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Prieš karališkąją didenybę
Žygimantas anksčiau buvo daug girdėjęs apie savo išrinktosios išvaizdą.
Daug mažiau turėjo žinoti ji. Ko gero, iš anksto nebuvo gavusi kavalie
riaus portreto. Tiesą sakant, toks paprotys buvo, tačiau atrodo, kad šį kar
tą Žygimantas tyčia jo nesilaikė. Daugių daugiausia Bona galėjo girdėti
banalų Prospero Colonnos aprašymą, kuris buvo susitikęs su karaliumi
per santuokos derybas. Juk tokio garbingo asmens jai nederėjo klausinėti
apie valdovo išvaizdą ir būdą. Juolab negalėjo – kaip kad Jadvyga Anžu – į
karaliaus pirtį pasiųsti patikimo riterio. Jai teko kliautis savo vaizduote.
Dabar atėjo metas savo svajonėms ar nuogąstavimams pažvelgti į
akis. Kokios mintys sukosi Bonos galvoje pamačius būsimą vyrą? Ji tu
rėjo būti nustebusi. Gal netgi truputį nusivylusi.
Išgirdus apie Žygimantą Senąjį, prieš akis iškart iškyla portretai,
iš kurių žvelgia išdidus barzdotas senis. Tačiau nėra reikalo prisimin
ti tų vėliųjų arba išgalvotų atvaizdų. Žygimantas, kaip ir derėjo tikram
renesanso laikų valdovui, puikiai sutarė su dailininkais. Mielai pozavo
portretams, o tie taip pat mielai įamžindavo karaliaus atvaizdą drobė
se, medžio raižiniuose ir proginiuose medaliuose. Buvo įprasta žmogų
vaizduoti nebūtinai gražiai, bet kuo realistiškiau. Vos keleri metai prieš
atvykstant Bonai į Krokuvą tikslų karaliaus portretą nutapė Hansas
Süßas von Kulmbachas.
Švariai nuskustas veidas, nenatūraliai atsikišęs apatinis žandikau
lis ir atkarusi apatinė lūpa. Nusvirę išoriniai akių kampučiai, pailgas,
išputęs veidas ir gilios kaktą kertančios raukšlės. Ir dar toji nosis. Da
bar sunku pasakyti, kokia ten buvo Žygimanto nosis, bet neabejotinai –
dominuojantis veido akcentas. Tai matyti beveik kiekviename portrete.
Kulmbacho portrete nosis tiesiog ilga ir aiškiai apibrėžta, o Marcino
Bielskio medžio raižinyje iš Kronikų – tai jau tikra milžinė. Hanso Düre
rio tapytame portrete ji primena atsikišusią deformuotą bulvę. Apskritai
iš Žygimanto veido nesklido karališka didybė. O jei dar Bonos atvykimo
dieną buvo užsidėjęs vieną iš savo mėgstamų kepuraičių, turėjo atrodyti
kaip paprastas italų sąskaitininkas. Arba – žiūrint į 1527 metais nukaltą
medalį – kaip nusipenėjęs vienuolis iš reformatų paskvilių.
Bona nulipo nuo žirgo ir žemai nusilenkė karaliui, kartu pabučiavo
monarchui ranką. Žygimantas, netekęs žado, žiūrėjo į jos filigraninę figū
rą. Stojo nejauki tyla. Kai kunigaikštytė atsistojo, nesakydamas nė žodžio
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karalius ją apkabino ir priglaudė prie krūtinės. Pasak vieno iš Bonos bio
grafų, taip „buvo pralaužti pirmieji ledai“. Jei tikėsime Marcinu Bielskiu,
nedaug trūko, kad būtų pralaužti ne tik ledai. Anot metraštininko, Žygi
mantas buvo „didžios jėgos žmogus, toks, kad virves traukė ir pasagas len
kė“. Nuoširdus, stiprus apsikabinimas turėjo ilgam įstrigti Bonai į atmintį.
Galiausiai tylą nutraukė arkivyskupas Janas Łaskis. Jis susižavėjęs
prabilo apie būsimosios karalienės „fizinius privalumus“, užsiminė apie
jos dvasines savybes, o pirmiausia pabrėžė, dėl ko jaunoji kunigaikštytė
buvo pakviesta į Lenkiją net iš tolimojo Bario. „Linkiu, kad jo karališkoji
didenybė greitai sulauktų vyriškosios lyties įpėdinio“, – užbaigė jis, ir
tada nuo miesto pusės nugriaudėjo septyniasdešimt patrankų, specia
liai šia proga išrikiuotų palei sienas. Bonos vardu atsakė jos sekretorius
Ludovico d’Alifio. Abi pusės pristatė savo svečius. Tvyrojo kiek nervinga
atmosfera, visi skubėjo, nes laikas spaudė vis labiau. Tačiau šypsenos
buvo nuoširdžios, o gėrėjimasis būsimąja karaliene – nemeluotas.
Tik iš vienos pusės Bona negalėjo tikėtis nei simpatijos, nei bent
šešėlio šypsenos. Lenkijos moterų vardu ją pasveikino Mazovijos kuni
gaikštienė Ona, Konrado III našlė. Ovalus veidas, gyvatiškos akys, kairėn
ir dešinėn mėtančios žaibus. Senstelėjusi matrona visiems kėlė baimę, taip
pat pagrįstą pagarbą. Kokius penkiolika metų ji pati valdė visą Mazoviją,
nors jos sūnūs jau seniai buvo sulaukę pilnametystės. Buvo nepriklauso
ma moteris ir liguistai ambicinga. Daugeliu atžvilgių ji buvo tarsi veidro
dinis Bonos atspindys, tiksliau, lenkiškoji išdidžiosios kunigaikštienės
Izabelės antrininkė. Nepaisant to – o gal kaip tik todėl – tarp dviejų valdo
vių bet kokia simpatija ar bendradarbiavimas iš anksto buvo neįmanomi.
Jei Onai kas nors gyvenime nepavyko, tai į Lenkijos sostą pasodinti savo
dukters. Iš pradžių atrodė, kad daugiau šansų į vietą prie Žygimanto šono
turi Mazovijos kunigaikštytė, bet galiausiai laimėjo Bona. Onos nuomo
ne, – sodomito ir valkatos be savo kunigaikštijos duktė iš giminės, su
sikompromitavusios mezaliansais, valstybės išdavimu ir pasalūniškomis
žudynėmis. Sveikinantis tvyrojo atviros neapykantos atmosfera. Bonai tai
buvo ne tik gerų manierų pamoka, bet ir pirmas susidūrimas su galingos
ir negailestingos Radvilų giminės atstove. Kunigaikštienė Ona buvo kilusi
būtent iš šios lietuvių magnatų šeimos.
Tikroviškas Žygimanto Senojo portretas.
Dail. Hans Dürer, 1530
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Galiausiai visi patraukė Klepažo link. Karališkoji kavalkada jau lei
džiantis saulei stebėjo riterių turnyrą, turėjusį vykti ankstyvą popietę.
Du išdidūs raiteliai, Stanisławas Tęczyńskis ir Hieronimas Jarosławskis,
smeigė vienas kitam ietimi. Abu nugriuvo nuo žirgų ir dideliam žiūrovų
džiaugsmui abu susilaužė kojas. Žygiuojančiuosius nušvietė dar viena
patrankų salvė ir dar viena sveikinimo prakalba – šį kartą Krokuvos
akademijos rektoriaus Stanisławo Bielo. Senyvas, perkopęs šešiasdešimt
profesorius kalbėjo ilgai ir su įkarščiu, bet, tiesą sakant, nepasakė nie
ko naujo. Paskui arkivyskupą Janą Łaskį pakartojo, kad karalystei linki
„Dievo palaimos ir greitai sulaukti sosto paveldėtojo“.

Karalius Žygimantas.
Iš Marcino Bielskio „Viso pasaulio kronikos“, 1551
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Per miestą, vieną gražiausių šioje Europos dalyje, eisena jau žengė švie
čiant deglams. Palei gatves nuo pat Klepažo iki Vavelio pilies stovėjo mies
to kareiviai, pasirengę slopinti visus galimus nenuspėjamų prasčiokų su
keltus incidentus. Trys tūkstančiai gvardiečių užtikrino saugumą, bet taip
pat gyvai demonstravo Krokuvos miesto galią ir reikšmę. Dar stovėjo ce
chų delegacijos, miesto tarybos nariai, valdininkai. Pro namų langus ka
bojo puošnūs kilimai. Kasdienis miesto purvas buvo rūpestingai paslėptas
nuo svečių akių, tad Krokuva atrodė gražesnė nei kada nors anksčiau.
Galų gale jau visiškai sutemus kavalkada prijojo tamsoje skendinčią
katedrą. Blankioje žvakių šviesoje karališkąją porą pasveikino Krokuvos
vyskupas, asistuojamas Peremislio vikaro. Buvo pabučiuotos relikvijos,
sukalbėtos maldos. Visi iš nuovargio vos bepastovėjo ant kojų, o tūks
tančiai pilvų garsiai urzgė iš alkio. Prieš nakties poilsį, kurio visi buvo
nusipelnę, susirinkusiųjų laukė dar viena prakalba. Vyskupas Konarskis
į būsimąją karalienę irgi kreipėsi su prašymu išpildyti svarbiausiąją pa
reigą. Pagyrė jos dorybes, pabrėžė, kad „grožiu panaši į kokią nors nim
fą“, bet visa tai buvo tik įžanga. Galiausiai sušuko: „Dvasininkai melsis,
kad Dievas leistų Jūsų Karališkajai Didenybei karaliauti kuo ilgiau. Ir
kad apdovanotų Jus trokštamu sosto įpėdiniu!“
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