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ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE KRÓLOWYCH POLSKICH
NA PRZEŁOMIE XVI I XVII W. OPRAWA WIANA ANNY

I KONSTANCJI Z HABSBURGÓW

1. Słowo wstępne – 2. Objęcie tronu polskiego przez Zygmunta III Wazę – 3. Małżeństwo z Anną
Habsburżanką – 4. Małżeństwo z Konstancją Habsburżanką – 5. Zaopatrzenie potomstwa królewskie-
go z dóbr oprawnych.

1. Zagadnienie ustanawiania oprawy wiana dla królewskich małżonek jest interesujące,
gdyż stanowi jeden z przykładów ograniczenia władzy królewskiej w stosunku do dóbr
Rzeczypospolitej. Kompetencje sejmu w tym zakresie skutkowały prowadzeniem pew-
nej polityki w przypadku niechęci do kandydatki na żonę. Sejm, zarówno przedstawi-
ciele szlachty, jak również senatorowie, nie akceptowali decyzji Zygmunta III dotyczą-
cych poślubienia arcyksiężniczek z domu habsburskiego. W pierwszym przypadku po-
wodem były rodzące się insynuacje o chęć kupczenia tronem polskim, zaś w drugim,
obok dotychczasowych podejrzeń, pojawiły się argumenty o niedopuszczalności poślu-
bienia siostry zmarłej żony.

2. 27 grudnia 1587 r. na tron Rzeczypospolitej Obojga Narodów wstąpił Zygmunt III
Waza1. Miał wówczas 21 lat. Uchodził za mężczyznę przystojnego „z twarzy i urody”,
obdarzonego roztropnością i powagą. Młody król był człowiekiem głęboko religijnym2.
Nie brak jednak było także głosów niepochlebnych. Do historii przeszły słowa wypo-
wiedziane przez Jana Zamoyskiego, który na widok Zygmunta zapytał towarzyszącego
mu Marcina Leśnowolskiego: „Jakież nam nieme monstrum przywiozłeś ze Szwecji?”.
Wrodzona nieśmiałość nie przeszkodziła jednak młodemu królowi otaczać się na dwo-
rze kobietami, na co skarżył się arcybiskup Stanisław Karnkowski3. Należy wszakże
zaznaczyć, iż w chwili objęcia tronu polskiego Zygmunt był kawalerem.

1 Litwini,  którzy  nie  brali  udziału  w elekcji  nowego władcy,  uznali  wybór  Zygmunta  III  dopiero
27 stycznia 1588 r.; por. H. Wisner, Rzeczpospolita Wazów. Czasy Zygmunta III i Władysława IV, Warszawa
2002, s. 7.

2 J. Byliński, Zygmunt III Waza, [w:] Królowie elekcyjni: leksykon biograficzny, pod red. nauk. I. Ka-
niewskiej, Kraków 1997, s. 47–48.

3 H. Wisner, Zygmunt III Waza, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 28–30.



Na początku panowania monarchę potężnej Rzeczypospolitej trapiły zwykłe, mate-
rialne problemy. W skarbie panowały pustki, Zygmunt nie był w stanie opłacić nawet
służby, a sam obiady jadał u swojej ciotki, starej królowej Anny Jagiellonki. Mówiono
nawet, że w stajni dworskiej konie padały z głodu4. Niewątpliwie sytuacja ta uwłaczała
godności monarchy, jak również szkodziła państwu. Z powodu braków finansowych
opóźniono poselstwo do papieża w celu dopełnienia aktu obediencji, a także zwlekano
z wysłaniem posła do Turcji5. Sprawa ubóstwa skarbu miała ponoć mieć pewien wpływ
na zamysł króla zrzeczenia się tronu i opuszczenia nowej ojczyzny6.

Sprawa zaopatrzenia monarchy i jego dworu z dóbr litewskich wyprzedziła o rok
identyczne działania sejmu w stosunku do dóbr koronnych. W 1589 r. uchwalono Or-
dinatio o prowentach Królewskich, w Wielkim Xięstwie Litewskim, w którym wyodręb-
niono na potrzeby króla i jego dworu dobra grodzieńskie, szawelskie, brzeskie, mohy-
lewskie, a także olickie oraz myta stare, w tym część dopiero po śmierci obecnych po-
siadaczy7. Sprawa zaopatrzenia króla w Koronie stanęła na obradach sejmu warszaw-
skiego w 1590 r. W obawie, 

[...] aby się co contra dignitatem nostram Regiam nie działo [...]

postanowiono wyznaczyć dobra i dochody, które bezpośrednio powinny służyć na: 

[...] wychowanie stanowi naszemu Pańskiemu przystoyne.

Należały do nich określone ekonomie: malborska, krakowska, rogozińska i tczew-
ska oraz starostwa: samborskie i sandomierskie, żupy solne krakowskie i ruskie, do-
chody z kopalni w Olkuszu, mennic, wskazanych ceł, powinności podwodowych z za-
chowaniem wszakże dotychczasowych praw posiadaczy8. Król Zygmunt III okazał się
dobrym gospodarzem, zabiegał o pomnożenie skarbu, narażając się zresztą z tego po-
wodu na krytykę9.

Władza polskiego monarchy była już wówczas ograniczona postanowieniami arty-
kułów henrykowskich. Z ich punktu siedemnastego wynikało, że na małżeństwo króla
musi wyrazić zgodę senat10. Znany był wówczas także odmienny pogląd, iż to sejm
miał prawo decydowania o związkach małżeńskich króla11. Stanowisko takie prezento-
wał J. Zamoyski w 1592 r., twierdząc, że rolę sejmu w tym zakresie należy wywodzić z
jego kompetencji do uchwalenia oprawy dla żony króla12. W 1581 r. uczyniono tak

4 Z 2 maja 1589 r. jest datowana ordynacja dworu wydana przez króla; por. Ordynacja dworu Zygmun-
ta III z 1589 roku, wyd. K. Chłapowski, Warszawa 2004; także por. H. Wisner, Zygmunt III, s. 42; K. Lep-
szy, Rzeczpospolita Polska w dobie sejmu inkwizycyjnego (1589–1592), Kraków 1939, s. 32; A. Filipczak-
Kocur, Finanse Rzeczypospolitej w latach 1587–1632, [w:] Z dziejów Rzeczypospolitej szlacheckiej, Opole
1988, s. 28–30.

5 H. Wisner, Zygmunt III, s. 42.
6 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska, s. 32.
7 1589, pkt 89, Volumina Legum (dalej VL), t. II, wyd. J. Ohryzko, Petersburg 1859, s. 289.
8 1590, pkt 18, Rationes stołu Króla Iego Miłości. VL, t. II, s. 312.
9 Por. H. Wisner, Zygmunt III, s. 43.
10 „A iż na małżeństwie naszym wiele Rzeczypospolitej należy, tedy obiecuiemy, y przyrzekamy za się,

y za Potomki nasze Króle Polskie, nigdy nic nie stanowić, ani przed się brać, około małżeństw naszych,
mimo wiadomość y przyzwolenie Rad Koronnych oboyga narodu”. VL, t. II, s. 162.

11 Por. H. Olszewski,  O skutecznym rad sposobie, [w:]  Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Kraków
1989, s. 4.

12 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska, s. 295.
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względem Anny Jagiellonki, ustanawiając oprawę na dobrach księstwa mazowieckie-
go, analogicznie jak dla królowej Bony, a ponadto na dobrach litewskich wyznaczo-
nych przez króla. Konstytucja stanowiła jednocześnie, że w przyszłości: 

[...] z strony Korony na dobrach Xięstwa Mazowieckiego spólnie innym królowym oprawy bydź
nie maią czynione, ale na innych dobrach13.

3. Jeszcze w trakcie spotkania w Rewlu ze swoim ojcem, władcą Szwecji, Janem III,
jesienią  1589  r.  król  Zygmunt  wyraził  zamiar  poślubienia  arcyksiężniczki  z  domu
habsburskiego14. Wybór padł na Annę, córkę arcyksięcia Karola, władcy Styrii, Karyn-
tii  i  Krainy.  Wybranka  była  bratanicą  cesarza  Rudolfa II  Habsburga.  Urodziła  się
16 sierpnia 1573 r.  w Grazu. Gdy w 1590 r. zmarł  jej  ojciec, opiekunem prawnym
Anny i jej rodzeństwa został Ernest Habsburg, wcześniej kandydat do tronu polskie-
go15. Pojawiające się obok osoby arcyksiężniczki imię Ernesta budziło poważne zanie-
pokojenie polskiej szlachty, umiejętnie podsycane przez kanclerza Zamoyskiego. W ta-
kiej sytuacji trudno się było spodziewać przychylności dla kandydatury arcyksiężniczki
Anny na królową Rzeczypospolitej.  Senatorowie na konwokacji, odbywającej się w
Niepołomicach we wrześniu 1591 r., odradzali królowi to małżeństwo, a przynajmniej
radzili zwołać sejm przed podjęciem decyzji. Domagała się tego również szlachta na
sejmikach i różnych zjazdach, głównie różnowierczych16. Sprawy wyznaniowe splotły
się bowiem z politycznymi z powodu krwawych tumultów religijnych w Krakowie i
Wilnie. Rozchodziły się wśród protestantów pogłoski, że w Polsce król zamierza urzą-
dzić gody na kształt  paryskich17. Zwolennikiem zwołania sejmu był również Jan Za-
moyski, posługując się argumentem o kompetencji sejmu do uchwalenia oprawy dla
żony króla18. Swoje stanowisko Zamoyski wyjaśnił w liście do króla: 

Oprawa bowiem, iako słyszemy, W.K. Mść wedle Prawa odkłada do Sejmu, ale byłoby cum ma-
jori dignitate tey Korony, żeby była przed weselem umówiona, tak iako to przed tym bywało, że
kontrakty wszystkie bywały umówione, y spisowane miejsca y majętności, na których by Oprawa
być miała mianowana, lubo oprawa aż przy weselu bywała brana. Co nie tylko w złączeniu tak
wielkiego Monarchy z Domem takim y tak możnym, ale y w szlacheckich Domach zachowa się,
że przed weselem zawieraią o oprawie; Jako za przodkow W.K. Mci bywało19.

Zygmunt III podjął jednak inną decyzję, twierdząc, że prawo zwołania sejmu należy
do jego niezbywalnych i suwerennych uprawnień20. Decyzja ostateczna o zwołaniu sej-

13 Pkt 51, Oprawa Królowey Imci Anny. VL, t. II, s. 211.
14 H. Wisner, Zygmunt III, s. 59.
15 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska, s. 191, 293.
16 Ibidem, s. 322–323.
17 Ibidem, s. 302–304.
18 Por. R. Heidenstein, Dzieje Polski od śmierci Zygmunta Augusta do roku 1594, t. II, Petersburg 1857,

s. 301–302.
19 Biblioteka XX. Czartoryskich (dalej B. Czart.), rkps 351 IV, k. 20.
20 „[...] z strony składania sejmów wiadomy W.M. jest postępek, zwyczaj i instituta dawne Rzpltej. Po-

winien się J.K. Mć zawżdy, a pogotowiu, kiedy extraordinarie siem jest potrzebny, dokładać o tym prze li-
sty Rad swych obojga narodu: tego tedy i na czas przestąpić nie godzi się J.K. Mci, ale na prośbę W.M.
uczynić to będzie raczył, że podług zdania i rady senatu swego, bez której w ty mierze nic czynić nie może,
postąpi [...]”, odpowiedź króla udzielona poselstwu szlachty ze zjazdu radomskiego 8 października 1591 r.,
por. Dyaryusze i akta sejmowe r. 1591–1592, [w:] Scriptores Rerum Polonicarum (dalej SRP), t. XXI, wyd.
E. Barwiński, Kraków 1911, s. 17.
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mu należała w każdym wypadku do króla. Nawet jeśli senatorowie uważali za koniecz-
ne zwołanie sejmu, nie miał obowiązku podporządkowania się ich radzie21. Monarcha
twierdził, że brak jest jakiejś szczególnej przyczyny dla zwołania sejmu extraordina-
rie22.

W marcu 1592 r., w atmosferze wewnętrznego napięcia w kraju, zlecił wyjazd po-
selstwu na czele z kardynałem Jerzym Radziwiłłem, biskupem krakowskim, które mia-
ło w pierwszej kolejności udać się do Pragi do cesarza Rudolfa po zezwolenie na ślub z
arcyksiężniczką. Niezwłocznie po uzyskaniu zgody poselstwo wyruszyło do Wiednia,
gdzie z Grazu miała przybyć Anna Habsburżanka23. Ślub  per procuram odbył się 3
maja 1592 r.24 Króla reprezentował marszałek litewski Albrecht Radziwiłł, brat Jerze-
go25.

Wkrótce arcyksiężniczka Anna Habsburżanka wyruszyła z matką, arcyksiężną Ma-
rią,  do  Polski.  Wraz  z  postępem  kawalkady  jeźdźców,  otaczających  powóz,  rosło
wzburzenie w kraju. Opowiadano o znaczącej liczbie nadciągających cudzoziemców,
których pobyt może grozić wybuchem nowych „praktyk” wokół korony polskiej. Z ust
do ust przekazywano sobie pogłoski,  po kraju krążyły ulotne pisma, w których nie
ukrywano obaw o „traktowanie około Królestwa”26. Król uspokajał potem w swoich
publicznych wystąpieniach, tłumacząc, że 

Przyjazd [...] Małżonki Króla J. Mci [...] już W.M. wiedzą, jako beł: nie z wojski, nie z tymi,
o których to udano, że za tym weselem ad opprimendam libertatem nastąpić się miało, z matką
tylko a dwiema posły Cesarza J. Mci a z poczty dosyć skromnymi; owa czas i eventus pokazał, że
płonne beły pierwsze wieści między W. Mci podane [...]27.

Ślub odbył się na Wawelu 31 maja tego roku. Uroczystości weselne trwały następ-
nie osiem dni: 

[...] wciąż odbywały się rozmaite igrzyska, widowiska i z największą wspaniałością urządzone
turnieje28.

Król dopiął swego, jednak wbrew senatorom i szlachcie. J. Zamoyski wykazał się
życzliwością, pomimo niechętnego stosunku do tego małżeństwa, gdyż użyczył królo-

21 „Ci więc z możniejszych, co Rzeczpospolitą ocalić przedsięwzięli, nalegali na króla, aby zaślubienia
bez uchwały senatu umawianego zaniechał lub jeźliby je przyprowadzić do skutku nieodzownie zamyślał,
pierwej przynajmniej zwołał sejm walny, na którymby on zezwolenie senatu otrzymał, a Rzeczpospolita
bezpieczeństwo swoje zastrzegła”. Król jednak „[...] podanej sobie rady zwołania pierwej sejmu walnego
nie usłuchał i zamiar sprowadzenia narzeczonej oblubienicy skwapliwie do skutku przyprowadził”. P. Pia-
secki, Kronika, Kraków 1870, s. 106–107.

22 Król zasłonił się argumentem o zarazie, która uniemożliwia zwołanie sejmu. Zob. SRP, t. XXI, s. 16.
23 P. Piasecki, Kronika, s. 106–107.
24 K. Lepszy, Rzeczpospolita Polska, s. 331–332.
25 S. Grzybowski, Dzieje Polski i Litwy (1506–1648), [w:] Wielka historia Polski, t. 4, kom. red. S. Gro-

dziski, J. Wyrozumski, M. Zgórniak, Kraków 2000, s. 281.
26 „Pismo podane między Pany Senatory: Ti panowie Senatorowie którzy poiadą na granicze tim lu-

dziom co przednieiszym co przy przy Jego Mści ArcyXiężnie, tak Król Jego Mość, iako y Senat, z wielką
wdzięcznością do Corony przyimuią ku małżeństwu Królowy Jej Mści. Iż jednak jakimś rumory puszczono
te wiesc po Polsce, iakoby przy tractowaniu tego małżeństwa miano imieniem Króla Jego Mści tractować
co, y około Królestwa polskiego ziezenia abo ustąpienia tam w ten dom [...]”. B. Czart., rkps 2724, k. 315.

27 Legacja na sejm 1592 r., SRP, t. XXI, s. 96.
28 P. Piasecki, Kronika, s. 108.

40



wi swego domu na Wawelu z przeznaczeniem na przyjęcie gości weselnych. Monarcha
dziękował mu za to wylewnie29. 

Atmosfera wokół małżeństwa królewskiego była nadal bardzo nieprzyjemna. Jed-
nak związek Zygmunta i Anny okazał się szczęśliwy. Król, w stosunkach z ludźmi na
ogół oziębły i oschły, był serdecznym i kochającym mężem niezbyt urodziwej Habs-
burżanki. Jej opis pozostawił sekretarz kardynała Henryka Gaetano, który przybył do
Polski z misją powierzoną przez papieża Klemensa VIII: 

Królowa nosi imię Anny, twarz iey pociągła, broda trochę zadarta, iak u wszystkich Austryaków,
wzrostu szczupłego, biała przyjemna, maiąca atoli wielką w sobie powagę30.

Królowa wniosła w posagu 45 tysięcy florenów31. Zgodnie z polskim prawem ziem-
skim, królewski małżonek odwzajemniał się wianem, na które składało się zabezpie-
czenie sumy posagowej oraz przywianek32. Sumy posagowienne królowych były za-
bezpieczane  na  dobrach  królewskich uchwałą  sejmową,  wymieniającą  szczegółowo
dobra podlegające  oprawie.  Sejm także,  zgodnie z  dawnym zwyczajem, ustanawiał
w odpowiedniej wysokości coroczny podarek poślubny33.

W kilka miesięcy po zaślubinach Habsburżanki Zygmunt III przystępował do obrad
sejmowych. W legacji na sejmiki przedsejmowe prosił szlachtę o wyznaczenie dóbr
przeznaczonych na oprawę dla królewskiej małżonki. Dowodził, że jej ustanowienie
świadczyć będzie o szacunku dla króla, prawa pospolitego, a także domu habsburskie-
go,  a  ponadto  umożliwi  zakończenie  konfliktu  wywołanego  ekspedycją  arcyksięcia
Maksymiliana34. Stwierdzał ponadto, że nie zamyślał o opuszczeniu tronu tego kraju, w
którym małżonka jego będzie mieć oprawę35. Przebieg obrad był jednak niezwykle dra-
matyczny.  W izbie  poselskiej  domagano  się  przeprowadzenia  śledztwa  w  sprawie
„praktyk” o tron polski36. Senatorowie z posłami „ucierali” projekty uchwał, wśród któ-
rych umieszczono także sprawę oprawy dla królowej Anny, jednak pozostawiając pu-

29 „[...] żeś nam Domu swego w Zamku Naszym Krakowskim pozwolił, namiotów użyczył i ofiarowa-
nie takie uczynił”. B. Czart., rkps 351 IV, k. 23.

30 Diariusz Paulo Mucante, [w:] J.U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników o dawney Polszcze, t. II, Warsza-
wa 1822, s. 164.

31 M. Spórna, P. Wierzbicki, Słownik władców Polski i pretendentów do tronu polskiego, Kraków 2003,
s. 22.

32 Małżonkowie nie dziedziczyli po zmarłych współmałżonkach; por. Z. Kaczmarczyk, B. Leśniodorski,
Historia państwa i prawa Polski, t. II: Od połowy XV wieku do r. 1795, pod red. J. Bardacha, wyd. III, War-
szawa 1968, s. 281, 293.

33 W XVI w. wytworzył się w Polsce, na wzór zachodni, zwyczaj w prawie ziemskim obdarowywania
żony po nocy poślubnej podarkiem porannym, a także corocznie w dowód miłości podarkiem poślubnym.
S. Płaza,  Historia  prawa w Polsce na tle  porównawczym,  t.  I:  X–XVIII  w.,  Kraków 1997,  s. 243;  por.
Z. Kaczmarczyk, B. Leśniodorski, Historia państwa..., s. 281.

34 „Żąda przytym Wmciów, żebyście WMć to przedsię wzięli i posłom swym na Sejm walny zlecieli,
aby za konsensem wszech Wmciów pewne w Koronie i W.Ks. Litewskiem według konstytucyej dobra beły
mianowane, an którychby oprawa Królowej jejMci, Małżonce JKMci, miała być uczyniona. Nie wątpi tego
Król Jmć, że w tej mierze, nie zejdzie nic JKMci ani Królowej Jmci na powinnej chęci Wmciów, gdyż idzie
o dignitatem Króla Jmci, idzie o fidem publicam, idzie o stwierdzenie przyjaźni z domem w chrześcijań-
stwie tak zacnym a prawie przednim i o uprzątnienie tym łacniejsze tego, w czym się dotąd tam z tej strony
Rzpltej dosyć nie stało”. SRP, t. XXI, s. 98.

35 „[...] W. Mciów tym więcej upewnieł o swym mieszkaniu w Koronie, gdyżby trudno odbieżeć pań-
stwa tego, w którym Małżonka Króla J. Mci ma mieć oprawę”. Ibidem, s. 95.

36 Por. Diariusze sejmowe, [w:] SRP, t. XXI, s. 206 i n.; także R. Heidenstein, Dzieje, s. 310–314.
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ste miejsce celem wpisania dóbr obciążonych37. Dodano ponadto zapewnienie króla,
że: 

[...] która to oprawa za tą condicią po śmierci naszei ma być ważna y pewna, ieśli iakośmy obie-
cali do śmierci na tym królestwie dotrwamy.

Projekt przewidywał również, jakie dobra nie będą w przyszłości podlegać opra-
wom: 

[...] oprawa nie ma być nigdy na zamkach pogranicznych bliskich stolice królewskiey y także
obronnych y warownych, a ma bydź na dobrach Coronnych y W.X.L. wedle constitutiei Króla
Stefana, z dochody takowymi, któryby summie wiana y przywianku respondowały. 

Dotychczasowe, niezbyt korzystne, doświadczenia zaowocowały przyjęciem zapisu
o sposobie zawierania małżeństwa przez monarchę. Przybrał on postać deklaracji kró-
lewskiej, w której powtórzono obowiązujące prawo: 

Małżeństwa też bydź nasze gdzieżby (czego uchowai Boże) teraźniejsza małżonka nasza J.K.M.
z tego świata zes[z]ła, bądź K.J.M. sukcesorów naszych nie inakszym na potym sposobem przet
się brane y zawierane być maią, iedno wedle constitutiey na Electiey Króla Henrika uczyniona, 
y na Seimiech Coronnych wszystkim Stanom to wszystko przełożywszy społem38. 

W wyniku przedłużających się sporów stanów sejmujących nie doszło jednak do
konkluzji, sejm „rozszedł się z niczym”. Sprawa oprawy dla królowej pozostawała na-
dal niezałatwiona. 

W początkach następnego roku do Warszawy dotarła wiadomość o śmierci Jana III.
Król rozpoczął zabiegi o pozwolenie na wyjazd do Szwecji. Niezbędne stało się zwoła-
nie kolejnego sejmu. W legacji przesłanej na sejmiki król ponownie domagał się wska-
zania dóbr przeznaczonych na oprawę wiana królowej: 

Przypomina też J.K.M. wm. oprawę k.j.m. małżonki swej i żąda, abyście wm. [...] pewne dobra
pokazali, na którychby miała być naznaczona39. 

W odpowiedzi na to wezwanie sejm uchwalił konstytucję Oprawa Królowej Jey M.
Królowa uzyskała 50 tysięcy wiana oraz przywianek w tej samej wysokości, zabezpie-
czone na wymienionych w konstytucji dobrach. Ponadto uchwała przewidywała obda-
rowanie królowej podarkiem poślubnym w kwocie 2 tysięcy złotych dukatów rokrocz-
nie. Oprawa miała być ważna tylko wówczas, jeśli Zygmunt III nie opuści tronu pol-
skiego. Jedynym wyjątkiem była śmierć króla. Sejm zgodził się więc ustanowić opra-
wę pod jednoznacznym warunkiem pozostania Zygmunta III na tronie polskim. Był to
rodzaj gwarancji, że Waza nie opuści Rzeczypospolitej40.

37 „Oprawa K.J.M. Małżonce naszei na niżei mianowanych dzierżawach y dobrach zapisujemy y posta-
nawiamy to iest .......................”. B. Czart., rkps 2724, k. 412.

38 Ibidem.
39 Ibidem, k. 375.
40 Por. konst. pkt 2, 1593, pkt 12: „Oprawa Królowey Iey M.: Iż wedle konstytucyi Przodka naszego

anni 1581 miało bydź namówiono od wszech Stanów, na którychby dobrach oprawy królów Polskich miały
bydź czynione [...] mianowane y naznaczone tu są na tym Seymie dobra stołu naszego Królewskiego, to
iest, Bielsk, Raygrod, Grudziąż, Tuchola, Świecie, Łomża, Lubolm, Uście z Piłą, Iurbork z Nową Wolą
y z Leśnictwem, Upita z wszystkiemi włościami y folwarkami [...] na ten czas oprawę pięćdziesiąt tysięcy
złotych wiana, a drugą pięćdziesiąt tysięcy przywianku Kr. IeyMci Małżonce naszey nieomieszkanie wydać
z Kancellaryi naszych rozkażemy. A przytym wedle obyczaiu dawnego donum nuptiale złotych dwa tysiące
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Królowa Anna towarzyszyła mężowi w podróży do Szwecji w 1594 r. 1 marca zo-
stała koronowana w Uppsali na królową szwedzką41. Wkrótce przyszła na świat druga z
córek pary królewskiej, jednak po kilku tygodniach zmarła, a jej ciało zostało sprowa-
dzone do Polski42.

Ze związku Zygmunta z Anną urodziło się pięcioro dzieci. Z tej gromadki przeżył
jedynie Władysław, urodzony w 1595 r. w podkrakowskim Łobzowie43. Ostatnia ciąża
królowej zakończyła się tragicznie. Tak opisał to wydarzenie kronikarz, biskup prze-
myski P. Piasecki: 

Ostatniego dnia Stycznia ciężarna płodem królowa Anna Austryjaczka, żadną chorobą niezłożona
i tylko słabość katarową, która jej siadać do stołu z królem dozwalała, cierpiąca, nagle gwałtow-
nie biciem serca i gorączką chociaż niezbyt silną zdjęta, nazajutrz skonała. A że już bliska była
rozwiązania swojego, przeto usta jej trzymano otworem dla zostawienia wolnego oddechu płodo-
wi, który z żywota zmarłej matki wycięty, znalezion był żywym płci męskiej potomkiem i pod
imieniem Krzysztofora ochrzczony, po jednej tylko godzinie życia ducha wyzionął z ciężką żałoś-
cią ojca, który podwójną stratę ową rzewnie opłakiwał44.

Sejm, który zebrał się miesiąc później, wyraził żal z powodu nieszczęścia osobiste-
go monarchy. W przemowie powitalnej do króla marszałek poselski poświęcił zmarłej
królowej część swojego wystąpienia: 

A iż Pan Bóg [...] Rzeczpltą tę smutkiem wielkim nawiedzić raczył, że Królowę Jej Mci Małżon-
kę Najj. Król. Mci z tego świata do chwały swoiey świętey powołać racził. Panią z przedniego
domu Monarchów w Chrześciiaństwie, Panią spraw y życia świętobliwego. Dobrodzieikę Clasz-
torów y wszelkich ludzi ubogich y ratunku potrzebuiących. Panią y królową życzliwą narodowi
Polskiemu. Wielki żal z śmierci Jej Kro. Mć Rzeczpta odnosi45.

4. Król pozostawał w stanie bezżennym przez dziewięć lat. Mikołaj Zebrzydowski, wo-
jewoda krakowski, zarzucał monarsze w trakcie rokoszu, że po śmierci Anny na dwo-
rze przebywało wiele niewiast, którym Zygmunt „[...] obok z sobą mieszkać [...] do-
zwolić raczył”46. Gdy ostatecznie zdecydował się na zawarcie kolejnego małżeństwa,
wybór padł na szesnastoletnią wówczas Konstancję, najmłodszą z córek nieżyjącego
arcyksięcia Karola. Starania o rękę arcyksiężniczki, zapewne pod wpływem jej matki,
podjął król polski w 1604 r.47, chociaż Zebrzydowski ujawnił, że do uzgodnień mogło
dojść bezpośrednio po pogrzebie Anny. Arcyksiężna Maria przebywała bowiem przez
kilka tygodni w Niepołomicach i tam, jak domniemywał wojewoda krakowski, miało
dojść do „tractatów albo praktik [...] strony ponowionego z drugą córką iey małżeń-
stwa”48. Zdecydowany sprzeciw wobec planów królewskich wyraził zarówno stary Jan

czerwonych we złocie doroczne, Kr. IeyMci ma być od Nas Naznaczone. Która to oprawa, y donum nuptia-
le, ma być tym kształtem ważna, ieśli (wyiąwszy śmierć naszę) szczęśliwie zwróciwszy się z Królestwa na-
szego Szwedzkiego, Koronę y Państwo to obecnie do ostatniego kresu żywota naszego sprawować będzie-
my”. VL, t. II, s. 344.

41 M. Spórna, P. Wierzbicki, Słownik, s. 22.
42 H. Wizner, Zygmunt III, s. 69.
43 Ibidem.
44 P. Piasecki, Kronika, s. 139.
45 B. Czart., rkps 2724, k. 121.
46 B. Czart., rkps 337, k. 59.
47 M. Spórna, P. Wierzbicki, Słownik, s. 285.
48 B. Czart., rkps 337, k. 46–47.
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Zamoyski, Mikołaj Zebrzydowski, a także królewski kaznodzieja Piotr Skarga, z róż-
nych  jednak  przyczyn.  Jedna  z  wymienianych  była  wszakże  wspólna.  Ewentualny
związek uważano za kazirodczy49. Zebrzydowski straszył wręcz przekleństwem i gnie-
wem Bożym50. Wśród argumentów pojawił się i ten, że syn Anny, Władysław, będzie
miał ciotkę i macochę w jednej osobie. Ponadto, panowie polscy obawiali się nadal
konszachtów króla z Habsburgami. Zygmunt i tym razem nie ustąpił. Jego posłowie
udali się do Grazu celem zaślubin  per procuram.  Opis podróży pozostawił Andrzej
Stadnicki, który skarżył się na złe drogi oraz rozmaite niebezpieczeństwa w podróży,
jednak zaznaczał bardzo uroczyste przyjęcie w Pradze i w Grazu. Tak uczestnik posel-
stwa przedstawił Konstancję:

Panią mieć będziemy grzeczną, urodziwą, dosyć gładką, wesołą i iako ludzie udaią zbytnie naboż-
ną i dobrą [...]51.

Ślub z Konstancją odbył się w katedrze wawelskiej 11 grudnia 1605 r. Do historii
przeszedł  konflikt  pomiędzy  Zebrzydowskim  a  monarchą  w  sprawie  tego  samego
domu na wzgórzu wawelskim, który po Zamoyskim przejął wojewoda krakowski. Tym
razem nie chciał ustąpić miejsca królowi, ale na jego wyraźny rozkaz musiał się wyco-
fać. Jego przeciwnicy wskazywali na tę sprawę jako główny powód wystąpienia Ze-
brzydowskiego przeciwko władcy. Ten jednak zdecydowanie temu zaprzeczał52.

Zaślubiny jednak zostały w tym wypadku poprzedzone sejmem, rozpoczętym 
20 stycznia 1605 r. W atmosferze nieufności do króla, kłótni i waśni obrady zakończy-
ły się bez podjęcia uchwał53.

Małżeństwo króla okazało się, podobnie jak poprzednio, szczęśliwe, jednak u jego
początków doszło do wielkiego zaburzenia wewnętrznego w Rzeczypospolitej. Prze-
ciwko królowi wybuchł rokosz zwany sandomierskim, w trakcie którego jednym z ko-
ronnych argumentów rokoszan była sprawa mariażu monarchy. W kole rokoszowym
czytano listy Zebrzydowskiego do króla, w których zdecydowanie odradzał ten oże-
nek54.

Wewnętrzny konflikt spowodował tym razem odwlekanie sprawy oprawy dla królo-
wej. W szczególności kwestia ta nie została poruszona w legacji na sejm w 1606 r.55

Zresztą i tak sejm ten rozszedł się bez konkluzji56. Zygmunt III odniósł się do sprawy
swego ożenku dopiero w następnym roku. W legacji na sejm 1607 r. wyjaśniał, że na
jego małżeństwo z inną kandydatką, córką arcyksięcia Ferdynanda, nie chciał się zgo-
dzić  cesarz.  Ponadto dementował  plotki,  że  sam wyznaczył  oprawę dla  Konstancji,

49 Por. H. Wisner,  Rokosz Zebrzydowskiego, [w:]  Dzieje Narodu i Państwa Polskiego, Kraków 1989,
s. 5.

50 „Widzę bowiem isz takie małżeństwo tak P. Bóg potępił isz się dotąd nikomu na świecie nie nadały
choć y przeżegnanie Oiców S. przystępowało, ale się prawie w przeklęctwo obracało”. B. Czart., rkps 337,
k. 47.

51 B. Czart., rkps 351 IV, k. 379.
52 Por. B. Czart., rkps 337, k. 68.
53 A. Strzelecki, Sejm z r. 1605, Kraków 1921, s. 175.
54 Por. Rokosz Zebrzydowskiego. Materiały historyczne, wyd. A. Rembowski, Warszawa 1893, s. 14–15.
55 Akta sejmikowe województw poznańskiego i kaliskiego, t. I:  (1572–1632), cz. 1: (1572–1616), wyd.

W. Dworzaczek, Poznań 1957, s. 270–275.
56 W. Sobieski, Pamiętny sejm (1606), Kraków 1913, s. 225.
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chociaż „[...] to za zdaniem Stanów RP odprawować się zwykło”57. Wystąpił z wnios-
kiem o uchylenie poprzedniej oprawy w związku ze śmiercią królowej Anny oraz usta-
nowienie zabezpieczenia dla Konstancji: 

A że tesz na przeszłym Seymie przypomniane to było aby J.K.M. dobra oprawą zmarłej królowey
Jey M. Małżonki swey pierwszey obciążone wolne uczynić raczył, y w tym się tak declaruie Wm.
J.K.M., że ten Contract był tylko dożywotni y śmiercią Jey K.M. iest iey zniesiony, czego J.K.M.
potwierdzając gotów iest na przyszłym Seymie Przywileje na tę oprawę dane do Skarbu Coronne-
go oddać. A na ten czas przekłada Wm. prośbę swą y pilnie żąda abyście Wm. na uczynienie
oprawy K. Jey M. teraźniejszy według dawnego zwyczaiu y prawa Coronnego na przyszły Seym
Posłom swym moc y władzę zupełną dać raczyli, tymże przykładem swych Przodków idąc miłość
y życzliwość swą J.K.M. Panu swemu oświadczyć Wm. nie zaniechacie pewnien tego J.K.M.
bydź raczy58. 

Sejm ostatecznie przychylił się do uznania oprawy poprzedniej małżonki za nieby-
łą,  jednak o  nowej  oprawie nie  rozstrzygnął59.  Jako jedna z  nielicznych ta  właśnie
uchwała sejmowa została dobrze przyjęta przez oponentów sejmu 1607 r. Sejm zabez-
pieczył się tym samym przed ewentualnymi roszczeniami dzieci królowej. Anonimowy
autor Scriptu przeciw Sejmowi 1607 tak podsumował tę konstytucję: 

Oprawę pierwszą, że zniesiono, chwała Bogu, jeśliś ieno thym takym zniesieniem kiedy potomek
satisfakctij nie odniósł. Rplta ubezpieczyć się może wprawdzie to gwoli otrzymaniu swyży opra-
wy czyniono. Ale pothem obaczywszy żeby to invidiam było przyniosło, czekając lepszey pogo-
dy na drugi Seym odłożono. Contentuiąc się interim them co privatim in eo passu otrzymano60.

Sprawa została podjęta dopiero w dwa lata później. Sejm w 1609 r. uchwalił dla
Konstancji  oprawę na wymienionych dobrach koronnych i  litewskich w wysokości
identycznej jak dla jej zmarłej siostry61. Ponadto ustanowiono podarek poślubny bez
żadnej zmiany w jego wysokości, ze wskazaniem jednak, że ma być wypłacany z przy-
chodów z żup krakowskich do końca życia królowej. W uchwale sejmowej znalazł się
wszakże zapis, że:

[...] potomek nasz żadney sukcessyi po matce swey juris reformatorij upominać się, y dochodzić
nie ma, y nie będzie62.

Ze  związku  z  Zygmuntem  Konstancja  Habsburżanka  urodziła  sześcioro  dzieci,
z których czworo dożyło wieku dojrzałego: synowie Kazimierz, Jan Albert, Aleksander
oraz córka Anna Katarzyna.

Królowa zmarła niespodziewanie w wieku 43 lat. Jak podają źródła, bez nakrycia
głowy uczestniczyła w procesji Bożego Ciała w bardzo upalny czerwcowy dzień. Od-
dajmy ponownie głos Piaseckiemu: 

57 B. Czart., rkps 337, k. 170, k. 172–173.
58 B. Czart., rkps 337, k. 485.
59 Konstytucja pkt 18: Zniesienie oprawy Królowey Jey Mci zmarłej Małżonki naszey. VL, t. II, s. 437.
60 B. Czart., rkps 357, k. 643.
61 „Oprawę Królowey ieyMci Małżonki naszey, konstytucyą tą, [...] postanawiamy, pięćdziesiąt tysięcy

złotych wiana, a drugą pięćdziesiąt tysięcy złotych przywianku na dobrach niżey mianowanych: w Koronie,
na Bielsku z lesnictwem, et omnibus attinentijs, na Tucholi, Uszciu z Piłą, Świeciu, Latowicu, Leżaysku,
Kamieńcu, Zawiszynie, y Stanisławie. A w W. X. Litewskim, na Kobryniu y Olice”, pkt 13, Oprawa Kró-
lowey IeyMci Konstancyi. VL, t. II, s. 465.

62 Ibidem.
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Królowa Konstancyja w uroczystość Bożego Ciała, w czasie skwarnego upału, z pobożności du-
cha mimo otyłość swoję uszedłszy więcej tysiąca kroków za procesyją świąteczną, dostała zapale-
nia, które nieumiejętni lekarze zimnemi kąpielami bardziej zwiększyli. Nie postrzeżono, że choro-
ba się wzmogła i królowa wśród nocnego spoczynku, gdy żadna ze służebnic nieszczęścia takiego
nie przeczuwała, nagle skonała63. 

Żałość króla była nie do opisania. Po śmierci żony znalazł się w głębokiej depresji,
zapadł na zdrowiu. Dla ówczesnych obserwatorów było jasne, że jego życie również
dobiega końca. Jednym z jego ostatnich celów stało się majątkowe zabezpieczenie licz-
nego potomstwa.

5.  Król jako władca elekcyjny nie mógł zapewnić sukcesji swoim potomkom ani ich
wyposażyć z dóbr koronnych. Tymczasem z dwóch związków małżeńskich Zygmunt
miał liczną gromadkę dzieci. Każdą nadarzającą się sposobność wykorzystywał dla za-
pewnienia im samodzielnej pozycji  materialnej. Sprawa zaopatrzenia dzieci królew-
skich stała się szczególnie nagląca u schyłku życia starego króla. Na ostatnim sejmie
podjęto wiele bardzo ważnych decyzji w tej sprawie. Monarcha odwoływał się do pa-
mięci po zmarłej żonie Konstancji, prosząc szlachtę o nadanie starostw, które wchodzi-
ły w skład oprawy królowej, na rzecz synów. Zygmunt wystąpił w swojej legacji na
sejm 1632 r. z następującym wezwaniem: 

Jakoż nie tylko ad aequitatem et pietatem Reipublicae, ale też ad securitatem należy, aby stan
J.K.Mci przystojnie opatrzyła i tych, którzy się u nas z tak dobrych i dobro nasze miłujących pa-
nów naszych urodzili, jednych tymi przynamni „na ten czas” dzierżawami, które po świętobliwy
ich matce nierozdane zostały, drugich też, któr[z]y stan duchowny wzięli przedsię,  opatrzenie
chleba duchownego ukontentowała, do czego, kiedy się wm. mając wzgląd na wielkie J.K. Mść
przez tak wiele lat oświadczone usługi, niemni i na chęć K.J. Mci przeciwko ty R.P., według na-
dzieje K.J. Mci skłonicie, o co J.K.M., pilnie wm. żądać raczy, nie tylko starożytnych tych naro-
dów ku panu i krwi tego J.K.M., że wm. za tym żądaniem J.K. Mci materyją tę, którą żałosną
okazyja śmierci królowej jm przyniosła, i na ten czas traktować, i pp. posłom swoim na sejmie za-
wierać pozwolicie64.

Sejm uchwalił konstytucję  Opatrzenie Nayiaśnieyszego potomstwa naszego, przy-
znającą po jednej dzierżawie Kazimierzowi i Aleksandrowi, a córce Annie Katarzynie
oddano starostwa golubskie i brodnickie do czasu zamążpójścia. Jednocześnie król zre-
zygnował z przychodów od bicia monety, które odtąd stały się dochodem skarbu pu-
blicznego65. 

63 P. Piasecki, Kronika, s. 350.
64 Akta sejmikowe województwa poznańskiego i kaliskiego, t. I: (1572–1632), cz. 2: (1616–1632),

 wyd. W. Dworzaczek, Poznań 1962, s. 323.
65 „Iż pomienieni Królowicowie Ichmść, prawem dozywotnim, po iedney dzierżawie z dóbr, które pod

oprawę Królowey ieymci Nayiasnieyszey, świętey pamięci Małżonki naszey podpadły, dla rezydencyi mieć
będą. [...] Królewnie zaś ieymci Córce naszy, tez Stany przy prowizyi, póki in matrimonium da Pan Bóg
szczęśliwie elocata nie będzie, na rezydencyą naznaczaią Brodnickie y Golubskie Starostwa”. Pkt 3, VL,
t. III, s. 338–339.
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VERMÖGENSSICHERUNG DER POLNISCHEN KÖNIGINNEN IN DER WENDE
DES 16. ZUM 17. JAHRHUNDERT. DAS WIDUM VON ANNA UND CONSTANZE

VON HABSBURG

Zusammenfassung

Das Landrecht hat die Vermögenssicherung für die Ehefrau für den Fall der Witwenschaft angeord-
net. Diese Rolle wurde durch das Widum erfüllt. Die Regel galt auch für den König sowie seine Gat-
tin. Der Unterschied bestand aber darin, dass es im Falle von Königinnen durch den Sejm auf die kö-
niglichen Güter bestimmt wurde. Das war anfangs ein Grund für Konflikte zwischen dem Herrscher
und den Ständerepräsentanten. Ein Beispiel für einen dadurch entstandenen Konflikt war der Prozess
des Bestimmens des Widums für die Gattinnen von Sigismund III. Wasa, zuerst für Anna und dann
für Constanze in der Wende des 16. zum 17. Jahrhundert.

Izabela Lewandowska-Malec,  adiunkt Katedry Historii  Prawa Polskiego Uniwersytetu Jagielloń-
skiego. Doktoryzowała się na podstawie rozprawy „Ludowładztwo czy samorządność? Z dziejów rad
narodowych w latach 1944–1989”. Autorka prac z zakresu dziejów ustroju i prawa polskiego.
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