
p r z e g l ą d  z a c h o d n i o p o m o r s k i
Tom xxVii (lVi) rok 2012 zeszYT 2

k o b i e t a  w  k u l t u r z e  p o l i t y c z n e j  ś w i a t a

AnnA CzArnieCkA

Zamek Królewski w Warszawie

„odKryta maSzKara” 
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Końca XVii wieKu

Maria kazimiera d’arquien była jedną z trzech – obok Bony i ludwiki Marii 
– najbardziej nielubianych królowych. szlachta nie mogła jej wybaczyć bezpar-
donowego wkroczenia w świat staropolskiej, męskiej polityki. Postąpiła wbrew 
prawu, zwyczajowi i wzorcowi królowej, narażając się na ostrą krytykę do końca 
życia1. zdolna uczennica ludwiki Marii nie godziła się na rolę uległej i pozba-
wionej szerszych ambicji żony u boku królewskiego małżonka. nie chciała, by 
jej działalność ograniczała się do zachowywania godnej postawy, powściągania 
emocji i uspokajania konfliktów w najbliższym otoczeniu monarchy. tworzyła 
wraz z Janem iii sobieskim udany tandem polityczny, dążąc do ustanowienia no-
wej polskiej dynastii. królewska para od początku wzbudzała silne emocje, cze-
go dowodem były pisma polityczne, zachowane w wielu szlacheckich sylwach. 
Marię kazimierę atakowano w nich stale, gdyż poprzez nią opozycja uderzała 
w króla i stronnictwo dworskie. Jej niebywała aktywność polityczna od końca lat 
osiemdziesiątych XVii w. i po śmierci sobieskiego sprawiła, że liczba wymierzo-
nych w nią paszkwili znacznie wzrosła. krytyka nasilała się w newralgicznych 
momentach, takich jak koronacja, zmiana orientacji politycznej dworu, konflikt 
z sapiehami na litwie czy wreszcie konwokacja i nowa elekcja. 

1 Po rządach ludwiki Marii uchwalono pakta konwenta zakazujące kobietom „mieszania się” 
do polityki. zob. Volumina Legum, t. V, fol. 265, s. 140. na temat społecznego wzorca królowej 
zob. D. Mrówczyńska, Wzorzec społeczny królowej w Polsce XVI wieku, w: Społeczeństwo staro-
polskie. Studia i szkice, t. iii, red. a. wyczański, warszawa 1983, s. 49–70. 
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ze względu na obraźliwą treść paszkwili ich autorzy najczęściej pozosta-
wali anonimowi. Utworów biorących Marysieńkę w obronę było znacznie mniej, 
gdyż Jan iii przyjął zasadę nieodpowiadania na ataki uwłaczające królewskiej 
rodzinie2. starał się raczej tworzyć piękny i pozytywny wizerunek żony, zama-
wiając wysokiej klasy portrety malarskie, graficzne, medalierskie oraz panegi-
ryki opiewające ją jako Jutrzenkę, Matkę Geę-reę i założycielkę nowej dynastii. 
w efekcie ze źródeł pisanych wyłania się negatywny portret Marysieńki jako złej 
królowej, żony i matki. Malkontenci przez całe rządy sobieskich przekonywali 
szlachtę, że jedynie oni pokazują twarz Francuzki z „odkrytą maszkarą”, czyli ze 
zdartą maską. Żywa do dziś czarna legenda Marii kazimiery dowodzi3, że byli 
bardzo skuteczni, ale czy rzeczywiście z propagandowego punktu widzenia było 
to zadanie trudne? 

trzeba podkreślić, że małżonka sobieskiego od początku – w przeciwień-
stwie do swojej poprzedniczki, zdystansowanej politycznie eleonory Habsbur-
żanki – nie cieszyła się sympatią opinii publicznej. Pomijając skandalizujące po-
czątki jej znajomości z Janem sobieskim, była kojarzona z dworem nielubianej 
ludwiki Marii. spodziewano się, że będzie naśladować metody działania swo-
jej protektorki, co zdawały się potwierdzać jej intensywne zabiegi podczas obu 
elekcji. Dlatego jeden z opozycyjnych autorów ostrzegał jeszcze przed wyborem 
króla, żeby nie trafić „na jaką ryksę”, czyli osobę podobną do żony Mieszka ii, 
która wykazała się dużą samodzielnością polityczną4. Była to wyraźna aluzja do 
ambitnej Francuzki, której malkontenci przypisywali decydującą rolę w przeko-
naniu ludwika XiV do króla-Piasta. ich zdaniem sobieski kandydował do tronu 
„pobudzony jej ambicją”, bo wystarała się o koronę u ambasadora Francji touis-
santa de Forbin-Jansona5. niezadowoleni z jego wygranej usiłowali przekonać 

2 Pisałam o tym szerzej w innym miejscu. zob. a. czarniecka, „Nikt nie słucha mnie za życia”. 
Jan III Sobieski w walce z opozycyjną propagandą (1684–1696), warszawa 2009. 

3 ostatnio udaną próbę nakreślenia, na ile to możliwe, obiektywnego obrazu królowej podjął 
M. komaszyńki, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska królowa Polski 1641–1716, kraków 1983. 

4 Respons jednego ziemianina na list jako się pisze prawdziwego boni publici zelanta, rkps 
czart. 173, nr 188, s. 644. o rychezie (ryksie) wtrącającej się w „nieprzystojne rzeczy”, czyli rzą-
dy państwem, zob. a. wyrobisz, Kobiety w społeczeństwie staropolskim: wzorce i rzeczywistość, 
w: Pamiętnik XV Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich, t. ii: Przemiany społeczne a model 
rodziny. Materiały sympozjum VI, red. a. Żarnowska, Gdańsk–toruń 1995, s. 18.

5 Paszkwil na Jana III, Gnińskiego i Grzymułtowskiego, rkps Pan kórnik 1023, s. 115. zob. 
też J. nowak-Dłużewski, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce. Dwaj królowie rodacy, 
warszawa 1980, s. 93. o wpływie Marysieńki na wysunięcie kandydatury przez sobieskiego zob. 
też Epitafium Libertati Poloniae, rkps czart. 421, nr 41, k. 85v.
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szlachtę różnymi argumentami, że Maria kazimiera nie jest dobrą kandydatką 
do tronu. 

wypominali jej niekrólewskie pochodzenie, choć genealogie francuskie wy-
wodziły ród d’arquienów od chlodwiga, karola wielkiego, Hugona capeta oraz 
św. ludwika6. w oczach autora Paszkwilu na Jana III, Gnińskiego i Grzymułtow-
skiego z 1674 r. Maria kazimiera była jedynie zubożałą szlachcianką, która nie 
mogła się równać ze swoją poprzedniczką – eleonorą Marią z rodu Habsburgów7. 
sobieski, żeniąc się z panią zamojską na długo przed objęciem tronu (w 1655 r.), 
w sposób naturalny ominął konstytucję z 1576 r. nakazywała ona władcom kon-
sultowanie wyboru małżonki z radą senatu, która oceniała kandydatkę z punktu 
widzenia polityki zagranicznej rzeczypospolitej8. a w przypadku Marii kazi-
miery niepokój budziły jej związki z absolutystyczną Francją, zapowiadające 
zmianę orientacji politycznej państwa. obawiano się też, że nowa władczyni ob-
sadzi stanowiska dworskie cudzoziemcami, którzy uzyskają wpływ na losy pań-
stwa. Dlatego próbowano jeszcze zmusić Jana iii do ślubu z wdową po Michale 
korybucie, tym bardziej że wiązało się to z dodatkowymi oszczędnościami – nie 
trzeba byłoby przyznawać nowej oprawy dla królowej. Jednak nowy monarcha 
wykazał się dużą determinacją – sam zaprowadził Marysieńkę na koronację, nie 
przejmując się pomrukami niechęci w katedrze9. 

Mimo to przeciwnicy dworu nie dawali za wygraną, długo odmawiając jej 
tytułu królewskiego10. Dla nich była jedynie małżonką króla, niegodną zaszczy-
tów. w piśmie Tricessima za duszne zbawienie Królowej JM podane roku 1679 
stanowczo protestowali przeciw przyznaniu jej oprawy przez sejm, gdyż miała 
„dosyć od nas, żeśmy jej koronacyjej dopuścili”11. wytykali jej, że została wybra-
na przez sobieskiego, a nie przez rzeczypospolitą i nie wniosła żadnego posagu, 
choć posiadała znaczny majątek prywatny. tymczasem – jak zauważał autor inne-
go paszkwilu – do tej pory dzięki rodowitym księżniczkom ruskim, węgierskim, 

6 M. komaszyńki, Maria Kazimiera d’Arquien Sobieska..., s. 10.
7 rkps Pan kórnik 1023, s. 115. zarzut ten przewijał się przez całe panowanie królewskiej 

pary. zob. List pewnego anonima do Polski pisany ze Lwowa die 11 decembris anno 1682, rkps 
czart. 179, nr 46, s. 145; Rozmowa królowej Jejmci z królewiczem Jakubem o teraźniejszych rze-
czach. Dzień Pierwszy z 1696 r., rkps BJ 3522, k. 63v.–68v., rkps czart. 440, s. 24–33, rkps Pan 
kórnik 973, k. 15–19.

8 Volumina Legum, t. ii, fol. 16, s. 152.
9 z. wójcik, Jan Sobieski 1629–1696, warszawa 1983, s. 249.

10 np. podstoli żmudzki wilhelm Grothus podczas sejmu 1677 r. domagał się, aby się królewi-
czami nie zwali synowie króla JKM, ani królowa JM królową, rkps czart. 175, nr 3, s. 18.

11 BUw 71, s. 579–587.
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czeskim, które wychodziły za polskich władców, kraj zyskiwał nowe prowincje 
oraz pensje i skarby12. Małżeństwo z Marysieńką oznaczało więc straty finanso-
we dla państwa, choć w rzeczywistości dbano o to, aby królowa jako pensjona-
riuszka rzeczypospolitej nie była prywatnie zbyt zamożna13.

Jak widać, od początku lista zarzutów pod adresem ambitnej Francuzki na 
polskim tronie była długa, a z czasem dodawano do niej kolejne punkty. Malkon-
tenci starali się utrwalić w potocznej świadomości jej obraz jako intrygantki po-
litycznej, która wbrew paktom konwentom nieustannie „miesza się do rządów”. 
ten wątek pojawiał się niemal w każdym piśmie, które dotyczyło „polskiej agry-
piny”14, stając się propagandowym leitmotivem. zyskiwał on poklask szlachty, 
której opozycja wmawiała, że przyczyną kryzysu w państwie są rządy kobiety, 
a nie wynaturzony system władzy. 

Marysieńka bowiem, zdaniem wrogów, podporządkowała sobie męża, czy-
niąc z niego bezwolne narzędzie polityczne. choć był „Panem wielkiego rozumu 
i mądrości”, bohaterem równym Herkulesowi i Marsowi Polonusowi, nie umiał 
przeciwstawić się jej woli i rządom15. Miał związane ręce przez fakt, że była au-
torką jego elekcyjnego sukcesu16. w wielu opozycyjnych tekstach przedstawiano 
go jako dobrego władcę oszukiwanego przez złą Marysieńkę17. w ten sposób 
zdejmowano z niego ciężar winy za dramatyczny stan państwa, kierując niechęć 
szlachty na cudzoziemkę. Błagano go, aby przejrzał na oczy i zorientował się 
w knowaniach żony, która sprytem zaprowadziła w rzeczypospolitej kobiece 
rządy. z punktu widzenia patriarchalnego modelu i mizoginizmu szlachty nie 
mogło być większego grzechu. w Projekcie listu JM Pana kasztelana krzywiń-

12 Votum na nieboszczyka Jaśnie Wielmożnego Księdza Jana Stefana Wydżgę arcybiskupa 
gnieźnieńskiego zmyślone, rkps Pan kórnik 382, s. 75–95.

13 U. augustyniak, Wazowie i „królowie rodacy”. Studium władzy królewskiej w Rzeczypospo-
litej XVII wieku, warszawa 1999; tejże, Historia Polski 1572–1795, warszawa 2008, s. 142. 

14 Excerpt listu od jednego wielkiego statysty pisanego po sejmikach relationis do wszytkiej 
Rzptej, rkps BJ 3522, k. 289v.–290v.; Sermo Familiaris senatora z szlachcicem, rkps BJ 3522, 
k. 253v.

15 List pewnego anonima..., s. 145; Projekt listu JM Pana kasztelana krzywińskiego Krąkowskie-
go do JM Pana kasztelana kamińskiego Cieleckiego, rkps Pan kórnik 993, k. 84v.–86v., rkps BJ 
213, k. 122v.–124, rkps Bn Boz 933, k. 74–77. 

16 Projekt listu JM Pana kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 84v.–86v.
17 Kopia listu JKM anonimi bez daty, rkps oss. 208, k. 193–194, rkps Bn Boz 993, rkps BUw 

71, s. 673–675, rkps Pan kórnik 993, k. 35–37, rkps oss. 3001, teki lukasa, t. XXiV, Lire na 
sejmie warszawskim dnia 15 maja, 1685, rkps czart. 181, tn, s.153–155; Projekt listu JM Pana 
kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 84v.–86v., rkps BJ 213, k. 122v.–124, rkps Pan kórnik 993, 
k. 84v.–86v., rkps Bn Boz 933, k. 74–77. 
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skiego Krąkowskiego do JM Pana kasztelana kamińskiego Cieleckiego opozycjo-
niści donosili, że Maria kazimiera zaraz po objęciu władzy przystąpiła do for-
mowania własnego stronnictwa spośród żon wpływowych dygnitarzy18. Uczyniła 
to w sposób mistrzowski, prześcigając nawet koncepty Machiavellego. najpierw 
hojnie obdarzyła senatorskie małżonki łaskami i faworami, a następnie zażądała 
od nich „nikczemnych przysług”. Były one ściśle związane z opcją polityczną 
dygnitarzy. Żony regalistów zmuszały swoich mężów do „mówienia na sejmach, 
co każe” królowa, malkontentów zaś – donosiły o ich antykrólewskich planach. 
w ten sposób Marysieńka uzyskała dostęp do obu środowisk politycznych, a przy 
okazji skonfliktowała wiele rodzin, siejąc w nich nieufność. autor paszkwilu na-
zwał to „nieszczęśliwą i niechrześcijańską modą”, którą cudzoziemka wprowa-
dziła do Polski. 

Dzięki tym artes Maria kazimiera zdobyła wpływ na przebieg sejmów: 
„czego nigdy za przeszłych królów nie bywało”19. z antydworskiej publicystyki 
wynikało, że mimo braku uprawnień była traktowana jak król. znamienici sena-
torowie, m.in. biskup poznański Jan witwicki, i posłowie publicznie dziękowali 
jej za działania na rzecz ojczyzny, choć praktyki polityczne, które wprowadziła, 
„tłumiły prawdę” i „zapalały ze wszystkich stron ojczyznę”20. 

rządziła bowiem w opinii oponentów w sposób despotyczny, lekceważąc 
instytucje sejmu i senatu, czyli poddanych. Był to jeden ze skuteczniejszych ar-
gumentów, gdyż szlachta panicznie bała się absolutum dominium. autor Infor-
macyjej prawdziwej i doskonałej rozerwanego sejmu grodzieńskiego anno 1688 
ubolewał nad jej zakulisowymi rządami: „Consilia privatim et separatim pierwej 
formantum niż się o tym rzeczypospolita albo senat przynajmniej in publico 
dowie”21. 

słynne były jej „rozmowy na pokojach pańskich”, podczas których w tajem-
nicy omawiała z dygnitarzami i dyplomatami sprawy wagi państwowej, a tak-
że planowane intrygi, nazywane przez opozycję „diabelskimi konceptami”22. 
we wspomnianej relacji z sejmu grodzieńskiego anonimowy autor opisywał, 

18 rkps Pan kórnik 993, k. 86.
19 tamże, k. 85v.
20 Supplika do królowey JejMci od Prawdy, rkps BJ 3522, k. 267v., rkps czart. 651, s. 115–121.
21 rkps oss. 66, k. 84. 
22 Projekt listu JM Pana kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 86, 
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w jaki sposób Marysieńka uprawiała politykę23. Ujawniał, że jeszcze przed obra-
dami wysłała do Francji z tajną misją kanclerza wielkiego koronnego Jana wie-
lopolskiego, który sub praetextu publicum legationis omawiał kwestie poparcia 
dla Jakuba jako króla in spe. następnie podczas obrad, planując intronizację kró-
lewicza, naradzała się z senatorami i posłami, „jednych nadzieją, drugich stra-
chami prowadząc do zawziętej woli”. Jednocześnie w porozumieniu z markizem 
de Béthune korespondowała z ludwikiem XiV, donosząc mu o postępach w spra-
wie. o jej silnej pozycji świadczył fakt, że gdy kasztelan wileński Józef Bogusław 
słuszka „jako wielki senator i amans patriam” wahał się, czy ma dopuścić do ze-
rwania sejmu, „z pokoju królowej imci przeciwne nie odwodziły go były rozka-
zania”, ostatecznie więc poddał się jej woli. tak zatem, według wrogów królowej, 
wyglądały mechanizmy politycznych decyzji za rządów Jana iii sobieskiego.

nie tylko oddany słuszka – poza zakochanym królem – ulegał władczy-
ni. w sfingowanym dialogu, będącym de facto ciętą satyrą, królowa rzekomo 
oświadczała: „Przerobiłam ja i Pana wojewodę ruskiego i prałatów, z którymi 
była przy kiliszkach i plotkach zabawa, że wszyscy od najpierwszego aż do ostat-
niego odźwiernego byli na zawołanie moje” 24. 

Był to jeden ze sposobów zdobywania popleczników – drugi polegał na łu-
dzeniu ich wakansami. Pisząc o handlu godnościami, nieprzyjazny sobieskim 
autor donosił: „król nie dba, byle pieniądze wziął, a ona byle sobie niewolnicze 
kreatury uczyniła” 25. to królowa, a nie lew lechistanu, nazywany przez adwer-
sarzy „nieborakiem”, decydowała o wyborze na urząd, do niej więc ustawiała się 
kolejka wdzięcznych statystów. Jednak zdaniem innego autora Maria kazimiera 
kierowała się przede wszystkim żądzą zysku. Jej zachłanność sprawiła, że urzędy 
stały się przedmiotem budzących niesmak targów. Było to niezupełnie zgodne 
z prawdą, bo wcześniej władcy też je sprzedawali, ale za sobieskich handel ob-
jął nawet urzędy ziemskie26. warto podkreślić, że i w tym wypadku Jan iii był 
ukazywany jako ofiara własnej żony, człowiek z gruntu uczciwy, który zmienił 

23 rkps: oss. 66, k. 83v.–87a, oss. 233, s. 885–890, oss. 12806, k. 37v.–41, oss. 295, s. 81–88, 
oss. 242, s. 207–213, oss. 723, k. 308–311v., BUw 71, s. 341–347, BUw 717, k. 20–21, czart. 570, 
k. 9–19, czart. 191, s. 263, czart. 1664, s. 453–460, czart. 2078, s. 15–21, czart. 431, k. 309, czart. 
1865, k. 95–102, Pan kórnik 48 i 66 (t.), Pan kórnik 951, s. 16–18, Pan kórnik 390, k.7v.–10v., 
Pan kraków 1082, s. 353–363, Pan kraków 282, k.131, aGaD, ar, ks. 27, s. 37–43, druk: 
s. tarnowski, Tajemnica roku 1688, „rocznik zarządu akademii Umiejętności”, kraków 1883, 
Dodatki, s. 188–198.

24 Rozmowa królowej Jejmci..., k. 64v.
25 Projekt listu JM Pana kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 86.
26 U. augustyniak, Historia Polski..., s. 137–139.
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się pod jej zgubnym wpływem. Marysieńka bowiem, „wyćwiczywszy” męża, 
wyciągała od kandydatów do godności niemałe sumy, „starożytne klejnoty i ga-
lanteryje”, a nawet piękne stroje27. Dzięki wpojonej mu zasadzie, aby „brał za 
wszystkie urzędy i nie dawał tym, co godni, ale tym, co więcej dadzą”, para kró-
lewska zgromadziła wielkie pieniądze28. 

Jednocześnie Francuzka bez skrępowania faworyzowała krewnych i roda-
ków ze szkodą dla uczciwych osób zasłużonych dla rzeczypospolitej. nie był 
to zarzut bezpodstawny – Maria kazimiera potrafiła się troszczyć o kariery po-
lityczne ojca i brata oraz o korzystne mariaże sióstr, a na dworze królewskim 
przebywał, bez oficjalnego statusu ambasadora, jej szwagier markiz de Béthu-
ne. znane były też powszechnie wpływy pokojowej letreux (w rzeczywistości 
agentki ludwika XiV) i jej córki na królewskim dworze. według autora Rozmo-
wy królowej Jejmci z królewiczem Jakubem… opłacano je z handlu urzędami, co 
nazwał wprost „publicznym zdzierstwem” 29.

Jednak sen z powiek spędzała malkontentom przede wszystkim polityka dy-
nastyczna, którą królowa uprawiała niejawnie ramię w ramię z Janem iii. on sta-
rał się wzmocnić pozycję Jakuba, organizując kampanie wojenne, które miały na 
celu zdobycie dla niego dziedzicznego królestwa, ona natomiast aranżowała mał-
żeństwo syna z księżniczkami krwi (francuskimi, austriackimi, portugalskimi) 
lub potężnymi magnatkami (z ludwiką karoliną radziwiłłówną, która posiada-
ła znaczną część litwy). tymczasem wrogowie ostrzegali opinię szlachecką, że 
Marysieńka „nie tak podobno z miłości ku niemu [Jakubowi – a.c.], jako znając 
geniusz i stałość serca jego, spodziewa się posadziwszy go na tronie, ona rządzić, 
ona królować”30. Przypominali, że w chwili, gdy Jan iii poważnie zaniemógł, 
łudziła koroną hetmana wielkiego koronnego Jabłonowskiego, obawiając się, że 
królewicz ma jeszcze za słabą pozycję, aby zasiąść na tronie (miała mu w ten 
sposób zepsuć opinię w kraju). 

ataki na królową nasiliły się wyraźnie w latach dziewięćdziesiątych 
XVii w., gdy wybuchła głośna afera między hetmanem wielkim litewskim ka-
zimierzem sapiehą a biskupem wileńskim konstantym Brzostowskim, osiągając 
apogeum po śmieci Jana iii. Podczas konwokacji i elekcji potraktowano królo-

27 Projekt listu JM Pana kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 86; Kopia listu pewnego z War-
szawy po sejmie grodzieńskim 1679, rkps BUw 71, s. 240.

28 Rozmowa królowej Jejmci..., k. 64v.
29 tamże, k. 65.
30 Projekt listu JM Pana kasztelana..., rkps Pan kórnik 993, k. 85v.
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wą wdowę jako groźną konkurentkę do tronu, która zasiądzie na nim u boku 
nowego władcy (np. popularnego hetmana Jabłonowskiego) lub posadzi na nim 
swojego kandydata – zięcia elektora bawarskiego Maksymiliana emanuela, kró-
lewiczów aleksandra lub Jakuba, z którym ostatecznie się pojednała. Dlatego 
wrogowie włożyli sporo wysiłku propagandowego, aby pozbyć się jej ze stolicy 
(proponowali jej klasztor lub wyjazd do rzymu). wśród szlachty stojącej przed 
trudnym wyborem nowego władcy krążyły pisma krytycznie podsumowujące 
rządy królewskiej pary. ciekawe, że w wielu z nich błędy Jana iii przypisywa-
no Marii kazimierze. oskarżano ją m.in. o zawiązanie ligi Świętej z pobudek 
prywatnych (chodziło o mariaż Jakuba z córką cesarską) i o rozpętanie konflik-
tu między Brzostowskim a sapiehami (choć w rzeczywistości wbrew mężowi 
usiłowała dojść z nimi do porozumienia)31. czyniono z niej główną inspiratorkę 
zamieszania w kraju po zgonie sobieskiego – miała opłacać związek wojskowy 
na litwie i układać się potajemnie ze szwecją i kozakami, aby wsparli ją zbrojnie 
podczas elekcji32. 

oprócz ujawniania tych informacji opozycjoniści próbowali ośmieszyć 
królową, rozpowszechniając pisma satyryczne33. Jednym z nich był wspomnia-
ny już dialog między Marią kazimierą a Jakubem, który cieszył się dużą popu-
larnością w szlacheckich kręgach. konwencja szczerej rozmowy między matką 
a synem pozwoliła autorowi przedstawić bez ogródek kulisy działań królowej. 
autor złośliwie opisywał, jak szykuje się do nowej roli, „zmarszczki olejkami 
nacierając”34. Ponadto wkładał w jej usta absurdalne deklaracje – pięćdziesięcio-
pięcioletnia wdowa oświadczała: „w ostatku gotowam i rodzić, choć po elżbiecie, 
bylem tylko była królową”35. zgadzała się też na męża Żyda u boku, a na koniec 
stwierdzała, że może zrezygnować z korony, byle jak Bona zdążyć wywieźć pie-
niądze z kraju. wyznawała przy okazji: „żywy apetyt do skarbów i pieniędzy 
suszył moje serce”36. zwyciężał zatem argument finansowy, który miał istotne 
znaczenie w tworzeniu negatywnego obrazu monarchini. szczegółowe doniesie-
nia jej przeciwników o zajadłych sporach majątkowych z Jakubem stały się jedną 

31 Odkryta maszkara przyczyny zerwania sejmu convocationis listem z Warszawy de data die 
4 octobris pisanym 1696, rkps BJ 3522, k. 243–246. zob. też. z. wójcik, Jan Sobieski..., s. 505.

32 Projekt kto był okazją zerwania konwokacyjej i złożenia związku koronnego i litewskiego, 
rkps BJ 3522, k. 255; Sermo Familiaris..., k. 253v.

33 zob. P. Buchwald-Pelcowa, Satyra czasów saskich, wrocław 1969, s. 182–190.
34 Rozmowa królowej Jejmci..., k. 67. 
35 tamże.
36 tamże, k. 66.
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z przyczyn niepowodzenia sobieskich podczas elekcji. szlachta uwierzyła w ich 
interesowność, a poza tym dała się przekonać, że królewicz będzie kontynuował 
metody rządzenia matki. Po raz kolejny odwołując się do lęku przed absoluty-
zmem, malkontenci przytaczali rzekome rady Marii kazimiery dla królewicza: 
„Ufaj ty mnie jako matce, a jeszcze takiej któram się nauczyła jako [...] przyjść na 
tron i jak na nim utrzymać się z takim despotycznym panowaniem, że najmniej-
szej wolności nie znać było u poddanych”37. 

Jednak Maria kazimiera była przedstawiana nie tylko jako „zła królowa” 
(choć ten wątek ze zrozumiałych względów dominował w piśmiennictwie po-
litycznym), ale także jako „zła żona”. krytyka opozycji dotyczyła zarówno sfe-
ry publicznej, jak i prywatnej. wkraczanie w nią, czyli stosowanie argumentów 
ad personam, świadczyło o niskim poziomie politycznego dyskursu. Jednym ze 
skuteczniejszych sposobów o skandalizującym wydźwięku było posądzanie kró-
lowej o romanse, m.in. z najbliższym współpracownikiem króla, referendarzem 
koronnym stanisławem szczuką, oraz z księciem kurlandzkim Ferdynandem 
kettlerem. Pierwszy miał zrobić błyskotliwą karierę dzięki służeniu jej ciałem, 
ale żadne źródła nie potwierdzają tej informacji i należy ją traktować raczej jako 
element walki politycznej38. Drugi natomiast najprawdopodobniej był jej kochan-
kiem, lecz była to pilnie strzeżona tajemnica39. opozycja szybko i nie bez satys-
fakcji ją ujawniła, tworząc wyjątkowo złośliwy paszkwil w formie listu księcia 
do konkurenta hetmana Jabłonowskiego40. wynikało z niego, że królowa orga-
nizowała wiele wyjazdów z myślą o miłosnych schadzkach z kochankiem, a jej 
romans odbywał się niemal na oczach ludzi. niewierna żona prowadziła zatem 
podwójne życie, oszukując męża nie tylko w polityce, ale i w miłości. Mimo 
to, jak dowodzi czuła korespondencja między małżonkami, sobiescy byli jedną 
z bardziej udanych par na polskim tronie, lecz ich adwersarze zdawali się tego 
nie dostrzegać. w gorącym okresie wyborczym wypominali Marii kazimierze, 
że nie żałuje śmierci męża, bo szybko porzuciła żałobę i otarła łzy. wątek ten 
poruszał Jakub w upozorowanej rozmowie z matką, zarzucając jej, że zamiast 
opłakiwać zmarłego, krygowała się i umizgiwała w „wysmukłej sukni”, planując 

37 tamże, k. 64v.
38 Paszkwil sub specie listu do Jegomści Pana Szczuki Referendarza Koronnego, rkps aPP 52, 

s. 147–150; n.n. do referendarza koronnego s. szczuki, b.d., rkps oss. 12806, k. 145–147.
39 zob. z. wójcik, Jan Sobieski..., s. 402–403.
40 Kopia listu księcia JMci kurlandzkiego od JMci Pana kasztelana krakowskiego, hetmana 

wielkiego koronnego z francuskiego stylu na polski przetłumaczonego, rkps oss. 5762, k. 30–
32v. 
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pozostanie u boku nowego władcy41. Maria kazimiera miała wyznać: „[Jana iii] 
jako za żywota niezbyt kochałam, tak i po śmierci niczym o nim nie myślałam” 42. 
chcąc przekonać opinię publiczną, że to prawda, opozycja napisała nawet pasz-
kwil w formie listu z pretensjami sobieskiego zza grobu43. 

Do pełnego wizerunku Marysieńki brakowało jeszcze kilku elementów, za-
czerpniętych na zasadzie zaprzeczenia ze staropolskiego wzorca „dobrej żony”44. 
według niego jednymi z ważniejszych kobiecych cech były łagodność i uległość. 
Przykładem idealnej małżonki i zarazem królowej była eleonora wiśniowiecka 
z Habsburgów, stawiana sobieskiej za wzór do naśladowania. lubiana za spokoj-
ne usposobienie i trzymanie się z daleka od polityki, przewyższała Marię kazi-
mierę znaną z gwałtownego temperamentu. w paszkwilach stale jest mowa o jej 
„figlach, fochach, kłótniach”45. w oczach opozycji była zwykłą awanturnicą, 
która wprowadziła zamieszanie i chaos w państwie. Uważano też, że jest pyszna 
i nieskromna. odmawiano jej nawet pobożności, choć była fundatorką kościołów 
i klasztorów. sugerowano, iż modliła się za króla podczas wyprawy wiedeńskiej 
tylko dlatego, że w razie jego śmierci stałaby się nikim46. a jałmużny, które roz-
dzielała ubogim, były groszowe w porównaniu z tym, ile milionów wyłożyła na 
zawiązanie związku wojskowego na litwie47. 

nie były to wszystkie złośliwości pod adresem znienawidzonej Francuzki, 
której na wszelkie sposoby próbowano dokuczyć. w najlepszym okresie życia nie 
zachwycano się jej urodą, ale gdy posunęła się w latach, we wspomnianym liście 
księcia kettlera bez skrępowania opisywano oznaki jej starzenia się – „zwątloną 
twarz”, „oczy leniwe”, „szyję wycieńczoną” i wreszcie „pierś, która była niegdyś 
miłości trudów odpoczynkiem, a tak znowu wszelkiej słodyczy nadzieją, teraz 
zwiędniała”48. 

41 Rozmowa królowej Jejmci..., k. 65v.
42 tamże, k. 66.
43 Głos króla JMCi z czyśćca do królowej Jejmci przez Radeckiego die Prima January 1697, 

rkps BJ 3522, k. 302.
44 a. wyrobisz, Kobiety w społeczeństwie staropolskim..., s. 17–22.  
45 Rozmowa królowej Jejmci..., k. 65v.
46 Zdanie o kandydatach prawdziwego kochającego Ojczyznę syna swoję, rkps BJ 3522, 

k. 434.
47 Krótkie pożegnanie królowej JejMci od króla JMci nieboszczyka przez list z zamku warszaw-

skiego pisany do Bielan die 12 apr. 1697, rkps BJ 3522, k. 329.
48 Kopia listu księcia JMci kurlandzkiego..., k. 30v.
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z przytoczonych wyżej fragmentów źródeł wynika jasno, że opozycja z dużą 
energią i w sposób zjadliwy kreśliła wizerunek Marysieńki, nie cofając się przed 
poruszaniem kwestii najbardziej osobistych. nie groziła jej za to żadna kara, bo 
pomijając fakt, że autorzy nie podpisywali się z imienia i nazwiska, polskiej kró-
lowej nie chroniła nawet konstytucja o obrazie majestatu. 

Jak na te napastliwe ataki reagowali król i jego stronnictwo? Jak wspomina-
łam na początku, świadomość powagi majestatu powstrzymywała Jana iii przed 
zniżaniem się do poziomu niewybrednej polemiki, rozchodzącej się nieoficjalny-
mi kanałami. czasem jednak regaliści odpowiadali na szczególnie krzywdzące 
paszkwile. Można się również domyślać, biorąc pod uwagę polityczne zaanga-
żowanie i współdziałanie królowej z mężem, że niektóre odpowiedzi były przez 
nią inspirowane49. nie trzeba dodawać, że wyłaniał się z nich skrajnie odmienny 
konterfekt Marysieńki – idealnej żony i królowej. 

na przykład w Reskrypcie na skrypt... z 1685 r., będącym reakcją na pismo, 
w którym przedstawiano sobieskiego jako pantoflarza, autor przekonywał, że 
Marysieńka jest jego partnerką polityczną. zgodnie z biblijnymi wskazaniami 
król akceptuje jej „zdrowe rady”, wynikające z troski o ojczyznę. autor oce-
niał, że królowa „nie do ustawicznego w zwierciadle siedzenia przywykła, ale 
raczej w macierzyńskim około dobra pospolitego exercitata myśleniu, szczerze 
bezsennego około rzeczypospolitej starania królowi imci dopomaga parriturque 
curas”50. Podkreślał, że w czasie kampanii wiedeńskiej, gdy spóźniały się woj-
ska (m.in. niechętnego królowi hetmana kazimierza sapiehy), podtrzymywała 
monarchę na duchu listami, a poza tym jako osoba pobożna modliła się za niego 
i rozdawała jałmużny ubogim. zaprzeczał też, jakoby Marysieńka snuła intrygi 
z Béthune’em, dowodząc, że autor antykrólewskiego paszkwilu jest agentem ce-
sarskim, a więc usiłuje jej szkodzić. 

Podobnie podczas konwokacji, gdy osamotniona królowa spotkała się z ostrą 
nagonką, zwolennicy przedstawiali ją jako „tak życzliwą, tak kochającą żonę”, 
opiekującą się dzień i noc małżonkiem, co widzieli wszyscy na dworze51. Bronili 
jej przed wypędzeniem z warszawy, podkreślając, że czuwanie przy ciele mał-

49 o tym, że królowa doskonale orientowała się i uczestniczyła w polityce dworu, świadczy 
m.in. jej korespondencja z Janem iii sobieskim. zob. Jan sobieski, Listy do Marysieńki, oprac. 
J. kukulski, warszawa 1973, s. 447, 488–489, 497.

50 Reskrypt na skrypt przestrzegający w okazyjej podkanclerstwa wakującego, rkps oss. 208, 
k. 194v.

51 Respons na tenże list pomienionego ktosia do kogoś oznajmującego coś z Warszawy 30 Juny 
1696, rkps BJ 3522, k. 14v.
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żonka to święte prawo żon, które przysługiwało jej poprzedniczkom52. starali się 
też zatrzeć niedobre wrażenie po kłótniach majątkowych między nią a Jakubem, 
wyjaśniając, iż musiała chwilowo pojechać do Żółkwi nie „dla skarbów”, ale żeby 
zapobiec konfliktom, które mogłyby zaszkodzić ojczyźnie. ich zdaniem bowiem 
znana była z łagodzenia kłótni i sporów53. nawet jeśli się na kogoś gniewała, to 
na krótko, zaraz go nagradzając54. Poddani mogli liczyć na jej łaski, a zwłaszcza 
ci, którzy kochali Jana iii. 

zwolennicy sobieskich odpowiadali także na powtarzający się zarzut prze-
kupywania przez królową posłów i senatorów, przywołując sytuację z sejmu, na 
którym dyskutowano o powstaniu ligi Świętej55. otóż w chwili, gdy jej zawią-
zanie było poważnie zagrożone, Maria kazimiera wezwała do siebie jednego 
z wojewodów i przypomniała mu o wyświadczonych łaskach, obiecując jeszcze 
arendę ceł wodnych i szwadron piechoty. w ten sposób przekupiwszy go w zba-
wiennym celu, uratowała ligę Świętą. Jej zaangażowanie w tę sprawę, zdaniem 
innego autora, miało dowodzić, że cudzoziemka „ojczyznę kocha tę, w której się 
wychowała, bardziej niż tę, w której się urodziła”56. najlepszy dowód, że liga zo-
stała zawarta wbrew interesom Francji57. zresztą według obrońców Marysieńki 
była ona polską patriotką, która wyświadczyła wiele dobrego drugiej ojczyźnie58. 
Propagandowy wizerunek królowej z kręgu dworu był ogólnikową odpowiedzią 
na zarzuty opozycji, która na bieżąco wypunktowywała jej błędy, wyolbrzymia-
jąc je ponad miarę. w jej pismach dominował wątek władzy i pieniędzy, zawsze 
wywołujący żywe emocje. regaliści celowo nie wnikali w szczegóły, negując 
tylko oskarżenia lub je przemilczając – np. nie wspominali w ogóle o kobiecym 
stronnictwie Marysieńki, o jej nieformalnych działaniach podczas sejmu, o jej 
romansach. starali się nagłaśniać jej pozytywne cechy, korespondujące z ideałem 
królowej, takie jak pobożność i oddanie mężowi. czasem mijali się z prawdą, 

52 Poseł litewski pewnemu posłowi koronnemu zdrowia i lepszej polityki życzy, rkps BJ 3522, 
k. 226–226v.

53 Zdanie o kandydatach prawdziwego..., rkps BJ 3522, k. 433v.–434, rkps czart. 651, s. 184.
54 Zdrowa reflexia (bo responsu niegodzien) nad paszkwil pod tytułem: Rozmowa królowey Jej-

mci z królewiczem Jakubem. Dzień Pierwszy, rkps BJ 3522, k. 68v.–75, rkps czart. 651, s. 95–110, 
rkps Pan kórnik 973, k. 19–19v.

55 Rachunek krótki domu królewskiego z Rzptą i z prywatnemi praetentami, rkps BJ 3522, 
k. 78v.

56 Zdanie o kandydatach prawdziwego..., rkps BJ 3522, k. 433v.
57 tamże, k. 433v.–434.
58 Respons na tenże list..., k. 16.
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przekonując, że łagodziła spory i konflikty w otoczeniu króla. z zarzutami, z któ-
rymi trudno było dyskutować, takimi jak handel urzędami, radzili sobie z kolei 
w inny sposób, wskazując na dobre intencje monarchini.

starałam się pokazać, że mimo enuncjacji malkontentów „odkrycie maszka-
ry”, czyli ukazanie prawdziwej twarzy Marii kazimiery, w pismach politycznych 
nie było możliwe. oba stronnictwa w warunkach walki politycznej tworzyły 
czarno-biały portret królowej, któremu badacz może przydać półtonów jedynie 
poprzez analizę innego typu źródeł, takich jak korespondencja czy relacje współ-
czesnych. z paszkwili opozycji, a nawet z pism dworskich, nie można się dowie-
dzieć, że królowa utrzymała, nawiązane przez ludwikę Marię, zainteresowanie 
polskim dworem w politycznych kręgach europy, zbudowała nowoczesne cen-
trum handlowe z funkcją rezydencji w Marywilu i zorganizowała życie teatralne 
dworu według najnowszych europejskich trendów59. Jako osoba z innego kręgu 
cywilizacyjnego, w którym rządziły katarzyna Medycejska, elżbieta i stuart 
czy Małgorzata sabaudzka, nie chciała się wpisać w staropolski model życia pub-
licznego. Mimo to ówcześni politycy mężczyźni bardzo się z nią liczyli, o czym 
świadczy obfita literatura propagandowa. Marysieńce udało się odnaleźć na pol-
skiej scenie politycznej i przygotować w rzeczypospolitej grunt pod nowe czasy, 
zwane „stuleciem kobiet”60. 

“a diScoVered monSter”: 
marie caSimire d’arquien in political writing 

of the end of the SeVenteenth century

Summary

Marie casimire d’arquien, despite legal and moral restrictions, engaged herself at the 
side of her husband king John iii sobieski, in an intense political activity. thus, she 
exposed herself to a sharp criticism of adversaries, who in anonymous political writings 
revealed her purportedly real face. Unmasking her, that is “discovering the monster”, 
they created her biased image of a bad queen, wife and mother. they reproached her 
with ignominious political practices and “fiendish concepts”, i.e. the establishment of 

59 a. Mączak, Dwór w systemach władzy i kultury europejskiej XVI i XVII w., w: Studia nad 
gospodarką, społeczeństwem i rodziną w Europie późnofeudalnej, red. J. topolski, lublin 1987, 
s. 175; a. rychłowska-kozłowska, Marywil, warszawa 1975; k. targosz, Sawantki w Polsce 
XVII w. Aspiracje intelektualne kobiet ze środowisk dworskich, warszawa 1997.

60 M. Bogucka, Białogłowa w dawnej Polsce. Kobieta w społeczeństwie polskim XVI–XVIII 
wieku na tle porównawczym, warszawa 1998, s. 224. 
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the female political party, backstage masterminding the sejm sessions, trading in of-
fices and titles, and dividing of the subjects. in the first place, however, appealing to 
the nobility’s constant fear of the decline of Golden liberty, they accused this Polish 
agrippina of thirst for power and desire for tyranny, together with pursuing a dynastic 
policy. alarmed by her growing political independence (especially in the final years of 
king sobieski’s reign and after his death during the convocation), they went as far as to 
cast aspersions on her, accusing the queen of having a love affair with courland Prince 
kettler or with the closest associate of the late king, stanisław szczuka. the king, criti-
cised for succumbing to the influence of a lady, seldom responded to those attacks, not 
wanting to participate in such a loutish discussion, repugnant to regal majesty. He tried, 
on the other hand, to create a positive image of his beloved wife, commissioning both her 
high-quality representations, painted, drawn or coined on medals, and eulogies extolling 
her as the Morning star, Mother Gaea-rea and the founder of a new dynasty. the queen 
herself deplored the lack of sympathy from the misogynist nobility that was unable to 
accept in that patriarchal system a woman in the sphere of politics. yet, according to the 
contemporary accounts, she was a thoughtful carer of the king and children, while some 
of her political concepts (such as, for instance, the idea to create an alliance of the three 
crowns) were worthy of attention from the perspective of the commonwealth interest. 
she was also active in various other fields, and her financial ingenuity was amazing (she 
built an advanced shopping centre at Marywil). she was also taking care to increase the 
prestige of the royal family, organising a theatrical life of the court in line with the latest 
european fashion. yet, finally, also due to negative propaganda evoking a lively response 
among the nobility, she has been remembered as a political intriguer, plotting to the detri-
ment of Poland.
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