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legendarna księżna  
państwa piastów

RZEPICHA
C iemności wieków średnich. Okryte mgłą tajemnicy początki Polski. 

Gdzie okiem sięgnąć, tam puszcza, co krok bagno, tylko gdzieniegdzie 
pola uprawne. A prawdziwej osady czy warownego grodu ani widu, ani 
słychu.

Skąd wiem? Bo żyłam właśnie tam i wtedy. Ludzie mówią, że to 
legenda, ale wiadomo, w każdej legendzie jest ziarno prawdy. 

Nie jestem żadną wykształconą kobietą. Można mnie uznać za prostą, może nawet 
za prostaczkę. Pisma nie znam, czytać nie umiem. Ale nigdy nie brzydziłam się 
pracą, w pocie czoła uprawiałam rolę. Zawsze twardo stąpałam po ziemi, nie 
chodziłam z głową w chmurach. Jestem uczciwa, umiem znajdować szczęście także 
w ubóstwie – tak mnie wychowali rodzice. 

Mam na imię Rzepicha. Czasem wołają na mnie czule Rzepka. Może to przez 
moje białe jak rzepa włosy? A może dlatego, że jestem silna? W końcu mówią, 
że Rzepichy mają mnóstwo energii, są głośne i w gorącej wodzie kąpane. Lubią 
się głośno śmiać, wygrzewać w słońcu, a potem zarażać innych optymizmem. 
No i zdrowia im nie brakuje. W końcu biała rzepa leczy choroby, pomaga przy 
niedomaganiach. Tak jak ja. 

Dorastałam blisko rodziców, myśląc, że nigdy nawet nosa nie wyściubię poza 
miedzę i będę żyć wesoło i spokojnie. Aż tu nagle w sercu zasiano mi niepokój. 
Miałam szesnaście lat, gdy wybrałam się do chramu w Kruszwicy, by złożyć bożkowi 
ofiarę na przebłaganie, a jeden z kapłanów wywróżył mi przyszłość. Poczekajcie, jak 
to było, muszę sobie przypomnieć… 

„Ludzie, między wami stoi matka królów,  
przeznaczona do nieba”. 

Ja? Pomyślałam, że chyba mu się coś pomyliło.

Krótko potem odwiedziłam targ kruszwicki. Spodobał mi się syn tamtejszego 
kołodzieja Chościska, a i ja jemu też wpadłam w oko i wkrótce się pobraliśmy. Mój 
mąż Piast był niski, lecz silny. Żadne wielkie panisko, ale poczciwy i dobry człowiek. 
Któż mógł wiedzieć, że ten chłopaczyna zapoczątkuje wielki królewski ród 
Piastów?

Żyliśmy prosto, między chałupą a rolą, dniem a nocą, wiosną a zimą. 
Mieliśmy syna – Siemowita. Naszym sławnym wnukiem był jego syn, 
Lestek, doczekaliśmy się też prawnuka – Siemomysła. To najstarsi polscy 
książęta, legendarni przodkowie Mieszka I z dynastii Piastów.
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okres panowania: 
965-977

DOBRAWA 
PRZEMYŚLIDKA

Ale nie wybiegajmy w przyszłość. Bo oto pewnego dnia, gdy szykowaliśmy się 
do postrzyżyn naszego synka, niespodziewanie nadeszło dwóch tajemniczych 
cudzoziemców. Mówili, że wygoniono ich z dworu księcia Popiela. Ugościliśmy ich, 
piwa z jedynej beczki polali, świniaka podali. I zdarzył się cud! Napitek i mięsiwo 
nie chciały się skończyć! Kim byli ci dwaj? Aniołowie? Święci Jan i Paweł? Ki 
diabeł? Nawet Lel i Polel, słowiańscy bogowie, których na moim portrecie 
odmalowano, tego nie wiedzą. 

A to był znak z nieba. Niebawem książę Popiel stracił tron i został wygnany. Co 
robić? Kraj nie mógł pozostać bez władcy. Panowie radzili, radzili i w końcu uradzili. 
Naszego syna na wiecu obrali księciem, a ja stałam się wielką panią. W sercu nadal 
zachowałam prostotę, ale nie powiem, pękałam z dumy, że nasz potomek stał się 
taki ważny. Więcej, Mieszko, mój praprawnuk, miał zostać pierwszym władcą Polski, 
o którym traktują źródła historyczne! Ja z pola do dworu, a Piastowie od zera do 
bohatera. 

Nie będę się chwalić, ale beze mnie, przodkini Mieszka i kolejnych polskich 
książąt i królów, tej książki by nie było! Dlatego życzę ci miłej lektury i sama 
chętnie zapoznam się z dziejami kolejnych ważnych kobiet – księżnych 
i królowych.

10

Z wą mnie Dobrawa, noszę dobro w imieniu i w sercu, ale czy rzeczywiście 
jestem taka dobra? Czasem mam wątpliwości, czy słusznie robiłam, kiedy 
posuwałam się do niegodziwych czynów, choć oczywiście miałam dobre 
intencje. Łamałam zasady i chrześcijańskie posty, by wkupić się w łaski 
niepobożnego męża. A wszystko po to, by go nawrócić. 

Mój ród, spod znaku czarnego orła w płomieniach, nie należał do 
najłagodniejszych. Mojego ojca, Bolesława I, zwano Srogim. Siał zniszczenie 
i przelewał krew. Zamordował rodzonego brata Wacława, świętego i patrona Czech, 
a moja babka Drahomira nasłała zbirów na swoją teściową, bogobojną księżną 
Ludmiłę. Ja miałam odpokutować za czyny przodków, to jasne. Wiedziałam, że 
przede mną trudne zadanie, ale też i to, że mu podołam.

Kronikarz napisał o mnie zdawkowo: 

„–965 Dobrawa przybywa do Mieszka”. 

Mój ojciec, król czeski, zdecydował o tym już znacznie wcześniej. A jakie wtedy 
uczucia mną targały, tylko ja wiedziałam. 

Przede wszystkim Mieszko był poganinem, praktykował wielożeństwo. 
Dlatego warunkiem ślubu były jego chrzest i nawrócenie na wiarę 
chrześcijańską, w której mąż ma tylko jedną żonę, by mógł o nią jak 
najlepiej dbać. Na szczęście małżonek usłuchał mnie i odprawił inne 
kobiety. Zostałam tylko ja.

Kiedy nasze orszaki i my sami mieliśmy się spotkać na granicy w przeddzień ślubu, 
tak się denerwowałam, że nie byłam w stanie nawet zmrużyć oka. Przyszłego 
męża znałam tylko z opowieści. Słyszałam, że odwagi mu nie brakuje, że to dobry 
myśliwy, że jest nie w ciemię bity. Ale także niewykształcony, nieokrzesany, 
z dworskimi manierami na bakier.

Nadeszła pora ślubu. Włożyłam wianek, choć tylko młodziutkim dziewczętom 
wypadało go nosić, a ja nie byłam najmłodszą panną młodą. Skwitował to potem 
mój rodak, kronikarz Kosmas: 

„ponieważ była nad miarę bezwstydna, kiedy poślubiła księcia polskiego, będąc 
już kobietą podeszłego wieku, zdjęła ze swej głowy zawój i nałożyła panieński 
wianek, co było wielkim głupstwem tej kobiety”. 

A ja tylko chciałam pięknie wyglądać dla męża. Poza tym nie przesadzajmy, to, 
że miałam trzydziestkę na karku, nie znaczy przecież, że byłam staruszką stojącą 
nad grobem! 
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EMNILDA 
SŁOWIAŃSKA

okres panowania:  
992-1017

W najśmielszych snach nie przypuszczałam, że zostanę żoną króla. 
Która o tym nie marzy? Bolesław Chrobry miał przede mną dwie 
żony. Ale to ze mną żył najdłużej i najpiękniej – trzydzieści lat 
w miłości i harmonii! Nie przeczę, wymagało to ode mnie wiele 
sprytu i wysiłku, ale było warto – wiedziałam, że bycie królową 
to nie byle co. 

Nie było łatwo, przyznaję. Musiałam zdobyć jego zaufanie i odważnie 
wyrażać przy nim swoje zdanie. Ale z czasem zaczął mnie cenić i szanować, 
dlatego potem często słuchał moich opinii i zapraszał mnie na tajne 
narady. Przyniosłam pierwszemu królowi Polski pokój. I zapewniłam 
odrobinę wesołości temu poważnemu człowiekowi.

Doczekaliśmy się licznego potomstwa, aż pięciorga pociech. W rok po ślubie 
urodziła się nam Regelinda. Dzięki niej znacie rysy twarzy Piastówien – w katedrze 
w Naumburgu stoi jej pomnik zwany uśmiechniętą Polką. No cóż, nieskromnie 
powiem, że uśmiech odziedziczyła po matce. Nasza druga córa była pobożną 
mniszką w klasztorze, a trzecia żoną wielkiego księcia kijowskiego Świętopełka. 
Mieliśmy też dwóch synów. W starszym, Mieszku, widziałam następcę tronu. 

Przed moim małżonkiem wszyscy drżeli. Cechowała go ogłada, której nabrał, 
gdy jako dziecię był zakładnikiem na dworze cesarskim. Dzielnie szerzył wiarę 
chrześcijańską i wygrywał wojny, to z Niemcami, to z Rusią, ale nie wszyscy za nim 
przepadali. Słowianin okrutny, wściekły bezczelnik, lis chytry, gad jadowity – to 
tylko niektóre z epitetów, którymi go określano. Bywał gwałtowny i despotyczny, 
przyznaję. Dlatego dobrze, że – jak pisze kronikarz – niestateczny umysł swego 
męża zawsze kierowałam ku dobremu. 

Poddani pewnie do dziś wspominają, jak ocaliłam od śmierci wielu skazańców, 
których mój mąż gwałtownik kazał stracić. Zawsze starałam się go uspokajać. 
Uciekałam się do pobożnego podstępu. Nakazywałam nie wykonywać egzekucji, 
dopóki Bolesławowi nie minie gniew i nie pożałuje swej decyzji. Wtedy 
doprowadzałam dzieło miłosierdzia do końca i wyjawiałam, że jeszcze może cofnąć 
swój rozkaz. Mąż gotów byłby zapłacić za to każde pieniądze.

Gdy Bolesław zwoływał zjazd gnieźnieński, nie brakowało mu ani 
pieniędzy, ani ambicji. Ustanowił arcybiskupstwo w Gnieźnie, wybił 
monetę – denara, w końcu kazał się koronować.

Dla Polski były to dobre czasy. Wygrane wojny przynosiły pieniądze, a pokój 
pozwalał na rozwój handlu. Kronikarz pisał:
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ODA MIŚNIEŃSKA

„każdy rycerz i każda niewiasta dworska zamiast sukien lnianych lub wełnianych 
używali płaszczy z kosztownych tkanin, czyli jedwabnych”. 

Sama nosiłam najpiękniejsze szaty i mieniłam się klejnotami i srebrem. Lubię 
się stroić, jak widać na moim portrecie. Brałam udział w ucztach, na które 
zjeżdżali się goście różnych narodowości, mieszały się języki i obyczaje. Siadałam 
przy stole z żonami dostojników, paniami dworskimi. I cały czas czułam na sobie 
wzrok dumnego męża. 

20

W itaj, jestem Oda, córka margrabiego miśnieńskiego Ekkeharda 
i Swanhildy z rodu Billungów. Miałam kilkanaście lat, gdy 
strony polska i niemiecka przestały toczyć wojnę i zawarły pokój 
w Budziszynie. Znakiem zgody miał być nie tylko rozejm, lecz także 
ślub. Zostałam wydana za polskiego władcę, Bolesława Chrobrego, 

i miałam być gwarancją pokoju. Taki był mój obowiązek. Ale nie łudziłam się 
wtedy, że znajdę w tym małżeństwie miłość. 

I jeszcze te zaślubiny w pośpiechu, w Wielkim Poście. To nie wróżyło niczego 
dobrego. Gdy pod osłoną nocy przybyłam z orszakiem do swojej nowej ojczyzny, 
a poddani czekali na mnie w świetle pochodni, miałam niejasne przeczucie, że nie 
będzie łatwo. 

Wiedziałam, że król Polski, mimo że jest władcą chrześcijańskim, zdążył już mieć 
trzy żony! Pierwszych dwóch nie kochał i odprawił je z kwitkiem. Dopiero trzecia 
żona, nieżyjąca już wówczas Emnilda, skradła mu serce i żyła z nim w harmonii 
przez długie lata. Zastanawiałam się: czy mnie też się to uda? Czy raczej monarcha 
przepędzi mnie z dworu? Niepewność nie odstępowała mnie na krok. 

Byłam oczkiem w głowie tatusia, jak to z najmłodszymi córkami bywa. Ojciec był 
waleczny, tak jak na to wskazuje czarny miśnieński lew, którego widzicie na moim 
portrecie. Tato pretendował do cesarskiego tronu, lecz go podstępem otruto. 
Przedwcześnie zostałam półsierotą. Może dlatego z szacunkiem patrzyłam na 
starszego ode mnie o trzy dekady męża? Czasem przypominał mi ojca. I jak ojciec 
potrafił się o mnie zatroszczyć.

Z drugiej strony taka różnica wieku nie sprzyjała udanemu małżeństwu. Bolesław 
chyba nigdy nie traktował mnie poważnie. Widział we mnie niewinną dziewczynę, 
a nie prawdziwą kobietę. Pewnie dlatego szukał szczęścia poza małżeństwem 
i zakochał się w innej, w Przedsławie. Moja rywalka potrafiła walczyć o swoje. Może 
Bolesław Chrobry traktował ją jak równą sobie? Ja nie chciałam być gwałtowna 
i uciekać się do przemocy tak jak ona. Co nie znaczy, że byłam wątła i słaba. 
Przeciwnie, moje łagodne usposobienie kryło niezłomną siłę. Mówią, że kropla 
drąży skałę. Cierpliwie i wytrwale rozmawiałam z mężem, który – choć twardy jak 
skała – potrafił się ugiąć i posłuchać mojej dobrej rady.

Jan Długosz zapisał w swojej kronice, że byłam pierwszą polską królową. 
Pragnęłam tego najbardziej na świecie. Doskonale wiedziałam, że do 
historii przechodzą ci, którzy nie boją się sięgnąć po koronę. Dlatego od 
początku kibicowałam mojemu mężowi w wyścigu o tron. 
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okres panowania: 
1025-1063

RYCHEZA LOTARYŃSKA
P owiem bez ogródek: wywodzę się z potężnego rodu. Po mieczu, czyli po 

ojcu, jestem lotaryńską możnowładczynią, po kądzieli, czyli po matce, 
potomkinią cesarskiego rodu Ludolfingów. To, że ja, krewna cesarza, 
poślubiłam wnuka pogańskiego księcia, uważano za mezalians! Dodałam 
splendoru piastowskiej dynastii, bez dwóch zdań.

Nie do twarzy mi z fałszywą skromnością. Zresztą widać to na moim 
portrecie. Stoję wyprostowana, bo nie mam się czego wstydzić. Cieszę się 
i inteligencją, i urodą. Odebrałam wykształcenie, którym nie pogardziłby 
sam król. Do tego moi rodzice doczekali się aż dziesięciorga dzieci. Moje 
liczne rodzeństwo dobrze sobie radziło. Ja też. Zostałam polską królową. 
Nie najgorzej, prawda? 

Na mocy pokoju zawartego z cesarzem w Merseburgu poślubiłam Mieszka II 
Lamberta. Gdy nadeszła Wielkanoc, Polska po trwających ćwierć wieku zabiegach 
w końcu stała się królestwem. Zostałam koronowana wraz z mężem i posuniętym 
w latach, schorowanym teściem – Bolesławem Chrobrym. 

Nie byłam tylko ozdobą ceremonii, wprost przeciwnie, to ja się przyczyniłam do 
jej przeprowadzenia. Podwójne koronacje ojca i syna były chlebem powszednim 
w cesarstwie niemieckim, ale nie w Polsce. To ja wprowadziłam cesarską krew do 
dynastii Piastów i zacieśniłam polskie związki z europejskimi królestwami. Ale 
nowi poddani mi się nie odwdzięczyli. 

Paskudnie potraktowali mojego małżonka, prawowitego władcę. Poddani 
zbuntowali się pod wodzą jego brata Bezpryma, sojusznicy go opuścili, a wrodzy 
zaatakowali. Zamiast spokojnie rządzić, musiał opuścić kraj, a władzę przejął 
niegodziwy brat. Mój mąż zbiegł do Czech, ja ratowałam się ucieczką do Niemiec. 
Niektórzy mówili, że jestem przekupna, że zdradziłam Polskę, bo zabieram ze sobą 
syna, insygnia królewskie i cały majątek. Bo oddaję koronę cesarzowi. Ale miałam 
zdać dziedzictwo na łaskę i niełaskę bezlitosnego szwagra? Nigdy w życiu.

Nigdy nie odwróciłam się od Królestwa Polskiego plecami. Fałszywie posądzono 
mnie o nienawiść do Polaków, mówiono, że gardzę ich obyczajami i mową. Ja 
tymczasem troszczyłam się o dzieci. 

Byłam regentką, czyli sprawowałam władzę w imieniu mojego synka 
Kazia. A gdy Kazimierz, nazwany później Odnowicielem, dorósł i podobnie 
jak jego ojciec został wygnany, wciąż mu pomagałam. Wspierałam go 
majątkiem, armią i dobrym słowem, by odzyskał to, co należało do jego 
przodków. 
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DOBRONIEGA MARIA

Z Mieszkiem II mieliśmy jeszcze dwie córki. Zwłaszcza Gertruda, autorka łacińskich 
modlitw zapisanych w Kodeksie Gertrudy, zaskoczyła mnie swoim talentem. Dziś to 
najstarsza znana z imienia pisarka polska! 

Tęsknię za czasami świetności, nie powiem, ale niczego nie żałuję. Nie 
byłam żoną malowaną. Raczej kobietą wyzwoloną. Dobrze wykorzystałam 
swój czas. A gdyby przyszło mi żyć raz jeszcze, zrobiłabym wszystko 
dokładnie tak samo.

30

W idok Wawelu zawsze sprawiał mi radość. Katedra taka zadbana, 
warownie w dobrym stanie, zieleń wokoło. Już Rycheza, moja 
teściowa, dbała o ten klejnot Małopolski. Ja też dokładałam starań, 
by to piękny Kraków, a nie żadne inne miasto, stał się piastowską 
stolicą. Mam nadzieję, że dzisiaj to miasto wciąż zachwyca. 

Mój ukochany krakowski gród błyszczał na tle zniszczonego kraju. Wokół były tylko 
śmierć i pożoga. Mój mąż, król Kazimierz, nie miał łatwego zadania. Możni panowie 
nie dopuszczali go do tronu, musiał uciekać z ojczyzny. Kraj najechał i złupił 
czeski książę Brzetysław. Polskie ziemie nękali też Prusowie i Pomorzanie. Chłopi 
się buntowali, chcieli wrócić do pogańskich bożków. Kraj zmagał się nie tylko 
z wrogami atakującymi zza granicy, ale i z tymi niszczącymi go od środka. Wszyscy 
przeczuwali, że wielkimi krokami zbliża się apokalipsa. Na szczęście mój Kazimierz 
wrócił do Polski! 

Nie bez powodu zwą go Odnowicielem. Dbał o sojusze z obu stron. Z cesarstwa 
niemieckiego na zachodzie wspierała go matka, na wschodzie zaprzyjaźnił się 
z moim bratem, władcą Rusi, Jarosławem Mądrym. Ja miałam być gwarancją zgody 
między naszymi państwami. To bardzo ważna rola – ode mnie zależał pokój między 
mocarstwami. 

„Siostrę jego Marię, która szła z matki cesarzów konstantynopolskich, pojął 
sobie za żonę i po niej wziął posag niemały” 

– pisał kronikarz Bielski. Prawda – pochodziłam z bogatego rodu. Zawsze 
mieliśmy głowę do interesów, nie byłam wyjątkiem. Moja kochana Ruś rozkwitała, 
przecinały ją szlaki handlowe, w samym Kijowie było aż osiem placów targowych. 
Nasi kupcy docierali do Konstantynopola, a nawet do Bagdadu. Wspomogłam 
więc Polskę, gdy Czesi wywieźli jej skarbiec. Małżonek odwdzięczył mi się i uwolnił 
ośmiuset ruskich jeńców, których wziął do niewoli jeszcze jego dziad, Bolesław 
Chrobry.

Gall Anonim dodawał, że jestem ze szlachetnego rodu. Nie mylił się. W końcu 
byłam potomkinią walecznych Waregów, praprawnuczką samego Ruryka, założyciela 
dynastii. Niech o tym przypomina trójząb Rurykowiczów w tle mojego portretu. Mój 
ojciec, Włodzimierz Wielki, mocarz, bezwzględny kniaź, zjednoczył kraj, nawiązał 
kontakty z cesarzem bizantyńskim i przyjął chrzest. 

Miałam aż osiem sióstr! Wszystkie trafiłyśmy do polskiej niewoli, uprowadzone 
z Kijowa. Byłyśmy gwarantkami pokoju polsko -ruskiego, choć w naszych sercach 
tkwił niepokój – czy Polacy będą dla nas łaskawi? Czy nie zrobią nam krzywdy? 
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się buntowali, chcieli wrócić do pogańskich bożków. Kraj zmagał się nie tylko 
z wrogami atakującymi zza granicy, ale i z tymi niszczącymi go od środka. Wszyscy 
przeczuwali, że wielkimi krokami zbliża się apokalipsa. Na szczęście mój Kazimierz 
wrócił do Polski! 

Nie bez powodu zwą go Odnowicielem. Dbał o sojusze z obu stron. Z cesarstwa 
niemieckiego na zachodzie wspierała go matka, na wschodzie zaprzyjaźnił się 
z moim bratem, władcą Rusi, Jarosławem Mądrym. Ja miałam być gwarancją zgody 
między naszymi państwami. To bardzo ważna rola – ode mnie zależał pokój między 
mocarstwami. 

„Siostrę jego Marię, która szła z matki cesarzów konstantynopolskich, pojął 
sobie za żonę i po niej wziął posag niemały” 

– pisał kronikarz Bielski. Prawda – pochodziłam z bogatego rodu. Zawsze 
mieliśmy głowę do interesów, nie byłam wyjątkiem. Moja kochana Ruś rozkwitała, 
przecinały ją szlaki handlowe, w samym Kijowie było aż osiem placów targowych. 
Nasi kupcy docierali do Konstantynopola, a nawet do Bagdadu. Wspomogłam 
więc Polskę, gdy Czesi wywieźli jej skarbiec. Małżonek odwdzięczył mi się i uwolnił 
ośmiuset ruskich jeńców, których wziął do niewoli jeszcze jego dziad, Bolesław 
Chrobry.

Gall Anonim dodawał, że jestem ze szlachetnego rodu. Nie mylił się. W końcu 
byłam potomkinią walecznych Waregów, praprawnuczką samego Ruryka, założyciela 
dynastii. Niech o tym przypomina trójząb Rurykowiczów w tle mojego portretu. Mój 
ojciec, Włodzimierz Wielki, mocarz, bezwzględny kniaź, zjednoczył kraj, nawiązał 
kontakty z cesarzem bizantyńskim i przyjął chrzest. 

Miałam aż osiem sióstr! Wszystkie trafiłyśmy do polskiej niewoli, uprowadzone 
z Kijowa. Byłyśmy gwarantkami pokoju polsko -ruskiego, choć w naszych sercach 
tkwił niepokój – czy Polacy będą dla nas łaskawi? Czy nie zrobią nam krzywdy? 
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N ie brak mi energii i zawsze walczyłam o swoje. Ludzie pytali, skąd biorę 
na to siłę. Odpowiadałam, że przecież jestem potomkinią dumnego 
rodu Babenbergów. Że czerpię z mądrości wpojonej mi przez rodziców, 
margrabiego austriackiego Leopolda III Świętego i Agnieszkę, córkę 
władcy niemieckiego. 

Po matce odziedziczyłam ambicję, która czasem uwierała i nie dawała spać 
w nocy, ale w dzień popychała mnie do działania. Nie wystarczał mi tytuł księżnej, 
marzyłam o królewskich zaszczytach. Nazywali mnie zarówno tygrysicą, lwicą czy 
smokiem, które to miana noszę dumnie, jak i jędzą – ten epitet wymyślony przez 
zazdrośników puszczałam mimo uszu.

Mój mąż, Władysław Wygnaniec, na mocy ustawy sukcesyjnej swojego ojca, 
Bolesława Krzywoustego, otrzymał we władanie dzielnicę senioralną, czyli ziemię 
krakowską, oraz rządził na odziedziczonym Śląsku. Udało się nam zatem połączyć 
moc tych dwóch ziem, jednak mój wzrok sięgał dalej. Przekonywałam męża, że 
tu nie ma miejsca na politykę prowadzoną w aksamitnych rękawiczkach. Że 
potrzeba działań żelaznej ręki. Tylko tak da się strącić pionki, jego przyrodnich 
braci, z planszy gry o władzę nad całym krajem. Żądaj wszystkich księstw 
zajętych przez braci, jeżeli uważasz się za godnego korony – powtarzałam mu do 
znudzenia. 

Powinien mnie posłuchać. Wiem, co mówię. Sama twardo rozprawiałam się 
z przeciwnikami, w tym z Piotrem Włostowicem, najbardziej wpływowym 
z wielmożów. Doprowadziłam do uwięzienia i okaleczenia tego palatyna, czyli 
najwyższego urzędnika książęcego. Pewnie wydaje ci się, że to sroga, może 
nawet przesadna kara. I pewnie masz rację. Jednak musisz pamiętać, że żyłam 
w średniowieczu, kiedy politykę prowadzono siłą. A ja – kobieta w męskim świecie – 
musiałam pokazać, że nie jestem wcale słabsza. 

Swego czasu krążyły pogłoski, że chciałam zamknąć usta palatynowi, by nie 
wyjawił światu mego sekretnego romansu z niemieckim rycerzem Dobieszem. Nic 
podobnego. Oburzałam się jedynie, jak mógł poprzeć w wyścigu o zjednoczenie 
dzielnic juniorów, młodszych braci Władysława, przeciwko memu mężowi. Ludziom 
nie mieściło się w głowie, że kobieta, choćby księżna z dumnego rodu, miesza się 
do polityki, więc moje działania tłumaczyli sobie kaprysami niewieściego serca.

Nie zawsze było nam łatwo, ale to właśnie walka z przeciwnościom losu rzeźbiła 
w nas tak niezłomną postawę. Przegraliśmy bitwę z juniorami pod Poznaniem, 
Władysław uciekł do Niemiec po pomoc, ja dzielnie broniłam Wawelu w Krakowie, 
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lecz w końcu podążyłam w ślad za małżonkiem. Potem dobijałam się i do drzwi 
cesarza niemieckiego, i do bram Watykanu, aż w końcu zjednałam dla naszej sprawy 
i cesarza, i papieża! 

Na portrecie może i wyglądam na delikatną, ale jestem tygrysicą, jak pisali o mnie 
kronikarze. Walczyłam odważnie, zdecydowanie i do upadłego. Potrafiłam ryknąć. 
Zażarcie broniłam dzieci, choć dla nich samych byłam najłagodniejsza na świecie. 
Serce mi miękło, gdy patrzyłam, jak córka zostaje cesarzową Hiszpanii, a synowie 
wracają tam, skąd wygnano Władysława, na rodzinny Śląsk. Wierzyłam, że będą 
kontynuować dzieło ojca. I moje, rzecz jasna.

40

C zujecie, jak pachną? Białe lilie – znak niewinności – rozkwitłe w tle mojego 
portretu. Taką samą woń czuję zawsze, gdy wznoszę modły ku niebu.

Pamiętam, że u nas zawsze było gwarno i wesoło. Choć wywodzę się 
z możnej węgierskiej dynastii Arpadów, to najbardziej lubiłam bawić się 
z licznym rodzeństwem i wracać o zmierzchu umorusana od stóp do głów. 

Gdy dorosłam, zaczęłam myśleć o własnych dzieciach. Jednak potem usłyszałam 
wyraźny głos Pana – nie chciał, bym zakładała rodzinę. Wolał ciszę, byśmy mogli się 
nawzajem słyszeć. Zresztą kaganek wiary żywo płonął w moim rodzie – także moje 
siostry Małgorzata i Jolenta prowadziły bogobojny żywot. Nawet nie przypuszczały, 
że potomni wyniosą je na ołtarze. 

Boga w sercu miała też moja przyszła szwagierka Salomea. Zresztą to ona zajęła się 
moją nauką. 

Potrafiłam czytać i pisać po łacinie, co nie było zbyt częste nawet wśród 
arystokratek mojej epoki. Mówiłam też po polsku, w końcu zamieszkałam w Polsce 
już jako pięciolatka. W planach był ślub, który umocniłby sojusz polsko -węgierski. 

Kiedy doszło do uroczystych zaręczyn, mieliśmy z moim przyszłym małżonkiem 
dopiero po kilkanaście lat, ale wiem, że Bolesław, książę krakowski i sandomierski, 
był mną oczarowany. 

Mój bogaty posag przydał się, by odbudować kraj zniszczony po najazdach 
Tatarów. Wiedziałam jednak, że kosztowności, piękne stroje i klejnoty mogą ulec 
zniszczeniu czy stracić wartość, a nawet stać się przedmiotem niesnasek. Dlatego 
ofiarowałam mojej nowej ojczyźnie coś więcej – „białe złoto”. Sól. Na pierwszy 
rzut oka może się wydawać, że to tani podarek, ale bez niego i potrawy, i życie tracą 
smak. Później sól miała zapewnić Polsce prawdziwe bogactwo. 

Powinnam dodać, że pomysł na solny podarunek zaczerpnęłam od mojego 
ojca, monarchy Węgier, który swego czasu ofiarował mi najbogatszą kopalnię 
w Siedmiogrodzie. Kiedy brałam ją w posiadanie, z wdzięczności wobec ojca 
i losu wrzuciłam do szybu swój zaręczynowy pierścień. A gdy dotarłam do Polski, 
przywiozłam ze sobą solnych górników i kazałam im kopać w Bochni i Wieliczce, 
gdzie prędko odnaleźli sól. Pierwszy wykopany bałwan solny był dorodny, 
imponujący, piękny. Lśnił w promieniach słońca. Ale zaraz, zaraz… Coś w nim 
zamigotało. Czy to…? Tak, to mój pierścionek, który wcześniej wrzuciłam 
w otchłań szybu węgierskiej kopalni. Ten sam! Cud nad cudy. Dziękowałam Bogu, 
że w ten sposób potwierdził słuszność moich decyzji i pobłogosławił nowemu 
przedsięwzięciu. 
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był mną oczarowany. 
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że w ten sposób potwierdził słuszność moich decyzji i pobłogosławił nowemu 
przedsięwzięciu. 
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PRZEMYSŁAWÓWNA 

J estem pierwszą Polką, o której można powiedzieć, że znane są jej 
dokładne daty urodzin i śmierci. Przyszłam na ten świat 1 września 
1288 roku, a opuściłam go 19 października 1335 roku. Wkrótce po 
narodzinach zostałam osierocona przez matkę, Ryksę szwedzką, po 
której noszę imię. W moich żyłach płynie siła jej rodu, a w końcu była 

córką skandynawskiego króla Waldemara, nieobce jej były niezłomność i odwaga 
Wikingów. Mój ojciec, Przemysł II, roztropny i mężny król polski, odszedł parę lat 
później. I to zamordowany w okrutny sposób. Na szczęście zdążył mnie nauczyć, jak 
być odważną i nie bać się świata. 

Spójrzcie tylko na mnie. No dalej. Nie bójcie się podnieść wzroku. Wiem, 
że potrafię onieśmielić. Uważano mnie za piękność swojej epoki. Te długie 
blond włosy, odkryte smukłe ramiona, oczy barwy błękitu nieba. 

Niestety, chyba wisiało nade mną fatum, bo od dzieciństwa bliscy mi ludzie zbyt 
szybko umierali. Najpierw rodzice, a potem Otton, mój narzeczony, z którym mnie 
zaręczono, gdy miałam ledwie trzy latka.

Byłam córką ostatniego Piasta z linii wielkopolskiej, doskonałą partią dla każdego, 
kto marzył o koronie Królestwa Polskiego. Kiedy więc Wacław II, król czeski, 
miał objąć też tron polski, tutejsi możnowładcy postawili mu warunek: ożenek 
z Piastówną. 

Mój narzeczony przed ślubem lubił kobiety i miał ich wiele. Nic dziwnego, niezła 
była z niego partia. Przystojny, inteligentny, miał w sobie to coś. Nasz ślub odbył 
się w katedrze praskiej, od razu też zostałam koronowana na królową polską 
i czeską. Na życzenie męża przyjęłam imię Elżbieta. Wkrótce urodziła się nam 
córeczka Agnieszka. Król cieszył się, choć czekał przecież na męskiego potomka. A ja 
cały czas czułam oddech złego na karku. Pech znów mnie dopadł. Niecałe dwa lata 
później mój mąż zmarł, zostawił mi jednak znaczne środki na utrzymanie. Potem 
zszedł z tego świata mój pasierb, Wacław III, i to jak! Przez skrytobójczy mord. 
Naprawdę zaczęłam wierzyć, że ściągam nieszczęście na drogich mi ludzi. 

Miałam kilkanaście lat, gdy po raz drugi stanęłam na ślubnym kobiercu, tym razem 
z Rudolfem Habsburgiem, który zajął trony polski i czeski. Pisano, że mąż darzył 
mnie namiętną miłością. Jednak i ten mój małżonek umarł, po krótkiej chorobie. 
W wieku dziewiętnastu lat po raz drugi zostałam wdową. Drugi mąż też o mnie 
zadbał i zostawił mi grzywny srebra. Złośliwi gadali, że to nie przypadek, że moi 
mężowie schodzą z tego świata, zostawiając mi spory spadek. Nie wiedzieli, co 
mówią. 
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okres panowania: 
1303-1305

RYKSA ELŻBIETA 
PRZEMYSŁAWÓWNA 

J estem pierwszą Polką, o której można powiedzieć, że znane są jej 
dokładne daty urodzin i śmierci. Przyszłam na ten świat 1 września 
1288 roku, a opuściłam go 19 października 1335 roku. Wkrótce po 
narodzinach zostałam osierocona przez matkę, Ryksę szwedzką, po 
której noszę imię. W moich żyłach płynie siła jej rodu, a w końcu była 

córką skandynawskiego króla Waldemara, nieobce jej były niezłomność i odwaga 
Wikingów. Mój ojciec, Przemysł II, roztropny i mężny król polski, odszedł parę lat 
później. I to zamordowany w okrutny sposób. Na szczęście zdążył mnie nauczyć, jak 
być odważną i nie bać się świata. 

Spójrzcie tylko na mnie. No dalej. Nie bójcie się podnieść wzroku. Wiem, 
że potrafię onieśmielić. Uważano mnie za piękność swojej epoki. Te długie 
blond włosy, odkryte smukłe ramiona, oczy barwy błękitu nieba. 

Niestety, chyba wisiało nade mną fatum, bo od dzieciństwa bliscy mi ludzie zbyt 
szybko umierali. Najpierw rodzice, a potem Otton, mój narzeczony, z którym mnie 
zaręczono, gdy miałam ledwie trzy latka.

Byłam córką ostatniego Piasta z linii wielkopolskiej, doskonałą partią dla każdego, 
kto marzył o koronie Królestwa Polskiego. Kiedy więc Wacław II, król czeski, 
miał objąć też tron polski, tutejsi możnowładcy postawili mu warunek: ożenek 
z Piastówną. 

Mój narzeczony przed ślubem lubił kobiety i miał ich wiele. Nic dziwnego, niezła 
była z niego partia. Przystojny, inteligentny, miał w sobie to coś. Nasz ślub odbył 
się w katedrze praskiej, od razu też zostałam koronowana na królową polską 
i czeską. Na życzenie męża przyjęłam imię Elżbieta. Wkrótce urodziła się nam 
córeczka Agnieszka. Król cieszył się, choć czekał przecież na męskiego potomka. A ja 
cały czas czułam oddech złego na karku. Pech znów mnie dopadł. Niecałe dwa lata 
później mój mąż zmarł, zostawił mi jednak znaczne środki na utrzymanie. Potem 
zszedł z tego świata mój pasierb, Wacław III, i to jak! Przez skrytobójczy mord. 
Naprawdę zaczęłam wierzyć, że ściągam nieszczęście na drogich mi ludzi. 

Miałam kilkanaście lat, gdy po raz drugi stanęłam na ślubnym kobiercu, tym razem 
z Rudolfem Habsburgiem, który zajął trony polski i czeski. Pisano, że mąż darzył 
mnie namiętną miłością. Jednak i ten mój małżonek umarł, po krótkiej chorobie. 
W wieku dziewiętnastu lat po raz drugi zostałam wdową. Drugi mąż też o mnie 
zadbał i zostawił mi grzywny srebra. Złośliwi gadali, że to nie przypadek, że moi 
mężowie schodzą z tego świata, zostawiając mi spory spadek. Nie wiedzieli, co 
mówią. 
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okres panowania: 
1320-1333

JADWIGA KALISKA

Pieniądze to nie wszystko. Od bogactwa wolałam realny wpływ na historię. A to 
mi odebrano, gdy na tron czeski wstąpił Jan Luksemburski i pojął za żonę Elżunię, 
moją pasierbicę. Pominął mnie, choć miałam pierwszeństwo, a dumna kobieta 
nigdy tego nie zapomina. Poparłam możnych panów, którzy wystąpili przeciw 
niemu, za co on w odwecie zemścił się na Henryku z Lipy, zwykłym marszałku, 
którego darzyłam sympatią. Z czasem spory wygasły, a ja żyłam dalej z Henrykiem 
u boku. Nigdy nie zdecydowałam się na kolejne zamążpójście. Chyba obawiałam 
się, że ślub ściągnie nieszczęście na mojego ukochanego. Kiedy jednak i on umarł, 
straszliwie cierpiałam. Pocieszenia szukałam w klasztorze, który kiedyś tak hojnie 
uposażyłam, że był wciąż w świetnym stanie, gdy wstąpiłam w jego mury. Dopiero 
tam odzyskałam spokój duszy.

50

M oje dzieciństwo i wczesne lata młodości giną w mrokach historii. 
Wychowano mnie w ascezie i pobożności, dbała o to zwłaszcza moja 
mama Jolenta, późniejsza błogosławiona. Może nie wiecie, ale 
w dawnych czasach dziewczynka, nastolatka, a nawet kobieta stale 
musiała mieć opiekuna w mężczyźnie. Moim był mój tato, dzięki 

jego staraniom zaręczono mnie z księciem brzeskim Władysławem Łokietkiem. 
Potem strzegł mnie i pomagał mi sam Przemysł II, król Polski. Kto mógł wtedy 
przypuszczać, że mój przyszły mąż pójdzie w jego ślady i że na jego skroniach też 
spocznie polska korona?

A przecież na samym początku Łokietek musiał się ratować ucieczką z kraju. Jego plany 
się nie powiodły, Wacław II wygrał walkę o tron. Ja nie chciałam tułać się z mężem, więc 
w przebraniu zwykłej mieszczki ukrywałam się z dziećmi u mieszczanina Gierka. Później 
mój mąż z wdzięczności uczynił go wójtem. Niebawem zmarł konkurent mego małżonka, 
Wacław, a Władysław zaczął się umacniać, w czym go zawsze wspierałam. Zresztą 
nieraz wykazywałam się odwagą, na przykład wtedy, gdy podczas buntu mieszczan 
krakowskich pod wójtem Albertem zostałam na Wawelu i dowodziłam obroną 
zamku. Ja, kobieta – przypominam.

Angażowałam się w rządy, pomagałam mężowi zdobyć koronę, spotykałam się 
z jego przeciwnikami, pozyskiwałam sojuszników. Mówiono nawet, że Władysław 
jest głową kraju, ale ja jestem szyją, która nim kieruje. Miałam smykałkę do 
polityki. W każdym razie moje zabiegi przyniosły efekt. Doczekaliśmy się koronacji, 
i to we dwoje. Przyjęłam zaszczytny tytuł królowej Polski. 

Cieszyły mnie honory. Ale lubiłam też doglądać ogniska domowego. To dla mnie 
żadna ujma, cieszyłam się, że z małżonkiem godzimy jedno z drugim. Mieliśmy 
aż sześcioro potomków. Co prawda los nas doświadczył i zabrał dwóch synów, 
lecz wynagrodził to narodzinami synka Kazimierza, przyszłego króla Polski 
o przydomku Wielki! Drżałam ze strachu, gdy zapadł na ciężką chorobę, na 
szczęście jednak wyzdrowiał. Cud nad cudy, może za wstawiennictwem bogobojnej 
Kingi, mojej ciotki. Byłam też bardzo dumna z mojej córki Elżbiety, po ojcu 
Łokietkówny, która rządziła na południu. Patrzyłam z podziwem, jaka jest biegła 
w politykowaniu. Wiedziałam, że wesprze małego Kazika w pierwszych chwilach 
panowania.

Cieszyłam się szacunkiem męża. Może nie powinnam ci tego mówić, ale musisz 
wiedzieć, że oddał mi własną pieczęć. Tak jakby uznał, że przyda się ona bardziej 
mnie niż jemu. Raz nawet zabrałam ją ze sobą w podróż. Mąż nie mógł w tym czasie 
podpisać żadnych dokumentów!
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okres panowania: 
1320-1333

JADWIGA KALISKA

Pieniądze to nie wszystko. Od bogactwa wolałam realny wpływ na historię. A to 
mi odebrano, gdy na tron czeski wstąpił Jan Luksemburski i pojął za żonę Elżunię, 
moją pasierbicę. Pominął mnie, choć miałam pierwszeństwo, a dumna kobieta 
nigdy tego nie zapomina. Poparłam możnych panów, którzy wystąpili przeciw 
niemu, za co on w odwecie zemścił się na Henryku z Lipy, zwykłym marszałku, 
którego darzyłam sympatią. Z czasem spory wygasły, a ja żyłam dalej z Henrykiem 
u boku. Nigdy nie zdecydowałam się na kolejne zamążpójście. Chyba obawiałam 
się, że ślub ściągnie nieszczęście na mojego ukochanego. Kiedy jednak i on umarł, 
straszliwie cierpiałam. Pocieszenia szukałam w klasztorze, który kiedyś tak hojnie 
uposażyłam, że był wciąż w świetnym stanie, gdy wstąpiłam w jego mury. Dopiero 
tam odzyskałam spokój duszy.

50

M oje dzieciństwo i wczesne lata młodości giną w mrokach historii. 
Wychowano mnie w ascezie i pobożności, dbała o to zwłaszcza moja 
mama Jolenta, późniejsza błogosławiona. Może nie wiecie, ale 
w dawnych czasach dziewczynka, nastolatka, a nawet kobieta stale 
musiała mieć opiekuna w mężczyźnie. Moim był mój tato, dzięki 

jego staraniom zaręczono mnie z księciem brzeskim Władysławem Łokietkiem. 
Potem strzegł mnie i pomagał mi sam Przemysł II, król Polski. Kto mógł wtedy 
przypuszczać, że mój przyszły mąż pójdzie w jego ślady i że na jego skroniach też 
spocznie polska korona?

A przecież na samym początku Łokietek musiał się ratować ucieczką z kraju. Jego plany 
się nie powiodły, Wacław II wygrał walkę o tron. Ja nie chciałam tułać się z mężem, więc 
w przebraniu zwykłej mieszczki ukrywałam się z dziećmi u mieszczanina Gierka. Później 
mój mąż z wdzięczności uczynił go wójtem. Niebawem zmarł konkurent mego małżonka, 
Wacław, a Władysław zaczął się umacniać, w czym go zawsze wspierałam. Zresztą 
nieraz wykazywałam się odwagą, na przykład wtedy, gdy podczas buntu mieszczan 
krakowskich pod wójtem Albertem zostałam na Wawelu i dowodziłam obroną 
zamku. Ja, kobieta – przypominam.

Angażowałam się w rządy, pomagałam mężowi zdobyć koronę, spotykałam się 
z jego przeciwnikami, pozyskiwałam sojuszników. Mówiono nawet, że Władysław 
jest głową kraju, ale ja jestem szyją, która nim kieruje. Miałam smykałkę do 
polityki. W każdym razie moje zabiegi przyniosły efekt. Doczekaliśmy się koronacji, 
i to we dwoje. Przyjęłam zaszczytny tytuł królowej Polski. 

Cieszyły mnie honory. Ale lubiłam też doglądać ogniska domowego. To dla mnie 
żadna ujma, cieszyłam się, że z małżonkiem godzimy jedno z drugim. Mieliśmy 
aż sześcioro potomków. Co prawda los nas doświadczył i zabrał dwóch synów, 
lecz wynagrodził to narodzinami synka Kazimierza, przyszłego króla Polski 
o przydomku Wielki! Drżałam ze strachu, gdy zapadł na ciężką chorobę, na 
szczęście jednak wyzdrowiał. Cud nad cudy, może za wstawiennictwem bogobojnej 
Kingi, mojej ciotki. Byłam też bardzo dumna z mojej córki Elżbiety, po ojcu 
Łokietkówny, która rządziła na południu. Patrzyłam z podziwem, jaka jest biegła 
w politykowaniu. Wiedziałam, że wesprze małego Kazika w pierwszych chwilach 
panowania.

Cieszyłam się szacunkiem męża. Może nie powinnam ci tego mówić, ale musisz 
wiedzieć, że oddał mi własną pieczęć. Tak jakby uznał, że przyda się ona bardziej 
mnie niż jemu. Raz nawet zabrałam ją ze sobą w podróż. Mąż nie mógł w tym czasie 
podpisać żadnych dokumentów!
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okres panowania: 
1333-1339

ALDONA ANNA  
GIEDYMINÓWNA

T o ja, córka wielkiego księcia Litwy Giedymina. Od początku przeczuwałam, 
że w gwiazdach zapisano mi świetlaną przyszłość. I koronę królowej. Nie 
myliłam się ani trochę.

Moje małżeństwo z Kazimierzem Wielkim, zaaranżowane przez rodziców, 
przypieczętowało sojusz między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem 

Polskim. Połączyliśmy siły i ramię w ramię wystąpiliśmy przeciw wrogowi – zakonowi 
krzyżackiemu. Nikt wówczas nie przypuszczał, że nasze małżeństwo stanie się preludium, 
czyli wstępem, do długotrwałej unii polsko -litewskiej! Musisz wiedzieć, że było to 
wydarzenie wielkiej rangi i nie miało precedensu, to znaczy nic podobnego nie miało 
wcześniej miejsca. Dziś żyjecie w Unii Europejskiej, która łączy dwadzieścia osiem krajów. 
Kto wie, czy gdyby w średniowieczu nie powstawały pierwsze unie, to czy cała Europa 
potrafiłaby się teraz zjednoczyć. Byłam jeszcze nastolatką, kiedy przeprowadziłam się do 
obcego kraju, zmieniłam język i obyczaje. Porzuciłam wierzenia moich przodków i stałam 
się chrześcijanką. Pożegnałam się z pogańskim imieniem Aldona, przyjęłam chrzest, a wraz 
z nim nowe imię – Anna. Ze ślubem jednak zwlekano. Cieszyłam się na myśl o małżeństwie, 
czego niestety nie można powiedzieć o moim przyszłym mężu. Bronił się przed ślubem 
rękami i nogami, do ołtarza zaciągnięto go siłą! Co było potem? Nie wiem, czy mogę nazwać 
to miłością, ale nie było nam najgorzej. Mój mąż, dumny, a może chwilami zarozumiały, nie 
słuchał moich rad. Za to zawsze pocieszałam go, gdy coś szło nie po jego myśli.

Może dlatego nazywano mnie wesołą królową. Nie znosiłam nudy. Lubiłam 
przejażdżki konne, polowania, zabawy, turnieje, tańce, muzykę i śpiew. 

Kronikarz Długosz napisał o mnie: 

„nawet w czasie podróży wozem jechały przed nią bębny, harfy i skrzypce, i różnego 
rodzaju instrumenty grające do taktu”. 

Cieszyły mnie kolorowe szaty i kosztowne świecidełka. Nie byłam jak inne poważne 
damy na europejskich dworach. Byłam pełną życia Litwinką. Nie rozumiem, czemu 
miałabym chodzić z nosem na kwintę, skoro świat jest taki piękny. 

Może kobiet w życiu Kazimierza Wielkiego było sporo, ale królowa tylko jedna. Kiedy 
umarł mój teść Władysław Łokietek, król Polski, mimo gwałtownych protestów 
dotychczasowej królowej zostaliśmy wraz z Kazimierzem koronowani. Spełniły się 
moje marzenia.

Teściowa za mną nie przepadała. Bolało ją, że kiedyś byłam poganką i lubiłam 
świecką, niepobożną muzykę. Ponoć drażniło ją moje radosne usposobienie i nieraz 
głośne zachowanie. Pewnie wolałaby mieć za synową kobietę cichą i szarą jak 
myszka. Niedoczekanie! Na szczęście w tym sporze Kazimierz ujmował się za mną 
i nie wiadomo jakim cudem namówił matkę do opuszczenia dworu. Dwóm królowym 
było tu za ciasno. Pozostała tylko jedna. Ale koniec żalów. Muzyka!
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okres panowania: 
1333-1339

ALDONA ANNA  
GIEDYMINÓWNA

T o ja, córka wielkiego księcia Litwy Giedymina. Od początku przeczuwałam, 
że w gwiazdach zapisano mi świetlaną przyszłość. I koronę królowej. Nie 
myliłam się ani trochę.

Moje małżeństwo z Kazimierzem Wielkim, zaaranżowane przez rodziców, 
przypieczętowało sojusz między Wielkim Księstwem Litewskim a Królestwem 

Polskim. Połączyliśmy siły i ramię w ramię wystąpiliśmy przeciw wrogowi – zakonowi 
krzyżackiemu. Nikt wówczas nie przypuszczał, że nasze małżeństwo stanie się preludium, 
czyli wstępem, do długotrwałej unii polsko -litewskiej! Musisz wiedzieć, że było to 
wydarzenie wielkiej rangi i nie miało precedensu, to znaczy nic podobnego nie miało 
wcześniej miejsca. Dziś żyjecie w Unii Europejskiej, która łączy dwadzieścia osiem krajów. 
Kto wie, czy gdyby w średniowieczu nie powstawały pierwsze unie, to czy cała Europa 
potrafiłaby się teraz zjednoczyć. Byłam jeszcze nastolatką, kiedy przeprowadziłam się do 
obcego kraju, zmieniłam język i obyczaje. Porzuciłam wierzenia moich przodków i stałam 
się chrześcijanką. Pożegnałam się z pogańskim imieniem Aldona, przyjęłam chrzest, a wraz 
z nim nowe imię – Anna. Ze ślubem jednak zwlekano. Cieszyłam się na myśl o małżeństwie, 
czego niestety nie można powiedzieć o moim przyszłym mężu. Bronił się przed ślubem 
rękami i nogami, do ołtarza zaciągnięto go siłą! Co było potem? Nie wiem, czy mogę nazwać 
to miłością, ale nie było nam najgorzej. Mój mąż, dumny, a może chwilami zarozumiały, nie 
słuchał moich rad. Za to zawsze pocieszałam go, gdy coś szło nie po jego myśli.

Może dlatego nazywano mnie wesołą królową. Nie znosiłam nudy. Lubiłam 
przejażdżki konne, polowania, zabawy, turnieje, tańce, muzykę i śpiew. 

Kronikarz Długosz napisał o mnie: 

„nawet w czasie podróży wozem jechały przed nią bębny, harfy i skrzypce, i różnego 
rodzaju instrumenty grające do taktu”. 

Cieszyły mnie kolorowe szaty i kosztowne świecidełka. Nie byłam jak inne poważne 
damy na europejskich dworach. Byłam pełną życia Litwinką. Nie rozumiem, czemu 
miałabym chodzić z nosem na kwintę, skoro świat jest taki piękny. 

Może kobiet w życiu Kazimierza Wielkiego było sporo, ale królowa tylko jedna. Kiedy 
umarł mój teść Władysław Łokietek, król Polski, mimo gwałtownych protestów 
dotychczasowej królowej zostaliśmy wraz z Kazimierzem koronowani. Spełniły się 
moje marzenia.

Teściowa za mną nie przepadała. Bolało ją, że kiedyś byłam poganką i lubiłam 
świecką, niepobożną muzykę. Ponoć drażniło ją moje radosne usposobienie i nieraz 
głośne zachowanie. Pewnie wolałaby mieć za synową kobietę cichą i szarą jak 
myszka. Niedoczekanie! Na szczęście w tym sporze Kazimierz ujmował się za mną 
i nie wiadomo jakim cudem namówił matkę do opuszczenia dworu. Dwóm królowym 
było tu za ciasno. Pozostała tylko jedna. Ale koniec żalów. Muzyka!
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okres panowania: 
1365-1370

JADWIGA ŻAGAŃSKA

C zekała mnie trudna próba. Z jednej strony zaszczyt – miałam wyjść za 
polskiego króla Kazimierza, zwanego Wielkim – z drugiej spore wyzwanie, 
bo narzeczony był ode mnie znacznie starszy. Ja podlotek, on przeżył już 
półwiecze. Nie wyobrażałam sobie, co nas może łączyć. Jednak mój tato, 
Henryk Żelazny, książę żagański, zadecydował. Starałam się mu ufać. 

Chyba nie zgotowałby mi złego losu?

Ale trudności piętrzyły się od samego początku. Nie byłam pierwszą żoną króla. 
W dodatku mojemu małżonkowi towarzyszyły skandale. Ponoć był bigamistą. To 
znaczy, że zawarł nowy związek małżeński – ze mną – chociaż poprzednia małżonka, 
którą odprawił, jeszcze żyła, a on nie dostał od papieża unieważnienia małżeństwa. 
Jego poprzednia żona, Adelajda Heska, nie cieszyła się na wieść o naszym ślubie, 
wysłała nam list pełen kalumnii, w którym podważała legalność naszego związku. 
Podobno król posługiwał się sfałszowanym dokumentem. W takim razie byłam 
tylko królewską nałożnicą! Nie chciałam w to wierzyć. Ale nie dziwiłam się 
protestom Adelajdy. Sama zaczynałam się obawiać, że król ma za nic święty węzeł 
małżeński, skoro tak go zawiązuje i rozwiązuje wedle własnej woli. A co jeśli i mnie 
także odeśle bez zbędnych ceregieli?

Uspokoiłam się trochę, gdy poczułam na skroniach ciężar królewskiej korony 
i władzy. Ze zwykłej księżniczki żagańskiej zmieniłam się w polską królową. To 
wynagrodziło mi dotychczasowe perturbacje.

Jednak wolałam trzymać się z dala od polityki. Wiedziałam swoje, ale zatrzymywałam 
to dla siebie, nie miałam potrzeby ujawniania poglądów. Starałam się cieszyć życiem. 
Lubiłam odpoczywać wraz z królem w naszej ukochanej rezydencji w Żarnowcu. Ku 
mojemu zdziwieniu mimo różnicy wieku nasze stosunki dobrze się układały, czego 
namacalnym dowodem były narodziny kolejnych dzieci.

Dlaczego król zamienił byłą żonę na mnie? Desperacko pragnął męskiego potomka. 
Dotychczas nie urodził mu się synek. Rozumiałam, że to dla niego ważne. W końcu 
to sprawa wagi państwowej. Gdyby nie przyszedł na świat królewicz, Kazimierz 
Wielki byłby ostatnim Piastem na polskim tronie. 

Wydałam na świat trzy córki. Jedna z moich wnuczek, Anna Cylejska, miała 
w przyszłości zostać żoną króla Władysława Jagiełły – ale przecież sama ci o tym 
opowie. Widziałam, że moja pozycja na dworze staje się coraz mocniejsza, 
dwórki i możni panowie kłaniali mi się w pas. Lecz czułam na sobie ciężki, 
wyczekujący i niecierpliwy wzrok męża. Stawka była wysoka. Czy nasze dzieci będą 
tylko pionkami w dynastycznej grze? Czy ja byłam tylko pionkiem o rzeźbionym 
w marmurze obliczu damy, mającym sprowadzić na świat królewskiego 
następcę? Chcę wierzyć, że nie.

6362

Zeskanuj kod i posłuchaj królowej

okres panowania: 
1365-1370

JADWIGA ŻAGAŃSKA

C zekała mnie trudna próba. Z jednej strony zaszczyt – miałam wyjść za 
polskiego króla Kazimierza, zwanego Wielkim – z drugiej spore wyzwanie, 
bo narzeczony był ode mnie znacznie starszy. Ja podlotek, on przeżył już 
półwiecze. Nie wyobrażałam sobie, co nas może łączyć. Jednak mój tato, 
Henryk Żelazny, książę żagański, zadecydował. Starałam się mu ufać. 

Chyba nie zgotowałby mi złego losu?

Ale trudności piętrzyły się od samego początku. Nie byłam pierwszą żoną króla. 
W dodatku mojemu małżonkowi towarzyszyły skandale. Ponoć był bigamistą. To 
znaczy, że zawarł nowy związek małżeński – ze mną – chociaż poprzednia małżonka, 
którą odprawił, jeszcze żyła, a on nie dostał od papieża unieważnienia małżeństwa. 
Jego poprzednia żona, Adelajda Heska, nie cieszyła się na wieść o naszym ślubie, 
wysłała nam list pełen kalumnii, w którym podważała legalność naszego związku. 
Podobno król posługiwał się sfałszowanym dokumentem. W takim razie byłam 
tylko królewską nałożnicą! Nie chciałam w to wierzyć. Ale nie dziwiłam się 
protestom Adelajdy. Sama zaczynałam się obawiać, że król ma za nic święty węzeł 
małżeński, skoro tak go zawiązuje i rozwiązuje wedle własnej woli. A co jeśli i mnie 
także odeśle bez zbędnych ceregieli?

Uspokoiłam się trochę, gdy poczułam na skroniach ciężar królewskiej korony 
i władzy. Ze zwykłej księżniczki żagańskiej zmieniłam się w polską królową. To 
wynagrodziło mi dotychczasowe perturbacje.

Jednak wolałam trzymać się z dala od polityki. Wiedziałam swoje, ale zatrzymywałam 
to dla siebie, nie miałam potrzeby ujawniania poglądów. Starałam się cieszyć życiem. 
Lubiłam odpoczywać wraz z królem w naszej ukochanej rezydencji w Żarnowcu. Ku 
mojemu zdziwieniu mimo różnicy wieku nasze stosunki dobrze się układały, czego 
namacalnym dowodem były narodziny kolejnych dzieci.

Dlaczego król zamienił byłą żonę na mnie? Desperacko pragnął męskiego potomka. 
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ELŻBIETA BOŚNIACZKA
W spółcześni mówili, że jestem najpiękniejszą spośród kobiet na 

europejskich tronach. Czy widzisz bijący ode mnie królewski 
majestat? No dobrze, korona nie zdobi mojej skroni, ale nie bądźmy 
drobiazgowi. I co prawda moja noga nigdy nie postała w Polsce, ale 
kiedy mój małżonek, Ludwik Węgierski, został królem tego obcego 

dla mnie kraju, zaczęłam używać łacińskiego tytułu Regina Poloniae, co oznacza 
królową Polski.

Mówią o mnie Bośniaczka, bo moim ojcem był ban, czyli władca, Bośni, a matką 
Piastówna z krwi i kości, Elżbieta kujawska. Po jej śmierci prędko trafiłam na dwór 
węgierski, pod opiekę mojej możnej teściowej, Elżbiety Łokietkówny. Tam moja 
uroda przyciągnęła uwagę Ludwika, króla, który był wtedy wdowcem. 

Zostałam królową, mając czternaście lat. W gorącej wodzie kąpana, mówili. Niczego 
się nie bałam. Nawet raz pod wpływem impulsu ukradłam w Zadarze palec świętego 
Symeona (dzisiaj – Szymona). Za karę dostałam silnych mdłości. Czym prędzej 
oddałam więc relikwię i hojnie obdarowałam kościół. 

Nie będę ukrywać, że woda sodowa uderzyła mi, wówczas młodej monarchini, 
do głowy. Sądziłam, że mogę wszystko, a moje życzenie jest rozkazem. Dopiero 
z wiekiem odkryłam, że pozycji i szacunku nie zdobywa się z dnia na dzień i że nie 
są za darmo.

Urodziłam się nie tylko piękna, ale też ambitna. Długo żyłam w cieniu teściowej. 
I męża, monarchy wielkiego formatu. Przyćmiewał mnie i nie liczył się z moim 
zdaniem w kwestiach polityki. Nie twierdzę, że był maminsynkiem, lecz o radę wolał 
pytać swoją matkę, nie mnie, chociaż znałam się na polityce. 

Sprawy przyjęły zupełnie inny obrót, kiedy Ludwik odszedł na tamten świat, 
a i teściowa też już nie żyła. Złapałam wiatr w żagle. Zostałam regentką, co 
znaczy, że rządziłam w imieniu moich jeszcze nieletnich dzieci. (W pewnym 
sensie twoi rodzice też są regentami, podejmują ważniejsze decyzje za ciebie). 
W końcu zajęłam należne mi miejsce na scenie politycznej. Do głosu doszły moja 
ambicja i długo tłumiony instynkt władzy. Dodam, że przez kilkanaście pierwszych 
lat małżeństwa tylko raz zaszłam w ciążę, a nasza córka nie żyła długo. Dopiero 
znacznie później zaczęły się nam rodzić córki, którym mój mąż wyszukał zacnych 
wybranków. 

Polak, Węgier, dwa bratanki, i do szabli, i do szklanki. Znasz to powiedzenie? Nasze 
kraje łączy przyjaźń sięgająca korzeniami średniowiecza, a sojusz polsko -węgierski 
zawarty za moich czasów najlepiej tego dowodzi. W końcu jestem częściowo Polką. 
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Dlatego zgodziłam się, by moja córka Jadwinia zasiadła na polskim tronie. A o tron 
węgierski dla córki Marii walczyłam jak lwica.

Bywałam bezwzględna, przynajmniej tak mówiono. Lecz ja wiedziałam, że 
nie mogę pokazać słabości. A miałam sporo wrogów, pretendentów, czyli 
kandydatów, do tronu węgierskiego, którzy tylko czekali na moje najmniejsze 
potknięcie. Gdy trzeba stać wyprostowaną jak struna, z wysoko i dumnie 
uniesionym czołem, trudno pochylić się nad losem prostego poddanego, to prawda. 
Ale nie byłam bez serca. Czasem tylko musiałam je chronić w twardej zbroi, żeby 
nie pokazać słabości. Miejcie to w pamięci, gdy mnie wspomnicie.

68

T ak sądzicie? Że suknia i zbroja, które mam na sobie, jakoś się kłócą? Może. 
Ale cóż innego mogła przywdziewać kobieta -król? Taka jestem. Mocna 
i wrażliwa. W tej pozornej sprzeczności tkwi moja siła. 

Niby to poliglotka, bo władałam pięcioma językami, mól 
książkowy, dyplomatka, no i piękność – wysoka, o zgrabnej figurze 

i długich włosach – ale nie wahałam się poprowadzić wyprawy zbrojnej 
na Ruś Czerwoną. Do tańca i do różańca, mówili. Od uczt i zabaw nie 
stroniłam, ale wiedziałam, kiedy przywdziać pokutną włosiennicę i oddać 
klejnoty i drogie szaty na wszechnicę krakowską. Nie do końca rozumiem, 
dlaczego potem wynieśli mnie na ołtarze. Jaka ze mnie święta? Raczej 
kobieta z krwi i kości.

Ale od początku. Nie będę owijać w bawełnę. Życie mnie nie oszczędzało. Moi 
rodzice, król Ludwik Węgierski i Elżbieta Bośniaczka, niezbyt się ucieszyli 
z moich narodzin. Byłam trzecią córką, oni zaś pragnęli męskiego potomka, który 
zapewniłby ciągłość rodu. A gdy umarła moja najstarsza siostra, Kasia, to już 
w ogóle mama i tata zaczęli drżeć o losy kraju. Kto zasiądzie na tronie Węgier? 
Wtedy moi rodzice nie znali na to pytanie odpowiedzi.

Może trudno w to uwierzyć, ale znaleźli mi męża, kiedy miałam cztery latka. Odbyły 
się wtedy moje symboliczne zaręczyny z Wilhelmem Habsburgiem, po czym ja 
wyjechałam do jego domu, na dwór wiedeński, a on został w moim, w Budzie. 
Odwiedzaliśmy się często i muszę przyznać, że wybrany przez rodziców kandydat 
zdobył moje serce. Nie mogłam się doczekać chwili, gdy będziemy mieć po 
kilkanaście lat i weźmiemy prawdziwy ślub! 

Wtedy jednak umarł mój ojciec, a rządy w kraju przejęła matka – nie brakowało jej 
ambicji, poza tym nie przepadała za swoim przyszłym zięciem. Moja siostra Marysia 
miała zostać królową Węgier, ja otrzymać koronę Polski. Moje życie zmieniło się 
w mgnieniu oka. Przybyłam na Wawel i zostałam koronowana na króla Polski. 
Kobieta nie mogła wówczas samodzielnie sprawować władzy jako królowa, dlatego 
zostałam królem, by nie było wątpliwości, kto tu rządzi. Oczywiście tytuł monarchy 
nie przypadł mi za darmo, lecz za cenę przywilejów dla szlachty. Ale udało się, 
zostałam władczynią kraju, w którym kobiety zwykle nie sprawowały rządów.

Byłoby pięknie, gdyby nie kazano mi zapomnieć o ukochanym Wilhelmie. Teraz 
moim mężem miał zostać Jagiełło. Wpadłam w czarną rozpacz. Słyszałam, że 
Litwin to puszczański potwór podobny do niedźwiedzia. Niepiśmienny poganin. 
Barbarzyńca. Na nic się zdały zabiegi Habsburga, nasze schadzki w klasztorze 
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kilkanaście lat i weźmiemy prawdziwy ślub! 

Wtedy jednak umarł mój ojciec, a rządy w kraju przejęła matka – nie brakowało jej 
ambicji, poza tym nie przepadała za swoim przyszłym zięciem. Moja siostra Marysia 
miała zostać królową Węgier, ja otrzymać koronę Polski. Moje życie zmieniło się 
w mgnieniu oka. Przybyłam na Wawel i zostałam koronowana na króla Polski. 
Kobieta nie mogła wówczas samodzielnie sprawować władzy jako królowa, dlatego 
zostałam królem, by nie było wątpliwości, kto tu rządzi. Oczywiście tytuł monarchy 
nie przypadł mi za darmo, lecz za cenę przywilejów dla szlachty. Ale udało się, 
zostałam władczynią kraju, w którym kobiety zwykle nie sprawowały rządów.

Byłoby pięknie, gdyby nie kazano mi zapomnieć o ukochanym Wilhelmie. Teraz 
moim mężem miał zostać Jagiełło. Wpadłam w czarną rozpacz. Słyszałam, że 
Litwin to puszczański potwór podobny do niedźwiedzia. Niepiśmienny poganin. 
Barbarzyńca. Na nic się zdały zabiegi Habsburga, nasze schadzki w klasztorze 
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okres panowania: 
1402- 1416

ANNA CYLEJSKA

O d małego marzyło mi się, że będę kimś ważnym. W końcu byłam wnuczką 
samego Kazimierza Wielkiego, płynęła we mnie Piastowska krew. Byłam 
z tego dumna, bo tak wychowali mnie rodzice – hrabia cylejski Wilhelm von 
Cilli i Anna, córka króla, który zostawił kraj murowany. Pragnęłam korony, 
niestety los zdecydował inaczej.

Polskie poselstwo przybyło do Celje, prosząc o moją rękę dla króla Władysława 
Jagiełły, świeżego wdowca, który chciał utrzymać się na polskim tronie. Uważał, 
że stanowię niezłą partię, choć byłam uboga i niepiękna. Za to byłam Piastówną 
po kądzieli, czyli w żeńskiej linii, a konkretniej po mamie. Podobno moja kuzynka, 
Jadwiga Andegaweńska, poprzednia żona Jagiełły, życzyła sobie, bym zastąpiła ją na 
tronie, gdy ona zejdzie z tego świata. Moja poprzedniczka była niezwykła, wysoko 
postawiła mi poprzeczkę. Pragnęłam jej dorównać.

Moje dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Matka po śmierci ojca 
powtórnie wyszła za mąż i zajęła się własnymi sprawami, mnie zostawiając 
pod opieką stryja. I nagle zostałam królową. Która z nas by tego nie 
pragnęła? Byłam szczęśliwa, przecież małżeństwo z królem było wtedy 
jednym z największych wyróżnień dla kobiety. 

Początkowo Jagiełło zwlekał ze ślubem. Doszły mnie słuchy, że nie urzekła go moja uroda. 
Na szczęście zrozumiał, że wygląd to nie wszystko. Swoją drogą, ty też o tym pamiętaj!

Nadszedł wreszcie dzień naszego ślubu w katedrze wawelskiej, niedługo potem w tym 
samym miejscu odbyła się moja koronacja. Kalendarz krakowski podaje: 

„Stanęła tedy księżniczka szczęśliwie w mieście krakowskim i lubo przed niejakim 
czasem uleciało orlątko nasze w strony dalekie, teraz jednak za miłościwym 
zrządzeniem niebios wróciło jakby cudem do Polski”.

Lubiłam Kraków, bez dwóch zdań, choć przepadałam też za podróżami. Niestety 
rzadko towarzyszyłam mężowi w wyprawach. Jakoś często okazywało się, że ma coś do 
załatwienia z daleka ode mnie – sprawiało mi to ból. Nie chcę, ale muszę powtórzyć tu 
plotki, które o mnie krążyły. Nieżyczliwi gadali, że byłam niewierna mężowi. Jedno jest 
pewne – zgodnie z ówczesnym obyczajem na dworze zawsze otaczał mnie wianuszek 
wielbicieli. Ale chyba każdą kobietę cieszy, gdy się podoba, prawda?

Nie chciałabym być nieskromna, ale to dzięki mnie udało się uniknąć chaosu 
w kraju i przedłużyć trwanie władzy królewskiej. Kiedy zmarła Jadwiga, król Polski, 
poddani uważali, że zakończyła się misja Jagiełły i może on wracać do litewskich 
borów. Żeby ostać się na tronie, potrzebował nie byle jakiej żony. Ja, Piastówna ze 
wspaniałego rodu, miałam większe prawa do tronu niż on sam. Byłam dla niego 
stworzona. I tak oto ja, kopciuszek, zostałam królową. A mówią, że życie to nie bajka. 

7776

Zeskanuj kod i posłuchaj królowej

okres panowania: 
1402- 1416

ANNA CYLEJSKA

O d małego marzyło mi się, że będę kimś ważnym. W końcu byłam wnuczką 
samego Kazimierza Wielkiego, płynęła we mnie Piastowska krew. Byłam 
z tego dumna, bo tak wychowali mnie rodzice – hrabia cylejski Wilhelm von 
Cilli i Anna, córka króla, który zostawił kraj murowany. Pragnęłam korony, 
niestety los zdecydował inaczej.

Polskie poselstwo przybyło do Celje, prosząc o moją rękę dla króla Władysława 
Jagiełły, świeżego wdowca, który chciał utrzymać się na polskim tronie. Uważał, 
że stanowię niezłą partię, choć byłam uboga i niepiękna. Za to byłam Piastówną 
po kądzieli, czyli w żeńskiej linii, a konkretniej po mamie. Podobno moja kuzynka, 
Jadwiga Andegaweńska, poprzednia żona Jagiełły, życzyła sobie, bym zastąpiła ją na 
tronie, gdy ona zejdzie z tego świata. Moja poprzedniczka była niezwykła, wysoko 
postawiła mi poprzeczkę. Pragnęłam jej dorównać.

Moje dzieciństwo nie należało do najłatwiejszych. Matka po śmierci ojca 
powtórnie wyszła za mąż i zajęła się własnymi sprawami, mnie zostawiając 
pod opieką stryja. I nagle zostałam królową. Która z nas by tego nie 
pragnęła? Byłam szczęśliwa, przecież małżeństwo z królem było wtedy 
jednym z największych wyróżnień dla kobiety. 

Początkowo Jagiełło zwlekał ze ślubem. Doszły mnie słuchy, że nie urzekła go moja uroda. 
Na szczęście zrozumiał, że wygląd to nie wszystko. Swoją drogą, ty też o tym pamiętaj!

Nadszedł wreszcie dzień naszego ślubu w katedrze wawelskiej, niedługo potem w tym 
samym miejscu odbyła się moja koronacja. Kalendarz krakowski podaje: 

„Stanęła tedy księżniczka szczęśliwie w mieście krakowskim i lubo przed niejakim 
czasem uleciało orlątko nasze w strony dalekie, teraz jednak za miłościwym 
zrządzeniem niebios wróciło jakby cudem do Polski”.

Lubiłam Kraków, bez dwóch zdań, choć przepadałam też za podróżami. Niestety 
rzadko towarzyszyłam mężowi w wyprawach. Jakoś często okazywało się, że ma coś do 
załatwienia z daleka ode mnie – sprawiało mi to ból. Nie chcę, ale muszę powtórzyć tu 
plotki, które o mnie krążyły. Nieżyczliwi gadali, że byłam niewierna mężowi. Jedno jest 
pewne – zgodnie z ówczesnym obyczajem na dworze zawsze otaczał mnie wianuszek 
wielbicieli. Ale chyba każdą kobietę cieszy, gdy się podoba, prawda?

Nie chciałabym być nieskromna, ale to dzięki mnie udało się uniknąć chaosu 
w kraju i przedłużyć trwanie władzy królewskiej. Kiedy zmarła Jadwiga, król Polski, 
poddani uważali, że zakończyła się misja Jagiełły i może on wracać do litewskich 
borów. Żeby ostać się na tronie, potrzebował nie byle jakiej żony. Ja, Piastówna ze 
wspaniałego rodu, miałam większe prawa do tronu niż on sam. Byłam dla niego 
stworzona. I tak oto ja, kopciuszek, zostałam królową. A mówią, że życie to nie bajka. 
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okres panowania: 
1454-1492

ELŻBIETA RAKUSZANKA
N azywam się Elżbieta Habsburżanka, choć w moim nowym polskim 

królestwie zwą mnie raczej Rakuszanką – od dawnej nazwy Austrii: 
Rakuzy. Jestem córką niemieckiego króla Albrechta II Habsburga i Elżbiety 
Luksemburskiej. Pochodzę więc z zacnego rodu, lecz moje dzieciństwo, część 
życia powszechnie uważana za czas błogi i niewinny, do najszczęśliwszych 

nie należało. Wcześnie straciłam mamę i tatka, a moim wychowaniem zajął się mój 
zdziwaczały i skąpy krewny. Mimo że się nam nie przelewało, otrzymałam gruntowne 
wykształcenie, walutę, która nigdy nie traci na wartości. Mówiłam i po łacinie, i po 
polsku, co podobało się poddanym. Za to nie byłam pięknością – przekonywałam się 
o tym za każdym razem, gdy przeglądałam się w lustrze. 

Myślę, że miałam małe szanse na zamążpójście, jednak los się do mnie uśmiechnął, bo 
na dworze zjawiło się polskie poselstwo, by prosić o moją rękę. Przybyłam zatem do 
Krakowa i wyszłam za króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Jemu podobno kazano 
zamknąć oczy i pojąć mnie za żonę dla dobra kraju. Uroczystości ślubne trwały tydzień, 
a nasze zgodne i harmonijne małżeństwo prawie cztery dekady. Jak już mówiłam, nigdy 
nie byłam pięknością, jednak nie tylko uroda się liczy. Miałam wiele talentów, dzięki 
czemu zdobyłam miłość i szacunek męża. Z osobna niedoskonali, razem tworzyliśmy 
idealny królewski duet. Urodziłam królowi trzynaścioro dzieci, zapewniając mu to, czego 
nikt inny nie mógł mu zapewnić – przedłużenie królewskiego rodu.

Zostałam matką królów. Czterech moich synów – Władysław Jagiellończyk, Jan 
I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt Stary – zasiadło na tronie. Dwaj 
synowie poświęcili się Bogu: Fryderyk został arcybiskupem, a Kazimierza po śmierci 
ogłoszono świętym. Sześć córek, dzięki moim dyplomatycznym staraniom, weszło 
do największych europejskich rodów. Moje dzieci władały zarówno Polską, jak 
i innymi krajami Europy. Raz serce pękało mi z żalu, gdy opłakiwałam śmierć tych 
synów i córek, którzy przede mną odeszli z tego świata, a raz pęczniało z dumy, 
ponieważ doczekałam chwili, gdy moi potomkowie zasiadali na tronie.

Kiedy wychodziłam za Kazimierza Jagiellończyka, koronowano mnie na polską 
królową i wielką księżną litewską w jednej osobie. Gdy zmarł mój brat, Władysław 
zwany Pogrobowcem, odziedziczyłam po nim prawo do tronów Czech i Węgier. Moje 
wpływy były coraz większe.

Lubiłam powtarzać, że jestem wnuczką cesarza, córką, siostrą, żoną i matką królów. 
Jestem z tego dumna. Dlatego kazałam nadwornej malarce dodać tak wielką 
i wyraźną koronę na moim portrecie. Nic dziwnego, że pyszniłam się sukcesami. 
Niektórzy mówią, że za bardzo, ale czy zadowolenie z siebie to grzech? W każdym 
razie nie mam wyrzutów sumienia.
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okres panowania: 
1454-1492

ELŻBIETA RAKUSZANKA
N azywam się Elżbieta Habsburżanka, choć w moim nowym polskim 

królestwie zwą mnie raczej Rakuszanką – od dawnej nazwy Austrii: 
Rakuzy. Jestem córką niemieckiego króla Albrechta II Habsburga i Elżbiety 
Luksemburskiej. Pochodzę więc z zacnego rodu, lecz moje dzieciństwo, część 
życia powszechnie uważana za czas błogi i niewinny, do najszczęśliwszych 

nie należało. Wcześnie straciłam mamę i tatka, a moim wychowaniem zajął się mój 
zdziwaczały i skąpy krewny. Mimo że się nam nie przelewało, otrzymałam gruntowne 
wykształcenie, walutę, która nigdy nie traci na wartości. Mówiłam i po łacinie, i po 
polsku, co podobało się poddanym. Za to nie byłam pięknością – przekonywałam się 
o tym za każdym razem, gdy przeglądałam się w lustrze. 

Myślę, że miałam małe szanse na zamążpójście, jednak los się do mnie uśmiechnął, bo 
na dworze zjawiło się polskie poselstwo, by prosić o moją rękę. Przybyłam zatem do 
Krakowa i wyszłam za króla Polski Kazimierza Jagiellończyka. Jemu podobno kazano 
zamknąć oczy i pojąć mnie za żonę dla dobra kraju. Uroczystości ślubne trwały tydzień, 
a nasze zgodne i harmonijne małżeństwo prawie cztery dekady. Jak już mówiłam, nigdy 
nie byłam pięknością, jednak nie tylko uroda się liczy. Miałam wiele talentów, dzięki 
czemu zdobyłam miłość i szacunek męża. Z osobna niedoskonali, razem tworzyliśmy 
idealny królewski duet. Urodziłam królowi trzynaścioro dzieci, zapewniając mu to, czego 
nikt inny nie mógł mu zapewnić – przedłużenie królewskiego rodu.

Zostałam matką królów. Czterech moich synów – Władysław Jagiellończyk, Jan 
I Olbracht, Aleksander Jagiellończyk i Zygmunt Stary – zasiadło na tronie. Dwaj 
synowie poświęcili się Bogu: Fryderyk został arcybiskupem, a Kazimierza po śmierci 
ogłoszono świętym. Sześć córek, dzięki moim dyplomatycznym staraniom, weszło 
do największych europejskich rodów. Moje dzieci władały zarówno Polską, jak 
i innymi krajami Europy. Raz serce pękało mi z żalu, gdy opłakiwałam śmierć tych 
synów i córek, którzy przede mną odeszli z tego świata, a raz pęczniało z dumy, 
ponieważ doczekałam chwili, gdy moi potomkowie zasiadali na tronie.

Kiedy wychodziłam za Kazimierza Jagiellończyka, koronowano mnie na polską 
królową i wielką księżną litewską w jednej osobie. Gdy zmarł mój brat, Władysław 
zwany Pogrobowcem, odziedziczyłam po nim prawo do tronów Czech i Węgier. Moje 
wpływy były coraz większe.

Lubiłam powtarzać, że jestem wnuczką cesarza, córką, siostrą, żoną i matką królów. 
Jestem z tego dumna. Dlatego kazałam nadwornej malarce dodać tak wielką 
i wyraźną koronę na moim portrecie. Nic dziwnego, że pyszniłam się sukcesami. 
Niektórzy mówią, że za bardzo, ale czy zadowolenie z siebie to grzech? W każdym 
razie nie mam wyrzutów sumienia.
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okres panowania: 
1501-1506

HELENA MOSKIEWSKA
M ówią, że jestem piękna jak Helena Trojańska. Pochodzę z dynastii 

Rurykowiczów, moim ojcem był Iwan III Srogi, wielki książę 
moskiewski, a matką Zoe – czyli Zofia – Paleolog, potomkini 
ostatniego rodu władającego Bizancjum. Dorastałam w domu, gdzie 
pozornie ścierały się sprzeczności: stanowczość ojca i dobrotliwość 

matki. Rodzice jednak dopełniali się i otoczyli mnie ogromną miłością. Im także 
zawdzięczam wykształcenie, wielką urodę i wiarę prawosławną.

Gdy dorosłam do zamążpójścia, w Europie trwała właśnie walka o dominację. Z jednej 
strony czułam się jak niewolnica na targu. O moją rękę zabiegali różni kandydaci, 
przede wszystkim konkurujący ze sobą Habsburgowie i Jagiellonowie. Z Habsburgami 
miałam tworzyć sojusz przeciw Polsce, z Jagiellonami zaś – umacniać sojusz polsko-
-litewsko -moskiewski. Jakbym była pionkiem na politycznej szachownicy, wartym 
tyle, ile zdołam ugrać. Jednak wcale nie byłam bezmyślnym pionkiem. Miałam 
świadomość, że moje zamążpójście będzie wydarzeniem wagi państwowej. I nie 
powiem, schlebiało mi, że najpotężniejsi władcy chcą mnie za żonę. W końcu zostałam 
żoną Aleksandra Jagiellończyka. To wytyczyło nowy kurs historii. 

W kronice zapisano, że gdy królewscy posłowie mnie ujrzeli:

 „rozumieli, że [to] anioł w ludzkim ciele, i zadumawszy się [nad moją] 
pięknością, stali jak wryci”, 

Nikt nie protestował, że król bierze żonę bez posagu. Moim wianem miał być 
pokój, cenniejszy od wszystkich pieniędzy świata. Zresztą Aleksander był bardzo 
hojny, dbał, by niczego mi nie brakowało.

Po ślubie zostałam przy prawosławiu, mimo że moja nowa ojczyzna była katolicka 
w obrządku rzymskim, czyli innym niż mój. Pozostanie przy mojej wierze 
zastrzeżono jako warunek naszego ślubu. Mój małżonek, dotychczas wielki książę 
litewski, został wkrótce koronowany na króla Polski. Ja też już szykowałam strój 
koronacyjny, gdy okazało się, że Kościół nie zgadza się, bym jako prawosławna 
została monarchinią. Nawet papież protestował! Nigdy nie dostąpiłam zaszczytu 
koronacji. Ale cieszyłam się tytułem królowej.

Z początku ojciec chciał mnie uczynić szpiegiem, moskiewską agentką na obcym 
dworze. Tyle że Polska wkrótce stała się moim domem. Podczas wojen z Moskwą 
wielokrotnie wstawiałam się u ojca za swoim nowym państwem, prosiłam, by 
zaprzestał najazdów na Litwę. Czasem pomiędzy mężem a ojcem czułam się jak 
między młotem a kowadłem, ale cała sztuka polegała na tym, by umiejętnie 
balansować między ich ambicjami. 
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HELENA MOSKIEWSKA
M ówią, że jestem piękna jak Helena Trojańska. Pochodzę z dynastii 

Rurykowiczów, moim ojcem był Iwan III Srogi, wielki książę 
moskiewski, a matką Zoe – czyli Zofia – Paleolog, potomkini 
ostatniego rodu władającego Bizancjum. Dorastałam w domu, gdzie 
pozornie ścierały się sprzeczności: stanowczość ojca i dobrotliwość 

matki. Rodzice jednak dopełniali się i otoczyli mnie ogromną miłością. Im także 
zawdzięczam wykształcenie, wielką urodę i wiarę prawosławną.

Gdy dorosłam do zamążpójścia, w Europie trwała właśnie walka o dominację. Z jednej 
strony czułam się jak niewolnica na targu. O moją rękę zabiegali różni kandydaci, 
przede wszystkim konkurujący ze sobą Habsburgowie i Jagiellonowie. Z Habsburgami 
miałam tworzyć sojusz przeciw Polsce, z Jagiellonami zaś – umacniać sojusz polsko-
-litewsko -moskiewski. Jakbym była pionkiem na politycznej szachownicy, wartym 
tyle, ile zdołam ugrać. Jednak wcale nie byłam bezmyślnym pionkiem. Miałam 
świadomość, że moje zamążpójście będzie wydarzeniem wagi państwowej. I nie 
powiem, schlebiało mi, że najpotężniejsi władcy chcą mnie za żonę. W końcu zostałam 
żoną Aleksandra Jagiellończyka. To wytyczyło nowy kurs historii. 

W kronice zapisano, że gdy królewscy posłowie mnie ujrzeli:

 „rozumieli, że [to] anioł w ludzkim ciele, i zadumawszy się [nad moją] 
pięknością, stali jak wryci”, 

Nikt nie protestował, że król bierze żonę bez posagu. Moim wianem miał być 
pokój, cenniejszy od wszystkich pieniędzy świata. Zresztą Aleksander był bardzo 
hojny, dbał, by niczego mi nie brakowało.

Po ślubie zostałam przy prawosławiu, mimo że moja nowa ojczyzna była katolicka 
w obrządku rzymskim, czyli innym niż mój. Pozostanie przy mojej wierze 
zastrzeżono jako warunek naszego ślubu. Mój małżonek, dotychczas wielki książę 
litewski, został wkrótce koronowany na króla Polski. Ja też już szykowałam strój 
koronacyjny, gdy okazało się, że Kościół nie zgadza się, bym jako prawosławna 
została monarchinią. Nawet papież protestował! Nigdy nie dostąpiłam zaszczytu 
koronacji. Ale cieszyłam się tytułem królowej.

Z początku ojciec chciał mnie uczynić szpiegiem, moskiewską agentką na obcym 
dworze. Tyle że Polska wkrótce stała się moim domem. Podczas wojen z Moskwą 
wielokrotnie wstawiałam się u ojca za swoim nowym państwem, prosiłam, by 
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okres panowania: 
1518-1557

BONA SFORZA

W jednym z listów do rodziców napisałam: 

„oczekiwali tu, że ze mną przyjdzie z Moskwy wszystko, co dobre: wieczny pokój, 
miłość, przyjaźń i pomoc przeciw poganom”.

I tego pragnęłam dla Polski.

Moje małżeństwo było udane, choć nie mieliśmy dzieci. Czułam ogromną presję, bo 
wszyscy chcieli, bym dała królowi następcę, lecz mąż mnie wspierał i rozumiał. 

Łączyła nas miłość do muzyki, chętnie jej słuchaliśmy. Lubiliśmy też podróżować, 
Olek często zabierał mnie ze sobą, gdy wyjeżdżał. Jako pierwsza moskiewska 
księżniczka zobaczyłam morskie wybrzeże w Gdańsku i nigdy nie zapomnę widoku 
morza.

Jedyne, czego żałuję, to to, że teściowa, Elżbieta Rakuszanka, gorliwa katoliczka, 
nigdy mnie nie polubiła. Polscy poddani też patrzyli na mnie krzywo, jakbym 
oddawała cześć innemu Bogu. Cóż, sporo lat zajęło mi zrozumienie, że nie wszyscy 
muszą darzyć mnie sympatią. Ważne, bym pozostała wierna sobie, znajdując 
oparcie w najbliższych. Czego i tobie życzę. Bądź swoją najlepszą przyjaciółką.
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N ikomu nie można ufać. I najlepiej nie przywiązywać się do ani do ludzi, 
ani do miejsc. Wiem o tym od dziecka. Pochodzę z włoskiego rodu 
Sforzów, książąt Mediolanu. Mojego ojca zamordowano, gdy byłam 
niemowlęciem. Prawdopodobnie już wąż w herbie mego rodu źle wróżył. 
Widzisz go?

Najpierw trafiłam pod opiekę gniewnego wuja, potem tułałam się z matką po 
Włoszech. Moją ostoją było Bari, ukochane, słoneczne księstwo. Sytuacja nie 
wyglądała najlepiej. Honor rodziny mogło ocalić tylko moje dobre zamążpójście. Na 
szczęście o rękę poprosił mnie Zygmunt Stary, król Polski. Pojechałam w nieznane, 
do Krakowa, by rozpocząć nowe życie.

Matka chciała, żebym była kobietą renesansu – wszechstronną, uczoną, 
zainteresowaną człowiekiem. Podobno przy moim chrzcie był obecny sam 
mistrz Leonardo da Vinci. Odebrałam staranne wykształcenie. Poznałam dzieła 
starożytnych pisarzy – Wergiliusza, Cycerona – zapoznałam się z prawem, historią, 
teologią. Byłam biegła w sztuce wypowiedzi, potrafiłam przekonać do swoich racji. 

Cenię sobie niezależność i nic nie poradzę na to, że mam silny charakter. 
Cieszę się życiem. Uwielbiam konie, miałam nawet pod Wawelem niewielkie zoo. 
Przepadam za polowaniami. Lubię tańczyć i słuchać muzyki. A ty? Estetka ze 
mnie, przyjemność sprawiają mi piękne przedmioty: antyczne wazy, hafty, zioła 
i rośliny, klejnoty. Ale nie jestem próżna. 

Jestem ambitna, los obdarzył mnie inteligencją i talentem przywódczym. Od 
początku zaznaczyłam swoją pozycję w Polsce. Mój mąż darzył mnie szacunkiem. 
Zbudowałam własne stronnictwo. Dopięłam swego i doprowadziłam do koronacji 
mojego jedynego syna, Zygmunta Augusta, jeszcze za życia jego ojca! Wierzyłam, że 
Jagiellonowie przetrwają dzięki mnie.

Ludzie wytykali mi, że jestem cudzoziemką i nie orientuję się w polskich sprawach. 
Że wprowadzam obce obyczaje. Tymczasem dzięki mnie do szaf zawitała włoska 
moda – zerknij na moją odważną suknię na portrecie! A na stołach królować zaczęła 
tak zwana włoszczyzna, czyli pomidory, kalafior, kapusta, marchew, sałata, a nawet 
szpinak czy karczochy. Może to nie są twoje ulubione warzywa, ale na pewno 
przepadasz za włoskim makaronem! 

Poza tym byłam mecenaską młodzieży. Kiedy podrośniesz, być może wyjedziesz na 
studia za granicę. Za moich czasów nie było to takie popularne. A ja, obca pani na 
polskiej ziemi, wiem jak nikt inny, że podróże kształcą.
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okres panowania: 
1548-1551

BARBARA RADZIWIŁŁÓWNA
J estem córką hetmana wielkiego litewskiego Jerzego Radziwiłła i Barbary 

z Kolów. Ale nie należę do żadnej prześwietnej dynastii. Nie dorastałam 
na królewskim dworze. Raczej bawiłam się z moim braciszkiem 
Mikołajem, zwanym potem Rudym, na dziedzińcu naszego domu. Kto by 
wówczas pomyślał, że w przyszłości zostanę królową? Na pewno nie ja. 

Pierwszy raz wyszłam za mąż za wojewodę Stanisława Gasztołda i zamieszkałam 
z nim w Gieranojach. Żyliśmy razem cztery lata w umiarkowanym szczęściu, nie 
doczekaliśmy się potomka. Kiedy więc owdowiałam, cały majątek miał przepaść. 
Mój brat, dzielny hetman, prosił królową Bonę, by pozwoliła nam zatrzymać choć 
krztynę spadku. Wyobraź sobie, że do naszych dóbr przyjechał sam król Zygmunt 
August, by uregulować sprawy spadkowe. 

Wpadłam mu w oko, nic zresztą dziwnego. Miałam blond włosy, duże przenikliwe 
oczy i jasną karnację, którą jeszcze rozjaśniałam specjalnym specyfikiem, wileńskim 
bielidłem. Ubierałam się w piękne suknie w moim ulubionym kolorze – czerwieni 
podobnej do barwy róż w tle mojej podobizny. Kiedy zobaczyłam Zygmunta, 
wiedziałam, że to miłość od pierwszego wejrzenia. Wkrótce przekonałam się, że przy 
bliższym poznaniu tylko zyskuje. 

Bardzo się kochaliśmy. Ślub wzięliśmy w sekrecie, bez zgody rodziców. Gdy Bona 
Sforza i Zygmunt Stary o wszystkim się dowiedzieli, wpadli w straszny gniew. 
Pragnęli dla swojego syna innego losu, na pewno nie mezaliansu, czyli ożenku 
z kobietą niższego pochodzenia i o mniejszym majątku. Wybuchł skandal. Każdy 
szlachcic nagle wiedział lepiej, z kim powinien związać się król. Polscy panowie nie 
chcieli, by litewski ród Radziwiłłów zyskał na znaczeniu. Rozpętała się burza. Ale 
my nie ugięliśmy się pod gradem oskarżeń. 

Dopiero pod koniec życia dostąpiłam zaszczytu koronacji na królową Polski 
i wielką księżną litewską, choć powszechnie nazywano mnie raczej wielką 
nierządnicą litewską. Wytykano mi rzekomych licznych kochanków, nie szczędzono 
przykrych słów, a nawet obelg. Raniło mnie to, lecz duma nie pozwalała mi okazać 
uczuć. Poza tym – byłam szczęśliwie zamężna.

Nie obchodziły mnie przytyki. Zwracałam ku światu dumną twarz. Tak 
też się ukazałam, kiedy Jan Twardowski wywołał mojego ducha na prośbę 
króla, który nie mógł się pogodzić z tym, że już mnie z nim nie ma. Dla 
Zygmunta byłam miłością nawet po śmierci. Tyle że nasze spotkanie 
można było zaaranżować tylko w jeden sposób – przez przywołanie mojej 
duszy z zaświatów. Seans odbył się na Wawelu pod przewodnictwem 
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czarnoksiężnika. Kiedy moje widmo – bardzo realne, piękne jak ja sama 
za życia – pokazało się na murach twierdzy, król rzucił się ku mnie. Na 
szczęście mistrz Twardowski go powstrzymał, by monarcha nie przeszedł 
na drugą stronę. Zanim spotkaliśmy się w zaświatach, by już nigdy się nie 
rozstać, musiał jeszcze przecież pokierować krajem.

okres panowania: 
1575-1587

ANNA JAGIELLONKA
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S pójrz na mnie. A teraz na herb mojej matki przedstawiający węża 
z dzieckiem w paszczy. Tak się właśnie czułam – stłamszona. Trzydzieści 
trzy lata przeżyłam w cieniu matki, później trzynaście pod dyktando 
brata, a na koniec o moim losie decydowali możni panowie. Wolna byłam 
tylko w swoim umyśle. 

Dzieciństwo spędzone na Wawelu było pełne radości, której potem już nie 
zaznałam. Miałam mądrego ojca, Zygmunta Starego, i piękną, ambitną matkę – 
Bonę. Dzięki niej odebrałam dobre wykształcenie, poznałam język włoski 
i łacinę. Jednak gdy tato umarł, mój świat się zawalił. Mama kłóciła się z moim 
bratem Zygmuntem Augustem. Nie pochwalała jego małżeństwa – z miłości, 
nie z rozsądku – z Barbarą Radziwiłłówną. Zabrała nas – trzy siostry: Zofię, 
Katarzynę i mnie – do Warszawy. Co gorsza, wkrótce mama wyjechała do Bari, a my 
zostałyśmy same! 

Brat o mnie nie dbał, siostry z czasem wyszły za mąż, a ja wciąż byłam panną, bo 
żaden kandydat nie zyskał królewskiej aprobaty. 

Po śmierci brata, który nie pozostawił potomka, stałam się nagle ważną 
córką królewską, jedyną przedstawicielką rodu Jagiellonów w Polsce. 
Możni panowie zamknęli mnie w złotej klatce. Przydzielili mi opiekuna, 
zabronili pisać do sióstr, kazali zrzec się spadku. Ale ja się nie poddałam. 

Nadzieja na zmianę obudziła się we mnie, gdy na króla Polski wybrano Henryka 
Walezego. Młodszy o trzy dekady Francuz miał zostać moim mężem, jednak nie 
zdążył, bo wkrótce zbiegł do swojej ojczyzny. Szlachta rychło okrzyknęła mnie 
królem Polski, a za małżonka dała mi księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. 

Żegnałam już młodość, to prawda, byłam po pięćdziesiątce, ale energii 
mi nie brakowało. Stałam się architektką Polski. Zbudowałam most na 
Wiśle w Warszawie, ozdobiłam złotem kaplicę Zygmuntowską na Wawelu, 
a w moim ukochanym Ujazdowie rozbudowałam ogrody otaczające dwór 
i założyłam zwierzyniec. 

Kraj rozkwitał w oczach, w przeciwieństwie do mojego małżeństwa. Nie dane nam 
było cieszyć się dziećmi, zresztą mąż ode mnie uciekał, wolał polowania i wojny. 
Z początku zabiegałam o jego względy, potem zrezygnowałam ze starań. W końcu 
włożyłam suknię matrony i pogodziłam się ze swoim losem. Z małżonkiem żyłam 
teraz w większej zgodzie. Niestety, męczyły mnie migreny, dokuczał słaby wzrok i, co 
zrozumiałe, nie najlepszy nastrój. Dewotka, stara panna, nudziara – tak mówiono 
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czarnoksiężnika. Kiedy moje widmo – bardzo realne, piękne jak ja sama 
za życia – pokazało się na murach twierdzy, król rzucił się ku mnie. Na 
szczęście mistrz Twardowski go powstrzymał, by monarcha nie przeszedł 
na drugą stronę. Zanim spotkaliśmy się w zaświatach, by już nigdy się nie 
rozstać, musiał jeszcze przecież pokierować krajem.

okres panowania: 
1575-1587

ANNA JAGIELLONKA

96

S pójrz na mnie. A teraz na herb mojej matki przedstawiający węża 
z dzieckiem w paszczy. Tak się właśnie czułam – stłamszona. Trzydzieści 
trzy lata przeżyłam w cieniu matki, później trzynaście pod dyktando 
brata, a na koniec o moim losie decydowali możni panowie. Wolna byłam 
tylko w swoim umyśle. 

Dzieciństwo spędzone na Wawelu było pełne radości, której potem już nie 
zaznałam. Miałam mądrego ojca, Zygmunta Starego, i piękną, ambitną matkę – 
Bonę. Dzięki niej odebrałam dobre wykształcenie, poznałam język włoski 
i łacinę. Jednak gdy tato umarł, mój świat się zawalił. Mama kłóciła się z moim 
bratem Zygmuntem Augustem. Nie pochwalała jego małżeństwa – z miłości, 
nie z rozsądku – z Barbarą Radziwiłłówną. Zabrała nas – trzy siostry: Zofię, 
Katarzynę i mnie – do Warszawy. Co gorsza, wkrótce mama wyjechała do Bari, a my 
zostałyśmy same! 

Brat o mnie nie dbał, siostry z czasem wyszły za mąż, a ja wciąż byłam panną, bo 
żaden kandydat nie zyskał królewskiej aprobaty. 

Po śmierci brata, który nie pozostawił potomka, stałam się nagle ważną 
córką królewską, jedyną przedstawicielką rodu Jagiellonów w Polsce. 
Możni panowie zamknęli mnie w złotej klatce. Przydzielili mi opiekuna, 
zabronili pisać do sióstr, kazali zrzec się spadku. Ale ja się nie poddałam. 

Nadzieja na zmianę obudziła się we mnie, gdy na króla Polski wybrano Henryka 
Walezego. Młodszy o trzy dekady Francuz miał zostać moim mężem, jednak nie 
zdążył, bo wkrótce zbiegł do swojej ojczyzny. Szlachta rychło okrzyknęła mnie 
królem Polski, a za małżonka dała mi księcia siedmiogrodzkiego Stefana Batorego. 

Żegnałam już młodość, to prawda, byłam po pięćdziesiątce, ale energii 
mi nie brakowało. Stałam się architektką Polski. Zbudowałam most na 
Wiśle w Warszawie, ozdobiłam złotem kaplicę Zygmuntowską na Wawelu, 
a w moim ukochanym Ujazdowie rozbudowałam ogrody otaczające dwór 
i założyłam zwierzyniec. 

Kraj rozkwitał w oczach, w przeciwieństwie do mojego małżeństwa. Nie dane nam 
było cieszyć się dziećmi, zresztą mąż ode mnie uciekał, wolał polowania i wojny. 
Z początku zabiegałam o jego względy, potem zrezygnowałam ze starań. W końcu 
włożyłam suknię matrony i pogodziłam się ze swoim losem. Z małżonkiem żyłam 
teraz w większej zgodzie. Niestety, męczyły mnie migreny, dokuczał słaby wzrok i, co 
zrozumiałe, nie najlepszy nastrój. Dewotka, stara panna, nudziara – tak mówiono 
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okres panowania: 
1592-1598

ANNA HABSBURŻANKA
Z  cesarskiego dworu rodu austriackiego trafiłam do odległych krain – 

zostałam królową Szwecji i Polski. Przygotowywano mnie do tego od 
dzieciństwa, czasem tylko pozwalając na beztroską zabawę, głównie zaś 
zaganiając do nauki. Ale nie narzekałam. Lubiłam to, zwłaszcza naukę 
języków obcych. Prawdziwa ze mnie poliglotka – poznałam łacinę, języki 

hiszpański, włoski, niemiecki i polski. Chciałam móc porozumiewać się z ludźmi, 
także z nowymi poddanymi.

Przez jakiś czas nie wiedziałam, dokąd zaniesie mnie los. Pertraktacje o moją rękę 
były skomplikowane. Zresztą nie można było pozwolić sobie na pochopne ruchy, 
skoro od podjętych decyzji zależało nie tylko moje życie, ale także losy mojej 
rodziny, mojej ojczyzny i innych krajów. Moje zamążpójście było niewątpliwie 
wydarzeniem o randze międzynarodowej. Początkowo nie chciano mnie oddać 
Zygmuntowi III Wazie, bo nie wiadomo było, czy zajmie tron Szwecji lub choćby 
Polski, a przecież ważne było, żebym została królową.

Na szczęście Zygmuntowi się udało i sprawy nabrały tempa. Wymieniliśmy się swoimi 
portretami. Mój narzeczony zobaczył niewysoką blondynkę o jasnej cerze i granatowych 
jak głębia morza oczach. Miałam nadzieję, że rzeczywistość go nie rozczaruje, bo 
przecież utykałam i w swojej opinii nie grzeszyłam urodą. Mnie przyszły mąż od razu 
się spodobał, aż żałowałam, że nie stanął na ślubnym kobiercu osobiście, lecz w jego 
imieniu występował Albrecht Radziwiłł. Był to bowiem ślub per procura, czyli taki, 
podczas którego w zastępstwie małżonka występuje jego reprezentant. Dopiero potem 
odbyły się oficjalne zaślubiny z królem we własnej osobie i moja koronacja. 

Kiedy umarł mój teść, wybraliśmy się do Szwecji. Podróż po targanym sztormami morzu 
była trudna i długa. Zostaliśmy koronowani w Uppsali, lecz nowi poddani, protestanci, 
patrzyli na nas, katolików, dość podejrzliwie. Wkrótce wróciliśmy do Polski. 

W Krakowie, choć byłam Austriaczką i Habsburżanką, zyskałam sympatię Polaków. 
Może dlatego, że miałam raczej melancholijne usposobienie, nie lubiłam się 
awanturować. Wolałam wznosić oczy ku niebu niż oddawać się ziemskim sprawom. 
Raził mnie przepych, gustowałam w skromnych, czarnych strojach. Miałam dobre 
serce i nie odwracałam wzroku od potrzebujących. Uwielbiałam też szczerze się 
śmiać. Myślę, że to była moja najlepsza broń. 

Taka też może być kobieta. Nie musi udowadniać całemu światu, że nie jest gorsza od 
mężczyzny. Może być od niego po prostu inna. Nie czułam się pokrzywdzona z tego 
powodu. Wręcz przeciwnie. Wolałam poświęcać czas rodzinie, to dawało mi prawdziwe 
szczęście. Jeśli z mojego życia może płynąć jakaś nauka dla potomnych, to niech 
będzie taka, zwyczajna: żyj tak, jak tego pragniesz, nie jak tego od ciebie oczekują inni.
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okres panowania: 
1592-1598

ANNA HABSBURŻANKA
Z  cesarskiego dworu rodu austriackiego trafiłam do odległych krain – 

zostałam królową Szwecji i Polski. Przygotowywano mnie do tego od 
dzieciństwa, czasem tylko pozwalając na beztroską zabawę, głównie zaś 
zaganiając do nauki. Ale nie narzekałam. Lubiłam to, zwłaszcza naukę 
języków obcych. Prawdziwa ze mnie poliglotka – poznałam łacinę, języki 

hiszpański, włoski, niemiecki i polski. Chciałam móc porozumiewać się z ludźmi, 
także z nowymi poddanymi.

Przez jakiś czas nie wiedziałam, dokąd zaniesie mnie los. Pertraktacje o moją rękę 
były skomplikowane. Zresztą nie można było pozwolić sobie na pochopne ruchy, 
skoro od podjętych decyzji zależało nie tylko moje życie, ale także losy mojej 
rodziny, mojej ojczyzny i innych krajów. Moje zamążpójście było niewątpliwie 
wydarzeniem o randze międzynarodowej. Początkowo nie chciano mnie oddać 
Zygmuntowi III Wazie, bo nie wiadomo było, czy zajmie tron Szwecji lub choćby 
Polski, a przecież ważne było, żebym została królową.

Na szczęście Zygmuntowi się udało i sprawy nabrały tempa. Wymieniliśmy się swoimi 
portretami. Mój narzeczony zobaczył niewysoką blondynkę o jasnej cerze i granatowych 
jak głębia morza oczach. Miałam nadzieję, że rzeczywistość go nie rozczaruje, bo 
przecież utykałam i w swojej opinii nie grzeszyłam urodą. Mnie przyszły mąż od razu 
się spodobał, aż żałowałam, że nie stanął na ślubnym kobiercu osobiście, lecz w jego 
imieniu występował Albrecht Radziwiłł. Był to bowiem ślub per procura, czyli taki, 
podczas którego w zastępstwie małżonka występuje jego reprezentant. Dopiero potem 
odbyły się oficjalne zaślubiny z królem we własnej osobie i moja koronacja. 

Kiedy umarł mój teść, wybraliśmy się do Szwecji. Podróż po targanym sztormami morzu 
była trudna i długa. Zostaliśmy koronowani w Uppsali, lecz nowi poddani, protestanci, 
patrzyli na nas, katolików, dość podejrzliwie. Wkrótce wróciliśmy do Polski. 

W Krakowie, choć byłam Austriaczką i Habsburżanką, zyskałam sympatię Polaków. 
Może dlatego, że miałam raczej melancholijne usposobienie, nie lubiłam się 
awanturować. Wolałam wznosić oczy ku niebu niż oddawać się ziemskim sprawom. 
Raził mnie przepych, gustowałam w skromnych, czarnych strojach. Miałam dobre 
serce i nie odwracałam wzroku od potrzebujących. Uwielbiałam też szczerze się 
śmiać. Myślę, że to była moja najlepsza broń. 

Taka też może być kobieta. Nie musi udowadniać całemu światu, że nie jest gorsza od 
mężczyzny. Może być od niego po prostu inna. Nie czułam się pokrzywdzona z tego 
powodu. Wręcz przeciwnie. Wolałam poświęcać czas rodzinie, to dawało mi prawdziwe 
szczęście. Jeśli z mojego życia może płynąć jakaś nauka dla potomnych, to niech 
będzie taka, zwyczajna: żyj tak, jak tego pragniesz, nie jak tego od ciebie oczekują inni.
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okres panowania: 
1646-1667

LUDWIKA MARIA GONZAGA
J ako jedyna kobieta w historii zasiadałam na polskim tronie aż 

dwukrotnie. Poślubiłam bowiem dwóch polskich królów. Która mnie 
pobije? Ale od początku: wywodzę się ze znakomitego francuskiego rodu 
Gonzagów. Niech o randze mojej rodziny świadczy fakt, że sam król Francji 
podawał mnie do chrztu. 

Miałam udane dzieciństwo, pamiętam, jak bawiłam się w murach naszego zamku w Nevers. 
Niestety matka szybko mnie osierociła, a ojciec, Karol Gonzaga, rzucił się w wir polityki i na 
domiar złego stracił fortunę. Siostry wstąpiły do klasztoru, na placu boju zostałam tylko 
ja. I nie zamierzałam się poddać. Uznałam, że odzyskam pozycję, gdy odziedziczę po ojcu 
francuskie dobra, i to wbrew zasadzie pierwszeństwa męskiego potomka.

Raz było lepiej, raz gorzej, ale nie zaprzestałam starań. Popadłam w niełaskę króla 
Ludwika XIII; gdy chciałam wyjść za jego brata, uwięził mnie za to w twierdzy 
Vincennes. W końcu wróciłam do łask i wyjechałam do Paryża, gdzie używałam życia 
wśród śmietanki towarzyskiej.

Kiedy zaproponowano mi poślubienie Władysława IV Wazy, zgodziłam się 
z umiarkowanym entuzjazmem. Małżonek urodą nie powalał na kolana, był tak otyły, 
że noszono go na krześle. Zresztą on też nie kochał się we mnie na zabój, co mnie 
dziwi, bo ani urody, ani inteligencji mi nie brakowało. Bardziej jednak przypadły 
mu do gustu mój posag i duża pożyczka, dzięki której mógł realizować swoje plany 
wojenne. Ale od dziecka marzyłam o koronie. I dopięłam swego. 

Kiedy umarł mój pierwszy mąż, bynajmniej nie pogrążyłam się w żałobie. Polityka 
mi na to nie pozwoliła. Szlachta polska szybko wydała mnie za brata Władysława, 
nowego monarchę Jana Kazimierza. 

Podczas potopu szwedzkiego znalazłam ujście dla rozpierającej mnie energii. To w mojej 
głowie narodził się pomysł ślubów lwowskich, czyli oddania Królestwa Polskiego pod 
opiekę Najświętszej Maryi Pannie. Negocjowałam nawet warunki pokoju ze Szwecją, 
zawartego ostatecznie w Oliwie. Zachęcałam króla do rządzenia. Jednak po mojej śmierci 
Jan Kazimierz abdykował. Gdybym żyła, na pewno bym do tego nie dopuściła.

Ale nie tylko polityka dawała mi radość. Już w Paryżu prowadziłam salon literacki. 
W Polsce z kolei założyłam pierwszą gazetę w tym kraju – był to „Merkuriusz Polski”. 
Przyjaźniłam się z pisarzami, w tym z Janem Andrzejem Morsztynem. Poza tym reformy 
miałam chyba we krwi. Chciałam ograniczyć złotą wolność szlachecką i forsowałam elekcję 
kandydata francuskiego na tron polski, co spotkało się z oporem. Polscy panowie mnie 
krytykowali, nazywali francuską megierą i przeklętą harpią. Ale wolę taką pamięć niż 
żadną. We Francji nikt mnie nie wspomina. W miejscu, gdzie stał mój paryski pałac, dziś 
znajduje się parking. Dobrze, że Polacy mnie zapamiętali. I niech nie zapominają!
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okres panowania: 
1646-1667

LUDWIKA MARIA GONZAGA
J ako jedyna kobieta w historii zasiadałam na polskim tronie aż 

dwukrotnie. Poślubiłam bowiem dwóch polskich królów. Która mnie 
pobije? Ale od początku: wywodzę się ze znakomitego francuskiego rodu 
Gonzagów. Niech o randze mojej rodziny świadczy fakt, że sam król Francji 
podawał mnie do chrztu. 

Miałam udane dzieciństwo, pamiętam, jak bawiłam się w murach naszego zamku w Nevers. 
Niestety matka szybko mnie osierociła, a ojciec, Karol Gonzaga, rzucił się w wir polityki i na 
domiar złego stracił fortunę. Siostry wstąpiły do klasztoru, na placu boju zostałam tylko 
ja. I nie zamierzałam się poddać. Uznałam, że odzyskam pozycję, gdy odziedziczę po ojcu 
francuskie dobra, i to wbrew zasadzie pierwszeństwa męskiego potomka.

Raz było lepiej, raz gorzej, ale nie zaprzestałam starań. Popadłam w niełaskę króla 
Ludwika XIII; gdy chciałam wyjść za jego brata, uwięził mnie za to w twierdzy 
Vincennes. W końcu wróciłam do łask i wyjechałam do Paryża, gdzie używałam życia 
wśród śmietanki towarzyskiej.

Kiedy zaproponowano mi poślubienie Władysława IV Wazy, zgodziłam się 
z umiarkowanym entuzjazmem. Małżonek urodą nie powalał na kolana, był tak otyły, 
że noszono go na krześle. Zresztą on też nie kochał się we mnie na zabój, co mnie 
dziwi, bo ani urody, ani inteligencji mi nie brakowało. Bardziej jednak przypadły 
mu do gustu mój posag i duża pożyczka, dzięki której mógł realizować swoje plany 
wojenne. Ale od dziecka marzyłam o koronie. I dopięłam swego. 

Kiedy umarł mój pierwszy mąż, bynajmniej nie pogrążyłam się w żałobie. Polityka 
mi na to nie pozwoliła. Szlachta polska szybko wydała mnie za brata Władysława, 
nowego monarchę Jana Kazimierza. 

Podczas potopu szwedzkiego znalazłam ujście dla rozpierającej mnie energii. To w mojej 
głowie narodził się pomysł ślubów lwowskich, czyli oddania Królestwa Polskiego pod 
opiekę Najświętszej Maryi Pannie. Negocjowałam nawet warunki pokoju ze Szwecją, 
zawartego ostatecznie w Oliwie. Zachęcałam króla do rządzenia. Jednak po mojej śmierci 
Jan Kazimierz abdykował. Gdybym żyła, na pewno bym do tego nie dopuściła.

Ale nie tylko polityka dawała mi radość. Już w Paryżu prowadziłam salon literacki. 
W Polsce z kolei założyłam pierwszą gazetę w tym kraju – był to „Merkuriusz Polski”. 
Przyjaźniłam się z pisarzami, w tym z Janem Andrzejem Morsztynem. Poza tym reformy 
miałam chyba we krwi. Chciałam ograniczyć złotą wolność szlachecką i forsowałam elekcję 
kandydata francuskiego na tron polski, co spotkało się z oporem. Polscy panowie mnie 
krytykowali, nazywali francuską megierą i przeklętą harpią. Ale wolę taką pamięć niż 
żadną. We Francji nikt mnie nie wspomina. W miejscu, gdzie stał mój paryski pałac, dziś 
znajduje się parking. Dobrze, że Polacy mnie zapamiętali. I niech nie zapominają!
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okres panowania: 
1674-1696

MARIA KAZIMIERA D’ARQUIEN  
VEL MARYSIEŃKA

P rzybyłam do Polski jako czterolatka. Rosłam pod okiem królowej Ludwiki 
Marii Gonzagi. Obserwowałam ją i chciałam być taka jak ona. Choć nie 
sądziłam, że kiedykolwiek będzie to możliwe. 

Przyszłam na świat w starym, ale zubożałym francuskim rodzie d’Arquien. 
Tata był wojskowym, mama ochmistrzynią dworu. Dzięki temu trafiłam 

pod opiekę królowej. To nieprawda, co opowiadali jej przeciwnicy, że byłam jej 
nieślubną córką. Moja prawdziwa matka pozwoliła mi wyjechać do Polski wraz 
z królową, żebym zaznała lepszego życia, choć wiedziała, że będzie za mną tęsknić.

Zaznajomiłam się z polską kulturą, nauczyłam polskiej mowy, zyskałam nawet 
polski przydomek: Marysieńka. Czułam się tu jak w domu. I wkrótce na jednej 
z dworskich zabaw poznałam miłość swojego życia – Jana Sobieskiego. Od pierwszej 
chwili mieliśmy się ku sobie. Jednak królowa uznała, że lepszym kandydatem na 
męża dla mnie będzie bogatszy od Sobieskiego Jan Sobiepan Zamoyski, który 
był lojalny względem króla podczas potopu szwedzkiego i wsławił się obroną 
rodzinnego Zamościa. Nie było wyjścia – poszłam za jej radą.

Tych dwóch Janów nie mogło się ze sobą równać. Jeden rozpustnik i hulaka, drugi 
dobry i prawy. Gdy po kilku latach Zamoyski umarł, szybko wyszłam za mąż po 
raz drugi – za Sobieskiego. Najpierw wzięliśmy ślub potajemny, potem oficjalny. 
Małżeństwo z miłości w moich czasach było rzadkością, ale mnie spotkało to 
szczęście. W dodatku urodziło się nam trzynaścioro dzieci! 

W odróżnieniu od wielu królowych, kiedy wychodziłam za mąż, nawet nie 
przypuszczałam, że kiedyś zostaniemy z Janem parą królewską! Pobraliśmy się ze 
szczerego uczucia, nie pragnąc dla siebie nic więcej. Kiedy los okazał się hojniejszy 
i ofiarował nam korony, przyjęliśmy je z wdzięcznością.

Codzienność interesowała mnie bardziej niż polityka. Tym bardziej, że dane mi było 
przeżyć romans wszechczasów. Jego świadectwem są listy miłosne, które pisaliśmy 
do siebie z mężem, gdy rozdzielały nas wichry historii. On zwał mnie Różą, ja jego 
Feniksem, a nasze uczucie określaliśmy jako „pomarańcze”. Pamiętam, jak podczas 
odsieczy wiedeńskiej przypominałam mężowi o konieczności ciepłego ubierania się 
i dbania o zdrowie. On zaś opisywał mi swoją tęsknotę: 

„Ustawiczna gorączka dzień i noc, krosty po ciele, dymy do głowy takie, że się 
ledwie nie rozpada”. 

Pisałam trochę po francusku, trochę po polsku, ale w każdym z tych języków dawało 
się rozpoznać prawdziwą mowę miłości. Była prawie jak nasz własny język. 
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okres panowania: 
1674-1696

MARIA KAZIMIERA D’ARQUIEN  
VEL MARYSIEŃKA
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Jan pierwszy odszedł z tego świata. Po jego śmierci pisałam w liście zrezygnowana: 

„Los uczynił mnie nieszczęśliwą, zabierając mi go. Nie ma już bez niego żadnej 
dla mnie przyjemności w życiu. Wszak szczęście moje polegało bardziej na 
radowaniu się jego osobą aniżeli jego koroną”. 

Zaczęłam się podpisywać: opuszczona królowa. Tułałam się jeszcze po świecie, 
dwie dekady spędziłam w Rzymie, ale nigdzie nie było mi tak dobrze, jak u boku 
ukochanego. W końcu moje ciało spoczęło obok niego na Wawelu w krypcie 
Świętego Leonarda. W końcu byłam na swoim miejscu.

okres panowania: 
 1704-1733

KATARZYNA OPALIŃSKA

114

J estem jedynaczką. I lubiłam być jedyna. Moja rodzina, magnacki 
ród Opalińskich herbu Łodzia, przewyższała zamożnością pozostałe. 
W posagu otrzymałam sześćdziesiąt miast i sto pięćdziesiąt wsi. Kiedy 
wyszłam za Staszka, był zwykłym starostą. Kto mógł wiedzieć, że wkrótce 
zostanie Stanisławem, królem Polski? A ja już nie będę Kasią, lecz 

królową Katarzyną?

Dawniej korona królewska była dziedziczona na zasadzie primogenitury, czyli 
dostawała się najstarszemu synowi z rodu. Miało to zapewnić ciągłość władzy. 
Za moich czasów było już inaczej. Mój mąż, Stanisław Leszczyński, został królem 
elekcyjnym, to znaczy, że szlachta wybrała go podczas elekcji, czyli swego rodzaju 
wyborów. A że mojego męża wybrano na króla dwa razy, to mówi samo za siebie, 
prawda?  

Co nie znaczy, że żyło mi się łatwo. Szczerze mówiąc, najszczęśliwsze były dla mnie 
pierwsze lata po ślubie. Kiedy w nasze życie wtargnęła polityka, spokojne dni 
minęły jak sen złoty. August II Mocny został zdetronizowany, a na pustym polskim 
tronie zasiadł nie kto inny jak Stanisław. Trzy dekady później przeżywaliśmy 
podobną sytuację, tym razem mąż konkurował o koronę z Augustem III Sasem. I tak 
to się kręciło – od Sasa do Lasa. 

Staszek miał coraz więcej obowiązków i coraz mniej czasu dla mnie i rodziny. 
Do szału doprowadzało mnie jego nałogowe palenie tytoniu. Zajęty walkami 
i utarczkami odesłał mnie z córkami z Polski i już nigdy do niej nie wróciłam. 
Wkrótce umarła moja córka Anusia, a ja pogrążyłam się w żalu. 

Naszą ostoją przez chwilę było Księstwo Dwóch Mostów w Bawarii. Potem udaliśmy 
się do Francji, gdzie w końcu opuścił nas pech. Marysia, moja druga córka, została 
żoną francuskiego króla Ludwika XV. Gdy jej ojciec o tym usłyszał, zemdlał 
z wrażenia. Ja też nie posiadałam się z radości. Nasza sytuacja, także materialna, 
w końcu się poprawiła.

Wpływowy zięć wspomógł finansowo swojego teścia, gdy ten postanowił wybrać 
się do Polski po śmierci króla Augusta II i znów kandydować do tytułu monarszego. 
Najpierw wybrano jego, potem Augusta III, potem znów mojego męża i tak zaczęła 
się wojna o polski tron. Skończyło się na zbrojnej interwencji obcych mocarstw, 
które opowiedziały się za przeciwnikiem Stanisława. Kiedy mój małżonek w końcu 
zrezygnował z walki i zrzekł się korony, osiedliśmy w Lotaryngii. Dla niego była to 
porażka, a dla mnie radość. Bo czasem nawet korona nie przynosi tyle szczęścia, 
co drobiazgi dnia codziennego. Tak wiele spraw zdążyło nas poróżnić przez lata, 
a tu w końcu mieliśmy czas na to, by wrócić do tego, co nas połączyło. Choć muszę 
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okres panowania: 
1733-1757

MARIA JÓZEFA
W  moim potężnym rodzie, wśród Habsburgów, nie było ludzi 

małych. W końcu dzierżyliśmy koronę Świętego Cesarstwa 
Rzymskiego. Każdemu członkowi naszej rodziny przypadła ważna rola 
do odegrania. Moją siostrą była cesarzowa Maria Amalia Habsburg. 
Ja zostałam ostatnią królową Polski. Co prawda zawsze pragnęłam 

berła cesarskiego, lecz spróbowałam zadowolić się tym, co miałam, i tobie radzę to 
samo. 

O moją rękę dla jednego ze swych synów starał się sam August II Mocny, król 
Polski i elektor saski. Starszego Augusta nie mogłam poślubić, bo różniło nas 
wyznanie – on był protestantem, ja katoliczką. Ale za to mogłam zostać żoną 
młodszego, Fryderyka Augusta. Nasze huczne wesele za cztery miliony talarów 
przypieczętowało sojusz Austrii z Saksonią, a przygrywał nam do tańca sam mistrz 
Haendel. Może cię dziwić ten przepych, ale to nie był zwykły ślub, tylko ważne 
wydarzenie polityczne, które wymagało odpowiedniej oprawy. Niedługo potem 
mój mąż został wybrany na króla Polski, a ja – już jako żona Augusta III, zostałam 
królową.

Nie po to od dziecka przyglądałam się wielkiej polityce, żeby teraz być bezczynną 
królewską ozdobą. Ambicja mi na to nie pozwalała. Wiedziałam, że kobieta 
w niczym mężczyźnie nie ustępuje, a czasem wręcz skuteczniej, choć subtelniej 
i w białych rękawiczkach, przesuwa pionki po szachownicy władzy. Co więcej, 
rodzi dzieci, a to ważny argument w polityce dynastycznej. Ja urodziłam ich aż 
czternaścioro; to mój wielki kapitał, ale przede wszystkim źródło radości!

Bywałam pełna sprzeczności, to prawda. Rozum czy wiara? Trudno o jednoznaczną 
odpowiedź. Żyłam w epoce oświecenia zwanej wiekiem rozumu lub filozofów. 
Moja inteligencja kazała mi postępować zgodnie z zasadami logiki i racji stanu, 
czyli podejmować działania najlepsze dla mojego kraju. Ale wiara wyznaczała mi 
kierunek, przekazywałam kościołom cenne wota, popierałam jezuitów, wspierałam 
paulinów – Polacy to doceniali. Nie lubiłam za to powiedzenia: „Za króla Sasa jedz, 
pij i popuszczaj pasa”. My woleliśmy umiar.

W naszym małżeństwie panowała harmonia. Byliśmy sobie równi, darzyliśmy się 
uczuciem, wspieraliśmy się nawzajem. Próbowaliśmy też złapać równowagę, stojąc 
w rozkroku między stolicami naszych dwóch ojczyzn – Warszawą i Dreznem. Nawet 
kiedy wybuchła wojna siedmioletnia, pozostałam w okupowanym przez Prusaków 
Dreźnie. Za to August pospieszył do Warszawy. Żegnając się, nie wiedzieliśmy, że 
już nigdy się nie spotkamy.
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