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Cazimir Jagiełłończyk (1427‑1492) a tras concluzia corespunzătoare din soarta 
fratelui său, astfel încât s‑a mulţumit să domnească la el acasă. Ajungând prin suc‑
cesiune rege al Lituaniei în 1440, el dispunea de resurse de putere proprii cu aju‑
torul cărora a putut să submineze poziţia vicleanului episcop de Cracovia şi a 
baronilor polonezi. Şi‑a găsit o mulţime de aliaţi printre nobilii de rang inferior şi 
clerul de jos mai tânăr şi mai ambiţios. Ca mulţi dintre contemporanii săi din alte 
părţi ale Europei – Ludovic al XI‑lea în Franţa, Henric al VII‑lea în Anglia sau 
Ferdinand şi Isabela în Spania –, el s‑a străduit să construiască o grupare naţională 
la Curte care să se poată opune drepturilor de proprietate ale clerului şi nesupunerii 
notorii a nobililor de rang înalt. Eforturile sale au fost suţine prin războiul cu Ordinul 
Teuton din 1454‑1466 şi răsplătite prin cucerirea Prusiei Regale, a regiunilor 
Oświęcim (1454), Rawa şi Bełz (1462) şi Sochaczew (1476). În ultimul sfert al 
secolului ajunsese să fie perceput ca „Părinte al Europei Centrale”. Din luptele 
dinastice dintre Jagiełłoni, Casa de Luxemburg şi Casa de Anjou, Jagiełłonii erau 
cei care ieşeau triumfători – un concurent inevitabil, dar şi o contrapondere a pre‑
zenţei ameninţătoare a Habsburgilor în Austria. Fiul său cel mai mare, Władysław 
(1456‑1516), a fost ales rege al Boemiei în 1471, iar în 1490, rege al Ungariei; al 
doilea fiu, Kazimierz, căruia i‑a fost oferit odată tronul Ungariei de către un grup 
de rebeli maghiari, a murit în 1483 şi a fost sanctificat; ceilalţi trei fii – Jan Olbracht 
(Jan Albert), Aleksander şi Sigismund s‑au succedat pe rând la tronul Poloniei; cel 
de‑al şaselea fiu, Ferdinand (1468‑1503), a devenit cardinal; fiica, Zofia, s‑a 
căsătorit cu fratele electorului de Brandenburg şi a fost mama lui Albrecht von 
Hohenzollern, ultimul Mare Maestru al Ordinului Teuton. Educaţia acestor copii a 
fost încredinţată istoricului Jan Długosz, fost secretar al episcopului Oleśnicki şi 
canonic al Cracoviei. Alături de Ostroróg, Weit Stoss (Wit Stwosz), pictorul şi 
sculptorul de la Nürnberg, Filippo Buonacorsi, un poet şi diplomat de la San 
Gimignano, şi arhiepiscopul Grigorie de Sanok (1407‑1477), al cărui palat de la 
Dunajów lângă Liov atrăgea unul dintre cercurile umaniste de marcă ale Europei, 
Długosz aparţinea unei galaxii de giganţi intelectuali care au transformat lumea 
jagiełłonă într‑un centru de importanţă internaţională. După cum le‑a spus bătrânul 
rege fiilor săi, „Voi aveţi doi taţi – pe mine şi pe părintele Jan” – un comentariu 
potrivit al fericitei coincidenţe a puterii politice şi realizărilor în domeniul cultural. 
La moartea regelui, pe 7 iunie 1492, mulţi aveau să‑l jelească, pe bună dreptate. 
(Vezi harta 9.)

Jan Olbracht (1459‑1501) nu a avut o soartă de invidiat. Nu era uşor pentru un 
bărbat de vârstă medie să calce pe urmele unui asemenea tată, nici să‑i ofere 
sprijin fratelui său Aleksander în eşecurile sale din Lituania. Atât Marele Cnezat al 
Moscovei, în afara graniţelor ţării, cât şi magnaţii din interiorul lor aşteptaseră 
răbdători moartea bătrânului rege, pentru a putea declanşa atacul bine calculat asu‑
pra fiilor lui. Jan Olbracht şi‑a căutat un refugiu în concesii irecuperabile făcute 
nobililor, în special la faimosul Seim de la Piotrków din 1496, şi în expediţia dusă 
cu îngâmfare în Moldova în 1497. Dacă nu ar fi fost măreaţa fortificaţie Barbakan 
construită la Cracovia în cadrul pregătirilor militare, această ultimă aventură ar fi 
fost cu totul dată uitării.
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Harta 9. Teritoriile Jagiełłonilor (cca 1500)

Aleksander (1461‑1506) nu a avut nici el parte de o soartă mai bună. Ca mare 
duce al Lituaniei din 1492, el era ţinta preferată a intrigilor dinspre Marele Cnezat 
al Moscovei. După căsătoria cu Helena, fiică a lui Ivan al III‑lea, conform planului 
Consiliului său, ce intenţiona în acest mod să înfrâneze impulsurile primului cneaz 
al Moscovei, care se proclamase „domn al întregii Rusii”, el a căzut mai întâi vic‑
timă a revoluţiei din ţară, apoi atacului din afară. Faptul că soţia lui era de confe‑
siune ortodoxă a devenit un pretext pentru diverse acuzaţii fabricate despre persecuţii 
religioase. Boierii săi erau îndepărtaţi de el fie cu ameninţări, fie cu mită, fie prin 
linguşiri. Protestele regelui au fost interpretate ca semne de slăbiciune. În mai 1500, 
ruşii au trecut la atac; pe 14 iulie, pe malul râului Vedroşa i‑au zdrobit pe lituanieni, 
luându‑l captiv pe conducătorul lor, principele Ostrogski. Aliaţii din Crimeea ai 
ruşilor au năvălit pe teritoriul polonez şi au traversat Vistula, luând peste 50.000 de 
prizonieri. Briańsk, Nowogród Siewierski, Wiaźma, Toropiec şi Dorohobuż au 
fost ocupate. În 1501, alte forţe lituaniene au fost făcute una cu pământul lângă 
Mścisław; o forţă auxiliară teutonă, sub conducerea lui von Plattenberg, a fost 
zdrobită la Helmet. În 1502, Hoarda de Aur, pe vremuri puternică, a fost risipită 
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pentru totdeauna. În 1503, într‑o scrisoare deschisă, Helena Ivanovna i‑a luat în 
mod public apărarea soţului ei, denunţând minciunile şi violenţele tatălui. Nu a avut 
nici un efect. S‑a semnat un armistiţiu pe şase ani, în care toate cuceririle lui Ivan 
rămâneau intacte. Războiul avea să continue, cu întreruperi, până în 1537. În Polonia, 
Aleksander era la fel de puternic ca o frunză în vânt. Pe 25 octombrie 1501, înainte 
de încoronare, a semnat un document în care senatorii regatului se puseseră de acord 
la Mielnik cu membrii Consiliului lituanian, arogându‑şi puteri constituţionale 
extinse. Acest act nu a fost niciodată pus în aplicare. În 1504, pretenţiile Senatului 
au fost atacate vehement de arhiepiscopul Łaski, în fruntea unei grupări disidente 
de nobili care cereau un singur om să ocupe mai multe funcţii înalte în stat. S‑au 
auzit şi voci care au cerut restituirea tuturor pământurilor Coroanei, date în arendă 
senatorilor, sau „executarea” tuturor legilor legate de privilegiile nobilimii. Acesta 
a fost începutul aşa‑zisei „Mişcări Executorii”, care avea să joace un rol important 
în politica poloneză din următorii şaizeci de ani. În 1505, la Seimul de la Radom, 
regele a retras concesiile făcute anterior Senatului, acceptând cererile Camerei 
Inferioare (Izba poselska – „camera trimişilor” sau a „deputaţilor”). Constituţia 
Nihil novi a stabilit principiul ca „nimic nou”, nici o lege sau impozit să nu poată 
fi introduse fără acordul întregii nobilimi.

Zygmunt I Stary (Sigismund cel Bătrân) (1467‑1548) şi‑a primit porecla către 
sfârşitul vieţii. La începutul domniei sale, când nu avea nici 40 de ani, a adus un 
nou stil şi suflu sorţii incerte a fratelui său. Fiindcă domnise în Silezia în numele 
fratelui său mai mare, Vladislav, era obişnuit să guverneze; în plus, petrecuse câţiva 
ani la curtea de la Buda, căpătând de la o vârstă fragedă gustul pentru patronajul 
artelor. Cu mult înainte de cea de‑a doua căsătorie a sa, cu Bona Sforza în 1518, el 
adusese numeroşi italieni la Cracovia şi era interesat de arhitectură şi muzică. Ca 
viziune politică, era un conservator hotărât, preferând să se bazeze pe magnaţii 
Senatului şi pedepsindu‑i cu severitate atât pe rebeli, cât şi pe eretici. În chestiuni 
externe, el a optat pentru o deschidere faţă de Habsburgi. Această nouă linie politică 
a fost definitivată la Congresul de la Viena din 1515, unde a fost semnat un dublu 
contract de căsătorie. Tânărul Ludovic Jagiełłon (Ludwik Jagiełłoński), rege al 
Ungariei şi Boemiei, avea să se căsătorească cu Maria, fiica împăratului; iar fiul 
împăratului, Ferdinand, o va lua de soţie pe Anna Jagiełłonka. Aranjamentul acesta 
prezenta clare avantaje pentru Jagiełłoni. Elimina pricina unor potenţiale conflicte 
legate de Ungaria sau Boemia, înlăturând totodată ameninţarea unei apropieri între 
Austria, Moscova şi Ordinul Teuton. Lui Sigismund îi lăsa libertatea să‑şi aducă 
bătăliile la est şi la nord fără să se teamă de o intervenţie din vest. Pe de altă parte 
însă, această mişcare avea şi ea riscul ei. Dacă tânărului Ludovic supravieţuia, atunci 
moştenirea Jagiełłonilor se păstra; dacă însă murea, aceasta trecea în mâinile rude‑
lor lui din Casa de Habsburg. La început, lucrurile au mers bine. Sigismund ţinea 
Marele Cnezat al Moscovei departe de graniţele Ordinului Teuton. Însă iniţiativa 
reală în Europa Centrală depăşea sfera lui de influenţă. Otomanii lui Suleiman 
Magnificul deja porniseră la atac. În 1521 au cucerit Belgradul; în 1522, Rodosul; 
în 1526, Buda. În 1529, Viena era sub asalt. Cel mai rău lucru dintre toate, din 
perspectiva lui Sigismund, era că Ludovic Jagiełłon murise în bătălia de la Mohács, 
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fără a lăsa în urmă un moştenitor. Regatul său boemian trecea fără discuţie în mâi‑
nile lui Ferdinand de Habsburg; regatul său ungar a fost transformat într‑un câmp 
de bătălie revendicat de Habsburgi, otomani şi nobilii unguri sub conducerea lui Jan 
Szapolyai. Întreaga Europă Centrală era în fierbere, iar partea jagiełłonă a moşteni‑
rii ei se micşorase considerabil.

Războaiele purtate de Sigismund au fost în mare parte determinate de împreju‑
rările epocii. Agresiunea Marelui Cnezat al Moscovei, îndreptată într‑o primă fază 
doar împotriva Lituaniei, viza acum şi Polonia. În 1507‑1508, acelaşi Michał Gliński 
care se făcuse remarcat în slujba lui Aleksander se afla acum în fruntea unei revolte 
la Wilno. Sigismund, venit direct de la încoronarea sa de la Cracovia, l‑a gonit pe 
Gliński în exil şi a respins forţele muscalilor care îi săriseră în ajutor. Replica ţaru‑
lui a venit în 1512, şi ţarul şi‑a susţinut atacurile tenace vreme de zece ani. Ocupaţia 
oraşului Smolensk costa în fiecare an vieţile a 10.000 de oameni; numai după o 
bătălie lângă Orşa, pe 8 septembrie 1514, principele Ostrogski a numărat 30.000 de 
cadavre de soldaţi ruşi, printre care 1.500 de boieri. Cu toate acestea, muscalii nu 
cedau. Ca întotdeauna, deviza lor era: U nas mnogo ludiei („Noi avem mulţi 
oameni”). Gliński a luat Smolenskul prin trădare şi l‑a apărat. A treia campanie, 
din 1534‑1537, iniţiată de Sigismund în timpul minoratului lui Ivan cel Groaznic, 
nu a fost nici ea decisivă; s‑a încheiat cu un al treilea armistiţiu.

Tot acest conflict cu Moscova s‑a aflat şi la baza ultimului mare război teuton. 
Albrecht von Hohenzollern fusese convins de ţar să solicite nişte modificări ale 
Tratatului de la Torun din 1466; iar în 1519, micile altercaţii de la hotare s‑au 
transformat deodată în război. Königsberg a fost atacat, iar Marele Maestru a scăpat 
de o umilitoare capitulare numai datorită sosirii la timp a unor trupe de mercenari 
danezi şi germani. Însă armistiţiul din 1521 a coincis cu începutul Reformei protes‑
tante. De‑a lungul a numai câteva luni, Marele Maestru a fost martor al decimării 
rândurilor Ordinului său catolic de cruciaţi prin convertiri în masă la luteranism. 
Armata lui s‑a evaporat pur şi simplu. În 1525, pentru a se salva, el l‑a implorat pe 
Sigismund să transforme Prusia într‑un fief secular al Regatului Poloniei şi să accepte 
candidatura lui ca duce ereditar al acestui fief. Prima confirmare a vasalităţii Prusiei 
a avut loc pe 10 aprilie 1525 în Piaţa Centrală din Cracovia. De atunci, Albrecht 
von Hohenzollern avea să rămână un supus loial al Poloniei şi un participant activ 
în viaţa politică a ţării*.

* Cu toate că se presupune cel mai adesea că Ordinul Teuton a dispărut după laicizarea Prusiei 
în 1525 şi a Livoniei în 1561, el a supravieţuit până în zilele noastre. În 1527, puţinii cavaleri 
catolici care nu au părăsit Prusia pentru a pleca în Livonia s‑au stabilit la Marienthal 
(Mergentheim) în Württemberg şi l‑au ales pe primul dintr‑o nouă şi neîntreruptă serie de 
Mari Maeştri – Walter von Cronberg. După aceea, din vremea arhiducelui Maximilian de 
Austria, rege titular al Poloniei, care a fost Mare Maestru din 1595 până în 1618, Ordinul 
a intrat treptat în sfera de influenţă a Habsburgilor; în final, sediul lor a fost transferat la 
Viena. În multe locuri din Germania şi Austria au fost înfiinţate centre de comandă. Şi azi 
mai pot fi văzute mărturii arhitectonice impresionante ale activităţii Ordinului: printre altele, 
la Mergentheim, la Marburg şi la Rykhoven în Belgia. Marele Maestru din zilele noastre, 
Dom Ildefons Pauler, locuieşte la Viena pe Singerstrasse 7 – în casa în care a locuit odată 
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Între timp, la graniţa de sud‑est aveau loc tulburări neîncetate. Dificultăţile cu 
care Jagiełłonii se confruntau în Marele Cnezat al Moscovei şi Prusia au fost inter‑
pretate de supuşii otomanilor ca un drept de a jefui teritoriile poloneze. Deja din 
1412, marele duce Witold începuse să construiască un lanţ de fortăreţe pe malul 
drept al Niprului, amplasând acolo garnizoane de mercenari tătari cunoscuţi sub 
numele de Kazak sau „aventurieri liberi”. Aceste comunităţi de graniţă au atras un 
număr tot mai mare de iobagi slavi fugari şi de oameni în afara legii, formând nucleul 
aşezărilor cazace de mai târziu. Dar cazacii au adoptat repede stilul de viaţă prădă‑
tor al tătarilor, şi pe la sfârşitul secolului al XV‑lea ajunseseră să facă ei înşişi 
incursiuni în Polonia pentru a jefui. În 1498 au ajuns la Jarosław, la vest de Liov, 
iar în 1502, la cotitura Vistulei aproape de Sandomierz. Aceste ameninţări trebuiau 
să fie contracarate de obrona potoczna. Însă nici cazacii, nici tătarii nu puteau fi 
convinşi să îşi schimbe comportamentul pentru o perioadă mai lungă. Mai mult, 
după mai bine de un secol de vasalitate faţă de regele Poloniei, domnii Moldovei 
au preferat să‑şi declare vasalitatea faţă de Poarta Otomană. În 1497, Ştefan cel 
Mare al Moldovei a respins expediţia disciplinară poloneză la Kozin în Bucovina, 
introducând astfel încă un element de nesiguranţă în politica şi aşa destul de confuză 
din regiune. În următorii treizeci de ani, Moldova şi‑a realizat propriile ambiţii, 
făcând diverse incursiuni pe linia de expansiune a otomanilor în bazinul Dunării, 
astfel încât o confruntare violentă cu polonezii devenea iminentă. În anul 1529, în 
numele sultanului – dar fără permisiunea acestuia –, domnitorul Moldovei, Petru 
Rareş, a atacat regiunea de graniţă Pocuţia (Pokucie). Acolo, pe malurile Nistrului, 
la Obertyn, pe 22 august 1531, Rareş s‑a confruntat cu hatmanul Jan Tarnowski, 
care avea o forţă relativ mică, de 6.000 de oameni. Atacurile furibunde ale armatei 
moldovene, care număra aproximativ 17.000 de călăreţi, au eşuat de fiecare dată, 
nereuşind să spargă tabor‑ul, fortul mobil al polonezilor; până când la sfârşitul zilei 
garnizoana poloneză a atacat, gonindu‑i pe adversari de pe câmpul de luptă. A fost 
o victorie clasică – triumful combinat al unei tactici bine gândite şi al obrona 
potoczna. Zece ani mai târziu, când domnitorul ghinionist avea să fie detronat la 
porunca sultanului otoman, înlăturarea lui a fost declarată o meritată pedeapsă pen‑
tru cineva care „l‑a tulburat pe cel mai bun prieten al Porţii, regele Poloniei”.

Sigismund al II‑lea August (Zygmunt August, 1520‑1572) a fost educat pentru 
a fi rege încă din leagănul său aurit. În 1529, el a fost ales formal la tronul polo‑
nez din dorinţa tatălui său şi a început să conducă sub supravegherea acestuia ca 
mare duce în Lituania. Astfel, vreme de aproape douăzeci de ani, au fost doi regi 
Sigismund – „cel Bătrân”, la Cracovia, şi „August cel Tânăr”, la Wilno. Contrastul 
era izbitor. În ciuda manierelor regale şi a unei educaţii cosmopolite, Sigismund 
al II‑lea era total lipsit de ambiţia de a se impune a unui principe renascentist tipic. 
Caracterul său era temperat, iar în anii de mai târziu, vădit melancolic. Nu era deloc 

Mozart – şi comandă trei provincii cu centrele la Passau, Freisag şi Lana în Italia. În ciuda 
legendei romantice care a inspirat în 1813 înfiinţarea Ordinului Crucii de Fier în Prusia – şi 
mai târziu, în scrierile lui Alfred Rosenberg, unele dintre fanteziile exagerate ale ideologiei 
naziste –, Ordinul Teuton modern s‑a limitat la acţiuni religioase şi caritabile practice, 
rămânând un instrument loial al Vaticanului în Europa Centrală, în ciuda obscurităţii sale.
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un înţelept rupt de realitate, însă îşi administra teritoriul cu o graţie şi o relaxare la 
limita nonşalanţei. Îl interesau toate mişcările progresiste ale epocii, de la teologia 
protestantă până la politica „executorie” şi, după cum era de aşteptat, le lua partea 
celor mai slabi, care luptau contra privilegiilor episcopilor şi marii nobilimi. Însă 
nu tolera violenţa sau părtinirea, refuzând categoric să se implice în disputele reli‑
gioase ale vremii. Renumita sa afirmaţie cum că el este „rege al oamenilor, şi nu al 
conştiinţelor lor” completa într‑un fel remarca tatălui său către învăţatul doctor Eck: 
„Sire, permiteţi‑mi să fiu rege şi al oilor albe, şi al celor negre”. Viaţa sa personală 
se desfăşura sub privirile opiniei publice, lucru care i‑a produs o profundă durere. 
Mama lui, Bona Sforza, care acumulase o influenţă politică considerabilă în ultimii 
ani de viaţă ai bătrânului rege Sigismund, a recurs la cele mai disperate tactici ale 
scorpiei renascentiste tipice. În 1545, ea a otrăvit atmosfera primei căsnicii a fiului, 
otrăvind‑o apoi la propriu pe soţia lui abandonată. În 1547 a fost ofensată de căsă‑
toria secretă a fiului cu văduva Barbara Radziwiłł, fiica hatmanului lituanian, şi 
există suspiciuni cum că ar fi otrăvit‑o şi pe aceasta. În 1556, Bona Sforza a fugit în 
sudul Italiei, în ducatele ei de origine – Bari şi Rossano –, luând cu sine 430.000 de 
ducaţi de aur, plus bijuterii din tezaurul regal. Aceşti „bani napoletani”, împrumu‑
taţi regelui Spaniei, au constituit un obiect de dispută până în secolul al XVIII‑lea. 
Totuşi, Sigismund nu s‑a bucurat de înţelegere nici din partea Seimului. Era un 
parlamentar înnăscut şi a trecut peste multe ofense în speranţa unei reconcilieri. 
Când propriii lui adepţi s‑au plâns cu amărăciune de modul cum domeniile Coroanei 
erau încă date în schimbul unor favoruri şi garanţii, se spune că ar fi replicat ridicând 
din umeri, încurcat că a trebuit să le ipotecheze, fiindcă nu avea ce să mănânce. Însă 
niciodată nu le‑a iertat supuşilor săi faptul că s‑au amestecat în iubirea sa pentru 
frumoasa Barbara. La Seimul din 1548, primul de sub domnia lui, el a fost supus 
unui interogatoriu matrimonial detaliat, Senatul propunându‑i să aranjeze un divorţ:

Regele: [...] Fiecare are dreptul să‑şi aleagă soţia, iară nu altcineva să i‑o aleagă. Şi 
eu mi‑am ales‑o, după cum e legea lui Dumnezeu, iar acum nu se cuvine s‑o părăsesc, 
căci nu aş putea să fac un asemenea lucru fără a‑mi împovăra conştiinţa. [...] În zadar 
a ne sfădi acum despre lucruri care nu se pot desface şi pentru care nu există o pricină 
îndreptăţită să se desfacă.
Arhiepiscopul: Milostive rege, s‑ar putea găsi pricini îndeajuns de îndreptăţite ca să 
se poată desface.
Regele: Ar putea cineva cu o conştiinţă încăpătoare, dar eu nu.
Trimisul Piotr Boratyński: [...] dar Măria Ta, cu mila Voastră amintesc că aţi binevoit 
a umili nu doar poziţia persoanei Voastre regale, dar şi a supuşilor Voştri luându‑vă 
de soţie o supusă, şi cu osebire dintr‑o asemenea familie şi dintr‑un asemenea norod 
care abia de o sută cincizeci de ani ex summa et inculta barbarie au primit credinţa 
creştină adevărată, şi tot în acel veac tânăr abia de la noi polonezii au primit rangul 
de cavaleri şi blazoanele6.

Sigismund a suportat aceste insulte. Apoi Seimul, după ce mai înainte refuzase 
plata impozitelor anuale pe un an, a cedat. Barbara a fost încoronată. Însă când, la 
scurtă vreme după aceea, regina a murit, regele a rămas neconsolat. Cea de‑a treia 


