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500. rocznica urodzin 
Zygmunta Augusta

Dokładnie pięć wieków temu, 1 sierpnia 
1520 r. w Krakowie na świat przyszedł 

syn Zygmunta Starego i Bony Sforzy – Zyg-
munt II August. Zygmunt August z Bożej łaski 
król Polski, wielki książę litewski, a także ksią
żę ziem: krakowskiej, sandomierskiej, sieradz
kiej, łęczyckiej, kujawskiej, kijowskiej, ruskiej, 
wołyńskiej, pruskiej, mazowieckiej, podlaskiej, 
chełmińskiej, elbląskiej, pomorskiej, żmudzkiej, 
inflanckiej etc. Pan i dziedzic – tak brzmiał 
jego tytuł królewski. Był to monarcha wy-
kształcony, interesował się nauką, znał języki 
obce. Był mecenasem sztuki i protektorem 
artystów, miłośnikiem arrasów, złotnictwa i 
haftów, miał zamiłowanie do klejnotów. 

Historycy oceniają go jako postać cie-
kawą, ale i kontrowersyjną. Przez cudzoziem-
ców postrzegany był jako król, który nie spie-
szy się z podejmowaniem decyzji, odkładał 
załatwienie ważnych spraw na później, stąd 
też nazywano go „dojutrkiem”. Jego związek 
z Barbarą Radziwiłłówną był bez wątpienia 
jednym z największych romansów dynastycz-
nych w dziejach Polski. 

Z postacią króla związanych jest kilka 
legend nawiązujących do Knyszyna, np. o 
studni Giżanki, w której ukryte są królewskie 
skarby; o tym, jak wykopano jezioro Zyg-
munta Augusta w Czechowiźnie, o wywoły-
waniu przez czarnoksiężnika Twardowskiego 
ducha zmarłej Barbary Radziwiłłówny, czy 
też legenda o tym, jak to królowa Bona za-
marzyła sobie latem saniami pojechać do ko-
ścioła w Krypnie i dlatego służba całą drogę 
wysypała cukrem, aby monarchini mogła 
jechać jak po śniegu. 

To tylko skrawek ciekawostek na temat 
postaci Zygmunta Augusta – króla, który 
sobie Knyszyn bardzo upodobał. Po więcej – 
zapraszam do bieżącego numeru.

redaktor naczelny 
Anna Aneta Molska

Okładka: Zygmunt August. Portret 
pędzla Jana Matejki
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Kazimierz IV Elżbieta 
Jagiellończyk  Rakuszanka
(1427-1492)  (1436-1505)
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Genealogia 
Zygmunta II Augusta

Gian Galleazzo Izabela
Sforza	 	 Aragońska
(1469-1494)  (1470-1524)

Bona Sforza
(1494-1557)

Zygmunt I Stary
(1467-1548)

Barbara Zápolya
(ok.1490-1515)

Izabela 
(1519-1559)

Zygmunt	II	August
(1520-1572)

Elżbieta
Habsburżanka	

(1526-1545)

Jadwiga 
(1513-1573) 

Olbracht
(1527-1527)

Katarzyna
(1526-1583)

Anna
(1523-1596)

Zofia
(1522-1575)

Anna
(1515-1520)

Barbara
Radziwiłłówna
(ok.	1520-1551)

Katarzyna
Habsburżanka

(1533-1572)
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 Panujący od 1506 r. na Litwie, a od 
1507 także w Rzeczpospolitej Zygmunt 
I, nazywany później Starym, na ślub-
nym koniercu stanął dopiero w 1512 r., 
w wieku 45 lat. W małżeństwie, nota 
bene ocenianym przez współczesnych 
jako bardzo udane, z pochodzącą z Wę-
gier Barbarą Zapoylą urodziły się dwie 
córki: Jadwiga i Anna. Królowa Barba-
ra zmarła wkrótce po drugim porodzie. 
W 1518 r. Zygmunt ożenił się z Boną 
Sforzą. Włoszka wydała na świat sześcio-
ro dzieci: Izabelę, Zygmunta Augusta, 
Zofię, Annę, Katarzynę i w 1527 r. Ol-
brachta, który zmarł tuż po urodzeniu. 
Była to ostatnia ciąża królowej. 

Zygmunt August nie miał już stry-
jów, nie miał braci. To na nim spoczę-
ła ogromna odpowiedzialność za ród i 
rozległe, będące u szczytu swej potęgi 
państwo.
Wyczekany syn

Zygmunt II August urodził się w 
środę, o godz. 1.00 w nocy 1 sierpnia 
1520 r. Szczęśliwy poród oznajmiono 
wywieszeniem czerwonej chusty w oknie 
wawelskiego zamku, w którym rodziła 
królowa. Z wiadomością popędzono od 
razu do Torunia, gdzie ze względu na 
trwającą wojnę z Krzyżakami przebywał 
ojciec. To na jego życzenie synowi nada-
no imię Zygmunt, zaś drugie, August, 
to pomysł matki – wiąże się zarówno z 
miesiącem narodzin syna, jak i osobą 
wielkiego cesarza Oktawiana Augusta. 

Kronikarze podkreślają, że wieść 
o męskim potomku ucieszyła nie tylko 

rodziców i poddanych. W Preszburgu 
król Ludwik Jagiellończyk zarządził od-
śpiewanie Te Deum, salut artyleryjski i 
iluminację miasta, papież Leon X wysłał 
brewe z gratulacjami, zaś w Neapolu, 
rządnym przez babkę Zygmunta Augu-
sta, przez kilka dni odbywały się huczne 
zabawy. 
Humanista

Gdy Zygmunt August dorósł, nie 
przeszedł – jak wówczas praktykowano 
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Król na miarę epoki
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Portret Zygmuna Augusta z papugą, 1521 r.  
/drzeworyt z kroniki Macieja Miechowity/

Półgrosze Zygmunta Augusta, grosz toruński 
Zygmunta Starego, denar Zygmunta Augusta

Fot.	Ewelina	Sadowska-Dubicka
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– pod męską opiekę, a był cały czas pod 
kuratelą matki. Z jej polecenia królewi-
czem zajmowali się Jan Sylwiusz Amatus 
Siculus i Piotr Opaliński, którym mo-
narcha zawdzięczał szerokie horyzonty, 
wysoką kulturę osobistą oraz bycie poli-
glotą: poza polskim i łaciną znał również 
włoski i niemiecki. 

Jak kronikarz pisze o Zygmuncie 
Starym, że urody był to pan krasnej i siły 
wielkiej, tak iż powrozy targał, podkowy 
łamał, tak o Zygmuncie Auguście prze-
kazy mówią, iż był delikatnej budowy, 
średniego wzrostu. Od wczesnej młodo-
ści dobrze jeździł konno, władał bronią, 
chętnie uczestniczył w turniejach rycer-
skich, doskonale znosił trudy polowań. 
Był brunetem, nosił niewielką, modną 
wtedy brodę. Zakładał przeważnie czar-
ne, cudzoziemskiego kroju suknie. 
Dwóch królów

Hołdująca silnej władzy Bona, 
niemogąca pogodzić się z faktem, że w 
Rzeczpospotitej to szlachta wybiera kró-
la, jak najwcześniej chciała zagwaranto-
wać władzę dla syna, łamiąc panujące 
zwyczaje. Już w 1529 r. wystarała się o 
wyniesienie Zygmunta Augusta do god-
ności wielkiego księcia litewskiego (choć 
tron litewski i tak był w dynastii jagiel-
lońskiej dziedziczny), a rok póżniej do 
króla Polski. 

20 lutego 1530 r. arcybiskup gnieź-
nieński i prymas Polski Jan Łaski koro-
nował królewicza w katedrze wawelskiej. 
Formalnie elekcja vivente rege [za życia 
króla] oznaczała, że panuje dwóch wład-
ców – była to sytuacja bez precedensu w 
histrorii Rzeczpospolitej. Właśnie w tym 
czasie Zygmunt Stary zyskał swój przy-
domek, podczas gdy jego syna nazywa-

no młodym królem. De facto Zygmunt 
August realną władzę w Koronie uzyskał 
po śmierci ojca w 1548 r. Na Litwie był 
samodzielnym władcą od 1544 r.
Wojna o Inflanty

Panowanie Zygmunta Augusta to 
generalnie czasy pokoju. Co prawda po-
łudnie kraju trawiły najazdy tatarskie, 
ale powodowały one problemy ekono-
miczne, a nie polityczne. Największy z 
konfliktów toczył się o dominium Maris 
Baltici, czyli hegemonię nad Morzem 
Bałtyckim. A najgroźniejszy przeciwnik, 
z którym musiał mierzyć się ostatni Ja-
giellon, to car Iwan IV Groźny.

By eksportować swoje towary na 
zachód, Iwan Groźny w 1558 r. uderzył 
na Inflanty zdobywając port w Narwie. 
Natomiast dwa lata po tych wydarze-
niach Dania zajęła Ozylię, a w 1561 r. 
Szwecja część Zatoki Ryskiej.

W tej sytuacji Polska zdecydowała 
się wystąpić zbrojnie na obszarze Inflant. 
Już w roku 1561 wielki mistrz Zakonu 
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Zbroja paradna Zygmunta Augusta /robota 
Kunza Lochnera, poł. XVI w./



50
0-

LE
CI

E 
U

RO
D

ZI
N

 K
RÓ

LA
6

Inflanckiego – Gotard Kettler, zgodził 
się na sekularyzacje zakonu i utworzenie 
księstwa Kurtlandii oraz Semigalii będą-
cego lennem Polski. Był to niewątpliwy 
sukces Zygmunta Augusta. Dwa lata 
po tym wybuchła tzw. I wojna północ-
na. W konflikcie o Inflanty w różnych 
przymierzach walczyło państwo Jagiello-
nów, Dania, Szwecja i Rosja. Zawarty w 
1570 r. w Szczecinie układ nie dał Polsce 
żadnych korzyści, ale utwierdził pano-
wania nad znaczną częścią Inflant z Rygą 
oraz Parnawą. 

Niestety w czasie wojny o Inflanty, 
w 1563 r., Zygmunt August zdobył się 
na krok, który kilkaset lat później okaże 
się zgubny dla Rzeczpospolitej. Starając 
się o poparcie w czasie konfliktu, wyra-
ził zgodę, by po wymarciu męskiej linii 
Hohenzollernów do sukcesji lenna pru-
skiego byli też dopuszzczeni elektorzy 
brandenburscy. Wcześniej była mowa, 
że Prusy Książęce zostaną wcielone do 
Korony. 
Ruch egzekucyjny

Przez pierwsze kilkanaście lat Zyg-
munt August opierał swoje panowanie o 
sojusz z magnaterią. Od 1559 r., przez 
trzy lata ani razu nie zwołał sejmu, dą-
żąc do umocnienia władzy królewskiej. 
Pozostawał głuchy na postulaty średniej 
szlachty i budowany przez nią już od lat 
30. XVI w. tzw. ruch egzekucyjny do-
magający się m.in. reform sądownictwa, 
skarbowości i wojska, zwrotu niepraw-
nie trzymanych przez magnatów króle-
wszczyzn, ograniczenia praw Kościoła i 
przestrzegania prawa o tzw. incompati
biliach, czyli zakazie sprawowania przez 
jedną osobę wielu urzędów.

Między innymi z uwagi na proble-

my związane z ciężką wojną o Inflanty 
prowadzoną z carem, szukając szerszego 
wsparcia wśród szlachty, nastąpił zwrot 
w polityce wewnętrznej Zygmunta Au-
gusta. Symbolicznym stał się sejm w 
1562 r., na który władca – dotąd no-
szący się tylko po włosku – przybył w 
stroju polskim. Od tego czasu zaczęło 
się wprowadzanie reform, m.in. podat-
kowych, gospodarczych i utworzenie 
stałego wojska. Skarb państwa zasiliła 
egzekucja dóbr, czyli zwrot części mająt-
ków rozdanych magnatom. 
Unia Lubelska

W tym też czasie tracący nadzieję 
na potomka Zygmunt August realnie 
zaczął obawiać się o wspólną przyszłość 
Litwy i Korony. Dotąd oba kraje łą-
czyła jedynie osoba władcy. Trwające 
od lat 50. reformy ustrojowe zbliżające 
Wielkie Księstwo Litewskie do Króle-
stwa Polskiego, teraz przybrały na sile. 
Było to możliwe, gdyż najbardziej dotąd 
przeciwni ścisłej unii magnaci litewscy, 
którzy utraciliby uprzywilejowaną pozy-
cję po nadaniu szlachcie litewskiej – tak 

Akt Unii Lubelskiej 1569 r. Jedno z najcenniej-
szych polskich archiwaliów /AGAD w Warsza-
wie/
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jak w Koronie – równych im praw, po 
wojnach z Moskąwą zdali sobie sprawę, 
że bez wsparcia Korony nie są w stanie 
sprzeciwić się zagrożeniu ze wschodu.

By przekonać szlachtę do potrzeby 
ścieślejszego powiązania – zamiany unii 
personlnej na unię realną, Zygmunt Au-
gust w 1564 r. odstąpił Koronie Króle-
stwa Polskiego swoje prawa sukcesyjne 
w Wielkim Księstwie Litewskim. W 
1566 r. zatwierdził zaś II Statut Litew-
ski, w którym zrzekł się części swoich 
kompetencji na rzecz sejmu litewskiego, 
czym upodobnił go do sejmu koronne-
go. Prowadzona w tym czasie unifikacja 
państwa objęła też część ziem Śląska, 
Mazowsza i Prus Królewskich.

Ostatecznie 1 lipca 1569 r. na sej-
mie walnym w Lublinie podpisano unię 
tworzącą Rzeczpospolitą Obojga Naro-
dów – ze wspólnym monarchą, herbem, 
sejmem, walutą, polityką zagraniczną 
i obronną. Zachowano odrębny skarb, 
urzędy, wojsko i sądownictwo. To po 
Unii Lubelskiej Podlasie (a więc i ziemia 
knyszyńska), Wołyń i Kijowszczyzna 
znalazły się w Koronie. 

Unia przyspieszyła rozwój gospo-
darczy, społeczny i kulturalny Wielkie-
go Księstwa Litewskiego, prowadziła do 
polonizacji szlachty litewskiej i ruskiej 
oraz rozszerzała wpływy kultury polskiej 
aż na państwo rosyjskie. Połączenie to 
ważny dowód wielkiej dalekowzroczno-
ści Zygmunta Augusta w jego myśleniu 
o przyszłości obu państw, a szczególnie 
Litwy, której opór wobec ekspansji mo-
skiewskiej zyskiwał odtąd stałe wsparcie 
ze strony Korony.
Wobec reformacji

Okres panowania Zygmunta Au-

gusta to czas krzepnięcia ruchu reforma-
cyjnego. Zdobył on rzesze zwolenników 
również pod władztwem Jagiellonów. 
Wielonarodowe państwo (szacuje się, że 
w XVI w. 80% Żydów świata mieszkało 
na terenie Polski i Litwy) podchodziło 
do niego z zaciekawieniem, a konflikty 
religijne wybuchające na tym polu były 
tyllko lokalne.

W sprawach wiary Zygmunt Au-
gust zajmował długo postawę dwu-
znaczną, utrzymywał na swoim dworze 
kaznodziejów protestanckich i otaczał 
się protestantami. 

W 1555 r. posiadająca przewagę 
w izbie poselskiej szlachta protestanc-
ka wysunęła na sejmie w Piotrkowie 
postulat utworzenia polskiego kościoła 
narodowego, niezależnego od papieża. 
Inaczej niż w Anglii liczono, że zostanie 
on stworzony legalnie, za zgodą Rzymu. 
Początkowo przychylny temu pomysło-

7

Zygmunt August /z cyklu słynnych miniatur 
Lucasa Cranacha Młodszego z kolekcji Czarto- 
ryskich w Krakowie/
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wi Zygmunt August, m.in. z uwagi na 
możliwość dzięki takiemu rozwiązaniu 
rozwodu, w 1564 r. całkowicie z niego 
zrezygnował, ulegając perswazji nuncju-
sza Giovanniego Francesca Commen-
donego. Tego roku Polska jako jeden z 
pierwszych krajów przyjęła uchwały So-
boru Trydenckiego.

Mimo że reformacja w niektórych 
regionach państwa przybrała spore roz-
miary, to jednak gdy w latach sześćdzie-
siątych XVI w. Sejm odebrał sądom ko-
ścielnym egzekucję świecką (starościńską 
– na przykład w sporach o dziesięciny), 
nastąpił odwrót znacznej części szlachty 
od reformacji; miała ona apogeum swe-
go rozwoju za sobą.

Zygmunt August całe życie był 
jednak wierny zasadzie tolerancji wyzna-
niowej. Z jego ust padła jedna z najpięk-
niejszych maksym tamtych czasów: „nie 
jestem królem waszych sumień”. 
Czekając na potomka

W 1543 r. Zygmunt August ożenił 
się z Elżbietą Austriaczką, córką cesarza 
Ferdynanda I Habsburga. Związek nie 
trwał jednak długo, bo królowa zmarła 
już w 1545 r. W 1547 r. – bez wiedzy 
ojca Zygmunta I, ani matki Bony – za-
warł małżeństwo z Barbarą Radziwiłłów-
ną. Gdy wyszło ono na jaw, powszech-
nie uznano je za mezalians, godzący w 
powagę dynastii i państwa. W 1550 r. 
Barbara zaostała koronowana na królo-
wą Polski, ale wkrótce zmarła. Zygmunt 
ożenił się trzeci raz w 1553 r., z księż-
niczką austriacką, młodszą siostrą swej 
pierwszej żony – Katarzyną. Zawierając 
to małżeństwo, miał jeszcze nadzieję na 
potomka i zależało mu na dziedzicznym 
tronie litewskim dla ewentualnego syna, 

okazało się jednak, jak poprzednie, bez-
potomne. 
Koniec dynastii

Zygmunt II August zmarł w 1572 
w Knyszynie.

Pogrzeb Zygmunta Augusta odbył 
się z zachowaniem wyjątkowego cere-
moniału. Po mszy żałobnej odprawionej 
w kaplicy zamku w Tykocinie, kondukt 
pogrzebowy wyruszył do Krakowa. Cia-
ło zmarłego wyprowadziło 24 dworzan 
w żałobnych kapturach, ze świecami w 
rękach, oraz ubodzy w kapach i ze świe-
cami. Dalej postępowała procesja zło-
żona ze stu ubogich, a za nimi księża, 
kapelani królewscy, chorąży na czarno 
okrytym koniu, czarny koń z herbami 
królewskimi i dwóch chłopców z pu-
klerzami. Następnie jechał wóz z ciałem 
monarchy, przykryty czarnym suknem 
i zaprzężony w konie okryte czarnym 
suknem. Za karawanem postępowali do-
stojnicy państwowi ze swoimi pocztami. 

W mijanych miejscowościach or-
szak witano salwami z dział i broni ręcz-
nej. Gdy kondukt dotarł do Krakowa, 
przywitali go posłowie dworów zagra-
nicznych, biskupi, opaci i cechy. Byli 
również chorążowie w zbrojach pokry-
tych czarnym suknem, którzy postępo-
wali według starszeństwa reprezentowa-
nych przez siebie ziem. Było też 30 koni 
przykrytych jedwabiem, żacy, sześciuset 
ubogich w kapach i duchowieństwo. 
Prowadzono następnie konia okrytego 
czarnym aksamitem, a dalej, za królew-
skimi marami, jechał rycerz w zbroi na 
koniu w czerni, z gołym mieczem skie-
rowanym ostrzem ku ziemi. Za nim 
postępował chłopiec w zbroi, z tarczą, 
kopią i proporcem także spuszczonym 

8
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ku ziemi, na którym przedstawiony był 
Orzeł i Pogoń – herby Obojga Narodów 
Rzeczypospolitej. Po nich podążał rycerz 
w stroju królewskim, za nim dostojnicy 
niosący znaki królewskie i sześćdziesię-
ciu dworzan ze świecami. Orszak zamy-
kała Anna Jagiellonka z dworem, prowa-
dzona przez posłów, oraz radni miasta 
Krakowa. W takiej asyście odprowadzo-
no ciało zmarłego króla na Wawel.

Następnego dnia dokonano ob-
chodu miasta z pustymi marami. Na-
zajutrz rozpoczęły się uroczystości w 
katedrze. Biskup wygłosił kazanie, a 
podczas śpiewania Ojcze nasz do świąty-
ni wjechał rycerz przedstawiający osobę 
zmarłego króla, który rzucił się z konia 
na posadzkę przy marach, symbolizując 
tym śmierć króla. Odbyło się też tra-
dycyjne łamanie pieczęci państwowych 
(kanclerskiej i podskarbiowskiej) oraz 
przenoszenie z mar na ołtarz insygniów 
koronacyjnych. Na posadzkę rzucono 
hełm, tarczę, miecz i kopię. 

Ciało Zygmunta Augusta owinięto  
ceratą (płótno woskowe) i włożono na 
nie koszulę z płótna flamandzkiego, a na 
koszulę giermak z czerwonego adamasz-
ku, spięty sznurem złotym. Na to wdzia-
no albę z białej kitajki, a na nią dalmaty-
kę ze złotogłowiu i płaszcz z altembasu. 
Na szyi zawieszono łańcuch z krzyżem 
wysadzanym diamentami i rubinami, na 
palce włożono dwa pierścienie: szmarag-
dowy i szafirowy. Ręce okryto jedwab-
nymi rękawiczkami i blachownicami, a 
na nogi wdziano buty złotogłowiowe i 
pozłacane ostrogi. Do boku przypasano 
miecz w srebrnej pochwie, a obok zło-
żono berło i jabłko. Na głowę włożono 
biret z czerwonego atłasu i koronę. Na 
piersiach złożona została tabliczka z ła-
cińskim napisem informującym, kto 
spoczywa w trumnie. Sama trumna była 
obita wewnątrz czarnym aksamitem. 

Pogrzeb Zygmunta II Augusta był 
ostatnim tak wielkim obrzędem żałob-
nym w przedrozbiorowej Polsce.

Trumna	 Zygmunta	 Augusta	 na	 Wawelu	 przed	
ostatnią	konserwacją	w	2016	r.

Szczątki	króla	wydobyte	z	grobowca	w	1930	r.
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Dlaczego król tak ukochał Knyszyn?
EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

W 1529 r. biskup żmudzki 
Mikołaj Radziwiłł darował 
małoletniemu Zygmuntowi 

Augustowi dobra knyszyńskie przypadłe 
mu po podziale ojcowizny. Niedługo 
potem w posiadanie królewskiej rodziny 
wszedł na prawie kaduka po Gasztoł-
dach Tykocin. Te dwa miasta stały się 
centrum podlaskich dóbr, stanowiących 
do 1572 r. osobistą własność monarchy.
Na swoim, z dala od miast

Młody król, od 1544 r. jako samo-
dzielny władca Wielkiego Księstwa Li-
tewskiego, przede wszystkim z uwagi na 
konflikt z matką coraz więcej czasu za-
czął spędzać w swoim państwie. Pierw-
szy raz w (litewskim wówczas) Kny-
szynie był prawdopodonie w 1543  r., 
gdy jadąc z Grodna zatrzymał się m.in. 
w Supraślu. Pierwszy już udokumento-
wany pobyt nastąpił w 1545 r. – 25 lipca 
w drodze do Wilna zajechał do Knyszy-
na, gdzie spędził dwa dni. Z tego po-
bytu zachowały się rachunki, mówiące 
o jałmużnie rozdawanej przez monarchę 
knyszyńskim ubogim. 

Dlaczego władca tak chętnie wy-
bierał Knyszyn? Nie tylko dlatego, by 
usunąć się spod wpływu władczej mat-
ki, nie tylko po to, by „być na swoim”. 
Młody król był przekonany o prozdro-
wotnym klimacie małego miasta. Tu 
chronił się przed morowym powietrzem, 
które często panowało w ludnym Wilnie 
Krakowie. Monarcha spędził tu z żoną 
Katarzyną m.in. całą jesień, zimę i wio-
snę 1553-1554 r.
500 dni na wielkiej polityce

Kwerendy archiwalne prowadzo-
ne przez prof. Józefa Maroszka wyka-
zały 373 dokumenty i listy wystawione 

w Knyszynie przez króla. Na ich podsta-
wie ustalono, że władca przebywał tu co 
najmniej 21 razy, łącznie przez 499 dni: 
25-27 VIII 1545 r., 29 XI 1561 r., 18 
I - 1 III 1567 r., 21 XI 1547 r., 11-13 V 
1563 r., 1-18 I 1567 r., 17 X 1553 - 8 II 
1554 r., 30 X -1 XI 1563 r., 25 VIII-8 
IX 1567 r., 19 I 1555 r., 8-18 V 1564 r., 
9 II -27 IV 1568 r., 28 I 1556 r., 3-20 
IX 1564 r., 19 VII -26 VIII 1568 r., 23 
I 1557 r., 4-23 VII 1565 r., 27 VIII - 
9 XII 1569 r., 3 VII 1559 r., 20-27 III 
1566 r. oraz 1-7 VII 1572 r. 

Monarcha w Knyszynie przydzielił 
kilkanaście urzędów i krzeseł senator-
skich. Przy okazji pobytów władcy ob-
radowały tu sądy zadworne. W 1553 r. 
w Knyszynie odbył się słynny proces 
Halszki z Ostroga szczegó łowo opisany 
przez Łukasza Górnickiego w Dziejach 
w Koro nie Polskiej. 27 lutego 1567 r. 
w Knyszynie Zygmunt August podpisał 
ważną ustawę leśną. Z tego wynika, że 
władca sprawy państwowe chętnie zała-
twiał w kameralnych warunkach.
Dbając o miasto

W 1567 r. podczas pobytu Zyg-
munta Augusta w Knyszynie na ul. Gro-
dzieńskiej wybuchł duży pożar, w wyni-
ku którego spaliły się 22 domy, a w nich 
mienie dworzan. Po tych wydarzeniach 
król zwolnił pogorzelców na rok od 
czynszu. Nadał też przywilej lokacyjny, 
który zawierał przepisy przeciwpożaro-
we. 

18 października 1568 r. Zygmunt 
August zezwolił Knyszynowi na posługi-
wanie się prawem magdeburskim. Usta-
nowił 4 doroczne jarmarki i cotygodnio-
we targi w czwartek, które zachowały się 
do dziś. Przekazał miastu dochody z łaź-
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ni, wagi i postrzygalni sukna. Nakazał 
zbudować ratusz, naprawić groblę koło 
młyna pod dworem, wybrukować rynek 
i ulice i wybudować w domach murowa-
ne kominy.

Daliśmy ten przywilej nasz podda
nych naszych mieszczanom knyszyńskim, 
do którego pieczęć naszą zawiesić kazali 
i ręką naszą podpisaliśmy. Pisan w War
szawie, w poniedziałek dnia 18 miesiąca 
Oktobra w dzień świętego Łukasza Ewan
gelisty lata Bożego Narodzenia 1568. Si
gismundus Augustus Rex – podpisał się 
ostatni Jagiellon.

Jak w tym czasie wyglądał Kny-
szyn? Miasto drewniane, od Tykocina 4 
mile, w równinie między jeziorami i kału
żami błotnemi leży. Dwór w nim królew
ski i ogród bardzo szeroki, który pospolicie 
zowią Zwierzyńcem. Sadzawek w nim 
pełno i zwierząt rozmaitych, albowiem 
tam wszelkie łowy zwierzynne najczęściej 
bywają – opisał w 1578 r. Aleksander 
Gwagnin. 
Renesansowy dwór

Wg trwajacych w sumie kilkadzie-
siąt lat badań prof. Józefa Maroszka 
kompleks rezydencjonalny króla zloka-
lizowany był po obu stronach dzisiejszej 
ul. Białostockiej, od nr 43 po stronie 
nieparzystej i nr 36 po stronie parzy-
stej i ciągnął się aż do rzeki Jaskranki. 
Potwierdzają to prowadzone w latach  
80. XX w. wykopaliska na terenie posesji 
przy ul. Białostockiej 57, gdzie odna-
leziono dwa paleni ska piecowe, z frag-
mentami renesansowych kafli i naczyń 
glinianych. 

Najważniejszym obiektem w zało-
żeniu był dom króla. Inwentarz dwor-
ca królewskiego z 1564 r. informował: 
W tym dworze jest Dom Wielki na podru
nie, w którym domu KJM złożenie swe 
miewać ra czy. W tym domu z końca od 
stawu świetlica wielka dla jadania, z pie

cem polewanym, w której okien i z błona
mi wielkiemi i z okiennicami na zawia
sach ... 7, stołów wielkich 2 i trzeci mały, 
ławek wielkich z poręczem przed stół 2, 
ławy około ścian. W domu króla były też 
inne pomieszczenia: sień wielka, komora 
po boczna z której jest schód do nadolnych 
gmachów, druga świetlica, obok której 
kownata wielka, w której KJM pokój do 
sypiania mie wać raczy, z kominem mu
rowanym wielkim. Obok sypialni znaj-
dował się ustęp – tzw. komora potrzeb
na, dalej drugakomnata mało mniejsza, 
a przy niej druga komora potrzebna. 
Opisywano też drugą świetlicę i przed 
nią drugą wielką sień. Łącznie na dach 
domu króla były wyprowadzone 3 ko-
miny. Budynek był dwukondygnacyjny, 
a pokoje królewskie znajdowały się na 
piętrze. Przyziemia były za jęte przez po-
mieszczenia magazynowe. 

Dom króla przebudowano w latach 
1567-1570, wg projektu budowniczego 
za mku tykocińskiego Joba Preytfusa. 

Bezcenne arrasy i bogata biblioteka
Na dworze w Knyszynie król trzy-

mał wiele cennych przedmiotów. Znany 
jest opis dóbr, które władca za którymś 
razem kazał wysłać do Knyszyna. Były 
to: szkatuła z wieczkami drzewiana, 
malowana, na wierzchu kitajka zielona. 
Rusznice dwie aksamitne, puzdra czer
wone, do których 2 prochownice, jedna 
większa, druga mniejsza. Dwie puzdra 
drzewiane, zielono farbowane z obrazy. 
Puzdro białe, niewielkie, w którym „Map

Rekonstrukcja	układu	pomieszczeń	domu	króla	
w	Knyszynie	wg	M.	Paździora.
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pa Europaea”. Zamek jakiś, na płótnie 
malowany. Wizerunek Domu Króla JM 
we Gdańsku. Puzdro drzewiane, proste, 
zawarte. Wizerunek miasta Gdanskieg.o. 
Praska prosta dla listów. Granaty 2 do ko
sturów. Biczyk, w którego rękojeści pujnal.

W Knyszynie znajdowały się słynne 
arrasy – nazwane później wawelskimi. 
Kolekcja wykonana w Brukseli dla pol-
skiego króla w latach 1550-1560 dziś li-
czy 138 sztuk, pierwotnie mogło ich być 
około 170. To dzieło klasy światowej. 
Gobeliny na co dzień przechowywano 
na zamku w Tykocinie, a w Knyszynie 
rozwieszano przy okazji pobytów mo-
narchy. Niewykluczone, że część z nich 
– zwłaszcza te o tematyce myśliwskiej 
– zamówił Jagiellon specjalnie z myślą 
o dworze knyszyńskim. 

Zygmunt August to prawdziwy 
człowiek Renesansu. Lubił sztukę, pięk-
ne przedmioty i – jeszcze wówczas wcale 
nie tak powszechne – książki. Miał bo-
gatą i cenną bibliotekę, którą opiekował 

się drugi wielki polski humanista wspo-
mniany już Łukasz Górnicki. Właśnie 
w Knyszynie znajdowała się też część 
królewskiego księ gozbioru. Tu skrzynie 
wypełnione woluminami wysyła Gór-
nicki. W 1928 r. na 284 pozycje biblio-
teczne Zygmunta Augusta aż 160 stano-
wiły księgi przechowywane w Bibliotece 
Ordy nacji Zamoyskich. Część z nich 
zaopatrzono w dedykacje, z których 
wynika, że ofiarował je Akademii Za-
mojskiej Jan Zamoyski. A wszedł w ich 
posiadanie pewnie w 1574  r., gdy do-
konał zajazdu Knyszyna. W Knyszynie 
była też część rękopisów, które też zasi-
liły później Akademię Zamojską, m.in. 
Biblia w języku czeskim z XV w. pisana 
na pergaminie z pięknymi ilumi nacjami 
czy Historia Aleksandra Wielkiego.
O tej stajni mówiła Europa

Nuncjusz papieski Juliusz Ruggie-
ri donosił w 1568 r., że król Zygmunt 
August ma w Kny szynie stajnie z mnó
stwem pięknych koni, z których jedne są 
neapolitań skie, drugie tureckie, inne hisz
pańskie, mantuańskie, a najwięcej pol
skich. Upodobanie w koniach to kolejny 
powód, dla którego król lubił tu miesz-
kać. Przekazy o 3000 koni w stadninie 
królewskiej trzeba odnieść raczej do 
wszystkich rumaków króla. W Knyszy-
nie znajdowało się, wg różnych szacun-
ków, od 500 do 1500 z nich. Knyszyń-
ska stadnina posiadała też piękny zestaw 
uprzęży, siodeł i rzędów końskich.

Bez koni nie byłoby polowań, a to  
właśnie one, organizowane w pobliskiej 
puszczy można uznać za główny powód 
przedkładania przez Zygmunta Augusta 
Knyszyna ponad inne miasteczka. By-
wały lata, w których większą część roku 
król spędzał na tej rozrywce. Do jego 
domu trafiły trofea myśliwskie.

Legenda Knyszyna urosła jeszcze 
za życia króla, gdyż on sam otaczał go 

Arcydzieło	polskiego	humanizmu	–	dedykowany	
Zygmuntowi	Augustowi	„Dworzanin	Polski”	pióra	
Łukasza	Górnickiego,	nie	raz	przebywającego	na	
dworze	w	Knyszynie

12
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W momencie śmierci Zygmunta 
Augusta Rzeczypospolita stanęła wobec 
wielu nierozwiązanych problemów. Po 
raz pierwszy w historii Polski nie było 
wyznaczonego następcy tronu. Nie było 
również określonych zasad funkcjono-
wania państwa w okresie bezkrólewia, 
oraz nie zostały określone zasady wy-
boru nowego władcy. Prerogatywy do 
rozwiązania tych problemów miała Rada 
Panów, czyli ówczesny senat. W I Rze-
czypospolitej w skład senatu wchodzili 
najwyżsi dostojnicy państwowi i hierar-
chowie kościelni pod przewodnictwem 
prymasa.

Zaraz po śmierci króla senatorowie 
przebywający w jego otoczeniu wystą-
pili z propozycją zwołania w Knyszynie  
zjazdu senatorów, na czele z prymasem 
Jakubem Uchańskim i księżniczką Anną. 
Jednak ta pierwsza propozycja została 
odrzucona przez prymasa Uchańskie-
go, który na 18 lipca wyznaczył zjazd w 
Łowiczu, który jednak zakończył się fia-
skiem. Wobec niedopuszczenia do głosu 
przedstawicieli szlachty — większość sej-
mików uznała go za nielegalny.

Wobec klęski zjazdu zwołanego 
przez prymasa, inicjatywę przejął jego 
główny oponent w senacie, wojewoda 
krakowski Jan Firlej. Ponownie zapro-
ponował on zwołanie zjazdu senatorów 
do Knyszyna na 10 sierpnia 1572 r.

Zjazd senatorów  
w Knyszynie

24-31 sierpnia 1572

JACEK ANTONIUK

dyskrecją. To sprawiło, że o rezydencji 
krążyły przedziwne opowieści – o nie-
przebranych skarbach tzw. depozytu 
tykocińskiego, wielkości stadniny kny-
szyńskiej, a o samym dworcu wiedziano 
właściwie tyle, że król tam przemieszki-
wał otoczony czarownicami, znachorka-
mi i sokolętami, jak nazywano kochanki.

Właśnie w Knyszynie, z dala od sto-
licy i rodziny, blisko przyrody, otoczony 
pięknymi przedmiotami, w urządzonym 
według renesansowej estetyki dworze 
(otaczał go ogród z altaną, zwierzyniec 
i sadzawki, które są jedynym do dziś za-
chowanym elementem rezydencji), być 
może słysząc parskanie rumaków, Zyg-
munt August dokonał żywota, kończąc 
niejako złoty wiek historii Polski.

Literatura: 
Józef Maroszek, Pogranicze Litwy i Ko
rony w planach króla Zygmunta Augusta, 
Białystok 2000.

Wydra	 z	 rybą	 w	 pysku	 –	 jeden	 z	 arrasów,	 na-
zwanych	później	wawelskimi.	Arrasy	o	tematyce	
„przyrodniczej”	powstały	zapewne	specjalnie	do	
dworu	w	Knyszynie,	a	na	pewno	 tu	były	ekspo-
nowane.	Dziś	to	dzieło	o	znaczeniu	światowym.	

13



50
0-

LE
CI

E 
U

RO
D

ZI
N

 K
RÓ

LA
Prymas oraz jego stronnicy wy-

wodzący się głównie z wielkopolskich 
rodów, postanowili zbojkotować zjazd 
w Knyszynie, mimo to zgromadził on 
przedstawicieli senatu z Małopolski, 
Rusi i Litwy. Początkowy termin rozpo-
częcia obrad, w związku z trudnościami 
z dodarciem do Knyszyna części senato-
rów, został przełożony na 24 sierpnia.
Oprócz senatorów do Knyszyna przybyli 
również przedstawiciele szlachty, na cze-
le z podkomorzym chełmskim Mikoła-
jem Sienickim.        

Obrady rozpoczęły się w niedzielę 
24 sierpnia od zebrania się senatorów w 
jednej z komnat knyszyńskiego dworu 
przy trumnie ze zmarłym królem. Jan 
Firlej wygłosił mowę żałobną i przywitał 
uczestników zjazdu. Następnie senatoro-
wie udali się do ustawionego pod mia-
stem namiotu, w którym miały odbywać 
się obrady. Wobec braku senatorów z 
Wielkopolski, postanowiono odczekać 
jeszcze jeden dzień i właściwe obrady 
rozpocząć w poniedziałek.

Pierwszą sprawą, jaką podjęto na 
poniedziałkowych obradach, była kwe-
stia ciała zmarłego króla. Zastanawiano 
się, co z nim zrobić: przewieźć do Kra-
kowa czy też pozostawić do dnia pogrze-
bu w Knyszynie. Wraz z wydaniem ciała 
senatorowie zażądali również wszystkich 
rzeczy króla, w szczególności dwóch 
skrzyń wypełnionych złotem, które 
zgodnie z prawem powinny przejść na 
skarb państwa. Jednak na ich wydanie 
nie zgadzali się królewscy dworzanie, 
którzy uważali ,że część ich zawartości 
należy się im.

Drugiego dnia obrad zdecydowa-
no, mimo sprzeciwu dworzan, o otwar-
ciu królewskich skrzyń. Odnaleziono w 
nich spore sumy — w jednej 50 000 a w 

drugiej 21 000 złotych polskich. Mniej-
szą sumę przeznaczono na opłacenie za-
ległego żołdu, natomiast większa została 
zabezpieczona. W tym dniu rozpoczęto 
również dyskusję nad pochówkiem króla 
i opieką na jego siostrą Anną Jagiellon-
ką. Podjęto również tematy odnoszące 
się do polityki zagranicznej oraz zasad 
nowej elekcji.

Trzeciego dnia obrad (środa 27 
sierpnia) postanowiono oddać głos 
przedstawicielowi szlachty Mikołajowi 
Sienickiemu. Sienicki w swym prze-
mówieniu apelował do senatorów o 
jedność. Zwrócił uwagę na obowiązek 
utrzymania armii wobec zagrożenia ze 
strony Tatarów. Domagał się również 
odprawienia wszystkich zagranicznych 
posłów, aby nie mogli wpływać na wy-
bór przyszłego króla oraz wzywał do jak 
najszybszego ustalenia terminu elekcji.

Kolejny dzień zjazdu upłynął na 
dyskusjach o zasadach wolnej elekcji. W 
trakcie obrad dotarł do senatorów list od 
Wielkopolan podpisany przez biskupa 
kujawskiego Stanisława Karnkowskiego, 
w którym uznawał on zjazd w Knyszynie 
za koronny. Karnkowski wystąpił rów-
nież z propozycją, aby miejscem elekcji 
ustanowić Łomżę. W odpowiedzi na list 
postanowiono wysłać z Knyszyna dele-
gację do Wielkopolski, w celu przedsta-
wienia postanowień zjazdu.

W kolejnym dniu ustalono miejsce 
elekcji między Bystrzycą a Lublinem i 
wyznaczono jej termin na 13 paździer-
nika. Ostatnim postanowieniem zjazdu 
było umieszczenie ciała króla na zamku 
w Tykocinie.

Zjazd zakończył się skandalem.
Ostatniego dnia senatorowie udali się 
z ciałem króla do Tykocina, jednak na 
miejscu spotkała ich spora zniewaga. Za-
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Śmierć Zygmunta Augusta w Knyszynie, Jan Matejko 1886 r. /Muzeum Narodowe w Warszawie, 
depozyt w Muzeum Okręgowym w Toruniu/

rządca zamku rotmistrz Klimont Bieliń-
ski oświadczył, że zobowiązał się wobec 
zmarłego władcy, że klucze do zamku 
udostępni jedynie jego siostrze Annie 
Jagiellonce, wobec czego nie zezwolił na 
wstęp senatorów na teren zamku, a jedy-
nie przyjął trumnę z ciałem króla.

Zjazd senatorów w Knyszynie 
był ostatnim znaczącym faktem histo-
rycznym, jaki miał miejsce w naszym 
mieście, mimo że większość jego po-
stanowień została wkrótce odrzucona. 
Głównie dzięki dopuszczeniu do głosu 
szlachty udało się rozpocząć tu dyskusję 
nad problemami, z jakimi borykała się 
Rzeczypospolita w okresie pierwszego 
bezkrólewia.

*
Senatorowie biorący udział w zjeź-
dzie w Knyszynie w 1572 roku
(Lista zawiera jedynie osoby potwierdzone w 
dokumentach z epoki , w rzeczywistości w zjeź-
dzie brało udział więcej osób):

biskup krakowski Franciszek Krasiński, 
kasztelan krakowski Sebastian Mielecki, 
wojewoda krakowski Jan Firlej, wojewo-
da podolski Mikołaj Mielecki, kasztelan 
kamieniecki Mikołaj Sieniawski, wo-
jewoda lubelski Mikołaj Maciejowski, 
kasztelan płocki Anzelm Gostomski, 
kasztelan chełmiński Jan Dulski, kasz-
telan przemyski Andrzej Wapowski, 
marszałek nadworny koronny Andrzej 
Opaliński, podskarbi wielki koronny 
Hieronim Bużeński, marszałek wielki 
litewski Jan Chodkiewicz, kanclerz wiel-
ki litewski Mikołaj Radziwiłł, wojewo-
da podlaski Mikołaj Kiszka, wojewoda 
brzeski Jerzy Tyszkiewicz, kasztelan sa-
nocki Jan Herburt, kasztelan lwowski 
Stanisław Herburt, kasztelan lubelski 
Stanisław Słupecki, kasztelan nowo-
gródzki Hrehory Wołłowicz, kasztelan 
witebski Paweł Pac, kasztelan miński Jan 
Hlebowicz, kasztelan trocki Ostafi Woł-
łowicz.
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Bona Sforza d’Aragona pochodzi-
ła z włoskiego rodu Sforzców. Obecne 
Włochy, kolebka Cesarstwa Rzymskiego, 
po jego upadku w V w. rozpadło się na 
szereg księstw, miast republik (Wenecja, 
Genua), obcych terytoriów. Podmioty te 
toczyły nieustanne wojny między sobą. 
W walkach oprócz siły zbrojnej liczyła 
się przebiegłość, zdolność do zawierania 
sojuszy i ich zrywanie w odpowiednim 
momencie. Na porządku dziennym było 
przekupstwo, zdrada, skrytobójstwo, 
trucicielstwo. W tych wszystkich aktach 
czynny udział brały również kobiety.

Ród Sforzów nie należał do słyn-
nych, starych włoskich rodów wywodzą-
cych się z Cesarstwa Rzymskiego. Do 
większego znaczenia doszedł dopiero w 
XV w. Słynął ze zbrodni, podstępów i 
wyjątkowej bezwzględności. W jednym 
z opracowań padło określenie „okrut-
ni Sforzowie”. Były to cechy wyjątko-
wo przydatne w realiach ówczesnych 
Włoch. Apogeum świetności rodu to 
lata 1450-1535, kiedy to jego przedsta-
wiciele byli książętami Mediolanu. 

Bona urodziła się 2 lutego 1494 r. 
Jej rodzicami byli Gian Galeazzo Sforza 
i Izabela Aragońska. Ojciec był człowie-
kiem wyjątkowo gnuśnym, nieudol-
nym. Jako książę Mediolanu został od-
sunięty od władzy przez stryja Lodowica 
Sforza, a w 1494 r., kiedy Bona miała 
9 miesięcy, prawdopodobnie zamordo-
wany. Odtąd Izabela Aragońska tułała 
się z czwórką dzieci po Włoszech. W 
odróżnieniu od męża Izabela była osobą 
bystrą, doskonale wykształconą, biegłą 
politycznie. Prowadząc skomplikowane 

rozgrywki polityczne w 1502 r. dostała 
od króla Hiszpanii Ferdynanda Katolic-
kiego we władanie leżące na południu 
Włoch księstwa Bari i Rossano. Od tego 
momentu w życiu Izabeli nastał czas sta-
bilizacji. Z czwórki dzieci trudny okres 
przeżyła tylko Bona. Nic dziwnego, że 
Izabela, która okazała się znakomitym 
gospodarzem swoich księstw, starała 
się zapewnić córce dobry start w życiu. 
Przede wszystkim doskonałe wykształce-
nie. Nauka trwała około 10 lat. Maria 
Bogucka w książce „Bona Sforza” pisze:
Wychowywano więc Bonę nie na żonę 
i kapłankę domowego ogniska, lecz na 
władczynię, przygotowywano ją nie do 
życia rodzinnego, lecz do polityki, a w do
datku taki sposób patrzenia na przyszłość 
odpowiadał naturalnym skłonnościom 
ambitnej Sforzówny. Wkrótce stała się 
dobrą znawczynią literatury klasycznej i 

Królowa jakich mało
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Izabela	 Aragońska,	 matka	 Bony	 /Giovanni	
Antonio	Boltraffio,	ok.	1500	r./
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opanowała łacinę w mowie i piśmie tak 
biegle, że budziło to podziw współcze
snych. Z zapałem studiowała historię, 
zwłaszcza dzieje rodzinnego księstwa Me
diolanu…  Zapoznawano ją również z 
dziełami Ojców Kościoła, wprowadzając 
w tajniki teologii, oraz uczono podstaw 
prawa i administracji państwowej. W za
kresie lekcji udzielanych przez Colonnę 
wchodziły także elementy przyrodoznaw
stwa, matematyki i geografii. Księżna 
Izabela dbała jednocześnie, aby wyposażyć 
córkę w umiejętności towarzyskie i nie za
pominała o jej wychowaniu towarzyskim. 
Jazda konna, polowanie, różnego rodzaje 
gry sportowe i nauka tańca przeplatały się 
z zajęciami o charakterze intelektualnym. 
Gorliwie kształcono młodą księżniczkę w 
zakresie muzyki i śpiewu zarówno teore
tycznie, jak i praktycznie. Bona miała 
duże uzdolnienia i zamiłowania w tym 
kierunku, posiadła więc łatwo umiejętność 
gry na kilku instrumentach, zasłynęła też 
szybko jako znakomita tancerka”

Jak na ówczesne czasy, w których 
do kształcenia kobiet nie przywiązywa-
no uwagi, była rzeczywiście znakomicie 
wyedukowana. Po wykształceniu cór-
ki, starania Izabeli szły w kierunku jak 
najkorzystniejszego wydania jej za mąż. 
Mimo, że Bona była kobietą piękną, 
inteligentną, wykształconą, nie było to 
łatwe, bo nie pochodziła z rodu królew-
skiego, a jej ród książęcy nie cieszył się 
znakomitą reputacją.

W 1515 roku zmarła żona króla 
polskiego Zygmunta I Starego – Barbara 
Zapolya. Owdowiały król, panujący w 
jednym z największych krajów Europy, 
stał się znakomitą partią matrymonial-
ną. Od razu po śmierci żony zaczął być 
swatany z przedstawicielkami wielu zna-
komitych rodów. Jedną z kandydatek na 
żonę króla została księżniczka Bona. Jej 

głównym orędownikiem został cesarz 
austriacki Maksymilian. Zakulisowe 
zabiegi mające doprowadzić do małżeń-
stwa trwały dwa lata. Z zachowanych 
dokumentów wynika, iż nikt nie pytał 
kandydatki na żonę o zdanie w kwestii 
małżeństwa. Król na pewno otrzymał od 
swoich zaufanych charakterystykę księż-
niczki, ale jej samej nie widział na oczy. 
Pod koniec 1517  r. można powiedzieć 
„dobito targu”. 6 grudnia 1517 roku w 
Neapolu odbył się ślub „per procura”. 
Króla reprezentował kasztelan kaliski 
Stanisław Ostroróg. Natomiast ślub ko-
ścielny połączony z koronacją Bony na 
królową Polski miał miejsce na Wawelu 
18 kwietnia 1518  r. Król był zachwy-
cony swoją młodą żoną. W momencie 
ożenku miał już 51 lat, natomiast Bona 
24. Zawarty w takich okolicznościach 
związek małżeński okazał się szczęśliwy. 
Królowa była wierną i troskliwą żoną. 
Obdarzyła króla licznym potomstwem: 
synem Zygmuntem Augustem (1520-
1572) przyszłym królem Polski oraz cór-
kami: Izabelą Jagiellonką (1519-1559), 
Zofią Jagiellonką (1522-1575), Anną 
Jagiellonką (1523-1596), Katarzyną Ja-
giellonką (1526-1583).

W 1527 r. Bona była znowu w cią-
ży. Będąc na polowaniu w puszczy Nie-
połomickiej, upadla z konia i w wyniku 
poronienia urodziła drugiego syna Ol-
brachta, który zmarł w dniu urodzin. Po 
tym wypadku długo chorowała. Odtąd 
królowa nie mogła mieć dzieci. Gdyby 
nie ten wypadek i królowa dałaby jeszcze 
jednego potomka, pewnie inaczej poto-
czyłyby się dalsze losy Polski.

Bona miała znacznie mocniejszy 
charakter niż jej małżonek. A ten w wie-
lu sprawach ulegał swej młodej żonie. 
Wpływ Bony na podejmowane przez 
króla decyzje rósł wraz ze starzeniem 

17



50
0-

LE
CI

E 
U

RO
D

ZI
N

 K
RÓ

LA
się monarchy. Aby mieć jeszcze większy 
udział w rządach krajem, zaczęła tworzyć 
własne stronnictwo polityczne. Dosko-
nale wiedząc (z doświadczeń włoskich) 
o roli pieniądza w polityce, wytrwale 
powiększała swoje dobra osobiste jak i 
domeny królewskie. Prowadziła akcję 
rewindykacji dóbr królewskich bez-
prawnie zagarniętych przez możnych. 
W ramach tej akcji zostały odzyskane 
dobra knyszyńskie, z których utworzo-
na starostwo knyszyńskie. Wykupywała 
także z rąk magnatów włości państwo-
we, dzierżawione przez nich tytułem 
zastawu. Zgromadziła w ten sposób 
olbrzymi majątek nieruchomy, jak i ru-
chomy. Była znakomitym gospodarzem 
w swoich dobrach, a także w dobrach 
skarbu królewskiego. Jej pomysłem była 
„pomiara włóczna” – wielka reforma ag-
rarna przeprowadzona w Wielkim Księ-
stwie Litewskim, w efekcie której do-
chody z dóbr królewskich, w których ją 
przeprowadzono, wzrosły kilkukrotnie. 
„Pomiara włóczna” była określana jako 
ewenement na skalę europejską.

W archiwum parafialnym w Do-
brzyniewie znajdowała się kopia pisma 
Bony do zarządcy dóbr królewskich 
(zapewne Aleksandra Chodkiewicza), z 
którego bije władczy charakter królowej, 
za który była tak nielubiana. Oto on:
Piszę do zarządcy tak jako, że my się do
wiadujemy, iż onemu pomienionemu 
plebanowi, w onym pomienionym Do
brzyniewie, onej pomienionej dziesięciny 
dawać nie chcesz. Jaką my tobie przekazu
jemy i nakazujemy onemu pomienionemu 
plebanowi, w onym pomienionym Do
brzyniewie, oną pomienioną dziesięcinę w 
całości oddać.

Bona odgrywała także dużą rolę w 
polityce zagranicznej państwa. Mimo, iż 
została królową Polski dzięki cesarzowi 

austriackiemu, to w polityce zagranicz-
nej była zażartym wrogiem Habsbur-
gów. Również za wszelką cenę starała 
się przeciwstawić pruskim Hohenzol-
lernom. Stawiała natomiast nacisk na 
sojusz z Francją oraz Portą Otomańską.

Zygmunt August jako jedyny syn 
królewskiej pary i przyszły król był moc-
no rozpieszczany zarówno przez rodzi-
ców, jak i przez siostry. Był oczkiem w 
głowie Bony. Ona to przeforsowała wy-
bór małoletniego Zygmunta w 1529  r. 
na Wielkiego Księcia Litewskiego, a w 
1530 r. na króla Polski. Był to jedyny 
taki wybór w historii Rzeczypospolitej. 
Z czasem jednak stosunki między Zyg-
muntem Augustem a matką zaczęły się 
psuć. Charakter Bony z wiekiem zaczął 
być coraz bardziej despotyczny. Syn za 
wszelką cenę chciał uwolnić się spod 
kurateli matki, która próbowała rządzić 
nim, tak jak rządziła mężem. Stosun-
ki całkowicie popsuły się po śmierci w 
1548 króla Zygmunta Starego i objęcia 
pełni władzy przez Zygmunta Augusta. 
Młody król chciał rządzić samodzielnie. 
Bona była niechętna wobec wszystkich 
małżeństw zawieranych przez Zygmun-
ta. Szczególnie poróżniło syna z matką 
małżeństwo z Barbarą Radziwiłłówną. 
Po przedwczesnej śmierci Barbary mło-
dy król zaczął dawać wiarę podszeptom, 
że Bona otruła Barbarę. 

Stosunki między nimi stały się tak 
złe, że królowa zdecydowała się opuścić 
kraj i wyjechać do Bari. Król za wszel-
ką cenę nie chciał dopuścić do wyjazdu. 
Zmuszono królową do wyrzeczenia się 
wszelkich dóbr ziemskich posiadanych w 
Polsce. W 1556 r., po wielkich awantu-
rach Bona jednak wyjechała. Wywiozła 
ze sobą tylko pieniądze i kosztowności. 
A było tego podobno 24 wozy. Wywie-
zione bogactwo stało się przyczyną nie-
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Zygmunt Stary i Bona Sforza  /Lucas Cranach Młodszy/

szczęścia. W tymże 1556 r. pożyczyła 
królowi Hiszpanii Filipowi II Habsbur-
gowi olbrzymią kwotę 430 tysięcy duka-
tów. Najprawdopodobniej król Filip II, 
aby nie oddawać pożyczki, zaplanował 
otrucie królowej. Wykonawcą okrutnego 
planu stał się zaufany sługa królowej Jan 
Wawrzyniec Pappacoda oraz całe otocze-
nie królowej. Królowa była truta na raty. 
Po podaniu pierwszy raz trucizny, ledwie 
przytomnej królowej podano do podpi-
su testament, w którym rozdysponowała 
majątek pomiędzy osoby z najbliższego 
otoczenia. Ale królowa doszła do siebie 
i kazała sporządzić testament, w którym 
przepisywała majątek na Zygmunta Au-
gusta. Wtedy podano drugi raz truciznę, 
która spowodowała zgon królowej 17 
listopada 1557  r. Drugi testament zo-
stał zniszczony a prawie cały majątek na 
mocy pierwszego testamentu rozgrabio-
ny. Król Zygmunt August próbował do-
chodzić należnego mu majątku i spłaty 
pożyczki przez króla hiszpańskiego. Ale 

były to działania mało skuteczne. Spra-
wa ciągnęła się bez powodzenia przez 
następne 250 lat, aż do końca Pierwszej 
Rzeczypospolitej. Były to roszczenia o 
słynne „sumy neapolitańskie”.

Królowa Bona należała do najbar-
dziej kontrowersyjnych postaci w histo-
rii Polski. Jeszcze za jej życia zaczęła się 
kształtować jej czarna legenda. Jej prze-
ciwnicy polityczni z grona magnaterii, 
których miała niemało i Habsburgowie, 
których zwalczała, uczynili z niej symbol 
zła gubiącego Polskę. Pomawiano ją o 
otrucie ostatnich książąt mazowieckich 
Stanisława i Janusza II oraz synowych 
Elżbiety Habsburżanki i Barbary Ra-
dziwiłłówny. Zarzucano jej, że dążąc 
do realizacji swoich celów stosowała 
przekupstwa, rozdawnictwo urzędów, 
intryganctwo, czyli cechy typowe dla 
włoskiej polityki. Królowa nie potra-
fił też pozyskać sympatii szerokich mas 
szlacheckich, które nie były przyzwycza-
jone do tego, że kobieta może odgrywać 
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jakąś rolę w polityce. Negatywny obraz 
utrwalili później pisarze i poeci: Ignacy 
Krasicki, Józef Ignacy Kraszewski, Stani-
sław Wyspiański oraz historycy Joachim 
Lelewel i Michał Bobrzyński. 

Dopiero w połowie XX wieku hi-
storyk Władysław Pociecha na podsta-
wie gruntownych badań archiwalnych 
wykazał, iż Bona była dużą indywidu-
alnością na politycznej scenie kraju a w 
swoich działaniach kierowała się racją 
stanu Rzeczypospolitej i dobrem rodu 
Jagiellonów. Dalsze badania historyków 
potwierdziły te ustalenia. Obecnie prze-
waża opinia, iż zalety rządów królowej 
były znacznie większe od jej wad.

Trwałym dorobkiem okresu pa-
nowania Bony jest włoszczyzna. Takie 
warzywa jak kalafior, por, seler, brokuł, 
fasola szparagowa na szersza skalę roz-
przestrzeniły się w XVI w.

Dla Knyszyna znaczenie królowej 
Bony jest nie mniejsze niż Zygmunta 
Augusta. Ona to wyznaczyła pierwsze-

go starostę knyszyńskiego – Aleksandra 
Chodkiewicza, który był dobrym gospo-
darzem. Na jej polecenie Chodkiewicz 
w 1538 r. rozmierza Knyszyn, wytycza 
rynek i ulice a w latach 1537-1538 prze-
prowadza „pomiarę włóczną” starostwa 
knyszyńskiego. Zachowało się szereg do-
kumentów świadczących o zaintereso-
waniu przez Bonę sprawami Knyszyna.

Ślady „pomiary włócznej” – 
sztandarowej reformy zapoczątkowanej 
przez Bonę, widoczne się do tej pory 
na Podlasiu. Występujące w rejonie 
Hajnówki, Bielska Podlaskiego wsie 
„ulicówki” oraz ciągnące się od Sokółki 
do Dąbrowy Białostockiej „długie wsie” 
są efektem pomiary włócznej.

Literatura:
Maria Bogucka, Bona Sforza, Warszawa 
1989.
Paweł Jasienica, Polska Jagiellonów, 
Warszawa 1988.

Fot.	Ewelina	Sadowska-Dubicka

Nagrobek Bony z 1593 r. w katedrze w Bari we Włoszech ufundowany przez Annę Jagiellonkę
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ta Starego i Bony. Wydana za Jana Zápolya. Kró-
lowa Węgier /Lucas Cranach Młodszy/

Ostatnia z rodu
MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

Ostatnia z rodu – tak swoją książkę 
o Annie Jagiellonce zatytułował 
Paweł Jasienica. Powyższy tytuł 

wynikał z faktu, że Anna Jagiellonka 
zmarła jako ostatnia z dzieci Zygmunta 
Starego i Bony. Powszechnie przyjmuje 
się w historiofrafii, iż Zygmunt August 
był ostatnim królem z rodu Jagiellonów. 
Tymczasem w grudniu 1575 r. w czasie 
drugiego bezkrólewia Anna Jagiellon-
ka została uznana przez sejm elekcyjny 
za króla Polski, czyli ona była ostatnim 
monarchą z rodu Jagiellonów. Jakie dro-
gi zaprowadziły ją na tę godność?

Urodziła się 18 października 
1523  r. jako czwarte po Izabeli, Zyg-
muncie Auguście i Zofii dziecko kró-
lewskiej pary. Miała jeszcze młodszą 
siostrę Katarzynę. Zazwyczaj mówi się, 
iż Bona całą uwagę poświęciła wychowa-
niu Izabeli i Zygmunta, którzy odebrali 
staranne wykształcenie, natomiast zanie-
dbywała pozostałe córki. O wyksztalce-
niu Anny wiemy niewiele. Wiadomo, że 
będąc córką Włoszki znała język włoski,  
a także łacinę. Do śmierci króla Zyg-
munta mieszkała wraz z rodziną w Kra-
kowie, a następnie z matką i siostrami 
przebywała na Mazowszu.

W 1539 r. najstarsza siostra Izabela 
została wydana za mąż za króla Węgier 
Jana Zapolya. I tu można powiedzieć, 
zaczyna się dramat małżeński pozosta-
łych sióstr. Bo wszystkie muszą długo 
czekać na zamążpójście. Jagiellonowie 
należeli do najświetniejszych rodów w 
Europie. Wydawałoby się, iż polskie 
królewny powinny opędzać się od kan-

dydatów na małżonków. Ale ówcześnie 
o małżeństwie tak wysoko postawio-
nych panienek nie decydowała miłość 
czy ich uroda. Najważniejszy był posag 
oraz dyplomatyczne zabiegi. Do per-
fekcji opanowali sztukę matrymonialną 
Habsburgowie, którzy na odpowiednich 
mariażach budowali potęgę cesarstwa. A 
w wypadku Jagiellonek zabrakło pienię-
dzy na posag i dyplomatycznych starań. 
Bona wolała nagromadzone bogactwo 
wywieźć do Włoch, niż przeznaczyć je 
na posag dla córek. Również Zygmunt 
August nie kwapił się do wykładania 
pieniędzy na posag. W efekcie Zofia 
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wyszła za mąż mając 34 lata za 67-let-
niego wdowca, księcia brunszwickiego. 
Małżeństwo pozostało bezdzietne. Stało 
się to na kilka miesięcy przed wyjazdem 
Bony do Włoch. Katarzyna miała wię-
cej szczęścia. W 1562 r., gdy miała 36 
lat, zgłosili się z ofertą matrymonialną 
przedstawiciele młodszego od niej o 11 
lat Jana Wazy, brata króla Szwecji. Mał-
żeństwo zostało zawarte. Jednak wkrótce 
została z mężem uwięziona i omal nie 
straciła życia. W więzieniu spędziła 5 lat 
i urodziła syna Zygmunta, przyszłego 
króla Polski.

Po zamążpójściu sióstr Anna po-
została sama. W tradycji pokutuje opi-
nia, że Anna Jagiellonka była brzydką 
kobietą. Spotkałem się z opinią, iż była 
najbrzydszą królową w historii Polski. 
O brzydocie ma świadczyć najbardziej 
znany jej portret. Ale portret ten przed-
stawiający Annę w stroju wdowim został 
wykonany, kiedy była już starą kobietą. 
Na dodatek od 1557 r. zaczęła zapadać 
na zdrowiu, cierpiąc ciągle na bóle gło-
wy, zębów, opuchlinę twarzy i chorując 
na oczy. Nie ma świadectw o jej brzydo-
cie w okresie młodości. Miała przeciętną 
urodę. Po prostu Anna z tytułu chorób, 
zgorzknienia z powodu staropanieństwa 
brzydko starzała się. Mimo tego miała 
jeszcze za życia Zygmunta Agusta oferty 
zamążpójścia. Ale oferty te zostały od-
rzucone przez króla.

Do śmierci króla Zygmunta Augu-
sta w 1572 r. nie odgrywała żadnej poli-
tycznej roli. Jej godzina wybiła z chwilą 
zgonu brata. Przyjęła nieistniejący w Pol-
sce tytuł infantki. Można powiedzieć, że 
została najważniejszą osobą w państwie. 
Było oczywiste, że głównym warunkiem 
objęcia tronu Rzeczypospolitej będzie 
poślubienie Anny przez pretendenta do 
tronu. Kandydatów było wielu. Jednym 
z nich był dziewiętnastoletni arcyksiążę 

Zofia Jagiellonka, druga z córek Zygmunta 
Starego i Bony. Poślubiła Henryka II, księcia 
brunszwickiego. Była jedyną luteranką w dyna-
stii Jagiellonów /Lucas Cranach Młodszy/

Katarzyna Jagiellonka, najmłodsza z córek Zyg-
munta Starego i Bony. Poślubiła Jana Wazę. 
Królowa Szwecji. Matka przyszłego króla Polski 
Zygmunta III Wazy /Lucas Cranach Młodszy/
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Ernest Habsburg. A księżna miała już 49 
lat. Aby nie dopuścić do tajnego ślubu, 
zaczęto Annę izolować. W skompliko-
wanej, trwającej przeszło rok rozgrywce 
o tron zwyciężył pretendent francuski 
Henryk Walezy, brat króla francuskiego 
i 21 lutego 1574  r. został koronowany 
na króla Polski. W chwili koronacji miał 
on 22 lata i nie uśmiechało się mu mał-
żeństwo z przeszło pięćdziesięcioletnią 
księżniczką. I skutecznie wykręcił się 
od niego. A po pięciu miesiącach pano-
wania, na wieść o śmierci swego brata, 
porzucił tron Polski i uciekł do Francji, 
gdzie został królem. Ale z tronu polskie-
go formalnie nie zrezygnował i do końca 
życia tytułował się królem Polski.

Nastało drugie bezkrólewie. Jeszcze 
bardziej burzliwe niż pierwsze. Efektem 
jego było wspomniane okrzyknięcie 15 
grudnia 1515 r. przez szlachtę Anny 
„Piastem” i wybór na króla Polski. Na jej 
męża przeznaczono ubiegającego o koro-
nę polską o dziesięć lat młodszego księ-
cia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. 
Pomny złych doświadczeń z Henrykiem 
Walezym przewodzący elekcji marszałek 
izby poselskiej Mikołaj Siennicki wy-
głosił formułę „Ogłaszam wam Stefana 
Batorego królem polskim, wielkim księ-
ciem litewskim, ruskim, pruskim etc., 
pod warunkiem, że złączy się małżeń-
stwem z infantką Anną. A więc Stefan 
Batory nie mógł uciec od małżeństwa z 
Anną. Natomiast Anna została zmuszo-
na do wyrzeczenia się na rzecz państwa 
zapisanych jej przez Zygmunta Augusta 
dóbr. 1 maja 1575 r. odbył się na Wawe-
lu ślub i koronacja obojga. W wieku 52 
lat Anna stała się małżonką. 

Niestety, jak piszą Wacław Sobieski 
i Kazimierz Lepszy „Teraz dopiero roz-
poczęły się pełne rozczarowań i goryczy 
dni królowej. Pożycie z mężem, ogra-
niczające się do zachowania pozorów, 

Anna Jagiellonka w stroju wdowy. Żona Stefa-
na Batorego. To ona była królem Polski, a Ba-
tory został królem iure uxoris - z prawa żony   
/portret Marcina Kobera/

Anna Jagiellonka, trzecia z córek Zygmunta Sta-
rego i Bony. Wbrew zwyczajowi wcześniej niż ją 
wydano za mąż jej młodszą siostrę Katarzynę   
/Lucas Cranach Młodszy/
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było w gruncie rzeczy jednym pasmem 
udręczeń dla starzejącej się Anny. Jedy-
nie taktowi Batorego przypisać należy, że 
nie powziął od razu myśli o rozwodzie”. 
Król zaczął unikać Anny. Przebywał naj-
chętniej w oddali od Krakowa, na zamku 
w Grodnie. I tak było do ostatnich dni 
jego panowania. Stefan Batory zmarł 12 
grudnia 1586 r. w Grodnie. Paradoksal-
nie śmierć króla poprawiła status Anny. 
Z niechcianej, lekceważonej małżonki 
stała się szanowaną wdową.

Rozpoczęło się trzecie bezkrólewie 
w życiu Anny. Nie miała już złudzeń co 
do małżeństwa. Celem jej starań stał się 
wybór na króla siostrzeńca Zygmunta 
Wazy. Przy pomocy Jana Zamoyskiego 
udało się przeprowadzić ten wybór w 
1587 r. Ale Habsburgowie, którzy przy 
każdej elekcji zgłaszali swojego kandyda-
ta i tym razem walczyli o tron królewski. 
Przy pomocy części opozycyjnej szlachty 
wybrano na króla arcyksięcia Maksy-
miliana Habsburga. Dopiero zwycięska 
bitwa pod Byczyną wojsk polskich pod 
wodzą Jana Zamoyskiego zapewniła 
tron Zygmuntowi III Wazie.

Anna Jagiellonka liczyła, iż sio-
strzeniec w podzięce za forsowanie jego 
kandydatury zapewni jej wpływ na 
bieżącą politykę. Ale srodze się rozcza-
rowała. Król odsunął ją od wszelkich 
wpływów politycznych. W. Sobieski i K. 
Lepszy piszą:

Odtąd roli politycznej nie odgrywa
ła, zjawiając się rzadko na dworze kra
kowskim… Trawiła lata wdowieństwa 
na pobożnych praktykach, opiekowaniu 
się swemi ogrodami i konferencjach z ar
tystami. Zmarła na rękach Zygmunta 
III w Warszawie 9 września 1596 roku. 
Pochowana została na Wawelu w kaplicy 
zygmuntowskiej. I dalej: Była Anna nie
odrodną córką Bony, z charakteru bodaj 
więcej Włoszką niż Jagiellonką. Dumna 

i uparta, skryta, obraźliwa, nie cofającą 
się przed intrygą, daleka była od poczci
wości, cechującej ojca. Dominowała w 
niej maskowana układność, nieprzeparta 
żądza władzy i idąca z nią w parze chęć 
zawinięcia bez względu na okoliczności 
do przystani małżeńskiej. Zawiedzona w 
nadziejach stała się niespokojną, płaczli
wą i gderliwą. Wyrzekłszy się szczęścia z 
mężem, nie odrzuciła jednak nigdy myśli 
o władzy.

Nie ma dowodów, że Anna Ja-
giellonka za życia Zygmunta Augusta 
bywała w Knyszynie. Starostwo kny-
szyńskie jako prywatna własność króla, 
na mocy jego testamentu odziedziczyła 
królowa. Ale Henryk Walezy, wbrew 
prawu podarował je Janowi Zamoyskie-
mu w podzięce za pomoc w wyborze 
na króla. Anna nie chciała dobrowolnie 
ustąpić ze starostwa. Zamoyski, aby je 
zagarnąć, dokonał zbrojnego zajazdu. 
Długo prawowita właścicielka nie mogła 
pogodzić się z jego utratą. W wielu do-
kumentach sprawa starostwa była póź-
niej wałkowana. Ale bezskutecznie.

Paweł Jasienica, przekorny autor 
bardzo poczytnych zbiorów esejów hi-
storycznych „Polska Piastów”, „Polska 
Jagiellonów” i „Rzeczypospolita Obojga 
Narodów”, niestety nie cenił Jagiello-
nów, a szczególnie Zygmunta Starego i 
niestety Zygmunta Augusta. Ale Annie 
Jagiellonce poświęcił książkę objętościo-
wo niewiele mniejszą niż ta, poświęcona 
całej dynastii Jagiellonów. Widocznie 
uważał ją za najwybitniejszą wśród Ja-
giellonów.

Literatura: 
- Paweł Jasienica, Ostatnia z rodu, War-
szawa 1988.
- Wacław Sobieski, Kazimierz Lep-
szy, Anna Jagiellonka, PSB, t. 1. 
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Księżniczka francuska Małgorzata Walezjuszka. 
Dwukrotnie była brana pod uwagę jako żona 
dla Zygmunta Augusta

Kobiety w życiu i polityce 
Zygmunta Augusta

EWELINA SADOWSKA-DUBICKA

Powszechnie przyjęło się charak-
teryzować ostatniego Jagiellona 
jako kobieciarza i władcę nie- 

stroniącego od alkowianych uciech. 
Już współcześni, zarówno poddani jak 
i cudzoziemcy widzieli w nim przeci-
wieństwo pradziada Władysława 
Jagiełły, żyjącego rzekomo z Jadwigą 
w białym związku. Kobiety w życiu Zy-
gmunta Augusta to nie tylko kochanki. 
Ogromną rolę odegrała w nim matka, 
władcę absorbowały – choć zdaniem 
niektórych niewystaraczająco – również 
siostry (o Bonie i siostrach szerzej pisze-
my w innych artykułach tego numeru 
„Gońca”). A jakże ważnymi dla przesąd-
nego króla były wróżki czy czarownice, 
z których usług nieraz korzystał! Ponadto 
w jego ustawodawstwie znajdą się kon- 
stytucje dotyczące zwykłych poddanek. 
Ten artykuł skupia się na miłosnych 
i matrymonialnych relacjach Jagiellona, 
które zaważyły na losach państwa.

Zygmunt August przez całe dzie- 
ciństwo i lata młodzieńcze otoczony 
był, w zasadzie, wyłącznie przez kobiety. 
O relacjach z ojcem skąpo informują nas 
źródła. Jego wychowawcy, a zwłaszcza 
Sylvius, byli mężczyznami, którzy też 
nie stronili od płci pięknej. Królewicz 
przeważnie przebywał w orszaku dwórek 
matki, a w kręgu rodzinnym, wsród 
sióstr. 

Pierworodny, i jak potem się 
okaże jedyny, syn Zygmunta I był zna-

komitą partią dla wielu europejskich 
dworów. Rozgrywki matrymonialne z 
jego udziałem rozpoczęły się tuż po jego 
narodzinach. Pierwszą kandydatką na 
przyszłą królową Polski była księżniczka 
francuska Małgorzata. Wiązało się to 
z układem polsko-francuskim przeciw 
Habsburgom. Traktatu jednak nie raty-
fikowano, bo w europejskim konflikcie 
Habsburgów i Walezjuszy zwyciężyli ci 
pierwsi, a więc Zygmunt I zaczął szukać 
sojuszu z wygranymi. 
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Elżbieta Habsburżanka

9 lipca 1526 r. przyszła na świat 
pierwsza potomkini Ferdynanda aus-
triackiego i Anny Jagiellonki, Elżbieta. 
Przeznaczono ją na żonę królewiczowi 
polskiemu, by utorować drogę dynastii 
do tronów węgierskiego i czeskiego, os-
łabiając przez to Jagiellonów w docho-
dzeniu do władztwa w tychże krajach. 
W 1528 r. Zygmunt I wyraził oficjalną 
zgodę na mariaż, a umowę przedślubną 
podpisano w 1530 r. W niej ustalono, 
że zaręczyny odbędą się, gdy królewna 
skończy siedem lat, określono posag 
i oprawę Elżbiety oraz karę za niedo- 
trzymanie układu. Postarano się u pa-
pieża o dyspensę od pokrewieństwa – 
matka Elżbiety była bowiem siostrą stry-
jeczną Zygmunta Augusta. 

W Polsce z królową z Habsburgów 
wiązano wielkie nadzieje – pochodząca 
z tego rodu babka Zygmunta Augusta, 
w historiografii zapamiętakan jako Elż-
bieta Rakuszanka, “matka królów”, była 
wierną i, co najważniejsze, płodną żoną. 
Bona jednak jeszcze przez kilka lat forso-
wała ożenek z królewną francuską. Zyg-
munt I nie dał się jednak jej przekonać, 
choć sam przekładał uroczystość zaślu-
bin. W 1538 r. agent pruski pisał, że 
małżeństwo z Elżbietą dotychczas niezde
cydowane, chociaż się tyle o nie układano. 
Bóg wie jeszcze, kto na tym weselu tańczyć 
będzie. Ostatecznie datę ślubu wyzna- 
czono na 6 maja 1543 r.

Na dzień przed zaślubinami Zyg-
munt August spotkał się po raz pierwszy 
ze swoją narzeczoną. Zapewne ze wzglę-
du na przyszłą żonę ubrany był po nie-
miecku. Król wyszedł ze swego namiotu ze 
wszystkimi panami naprzeciw królowej, 
podali sobie ręce i oboje schylili się aż do 
ziemi prawie i uściskali się wzajemnie. 

Cała uroczystość powitania była zaiste 
imponująca, tak jak w dzień później 
ślub i koronacja. Połączono Ich z sobą 
i zaślubiono z uroczystością wielką, a ar-
cybiskup Piotr Gamrat włożył na głowę 
Elżbiety jagiellońską koronę. 

Splendor uroczystości weselnych 
na krótko przysłonił widoczną od 
pierwszych dni niechęć Wawelu do 
Habsburżanki. Co prawda król Zygmunt 
w niej się wielce kochał, lecz królowa Bona 
nie barzo; co przecię z wielką przyjmowała 
pokorą królowa młoda, mając nadzieję, iż 
powolnością swoją miała niekiedy zwy
ciężyć królową Bonę i do miłości przywieść 
ku sobie. Współcześni łatwo zauważa-
li, że Bona z samego początku nieprawie 
traktuje, i przez czary, obmowę nienaw
istną synowi swemu niemiłą czynić prag
nie, od pożycia z nią odstręcza i porzucić 
przymusza. Wieści te doszły szybko do 
cesarza Ferdynanda, który w odpowiedzi 
wysłał do Polski Jana Marsupina mające-

Elżbieta Habsburżanka, pierwsza żona Zyg-
munta Augusta /Lucas Cranach Młodszy/
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go donosić mu o sytuacji Elżbiety.
W tym czasie w życiu osobistym 

Zygmunta Augusta prymu nie wiodła 
Elżbieta, a matka. Młody król nic nie 
mówi, niczego słuchać nie chce i do 
żadnych spraw mieszać się nie śmie, tak 
boi się królowej Bony (…). Ona nie poz
wala synowi ani działać, ani mówić tylko 
tak jak sama rozkaże. Niezadowolo-
na z synowej próbowała przeszkodzić 
w pożyciu małżeńskim młodej parze 
na różne sposoby. Gdy zwyczajne łoże 
małżeńskie umieszczone zostało w sypialni 
króla młodego, tak, że N. Królowa mu
siała wśród odźwiernych i innej służby do 
łożnicy królewskiej przechodzić, (a nawet 
kilka nocy kazano Jéj we własnéj sypialni 
pozostać), nie dziw, że z każdym dniem 
wzrastała ciekawość, kto takie rozkazy 
wydaje. Czy rzeczywiście Bona mieszała 
się w aż tak intymne sprawy nie będzie-
my wiedzieć na pewno, niektórzy przy 
pisywali to charakterowi młodego króla,  
faktem jest jednak, że nowożeńcy nie 
tworzyli udanego związku. Nie jadali 
razem, król nie odwiedzał żony za dnia, 
ani nie okazywał jej żadnych dowodów 
miłości. Sytuacja małżonków stała się 
jeszcze gorsza, gdy w końcu lipca z lekka 
poczęło się powietrze wznawiać w Krako 
wie; a gdy jeszcze barziej poczęło się szerzyć, 
król młody jechal sam do Litwy i w Wilnie 
mieszkał, a król stary z królową młodą 
ujachał do Zatora. Jan Marsupin pisze, 
że Królowa stara udaje wielki żal z odjaz
du syna, a sama kazała mu jechać, dawszy 
mu na to jak słyszę 15.000 dukatów. Nie 
jest wykluczone, że August sam podjął 
tę decyzję, by wymóc na ojcu oddanie 
mu w zarząd Litwy. Miał powiedzieć, że 
jest królem bez królestwa i nie ma nawet 
gdzie z żoną zamieszkać (Rex sum et dux, 
sed sine regnoet sine ducali potestate, non 

habens ceram sedem, ubi cum regina uxore 
consedam). Nic jednak nie stało na prze- 
szkodzie, by zabrał ze sobą małżonkę, 
a jednak tego nie zrobił. Powodem była 
być może ujawniona u Elżbiety epileps-
ja, do której młody król czuł odrazę. 

W tym czasie Bona rozpoczęła sta-
rania o unieważnienie związku. Wysu-
wała argument, że małżeństwo nie było 
consumatum, ponadto papież udzielił 
niewystarczającej dyspensy od pokre- 
wieństwa. Nawet Zygmunt Stary podjął 
pewne kroki w tym kierunku. Ferdy-
nand, ażeby zapewnić córce odpowied-
nie traktowanie na polskim dworze, upo- 
minał listowne zięcia, wystarał się u pa-
pieża o odpowiednią dyspensę, a przede 
wszystkim dzięki staraniom jego posłów 
ułożyło projekt oddania samodzielnych 
rządów na Litwie Zygmuntowi Augusto-
wi. Uzyskali na to zgodę Starego, który 
w ten sposób starał się skłonić syna do 
przykładnego pożycia z żoną.

W 1544 r. Zygmunt August na 
sej-mie w Brześciu spotkał się po roku 
rozłąki z Elżbietą. Tam była rada o wielu 
rzeczach; lecz ta była najgłówniejsza, jeśli 
król stary miał puścić Księstwo Litewskie 
synowi, czy po staremu sam oboje dzierżeć, 
a syna i z żoną jego mieć przy sobie. Było 
nieco panów, którzy nie radzili tego dzie 
lić. Tegoż zdania była i królowa Bona; 
lecz większa część senatorów łapając łaski 
u pana młodego, przemogła, iż król puścił 
synowi Księstwo Litewskie, zostawiwszy 
sobie tylko ten tytuł: Supremus Dux Litu
aniae. Jachał tedy z Brześcia król młody 
i z żoną na Księstwo Litewskie do Wilna. 

Zanim to się stało, w czasie rocznej 
rozłąki, król i Elżbieta wymieniali między 
sobą korespondencję. Elżbieta tuż po 
jego wyjeździe prosi o kopią [wzór], jako 
korolowi młodemu mam pisati. Listy 
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małżonków były na tyle serdeczne, że 
starzy królestwo mogli bez obaw przeka-
zać Ferdynandowi kopię jednego z epis-
tołów córki do męża jako dowód do-
brych stosunków między nimi. Elżbie- 
ta w listach zapewnia o swojej miłości, 
nakłania Augusta do powrotu na Wawel. 
W responsach Jagiellon pisze, iż Elżbie-
ta może o być o nim przekonana, jako 
o najlepszym i najbardziej kochającym 
ją małżonku. Jednak korespondencję tą 
przykrywa dworska etykieta. Małżon-
kowie pisali do siebie w sposób, w jaki 
nakazywało im otoczenie, z reguły listy 
były tylko podpisywane przez nadaw-
ców.

W tym czasie niejedno źródło 
relacjonuje o uciechach króla z innymi 
kobietami. Jan Marsupin miał powie- 
dzieć do Bony o młodym królu: przy
puściwszy nawet, że ma przyjacielskie 
stósunki z innemi kobiétami, niechby 
przynajmniej małżonce powinność odda
wał. Baron Herberstain wspomina 
zaś Bonie o stosunkach z dawniejszymi 
nałożnicami oraz o kobietach, które 
potajemnie za królem zostały wysłane 
na Litwę. 

O wspólnym pobycie małżonków 
w Wielkim Księstwie wiemy niewiele. 
Lakoniczne wzmianki mówią, odwrot-
nie niż te z wawelskich czasów, że król 
z królową pięknie i nieskazitelnie żył. Dla 
uprzyjemnienia zaś pobytu małżonki 
w Wilnie August zajął się zakładaniem 
ogrodów. 

Zygmunt August żeniąc się z Elż-
bietą nie zdawał sobie sprawy z jej cho-
roby. Było to skrzętnie ukrywane przez 
Habsburgów. Padaczka Elżbiety nasiliła 
się w kwietniu podczas pobytu młodych 
w Wilnie. Gdy stamtąd król wyjechał do 
Krakowa po odbiór nareszcie wypłaco- 

nego posagu, Stanisław Górski pisząc do 
Jana Dantyszka przekazuje ciekawe szcze- 
góły z owej wizyty. Zygmunt zlecił py
tać się astrologów, czyli to z urodzenia, czy 
z jakiej ma przyczyny, tudzież czyli może 
być wyleczoną. (…) Do ojca jej posłał, 
aby jakiego lekarza przysłał, któryby ją 
leczył i świadkiem był troskliwości męża. 
Mówią, że król angielski ma moc lecze
nia tej choroby darem swego poświęconego 
pierścienia: jeśliś o tem słyszał, donieś mi 
lub też królowi, albo raczej staraj się do
stać ten pierścień.

Jagiellon nie miał już więcej spo- 
sobności, by okazać swą troskę. Elżbie- 
ta Habsburżanka zmarła 15 czerwca 
1545 r. Król młody oblókłszy się w żałobę, 
dlaobrządków pogrzebowych 3 lipca 
z Krakowa do Wilna pojechał (…) prócz 
czarnej sukni nie dając innego znaku 
żałości. Pochówek odbył się po powrocie 
króla do Wilna 24 sierpnia w kaplicy św. 
Kazimierza.      

Barbara Radziwiłłówna
2 grudnia, wg różnych źródeł, 

1520, 1522 lub 1523 r. przyszła na świ-
at córka hetmana wielkiego litewskiego 
Jerzego Radziwiłła – Barbara. W 1537 r. 
poślubiła Stanisława Gasztołda, wo-
jewodę nowogródzkiego i trockiego, 
po czterech latach małżeństwa owdo-
wiała. Na Stanisławie wygasł ród Gasz-
tołdów. W myśl zasad prawa litewskiego 
po wygaśnięciu w linii męskiej rodu 
dobra przypadały wielkiemu księciu. 
W październiku 1543 r., by załatwić 
sprawy spadkowe po Gasztołdach, do 
ich siedziby w Gieranojach przyjechał 
Zygmunt August. Wtedy zaczął się ro-
mans z Barbarą. Korol Auhust, khdy po
hował tieło korolewoie małżonki swoieie 
(...) poczat miłowaty Paniiu Barbaru 
Radywiłownu – przekazuje litewska kro-
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nika. Śmierć żony dawała Zygmuntowi 
II wolną rękę w stosunkach z kobieta-
mi. Począł do ieiey chodyty nocziu kndy 
sobie chodzenie był uczynił i z pałacu aż 
do domu ieiei tam u nieiey bywał czasto 
i było to słyszat po wsiey ziemli Polskoy 
i Litowskoy. 

Kiedy stosunki króla z wojewodzi- 
ną miały charakter wyłącznie roman-
su, nie miało to większego wpływu ani 
na sytuację w państwie, ani na samego 
zainteresowanego. Zmieniło się nato- 
miast wszystko diametralnie, gdy poślu-
bił swą dotychczasową kochankę. Było 
to w czerwcu lub lipcu 1547 r. Cytowa-
na kronika litewska mówi o prośbach  
Mikołaja Rudego i Mikołaja Czarnego, 
by król zaprzestał odwiedzin u Barbary 
i niesławy domu ich nie czynił. Gdy ten 
po raz kolejny odwiedził Barbarę, za-
sugerował, że przyjście to może sprawić 
im wielką chwałę i zaszczyt. Zaraz też 
Radziwiłłowie Pebana prywieli (...) i od 
dali Korola z siestroiu swoieiu potaiem
nie, nikt to z Panów Rad duchownych 
i świetskich ani też z Dworu Korolews
koho nie byli o tom wiedani. Wydaje się 
jednak niemożliwym, by Zygmunt Au-
gust był w jakikolwiek sposób do tego 
przymuszony. Miał już wówczas 27 lat, 
a ponadto autorytet monarchy był zbyt 
duży, by stryjeczni bracia odważyli się na 
takie posunięcie. Motywem małżeństwa 
mogło być podejrzenie o ciążę Barbary. 

W całej Europie istniało prze-
konanie, że to kobiecie mezalians 
przynosi dyshonor, ale mężczyzna mógł 
poślubić kobietę niższego stanu – zresz-
tą pierwsza żona Zygmunta Starego też 
nie była z królewskiego rodu. Zygmunt 
August poślubił jednak swą poddankę 
bez żadnych konsultacji, co mu za na
ganę stanęło, iż pospolicie tego nie chwalili 

ludzie, aby królowie żony za własną swo
ją chucią, nie za powszechną pojmowali 
powagą.

Zarówno Zygmunt August, jak 
i Radziwiłłowie, zdawali sobie sprawę, 
że przeforsowanie tego małżeństwa nie 
będzie łatwe. Potrzebni byli sojusznicy, 
którzy pomogą zalegalizować monarszy 
związek.     

Od grudnia 1547 do lutego 1548 r. 
odbywał się sejm, na który król jachał 
i z królową Boną do Piotrkowa, gdzie też 
był na ten czas z Litwy przyjechał król  
August. Na tym to właśnie sejmie, młody 
król miał powiedzieć rodzicom oficjalnie 
o swoim ożenku. Zygmunt Stary pisząc 
do Hieronima Chodkiewicza o tej roz-
mowie przekazuje, iż nie chciał na to 
małżeństwo pozwolić, bo to jest rzecz 
niesłuszna i byti ne możet, przyniosło-
by ono hańbę Koronie i Wielkiemu 

Barbara Radziwiłłówna /Lucas Cranach 
Młodszy/
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Księstwu Litewskiemu. Reakcje matki 
na małżeństwo jedynaka były jeszcze 
gorsze. 

Zygmunt I zmarł 1 kwietnia 
1548  r., jego syn stał się jedynym 
królem. Skoro ojciec umarł, król Barbarę 
publicznie za żone ogłasza (w Wilnie) do 
królewskiego przy wszystkich przyjmuje 
małżeństwa i prawego łoża towarzyszką 
czyni. 

Prawdziwą batalią polityczną oka-
zało się być przekonanie społeczności  
szlacheckiej do mariażu. Bona, która 
zdawała sobie sprawę, że traci władzę 
na rzecz syna, już w trzy dni po śmierci 
męża wystosowała list do Panów Rady 
litewskiej, do których zwracała się: A tak 
i WMti, jako wiernych rad JKMti pilnie 
prosimo: nakoniec prosite, rozważajte, 
odwodtie JKMt (...) boby to małżeństwo 
musiało być początkiem upadku państwa 
JKMti.

Barbara przybyła do Korony, tak 
jak dokładnie zaplanował jej mąż – po-
dawał najdrobniejsze szczegóły przyjaz-
du: spisek [trasę] tej Jej KM drogi, na-
kazywał Rudemu, by nie odbywał się 
z wielką pompą, a nawet opisał jak ma 
wyglądać strój Radziwiłłówny. Ustalił, 
że będzie na nią czekał w Radomiu i tak 
też się stało. Młode małżeństwo spędziło 
tam ze sobą prawie miesiąc. 

Latem 1548 r. Bona z córkami 
opuściła Wawel i ostentacyjnie prze-
niosła się na Mazowsze. Chciała uniknąć 
spotkania z synową, a posłuszne jej córki 
miały oświadczyć, że wolą zamieszkiwać 
w klasztorze lub usługiwać w szpitalu niż 
przebywać w obecności pani Barbary. 

W tym czasie wśród szlachty przy- 
gotowującej się do sejmu wrzało. Na 
sejmie piotrkowskim 1548, senatoro- 
wie pod wodzą prymasa Mikoła-

ja Dzierzgowskiego, Piotra Kmity, 
Jana Tęczyńskiego, Andrzeja Górki 
i Izba Poselska z Piotrem Boratyńskim 
i Stanisławem Podlodowskim na 
czele, zażądali unieważnienia małżeń- 
stwa. Głównym argumentem przeci-
wko Radziwiłłównie była nierówność 
małżonków i wyniesienie ponad stan 
jednej ze szlachcianek. Małżeństwo takie 
będąc między nierównymi, to jest między 
panem i poddaną, między pomazań
cem bożym a wdową, nie poszło z Boga. 
Oczywiście nie bez oddźwięku mógł 
pozostać fakt, że małżeństwo to, iż jest 
bez rad koronnych tajemnie uczynione. 
(...) Nie jego [króla] oczy, nie jego uszy, 
ale oczy i uszy tych, którzymu do boku są 
przysadzeni obierać jemu żone mają. Jeś-
li chodzi o sprawy bardziej prywatne,  
szczególnie atakowano fakt, że wo-
jewodzina była kochanką króla przed 
ślubem. Było to poruszane przede 
wszystkim w paszkwilach krążących 
po całej Rzeczypospolitej, szacunek do 
monarchy był zbyt duży, by tak drażliwą 
sprawę, posłowie czy senatorowie mieli 
odwagę poruszać na forum publicznym.

Zarzuty te podnoszono przez cały 
okres trwania sejmu. Chwilami nastro-
je do tego stopnia się zaogniały, że gro-
zić mogło nawet wojna domową. Albo 
krew chrześcijańską rozlejemy, albo sami 
to krwią swą zapłacimy – w ten sposób 
poseł Lupa Podlotowski naciskał sena-
torów, by razem z izbą poselską wystąpili 
przeciw mariażowi. Na co Zygmunt Au-
gust złożył oświadczenie, że opuszczać 
mi się onej nie godzi, gdziem Panu Bogu 
i jej już ślubił (...) jeślibym jej ślub swój 
i przysięgę złamał, tymżebym i wam wol
ności wasze i poprzysiężenie swe łamał 
sposobem. Mówiono również, że król 
raczej wolałby złożyć koronę i z Polski 
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wyjechać, nią pozostawić Barbarę. Naj-
bardziej chyba spektakularnym momen-
tem sejmu, były wydarzenia z 17 listo-
pada, które relacjonuje sam król: za doz 
woleniem naszym panowie przy nas i przy 
poślech wotowali, abyśmy małżonkę naszą 
opuścili, ale też niektórzy z panów in con
triam sententiam wota swe dawali, gdy się 
już panowie z woty odprawili, posłowie 
zasię ku nam wielką prośbę uczynili i na 
koniec przyklękli prosząc, aby to nostrum 
matrimonium mogło być dyrymowano.

Sejm 1548 roku był z pewnością 
jednym z najtrudniejszych okresów 
w czasie 24-letniego samodzielnego 
panowania ostatniego potomka dynastii 
jagiellońskiej. Między tronem a szlachtą 
rozpostarła się w listopadzie tego roku 
głęboka niechęć, wrogość, która trwać 
będzie aż kilkanaście lat.

Po zakończeniu sejmu piotr-
kowskiego Barbara została oficjalnie 
wprowadzona na Wawel. Tymczasem 
w Wielkopolsce miał narodzić się po-
mysł zmiany władcy. W Wielkopolsce 
i Niemczech wszędzie okrzykuje się: 
Maksymilian! Maksymilian! Oznacza to, 
że chęci ludzkie skłaniają się ku temu, 
aby mieć za króla Polski Maksymiliana 
[Habsburga]. 

Zygmunt August postawił jed-
nak na swoim – przez dwa i pół roku 
prowadził politykę wewnętrzną, 
w której dominował problem biało- 
głowej. Rozpoczął na szeroką skalę 
rozdawanie królewszczyzn i urzędów. 
Tu warto wtrącić, że w 1550 r. został 
przedstawiony Zygmuntowi Augus-
towi program ruchu egzekucyjnego. 
Twierdzenie, iż poszerzenie postu-
latów, w porównaniu z danymi staremu 
królowi, wiązało się tylko i wyłącznie 
z królewskim małżeństwem byłoby 

uproszczeniem, niemniej część z nich 
miała z pewnością związek ze sprawą 
Barbary. Ponad półtoraroczna przerwa 
między dwoma sejmami w Piotrko- 
wie spowodowana chęcią uspokojenia 
sprawy małżeństwa była asumptem do 
żądania obligatoryjnego, corocznego 
zwoływania obrad. Wzmożone rozdaw- 
nictwo dóbr, incompatibilitas czy eks-
pektatywy mające związek z rozdawn-
ictwem urzędów, również odbiły się na 
szlacheckich żądaniach. 

Do ukoronowania małżonki 
brakowało jedynie poparcia pryma-
sa Mikołaja Dzierzgowskiego. Ceną 
za włożenie przez arcybiskupa korony 
na głowę Radziwiłłówny był wyda-
ny w grudniu 1550 r. edykt przeciw 
różnowiercom (w praktyce dotknął on 
kilku duchownych różnowierczych, 
którzy rekrutowali się z dotych-
czasowych księży rzymskokatolickich). 
Barbarę koronowano w katedrze wawel-
skiej 7 grudnia 1550 r. Ceremonia 
odbyła się według tradycyjnego porząd-
ku z wielkim przepychem. Zygmuntowi 
II bardzo zależało, by zgromadziła jak 
najwięcej gości, uroczystość uświetnili 
swoją obecnością między innymi Pias-
towie śląscy. Połączenie jej z aktem hoł-
du pruskiego, który odbył się w dwa dni 
później, dodał jeszcze więcej splendoru, 
tak długo wyczekiwanemu przez Zyg-
munta Augusta wydarzeniu.

Jagiellon nie cieszył się długo koro-
nacją małżonki. Pół roku później zmarła, 
najprawdopodobniej na raka.

Czemu Zygmunt August poślubił 
Barbarę i za wszelką cenę bronił tego 
związku? Przecież doskonale zdawał so-
bie sprawę, że małżeństwo z poddanką, 
nie będzie akceptowane przez szlachtę 
mającą tak ogromny wpływ na Rzecz- 
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pospolitą. Powód ciąży jest racjonalny, 
jednak nie do końca przekonujący. Zyg-
munt August mógł co prawda mniemać, 
że skoro pierwsza żona nie obdarzyła 
go potomkiem, teraz będzie okazja, by 
mieć następcę, a musiało być to dziecko 
z legalnego związku. Jeśli jednak Zyg-
munt uważał, że to nie w nim, a w żonie 
leżała przyczyna braku latorośli, mógł się 
postarać o dziecko z ewentualną przyszłą 
żoną wybraną spośród wielu europej- 
skich księżniczek, a dziecku Barbary 
zapewnić dostojne życie. Tym bardziej, 
że przykład taki miał obok siebie – jego 
ojciec nie krył się ze swoimi nieślub-
nymi dziećmi, których matką była jego 
wieloletnia kochanka Katarzyna Tel-
niczanka i zapewniał im wiele dosto-
jeństw, chociażby biskupstwo wileńskie 
i poznańskie dla syna Janusza. Wszystko 
więc wskazuje, że głównym powodem 
zawarcia tak niepewnego małżeństwa 
było coś więcej niż tylko ciąża, tym 
bardziej nie nagabywania Radziwiłłów. 
Pozostaje miłość, która porównywalna 
jest chyba tylko z uczuciem Sobieskiego 
do Marysieńki.

Uczucie Jagiellona do Barbary 
najbardziej widoczne jest w jego ko-
respondencji. Przede wszystkim bije 
z nich wielka troskliwość męża, już nie 
tak sztampowa jak w przypadku listów 
do pierwszej żony. Niemal w każdym 
liście do Radziwiłłów pyta o zdrowie 
małżonki i prosi na ten temat o jak naj- 
więcej informacji, sam też donosi, jak 
czuje się ich siostra. Aby tem dosta 
teczniejsza sprawę o zdrowiu Jej KM mieć 
mogli tegośmy naszego komornika ku 
Jej KM posłali pisze król. Zależało mu 
bardzo, by się nie martwiła, a zwłaszcza 
nie słuchała plotek, Albowiem za tako 
wymi frasunki może się w niemałe zdro

wia swego naruszenie przyprawić, a nam 
stąd, żal ciężki przynieść, a nawet najlżej- 
sze plotki mogą urazić umysł kobiecy. 
By nie martwić Barbary Zygmunt pro-
si Rudego, by taił przed siostrą chorobę 
ich matki, a gdy kasztelanowa umarła, 
sam chciał donieść o tym żonie, bo nam 
się tak zdało, aby się już raczej przy nas, 
niźli stąd odjedziemy, w żalu i w płaczu 
swym Jej M upokoić raczyła. Ponadto  
Zygmunt August zwraca uwagę na wiele 
z pozoru błahych spraw. Prosi, by Barba-
ra nie chodziła do kościoła św. Stanisła-
wa bo tam teraz murują i abo cegła sama 
spadnie, abo ją też kto zrzuci. Lepiej 
niech chodzi do św. Anny, a iżby prze
cie w kościele bywać chciała, tedy dajcie 
wierzch [baldachim] umościć, tak jakoby 
żadna suspicja szkody nie była. Ataków na 
życie Barbary król rzeczywiście się oba-
wiał. Pisze jeszcze: żeby tam na pokoju 
królowej Jej M białogłowy pić nie dawały, 
a zwłaszcza z kubków, albowiem jednak 
ze szklanic łacniejby się wszystko zobaczyło 
[truciznę]. Dbał o zdrowie żony zaleca-
jąc: A tego Jej M brońcie, aby Jej M tak 
długo w łaźni się nie myła. Gdyż to Jej 
M, po sobie baczy, iż to Jej M zdrowiu sz
kodzi. A kiedy Barbarze pogarszało się, 
stosował wszelkie sposoby, by pomóc 
jej wyzdrowieć. Za pilnym naszym sta
raniem należliśmy byli niejaka niewiastę, 
która et in hac magica arte dobrze umie 
jetna jest. Chociaż niektóre z tych zyg-
muntowskich działań dziś traktujemy 
z przymrużeniem oka, bez wątpienia 
świadczą o wielkiej dbałości i miłości do 
małżonki. 

Wraz ze śmiercią Barbary uczucie 
Zygmunta nie wygasło. Wbrew namo-
wom wielu, nie pochował żony na 
Wawelu. Wdzięcznie o tym pisze do  
szwagra: Bo o to za żywota jeszcze prosieła, 

32



‚

 GONIEC 
  KNYSZYNSKI

   
NOWY

500-LECIE U
RO

D
ZIN

 KRÓ
LA

aby w Wilnie leżała, wiodą nas do tego 
i niektóre inne przyczyny, i to też na koniec 
iż ponieważ Jej KM tu niektórzy za żywo
ta wdzięczni być nie chcieli, niechajże i po 
śmierci jej tu nigdy nie widzą ani mają. 

Nikt nie ma wątpliwości, że to 
właśnie Barbara Radziwiłłówna była 
najważniejszą kobietą w życiu Zyg-
munta Augusta. Ani matka, ani żadna 
z Habsburżanek nie wywarła tak wiel-
kiego wpływu zarówno na życie osobiste 
jak i pośrednio na politykę władcy.

Katarzyna Habsburżanka
Po śmierci Barbary oczywistym 

było, że dopiero 31-letni władca będzie 
szukał nowej kandydatki na żonę. Sam 
Zygmunt August się do tego nie kwapił. 
W listach do Radziwiłła pisze, że nie 
myśli o małżeństwie, bo jest w takowej 
śierści [sukni żałobnej]. Ponadto mieli 
dwie małżonice, które iż tak prędko zeszły 
– acz nie my jesteśmy tego przyczyną, ale 
jednak ci są, którzy do tego przyczyne 
dali, iż obiedwie ante diem suum [przed-
wcześnie] z tego świata zeszły, a nie chce 
by się trzeciej to przytrafiło. Sugeruje 
tu zapewne plotki, jakoby Bona miała 
otruć dwie żony króla.              

Kandydatek na żonę miał Zyg-
munt August niemało: teraz ze trojga 
albo ze czworga miejsca potkało nas albo 
potyka ożenienie na wielkich miejscach 
cum maxima dotibus [z dużym posa- 
giem] – pisał w 1553 r. Swatano mu po 
raz kolejny Małgorzatę, a także: Krys-
tynę Lotaryńską, jedną z córek księcia 
Ferrary, córkę księcia Albrechta bawar-
skiego i Katarzynę, siostrę pierwszej 
żony króla. Sam Zygmunt August pla-
nował w tajemnicy ożenek z Anną Zofią, 
córką księcia pruskiego, prowadzono też 
swaty u palatyna Renu.

Choć Katarzyna Habsburżanka 
nie była chętnie widziana przez Zyg-
munta jako przyszła żona – powoły-
wał się zarówno na pokrewieństwo, jak 
i powinowactwo – ostatecznie jednak 
o wyborze właśnie jej zadecydowały 
względy polityczne. Chodziło tu o zabie-
gi w Rzymie Iwana Groźnego o koronę 
cara. Koncepcja ta niepokoiła Polskę, 
zwłaszcza, że Habsburgowie popierali 
w tej sprawie Iwana. Z tego wnioskował 
monarcha, że nie mają przeciw nam do
brego afektu. Trzecie małżeństwo miało 
więc zapewnić bezpieczeństwo pań- 
stwom Zygmunta.

Katarzyna Habsburżanka urodziła 
się 15 września 1533 r. W 1549 r. wyszła 
za mąż na księcia Mantui Franciszka III 
Gonzagę. Ten zmarł tragicznie zaledwie 
cztery miesiące po ślubie.

Katarzyna przybyła do Krakowa 
w lipcu 1553 r. zaraz też odbyła się koro-
nacja, zaślubiny oraz wystawne wesele, 
które uświetnili znakomici goście. Po 
weselu nowożeńcy wyjechali do ulubi-
onego przez króla Knyszyna. Tam mie-
li okazję poznać się bliżej i zapewne tu 
zaczęła się niechęć Jagiellona do nowej 
żony. 

Katarzyna odwrotnie niż dwie 
poprzednie żony Zygmunta Augusta 
żywo interesowała się polityką. Nie lubił 
tego monarcha, z pewnością z powodu 
kompleksu władczej matki. Nie chciał, 
tak jak przed laty ojciec, być zdomi-
nowanym przez żonę. Tymczasem Fer-
dynand zaczął angażować córkę w pro- 
wadzoną przez siebie dyplomację.

Najważniejszy dla Zygmunta Au-
gusta był jednak potomek. Nadzieja 
taka pojawiła się wiosną 1554 r. Prze-
bywający na sejmie w Lublinie władca 
otrzymywał wiadomości o brzemiennej 
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żonie. Niedługo potem dostał informac-
je od doktorów o niepokojącym stanie 
Katarzyny. I tu pokazuje się jako troskli-
wy mąż – gdy otrzymał list od królowej, 
w którym prosi, by na jaki czas mały na
bieżali, przeto następnego dnia raniuczko 
odbieżawszy wszytkich spraw do niej po-
jechał. Po kilku dniach Katarzyna miała 
już nie czuć ruchu płodu. Król jednak 
nie tracił nadziei. Prosi, by sprowa- 
dzono do małżonki niejaką Kozicką, bo 
zna się na kobiecych sprawach. Ma ona 
oznajmić, co dzieje się z królową i jak 
najszybciej przesłać wiadomości Zyg-
muntowi. Krwotoki, które występowały 
u Katarzyny, być może świadczyły 
o poronieniu. Czy jednak rzeczywiś-
cie królowa była w ciąży? Po dziesięciu 
latach król wyznał przed nuncjuszem 
papieskim w Polsce, Franciszkiem Com-
medonim, że uważa, iż ciąża ta była 
pozorowana, aby potem podstawić mu 
cudze dziecko. Właśnie ten fakt miał 
bardzo zrazić monarchę do żony. Do 
tego dochodziła epilepsja. 

W 1558 r. Łukasz Górnicki 
relacjonował, że w tym czasie królowa 
Katarzyna w Krakowie będąc, barzo 
i niebezpiecznie zachorzała, do której król 
przybiegł z Piotrkowa, i za staraniem jego 
i królewien do zdrowia przyszła. A tak 
relacje pary opisuje Franciszek Comme-
doni: Katarzyna od pierwszego wstępu do 
tego kraju zraziła go swoim postępowa
niem i układem, wnet przekonał się, 
że żaden pociąg krwi i przyrodzenia 
między nimi nie istnieje. Mimo to wszyst
ko chował ją w uczciwości, żył z nią po 
małżeńsku, od dwóch lat dopiero zupełnie 
ją zaniechał. Rozejście się małżonków 
nastąpiło z początkiem 1563 r., gdy 
Katarzyna przeniosła się z dworem do 
Radomia. Zaraz też prosiła ojca i brata 

o zorganizowanie zjazdu familijnego, by 
przywrócić pożycie małżeńskie. Posel- 
stwa z Wiednia do Zygmunta Augusta 
w tej sprawie były odprawiane bez re-
zultatu. Usprawiedliwiał się nawałem 
prac państwowych, wojną inflancką, 
później oświadczył o wstręcie fizycznym. 
W Pamiętniku Komendoniego znajdzie-
my jeszcze inne przyczyny niechęci kró-
la do Habsburżanki: nie chciała przyjąć 
szat ofiarowanych po Barbarze, różnice 
w obyczajach polskich i niemieckich. 

Rozwodowi szczególnie sprzyjał 
prymas Jakub Uchański. Namawiał on 
do zwołania soboru narodowego, który 
zerwałby małżeństwo bez względu na de-
cyzję Rzymu. Zaniepokojony tym Pius 
IV wysłał do Polski swego nuncjusza 
Franciszka Commedoniego, który miał 
zapobiec tym poczynaniom oraz nkłonić 
do przyjęcia uchwał Soboru Tryden- 
ckiego. Otwarcie kwestia rozwodu 

Katarzyna Habsburżanka, uznawana za naj-
mniej urodziwą z żon Zygmunta Augusta /Lu-
cas Cranach Młodszy/
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została poruszona na sejmie w 1565 r. 
Monarcha podtrzymywał, że jest to ka-
zirodczy związek i jeśli nawet nie otrzy-
ma rozwodu, żyć z żoną nie będzie. Król 
do swojej racji chciał przekonać nun-
cjusza. Gdyby ten wyjednał mu u Piu-
sa IV rozwód, Król nominacyę swoią na 
Kardynalstwo, dla niego do Papieża prze 
szle natychmiast, przyrzekał mu, że pow
ciągnie Heretyków. Commedone nie ty-
lko nie poparł króla, ale zdołał odwrócić 
Uchańskiego od wspierania planów 
rozwodowych.

Na maj 1566 r. złożono sejm w Lu-
blinie. Jednocześnie król zajął się rozbi-
janiem opozycji, nie szczędząc nadań. 
Na sejmie, chociaż posłowie i napominę
li i prosili, by król mieszkał z żoną, pos- 
tawa Jagiellona, tak jak 18 lat wcześniej, 
była nieugięta. Rozwodu nie było, ale 
wspólnego życia też nie. Ostatecznie 
Habsburżanka wyjechała z Polski do 
Wiednia w październiku 1566 r., po-
tem przeniosła się do Linzu. Zygmunt 
August płacił jej na utrzymanie dworu. 
Katarzyna korespondowała z mężem, 
a w testamencie zapisała mu wszystkie 
otrzymane od niego klejnoty. Zmarła 
28 lutego 1572 r.

Barbara Giżanka
Nieudane małżeństwo Zygmunta 

Augusta z Katarzyną, trwało oficjal-
nie do śmierci królowej. Małżonkowie 
nie mieszkali razem od 1563 r. Jednak 
u boku króla zawsze były jakieś kobiety. 
Z dworu królewny Anny, szlachetną pan
nę cudnej piękności polubiwszy, ściele drogę 
do nowego małżeństwa. Potem mieszkał 
przez lat siedem z Zuzanną Orłowską, 
białogłową podobnej urody, benkartką 
kanonika krakowskiego. Opiekował się 
nią niejaki Zaliński z Prus, który cieszył 
się królewską łaską, ale gdy i Zaliński 

łaski naruszył pańskiej (…) Zuzanna 
wypadła przez pewną jej wzgardę i niec
notę, wzgardził ją pan. W tym zamku, 
w którym bawiła niezamężna Anna sio
stra królewska wraz z innemi dziewica
mi, mieszkały w jednej łożnicy Zuzanna, 
w drugiej Giżanka, trzecia u Mniszcha, 
czwarta u Kniazika pachołka Królews
kiego, piąta u Jaszowskiego. Zuzanna 
skarżyła się, że król opuścił ją dla Bar-
bary Giżanki. Trwal też romans króla 
z Anną Zajączkowską.

Spośród kochanek króla naj-
bardziej rozpala wyobraźnię Barbara 
Giżanka. Urodziła się około 1550 r., 
była córką Jana Gizy, warszawskiego 
mieszczanina, kupca i lichwiarza, po-
chodzącego z Frankonii. Wychowy-
wała się w klasztorze panien bernar-
dynek poza Warszawą. Młodą Barbarę 
poznał królewski pokojowiec, Mikołaj 
Mniszech. Dostrzegając jej podobień- 
stwo do zmarłej Barbary Radziłłówny,  
chciał wykorzystać ja do swoich celów.  
Najprawdopodoniej przedstawił ją królo- 
wi na przełomie 1570 i 1571 r. Już we 
wrześniu 1571 r. wydała na świat córkę, 
Barbarę. Szlachta nie wierzyła w ojcos- 
two króla, jednak Zygmunt nie zwracał 
uwagi na głosy przeciwnego mu dwo-
ru – Barbara stała się nieodłączną to-
warzyszką króla. Król obdarował ją 20 
tysiącami czerwonych złotych, urządził 
dla niej pałac w Baranowie, nadał szla- 
chectwo, nota bene w czasie swojej os-
tatniej podróży do Knyszyna. Dzięki 
wstawiennictwu Giżanki wiele osób 
uzyskało istotne godności. 

W 1572 r. zmarła Katarzyna 
Habsburżanka. Zaczęto rozglądać się 
za czwartą żoną dla Zygmunt Augus-
ta, krążyły plotki, jakoby chciał poślu-
bić Giżankę. Pomimo że podupadał 
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na zdrowiu, w czerwcu 1572 r. z Bar-
barą oraz całym dworem wyjechał do 
Knyszyna, gdzie 7 lipca zmarł. 

Po jego śmierci powołano, dziś 
byśmy powiedzieli, komisję śledczą, 
która wyjaśnić miała okoliczności 
rabunku skarbów królewskich z Knyszy-
na. W tym procederze największy udział 
brali właśnie Mniszchowie i Giżanka. 
Mniszech ze sługami wyniósł z dworu 
ciężką skrznię, a z sypialni królewskiej 
naładowane wory. Giżanka otrzymała 
z Knyszyna pełną skrzynię dobytku i 13 
tys. dukatów, w ofiarowanie których 
przez króla powszechnie powątpiewano. 
Tu ma źródło legenda o studni Giżanki.

W 1573 r. Barbara wyszła za mąż 
za kniazia Michała Woronieckiego, 
z którym miała sześcioro dzieci.

*
Król, jeśli mógł, starał się, by lec-

zyły go kobiety, biaległowy bowiem lepiej 

się na tych sprawach rozumieją niż dok
torowie, jak sam pisał. Nie były to jednak 
osoby przypadkowe. Często sprowadzał 
sobie babę z odległych krańców państwa, 
jeśli tylko była biegła w sztuce leczenia. 
Owe lekarki to nikt inny niż czarownice, 
w których moc tak bardzo król wierzył. 
Poddawał się zalecanym przez nie kura-
cjom, chociażby przez ablucje dokony-
wane przez wspominaną Korycką.

Darowując jakieś dobra Alek-
sandrowi Władyce napisał, co sądzi 
o dziedziczeniu przez kobiety: boby 
takimi daninami, gdzieby i białogłowy 
dziedziczyć miały, służba ziemska niepo
mału ginąć musiała. W prawodaw- 
stwie również znajdujemy ślad poli-
tyki królewskiej względem poddanek. 
Zabronił wydawać za mąż dziewek, które 
ojców nie mają, bez konsensu przyjaciół 
bliższych.

Wg legendy uciekająca z dworu w Knyszynie Giżanka miała ukryć część ukradzionych królowi skar-
bów w jednej z pobliskich studni, by kiedyś po nie wrócić. Faktycznie kufry z dobrami bez problemu 
trafiły do domu Giżanki w Warszawie, zaś „studnia” przedstawiona na słynnej rycinie Napoleona 
Ordy z 1875 r. to prawdopodobnie nieistrniejące już ruiny zamku starostów knyszyńskich w dzisiej-
szym Knyszynie Zamku.
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Historia knyszyńskiego pomnika 
Zygmunta Augusta

MIECZYSŁAW LEWKOWICZ

W   1997 r. w Knyszynie został 
odsłonięty pomnik króla 
Zygmunta Augusta. Idea bu-

dowy pomnika zrodziła się już w okresie 
międzywojennym. Świadczy o tym po-
niższy artykuł zamieszczony w 359. nu-
merze „Dziennika Białostockiego” z 31 
grudnia 1932 roku:

Pomnik, który będzie uczył myśleć 
o państwie

Knyszyn pragnie uczcić rocznicę 
zgonu Zygmunta Augusta

Przypadającą w 1932 roku 360. 
rocznica śmierci Zygmunta Augusta, 
pragnął Knyszyn uczcić przez wystawie
nie skromnego pomnika, który miał być 
świadectwem naszej ciągłości historycznej 
„między dawnemi a młodszemi laty”. Bo 
też nie tylko w naszej przeszłości, ale w 
dziejach innych narodów nie znajdziemy 
piękniejszej chwili, niż chwila połączenia 
się dobrowolnego dwóch krajów w jedno 
państwo, na zasadzie wolni z wolnymi, 
równi z równymi. Ów właśnie moment 
historyczny oraz fakt, że twórca Unii – tu, 
w umiłowanym przez siebie Knyszynie, 
gdzie rozmyślał nad realizacją wspomnia
nego dzieła – życia dokonał natchnął 
mieszkańców Knyszyna myślą uczczenia 
360ej rocznicy zgonu ostatniego z Ja
giellonów, uczczenia jego wielkiej idei.

W tym celu zawiązał się komitet 
budowy – Inicjatorem tej myśli jest Kny

szyńskie Koło Młodzieży, jedna z najczyn
niejszych organizacyj na terenie Knyszyna. 
Koło młodzieży drogą urządzania imprez 
i.t.d. przyczyniło się też walnie do zebra
nia potrzebnych na ten cel funduszów. 
Również członkowie innych organizacyj 
jak Strzelca, Straży Ogniowej – zaofia
rowali swoje usługi (robocizna, zwózka 
kamieni). Starosta powiatowy p. inż St. 
Michałowski przyjął protektorat nad bu
dową pomnika.

Na wiosnę r.1932 komitet przesłał 
do starostwa projekt pomnika w 2 egz. 
Nie jest winą komitetu, że nie mógł w tym 
roku rozpocząć prac około budowy pomni
ka. Można jednak mieć nadzieję, że w r. 
1933 odbędzie się w Knyszynie piękna 
uroczystość odsłonięcia pomnika ku czci 
tego, który w tak cudowny sposób rozwią
zał kwestię współżycia i współpracy dwóch 
narodów dla potęgi państwa.

Zebrane pieniądze, chętni do po-
mocy przy budowie, protektorat starosty 
i nic. Nie wiadomo, dlaczego pomnik 
nie powstał. Możliwym wyjaśnieniem 
jest fakt, iż z dniem 1 lipca 1932 roku 
nastąpiła zmiana na stanowisku bur-
mistrza Knyszyna. Długoletniego bur-
mistrza Konstantego Paszkowskiego 
zastąpił Józef Sokołowski. Pewnie nowy 
burmistrz nie doceniał wielkości królew-
skich tradycji Knyszyna.

Nic nie wiadomo o pomysłach 
budowy pomnika w czasach PRL. Do-
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piero w 1992 roku, wielki entuzjasta 
króla Zygmunta Augusta ksiądz dziekan 
Alfred Ignatowicz ufundował z wła-
snych środków okazałą płaskorzeźbę z 
wizerunkiem króla, na której znalazły się 
słowa „Nie jestem królem waszych su-
mień”. Płaskorzeźba została zawieszona 
w prezbiterium kościoła. Jej poświęcenia 
i odsłonięcia dokonał kardynał Henryk 
Gulbinowicz w asyście biskupa Edwar-
da Ozorowskiego w dniu 12 lipca 1992 
roku, w 420. rocznicę śmierci króla.

Pomysł budowy obecnego po-
mnika zaczął ziszczać się w 1996 roku. 
Jednym z pomysłodawców był rów-
nież ksiądz dziekan Alfred Ignatowicz. 
Krzysztof Bagiński, ówczesny dyrektor 
KOK, napisał w lipcowo-sierpniowym 
numerze „Gońca”: Realizacja pomnika 
zaczęła nabierać konkretnych kształtów 
po serii spotkań w czasie przygotowania 
projektu do udziału w konkursie „Małe 
Ojczyzny”. Budowa pomnika i uroczysto
ści związane z jego odsłonięciem były głów
nym i wiodącym punktem tego projektu, 
opracowanym przez Knyszyński Ośrodek 
Kultury w lutym bieżącego roku.

Do Związku Artystów Plastyków w 
Białymstoku wystosowano zaproszenie 
do składania ofert na wykonanie pro-
jektu pomnika. Zarząd Miasta i Gminy 
w Knyszynie powołał komisję do oceny 
złożonych ofert i wyboru najkorzystniej-
szej w składzie:
- Andrzej Matyszewski – przewodniczą-
cy;
- Ksiądz Alfred Ignatowicz – wiceprze-
wodniczący;
- Krzysztof Bagiński – sekretarz;
- członkowie – Edmund Chodorow-
ski, Stanisław Czerep, Antoni Dubicki, Projekt głowy pomnika eksponowany w Urzę-

dzie Miejskim w Knyszynie
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Jadwiga Konopko, Mieczysław Lew-
kowicz, Henryk Stasiewicz, Antoni 
Stefanowicz, Adam Śledziewski i Zofia 
Zalewska.

W przyszłości Komisja będzie wy-
stępować jako Społeczny Komitet Budo-
wy Pomnika.

Wpłynęło sześć ofert na budowę 
pomnika. Została wybrana oferta mło-
dego, nieznanego wówczas artysty Jaro-
sława Perszko. Od realizacji knyszyńskie-
go pomnika zaczęła się jego duża kariera. 
Obecnie jest profesorem belwederskim i 
prorektorem ds. studenckich Politechni-
ki Białostockiej

Komisja na wyjeździe do Hajnówki 
w dniu 23 grudnia 1996 roku, w pra-
cowni artysty dokonała oceny projektu 
pomnika i z niewielkimi poprawkami 
przyjęła go do realizacji. Miniaturka była 
prezentowana publicznie w Urzędzie 

Fot.	Krzysztof	Bagiński
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Montaż pomnika, 30 czerwca 1997 r.

Fot.	Krzysztof	Bagiński
39

Miasta i Gminy, a mieszkańcy Knyszy-
na mogli zgłaszać swoje uwagi. Została 
ogłoszona zbiórka na pokrycie kosztów 
budowy pomnika. Nie spotkała się ona z 
wielkim odzewem, ponieważ tylko kilka 
osób dokonało wpłat na ten cel.

Pomnik został odsłonięty 5 lipca 
1997 roku, 65 lat od pierwszych planów 
budowy. Uroczystość była imponująca. 
Złożyły się na nią część artystyczna i 
msza święta. W części artystycznej wy-
stąpił Tykociński Teatr Tradycji pod kie-
rownictwem Ewy Wroczyńskiej, który 
przedstawił widowisko plenerowe, wy-
stępowały orkiestry dęte z Jasionówki i 
Tykocina, zespoły ludowe Hetmanki i 
Kołowrotki. Do odsłonięcia pomnika 
został zaproszony premier Włodzimierz 
Cimoszewicz. Udział premiera, kojarzo-
nego z SLD najpewniej spowodował, że 
na uroczystości nie pojawił się żaden z 
biskupów białostockich. Mszy świętej 
przewodniczył ksiądz infułat Zygmunt 
Lewicki w asyście księży dziekanów An-
toniego Łuszcza i Alfreda Ignatowicza. 

Ta piękna uroczystość prawie nie 
została zauważona przez redakcję „Goń-
ca Knyszyńskiego”. Niewielka wzmian-
ka i kilka słabych zdjęć wewnątrz pisma. 
Jedynie kolorowa okładka prezentująca 
fragment widowiska plenerowego jest 
mocniejszym akcentem. 

Pomnik od momentu odsłonięcia 
stał się znaczącym akcentem w pejzażu 
Knyszyna i jednym z głównych obiek-
tów zainteresowania turystów. Jak każde 
dzieło sztuki budzi mieszane odczucia. 
Spotyka się również głosy krytyczne. 

Warto dodać, że twarz króla na 
pomniku przypomina ówczesną twarz 
artysty.



Poświęcenie pomnika króla Zygmunta Augusta przez księdza infułata Zygmunta Lewickiego  
i odsłonięcie przez premiera Włodzimierza Cimoszewicza. 5 lipca 1997 r.
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