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Poznañ

Na tronie i obok tronu.
O kobietach w ¿yciu publicznym Polski przedrozbiorowej

1. Uwagi wstêpne

F
ryderyk Henryk Lewestam, jeden z czo³owych autorów fundamentalnego kompen-
dium polskiego z po³owy XIX wieku1, tak pisa³ w 1863 r.: Kobieta, wyraz w szla-

chetnym znaczeniu oznaczaj¹cy ca³¹ p³eæ ¿eñsk¹, jest reprezentantk¹ obyczajnoœci,
mi³oœci, sromu i w ogóle bezpoœredniego uczucia w tych zw³aszcza narodach i przy ta-
kim rozwoju oœwiaty, przy którym stosunki p³ciowe i powsta³e st¹d zwi¹zki pomiêdzy
niewiast¹ a mê¿czyzn¹ przybra³y ju¿ kierunek wy¿szy, moralny i estetyczny...2.

Jak rzeczy mia³y siê w czasach S³owiañszczyzny pierwotnej? Sytuacja zale¿a³a od stanu
cywilnego, inaczej bowiem kszta³towa³o siê po³o¿enie panien, mê¿atek i wdów. Te pierwsze,
podobnie jak wszystkie dzieci, by³y podporz¹dkowane w³adzy ojca, przy czym podró¿nicy
arabscy pisz¹ o ich znacznej swobodzie obyczajowej. Po zawarciu ma³¿eñstwa panna prze-
chodzi³a pod w³adzê mê¿a, któremu winna by³a wiernoœæ, zaœ jej naruszenie mog³o doprowa-
dziæ do odes³ania do domu rodzicielskiego. Cieszy³a siê presti¿em spo³ecznym, mog³a
posiadaæ w³asny maj¹tek, ale bez dysponowania dobrami mê¿owskimi. By³a opiekunk¹
domu i dzieci, w stosunku do których sprawowa³a te¿ opiekê jako wdowa3.

Autor pierwszego tomu dziejów pañstwa i prawa Polski szczegó³owo omawia sprawy
zwi¹zane z ma³¿eñstwem i rodzin¹ w wiekach œrednich. Zwraca uwagê na d³ugo utrzymuj¹ce
siê ma³¿eñstwa umowne, zawierane bez udzia³u duchownego, ale publicznie wobec œwiad-
ków. By³y one zawierane bez zapowiedzi (te og³aszano od soboru laterañskiego 1215 r.); Ko-
œció³ traktowa³ je jako tajemne, nie kwestionowa³ ich wa¿noœci, ale nakazywa³ dodatkowo
dope³nienia aktu œlubu koœcielnego4.

Lewestam pisa³ w okresie walki kobiet o emancypacjê, tote¿ nie pomin¹³ kwestii funkcji
spo³ecznych reprezentantów obu p³ci, z widoczn¹ rezerw¹ zauwa¿aj¹c: ...Od wieków mê¿czyz-
na stanowi³ i tworzy³ pañstwa i religie, systemata filozoficzne, pojêcia sztuki i nauki; kobieta
uczestniczy³a w tych jego rozwojach b i e r n y m r a c z e j w s p ó ³ c z u c i e m, a lubo mnó-

1 ¯y³ w latach 1817–1878, by³ z pochodzenia Duñczykiem, synem osiad³ego w roku jego urodzenia w Warszawie
stomatologa, pisa³ te¿ pod pseudonimem K. Batornicki, znany jako krytyk literacki, historyk i t³umacz; profesor
Szko³y G³ównej Warszawskiej i Uniwersytetu Warszawskiego. Autor m.in. Pierwotnych dziejów Polski, Obrazu naj-
nowszego ruchu literackiego w Polsce, Historii literatury powszechnej (4 tomy); erudyta i popularyzator. Zob.
A. Przymusia³a, Lewestam Fryderyk Henryk, w: Polski S³ownik Biograficzny (dalej: PSB) XVII, 1972, s. 221 n.

2 FHL, Kobieta, w: Encyklopedyja powszechna, nak³ad, druk i w³asnoœæ S/amuela/ Orgelbranda, Ksiêgarza i Ty-
pografa, t. 14, Warszawa 1863, s. 943.

3 S/tanis³aw/ R/ussocki/, Kobieta, w: S³ownik (ma³y) kultury dawnych S³owian, pod red. L. Leciejewicza, wyd. III,
Warszawa 1990, s. 176 n.

4 J. Bardach, Historia pañstwa i prawa Polski (pod ogóln¹ redakcj¹ J. Bardacha), t. I: Do po³owy XV wieku, wyda-
nie drugie poprawione i uzupe³nione, Warszawa 1964, s. 283–289.



stwo kobiet zajmowa³o siê i zajmuje naukami i sztukami piêknymi, przecie¿ w gruncie rzeczy
p o z o s t a ³ y o n e z a w s z e i w s z ê d z i e d y l e t t a n t k a m i, i nawet w poezji, pomimo
ca³ego czêstokroæ talentu i gustu, z u p e ³ n i e n o w y c h t o r ó w d o t ¹ d n i g d y n i e
o d k r y ³ y. Najwy¿szym zwykle szczytem ich zdolnoœci poetycznej s¹ romanse czyli powieœci
i egotyczne wylewy liryki. Tak samo i w i e l k i e m o n a r c h i n i e w ³ a œ c i w i e n i g d y
j e s z c z e n i e s t w o r z y ³ y t r w a ³ y c h f o r m i s t o s u n k ó w p a ñ s t w o w y c h,
j a k k o l w i e k k o r z y s t n i e d z i a ³ a æ m o g ³ y p r z e z m ê ¿ c z y z n, k t ó r y c h w y -
b i e r a ³ y c z ê s t o k r o æ z w i e l k i m t a k t e m...5

Przy tej okazji warto przypomnieæ popularn¹ konstatacjê wielkiego poety czasów Oœwie-
cenia, ksiêcia biskupa warmiñskiego i póŸniejszego prymasa Ignacego Krasickiego, dosko-
na³ego znawcy p³ci piêknej, skierowan¹ do mê¿czyzn: my rz¹dzim œwiatem, a nami kobiety...
Nadchodzi³y nowe czasy, kiedy nie ukrywano wp³ywów niewieœcich na ¿ycie publiczne za
kotar¹, a zachodz¹ce procesy nie ominê³y ziem polskich, choæ zosta³y opóŸnione ze wzglêdu
na specyfikê ¿ycia narodu pod trzema zaborami, w obcych organizmach pañstwowych
w ci¹gu 123 lat niewoli. Po odzyskaniu niepodleg³oœci swym znakomitym piórem nakreœli³
syntetycznie wiedzê o kobietach Aleksander Brückner w swej Encyklopedii staropolskiej
opublikowanej pod koniec dwudziestolecia miêdzywojennego, kiedy stosowne has³o rozpo-
cz¹³ od informacji, ¿e u¿ywanie okreœlenia kobieta na oznaczenie p³ci ¿eñskiej przed wiekiem
XIX by³oby grubym anachronizmem, pierwotnie bowiem mia³o ono charakter uszczypliwy
i wzgardliwy. Na pytanie o jej stanowisko w Polsce ten polihistor6 tak odpowiada:
Pierwotnie jak najni¿sze: by³a kupion¹, wiêc rzecz¹, niewolnic¹, s³ug¹, która za mê¿em
na i stos sz³a, która jak obca rodowi ¿adnego prawa do dziedziczenia nie mia³a, któr¹
m¹¿ wedle woli kara³ za ka¿de przestêpstwo, œmierci¹ w razie niewiernoœci, jeœli nie za-
dowoli³ siê specjaln¹ kar¹ hañbi¹c¹. Chrzeœcijañstwo od razu podnios³o znaczenie ko-
biety ju¿ przez samo wymaganie jedno¿eñstwa, co nadawa³o ma³¿once jakby jakieœ
równouprawnienie, dalej przez zakaz targnienia siê na jej ¿ycie nawet w razie niewier-
noœci7. Nowsze badania w szczegó³ach skorygowa³y niektóre opinie, generalnie jednak
spojrzenie autora jest aktualne, zw³aszcza co do prze³omu spowodowanego przez wpro-
wadzenie chrzeœcijañstwa, które rzeczywiœcie stanowi³o istotny krok na drodze do
prawnej opieki nad kobietami, choæ z drugiej strony usi³owa³o ograniczyæ swobodê za-
kazuj¹c np. obcowania ma³¿eñskiego podczas postów; ludzie jednak nie zawsze pozwa-
lali klerowi zagl¹daæ do swych ³o¿nic, co nawet by³o znane, choæ w takich sytuacjach
kierowano siê wy¿szymi racjami – jak donosi Anonim Gall ksiê¿niczka czeska Dobra-
wa, podobno za wiedz¹ spowiednika, wspó³¿yæ mia³a z Mieszkiem w tym okresie, a to
ze wzglêdu na nawracanie polañskiego w³adcy. Z kolei pójœcie na stos za zmar³ym mê-
¿em zosta³o upowszechnione raczej w literaturze piêknej, g³ównie dziêki Starej baœni
Józefa Ignacego Kraszewskiego (Wisz i Jaga). Obrona niewiernej ¿ony, któr¹ chcieli za-
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5 Lewestam, op. cit., s. 943. Podkreœlenia moje – MK.
6 Aleksander Brückner (1856–1939), wykszta³cony na uniwersytetach krajowych i zachodnich (Lipsk, Berlin,

Wiedeñ) historyk jêzyka, literatury i kultury polskiej, slawista, edytor tekstów staropolskich, docent uniwersytetu we
Lwowie, a od 1881 r. w Berlinie, badacz o wszechstronnych zainteresowaniach i olbrzymim dorobku (ponad 1500 po-
zycji), obejmuj¹cym czasy od pocz¹tków piœmiennictwa polskiego do wieku XIX, w tym kilkakrotnie wznawianych
syntez: Dzieje literatury polskiej w zarysie (2 tomy) oraz Dzieje kultury polskiej (4 tomy). Zob. S³ownik historyków
polskich, Warszawa 1994, s. 61; W trzydziestolecie œmierci Aleksandra Brücknera, pod red. T. Ulewicza, Kraków
1971.

7 Encyklopedia staropolska, opracowanie A. Brückner, materia³em ilustracyjnym opatrzy³ K. Estreicher, t. I,
Warszawa 1937, kol. 603 (cytujê za reprintem: Warszawa 1990).



mordowaæ krewni jej mê¿a nie zwa¿aj¹c na koœcielne prawo azylu, gdy szuka³a schro-
nienia przed o³tarzem, wi¹¿e siê z ¿ywotem œwiêtego Wojciecha jako biskupa Pragi.

Brückner dalej znakomicie szkicuje przemiany w spo³ecznej pozycji kobiet w wiekach
œrednich (nie szczêdzi trafnych uwag zwi¹zanych z nierzadkim spadaniem prowadzenia go-
spodarstwa na ramiona niewiasty, zw³aszcza wobec pijañstwa, lenistwa czy niezaradnoœci
ch³opa czy – dodajmy – jego choroby lub zaawansowanego wieku, co wcale nie nale¿a³o do
rzadkoœci). W stanie rycerskim zmiany nastêpowa³y szybciej, pierwotnie panie by³y ca³kowi-
cie pozbawione prawa do dziedziczenia, w braku potomstwa dobra przechodzi³y w rêce krew-
niaków zmar³ego. Z czasem i one mog³y dziedziczyæ, a w szerszym znaczeniu prawdziwe
przemiany przyniós³ Z³oty Wiek i czasy Reformacji, której gor¹cymi zwolenniczkami by³o
wiele bia³og³ów, równie¿ w czasach przeœladowañ jej zwolenników, kiedy nast¹pi³o wygna-
nie arian z Rzeczypospolitej.

¯y³y te¿ kobiety polskie cicho w domu, statecznie tym bardziej, czym wiêcej mê¿owie statek
tracili – pisze badacz8 i jest to opinia trafna, choæ w krêgach mo¿now³adczych i zamo¿nej
szlachty emancypacja by³a coraz bardziej widoczna. Prawdziwa rewolucja wi¹za³a siê
z W³oszk¹ na polskim tronie, choæ – trzeba przyznaæ – przyk³ad Bony nie zyska³ powszechne-
go uznania. Do tej sprawy wrócimy, tu zaznaczaj¹c, ¿e – zgodnie z powiedzeniem: gutta
cavat lapidem, czyli kropla dr¹¿y ska³ê – jej nastêpczynie, tym razem pochodz¹ce znad Se-
kwany, wywar³y silny wp³yw na rolê pañ w ¿yciu publicznym, oczywiœcie tych „z najwy¿szej
pó³ki”, czyli z czo³owych rodów magnackich. Prawdziwa rewolucja nastêpowa³a w modzie
XVII, a zw³aszcza XVIII wieku, co gorszy³o moralistów – Wac³aw Potocki pisa³, ¿e ¿adna
bogobojna panna, mê¿atka czy wdowa nie bêdzie pozostawaæ sam na sam z mê¿czyzn¹, na-
wet dla odmawiania pacierzy, widocznie wiêc inaczej bywa³o; co gorsza, bia³og³owy zaczê³y
siê w³óczyæ po cudzych krajach.

Tak prze³ama³y Polki dotychczasowy monopol mê¿czyzn. Ale to by³ dopiero pocz¹tek. Za
Sasów z³y przyk³ad szed³ od góry, bo szlafrok (August III) i jego ¿ona (dewotka) naprawiæ nie
zdo³ali z³a, które rozsia³ August II [...] Za Sasów i Stanis³awa Augusta góruje przeciêtna ko-
bieta co do inteligencji nad przeciêtnym mê¿czyzn¹ – biada znawca kultury staropolskiej – do-
daj¹c na uzasadnienie tej nieco upraszczaj¹cej sprawê konstatacji: Ju¿ to samo, ¿e nierównie
wiêcej pañ umia³o i czyta³o po francusku ni¿ mê¿czyŸni, korzystnie o nich œwiadczy³o. Udzia³
kobiet w literaturze, choæby tylko t³umaczek, w porównaniu z XVII w. by³ nierównie obfitszy
[...] Bywa³o, m¹¿ jeszcze „sarmata”, ¿ona ju¿ modnisia i dzieci w tym duchu wychowywa³a
(jeœli o to dba³a)9.

Znawcy czasów staropolskich zwracaj¹ uwagê na rozpowszechnienie od po³owy XVII w.
– a zw³aszcza w nastêpnym stuleciu – rozwodów, przede wszystkim w samej szybko europe-
izuj¹cej siê Warszawie, gdzie mia³o ich byæ wiêcej ni¿ w ca³ej Koronie i Litwie razem wziê-
tych. Oczywiœcie dotyczy³o to najzamo¿niejszych spoœród „dobrze urodzonych”, ale ta
jedynie warstwa spo³eczna stanowi przedmiot naszego zainteresowania.

Ostatnimi laty ukaza³o siê szereg ksi¹¿ek – przewa¿nie o charakterze sensacyjnym i nie-
wielkiej wartoœci merytorycznej – poœwiêconych wybitnym kobietom w dziejach, g³ównie
zbiory szkiców o wybranych postaciach. Niektóre doczeka³y siê interesuj¹cych monografii
– przyk³adowo wymieniê angielsk¹ „¿elazn¹ damê”, Margaret Tchatcher, autorstwa jednego
z najbli¿szych wspó³pracowników, w 2010 r. opublikowana te¿ w przek³adzie polskim przez
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8 Ibidem, kol. 606.
9 Ibidem, kol. 607 n.



poznañskie wydawnictwo „Zysk” dla upamiêtnienia nadania jej doktoratu honoris causa Uni-
wersytetu Ekonomicznego w tym mieœcie – w tym kilka naszych monarchiñ, niekoniecznie
wybitnych, bo wœród nich znalaz³a siê np. postaæ ostatniej Jagiellonki, któr¹ jedynie wydarze-
nia wynios³y w swoim czasie na tron.

Na koniec tych uwag o charakterze ogólnym zwróæmy uwagê na kompetentnie napisane
i opublikowane u schy³ku XX wieku ¿yciorysy historyczne i legendarne pod redakcj¹ Zofii
Stefanowskiej i Janusza Tazbira, które w trzech tomach obejmuj¹ 31 postaci z minionego
tysi¹clecia, z tego 20 ¿yj¹cych w czasach przedrozbiorowych. Dobór nie by³ przypadkowy,
choæ kontynuacja tego przerwanego niestety cyklu pozwoli³aby uwzglêdniæ szereg innych
równie znanych, a czêsto kontrowersyjnie ocenianych osób. Wœród nich dominowali w³adcy
(Boles³aw Chrobry, Boles³aw Œmia³y, W³adys³aw £okietek, Kazimierz Wielki, W³adys³aw
Jagie³³o, Zygmunt August, August II Mocny, Stanis³aw August Poniatowski) ale znalaz³y siê
te¿ monarchinie: Barbara Radziwi³³ówna, Bona Sforza d’Aragona, Ludwika Maria Gonzaga
oraz Maria Kazimiera10.

2. ¯ony panuj¹cych z dynastii piastowskiej

W najstarszej kronice polskiej pierwsza wzmianka o niewieœcie dotyczy ¿ony protoplasty
Piastów11, Rzepki, która przesz³a do legendy dziejowej pod imieniem Rzepicha. Oboje byli
bohaterami sceny z udzia³em tajemniczych przybyszów, przez legendê dziejow¹ uto¿samianych
z Cyrylem i Metodym, misjonarzami S³owian wielkomorawskich w obrz¹dku wschodnim.

Kronikarz wiele miejsca poœwiêci³ pocz¹tkom dynastii, ale krótko wspomnia³ o jej pierw-
szych przedstawicielach (wspomniany Siemowit, Lestek i Siemomys³), tote¿ ich historycz-
noœæ przez krytycznych badaczy w XIX i XX w. by³a kwestionowana. Na twardy grunt
wyprowadzi³ dzieje dopiero wraz z Mieszkiem (ok. 990–992), a konkretnie okolicznoœciami
przyjêcia przezeñ chrztu, którego inicjatork¹ uczyni³ jego ma³¿onkê:
Mieszko obj¹wszy ksiêstwo zacz¹³ dawaæ dowody zdolnoœci umys³u i si³ cielesnych i coraz
czêœciej napastowaæ ludy (s¹siednie) dooko³a. Dotychczas jednak w takich pogr¹¿ony
by³ b³êdach pogañstwa, ¿e wedle swego zwyczaju siedmiu ¿on za¿ywa³. W koñcu za-
¿¹da³ w ma³¿eñstwo jednej bardzo dobrej chrzeœcijanki z Czech, imieniem D¹brówka12.
Lecz ona odmówi³a poœlubienia go, jeœli nie zarzuci owego zdro¿nego obyczaju i nie
przyrzeknie zostaæ chrzeœcijaninem. Gdy zaœ on (na to) przysta³, ¿e porzuci ów zwyczaj
pogañski i przyjmie sakramenta wiary chrzeœcijañskiej, pani owa przyby³a do Polski
z wielkim orszakiem (dostojników) œwieckich i duchownych, ale nie pierwej podzieli³a z nim
³o¿e ma³¿eñskie, a¿ powoli a pilnie zaznajamiaj¹c siê z obyczajem chrzeœcijañskim i prawa-
mi koœcielnymi, wyrzek³ siê b³êdów pogañstwa i przeszed³ na ³ono matki – Koœcio³a13.
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10 ¯yciorysy historyczne, literackie i legendarne, seria pierwsza, druga i trzecia, pod red. Z. Stefanowskiej, J. Ta-
zbira, Warszawa 1980 (wyd. II, 1984), 1989, 1992. Dla pe³niejszego obrazu wymieñmy pozosta³¹ pani¹, by³a to Emi-
lia Plater. W zbiorze znalaz³a siê jedna koronowana para: Zygmunt August oraz jego druga ¿ona, Barbara.

11 Piast mia³ byæ ubogim kmieciem, oraczem ksi¹¿êcym za czasów okrutnego Popiela, przeciw któremu wybuch³
bunt. Wyniós³ on do w³adzy m³odego Siemowita, syna Piastowego. Zob. Anonim tzw. Gall, Kronika polska, prze³o¿y³
R. Grodecki, przek³ad przejrza³ i przypisami opatrzy³ M. Plezia, „Biblioteka Narodowa” seria I, nr 59, s. 12 nn.

12 Dobrawa, córka ksiêcia Boles³awa Srogiego z dynastii Przemyœlidów, zosta³a poœlubiona Mieszkowi w 965 r.,
zmar³a w 977. Zob. H. £owmiañski, Religia S³owian i jej upadek (w. VI–XII), Warszawa 1979, s. 302–317; idem,
Pocz¹tki Polski. Z dziejów S³owian w I tysi¹cleciu, t. V, Warszawa 1973, s. 575 nn.

13 Anonim Gall, op. cit., s. 18 n.



Pobo¿ny zakonnik, którego imienia nie znamy, zakonkludowa³, ¿e chrzest Mieszka
nast¹pi³ za spraw¹ wiernej ¿ony14. I taka wersja utrzymywa³a siê w edukacji historycznej Pol-
ski przedrozbiorowej a¿ do pocz¹tków prze³omu oœwieceniowego. Dziœ wiemy, ¿e sprawa
by³a z³o¿ona, a inicjatywa porzucenia starych bogów i wejœcia do krêgu cywilizacji europej-
skiej wysz³a bez w¹tpienia od w³adcy Polan, polityka wybitnego, ambitnego, ale i daleko-
wzrocznego, ³¹cz¹cego walory stratega i taktyka, twórcy podwalin pañstwowoœci, któr¹
utrwali³ syn i kontynuator jego dzie³a, Boles³aw Chrobry15. Przy tym autor najnowszej mono-
grafii poœwiêconej pierwszemu historycznemu w³adcy, który mu wystawi³ bardzo wysok¹
ocenê jako mê¿owi stanu, z pe³nym uznaniem wyrazi³ siê o jego pierwszej ma³¿once i jej cha-
rakterze, choæ wzmianki Ÿród³owe na ten temat s¹ sk¹pe, a nawet ze sob¹ sprzeczne: ...by³a to
pani nie tylko œwi¹tobliwa, ale tak¿e rozumna i dzielna, niema³y te¿ pewnie wywiera³a wp³yw
na sprawy pañstwa. Domyœlaæ siê tego mo¿na choæby st¹d, ¿e wnet po jej œmierci dosz³o
do zerwania z Czechami, czego nastêpstwem by³, jak siê zdaje, m.in. najazd ruski na Grody
Czerwieñskie w r. 981. Nic te¿ dziwnego, ¿e pamiêæ jej pozosta³a na zawsze ¿yw¹ w ca³ym
narodzie...16.

Natomiast nie zas³u¿y³a na podobn¹ pamiêæ jej nastêpczyni u boku Mieszka I, Niemka
Oda, córka margrabiego Marchii Pó³nocnej Dytryka. Równie¿ to ma³¿eñstwo, zawarte oko³o
980 r., mia³o charakter typowo polityczny. Po œmierci mê¿a zosta³a wygnana przez doros³ego
pasierba Boles³awa Chrobrego i schroni³a siê w ojczyŸnie wraz z trzema ma³oletnimi synami,
Mieszkiem, Œwiêtope³kiem i Lambertem. Pozwoli³o to zachowaæ ca³oœæ m³odego pañstwa
przed planowanym podzia³em na czêœci wielkopolsk¹ (gnieŸnieñsk¹) i ma³opolsk¹ (kra-
kowsk¹), pierwsz¹ przewidzian¹ dla nich pod opiek¹ Ody, a drug¹ dla pierworodnego syna
Mieszkowego17.

Cofnijmy siê teraz do czasów legendarnych, jako ¿e Ma³opolanin Wincenty zwany
Kad³ubkiem w swej m³odszej o ca³e stulecie od Gallowej kronice postanowi³ cofn¹æ do cza-
sów staro¿ytnych pocz¹tki polskiej pañstwowoœci, lokuj¹c je w swojej rodzimej dzielnicy.
W jego fantazyjnym dziele pojawili siê Krakus (Grakchus), dwóch Lestków, a tak¿e Wanda.
Wiele miejsca poœwiêci³ ich nadwiœlañskiej stolicy i siedzibie w³adców na Wawelu. Ta oczy-
wiœcie mia³a historyczn¹ proweniencjê, natomiast wspomniane postacie – w tym i pierwsz¹
niewiastê na tronie – z ca³ym przekonaniem od³o¿yæ nale¿y do dziejowej legendy18.

Historycy, autorzy kolejnych genealogii Piastów, od Oswalda Balzera do Kazimierza Ja-
siñskiego (odsy³amy na tym miejscu do ich fundamentalnych dzie³, a tak¿e do syntetycznych
zestawieñ w syntezie W³odzimierza Dworzaczka) zestawili dane o ca³ym królewskim rodzie,
który dotrwa³ – zniemcza³y – do po³owy XVII wieku, a w naszych dziejach zasiada³ na tronie
od X do trzeciej æwierci XIV stulecia, Mazowszem zaœ w³ada³ do 1526 r.19

PP 2 ’11 Na tronie i obok tronu. O kobietach w ¿yciu publicznym... 211

14 Ibidem, s. 19
15 Zob. G. Labuda, Mieszko I, Wroc³aw–Warszawa–Kraków 2002, s. 224 nn.
16 Idem, Dobrawa, pierwsza chrzeœcijañska ksiê¿na polska, PSB V (1939–1946), s. 240 nn. Warto zauwa¿yæ, ¿e

niemiecki kronikarz Thietmar z Merseburga, pisz¹cy po ³acinie podaje jej imiê w wersji „Bona”, a wiêc to¿samej ze
s³ynn¹ królow¹ z XVI stulecia.

17 Idem, Oda, zm. 1023, PSB XXIII (1978), s. 530 n.
18 Szerzej w najnowszej literaturze zob. J. Banaszkiewicz, Polskie dzieje bajeczne Mistrza Wincentego Kad³ubka,

Wroc³aw 1998, rozdzia³ poœwiêcony Wandzie, s. 65 nn. Olœniewaj¹cej piêknoœci bohaterska córka Kraka mia³a pro-
wadziæ do boju z najeŸdŸcami swe wojska w pierwszej wojnie obronnej m³odego pañstwa polskiego.

19 O. Balzer, Genealogia Piastów, Kraków 1895 (reprint: Warszawa 1980); K. Jasiñski, Rodowód Piastów
œl¹skich, t. I–III, Wroc³aw 1973–1977 (i liczne inne studia); W. Dworzaczek, Genealogia, Warszawa 1959; Dynastie
Europy, pod red. A. M¹czaka, Warszawa 2003 (tam tablice genealogiczne rodów panuj¹cych, m.in. Piastów, Ja-
giellonów i Wazów).



W odniesieniu do Mieszka I mówi siê o kilku hipotetycznych ¿onach pogañskich, o któ-
rych nie wiemy nic konkretnego, poprzedniczkach Dobrawy i Ody. Ksi¹¿ê ten pojmuj¹c Cze-
szkê liczy³ czterdzieœci kilka lat i najpewniej nie ¿y³ w celibacie, tyle ¿e nic nie wiadomo
o jego potomstwie z czasów pogañskich. Boles³aw Chrobry mia³ cztery ¿ony, przy czym nie
znamy imion dwóch pierwszych, córki margrabiego Miœni Rydgara (984) i ksiê¿niczki wê-
gierskiej (986), któr¹ odprawi³ na dwór ojca Gejzy wraz z synem Bezprymem. Jego trzecie
ma³¿eñstwo – z Emnild¹, córk¹ zachodnios³owiañskiego ksiêcia Dobromira, zawarte w 987
roku i trwaj¹ce do jej œmierci w 1017 r., by³o trwa³e i udane. Gall poœwiêci³ ksiê¿nej obszerny
rozdzia³ w swej kronice, eksponuj¹c wp³yw na porywczego ma³¿onka: nieraz bowiem kobieta
m¹dra i roztropna, wielu wydanych na œmieræ za przestêpstwo wyrwa³a z r¹k pacho³ków, oca-
li³a od bezpoœredniego niebezpieczeñstwa œmierci i w wiêzieniu, pod stra¿¹ zachowa³a ich
mi³osiernie przy ¿yciu, niekiedy bez wiedzy króla, a kiedy indziej za jego milcz¹c¹ zgod¹20.

Wkrótce po jej œmierci Boles³aw zawar³ czwarte ma³¿eñstwo, z Od¹, córk¹ margrabiego
miœnieñskiego Ekkeharda, która po œmierci mê¿a (1025) zapewne wróci³a do ojczyzny. Nie
ma dowodów, by wraz z nim by³a koronowana. A Boles³aw wkrótce po œlubie podczas wypra-
wy kijowskiej wzi¹³ za na³o¿nicê tamtejsz¹ ksiê¿niczkê Przeds³awê (wczeœniej odmówiono
mu jej rêki), któr¹ prawdopodobnie uwióz³ ze sob¹ wracaj¹c do kraju21.

Piastowie zasiadaj¹cy na tronie polskim zawierali ma³¿eñstwa niemal wy³¹cznie z ksiê¿-
niczkami niemieckimi lub ruskimi. Po œmierci mê¿ów wdowy sprawowa³y – wraz z dostojni-
kami – opiekê nad ma³oletnimi nastêpcami tronu22. Tak¹ rolê pe³ni³a – po nag³ej œmierci
w 1194 r. Kazimierza Sprawiedliwego – Helena, córka jednego z ksi¹¿¹t ruskich, wedle Mi-
strza Wincentego kobieta m¹dra ponad m¹droœæ kobiec¹, matka kilkuletnich Leszka Bia³ego
i Konrada Mazowieckiego. Syn pierwszego z nich, Boles³aw Wstydliwy uzyska³ ów przydo-
mek od umowy z poœlubion¹ w 1239 r. King¹, córk¹ króla Wêgier Beli IV o powstrzymaniu
siê od wspó³¿ycia seksualnego, zgodnie z modn¹ w wieku XIII ascez¹ chrzeœcijañsk¹. Prze-
¿y³a mê¿a o trzynaœcie lat i zmar³a w 1292 r. w klasztorze, zgodnie z obyczajem niejednej
wdowy po piastowskim w³adcy. Œlub czystoœci z³o¿ony przez parê ksi¹¿êc¹ wspominaj¹
ówczesne Ÿród³a, a s³awny XVIII-wieczny encyklopedysta ksi¹dz Benedykt Chmielowski
pisa³ z charakterystyczn¹ dlañ fantazj¹ o wielkiej modestyi i oczach opuszczonych Boles³awa.

Skrajnie odmiennym przyk³adem jest Gryfina, córka Roœcis³awa, bana naddunajskiej
Maczwy, ¿ona Leszka Czarnego, poœlubiona przezeñ w 1265 r. M³odsza o kilka lat od mê¿a,
publicznie oskar¿y³a go o zaniedbywanie obowi¹zków ma³¿eñskich i przez kilka lat pozosta-
wa³a z nim w separacji, zanim siê pogodzili. Prze¿y³a go o dwa dziesiêciolecia, jako wdowa
przebywa³a w rodzinnych stronach i pochowana zosta³a u franciszkanów w Pradze23.

Wkrótce po zjednoczeniu ziem polskich przez W³adys³awa £okietka dosz³o do konfliktu
na tronie miêdzy teœciow¹ i synow¹. Pierwsza to ¿ona w³adcy, Jadwiga, Piastówna z dzielnicy
kaliskiej, poœlubiona przezeñ najpewniej w 1293 r. Wnios³a niewielki posag, ale po Przemyœ-
le II odziedziczy³a dla mê¿a Wielkopolskê. W 1320 r. zosta³a ukoronowana wraz z mê¿em na
Wawelu, a po jego œmierci (1333) protestowa³a przeciw koronacji – wraz z nastêpc¹ – jego
¿ony, Aldony – Anny, córki w.ks. litewskiego Giedymina. Protesty na nic siê zda³y, tote¿
otrzymawszy uposa¿enie wdowie usunê³a siê zaraz do klasztoru klarysek w S¹czu, gdzie po
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20 Anonim Gall, op. cit., s. 34.
21 Gall, op. cit., s. 24; R. Grodecki, Emnilda, PSB VI (1948), s. 267; G. Labuda, Oda, ksiê¿na polska, PSB XXIII

(1978), s. 531.
22 Zob. Poczet królów i ksi¹¿¹t polskich, Warszawa 1980, a tak¿e biogramy w PSB.
23 M. Piszczkowska, Gryfina, PSB IX (1960–1961), s. 72 n.



czterech latach przywdzia³a habit zakonny. Zapewne tam zosta³a pochowana w 1339 r., nie
ma bowiem œladu by spoczê³a u boku mê¿a na Wawelu. Utrzymywa³a – nawet jako mniszka
– dwór z urzêdnikami, a w dokumentach tytu³owa³a siê: królowa Polski i pani ziemi s¹deckiej.
Jan D³ugosz notuje: ...starsza królowa Jadwiga, wdowa po królu W³adys³awie, a matka ksiê-
cia Kazimierza wnios³a sprzeciw i wysunê³a wiele przeszkód przeciw koronacji ¿ony Kazimie-
rza Anny. Twierdzi³a bowiem, ¿e jak d³ugo ona ¿yje, nie mo¿na bez pogwa³cenia prawa
ukoronowaæ zgodnie z przepisami innej kobiety. W koñcu nak³oniona proœbami wspomniane-
go syna, ksiêcia Kazimierza, którego kocha³a wiêcej ni¿ macierzyñsk¹ mi³oœci¹, pozwala
z ca³ym spokojem nie tylko na koronacjê jego ¿ony, ale uznawszy, ¿e bêdzie wystarczaj¹co
szczêœliwa, jeœli zobaczy syna na tronie i w koronie królewskiej, usunê³a siê do klasztoru sióstr
do Starego S¹cza i tam przywdziawszy strój zakonny i przyj¹wszy regu³ê œw. Franciszka, ¿yj¹c
pobo¿nie, wype³ni³a resztê ¿ycia postami i mod³ami24.

Nie by³o miejsca na dwie królowe u boku monarchy. Ale ostatni z Piastów na polskim tronie
stara³ siê nieco poluŸniæ krêpuj¹ce go œlubem w koœciele wiêzy. Kazimierz III Wielki po œmierci
Anny (zmar³a w tym samym co teœciowa 1339 r.) dobiega³ trzydziestki, a z ma³¿eñstwa tego na-
rodzi³a siê jedynie córka El¿bieta, a kobiety wówczas nie dziedziczy³y tronu w Polsce. Tote¿
wkrótce poj¹³ Adelajdê, córkê landgrafa heskiego Henryka, jednak¿e wkrótce oddali³ j¹ od sie-
bie i osadzi³ w jednym z zamków, podejmuj¹c starania o rozwód. Znakomity w³adca nie stroni³
od mi³ostek, m.in. w 1357 r. jedna z nich zakoñczy³a siê potajemnym œlubem w Pradze z Kry-
styn¹, wdow¹ po Mikuszu Rokiczañskim, która oczywiœcie ¿adnych praw monarszych nie
mia³a. Co wiêcej, œlub oznacza³ bigamiê, podobnie jak zawarte za ¿ycia Adelajdy i Krystyny
czwarte ma³¿eñstwo, z ksiê¿niczk¹ ¿agañsk¹ Jadwig¹. Mia³o ono charakter morganatyczny
i choæ z tej Piastówny zrodzi³y siê dwie córki (Anna i Jadwiga), a papie¿ Urban VIII w 1368 r.
udzieli³ dyspensy na œlub wbrew protestom Adelajdy, to po œmierci Kazimierza (1370) wdowa
nie otrzyma³a uprawnieñ po zmar³ym monarsze, jednak¿e ze skarbca przekazano jej 33 grzyw-
ny srebrne i kosztownoœci. Wyjecha³a na Œl¹sk, gdzie wysz³a ponownie za m¹¿25. Ale kiedy
W³adys³aw Jagie³³o owdowia³ w 1399 r., za rad¹ panów drug¹ jego ¿on¹ zosta³a Anna, wnuczka
Kazimierza i Jadwigi, ze wzglêdu na pamiêæ spo³eczeñstwa o królewskim rodzie Piastów.

3. Dynastia Jagiellonów

Po œmierci Kazimierza Wielkiego, zgodnie z wczeœniejszymi ustaleniami miêdzy Wawelem
a Bud¹, tron polski obj¹³ siostrzeniec zmar³ego monarchy, a wiêc po k¹dzieli Piast, Ludwik
Andegaweñski (1326–1382), od 28 lat w³adaj¹cy Wêgrami, w którego imieniu wielkorz¹dy
sprawowa³a matka, El¿bieta (1305–1380), wdowa po Karolu Robercie. Wprawdzie unia obu
pañstw okaza³a siê nietrwa³a, ale dziedzictwo tronu zosta³o uchwalone w wyniku porozumie-
nia z mo¿now³adztwem, za cenê istotnych dla rycerstwa przywilejów, dla jednej z trzech
córek nowego w³adcy, Jadwigi. Polscy panowie nie dopuœcili jednak – kieruj¹c siê racj¹ stanu
– do jej zamierzonego w dzieciñstwie ma³¿eñstwa z austriackim Habsburgiem Wilhelmem
i doprowadzili na mocy porozumienia w Krewie (1385) do jej ma³¿eñstwa z wielkim ksiêciem
litewskim Jagie³³¹, który po przyjêciu chrztu w lutym roku nastêpnego zasiad³ na tronie pol-
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24 J. D³ugosz, Roczniki czyli Kroniki s³awnego Królestwa Polskiego, Ksiêga X, t³um. J. Mrukówna, Warszawa
1976, s. 225 n. Zob. K. Pieradzka, Jadwiga, królowa Polski, ¿ona W³adys³awa £okietka, PSB X (1962), s. 290 n.

25 Red., Jadwiga, królowa Polski, trzecia ¿ona Kazimierza Wielkiego, PSB X, s. 291 Starsza córka, Anna, zosta³a
wydana za m¹¿ na Wêgrzech za Wilhelma hr. Cylli.



skim i zajmowa³ go do œmierci w 1434 r. jako najd³u¿ej panuj¹cy w Koronie monarcha. Od
jego pierwotnego imienia nowa dynastia zyska³a miano Jagiellonów. Rz¹dy ich – a¿ do wy-
marcia – trwa³y niemal dwa stulecia, do 1572 r. i objê³y cztery pokolenia, zakoñczy³y siê zaœ
zawarciem trzy lata wczeœniej trwa³ej unii miêdzy Królestwem Polskim i Wielkim Ksiê-
stwem Litewskim, które w ramach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zosta³y zwieñczone
obraniem „królem” przedstawicielki ostatniej generacji, Anny Jagiellonki, córki Zygmunta I
Starego, a siostry Zygmunta II Augusta. Warunkiem objêcia tronu przez kolejnego – wybra-
nego podczas wolnej elekcji – w³adcê mia³o byæ jej poœlubienie26.

Za³o¿yciel dynastii zasta³ sytuacjê dot¹d niespotykan¹ – zosta³ bowiem mê¿em korono-
wanej monarchini, a formalnie „króla” i do œmierci Jadwigi w 1399 r. jego ma³¿onka zajmo-
wa³a szczególn¹ pozycjê, a na tronie panowa³ swoisty dualizm, przy czym W³adys³aw by³ od
1386 r. pe³noprawnym w³adc¹, a uk³ad stosunków miêdzy par¹ na Wawelu œwiadczy³ o do-
skona³ym realizowaniu zasad kultury politycznej. Po przedwczesnej œmierci Andegawenki
wdowiec – jak donosi D³ugosz – chcia³ powróciæ na Litwê (w co nie bardzo nale¿y wierzyæ)
ale dostojnicy mu to wyperswadowali, wszak zbyt silne interesy ³¹czy³y Koronê i Wielkie
Ksiêstwo. Co wiêcej, z myœl¹ o kontynuacji dynastycznej po kilku latach (1402) zawar³
ma³¿eñstwo z Ann¹, córk¹ Wilhelma hr. Cylli, wspomnian¹ wnuczk¹ Kazimierza Wielkiego.
Z tego zwi¹zku narodzi³a siê córka Jadwiga (1408–1431), któr¹ do chwili narodzin synów
królewskich zamierzano wydaæ za Fryderyka z linii margrabiów brandenburskich i osadziæ
w przysz³oœci na Wawelu.

W³adys³aw Jagie³³o nie by³ zachwycony urod¹ drugiej ma³¿onki, tote¿ kiedy powtórnie
owdowia³, nie pytaj¹c dostojników o zdanie, w 1417 r. o¿eni³ siê ku powszechnemu oburze-
niu z poddank¹, w dodatku niem³od¹ i wdow¹ po trzech mê¿ach, El¿biet¹ Granowsk¹, a kiedy
ta zmar³a trzy lata póŸniej, poj¹³ w 1422 r. za rad¹ w. ks. Witolda m³odziutk¹ Sonkê (zm.
1461) z ruskiego rodu kniaziów Holszañskich. Koronowana – tak jak poprzedniczki – na Wa-
welu, wyda³a na œwiat trzech synów – W³adys³awa (1424–1444), Kazimierza (zmar³ w nie-
mowlêctwie) i Kazimierza Andrzeja (1427–1492), który przeszed³ do historii z przydomkiem
Jagielloñczyk i od 1440 r. zasiada³ na tronie litewskim, a od 1447 r. równie¿ na polskim.

W³adys³aw Warneñczyk zgin¹³ jako dwudziestolatek w stanie bez¿ennym, natomiast jego
m³odszy brat poœlubi³ w 1454 r. El¿bietê z rodu wiedeñskich Habsburgów, która go prze¿y³a
i zmar³a w 1505 r. na Wawelu jako powszechnie szanowana królowa – wdowa, zw³aszcza ¿e
pod bokiem nie mia³a synowej – rywalki, jako ¿e Jan Olbracht by³ kawalerem, a Aleksander
Jagielloñczyk obj¹³ w 1501 r. rz¹dy na Wawelu bez wyznaj¹cej prawos³awie wielkiej ksiê¿nej
Heleny, która do koñca ¿ycia (zm. 1513) pozostawa³a na Litwie. Z wielodzietnego ma³¿eñ-
stwa Kazimierza i El¿biety pochodzi³o kilkanaœcioro dzieci, w tym szeœciu synów (W³a-
dys³aw, Kazimierz, Jan Olbracht, Zygmunt i Fryderyk), których ojciec widzia³ na czterech
stolicach – Wawel, Wilno, Hradczany i Buda) i zamiar ten zosta³ zrealizowany, tyle ¿e z pew-
nymi modyfikacjami. Los jednak zdarzy³, ¿e tak rozrodzona dynastia mia³a zanikn¹æ ju¿
w nastêpnym pokoleniu.

Pozbawiony pocz¹tkowo perspektyw na koronê Zygmunt, który mia³ przez ponad czter-
dzieœci lat zasiadaæ na tronach polskim i litewskim (1506–1548), jako ksi¹¿ê g³ogowski

214 Marceli KOSMAN PP 2 ’11

26 Odsy³am tu do mojej syntezy: Polska w drugim tysi¹cleciu, t. 1: Czasy narodu i pañstwa szlacheckiego, Toruñ
2007, s. 93–176 (czêœæ II, poœwiêcona pañstwu Jagiellonów 1386–1572). Zob. te¿ dane o dynastii: Z. Wdowiszewski,
Genealogia Jagiellonów i Domu Wazów w Polsce, Kraków 2005; J. Têgowski, Pierwsze pokolenia Giedymi-
nowiczów, Poznañ–Wroc³aw 1999. Syntetyczny zarys dziejów rodu: Dynastie Europy, s. 155–177 (tam równie¿ tabli-
ce genealogiczne).



i opawski na Œl¹sku przezornie nie zawar³ ma³¿eñstwa, gdy¿ nie móg³by mierzyæ zbyt wyso-
ko, ale przez lata ¿y³ w zwi¹zku nieformalnym z urodziw¹ mieszczk¹ z Telnitz, Katarzyn¹,
któr¹ jako król wyda³ za m¹¿ za jednego ze swoich wspó³pracowników, zadba³ te¿ o wyposa-
¿enie trójki nieœlubnych dzieci, syna Jana „z Ksi¹¿¹t Litewskich” (tak by³ nazywany) uczyni³
nawet biskupem wileñskim. Na Wawelu u boku monarchy zasiada³y kolejno dwie monarchi-
nie – od 1512 r. Barbara (zm. 1515) córka wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Zapolyi,
a od 1518 r. W³oszka Bona Sforza, córka ksiêcia Mediolanu. Wygra³a ona w konkurencji z in-
nymi kandydatkami.

Wszystkie ma³¿eñstwa Jagiellonów mia³y charakter polityczny, oczywiœcie z wyj¹tkiem
dwóch zawartym samodzielnie z poddankami – o jednym (Granowska) by³a mowa, a drugie
dotyczy³o ostatniego z rodu. Zygmunt August zosta³ o¿eniony przez rodziców z austriack¹
El¿biet¹, ale by³o to ma³¿eñstwo nieudane (epileptyczka, wczeœnie zmar³a), natomiast ca³e
pañstwo wzburzy³a wiadomoœæ o poœlubieniu przezeñ jako wdowca Litwinki Barbary z Ra-
dziwi³³ów, która wstrz¹snê³a ca³¹ monarchi¹, a z czasem przesz³a do wielkiej romantycznej
legendy. Trzecie ma³¿eñstwo, z Katarzyn¹ siostr¹ El¿biety (podobnie jak ona chor¹ na epilep-
sjê) zawarte w 1553 r. zakoñczy³o siê staraniami Zygmunta Augusta o rozwód. Dynastia wy-
gas³a niejako na w³asne, czyli inicjatorów wiedeñskich ma³¿eñstw, ¿yczenie.

Za Jagiellonów dawa³y o sobie znaæ nowe czasy. W³adcy, skrêpowani narzucanymi ¿ona-
mi, usi³owali siê interesowaæ towarzyszkami ¿ycia, które znali „z portretu”, wczeœniej im
nadsy³anych miniatur, czêsto podretuszowanych. Tote¿ W³adys³aw Jagie³³o popad³ w iryta-
cjê, kiedy porówna³ konterfekt Anny z orygina³em i nawet nie chcia³ siê ¿eniæ. Zygmuntowi
Staremu wys³ani do W³och zaufani dworzanie nadsy³ali informacje o urodzie Bony (nawet
przekazane im przez dwórki ksiê¿niczki wymiary!), a ona sama odm³odzi³a siê o cztery lata,
gdy¿ autentyczny wiek (22 lata) wydawa³ siê jej matce zbyt powa¿ny. Nawiasem mówi¹c ob-
lubieniec przekroczy³ wtedy piêædziesi¹tkê.

Wszystkie królowe by³y koronowane, choæ rodaczki po sporych trudnoœciach. Odgrywa³y
powa¿n¹ rolê w polityce, przy czym na ogó³ „z tylnego siedzenia”. Bona, osoba o znakomi-
tym umyœle, doskona³y strateg, by³a jednak fatalnym taktykiem. Tote¿ po œmierci mê¿a nie
mog³a znieœæ „emerytury” i rozbratu z synem, na swoje nieszczêœcie na staroœæ wróci³a do oj-
czyzny. Nie brakowa³o skandali obyczajowych (Jadwiga, Anna, Sonka, Barbara Radzi-
wi³³ówna). A renesansowi w³adcy radzili sobie organizuj¹c prywatne ¿ycie, przyk³adem
mo¿e tu byæ ziêæ Zygmunta i Bony, Henryk M³odszy z Braunschweig – Wolfenbüttel i towa-
rzysz¹ca mu w trakcie trwania dwóch ma³¿eñstw dama dworu pierwszej ¿ony, piêkna Ewa
von Trott, ulokowana w jednym z zamków, któr¹ ksi¹¿ê dla zachowania pozorów nawet te-
atralnie „uœmierci³” i nawet urz¹dzi³ jej pozorny pogrzeb. By³a to druga po³owa XVI w. Wia-
domoœæ o tym fakcie mia³a uspokoiæ oficjaln¹ ma³¿onkê, Zofiê z Jagiellonów27.

4. U progu czasów nowo¿ytnych

Skandal z Wolfenbüttel sta³ siê g³oœny w Niemczech owych czasów, jednak¿e nie prze-
rwa³ ksi¹¿êcego romansu. Podobnie – choæ nie na tak¹ skalê – radzili sobie monarchowie
w Rzeczypospolitej szlacheckiej, zw³aszcza kiedy racja stanu stawia³a ich w sytuacji grote-
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27 J. Piro¿yñski, Die Herzogin Sophie von Braunschweig-Wolfenbûttel aus dem Hause der Jagiellonen (1522–1575)
und ihre Bibliothek, Wierbaden 1992, s. 37 nn.



skowej. Wybór nieatrakcyjnej piêædziesiêcioletniej bigotki Anny Jagiellonki na tron po
œmierci Zygmunta Augusta mia³ siê wi¹zaæ z poœlubieniem jej przez Henryka Walezego, któ-
ry spokojnie móg³by byæ jej synem. Tote¿ Francuz o ma³¿eñstwie tym ani myœla³, a sprawa
rozwi¹za³a siê wraz z jego ucieczk¹ do ojczyzny po œmierci panuj¹cego tam brata. Za to na-
stêpny monarcha, Stefan Batory poœlubi³ Annê, która wraz z nim zosta³a koronowana (ró¿nica
wieku w tym wypadku nie by³a tak ra¿¹ca, choæ spora), ale po nocy poœlubnej unika³ ma³¿onki
jak diabe³ œwiêconej wody, za to uwi³ sobie gniazdko w okolicach Grodna. Za to po jego
œmierci (1586) Anna wyst¹pi³a w roli królowej – wdowy i godnie pe³ni³a j¹ do œmierci (1596)
u boku siostrzeñca, Zygmunta III Wazy, syna Jana III szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki.
Ten by³ wierny dwom kolejnym ¿onom z rodu Habsburgów, Annie i Konstancji, za to poœlu-
bienie siostry po œmierci pierwszej z nich wywo³a³o wzburzenie wœród szlachty i by³o nazy-
wane kazirodztwem.

W³adys³aw IV (1632–1648) nie bardzo zachowywa³ wiernoœæ Cecylii Renacie (córce ce-
sarza Ferdynanda II), a po jej œmierci Ludwice Marii, nie kry³ siê ze swymi mi³ostkami przy-
pominaj¹cymi antenata po k¹dzieli, Jana Olbrachta. ¯onê odziedziczy³ po bracie wraz
z koron¹ Jan Kazimierz, pozostaj¹cy pod jej wp³ywami w dzia³alnoœci publicznej28. Równie
jak ona by³a popularna inna Francuzka, Maria Kazimiera, zasiadaj¹ca na tronie u boku
Jana III Sobieskiego, która po œmierci mê¿a (1695) powróci³a na staroœæ do kraju przodków.
W przybranej ojczyŸnie wœród potomnych cieszy³a siê znacznym rozg³osem, niekoniecznie
w pozytywnym znaczeniu. Do jej popularnoœci przyczyni³a siê œwietnie napisana choæ publi-
cystyczna monografia pióra Tadeusza ¯eleñskiego-Boy’a.

Niemieckie ma³¿onki obu Sasów na polskim tronie pozostawa³y w ich cieniu, a ojciec
– August II – nie kry³ siê ze swymi nadzwyczaj licznymi mi³ostkami zarówno w Rzeczypo-
spolitej, jak i nad £ab¹. Katarzyna z Opaliñskich Leszczyñska zosta³a wprawdzie wraz z mê-
¿em koronowana dnia 4 paŸdziernika 1705 r. (po raz pierwszy uroczystoœæ mia³a miejsce
w Warszawie) i do koñca ¿ycia u¿ywa³a tytu³u królewskiego, ale mia³o to miejsce niemal
zawsze na wygnaniu, gdzie zmar³a w 1747 r.29 Ostatni król Rzeczypospolitej, znany bardziej
z m³odzieñczego romansu z wielk¹ ksiê¿n¹ Katarzyn¹, przez ponad trzydziestoletnie panowa-
nie pozostawa³ oficjalnie w stanie kawalerskim, co oczywiœcie nie by³o równoznaczne z prze-
strzeganiem celibatu. Zanim zasiad³ na tronie, uleg³ wdziêkom piêtnastoletniej El¿biety
z Szyd³owskich, która w 1769 r. zosta³a wydana za wdowca, genera³a Jana Jerzego Grabow-
skiego, prawdopodobnie z inicjatywy króla, którego de facto utrzymywa³a do koñca przy so-
bie, mimo ró¿nych chwilowych kochanek. Z mê¿em mia³a jedn¹ córk¹, ze Stanis³awem
Augustem dwie córki i trzech synów, jeden z nich, Stanis³aw Grabowski by³ ministrem oœwia-
ty w Królestwie Polskim. Uwa¿ano j¹ za morganatyczn¹ ¿onê, u boku króla pozostawa³a do
1794 r. Stanowi³a obiekt dosyæ powszechnej niechêci jeœli nie nienawiœci, o czym œwiadczy³y
inwektywy obiegaj¹ce Warszawê30.

Ten z koniecznoœci pobie¿ny przegl¹d, stanowi¹cy zapowiedŸ wiêkszej ca³oœci, koñczy-
my konkluzj¹: droga do emancypacji kobiet rozpoczê³a siê w Polsce od rodzin monarszych
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28 Wyniesienie – dosyæ niespodziewane, w 1669 r. – na tron ksiêcia Micha³a Korybuta Wiœniowieckiego (zm.
1673) sprawi³o, ¿e jego ¿on¹ zosta³a córka cesarza Ferdynanda II, arcyksiê¿niczka Eleonora. Ale wkrótce przeciwnicy
s³abego monarchy zaczêli zamyœlaæ o rozwodzie pary królewskiej, niezale¿nie od planów detronizacyjnych monar-
chy. Zob. PSB XX (1975), s. 605 nn.

29 PSB XII (1966–1967), s. 217 nn.; XLI (2002), s. 610.
30 W. Dzwonkowski, S. Wasylewski, Grabowska El¿bieta z Szyd³owskich (1748/9–1810), PSB VIII (1959–1960),

s. 475 nn.; J. Michalski, Stanis³aw August Poniatowski, PSB XLI (2002), s. 639.



ju¿ w œredniowieczu, a efekty by³y widoczne od prze³omu miêdzy dynastiami piastowsk¹ i ja-
gielloñsk¹, zw³aszcza w czasach Odrodzenia i Baroku, a by³y szczególnie widoczne w ostat-
nim stuleciu istnienia Rzeczypospolitej przedrozbiorowej. Objê³y od XVI wieku równie¿
krêgi mo¿now³adcze i zamo¿n¹ szlachtê. Do ni¿szych warstw ludnoœci mia³y dojœæ dopiero
wówczas, kiedy naród stanowy przekszta³ci³ siê w nowoczesny, klasowy, czyli pod zaborami
i po odzyskaniu niepodleg³oœci31.

Summary

On the Throne and beside the Throne.
On Women in the Public Life of Poland Prior to the Partitions

The royal throne was a permanent element of feudal political culture, and the institution of
the monarchy, albeit decidedly less significant, has survived until today, playing a primarily
symbolic role in the democratic systems in Europe.

The subject of the paper looks at the role of Polish rulers’ wives, as the majority of mon-
archs started a family, and their offspring later took the throne. This was the case of both great
dynasties – the Piasts, from the mid-10th century, i.e. from the baptism of Mieszko I, and the
Jagiellons (until 1572). After these dynasties ended, the period of elective kings, who were
crowned with their wives, started.

Over the years, at the very least, the informal role of the queens was growing. This process
paved the way to women’s liberation, and, as of the end of the 18th century, it also encom-
passed the families of magnates and affluent gentry. A meaningful statement can be found in
the poetry written by Bishop Ignacy Krasicki in the latter half of the same century, when he
addressed men saying: “we rule the world, and women rule us”.

The paper is only a sketch and promises a more in-depth monographic study.
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31 Szerzej M. Kosman, Polska w drugim tysi¹cleciu, t. II, Toruñ 2007.
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