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Kobiety z rodzin SzlachecKich  
w życiu i działaniach politycznych mężczyzn  

w świetle pamiętniKów i literatury oKreSu StaropolSKiego

Do poniższych rozważań wykorzystałem wybrane pamiętniki mężczyzn opisują-
cych swoje życie i wydarzenia, w których brali udział. są to wspomnienia m.in. 
Marcina Matuszewicza, albrychta stanisława radziwiłła, Jana chryzostoma 
Paska. wymienieni autorzy, jak również inni, traktują kobiety jako tło służą-
ce podkreślaniu własnej pozycji czy umiejętności prowadzenia gry politycznej. 
Dla skonstruowania dokładniejszego obrazu wykorzystuję literaturę odzwier-
ciedlającą panujące wówczas obyczaje i mentalność – m.in. komedie obnażające 
słabości społeczeństwa i jego podejście do spraw życia codziennego. wykorzy-
stałem również wspomnienia, które w formie trenu przekazała anna stanisław-
ska – co daje możliwość poznania kobiecej perspektywy. 

kobieta okresu staropolskiego miała przypisane sobie miejsce w społeczno-
ści szlacheckiej, związane głównie z rolami żony i matki1. to ona odpowiadała za 
rozwój religijny dzieci. Miała być ostoją dla mężczyzny, który zajmował się spra-
wami gospodarczymi i ekonomicznymi dotyczącymi wspólnego majątku, polity-
ką lokalną – bywając na sejmikach, rzadziej sprawami państwa przez uczestni-
czenie w sejmach rzeczypospolitej. w omawianym okresie kobiety wywodzące 
się ze szlachty nie brały czynnego udziału w życiu państwowym, ponieważ nie 
mogły pełnić żadnych funkcji publicznych. kobieta, jako istota słabsza fizycznie 

1 a. wyrobisz, Staropolskie wzorce rodziny i kobiety – żony i matki, „Przegląd Historyczny” 
1992, z. 3, s. 405–425.
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i psychicznie, postrzegana była jako gorsza wersja człowieka2. Jej rola ogranicza-
ła się najczęściej do asystowania mężowi. w XVi–XVii w. w sprawy publiczne 
mogły się angażować w sposób nieformalny królowe – przykładem były Bona, 
ludwika Maria Gonzaga i Marysieńka sobieska – oraz małżonki magnatów, co 
budziło wszakże ogromny sprzeciw i niechęć szlachty3. andrzej Maksymilian 
Fredro pisał: „rozum mężczyzną, białogłową afekt tylko rządzi, oraz kocha, oraz 
nienawidzi, nie gdzie rozum, ale gdzie afekt, tam wszystka”4. Mężczyźni obawia-
li się sytuacji, w której kobieta miałaby nad nimi panować: „i niewola tam musi 
być osobliwszej przykrości, gdzie białogłowa panuje”5. z tych powodów Bogu-
sław radziwiłł nieprzyjemnie wspominał audiencję u królowej ludwiki Marii 
Gonzagi, nazywając ją niesmaczną6. 

trochę inaczej wyglądało to w czasach saskich, kiedy kobiety z rodzin mag-
nackich cieszyły się wpływami i prowadziły zręczne intrygi polityczne. Jednak 
zawsze pozostawały w cieniu mężczyzn i działały niejako zakulisowo. wyjąt-
kiem w pełnieniu funkcji publicznych były królowe. Powszechnie jednak uważa-
no, że królowa powinna zajmować się działalnością dobroczynną – polityka była 
męską domeną. Mężczyźni starali się nie dopuszczać do niej kobiet, rezerwując 
ów obszar życia dla siebie. niechęć do kobiet na tym polu widoczna jest także 
w stosunku do tych, które były obecne przy podejmowaniu decyzji politycznych. 
w swoim pamiętniku albrycht stanisław radziwiłł zapisał pod datą 12 listopada 
1632 r. uwagę pana orzelskiego, który był przeciwny przebywaniu cudzoziemek 
na królewskim dworze i stawiał pytanie: „a przez kogo, jeśli nie przez kobie-

2 M. Bogucka, Gorsza płeć. Kobieta w dziejach Europy od antyku po wiek XXI, warszawa 
2006, s. 120; tejże, Białogłowa w dawnej Polsce. Na tle porównawczym, warszawa 1998, s. 118. 
kobieta postrzegana była jako słabsza ze względu na budowę swojego ciała, szczególnie na róż-
nice budowy organów płciowych. Uważano, że narządy rodne kobiety są przyczyną damskich 
zachowań: histerii, nerwowości. stany emocjonalne były niejako symbolem kobiecej słabości. 
Pogląd ten korzeniami sięgał średniowiecza i pokutował przez cały omawiany okres. z tych po-
wodów kobieta nie mogła być osobą samodzielną, która potrafiłaby sprostać wielu czynnościom, 
jakie wykonywali mężczyźni.

3 s. ochmann-staniszewska, Dynastia Wazów w Polsce, warszawa 2007, s. 124–149.
4 a.M. Fredro, Przysłowia mów potocznych, wyd. J. Forster, kraków 1659, s. 15. andrzej Mak-

symilian Fredro (1620–1679), kasztelan lwowski od 1654 r., starosta krośnieński, wojewoda podol-
ski od 1676 r., senator, poseł i marszałek sejmu z 1652 r.

5 tamże.
6 B. radziwiłł, Autobiografia, oprac. t. wasilewski, warszawa 1979, s. 152. Bogusław radzi-

wiłł (1620–1669), koniuszy wielki litewski. 
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ty, rozchodzą się tajemnice państwowe?”7. argument o nadmiernej gadatliwości 
kobiet często pojawiał się w poezji. Mikołaj rej w wierszu Źle próżnować bia-
łej głowie ujął rzecz w słowach: „lepiej niż po ulicach biega po kolędzie”8. kie-
dy rozpatrywano kwestię ożenku władysława iV, postanowiono, że na dworze 
królowej nie będą mogły przebywać cudzoziemki, oprócz tych, które otrzymają 
zezwolenie senatu9. w ten sposób starano się zabezpieczyć przed wpływami ob-
cej mody i cudzoziemskich obyczajów, również na politykę, przy ograniczaniu 
zarazem kosztów utrzymania dworu. Przez niektórych autorów kobiety postrze-
gane były jako przyczyna fiaska dążeń politycznych i upadku samych polityków. 
Przykładem może być wojewoda poznański antoni Poniński. Poświęcił on jeden 
z wierszy kobiecie, która zostawszy wdową, wybrała się, by osobiście dopilno-
wać procesu w trybunale. nie chcąc przegrać sprawy, postanowiła wykorzystać 
swoją urodę i atrybuty swej kobiecości. w typowy dla kokietki sposób zwabiła 
do siebie wszystkich ważnych panów, którzy jeden po drugim wpadali w za-
stawioną pułapkę. w milczeniu musieli znieść upokorzenie, nie przyznając się 
i nie dochodząc, kto i po co przyszedł do owej piękności. całą sprawę otoczyli 
milczeniem w obawie przed własną kompromitacją10. autor nie winił przy tym 
mężczyzn, którzy, łasi na kobiece wdzięki, gotowi byli składać obietnice i forso-
wać korzystne dla wdowy postanowienia trybunalskie. Jędrzej kitowicz w swym 
Opisie obyczajów za panowania Augusta III wspominał o trybunale w rado-
miu, na który zjechało także wiele kobiet. Pamiętnikarzowi nie chodziło jednak 
o żony, tylko o kobiety oferujące odpłatnie swoje wdzięki obecnym na trybunale 
mężczyznom11. obecność dobrodziejek podczas wszelkich zjazdów była zresz-
tą powszechna12. niektóre kobiety miały za złe swym mężom, że zostawiają je 
same w domu. wieści o zabawach z paniami lekkich obyczajów w trakcie wyjaz-

7 a.s. radziwiłł, Pamiętnik, oprac. a. Przyboś, r. Żelewski, warszawa 1980, t. i, s. 230. al-
brycht stanisław radziwiłł (1593–1656), kanclerz wielki litewski.

8 M. rej, Wybór pism, oprac. J. Ślaski, warszawa 1979, s. 109. Mikołaj rej (1505–1569), poeta, 
pisarz, wielokrotny poseł na sejm.

9 a.s. Pamiętnik, t. i, s. 230.
10 a. Poniński, Samowolka Trybunalska, w: Zbiór rytmów polskich tom II, druk XX scholarum 

Piarum, warszawa 1754, s. 144–146.
11 J. kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. a. skarżyńska, warszawa 

2003, s. 132.
12 r. Gałaj-Dempniak, Sejmiki szlacheckie w twórczości Józefa Walla i Jana Piotra Norblina 

w świetle kultury i życia szlachty, mps, s. 6.
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dów docierały do wielu żon13. swobodne obyczaje mężczyzn i takaż moralność 
były normą, co nie oznacza, że kobiety godziły się na niewierność mężów, a oni 
je zawsze zdradzali. najczęściej obecność żony była zbyt dużym obciążeniem 
finansowym, wymagała zorganizowania lepszej kwatery i dbania dodatkowo 
o rodzinę. Mężczyzna, nawet zamożny, nie miał niejednokrotnie odpowiednich 
środków ani ochoty, by rozpraszać się podczas szlacheckich zjazdów dodatkowy-
mi obowiązkami. nie było zwyczaju przybywania z małżonkami bez wyraźnej 
potrzeby. elżbieta Drużbacka14 w wierszu Skargi kilku Dam wspólnej kompanii 
będących, dla jakich racji z mężami swoimi żyć nie chcą, pisała o damie, która 
choć nigdy nie była na sejmie i nie wiedziała, gdzie leży warszawa, deklarowała, 
że „choćby mi boków naszturchano w ciżbie / bylem zraz była w senatorskiej 
izbie”15. skarżyła się, że mąż jej sam wszędzie jeździ, a „mnie Jegomość osadził 
przy kurach”16. 

w rozważaniach interesować nas będzie kobieta nie jako osoba publiczna, 
lecz jako pośredniczka i łączniczka umożliwiająca mężczyźnie osiągnięcie za-
mierzonego celu politycznego. z uwagi na to zajmiemy się m.in. małżeństwem 
jako środkiem budowania pozycji politycznej szlachcica. Małżeństwo (zwłaszcza 
bogaty ożenek) otwierało drogę do samodzielności i decydowania o swoim życiu. 
Uwalniało spod opieki rodzicielskiej17. 

traktowanie kobiet jako istot słabszych i predysponowanych wyłącznie do 
macierzyństwa powodowało, że mężczyźni widzieli w nich osoby mające zapew-
nić ciągłość rodu i dostarczyć obrońców rzeczypospolitej18, oddalając tym samym 
niebezpieczeństwo podziału majątku, który mógłby się dostać w ręce dalszych 

13 J.a. Morsztyn, Paszport kurwom z Zamościa, w: M.k. d’arquien de la Grange, Listy do Jana 
Sobieskiego, oprac. l. kukulski, warszawa 1966, s. 61. Jan andrzej Morsztyn (1621–1693), poli-
tyk, poeta, podskarbi wielki koronny.

14 w. Borowy, Drużbacka Elżbieta, w: Polski słownik biograficzny (dalej PsB), t. V, s. 401–
402.

15 e. Drużbacka, Zbiór Rytmów Duchownych Panegirycznych Moralnych i Światowych W.jmci 
Pani Elżbiety z Kowalskich Drużbackiej Skarbnikowej Żydaczewskiej [...], warszawa 1752, 
s. 533. 

16 tamże.
17 J.s. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI–XVIII, warszawa 1994, t. i, 

s. 125. 
18 B. Paprocki, Nauka Rozmaitych Filozofów, około obierania żony [...], kraków 1602, s. 13. 

Bartosz Paprocki (1543–1614), podczaszy dobrzyński, autor poezji okolicznościowej, satyr, pane-
giryków i pamfletów.
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krewnych czy też obcych19. taka mentalność męskiej części szlacheckiej spo-
łeczności powodowała, że kobiety odgrywały przeważnie bierną rolę. w okresie 
staropolskim starano się sławić miłość małżeńską, a związek małżeński trakto-
wać jako trwałe dobro mające zapewnić małżonkom byt i oparcie na całe życie20. 
Jan kochanowski pisał: „Żona uczciwa ozdoba mężowi / i najpewniejsza podpora 
domowi”21. Jan władysław Poczobut odlanicki z kolei zauważał: „śmierć i żona 
od Boga przeznaczona”22. zbigniew ossoliński przy okazji ślubu z trzecią żoną 
odnotowywał, że „z przejrzenia Bożego, ożeniłem się z nią”23. Jednak wbrew 
temu, co pisano, mężczyźni dokonywali wyboru w sposób świadomy. oczekując 
potomków, na żony wybierano kobiety młode i zdrowe, które mogły rodzić dzie-
ci. taka polityka matrymonialna prowadzona była zwłaszcza przez magnatów. 
Przykładem może być Paweł karol sanguszko, który poślubił dużo młodszą od 
siebie Barbarę z Duninów. książę i marszałek wielki litewski, biorąc młodą żonę, 
liczył na potomstwo, mimo że miał już syna z pierwszego małżeństwa. Jadąc na 
spotkanie ze swoją wybranką, zabrał ze sobą lekarza, aby ten ocenił stan zdrowia 
przyszłej żony24. Jak mógł się później przekonać, wybór był trafny. z małżeństwa 
z Barbarą marszałek doczekał się licznego potomstwa obojga płci. Małżeństwa 
o dużej różnicy wieku między małżonkami były w kręgu szlachty powszechne. 
Jan kochanowski w wierszu Do dziewki przekonywał o męskiej sile i witalności 
słowami: „i dąb, choć mieścy przeschnie, choć list na nim płowy, / Przedsię stoi 
potężnie, bo ma korzeń zdrowy”25. niepłodność przypisywano z reguły kobiecie, 
nie zastanawiając się, czy mężczyzna zdolny jest do zapłodnienia. niepłodność 
była w omawianym czasie nie tylko sprawą wstydliwą, ale i krzyżowała plany ro-
dowe. albrycht stanisław radziwiłł starał się usilnie o potomstwo i jego zabiegi 

19 J. kochanowski, O uczciwej żonie, w: Pieśni trzy, wyd. M. szarffenberger, warszawa 1580, 
k. 4. Jan kochanowski (1530–1584), poeta polskiego odrodzenia, sekretarz króla zygmunta augu-
sta.

20 z. kuchowicz, Miłość staropolska. Wzory – uczuciowość – obyczaje erotyczne XVI–XVIII 
wieku, łódź 1982, s. 15 i n. 

21 J. kochanowski, O uczciwej..., k. 4.
22 J.w. Poczobut odlanicki, Pamiętnik Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego: (1640–1684), 

oprac. i.J. kraszewski, l. Potocki, warszawa 1877, s. 18.
23 z. ossoliński, Pamiętnik, warszawa 1983, oprac. J. Długosz, s. 42. Jan zbigniew ossoliński 

(1555–1623), sekretarz króla stefana Batorego w 1577 r., wojewoda podlaski, sandomierski.
24 a. Jakuboszczak, Sarmacka dama. Barbara Sanguszkowa (1718–1791) i jej salon towarzyski, 

Poznań 2008, s. 34.
25 Poeci polscy od średniowiecza do baroku, oprac. k. Żukowska, warszawa 1977, s. 180–181.
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były znane w kręgu szlacheckim26. czwarta żona zbigniewa ossolińskiego, ka-
tarzyna warszewicka, wdowa po podkomorzym nurskim Mikołaju laskowskim, 
w chwili zawierania ślubu była w wieku średnim i jak zanotował Jerzy ossoliń-
ski, była niepłodna27. wszystko, co wiązało się z oczekiwaniem na potomstwo, 
swoje czy też dorosłych dzieci, było sprawą ważną i nieraz znajdującą miejsce na 
kartach pamiętników czy diariuszy. nierzadko były to smutne refleksje. wielu 
pamiętnikarzy – np. stanisław niezabitowski – odnotowywało w dziennikach 
informacje o ciążach córek, wykazując troskę o ich zdrowie28. 

Pragnienie pozostawienia po sobie dziedzica było powiązane z możliwością 
pozyskania poprzez małżeństwo większego majątku i skoligacenia się ze zna-
mienitymi rodami. Dotyczyło to rodziny zarówno przyszłego pana młodego, jak 
i panny młodej. w omawianym okresie podejście do córek dobrze oddaje kon-
statacja kazimierza Bartoszewicza, iż „uważane były za pośledniejszy gatunek, 
za środek do dobrego skoligacenia się”29. traktowanie kobiety jako istoty słab-
szej i zależnej od męskiej opieki – ojca, męża czy krewnego – powodowało, że 
nie mogła ona samodzielnie decydować o swoim życiu, majątku i zamążpójściu. 
ojciec, chcąc wydać córkę za mąż, musiał zapewnić jej środki do życia na dalsze 
lata, już po opuszczeniu domu rodzinnego. zapisy dóbr oprawnych i dożywot-
nich, kwot pieniężnych na posag30, powodowały, że małżeństwo mogło przynieść 
znaczne korzyści finansowe. zbigniew ossoliński, wspominając swój ożenek 
z czwartą żoną, nadmieniał o jej pozycji, pochodzeniu oraz dobrach dożywot-
nich31. Mając dzieci z wcześniejszych związków, nie przejmował się niepłodnoś-
cią wybranki. Polityka rodowa powodowała, że rodzice wydawali swoje dzieci 
w wieku lat dwunastu – w wypadku dziewczynek i czternastu – chłopców, co 

26 J.a. Morsztyn, Na niepłodnego, w: tegoż, Cuda miłości. Fraszki, erotyki, wiersze różne, 
oprac. l. kukulski, rzeszów 1988, s. 56.

27 J. ossoliński, Pamiętnik, red. w. czapliński, wrocław 2004, s. 19. Jerzy ossoliński (1595–
1650), podstoli wielki koronny od 1630 r., starosta bydgoski od 1633 r., podskarbi nadworny koron-
ny od 1633 r., wojewoda sandomierski od 1636 r., podkanclerz koronny od 1639 r., kanclerz wielki 
koronny od 1643 r.

28 s. niezabitowski, Dzienniki 1695–1700, oprac. a. sajkowski, Poznań 1998, s. 74.
29 k. Bartoszewicz, Radziwiłłowie, warszawa 1928, s. 172.
30 M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, oprac. B. królikowski, warszawa 1986, t. i, s. 325. 

znajduje się tutaj wzmianka o zapisach ustalanych przed ślubem i intercyzie siostry Matusze-
wicza, tekli. Marcin Matuszewicz (1714–1773), poseł, kasztelan brzeski od 1768 r. B. Popiołek, 
Manelek dwie i pereł sznurów cztery. O szlacheckich inwentarzach posagowych i pośmiertnych 
z XVIII w., „annales akademie Paedagogicae cracoviensis”: studia Historica 4 (2005), s. 166–
173. 

31 z. ossoliński, Pamiętnik, s. 49.
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było zgodne z prawem kanonicznym. zdarzały się jednak wyjątkowe przypadki 
małżeństw, gdy żona miała lat dziewięć, mąż zaś dwanaście. takie małżeństwo 
wyśmiewał w swoich satyrach krzysztof opaliński, portretując syna jednego ze 
znajomych, którego spotkało szczęście wejścia do domu wojewody przez ożenek 
z jego dziewięcioletnią córką32. w pamiętniku Jana chryzostoma Paska znajdu-
jemy wzmiankę o propozycji małżeństwa z młodziutką, dziewięcioletnią rudo-
minówną, jaką złożył mu wuj dziewczynki33. 

rodziny szlacheckie, zwłaszcza bogate, opierały swoje matrymonialne pla-
ny na kojarzeniu małżeństw z powodów ekonomicznych, co umożliwiało wybicie 
się lub utrzymanie dotychczasowej pozycji społecznej, ekonomicznej i politycz-
nej. Marcin Matuszewicz wspominał, jak ojciec skłaniał go do ożenku z osso-
lińską: „[...] uczyń mi tę konsolacją, abym cię w stanie doskonałym widział”34. 
Jednak do ślubu, mimo wcześniejszych rozmów i ustaleń, nie doszło, m.in. właś-
nie z przyczyn finansowych. kwota przeznaczona na posag nie odpowiadała 
bowiem pamiętnikarzowi. Ponadto ojciec przyszłej małżonki zdradzał objawy 
zaburzeń psychicznych, co utrudniało rozmowy i ustalenia majątkowe. ojcowie, 
opiekunowie prawni (bracia, wujowie, krewni) młodej kobiety dążyli do ożen-
ku z odpowiednią partią – w sensie pochodzenia i zamożności. nieszczęśliwie 
zakończyło się małżeństwo stanisława szczęsnego Potockiego z Gertrudą ko-
morowską. zawarte z miłości bez wiedzy i zgody rodziców Potockiego – była 
tylko zgoda komorowskich, przychylnych tak korzystnemu mariażowi – zostało 
przerwane przez uprowadzenie i zgładzenie ciężarnej kobiety na polecenie Poto-
ckich35. liczyło się pochodzenie szlacheckie i drzewo herbowe. zdanie i oczeki-
wania kobiety często nie były brane pod uwagę. anna ze stanisławskich zbąska, 
podkomorzyna lubelska, w utworze pisanym w formie trenów skarżyła się na 
swój los i decyzję ojca, który postanowił ją wydać za mąż wbrew jej woli. au-
torka pochodziła z możnej rodziny, która była spokrewniona i spowinowacona 
z największymi rodami ówczesnej rzeczypospolitej. w swoim utworze anna 
wspominała presję wywieraną na niej w sprawie zamążpójścia za Jana kazimie-
rza warszyckiego, kasztelanica krakowskiego. ojciec w rozmowie z córką argu-

32 k. opaliński, Satyry albo przestrogi do naprawy rządu i obyczajów w Polszcze należące na 
pięć ksiąg rozdzielone, amsterdam 1650, s. 22: satyra Na zaloty i małżeństwa nierówne i nieuważ-
ne. krzysztof opaliński (1611–1655), poeta, wojewoda poznański.

33 J.ch. Pasek, Pamiętniki, oprac. r. Pollak, warszawa 1987, s. 119.
34 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. i, s. 356.
35 a. chrząszczewski, Pamiętnik oficjalisty Potockich z Tulczyna, oprac. J. Piechowski, wroc-

ław 1976, s. 38–43.
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mentował decyzję korzystnymi zapisami majątkowymi. nie mogąc tym przeko-
nać córki, przemawiał: „Byłbym sroższy nad leśnemi / zwierzętami, bym ci tego / 
nie upatrzył, co dobrego. / zaczym, że to moje zdanie, / czyń ojcowskie rozka-
zanie!”36 trzymała się zaleceń rodzica, co ujmowała w słowach: „Mijam tedy 
wszystkie drzewa: / herbowego trzymać trzeba”37. Małżeństwo z chorym psy-
chicznie warszyckim było przez rodzinę pana młodego traktowane jako okazja 
do zagarnięcia całych dóbr anny. Ujawniło się to po śmierci jej ojca – wojewody 
kijowskiego Michała stanisławskiego. Pan młody od początku nie przejawiał za-
interesowania pożyciem intymnym z młodą żoną. otoczenie próbowało zachęcać 
go do niego, jednak bezskutecznie. 

Małżeństwa, których głównym celem było wzbogacenie się, to zjawisko po-
wszechne w omawianym okresie. w czasach saskich elżbieta Drużbacka pisała 
w jednym ze swych utworów: „teraz Hipomen w Midasa zmieniony, / Milsze mu 
złoto, niźli piękność żony, / na fanty patrzy, to cel w jego oku, / Miłość z pięknoś-
cią nie warte i kroku”38. w gatunku literackim, jakim jest komedia, odnajdujemy 
ślady i przykłady podobnego podejścia do związku dwojga ludzi. Jan chodźko 
w komedii Panna na wydaniu zauważał: „Marszałek wprawdzie młody, ale z nim 
za katy! / inna sprawa, on tylko patrzy na dukaty; / chce korzystać z urzędu, 
zostać panem duszkiem, / nie żony, ale złota szuka pod fartuszkiem”39. Przeby-
wający m.in. na dworze Barbary sanguszko ignacy krasicki – znający bardzo 
dobrze realia panujące w tych kręgach – w swojej twórczości również podejmo-
wał kwestię kryteriów wyboru żony, wśród których czołowe miejsce zajmował 
posag40. Przykładami byli zbigniew ossoliński czy Mikołaj oleśnicki, którzy 
m.in. poprzez czterokrotne ożenki powiększyli swoje majątki41. wszystkie ich 
małżonki wywodziły się z bogatych i znamienitych rodów. 

Pozyskanie małżonki z liczącego się rodu było nagłaśniane z powodów pre-
stiżowych, a niekiedy i politycznych. czyniono to poprzez epitalamia i okolicz-

36 a. stanisławska, Transakcyja albo opisanie całego życia jednej sieroty przez żałosne treny 
od tejże samej pisane roku 1685, wyd. i. kotowa, kraków 1935, s. 10.

37 tamże, s. 3.
38 e. Drużbacka, Opisanie odmiany czasu, który teraz więcej wznieca ognia w Damach, niż 

w Kawalerach, bo w tych tylko złota miłość panować zaczęła z łakomstwem, więc Damy odbierają 
rządy czasowi, i nim dysponować myślą, w: tejże, Zbiór Rytmów Duchownych..., s. 455–458. 

39 J. chodźko, Panna na wydaniu, w: Komedia dworkowa. Antologia, oprac. a. ziołowicz, kra-
ków 2006, s. 169.

40 i. krasicki, Krosienka, w: tamże, s. 62.
41 M. Malinowska, Sytuacja kobiety w siedemnastowiecznej Francji i Polsce, warszawa 2008, 

s. 51–52.
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nościowe mowy weselne42. Utwory pisane z okazji ślubu zawierały informacje 
o rodzinach nowożeńców, pokrewieństwie z najstarszymi znanymi w rzeczypo-
spolitej rodami, wymieniały zajmowane stanowiska. opiewano w nich również 
zasługi polityczne i wojenne43, wyświadczone ojczyźnie przez przedstawicieli 
obu rodów.

z powodów ekonomicznych dochodziło też do małżeństw osób ze sobą spo-
krewnionych. Bogusław radziwiłł starał się o zgodę papieską, którą otrzymał 
do rąk własnych 7 maja 1665 r., na zawarcie małżeństwa z anną Marią, córką 
Janusza radziwiłła44. Po śmierci ojca anna Maria od 1632 r. była wychowywa-
na przez żonę albrychta stanisława radziwiłła45. wspomniana wcześniej anna 
stanisławska po przeprowadzonym rozwodzie z pierwszym mężem warszyckim 
– w czym pomógł jej Jan sobieski – wyszła ponownie za mąż, by uniemożliwić 
wysunięcie roszczeń przez rodzinę warszyckiego, i zyskała nowego opiekuna 
w osobie męża, Jana zbigniewa oleśnickiego. Między młodymi istniały więzi 
krwi, wystąpili więc o dyspensę od pokrewieństwa, którą uzyskali w 1699 r. 
o propozycji ożenku ze swoją kuzynką wspominał Józef kossakowski. wuj zło-
żył mu ofertę małżeństwa z jedyną córką, której posag opiewał na prawie dwa mi-
liony, i obiecywał pokryć koszty związane z uzyskaniem dyspensy46. Do związku 
jednak nie doszło, ponieważ, jak pisał kossakowski: „Podziękowałem za tę ofia-
rę, bom o tym stanie nie myślał”47. 

wesela dostarczały z reguły okazji do rozmów i nawiązywania kontaktów, 
które mogły w przyszłości pomóc w rodzinnej karierze. albrycht stanisław ra-
dziwiłł przy okazji wesela sługi swojego czarlińskiego ze służącą żony, które 
wyprawił pod swoim dachem, wspominał o obecności nuncjusza papieskiego 
oraz „wielu innych magnatów”48. czas wesela oraz wszystko, co się wiązało 
z jego przygotowaniem, dostarczało pretekstu do rozmów czysto politycznych. 

42 J. kuchta, Staropolskie mowy weselne, „annales akademie Paedagogicae cracoviensis”: 
studia Historica 4 (2005), s. 37–48.

43 a. kossakowski, Wiersz w dzień dożywotniego złączenia się [...] pana Michała Koszczyca, 
starosty Zarzyckiego z [...] panną Marianną Piotrowiczówną, ciwnową pojurską Księstwa Żmudz-
kiego ofiarowany wielkich imion parze [...] roku 1765 30 czerwca, Bn XViii.3.974.

44 B. radziwiłł, Autobiografia, s. 153.
45 a.s. radziwiłł, Pamiętnik, t. i, s. 266.
46 J. kossakowski, Pamiętniki Józefa Kossakowskiego biskupa inflanckiego: 1738–1788, wyd. 

a. Darowski, warszawa 1891, s. 19.
47 tamże.
48 a.s. radziwiłł, Pamiętnik, t. i, s. 548.
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nas weselu adama i izabeli czartoryskich odbyło się spotkanie, podczas którego 
doszło do rozmowy między hetmanami – wielkim litewskim, wielkim koronnym 
i kanclerzem litewskim na temat spraw publicznych oraz dworu. w tej ostatniej 
sprawie pamiętnikarz odnotował sprzeczność poglądów49. samo wesele było wy-
darzeniem, które można było wykorzystać do „pokazania się” i zyskania powa-
żania wśród szlachty, o czym przekonuje anonimowy autor diariusza z wesela 
Józefa lubomirskiego z Magdaleną lubomirską, miecznikową koronną, które 
odbyło się 26 czerwca 1755 r.50 

Małżeństwo było również traktowane czysto politycznie. Żona była oso-
bą, która poprzez swoje rodzinne koligacje miała umożliwić awans i osiągnię-
cie wysokiej pozycji w rozgrywkach politycznych prowadzonych przez rodziny 
królewskie i rody magnackie. na mniejszą skalę ożenek umożliwiał ambitnemu 
średniozamożnemu szlachcicowi pięcie się w hierarchii społecznej. Małżeństwa 
monarsze zawsze miały wymiar polityczny, stąd szlachta chciała mieć na nie 
wpływ. Poślubienie Barbary radziwiłłówny przez zygmunta augusta podzieliło 
społeczeństwo, skłóciło rodzinę i odbiło się niekorzystnie na opinii zagranicy 
o państwie. władcy, bardziej lub mniej, ale jednak liczyli się z opinią poddanych 
w tym względzie. na przykład król władysław iV czekał na zgodę senatu co do 
wyboru żony. albrycht stanisław radziwiłł w swoim pamiętniku zapisał: „Mał-
żeństwo króla będzie zależeć od uchwały senatu [...]”51. Ślub karola radziwiłła 
z Marią karoliną lubomirską był wynikiem rozmów ojca karola – hetmana li-
tewskiego Michała kazimierza – z hetmanem koronnym Branickim. obaj pano-
wie uznali, że małżeństwo zwiąże dwie wielkie rodziny i w przyszłości pozwo-
li powiększyć część dóbr po zamożnym wuju Marii karoliny (Branickim) oraz 
przypieczętuje sojusz polityczny między potężnymi rodzinami magnackimi. 
losy Marii karoliny są podobne do dziejów anny stanisławskiej. karol stani-
sław radziwiłł, obciążony – choć w mniejszym stopniu – zaburzeniami psychicz-
nymi, w porównaniu z warszyckim był świadomy, że staje na ślubnym kobiercu, 
jednak nie chciał ślubu z Marią karoliną. Małżonkowie mieszkali przez cały czas 
małżeństwa osobno. w tym wypadku młody małżonek również nie kwapił się 
do pożycia małżeńskiego. innym przykładem bezwzględności polityki rodowej 

49 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. ii, s. 175.
50 Dyariusz aktu weselnego J.O. Xcia Jmci Józefa Lubomirskiego Podstolego Wielkiego Xię-

stwa Lit: z Xiężniczką Jejmością Magdaleną Lubomirską Miecznikową Koronną Dnia 26 Miesiąca 
Czerwca Roku Pańskiego 1755 w Połonnym nastąpionego, Bk 18028. 

51 a.s. radziwiłł, Pamiętnik, t. i, s. 230.
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był przypadek Marii amalii z Brühlów, która w wyniku rachub politycznych 
została wydana za Jerzego Mniszcha52, kandydata zdaniem rodziny lepszego niż 
starający się o jej rękę kazimierz Poniatowski. taki charakter nosiło także mał-
żeństwo Jana klemensa Branickiego z elżbietą (izabelą) Poniatowską53. Jędrzej 
kitowicz o ślubie, który odbył się w 1749 r., pisał: „nie masz w tym nic osobli-
wego: ożenił się równy z równą”54. sześćdziesięcioletni wówczas hetman polny, 
żonaty z katarzyną radziwiłłówną, po której został wdowcem, oraz z Barbarą 
szembekówną, z którą wziął rozwód, stanął na ślubnym kobiercu z osiemnasto-
letnią Poniatowską. Ślub był wynikiem działań braci czartoryskich, pragnących 
zjednać Branickiego dla polityki „Familii”. Małżeństwo elżbiety Poniatowskiej 
było dla niej przykrą powinnością, przez cały czas trwania związku musiała po-
godzić troskę o brata z lojalnością wobec męża. lojalność nie oznaczała wszakże 
wierności małżeńskiej – Branicka szukała szczęścia i miłości w ramionach an-
drzeja Mokronowskiego. 

Małżeństwa, w których kobieta była starsza, zdarzały się w kręgach szla-
checkich równie często. wdowa, która po śmierci małżonka zostawała ze sporym 
majątkiem, stawała się łakomym kąskiem dla młodych mężczyzn. w poezji oma-
wianego okresu spotyka się utwory, w których opisywane są podobne związki. 
Podkreślano najczęstszy powód takich małżeństw słowami: „nie jednaka jest 
ludzi na świecie potrzeba, / Jeden żąda miłości, drugi głodny chleba”55. Bartosz 
Paprocki, który sam miał żonę starszą od siebie i jego pożycie było nieudane 
– odradzał wybór żony dla bogactwa56. chętnych jednak nie brakowało. adam 
tarło, wojewoda lubelski, miał żonę starszą od siebie. Będąc młodym mężczyzną, 
pełnił funkcje publiczne, a starą żonę pozostawiał samą w domu. Pociąg seksual-
ny zaspokajał z młodszymi partnerkami. nieoceniony Jędrzej kitowicz zanoto-
wał: „Miał on żonę, ale starą babę, z którą, w dobrach osadzoną, nie mieszkał. 
ale pilnując publik jako senator, a do tego młody i hoży, idąc za zepsuciem serca 
kochał się w niejakiej anusi [...], naturalnej córce lubomirskiego [...]”57. kosztem 
nieudanego życia rodzinnego zyskał możliwość robienia kariery. kobiety nie-

52 l. engeström, Pamiętniki, w: Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. w. za-
wadzki, warszawa 1963, t. ii, s. 125.

53 w. konopczyński, Branicka Izabela, PsB ii, s. 396–397.
54 J. kitowicz, Pamiętniki, czyli Historia polska, oprac. P. Matuszewska, warszawa 2009, 

s. 50.
55 Zabawy, wyd. przez oo. Bazylianów, Poczajów 1787, s. 135.
56 B. Paprocki, Nauka Rozmaitych Filozofów..., s. 9.
57 J. kitowicz, Pamiętniki..., s. 41.
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spełnione w poprzednich związkach, nawet znając przypadki nieudanych maria-
ży z młodszymi mężczyznami, ulegały pokusie zrekompensowania sobie straco-
nych lat i decydowały się na młodszych partnerów. wdowa po Januszu sanguszce 
w wieku lat sześćdziesięciu wyszła za niejakiego rogalińskiego. Jednak w obu 
związkach nie znalazła szczęścia. Janusz sanguszko znany był ze swoich homo-
seksualnych ekscesów, a rogaliński roztrwonił majątek żony na zabawy i cie-
lesne uciechy58. Pogoń za dobrym ożenkiem i łatwym chlebem, jaki można było 
dostać w domu wdowy, była dość powszechna. Gdy nadarzała się okazja, a wdo-
wa była jeszcze pełna wdzięku i powabu, stanowiła znakomitą partię dla młode-
go, wchodzącego w życie szlachcica. Jan Duklan ochocki wspominał o wdowie 
po bogatym krewnym ze strony matki, która po śmierci sześćdziesięcioletniego 
męża wzięła pod osobistą opiekę młodego wówczas pamiętnikarza. czas, który 
ochocki spędził u boku wdowy, tak wspominał po latach: „szczęście moje opisać 
się nie daje: kochany od młodej i przystojnej kobiety, nagle z niedostatku i gło-
du prawie, przeniesiony na szczyt szczęścia [...]”59. Do ślubu jednak nie doszło, 
mimo starań wdowy i chęci młodszego od niej, zauroczonego ochockiego. Prze-
ciwny temu związkowi był bowiem ojciec pamiętnikarza. Małżeństwa ze starszą 
i majętną wdową nie były praktykowane tylko przez uboższą szlachtę. zbigniew 
ossoliński w 1601 r. poślubił dla korzyści majątkowych bogatą i z piętnem złego 
prowadzenia się – katarzynę z kosińskich, „panią tak w lata, jako i w majętność 
bogatą”60. Podobne rachuby niosły ze sobą ryzyko oszustwa. niekiedy okazy-
wało się po ślubie, że ani jedna, ani druga strona nie posiada zadeklarowanego 
wcześniej majątku. taki przypadek dotknął byłą żonę Janusza Modesta sangusz-
ki – karolinę Gozdzką, która wyszła za księcia de nassau. Małżonek okazał się 
księciem tytularnym i dzieckiem z nieprawego łoża, uznanym przez ojca. ona 
sama nie przyznała się, że straciła znaczną część swojego majątku61.

Bogate i zajmujące wysoką pozycję wdowy stawały się celem męskich zalo-
tów. Jan Duklan ochocki nawiązał romans na dworze wojewody kijowskiego Jó-
zefa Gabriela stempkowskiego z bogatą wdową, która często gościła u wojewody. 
romans ten pozwolił na podniesienie statusu materialnego młodemu, zaczynają-
cemu służbę dworską, dziewiętnastoletniemu pamiętnikarzowi62. Była to druga 

58 tamże, s. 65.
59 J.D. ochocki, Pamiętniki, wyd. k. Gadomska, warszawa 1910, t. ii, s. 110.
60 J. ossoliński, Pamiętnik, s. 15.
61 l. engeström, Pamiętniki, t. ii, s. 138. 
62 J.D. ochocki, Pamiętniki, s. 140–145.



69Kobiety z rodzin szlacheckich...

wdowa w życiu młodego ochockiego. Poprzednia, młodsza, miała wobec niego 
zamiary matrymonialne i pod jej dachem przeszedł inicjację seksualną. Druga 
była starsza (ok. 40 lat) i bez śladów dawnej urody. Młody Jan Duklan ochocki 
został utrzymankiem. wspominał prezenty, jakimi był obdarowywany, m.in. zło-
tą tabakierę wypełnioną pieniędzmi63. wdowy odegrały w jego życiu znaczącą 
rolę, ale i sprawiły, że już jako dorosły mężczyzna wszystkie kobiety traktował 
instrumentalnie. w omawianym czasie nie brakowało kobiet, które opłacały swo-
ich kochanków. Jan andrzej Morsztyn opisał to zjawisko we fraszce O Annie, 
w której ujął rzecz w rymy: „chwali się stara anna, że choć już niemłodą / nigdy 
nie szafowała darmo swą urodą; / kto się o tę założy prawdę, nie utraci, / Bo gdy 
ją obłapiają, ona zawsze płaci”64. 

w okresie staropolskim można się było spotkać z jeszcze inną postawą, 
kiedy kobieta nie poszukiwała nowego męskiego opiekuna. stan wdowieństwa 
pozwalał bowiem na samodzielne stanowienie o sobie i majątku. Bartosz Paproc-
ki pisał o wdowie, która była namawiana przez grono swoich przyjaciół do po-
nownego zamążpójścia. kobieta nie wykazywała jednak ku temu najmniejszej 
ochoty, mimo urody i młodego jeszcze wieku, pozwalającego na zostanie matką. 
swoją wolę tłumaczyła stratą dobrego męża i obawą odmiany losu na gorszy, 
gdyby poślubiła niewłaściwego człowieka65. w poezji stanisława wodzickiego, 
w której m.in. przepowiadał on przyszłość małżeńską w formie kabały, także 
widać popularność wyboru wdowy na żonę66. Bogate wdowy, żony magnatów, 
zaznaczały swoją rolę w męskiej polityce. zwłaszcza te ostatnie, posiadając od-
powiednie koneksje, stawały się znaczącymi pośredniczkami czy nawet przyja-
ciółkami mogącymi swoją pozycją pomóc w realizacji zamierzeń, osiągnięciu 
stanowiska i poruszaniu się w labiryncie spraw politycznych. kobieta inteligen-
tna, posiadająca majątek i pozycję społeczną po zmarłym mężu, potrafiła umie-
jętnie wykorzystać swoją sytuację. Barbara sanguszko po śmierci Pawła karo-
la do końca życia pozostała wdową, nie wiążąc się już z żadnym mężczyzną. 
Do zachowania stanu wdowiego usilnie namawiała ją elżbieta Drużbacka, która 

63 tamże, s. 141.
64 J.a. Morsztyn, Cuda miłości..., s. 144.
65 B. Paprocki, Nauka Rozmaitych Filozofów..., s. 26.
66 s. wodzicki, Odpowiedź P[anu] Boduemu Rezydentowi Ks[ięż]ny I[ch]m[oś]ci Marszałkowej 

na pytanie: jak prędko się Rezydent ożeni?, w: Zabawki, oprac. D. Świątoniowska, kraków 2011, 
s. 108. Marszałkową jest izabela (elżbieta) z czartoryskich lubomirska, piękna żona stanisława 
lubomirskiego – marszałka wielkiego koronnego.
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poświęciła temu jeden ze swoich wierszy67. sama poetka po śmierci męża, ka-
zimierza Drużbickiego, piastującego urząd skarbnika żydaczewskiego, do końca 
swoich dni pozostała wdową. Barbara sanguszko samodzielnie zarządzała mająt-
kiem. Była jedną z pierwszych pań polskich, które prowadziły salon towarzyski 
w stylu francuskim. w jej otoczeniu, wśród gości, których zapraszała do swoich 
posiadłości, znajdowały się osoby znane w świecie polityki i kultury. Prowadziła 
spotkania, w trakcie których następowała wymiana poglądów, bawiono się poe-
zją (barokowa poezja dworska) czy tłumaczeniem literatury francuskiej na język 
polski68. w relacjach pamiętnikarzy tego okresu, zarówno polskich, jak i zagra-
nicznych, odnajdujemy wzmianki na jej temat69. Jej wpływ na bliskie i dalsze 
otoczenie okazał się bardzo duży. książę eustachy sanguszko w swoim pamięt-
niku wspominał o staraniach prababki – Barbary sanguszko – czynionych o jego 
wychowanie70. stanisław august Poniatowski wieść o śmierci Barbary sangusz-
ko skomentował: „[...] zniknie węzeł, który wiele osób trzymał przy marszałkach 
Małachowskim i Potockim”71. wypowiedź ta dobrze obrazuje rolę wdowy jako 
czynnika wpływającego na otoczenie, w tym na układy polityczne. Podobnie 
do Barbary sanguszko wykorzystała swoje wdowieństwo Urszula z Potockich 
wielopolska, która prowadziła salon towarzyski w warszawie. ona także sama 
zarządzała swoim majątkiem po śmierci Hieronima wielopolskiego – koniuszego 
wielkiego koronnego. zarówno jej salon, jak i dwór w oborach pod warszawą 
były miejscem spotkań i wymiany poglądów, także politycznych72. 

nie tylko wdowy odgrywały rolę łączników, pośredników czy stabilizato-
rów poczynań mężczyzn. na dworze zygmunta iii wazy wpływową osobą była 
Urszula (orszula) Giengier, zwana także Meyerin. Była ona opiekunką i wycho-
wawczynią dzieci królewskich oraz powiernicą królewską. Do niej Jerzy osso-
liński pisał listy informujące o nieudanych i niemądrych postępkach królewi-

67 e. Drużbacka, Cnoty bogu i światu wiadome J.O. Xiężny JMci Marszałkowej Wielkiej W. X. 
Litt. w oświadczonej miłości już zmarłemu Jaśnie Oświeconemu Mężowi swemu, w: tejże, Zbiór 
Rytmów Duchownych..., s. 494–499.

68 a. Jakuboszczak, Sarmacka dama..., s. 141–239; k. stasiewicz, Aktywność kulturowa dworu 
księżnej Barbary z Duninów Sanguszkowej, w: Dwory magnackie w XVIII wieku, red. t. kostkie-
wiczowa, a. roćko, warszawa 2005, s. 159–171. 

69 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. ii, s. 172; e.a. v. lehndorff, Dzienniki, w: Polska stanisła-
wowska..., t. ii, s. 34–35.

70 e. sanguszko, Pamiętnik: 1786–1815, wyd. J. szujski, kraków 1876, s. 4.
71 cyt. za: a. Jakuboszczak, Sarmacka dama..., s. 114.
72 e. wierzbicka, Działalność oświeceniowa Urszuli z Potockich Wielopolskiej w latach 1779–

1806, w: Dwory magnackie..., s. 339–356. 
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cza władysława podczas zimowych leży w wiaźmie. Jej wstawiennictwo miało 
złagodzić gniew królewski i zmniejszyć konsekwencje grożące królewiczowi 
i osobom z jego otoczenia73. z kolei Marcin Matuszewicz wspominał posła tu-
reckiego, który popełnił dyplomatyczny nietakt wobec hetmana Branickiego, 
a chcąc naprawić swój błąd, prosił zarówno hetmana o puszczenie w niepamięć 
zaistniałej pomyłki – jak i jego żonę, elżbietę Poniatowską, o wstawiennictwo 
u męża74. nie tylko po tego rodzaju wstawiennictwa zgłaszali się panowie do żon 
czy też wpływowych metres. Friedrich schulz, podróżując po Polsce, zauważył, 
że oprócz materialnych podarków do załatwienia sprawy można posłużyć się ko-
bietami. Przytaczał przy tym niewieści arsenał wykorzystywany do zmiękczenia 
oponentów i komentował: „Przymioty te, złączone z chytrością i umiejętnością 
słowa, cudów dokazują; miłość, zapał, zachwycenie równie wiele czynią jak zło-
to, klejnoty, ekwipaże [...]”75. Marcin Matuszewicz, który był w przeciwnym obo-
zie politycznym aniżeli kanclerz litewski, w celu załatwienia prywatnej sprawy 
posłał swoją żonę. Prosił Michała Fryderyka czartoryskiego o wstawiennictwo 
w sprawie siostry, która została decyzją trybunału oddana pod opiekę kanclerza. 
sprawa toczyła się przeciw Świniarskim, oskarżającym o zabicie ich ojca przez 
szlachtę sprowadzoną za sprawą siostry pamiętnikarza do obrony folwarku Boł-
dziejów, o który toczył się czynny spór. Żona pamiętnikarza anna, aby uzyskać 
możliwość rozmowy z kanclerzem, sporną sprawę przedstawiła jego małżonce, 
eleonorze czartoryskiej z waldsteinów. kiedy mąż ostatecznie przyszedł do niej 
na pokoje, naświetliła mu powierzoną sprawę. w trakcie spotkania z anną Matu-
szewicz urażony na honorze urzędnik miał powiedzieć: „Prosisz mnie wm. pani 
o protekcją, a mąż wm. pani przeciwi mi się zawsze”76. ta z kolei łagodnym 
tonem odparła: „nie wiedziałam, aby to gniewało waszą książęcą mość, że się 
jemu kłaniamy, ale kiedy się to nie podoba, nie będziemy się naprzykrzać”77. 
niezniechęcona odpowiedzią Matuszewiczowa załatwiła pomyślnie sprawę przy 
pomocy żony kanclerza. 

Do grupy wpływowych dam należała teofila Działyńska, u której ewa Dem-
bowska z tarłów szukała pomocy w załatwieniu sprawy syna w Departamencie 

73 J. ossoliński, Pamiętnik, s. 69.
74 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. ii, s. 20.
75 F. schulz, Podróże Inflantczyka z Rugi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, w: Pol-

ska stanisławowska..., t. ii, s. 572–573.
76 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. ii, s. 177.
77 tamże.
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wojskowym. Dembowska w liście pytała: „chciej Jwwo Pani Dobrodziejko 
mnie zainformować, którego Patrona masz w Departamencie wojskowym i czyś 
tu komu papiery do tego interesu przysłała; bo broniąc tego interesu koniecznie 
tego potrzeba”78. treść sugeruje posiadanie przez Działyńską licznych znajomo-
ści i wpływowych przyjaciół, wykorzystywanych w różnorodnych okolicznoś-
ciach. za wpływową kobietę uważana była księżna lubomirska, która chętnie 
oferowała swoją pomoc i pośrednictwo w różnych sprawach. Po śmierci królowej 
Marii Józefy próbowano skojarzyć augusta iii z księżną lubomirską. księżna 
chorążyna koronna była uznawana za jedną z najpowabniejszych kobiet przeby-
wających na królewskim dworze. Była biegła w sztuce miłości i kokieterii. Miała 
owdowiałego króla zachęcać do bliższych kontaktów. w tym celu przechadzała 
się wieczorem przed pokojami królewskimi. król jednak nie uległ pokusie, mimo 
iż księżna była skąpo odziana. kazał zamknąć drzwi do swojej sypialni, aby nikt 
mu nie przeszkadzał79. za tą próbą uwiedzenia stał minister królewski Henryk 
Brühl, którego amazją (kochanką) została piękna księżna80. oprócz tej głośnej 
sprawy była ona wybierana także na popleczniczkę w innych. Jerzy kossakowski 
odnotował próbę protekcji przy udziale lubomirskiej, której za przysługę zaofe-
rowano sto tysięcy tynfów81. wspomniany wcześniej Friedrich schulz opowiadał 
w swoim pamiętniku o okolicznościach zwrotu starostw państwu i ich sprzedaży. 
Przeforsowanie tej ustawy kosztowało większość sejmową wiele wysiłku. Gdy 
ustawa została zatwierdzona, jak donosił schulz, kobiety patrzyły na nią nieprzy-
chylnie z powodu utraty źródła dodatkowych dochodów. straciły na niej wielkie 
familie, a niektóre w ten sposób zostały pozbawione nawet połowy swoich przy-
chodów. Panie odczuły to, gdyż hojni panowie – „przyjaciele” – na niektórych 
starostwach zapisywali pewne sumy przeznaczane na ich prywatne potrzeby. 
w konsekwencji panowie potracili swoje damy: „wiele przyjaciółek pozrywało 
z nimi; wiele dla nich oziębło, wiele dawnych stosunków zostało zwichniętych”82. 
Dawała tu o sobie znać ironia w opisywaniu zjawiska, które drążyło ówczesne 
elity i wskazywało na zmianę roli kobiet i poszerzenie się w XViii w. skali ich 
oddziaływania, głównie zakulisowego, na mężczyzn.

78 list ewy Dembowskiej z tarłów do teofili Działyńskiej z 8 sierpnia 1784 r., rkps Bk 7220, 
k. 14–15.

79 J. kitowicz, Pamiętniki..., s. 113–114.
80 M. Matuszewicz, Diariusz..., t. ii, s. 250.
81 J. kossakowski, Pamiętniki..., s. 30.
82 F. schulz, Podróże Inflantczyka..., s. 573.
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Damy prowadzące salony towarzyskie oraz skupiające wokół siebie grono 
znanych i wpływowych osób o różnych poglądach – stwarzały możliwość prze-
nikania poglądów, literatury, poezji w różnych kręgach społeczeństwa ówczesnej 
rzeczypospolitej. takim przykładem może być znajomość elżbiety Drużbackiej, 
wspominanej wcześniej znanej poetki doby saskiej, z braćmi załuskimi. znajo-
mość ta została zawarta na dworze księżnej Barbary sanguszkowej. Poetka stała 
się pośredniczką pomiędzy dwoma różnymi kręgami odbiorców jej twórczości – 
elitarnym i zwykłym odbiorcą. Jej wiersze były przepisywane i krążyły po dwo-
rach i dworkach szlacheckich, a ich drukowane egzemplarze znajdowały się w po-
siadaniu m.in. Barbary sanguszko, andrzeja stanisława załuskiego, koniuszego 
wielkiego litewskiego Udalryka krzysztofa radziwiłła, kanclerza litewskiego 
Jana Fryderyka sapiehy83. Biskup krakowski, zasiadający na krześle senatorskim 
andrzej stanisław załuski, będąc jednym z protektorów elżbiety Drużbackiej, 
wykorzystał jej pośrednictwo do celów politycznych – próby nagłośnienia wad 
polskiego społeczeństwa, zwłaszcza szlachty. z jego inspiracji poetka napisała 
Punkta dla poprawienia zepsutych obyczajów Polskich przez pewnego senatora 
Polskiego do opisania mnie podane i Reskrypt na wyżej wymienione punkta84. 
Drużbacka poruszyła w tych utworach m.in. sprawę kradzieży, nieprzyzwoitych 
słów wypowiadanych przez polskie damy, polowań na cudzych włościach, szpie-
gowania w obcych domach podczas gościny. Poetka, będąca podopieczną oby-
dwu braci załuskich, popierała i uwieczniła swoim piórem utworzenie Biblioteki 
warszawskiej85.

w świetle pamiętników i literatury widać, że kobiety z rodzin szlacheckich 
odgrywały rolę pośredniczek – zarówno matki, jak i żony pośredniczyły w spra-
wach rodzinnych, które wymagały taktu, zręczności, znalezienia odpowiedniej 
protekcji u osoby piastującej urząd. w tej roli występowały również wdowy, 
zwłaszcza bogate i ustosunkowane, takie jak wspominana Barbara sanguszko, 
które umożliwiały kontakt z osobami wpływowymi. Pośredniczkami stawały się 
także kochanki oraz kobiety, które za pieniądze oferowały pomoc w pozytyw-

83 k. stasiewicz, Zmysłowa i elokwentna prowincjuszka na staropolskim Parnasie. Rzecz o Elż-
biecie Drużbackiej i nie tylko..., olsztyn 2001, s. 62–63.

84 Poezyje Elżbiety Drużbackiej, wyd. J.n. Bobrowicz, lipsk 1857, s. 165–171.
85 e. Drużbacka, Aplauz Najjaśniejszemu Królowi JMci Augustowi Trzeciemu z okazji kwit-

nących nauk w Polszcze, za panowania Jego, zwłaszcza erygowanej publiczne w Warszawie Bi-
blioteki sumptem J. O. Xcia. JMci Stanisława Kostki Załuskiego Biskupa Krakowskiego, i Jaś: 
W. JMci X. Józefa Załuskiego Referendarza W. Koronnego, w: tejże, Zbiór Rytmów Duchownych..., 
s. 466–469.
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nym załatwieniu sprawy – przykładem jest wspomniana księżna lubomirska. 
korzystano z kobiecego pośrednictwa intelektualnego, czego najlepszym przy-
kładem pozostaje elżbieta Drużbacka. Majątek, jaki posiadały kobiety na wyda-
niu (posag, zapisy dożywotnie na posiadłościach, a czasami również kosztow-
ności i majątek ruchomy), dawał możliwość wzbogacenia się czy też wybicia na 
lepszą pozycję społeczną – za przykład może służyć m.in. zbigniew ossoliński, 
który drogą czterech małżeństw powiększył swój majątek oraz zrobił karierę po-
lityczną. rodzina małżonki w wypadku pokrewieństwa i powinowactwa ze zna-
nymi rodami dawała możliwość sięgnięcia po lepsze i wyższe urzędy w ówczes-
nej rzeczypospolitej, dlatego wżenienie się w taką rodzinę było pożądane przez 
mężczyzn i ich bliskich. kobieta w stanie wdowieństwa stawała się dla młodych 
mężczyzn często przepustką do lepszego, bogatszego życia. w tym wypadku 
wiek i uroda niejednokrotnie nie miały znaczenia. 

Mimo formalnego traktowania kobiet w okresie staropolskim i prób ich de-
precjonowania w życiu politycznym i społeczno-kulturalnym były one przydatne 
mężczyznom na wielu płaszczyznach. wykorzystywano ich pozycję, kontakty 
i pieniądze z pożytkiem dla realizacji celów politycznych i rodowych. tak więc 
kobiety były w istocie ważnym „elementem” toczącego się życia politycznego. 
Brały udział w wielu wydarzeniach politycznych i uczestniczyły w podnio-
słych dla rzeczypospolitej chwilach – chociażby w dniu uchwalenia Konstytucji 
3 maja, kiedy to króla otaczały damy86. niektórzy panowie zresztą uważali, że 
niepotrzebnie dopuszczano kobiety do wielu spraw życia publicznego. znaleźli 
się nawet tacy, którzy za jedną ze słabości i wad, które doprowadziły do upadku 
polskiej państwowości, uznali mieszanie się kobiet do polityki87. tyle że to męż-
czyźni wykorzystywali kobiety do pośredniczenia, uwodzenia i przekonywania 
swych oponentów. Było to działanie celowe i zamierzone, gdyż obecność kobiet 
łagodziła zachowania mężczyzn i wzbudzała m.in. tkliwość. wspominał o tym 
Johann Joseph kausch przy okazji opisu swej podróży ze Śląska do krakowa: 
„tkliwość [...] – zadziwia ona tym bardziej, gdy się widzi, jak ten sam szlachcic, 
przed którym wszyscy w jego wiosce drżą ze strachu, zachowuje się z pełną 
czułości galanterią wobec słabszej swojej połowy, wobec małżonki. nawet kiedy 
się bardzo rozsroży, gniew jego topnieje natychmiast, gdy tylko umiłowana po-

86 s. Poniatowski, Pamiętniki synowca Stanisława Augusta, oprac. J. łojek, warszawa 1979, 
s. 82.

87 e. sanguszko, Pamiętnik..., wstęp, s. 50.
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łowica, która zazwyczaj rządzi nie tylko domem, ale również panem tego domu, 
serdecznie go o coś poprosi”88.

Women from AristocrAtic fAmilies  
in PoliticAl Activities of men in the old Polish Period  

in the light of memoirs And literAture

Summary

in Poland of the old Polish Period women were not allowed to hold any public functions. 
one of the few exceptions was the function of the queen, however, even the queen could 
only engage in charity work. therefore, in the light of memoirs and literature dating back 
to the 16th–18th century period women descending from aristocratic families fulfilled 
a role of, among others, intermediaries in men’s actions – both as mothers and wives were 
engaged in family affairs that required seeking a proper protection from someone hold-
ing an appropriate function. this role was also fulfilled by widows, especially wealthy 
and influential ones, who enabled personal contacts with holders of public functions. 
among such intermediaries were also mistresses and women who in exchange for finan-
cial gains offered their aid in establishing such connections. intellectual mediation was 
used, which was a means of communication of messages and views, the best example of 
which was a poet elżbieta Drużbacka. 

Property owned by eligible spinsters (dowry, real property and at times also valu-
ables and assets bequeathed for life) – constituted a chance of coming to wealth or social 
promotion. a wife’s family, in the event of kinship and affinity with renowned line-
ages offered also an opportunity to be promoted to better and higher functions in the 
contemporary Poland, therefore marrying into such a family was very much desired by 
men and their families and next of kin. a widow was for young men also a pass to a bet-
ter and wealthier lifestyle. in such an event age or beauty was often of no significance 
whatsoever. on the other hand, in an event of selection of a wife in order to generate 
a heir a woman’s age was highly important, as well as her health, which was verified by 
a physician. in spite of the official attitudes towards women during the old Polish Period 
and attempts to isolate them in both political and socio-cultural life, women would be 
utilized by men in many areas. Men would use women’s position, connections and finan-
cial resources, which both directly and indirectly had an influence on implementation of 
political objectives and family policy.

Artur Kaźmierczak

88 J. kausch, Wizerunek narodu polskiego, w: Polska stanisławowska..., t. ii, s. 310.


