
Pomiędzy dużym ruchem osiedleń-
czym ludności niemieckojęzycznej

na terenie Europy Wschodniej w śred-
niowieczu a migracją zarobkową lud-
ności polskojęzycznej do Niemiec
u schyłku XIX wieku wymienić można
z pewnością wiele innych przykładów
migracji. Wędrowały także elity – stu-
denci, kupcy, rzemieślnicy, żołnierze.
Rzecz jasna także członkowie panują-
cych rodów, ponieważ mądra polityka
małżeńska była jednym z  kluczy do
sukcesu dynastii. Już Piastowie nawią-

zywali stosunki między rodami panu-
jącymi w obu państwach. Jak dowiodły
badania, od X do XIII wieku zawarto
47 małżeństw tego typu, najbardziej
znane były zaślubiny Rychezy, wnuczki
Ottona II, z polskim królem Mieszkiem
II. Później, w XV i XVI wieku, Jagiel-
lonowie wydawali za książąt niemiec-
kich swoje córki. Dotyczyło to zwłasz-
cza licznych córek Kazimierza Jagiel-
lończyka i Elżbiety Rakuszanki, które
wzbudzały niemałe zainteresowanie
w Rzeszy. Z powodu pochodzenia były

one atrakcyjnymi kandydatkami dla
wszystkich niemieckich książąt, za-
równo tych panujących w  głównych
księstwach Rzeszy, jak i pomniejszych. 

Najbardziej znane były pierwsze
jagiellońskie zaślubiny, których pun-
ktem kulminacyjnym stało się wesele
w  Landshut w  1475 roku. Książęta
z Landshut byli z pewnością zamożni,
ponieważ kopalnie srebra w ich tyrol-
skich posiadłościach przynosiły ogrom-
ne zyski. Jerzy Bogaty starał się o rękę
Jagiellonki przez dwa lata. Wielokrotnie
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W 1475 roku Jadwiga Jagiellonka wyszła za mąż za księcia Bawarii-Landshut
Jerzego Bogatego. Ich wesele zorganizowane w Landshut było jedną

z największych uroczystości w średniowiecznej Europie. Nie było to jednak
pierwsze małżeństwo polsko-niemieckie ani też pierwsza migracja

transgraniczna. Te bowiem od zawsze były wpisane w historię Niemiec i Polski. 

Wesele w Landshut,
czyli Jagiellonki

wydane do Niemiec
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Jadwiga Jagiellonka i Jerzy Bogaty, fragment malowidła z ratusza w Landshut
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wysyłano poselstwa z Bawarii do Polski
i z Polski do Bawarii, ponieważ zaślu-
biny prowincjonalnego księcia z córką
króla, bez względu na to, jak byłby
bogaty, wymagało dobrych powodów.
A te się znalazły: Kazimierz liczył na
wsparcie w swoich staraniach o utrzy-
manie Czech, którymi rządził brat
Jadwigi Władysław II Jagiellończyk. 

Ślub

W Boże Narodzenie 1474 roku
król Kazimierz zabrał niemieckich
gości do Radomia, gdzie doszło do
porozumienia i ogłoszenia zaręczyn.
Musiało upłynąć jednak trochę czasu,
zanim mogło się odbyć wesele. Tak
wielka uroczystość wymagała staran-
nych przygotowań. Komitet organi-
zacyjny zadbał o program uroczystości,

niezbędne obiekty, wyżywienie, za-
kwaterowanie gości itp. W  Wenecji
zakupiono mnóstwo aksamitu i  jed-
wabiu, aby odziać służbę w jednolite
stroje oraz uszyć derki dla koni bio-
rących udział w  zawodach. Zamó-
wiono także wiele innych tkanin,
a w Landshut i pobliskim zamku za-
trudniono ponad 20 tkaczy specjali-
zujących się w jedwabnych tkaninach,
którzy musieli pracować przez kilka
tygodni. Biżuterię ślubną dla panny
młodej kupiono w  Kolonii i  Stras-
burgu, a złotnicy i srebrnicy z Landshut
pracowali bez wytchnienia przez ko-
lejne miesiące, wyrabiając pierścienie,
wazy, kubki, ozdoby dla koni itp.
Ówczesne kroniki, a przede wszystkim
„wielki rachunek” za całe wydarzenie,
stanowią wyjątkowo miarodajne źródła
dotyczące wesela w Landshut.

W październiku 1475 roku Kazi-
mierz wraz z  córką Jadwigą i  świtą
przybył do Wittenbergi, gdzie przyjęła
ich delegacja z Landshut. Jednak nie
wszystko szło tak, jak powinno. Doszło
do opóźnień. Kazimierz był oburzony,
że Jerzy nie wyszedł osobiście na spot-
kanie narzeczonej, i  wstrzymał na
kilka dni dalszą podróż. Gdy już wy-
ruszono, z powodu wybuchu epidemii
świta musiała nadłożyć drogi. Jadwiga
przybyła do Landshut dopiero w po-
łowie listopada. Przywiozła co najmniej
620 koni, damy dworu, spowiednika,
służących i trębaczy. Miała też ze sobą
imponujący posag, na który składały
się adamaszkowe płaszcze, futra z kuny,
jedwabne szale, derki, srebrne wazy,
obrusy i wiele innych przedmiotów.
Rankiem pannę młodą powitało wielu
dostojników. Tak opisano to wyda-

Herby Wittelsbachów i Jagiellonów z zamku Burghausen, rezydencji Jadwigi i Jerzego
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rzenie w ówczesnej kronice: Gdy kró-
lowa nadjeżdżała, książęta zsiedli z koni,
a wraz z nimi kilku panów i szlachciców,
i  razem udali się do jej powozu. […]
Królowa siedziała w swoim złotym powozie.
Miała na sobie złotą szatę wierzchnią,
a jej twarz, za wyjątkiem oczu, spowĳała
chusta. Nie opuszczając swojego powozu,
wyciągnęła rękę i ukłoniła się książętom.
Ci pokłonili się nadzwyczaj nisko.

Złotą karetę Jadwigi ozdabiały cztery
rzeźbione złocone lwy, na trzymanych
przez nie tarczach widniały herby
Królestwa Polskiego. Przybywająca ze
wschodu królewna musiała się wy-
dawać odrobinę egzotyczna, ponieważ
poprzedzało ją czterech Litwinów na
małych koniach […] ubranych jak Turcy,
z kołczanami, łukami i innymi tureckimi
narzędziami.

Na łące pod miastem pannę młodą
przywitali jej przyszły mąż oraz cesarz
Fryderyk III. To wtedy przyszli mał-
żonkowie ujrzeli się po raz pierwszy.
Orszak zaprowadził Jadwigę i jej świtę
do miasta, w którym od tygodni pa-
nował rodzaj stanu wyjątkowego i roiło
się od ludzi. Zaraz po przyjeździe uda-
no się do kościoła, gdzie Jagiellonkę
przystrojono w strój właściwy pannie
młodej: W dniu ślubu królowa miała na
sobie drogocenną suknię uszytą na miarę
zgodnie z polską tradycją; była to czerwona
szeroka suknia z atłasowego jedwabiu z sze-
rokimi długimi rękawami, w całości hafto-
wana przepięknymi perełkami. Następnie
zaprowadzono ją do ołtarza. Gdy chór
i  organista zaraz po zaślubinach od-
śpiewali Te Deum laudamus, 18-letnia
Jadwiga zalała się łzami. Można tylko
zgadywać, dlaczego. Bała się przyszłości
w obcym kraju? Z powodu podekscy-
towania i wyczerpania? A może było
to zachowanie zgodne ze średnio-
wieczną etykietą? Może bała się uro-
czystych pokładzin, które nieuchronnie
nastąpią po ceremonii zaślubin? Te
miały miejsce w domu mieszczańskim,
w którym zakwaterowano pana mło-
dego i wszystkich ważniejszych gości.
Tylko cesarz i jego syn nocowali w bu-
dynku celnym, który odpowiednio za-
adaptowano do tego celu.

Wesele

Drugi dzień rozpoczął się długą
procesją weselną do kościoła. Po mszy

świętej zorganizowano ucztę, którą
liczni goście spożywali w  różnych
kwaterach. Podano 32 dania, w  tym
potrawy mięsne i  rybne, dziczyznę
i  drób oraz ciasta. Wszystko to wy-
magało zgromadzenia niewyobrażal-
nych ilości jedzenia, bo należało ob-
służyć ponad 10 tys. gości, i to przez
kilka dni. W zachowanym w Bawar-
skiej Bibliotece Państwowej „dużym
rachunku” za uroczystość wymienia
się m.in. 323 woły, 11,5 tys. gęsi, 40

tys. kurczaków, 194 345 jaj, 140 funtów
rodzynek, 730 funtów fig, trzy wiadra
miodu, 1,5 kwintala szafranu, 338
funtów pieprzu, 75 tys. krabów i wiele
więcej. Naturalnie rolnicy z pobliskich
okolic mieli w tym swój udział. Więk-
sze gospodarstwa musiały dostarczyć
po trzy kurczaki, a każdy okręg sądowy
po 500 gęsi. Za przygotowanie potraw
odpowiadało 146 kucharzy.

Po posiłku na szerokiej głównej
ulicy starego miasta odbyły się turnieje,

Książę Jerzy i Jadwiga, fragment witraża z ratusza w Landshut
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w  których wziął udział także książę
Jerzy. Te zaś nie były jedynie rozrywką.
W  jednej z  kronik czytamy: Książę
Krzysztof Bawarski pokonał Polaka. Obaj
trafili dobrze, a  Polakowi połamała się
kopia. Książę powalił również konia Po-
laka. Kiedy Polak leżał już na ziemi,
książę Krzysztof wykonał zwrot na koniu
i  znów natarł na przeciwnika. Leżący
chłopak krzyknął tak głośno, że zagłuszył
wszystkich. 

Wieczorem w  ratuszu odbyły się
tańce, które kontynuowano następnego
dnia. Jadwiga pojawiła się we wspa-
niałej szacie z  adamaszku, złotego
sukna i  futer z  dużą ilością ozdób.
Cesarz Fryderyk III poprosił ją o pierw-
szy taniec wieczoru. Uroczystość trwa-
ła cały tydzień, mimo że niektóre wy-
soko postawione osobistości opuściły
Landshut wcześniej. Po zakończeniu
ceremonii prawie 10 tys. mieszkańców
miasta mogło wreszcie odetchnąć.
Nie musieli już własnym sumptem
utrzymywać około 9 tys. koni należą-
cych do gości. 

Wesele w  Landshut było jedną
z najbardziej wystawnych uroczystości
w całym średniowieczu. Książę Jerzy
pokazał swoje bogactwo, a polska de-
legacja udowodniła, że jej ojczyzna
jest na tym samym poziomie cywili-
zacyjnym co Bawaria. Uroczystość
wywarła na wszystkich tak duże wra-
żenie, że rozprawiały o  nim także
kolejne pokolenia. Kiedy pod koniec
XIX wieku popularność na bawarskiej
prowincji zyskiwał historyzm, ratusz
w Landshut ozdobiono malowidłami
ściennymi wykonanymi przez mo-
nachijskich artystów, na których
przedstawiono wesele w  całej oka-
załości. Obrazy były tak kolorowe,
że rozbudzały wyobraźnię mieszkań-

ców. W  konsekwencji dość szybko
narodził się pomysł rekonstrukcji
wesela. Pierwsza z nich miała miejsce
w 1903 roku w formie parady z udzia-
łem 248 aktorów przebranych w his-
toryczne kostiumy. Od tamtej pory
odbywa się ona regularnie, obecnie
organizuje się ją co cztery lata, za
każdym razem z coraz większym roz-
machem. Ostatnia rekonstrukcja miała
miejsce w 2017 roku, a wzięło w niej
udział ponad 2 tys. mieszkańców
Landshut. Wydarzenie obejrzało ok.
600 tys. gości. Najbliższe obchody
miały się odbyć w 2021 roku, ale ze
względu na pandemię zostały prze-
sunięte na 2023 rok.

Niemieccy książęta
i polskie króleWNy

Wesele w Landshut otworzyło całą
serię polsko-niemieckich ślubów. Przez
dwa następne pokolenia jagiellońskie
królewny wychodziły za mąż za książąt
Frankonii, Saksonii, Pomorza, Bran-
denburgii i Brunszwiku-Wolfenbüttel.
Małżeństwo Hohenzollerna, margra-
biego Friedricha von Brandenburg-
-Ansbach, z siostrą Jadwigi Zofią miało
szczególne konsekwencje. Było aran-
żowane bardzo długo, ponieważ polski
dwór królewski początkowo nie był
szczególnie zachwycony propozycją
małżeństwa z prowincji frankońskiej.
Jednak Hohenzollern skorzystał ze
sposobności, jaką było wesele w Lands -
hut, i  przybył na nie z  imponującą
świtą – kronikarze donoszą o ponad
1300 jeźdźcach. Wywarło to odpo-
wiednie wrażenie na Kazimierzu Ja-
giellończyku, który ostatecznie dał za
wygraną, dzięki czemu w 1479 roku
małżeństwo Friedricha i Zofii zostało

zawarte we Frankfurcie nad Odrą.
Ich związek okazał się szczęśliwszy
niż Jerzego i Jadwigi, Zofia urodziła
18 dzieci. Wśród nich był Albrecht
Hohenzollern, ostatni wielki mistrz
zakonu krzyżackiego i pierwszy władca
świeckich Prus Książęcych. 

Podobnie wystawnie świętowano
zaślubiny kolejnej córki Kazimierza
Barbary z  księciem saskim Jerzym
Brodatym w 1496 roku. Z tej okazji
tysiące ludzi przybyło do Lipska. Mał-
żonkowie mieszkali głównie w Miśni,
przyczyniając się do rozwoju tego
miasta. W tamtejszej katedrze pocho-
wano zmarłą księżniczkę z  rodu Ja-
giellonów.

Na koniec warto wspomnieć o Zo-
fii, córce króla Zygmunta I, która
w 1556 roku poślubiła księcia Hein-
richa z Wolfenbüttel. W obcym śro-
dowisku udzielała się intelektualnie
i organizacyjnie, a jej szczególną zasługą
było stworzenie wielkiej kolekcji ksią-
żek, które później stały się trzonem
słynnej Biblioteki w Wolfenbüttel. 

Wszystkie polskie księżniczki i kró-
lewny wydawane za niemieckich ksią-
żąt dysponowały własnym dworem,
polską służbą i  sekretarzami. Pozos-
tawały w bliskim kontakcie ze swoją
ojczyzną, dzięki czemu były ważnym
ogniwem w wymianie informacji mię-
dzy Wschodem a Zachodem, a w róż-
nym stopniu także uczestniczkami
życia politycznego. Ich historie, bez
względu na to, jak bardzo się różniły,
są jednymi z  bardziej ekscytujących
elementów historii stosunków pol-
sko-niemieckich.   
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Spraw Polskich w Darmstadt

Jak Jadwiga i Jerzy komunikowali się między sobą?
Matka Jadwigi pochodziła z dynastii Habsburgów, ale
najprawdopodobniej nie władała językiem niemieckim.
W kronice znalazła się wzmianka o pewnym wydarzeniu
podczas uroczystości: Stał tam polski panicz, który
zawsze był u  boku królowej i  mówił dobrze po
niemiecku, tłumacząc jej na rodzimy język. Po zakoń-
czeniu wesela młodzi przenieśli się do zamku Burg -
hausen, gdzie Jadwiga coraz częściej spędzała czas
samotnie. Jerzy w  tym czasie przebywał głównie
w Landshut i uganiał się za kobietami. Jadwidze to-

warzyszył polski kapelan, a od czasu do czasu odwie-
dzali ją goście z Polski. Powiada się, że nie zaznała
szczęścia w życiu. Niedawno wydana powieść histo-
ryczna Manfreda Böckla Oblubienica z Landshut nosi
podtytuł Tragiczne życie księżnej Jadwigi. Księżniczka
zmarła już w 1502 roku w trakcie karnawału w Burg -
hausen i została pochowana w klasztorze w Raiten-
haslach. Tylko dwie z  jej córek przeżyły dzieciństwo,
dlatego większość terytorium Księstwa Bawarii-Landshut
po śmierci Jerzego w 1503 roku i wojnie o sukcesję
znalazła się w zjednoczonym Księstwie Bawarii. 


