyków, Francuzów,Wło-

17  Z. Kozłowska-Budkowa, Odnowienie Jagiellońskie Uniwersytetu Krakowskiego (1390-1414), [w:]  Dzieje Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1364–1764, Kraków 1964, s. 43-44.
18 M. Bałaban, dz. cyt., s. 31; Z. Kozłowska-Budkowa, dz. cyt., s. 43; M. Borowiejska-Birkenmajerowa, dz. cyt., s. 204-205.
19 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki…, ks. 10, s. 519.
20 K. Ożóg, dz. cyt., s. 34-35.
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chów i Hiszpanów21. Głośnym echem odbijały się w ówczesnej Europie 
nowatorskie interpretacje idei wojny sprawiedliwej, formułowane przez 
pierwszego rektora odnowionej uczelni, Stanisława ze Skalbmierza, czy 
zaprezentowane na soborze w Konstancji w traktacie O władzy papieża 
i cesarza wobec niewiernych (1416)22 poglądy jego następcy Pawła Włod-
kowica. Do znaczenia dochodziły też z wolna studia matematyczno-przy-
rodnicze, których szczególny rozwój nastąpić miał już po śmierci Jagiełły 
– w drugiej połowie wieku23.
 Studenci w większości mieszkali w specjalnych bursach. Pierwsza 
z nich zaczęła powstawać już w 1409 roku, kiedy to najstarszy z profe-
sorów-założycieli uczelni Jan Isnerowicz nabył na rogu ulicy Wiślnej i 
Gołębiej (dawnej Garncarskiej) kamienicę, która wedle aktu kupna miała 
służyć nade wszystko tym ze słuchaczy jagiellońskiej Wszechnicy, któ-
rzy do Krakowa przybyli z Litwy i Rusi24. Pozostałe bursy powstały już 
najpewniej po śmierci Władysława Jagiełły – w większości w drugiej po-
łowie XV wieku. Nazwy, którymi zostały obdarzone, odnosiły się niekie-
dy do wielokulturowego charakteru studenckiej społeczności. W źródłach 
z epoki pojawiają się bowiem wzmianki o założonej w 1483 roku przy 
ulicy Brackiej Bursie Niemieckiej, a następnie o jej dokonanych trzy lata 
później przenosinach do budynku na zapleczu Collegium Maius. Opusz-
czony przez nację niemiecką budynek zasiedlili wówczas Węgrzy (Bursa 
Węgierska), którzy zapewne mieszkali w nim i wcześniej – po zakupie 
kamienicy przez Uniwersytet w 1464 roku25.
 Obie więc społeczności – mieszczanie krakowscy i studenci Uni-
wersytetu – stanowiły wielonarodowy i wielokulturowy konglomerat. 
Obie żyły obok siebie, choć do pewnego stopnia odseparowane; przy tym 
odmiennym rytmem i oddając się zgoła różnym zajęciom. Dla obu jednak 
realia owej wielokulturowej egzystencji stanowiły oczywistość i – na ile 
można wnioskować na podstawie źródeł z epoki – nie prowadziły do po-
ważniejszych konfliktów.
 Nie znaczy to jednak, że kontakty przedstawicieli różnych kultur 
przebiegały bezproblemowo, a ich obraz był zgoła idylliczny. Od dłuższe-

21 Z. Kozłowska-Budkowa, dz. cyt., s. 46; J. Wyrozumski, Dzieje Krakowa, t. 1, s. 478.
22 Pisma wybrane Pawła Włodkowica // Works of Paul Wladimiri. A Selection, t. 1, tł., red., komentarz L. Ehrlich, Warszawa 1968.
23 K. Ożóg, dz. cyt., s. 45-52.
24 Z. Kozłowska-Budkowa, dz. cyt., s. 55; J. Wyrozumski, Z najstarszych dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szkice, Kraków 1996, 
s. 65.
25 J. Wyrozumski, Z najstarszych dziejów…, s. 66.
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go czasu częste były w Krakowie, charakterystyczne zresztą dla całej Eu-
ropy, waśnie między ludnością chrześcijańską i żydowską. Nie w każdym 
przypadku do zwad dochodziło z przyczyn, których podłoże dziś można 
by określić jako kulturowe – nierzadko w grę wchodziły raczej czynniki 
ekonomiczne, czy też po prostu niesnaski na tle osobistym. Jednak kultu-
rowa i religijna odmienność Żydów nie ułatwiała z pewnością łagodzenia 
konfliktów, które w pewnym momencie mogły się wymknąć spod kontro-
li. Tak istotnie się stało: w końcu marca 1407 roku doszło w Krakowie do 
krwawych rozruchów, grabieży oraz podpalenia żydowskich domów po 
rzuconym przez kaznodzieję z ambony kościoła św. Barbary oskarżeniu 
Żydów o rytualny mord dokonany na chrześcijańskim dziecku oraz za-
rzut świętokradczego obrzucenia przez nich kamieniami niosącego hostię 
kapłana. W trakcie tumultu spłonął stojący przy ulicy Żydowskiej kościół 
św. Anny (w którego wieży część zaatakowanych szukała schronienia) 
i kilka ulic miasta, zaś należące do Uniwersytetu kolegium sztuk wyzwo-
lonych „obroniono z trudem dzięki ogromnemu wysiłkowi i zabiegom 
szlachetnej młodzieży studenckiej”26.
 Nie ma powodów, by sądzić, że w opisanych zajściach krakowscy 
żacy odegrali jakąś (inną prócz wyżej opisanej) rolę. Jednak także wśród 
nich zdarzały się zwady o kulturowym podłożu, choć nieporównanie 
mniej spektakularne i brutalne. Obiektem napaści słownych, a niekiedy 
fizycznych, stosunkowo często bywali nielubiani przez ogół społeczności 
Niemcy (przez najbardziej zajadłych przezywani skądinąd „żydami”) czy 
wyśmiewani z racji charakterystycznej wymowy Mazurzy. Tych ostatnich 
nierzadko obrzucali wyzwiskami ich sąsiedzi z północnego wschodu – 
Litwini. Szczególnie skorzy do wszczynania burd okazywali się Węgrzy, 
kultywujący w Krakowie swoje (przez innych uznawane niekiedy za na-
zbyt brutalne) obyczaje. Władze Uniwersytetu starały się w miarę możli-
wości uśmierzać takie awantury, a winnych naruszenia porządku – karać. 
Ogólnie zaś (jak oceniał Jan Ptaśnik, badacz średniowiecznych obyczajów 
krakowskich studentów) „pomimo tej różnorodności narodowej, panowa-
ła zupełna zgoda i harmonia”27.
 Ocena ta, nawet jeśli uznać ją za nieco zbyt optymistyczną, zasad-
niczo nie rozmija się zapewne z rzeczywistością. Choć bowiem wielokul-
26 Jana Długosza Roczniki czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, ks. 10-11: 1406-1412, oprac. D. Turkowska, M. Kowalczyk, 
Warszawa 2009, s. 21-22.
27  J. Ptaśnik, Obrazki z życia żaków krakowskich w XV i XVI wieku, Kraków 1900, s. 34. Szersze informacje o  ówczesnych 
kontaktach studentów rożnych nacji: tamże, s. 32.



MOSTY NADZIEI

118

turowy Kraków doby Władysława Jagiełły nie był bynajmniej miastem 
bezgrzesznym, wolnym od zła i występku, to ludzie odmiennych kultur, 
wyznań i języków koegzystowali w nim na ogół bez poważnych kolizji 
– stan taki uważając z resztą za oczywisty. W poszukiwaniu i budowaniu 
mostów nadziei konstatacja ta, przecząca stereotypowemu postrzeganiu 
wieków średnich może być dobrym punktem odniesienia dla współcze-
snych debat, badań i poszukiwań źródeł polskich, a w szczególności kra-
kowskich tradycji wielo- i międzykulturowej otwartości.

•
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THE OBVIOUSNESS OF COEXISTENCE –  
INTERCULTURAL RELATIONS  IN THE CAPITAL  

OF WŁADYSŁAW JAGIEŁŁO’S MONARCHY

The courts of medieval Europe essentially constituted an environment in which 
cross-cultural contacts occurred rather frequently. The court of Władysław Jagiełło may 
be a good case in point here. The ruler, brought up in the Ruthenian traditions of pagan 
multicultural Lithuania, who, baptised, entered the circle of the culture of the Latin West 
and became a Catholic Polish monarch. Gradually acquiring new knowledge, new ex-
periences and new cultural competences, the ruler never completely renounced his old 
habits, customs and traditions – skilfully synthesizing them also in the circle of people 
in his environment.

Krakow, the capital of the Jagiellonian monarchy was also a multicultural, multi-religious 
and multi-ethnic city. Within the walls of this city of diversity was considered something 
natural and obvious, not interfering with the relatively harmonious coexistence of mem-
bers of the communities living there. This harmony was given a new dynamics with 
the reopening, upon the efforts of the royal couple – Jadwiga and Jagiełło – the Kraków 
Studium Generale. Today, when tolerance for diversity seems to have again become  
a problem, Kraków of the days of Władysław Jagiełło may constitute a positive example 

of solving problems related with such an attitude.




