Święta królowa Jadwiga

Marcello Bacciarelli, Królowa Jadwiga.
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Kalendarium
1370 – śmierć Kazimierza Wielkiego;
panowanie Ludwika Węgierskiego.
1382-1384 –po śmierci Ludwika bezkrólewie,
walki o tron Polski.
1374 – Jadwiga urodziła się 18 lutego.
1378 – zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem.
1384 – koronowana 16 października na Wawelu.
1385 – zawarto Unię w Krewie.
1386 – w lutym szlachta polska na zjeździe w Lublinie
wybrała Jagiełłę na swego króla.
1386 – 18 lutego Jadwiga poślubiła Jagiełłę.
1399 – Jadwiga urodziła córkę 22 czerwca;
dziecko zmarło 15 lipca; królowa zmarła 17 lipca.
1997 – kanonizowana przez Jana Pawła II
w Krakowie 8 czerwca.
Jan Matejko, Królowa Jadwiga
(ilustracje: Wikipedia)
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Św. królowa Jadwiga w „Rocznikach” Jana Długosza
(fragmenty Księgi X)
…ukoronowali ją i namaścili na królową polską, oddawszy jej władzę zupełną zarządzania
królestwem, póki by jej nie obmyślono i nie przydano sposobnego do rządów małżonka.
I nie dziw: wiedzieli bowiem, że tak była wychowana i ukształcona, że w niej cnota urodę,
skromność powaby, piękność przymioty serca, czystość dziewicza sławę, a łagodność i
słodycz obyczajów ród zacny przewyższała. Widzieli ją rzadkimi nad podziw wdziękami
od przyrody ozdobioną, ćwiczoną w naukach, układną w obejściu, zachowującą
stateczność i powagę nie tylko urodzeniu swemu, ale i kobiecie właściwą, a przy tym
umiarkowanie, skromność osobliwszą i wstydliwość. Nieba użyczyły jej w darze tak
cudną i wdzięczną postać, jakiej żadne nie wydały wieki, a w niej zamieszkała
skromność, jedyna i najzacniejsza kobiet ozdoba. Zdawało się, że w kolebce wraz z
mlekiem macierzyńskim wpojone jej były wszystkie cnoty. Zaledwo bowiem wyszła z lat
dziecinnych, taki już okazywała rozsądek i dojrzałość, że cokolwiek mówiła albo czyniła,
wydawało jakby sędziwego wieku powagę.

Syracydes.pl

Jadwiga bowiem, pamiętna rozporządzenia ojcowskiego, a układnością i wdzięcznymi
przymiotami młodzieńca ujęta, znanego sobie dobrze i zażyłego, bardziej pragnęła mieć
za męża, niźli obcego poganina, którego nigdy nie widziała, a o którym ją fałszywie
uprzedzono, że nie tylko z postaci, ale i z obyczajów, i całego układu okazywał się dzikim
barbarzyńcem. Podniecali przy tym jej życzenia niektórzy panowie polscy (jak to w
ludziach rozmaite bywają chęci i żądania), a zwłaszcza Gniewosz z Dalewic, podkomorzy
krakowski, który stał się wszystkich Wilhelma, książęcia Austrii, starań, nadziei i
zamysłów narzędziem i powiernikiem, obiecując książęciu, że przy jego pomocy mógł
celu swego dopiąć, i któremu też książę wszystkie skarby swoje i klejnoty powierzył. A
gdy Dobiesław z Kurozwęk, kasztelan krakowski, podówczas zamek krakowski dzierżący
w swojej straży i sprawujący wielkorządy, Wilhelmowi, książęciu Austrii, nie dozwolił
bywać w zamku i bronił do niego przystępu, królowa Jadwiga często z drużyną swoich
dworzan i panien służebnych schodząc do klasztoru św. Franciszka leżącego pod
zamkiem, w refektarzu tegoż klasztoru z Wilhelmem, książęciem Austrii, zabawiała się
wesołą krotofilą i tańcami, skromnie jednak i z największą przyzwoitością.
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Głoszono nadto i liczne są o tym podania, że Jadwiga tak dalece brzydziła się związkami
z Jagiełłą, książęciem litewskim, iż bez względu na przeciwne rady i przełożenia panów
polskich, nie chcąc oddać ręki Jagielle, postanowiła w tym właśnie czasie, kiedy wieść się
rozeszła, że Jagiełło dla objęcia rządów królestwa i zaślubienia Jadwigi jechał do Polski,
związki ślubne z Wilhelmem, książęciem Austrii, od dawna z woli ojca Ludwika jawnie i w
kościele zawarte, wobec swoich dworzan i przychylnych panów uzupełnić sprawą
małżeńską. Ale gdy wbiegł na zamek, gdzie miał z królową Jadwigą wejść do łożnicy, z
rozkazu i za sprawą panów polskich, którym takowe pokładziny wielce się nie podobały,
nie dopuszczony do komnaty sypialnej i z zamku sromotnie wypchnięty, sprawy cielesnej
z królową zaniechać musiał.

Pieczęć majestatyczna królowej Jadwigi z tytulaturą hedwigis dei gracia regina polo[...]
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Jadwiga zaś królowa, tknięta do żywego
takowym Wilhelma z zamku wypędzeniem,
chciała sama dostać się do niego do miasta.
A gdy wrota zamkowe z rozkazu panów
przed nią zawarto, porwawszy siekierę,
którą jej słudzy podali, własną ręką
usiłowała je wyrąbać. Na koniec
zmiękczona prośbami rycerza Dymitra z
Goraja przedsięwzięcia swego zaniechała.
Książę zaś Wilhelm obawiając się, aby go
nie zabito, wymknął się potajemnie z
Krakowa i wrócił do Austrii, zwierzywszy się
swej tajemnicy ledwo kilku osobom, a
wszystkie swoje skarby i klejnoty wielkiej
ceny
zostawiwszy
u
rzeczonego
Gniewosza, podkomorzego krakowskiego,
który je sobie potem przywłaszczył, gdy
Wilhelm nigdy się już o nie nie upominał.
Wojciech Gerson, Dymitr z Goraja.
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Jagiełło, wielki książę litewski, wybrawszy się w celu
objęcia rządów królestwa polskiego i zaślubienia królowej
Jadwigi, z bracią swoimi i licznym dworu orszakiem,
prowadząc z sobą wozy wyładowane skarbami i
rozlicznymi sprzęty i ozdoby, przyjechał wreszcie do Polski.
(…) do Krakowa do królowej Jadwigi zgromadziła się
natychmiast wielka liczba prałatów i panów, którzy
najusilniejszymi prośbami i namowy pracowali nad
Jadwigą, aby z uwagi na tak wielką korzyść wiary
chrześcijańskiej, której od Polaków oczekiwano, nie
wzbraniała się małżeństwa z pogańskim książęciem. Długo
i uporczywie królowa opierała się temu małżeństwu z
powodu związków dawniej już z Wilhelmem zawartych.
Portret Władysława Jagiełły, Wysłała nareszcie jednego z zaufańszych dworzan,
fragment ołtarza
Zawiszę z Oleśnicy do książęcia Jagiełły z poleceniem, aby
z Katedry Wawelskiej,
go poznał, przypatrzył się jego twarzy i postawie, a potem
ok. 1475–1480.
jak najspieszniej wróciwszy dał jej rzetelny obraz jego
postaci i przymiotów. Zakazała przy tym, aby się nie ważył
od książęcia Jagiełły żadnego przyjmować podarunku.
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Jagiełło domyśliwszy się, że wysłaniec królowej
przybył dla poznania jego urody i budowy ciała,
wiedział bowiem, jak fałszywe o jego szpetnej
postaci rozgłoszono wieści, przyjął go nader ludzko
i uprzejmie; aby zaś dokładniej się przypatrzył nie
tylko jego urodzie, ale i budowie pojedynczych
ciała części, wziął go ze sobą do łaźni. Ten więc
przyjrzawszy się mu do woli i z dokładnością, a
odmówiwszy przyjęcia upominków, którymi go
Jagiełło chciał obdarzyć, wrócił do królowej Jadwigi
i oznajmił, że książę Jagiełło wzrostu średniego,
szczupłej postawy, budowę ciała miał składną i
przystojną, wejrzenie wesołe, twarz ściągłą,
bynajmniej nie szpetną, obyczaje poważne i
książęcej godności odpowiednie. A tak uspokoił
królową Jadwigę, z dawna stroskaną, bo
uprzedzoną o jego szpetności i grubych
obyczajach.

Jan Matejko, Władysław Jagiełło.
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Urody była nadobnej, ale nadobniejsza
cnotą i pięknymi obyczajami. Staranna o
wzrost i rozszerzenie wiary katolickiej. Ona
szkołę główną królestwa, którą był począł
Kazimierz II, król polski, w mieście
Kazimierzu odbudowała i uzupełniła. Ona w
kościele
krakowskim
ustanowiła
Zgromadzenie Psałterzystów, chwałę Bożą
bez ustanku wyśpiewujących. Nadto
ufundowała w tymże kościele krakowskim
dwie altarie, jedną pod wezwaniem św.
Anny, a drugą pod tytułem Nawiedzenia
Najświętszej Marii Panny na przedmieściu
krakowskim zwanym Piasek. Niemniej
kościół dla braci słowiańskich pod
wezwaniem Świętego Krzyża murować i
uposażać poczęła, ale śmierć nie dozwoliła
jej dzieła tego dokonać.
Jan Matejko, Założenie Szkoły Głównej.
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W czasie wielkiego postu i przez cały adwent, odziana włosiennicą, ciało osobliwszą
powściągliwością trapiła. Dla ubogich, wdów, przychodniów, pielgrzymów i wszelakiego
rodzaju nędzarzy szczodre wydawała jałmużny. Żadnej nie widziałeś w niej płochości,
żadnego gniewu; nikomu nie okazała pychy, zawiści, niechęci. Tlała w jej duszy głęboka
pobożność, miłość ku Bogu bez granic, wzgardziwszy próżnością i wszelakimi
marnościami świata, wszystek umysł swój zajmowała modlitwą i czytaniem ksiąg
świętych, jako to pisma starego i nowego zakonu, homilij czterech doktorów, żywotów
Świętych Pańskich, kazań i dziejów męczeństw, modlitw i bogomyślności św. Bernarda,
św. Ambrożego, objawień św. Brygitty i wielu innych z łacińskiego języka na polski
przełożonych.

Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Krakowie (Na Piasku).
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Wielu chciwych nauki młodzieńców po szkołach żywiła i utrzymywała. Wszystkie klejnoty
swoje, szaty, pieniądze i wszystek sprzęt królewski na wsparcie dla nieszczęśliwych i na
założenie naukowej wszechnicy w Krakowie wykonawcom swojej ostatniej woli, to jest
Piotrowi biskupowi i Jaśkowi z Tęczyna, wojewodzie krakowskiemu, odkazała. Kościół
krakowski otrzymał od niej ornat bogaty, ozdobny krzyżem wysadzanym perłami i
drogimi kamieniami tudzież racjonał z samych niemal pereł uszyty W całym świecie
katolickim tak dalece słynęła cnotą i pięknymi przymioty, że wszyscy ją jak wzór
świątobliwości czcili i uwielbiali.

Sarkofag św. Jadwigi w Katedrze Wawelskiej.
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