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Maria Kazimiera d' Arquien, słynna małżonka króla Jana III So
bieskiego, jest postacią historyczną intrygującą wciąż wielu badaczy. 
In.teresują się nią nie tylko naukowcy w ścisłym tego słowa znaczeniu,
ale także szerokie kręgi społeczeństwa. Opinie o niej kształtowały się 
w ciągu wieków, a zwłaszcza w ostatnim stuleciu. Przedstawię poglądy 
najbardziej znanych przedstawicieli historiografii polskiej XIX w. na 
tę niezwykle popularną postać. Wypowiadali się o niej historycy tej 
miary, co M. Bobrzyńs�i, J. Szujski, W. Czermak, T. Korzon czy W. Smo
leński. W swoich dziełach obejmujących całość historii polskiej poświę
cali jej dłuższe lub krótsze wzmianki. Jedynie W. Czermak napisał 
osobny szkic oraz recenzję biografii Marii Kazimiery pióra Waliszew
skiego 1

. 

Wszyscy cytowani historycy zgodnie podkreślają nieprzeciętną urodę 
Marysieńki. Według Korzono była to „najpiękniejsza panna z fraucy
meru królowej" 2 Ludwiki Marii i nic dziwnego, że Sobieski pozostawał 
zawsze „pod urokiem ulubionych śliczności" a. Nawet zdaniem nie
chętnego jej Czermaka Maria Kazimiera „była piękną i w rysach swoich 
miała coś odrębnego od polskich typów niewieściej piękności" 4

• W ten 
sposób - jak pisze dalej ten historyk - wyróżniała się wśród polskich 
rówieśniczek. Szujski nazywa żonę Zamoyskiego „piękną i pełną wdzię
ków" s kobietą. 

1 W. C zer ma k, Potrójne śtuby Jana Sobieskiego (Przew odnik Naukowy i Li

ter acki, 1890); ost at nio wyd. A. Kersten [w:] W. Czerma k, Ostatnie tata Jana 

Kazimierza, W arszawa 1972, s. 25-62; K .  W a 1 is ze w s ki, Marysieńka de ia 

Grange d' Arąuien reine de Pologne, femme de Sobieski 1641-1716, 1898; odpo

wiedź n a  tę książkę: W. Cz er ma k, Maria Kazimiera Sobieska (Przegląd P olski, 

1899, t. 131, 132, 134). 
2 T. K or z o n, Dola i niedola Jana Sobieskiego 1629-1674, t. I, Kraków

1898, s. 42. 

s Tamże, t. III, s. 187.
4 W. Czerma k, Maria Kazimiera Sobieska, Kraków 1899, s. 71.
5 J. Szu j s ki, Dzieje Polski podług ostatnich badań spisane, t .  III. Kraków

1894, cz. 1, s. 524. 

12 - Sobótka 2180 
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Mniej zgodni są natomiast historycy w ocenie charakteru słynnej 
królowej. Wprawdzie nie odmawiają pani Sobieskiej takich przymiotów, 

jak inteligencja, spryt, zdolności i dowcip, ale w sumie oceniają jej cha

rakter negatywnie. Korzon i Szujski oraz Czermak uważają, że była 

bardzo ambitną i chciwą kobietą. Korzon pisze, że „motorem jej woli 

była żądza panowania" 6
• Marysieńka była również bardzo kapryśna. 

Czermak i Waliszewski oprócz kaprysów dostrzegają także chwiejność 

i przewrotność jej charakteru. Obaj zgadzają się, że była „zmienną, 

despotyczną, kapryśną, popędliwą i upartą" 7
• Równie ujemnie wypowia

dali się historycy XIX w. o moralności Marysieńki. Szujski stwierdza 
wręcz, że Maria Kazimiera zdradzała Zamoyskiego z Sobieskim. Czer

mak woli nie rozpatrywać tej kwestii, choć zaznacza, że „o całkowitym 

wiarołomstwie Zamoyskiej ... nie brak bynajmniej dosyć wyraźnych 

wskazówek" s. Najwięcej rozpisuje się na ten temat Waliszewski. Jest 

on przeświadczony, że „Maria Kazimiera już w roku 1666, w niecały rok 
po ślubie, sprzeniewierzyła się swemu Caledonowi" 9, i to z biskupem 
laterańskim, posłem Ludwika XIV na dworze polskim. Oskarża ją rów

nież o romans z królem Michałem Korybutem Wiśniowieckim. Usiłuje 

nas przekonać, że „była ladacznicą, oszukującą męża niegodnie kosztem 

swej cnoty i dobrej sławy wspólnego imienia" 10. Czermak polemizując 

z Waliszewskim podjął się obrony Marysieńki i wykazał, że „nie grze
szyła przeciw obowiązkom wierności", chyba że „tylko myślami i sło
wem" 11

• 

Na bliższą uwagę zasługują również wypowiedzi historyków na te
mat małżeństwa Sobieskich. Czermak uważa je „wprawdzie nie za do
skonałe, przykładne, wzorowe i idealnie zgodne, ale bądź co bądź za 
małżeństwo prawe, rzetelne, oparte nawet i po stronie Maryi Kazimiery 
przynajmniej na pewnem przywiązaniu i w każdym razie na nie spla

mionej żadnym grzechem wierności" 12
. Wszyscy historycy podnoszą, że 

miłość Sobieskiego nie była godna tej kobiety, która „nie była zdolna 
do wywzajemnienia się również czystym i żywym uczuciem, co gorsza, 
okazywała się niekiedy niegodną nawet powszedniego przywiązania 

i sympatyi" 1s.
Czermak w swej drobiazgowej analizie przyznaje, że Marysieńka 

„poczuwała się do pewnej sercowej skłonności, ale też nigdy w życiu 

nie posunęła się dalej poza tę skłonność, więcej powierzchowną i cie
lesną, nie umiała nigdy dorównać Sobieskiemu ani w jego uczuciach. 

ani w jego charakterze .. . Stała zawsze niżej od niego pod każdym 

6 Kor z o n, op. cit., t. I, s. 75.

1 Czermak, Maria Kazimiera ... , s. 68. 

a C z er ma k, Potrójne śŁuby ... (Ostatnie lata ... , s. 28). 
9 Czermak, Maria Kazimiera ... , s. 10. 
10 Tamże, s. 68.
11 Tamże, s. 75. 
12 Tamże, s. 10. 
13 Tamże, s. 66.
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względem i nie mogąc się wznieść ku niemu, często usiłowała go ku 
sobie ściągnąć na poziom niższy albo go od siebie odpychała" 14• 

Wiele miejsca poświęcają historycy sprawie „władzy" naszej boha
terki nad swym mężem. Wszyscy zgodnie stwierdzają, że jej wpływ na 
Sobieskiego był bardzo znaczny. Bobrzyński stwierdza, że Sobieski 
,,ślepo ulegał" swojej żonie. Szujski uważa, że umiała ona „przemyśl
nemi kaprysami wodzić namiętnego i na zabój zakochanego Jana na 
pasku, umiała go posłusznem swej woli uczynić narzędziem" 15. Tenże 
historyk pisze, że Sobieska każe swemu małżonkowi okupować każdą 
pieszczotę „tysiącem dowodów posłuszeństwa i z piekielną kokieterią 
targuje się z nim o każdą chwilę szczęścia" 16• Czermak nazywa So
bieskiego „istnym niewolnikiem" 11. 

Większość historyków miała Marysieńce za złe ogromne przywiąza
nie do francuskiej rodziny, a zwłaszcza do ojca, którego otaczała zawsze 
niezmiennie serdeczną czułością. Czermak wprost stwierdza, że „Marya 
Kazimiera była lepszą córką aniżeli małżonką i matką" ·1s, ale od razu 
zaznacza, że tylko jej stosunek do męskich przedstawicieli rodziny był 
bez zarzutu. Marysieńka bardzo troszczyła się również o swego brata, 
kawalera d' Arquien. Korzon nawet sądzi, że kochała go „więcej niźli 
siebie samą" 19. Ułatwiała mu karierę, jak tylko mogła, starała się 
o opactwo we Francji, prosiła o dowództwo pułku dragońskiego
w Polsce.

Jeśli chodzi o stosunek Marysieńki do swych dzieci, to najwięcej 
miejsca poświęcono w historiografii polskiej XIX w. postawie królowej 
wobec pierworodnego syna Jakuba. Zarówno Korzon, jak Smoleński,

Szujski i Czermak zgodnie podkreślają, że Maria Kazimiera była „źle 
usposobiona względem najstarszego syna Jakuba" 20• Szujski pisze, że 
Marysieńka nigdy nie zapomniała synowi doznanej obelgi, kiedy po 
zgonie Sobieskiego musiała „zdobywać zamek warszawski trupem 
męża" 21. Zdaniem Czermaka, raz jeden miało się odezwać silniej macie
rzyńskie serce Marysieńki „do tych odrodnych rzekomo synów, a to 
gdy wpadli wskutek zdradzieckiego podstępu (w r. 1794) w ręce Au
gusta II i zostali osadzeni jako więźniowie w Pleissenburgu, a potem 
w Konigsteinie" 22. 

Najwięcej rozpisywali się historycy o politycznej roli Marii Kazimie
ry. Korzon uważa, że to Marysieńka „zaprowadziła Sobieskiego w pę-

14 Tamże , s. 69. 
15 S z u j ski, op. cit., s. 524. 
1s Tamże, s. 624. 
11 Cze r m a k, Potrójne śluby ... , s. 58. 
1a C z er m a k, Maria Kazimiera ... , s. 97.

19 K o r z o n, op. cit., t. I, s. 421. 
20 W. Sm o 1 eń s k i, Dzieje narodu polskiego, wykład popularny na podstawie 

ostatnich badań naukowych, t. II, Warszawa 1898, s. 125. 
21 Szu j ski, op. cit., s. 147-148.

22 Cze rma k, Maria Kazimiera ... , s. 20, chodzi o Jakuba Konsta n tego. 
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tach jedwabnych do obozu francuskiego" 23. Była narzędziem w rękach

królowej Ludwiki Marii, odciągała Sobieskiego od Lubomirskiego. Dla 

Korzona jej wielką zasługą polityczną jest inicjatywa rzucenia nazwiska 

Sobieskiego na szalę elekcji. Marysieńka wynalazła efektowne argu

menty przemawiające na korzyść męża. Przy jego boku „pełniła służbę 

urzędnika francuskiego" 24. w Wydziale Spraw Zagranicznych rządu 

francuskiego. Swoje usługi dla Francji uzależniała od spełnienia żądań 

osobistych. Korzon podziwia jej niezwykłą elastyczność polityczną. To 

ona przymila się do króla Michała Korybuta i przypomina mu dawne 

. czasy w Zamościu, zaleca mężowi, aby pogodził się z królem. To ona 

przyczyniła się do pojednania z Dymitrem Wiśniowieckim. Tenże histo

ryk uważa ją jednak za intrygantkę polityczną, pisze, że była złą kore

petytorką polityczną dla Sobieskiego. Oceniając jej znaczenie polityczne 

historyk zaznacza, że „duch Ludwiki Maryi przez tę godną zastępczynię 

zamglił dzieje narodowe aż pod koniec stulecia" 2s. Szujski uważa, że 
królowa Sobieska była nie tylko godną następczynią Ludwiki Marii, ale 

nawet ją przewyższała w sprawach politycznych przebiegłością. Za
rzuca Marysieńce, że wraz z mężem sprzedawała urzędy i odzierała 

majestat z powagi i cnoty. Uważa, że jej ujemne cechy charakteru, jak 

„niepohamowana a nierozsądna ambicja, szkaradna chciwość i potworne 

kaprysy" oraz jej negatywny wpływ na męża „zaciężyły jako ważne, 
stanowcze czynniki na szali losów narodowych, a nawet całej Europy" 26. 

Czermak podziwia królową za jej spryt polityczny, który pozwalał 

szybko zorientować się w pogmatwanej sieci spraw państwowych. Mimo 

to sądzi, że „przybycie tej tak pieszczotliwie nazwanej kobiety na ziemię 
naszą nie przyniosło ongi społeczeństwu polskiemu pożytku ani 

szczęścia" 27
• 

Postać słynnej królowej została więc oceniona negatywnie w dziełach 
najznaczniejszych historyków polskich XIX w. Można wręcz stwierdzić, 

że. opinie te spowiły Marysieńkę „czarną legendą". Zbadanie źródeł tego 

stanowiska będzie przedmiotem dalszych badań. Już teraz wypada pod

kreślić, że jest ono uproszczone i krzywdzące. 

DIE GESTALT DER MARIA KASIMIRA SOBIESKA 

IN DER POLNISCHEN GESCHICHTSSCHREIBUNG DES 19. JAHRHUNDERTS 

Die Verfasserin analysiert Aussagen der bedeutendsten polnischen Historiker 
des 19.Jh. (Bobrzyński, Szujsiµ, Czermak, Korzon, Smoleński) uber die Konigin
Maria Kasimira. Sie stellt fest, dass sich die Forscher einig sind in der Betonung 

23 K o r z o n, op. cit., t. I, s. 338. 
2ł Tamże, s. 349. 
2s Tamże, s. 544.
2s S z u j s k i, op. cit., s. 73.
27 Cz e.r m ak, Maria Kazimiera ... , s. 3.
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negativer Eigenschaften der berilhmten Monarchin. Maria Kasimira sei falsch, 

habgierig, launenhaft, herrschsilchtig und ihren beiden Gemahlen untreu gewesen; 

sie habe liber Sobieski uneingeschrankt „geherrscht", ihren !Htesten Sohn Jakob 

nicht geliebt und eine negative Rolle in der Geschichte der polnischen Nation 

gespielt. Als einzigen Vorteil unterstreichen die Historiker die ilberdurchschnitt

liche Schonheit dieser Franzosin auf dem polnischen Thron. Die Beurteilung all 

dieser negativen Aussagen bedarf zwar nach eingehender Untersuchungen, dach 

glaubt die Verfasserin bereits jetzt feststellen zu dilrfen, dass diese Urteile allzu 

vereinfacht und ungerecht seien. 
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