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Andegaweni

1000

Królowa Jadwiga
Andegaweńska
panowała w latach 1384–1399
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ur. ok. 1373 – zm. 1399, córka króla Węgier i Polski
Ludwika I Węgierskiego i Elżbiety
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Była pierwszym polskim królem kobietą. Tak, królem. To nie
1300

pomyłka. Król był władcą państwa, królowa „tylko” jego żoną.
Na dodatek miała ok. 10 lat, kiedy zasiadła na tronie. Czy mała
dziewczynka może rządzić państwem? Polscy możnowładcy uznali,
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że nie. Postanowili więc poszukać jej odpowiedniego męża. Kandydatów było kilku, choć… Jadwiga miała już małżonka. Jak to,
spytacie, dziesięcioletnia dziewczynka? Rozumiem wasze zdziwienie, ale w tamtych czasach nie była to sytuacja wyjątkowa. Gdy
Jadwiga miała cztery lata, za pomocą umowy przedślubnej zwią-
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zano ją z ośmioletnim niemieckim księciem Wilhelmem. Umowa
ta wymagała potwierdzenia, gdy małżonkowie dorosną. Wilhelm
faktycznie zgłosił się po żonę, dziwnym trafem akurat wtedy, kiedy
została ona królem. Jednak polscy panowie mieli na oku innego
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kandydata na męża dla Jadwigi. Ponieważ Polska i sąsiadująca
z nią Litwa miały wówczas wspólnego wroga (Krzyżaków),
postanowiono wydać Jadwigę za starszego o dwadzieścia
parę lat wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę. W 1385
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roku podpisano układ w Krewie. Mówił on o tym, że litewski
władca poślubi Jadwigę i wraz z poddanymi przyjmie chrzest
(Litwa była ostatnim pogańskim państwem w Europie). Miał
też przyłączyć swój kraj do Polski i spróbować odzyskać
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utracone przez nasz kraj ziemie.
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Jak widzicie, Jadwiga, nawet jako król (a może zwłaszcza jako
król) nie bardzo mogła decydować w sprawie wyboru małżonka. Na szczęście więcej miała do powiedzenia jako władczyni.
Źródła historyczne mówią, że była nie tylko piękna i znakomicie
wykształcona, lecz również nad wiek mądra i dorosła. Zabiegała o zgodę z Krzyżakami i poprowadziła wyprawę wojenną
na Ruś Czerwoną, którą chcieli zająć Węgrzy. Dzięki temu,
że była córką węgierskiego króla, krainę tę prawie bez walki
udało przyłączyć się do Polski. Pomagała biednym i przekazała
pieniądze na budowę wielu szpitali i kościołów. Dzięki niej
ponownie zaczęła działać uczelnia w Krakowie, która upadła po śmierci Kazimierza Wielkiego. Jadwiga podarowała
w testamencie swój majątek, biżuterię i królewskie insygnia
na jej odnowienie. Dlatego pochowano ją w skórzanej koronie.
W chwili śmierci miała tylko 25 lat.
W 1997 roku papież Jan Paweł II ogłosił ją świętą.

Czy wiesz, że…
– Można powiedzieć, że Jadwiga przyczyniła się do najsłynniejszego w historii Polski zwycięstwa. Pogodziła Jagiełłę z jego kuzynem Witoldem,
a dzięki ich współpracy możliwy był późniejszy triumf pod Grunwaldem.

