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wskazówka i
Tak Êlub z Zamoyskim
opisywa∏ Boy-˚eleƒski:
„Âlub odby∏ si´ z przepychem. W chwili
zar´czyn królowa, siedzàc na tronie,
w∏o˝y∏a na g∏ow´ oblubienicy wspania∏y
diamentowy diadem, dar oblubieƒca.
W drodze do koÊcio∏a poprzedza∏o par´
m∏odych stu hajduków, stu lokajów,
dwudziestu czterech doje˝d˝aczy,
osiemnastu paziów i szeÊciu tr´baczy.
Trzysta beczek wina wypito sumiennie.”
Portret Marii Kazimiery, malarz
francuski, IV çw. XVII w.

Portret króla,
Jan Tricius, 1676

Historia mi∏oÊci Marii Kazimiery de la Grange d’Arquien i Jana Sobieskiego jest
jednà z ciekawszych w dawnej Rzeczypospolitej. Z listów zakochanych wy∏ania si´
romantyczna opowieÊç o zwiàzku królewskiej pary – pasjonujàca opowieÊç
o mi∏oÊci Sarmaty do pi´knej Francuzki, dla której t∏o stanowi burzliwy okres
w dziejach Rzeczypospolitej. Piast o˝eniony z Celimenà; pierwsza wielka ofensywa wp∏ywów
francuskich do Polski, no i odsiecz austriackiego Wiednia jako fina∏ tej dwudziestoletniej propagandy… splot
zagadnieƒ jak˝e bogatych, pasjonujàcych, skomplikowanych. I ten uroczy barok, w jakim si´ kszta∏tuje ów
heroiczny poemat! Tak o romansie Marysieƒki i Jachniczka pisa∏ Boy-˚eleƒski.

kalendarium ˝ycia króla i królowej
17 VIII 1629 Narodziny Jana Sobieskiego.
1640
Jan Sobieski podejmuje nauk´
w Kolegium Nowodworskim.
28 VI 1641 Urodziny Marii Kazimiery d’Arquien
de la Grange w Neveres.
1643–46
Studia Sobieskiego na Akademii
Krakowskiej.
1646–48
Podró˝ Jana po Europie.
1646
Marysieƒka wraz z dworem Marii
Ludwiki Gonzagi przybywa do Polski.
1649
Sobieski rozpoczyna karier´ ˝o∏nierskà. Bierze udzia∏ w odsieczy Zbara˝a.
1654
Maria Kazimiera wyst´puje w balecie
królewskim napisanym przez
J.A. Morsztyna w roli ˝niwiarki.
1655
Sobieski przechodzi na stron´ Karola
Gustawa.
1655
Na dworze królewskim w Warszawie
dochodzi do pierwszego spotkania
Jana Sobieskiego i Marii Kazimiery
d’Arqien de la Grange.
1656
Sobieski przechodzi na stron´ Jana
Kazimierza.
3 III 1658
Spisanie kontraktu Êlubnego Marii
Kazimiery d’Arquien de la Grange
z wojewodà sandomierskim Janem
Sobiepanem Zamoyskim.

1659

Pierwszy znany list Marysieƒki
do Jana.
1660-61
Sobieski i Marysieƒka wymieniajà si´
powieÊciami romantycznymi.
1661
Âluby karmelitaƒskie. Sobieski
Êlubowa∏ Marysieƒce mi∏oÊç
i wiernoÊç dozgonnà, obydwoje
na pamiàtk´ wymienili obràczki.
7 IV 1665
Maria Kazimiera Zamoyska zostaje
wdowà.
15 V 1665
Potajemny Êlub Jana i Marysieƒki.
5 VII 1665 Oficjalny Êlub Marii Kazimiery
z Janem Sobieskim.
1666
Sobieski otrzymuje godnoÊç
marsza∏ka wielkiego koronnego
i hetmana polnego.
10-11 VI 1673 Zwyci´stwo Sobieskiego w bitwie pod
Chocimiem.
19 V 1674
Wybór Jana III na króla Polski.
2 II 1676
Koronacja króla i królowej.
12 IX 1683 Bitwa pod Wiedniem.
17 VI 1696 Âmierç Jana III w Wilanowie.
1699–1714 Pobyt królowej Marii Kazimiery
w Rzymie.
1714–1716
Marysieƒka we Francji.
17 I 1716
Âmierç Marii Sobieskiej na zamku
w Blois.

„Przyjecha∏a panna d’Arquien przed
samym adwentem do klasztoru naszego.
Panna ta by∏a najzacniejsza
z fraucymeru królewskiego, której
wielebna panna ksieni ustàpi∏a izdebki
swojej z wielkim niewczasem i a˝
w chorob´ by∏a wpad∏a, za czym
królestwo s∏a∏o do niej doktora swego.
(…) A ˝e ∏aêni cz´sto u˝ywa∏a, a ˝e
wody w klasztorze nie by∏o, musieli
z miasta nosiç. Mia∏a swoje s∏ugi
i ochmistrzyni´, stó∏ jej by∏ z królewskiej
kuchni..”
Zapiski mniszki z klasztoru
benedyktynek (z r. 1657),
cyt. za T. Boy-˚eleƒski,
Marysieƒka Sobieska.
„Pani Zamoyska mia∏a w pa∏acu
królewskim na Krakowskim
PrzedmieÊciu schadzk´ arcymi∏osnà
z rzeczonym p. Sobieskim w nocy
o jedenastej godzinie. Królowa
zaskoczywszy ich na uczynku,
oÊwiadczyła p. Sobieskiemu, ˝e jeÊli
nie zechce niezw∏ocznie poÊlubiç
p. Zamoyskiej, musi zginàç; trzeba by∏o
zdecydowaç si´ na Êlub albo na Êmierç.
Przyszed∏ potem ksiàdz i da∏ im
o pó∏nocy Êlub w pa∏acu.”
Stefan Niemirycz
do Fryderyka Wilhelma.
Lubowla 3 VI 1665 r.
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çwiczenie
Rozpoznaj cz∏onków królewskiej rodziny.

3
Jakub Ludwik (1667–1737)
Pierworodny syn Jana i Marii
Sobieskich, zwany
Fanfanikiem. Towarzyszy∏
ojcu w czasie odsieczy
wiedeƒskiej. Rodzice czynili
starania o zapewnienie
synowi korony, jednak
wszelkie zabiegi okaza∏y si´
bezowocne. W 1691 Jakub
Sobieski o˝eni∏ si´ z Jadwigà
El˝bietà Amalià von Pfalz-Neuburg, córkà Filipa
Wilhelma, elektora Palatynatu
Reƒskiego, i El˝biety Amalii
Hessen-Darmstadt.
Z ma∏˝eƒstwa narodzi∏o si´
siedmioro dzieci, z których
do historii przesz∏a Maria
Klementyna Sobieska, ˝ona
Jakuba Stuarta, pretendenta
do tronu Anglii i Szkocji.

5
Aleksander Benedykt
(1677–1714) Zwany przez
rodziców Minionkiem.
Mi∏oÊnik teatru. Po Êmierci
Jana III przebywa∏ wraz
z Marià Kazimierà w Rzymie,
gdzie oddawa∏ si´
organizowaniu w∏oskich
i francuskich przedstawieƒ.

Portret królowej Marii Kazimiery z dzieçmi, ok. 1684 r.,
J.E. Szymonowicz-Siemiginowski
2
Jan III Sobieski (1629–1696) Prawnuk hetmana
˚ó∏kiewskiego pobiera∏ nauki w Kolegium Nowodworskim,
a nast´pnie w Akademii Krakowskiej. Po ukoƒczeniu studiów
podró˝owa∏ po Europie w celu uzupe∏nienia edukacji. Âwiat∏y
król by∏ mecenasem kultury, opiekunem artystów i naukowców.
Znakomity wódz, polityk, pogromca Husseina Paszy w 1673 r.
pod Chocimiem i Kara Mustafy w 1683 r. pod Wiedniem.

„Ta pierwsza twarzà choç ostatnia laty,
Zrodzona mi´dzy grzecznymi Francuzy,
Wolna jest spaliç w popió∏ oba Êwiaty.
Od wschodu s∏oƒca, A˝ gdzie si´ zanurzy…
W kup´ si´ zesz∏y w tym anielskim ciele
Dowcip i rozum niemniej pewnie Êwi´ty
zgo∏a z niebiaƒskiej posz∏a parantele,
Bo wszystkich bogów jest w niej skarb
zamkni´ty;
Stàd wotem serca niosà jej w podarki
Jak do koÊcio∏a jak i do Arki…”
Opis Marysieƒki według
Andrzeja Morsztyna, Psyche,
za T. Boy-˚eleƒski,
Marysieƒka Sobieska.

Jan Zamoyski zwany
Sobiepanem (1627–1665)
– pierwszy mà˝ Marii Kazimiery.
Oto jak pisa∏ o nim Boy-˚eleƒski:
„Cz∏owiek trzydziestoletni, ale doÊç
zu˝yty, nie orze∏, ale t´gi ˝o∏nierz
i dobry obywatel, bardzo popularny,
majàcy za sobà tradycj´ swego
wielkiego dziada, olbrzymio bogaty
i skoligacony, ka˝àcy si´ tytu∏owaç
ksi´ciem na Ostrogu i ksi´ciem na
ZamoÊciu.”

4
Teresa Kunegunda (1676 –1730) Jedyna córka Sobieskich,
zwana Pupusieƒkà, która prze˝y∏a do wieku doros∏ego. Zosta∏a
wydana za elektora bawarskiego Maksymiliana II Emanuela
i sta∏a si´ w∏adczynià jednego z najpot´˝niejszych paƒstw Rzeszy.

6
Konstanty W∏adys∏aw
(1680 –1726) Pieszczotliwie
nazywany Murmurkiem. Wywo∏a∏
poruszenie ca∏ego dworu, ˝eniàc
si´ z damà z fraucymeru ksi´˝nej
neuburskiej. Umar∏ bezpotomnie.

7
Jan (1682–1685) zwany
Filunkiem, zmar∏ w wieku 3 lat.

X

1
Maria Kazimiera (1641–1716) By∏a córkà markiza Henriego Alberta de la Grange d’Arquien i Franciszki
de la Châtre. Przyby∏a do Polski wraz z dworem Ludwiki Marii Gonzagi. Dzi´ki staraniom królowej w 1658 r.
zosta∏a ˝onà zamo˝nego wojewody sandomierskiego Jana Sobiepana Zamoyskiego. Maria Kazimiera s∏yn´∏a
nie tylko z urody, ale i z zami∏owania do cz´stych kàpieli, co nale˝a∏o podówczas do rzadkoÊci. Sàdzono,
i˝ woda ma z∏y wp∏yw na zdrowie cz∏owieka, a aby st∏umiç przykre zapachy, u˝ywano perfum. W pi´knej pani
Zamoyskiej zakocha∏ si´ póêniejszy król Polski Jan Sobieski. Listy Marysieƒki i Jachniczka napisano
specjalnym szyfrem, skrywajàcym uczucie, jakim para si´ darzy∏a. Po Êmierci Zamoyskiego najs∏ynniejsza para
zakochanych Rzeczypospolitej wzi´∏a Êlub. Po Êmierci królewskiego ma∏˝onka Maria Kazimiera przebywa∏a
wraz z dworem w Rzymie, a ostatnie lata ˝ycia sp´dzi∏a na zamku w Blois we Francji.

www.wilanow-palac.pl

x
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wskazówka ii

mi∏oÊç staropolska
W epoce baroku na ogó∏ rozdzielano mi∏oÊç „wy˝szà” w poj´ciu duchowym od
mi∏oÊci zmys∏owej, przejawiajàcej si´ po˝àdaniem. Lekarz i filozof doby
odrodzenia Sebastian Petrycy tak jà charakteryzuje: „Mi∏oÊç pospolicie
zowiemy szalonà, i˝ nas g∏adkoÊç uwodzi∏o mi∏owania; im si´ wi´cej
przypatrujemy g∏adkoÊci, tym wi´kszà ch´ç do niej mamy i kto si´ w mi∏oÊç
wdaje, przestaç nie mo˝e, uspokojony byç nie mo˝e, prawie jakoby szala∏”*.
Mi∏oÊç traktowana by∏a jako zjawisko patologiczne, niezgodne z rozumem.
Sàdzono, i˝ uczucia mi∏osne wprowadzajà niepokój, chaos i sà wr´cz szkodliwe
dla zdrowia, w zwiàzku z czym nale˝y je leczyç. Zalecano zimne napoje,
kàpiele, a nawet puszczanie krwi zakochanym.
W epoce baroku, pomimo i˝ odrzucano mi∏oÊç uduchowionà, dopuszczano
uczucie i przyjaêƒ mi´dzy ma∏˝onkami. Uznawano tak˝e potrzeb´ mi∏oÊci
fizycznej, ale tylko w ma∏˝eƒstwie.
Magia w mi∏oÊci staropolskiej
W dawnej Rzeczpospolitej w celu zapewnienia pomyÊlnoÊci w sferze uczuç
cz´stokroç uciekano si´ do pomocy Êrodków magicznych. Zakl´cia,
zamawiania, omywania, rozmaite mikstury pozwala∏y uwieÊç wybranka czy
wybrank´ lub zwróciç ku sobie czyjeÊ uczucia. Popularnym Êrodkiem
u˝ywanym do czarów mi∏osnych by∏y cz´Êci organiczne ró˝nych zwierzàt.
Ch´tnie pos∏ugiwano si´ startym na proszek sercem, oczami bàdê wàtrobà
go∏´bia. Po∏ow´ proszku spo˝ywa∏a kobieta, a drugà wsypywa∏a do kubka
ukochanego. Za równie skuteczny sposób uwa˝ano przygotowanie Êwiecy
z w∏osów m´˝czyzny i wosku z jego Êwiecy chrzcielnej. Palenie w czwartki tak
przygotowanej Êwieczki mia∏o roznieciç p∏omienne uczucie.

çwiczenie
Stwórz wspó∏czesnà recept´ na napój mi∏osny. Podane sk∏adniki by∏y
w epoce baroku uwa˝ane za afrodyzjaki.

Lubczyki
Wierzono, i˝ picie naparu, wàchanie
i noszenie zió∏ zwanych potocznie
lubczykami (lubczyk ogrodowy, ale
te˝ serdecznik, dzi´gielnica, trawy
dr˝àczki, paproç, szalej) sk∏ania do
mi∏oÊci. O czarodziejskiej mocy
przekonywa∏y staropolskie zielniki.

Zakl´cia mi∏osne
„Jako nie mo˝e go∏àb bez go∏´bicy,
tak ty chrzczony mianowany, abyÊ nie
móg∏ Janie beze mnie chrzczonej
mianowanej Zofii.”
„Aby przeze mnie tak pragnà∏ i schnà∏
mi∏oÊci mojej, jako to ziele schnie i
pragnie, tak ten przeze mnie niechaj
schnie radoÊcià, mi∏oÊcià.”**

Kobieta
S∏owo kobieta mia∏o w dawnej Polsce
znaczenie pejoratywne. U˝ywano
s∏ów niewiasta, bia∏og∏owa, pani,
dama. Niezam´˝ne kobiety nazywano
dzieweczkami, dziewczynami lub
pannami.

* Sebastian Petrycy
cyt. za Z. Kuchowicz, MiłoÊç
staropolska…, s. 105.
** Zakl´cia miłosne cyt. za
Z. Kuchowicz, MiłoÊç
staropolska…, s.370–371.
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obyczaje mi∏osne
zaloty
W czasach króla Jana nazywano tak staranie si´ o ˝on´ lub te˝ umizgi, czyli ubieganie si´ o przychylnoÊç
p∏ci przeciwnej. W dobrym tonie by∏o przesy∏anie wybrankom bilecików, listów mi∏osnych lub te˝
portretów czy szarf. Jan Sobieski otrzyma∏ w prezencie portret od zam´˝nej podówczas Marii Kazimiery.

swat
Inaczej nazywany dziewos∏´bem, rajem. Osoby pe∏niàce
t´ funkcj´ by∏y niezb´dne do nawiàzania porozumienia
matrymonialnego. Swat by∏ cz∏owiekiem towarzyskim,
wymownym, który móg∏ w∏aÊciwie przedstawiç
zalety starajàcego si´ kawalera. Raj
przychodzi∏ do domu rodziców
panny póênym wieczorem,
przynosi∏ zawsze gorza∏k´ i
prezentowa∏ kandydata na
m´˝a. Wypicie wódki przez
rodziców oznacza∏o
przyj´cie konkurenta.

Faseta w Sypialni
Króla, Sceny z ˝ycia wsi

zar´czyny,
zr´kowiny, zmówiny
Na zr´kowiny w domu panny m∏odej stawia∏ si´
ju˝ przysz∏y narzeczony, który przynosi∏ ze sobà
wódk´, a nawet prezenty. W tym
momencie omawiano szczegó∏y
dotyczàce posagu oraz
ustalano termin Êlubu.
Przyj´cie starajàcego
si´ piecz´towano
wypiciem wódki.
WÊród szlachty
panowa∏ zwyczaj
obdarowywania
panny
pierÊcieniem.

wesele

rekuza

Ze wzgl´du na
przestrzeganie wielowiekowej
tradycji obrz´dy towarzyszàce
weselu by∏y doÊç skomplikowane
i d∏ugotrwa∏e. W Êrodowisku szlacheckim
obowiàzywa∏ zwyczaj nakazujàcy jednemu z goÊci
po powrocie z koÊcio∏a wyg∏osiç okolicznoÊciowà
przemow´, wychwalajàcà przymioty panny m∏odej.
Nast´pnie zaczyna∏a si´ d∏uga i obfita uczta weselna.
Na zakoƒczenie biesiady podawano ko∏acz, inaczej
korowaj, czyli obrz´dowy chleb, którego pieczenie
po∏àczone by∏o z zamawianiami i wró˝bami. Nast´pnie
rozpoczyna∏y si´ taƒce i hulanki, zabaw´ urozmaicano
te˝ Êpiewaniem piosenek i cytowaniem fraszek. Po nocy
poÊlubnej panna m∏oda zmienia∏a strój, fryzur´
i wst´powa∏a do grona m´˝atek. Ostatnim z obrz´dów
weselnych by∏y przenosiny panny m∏odej do domu
m´˝a. Wesela trwa∏y d∏ugo – u niezamo˝nych ch∏opów
dwa, trzy dni, u bogatszych do tygodnia, a najd∏u˝ej
u zamo˝nej szlachty. Wesele magnata by∏o bardzo
kosztownym przedsi´wzi´ciem, starano si´ wyst´powaç
w najlepszych strojach, sprawiano nowe suknie,
prezentowano wspania∏e rumaki, nabywano karety.
Apartamenty weselne obijano kosztownymi tkaninami,
nadwornej stra˝y sprawiano nowà barw´, du˝e sumy
pieni´dzy poÊwi´cano na importowane wina, a tak˝e
wety i cukry. Przybyli goÊcie zwyczajowo obdarowywali
nowo˝eƒców prezentami.

Tak nazywano
odrzucenie kandydata,
który nie odpowiada∏
rodzicom panny. Zazwyczaj
nie odmawiano wprost, lecz
pos∏ugiwano si´ wyrafinowanymi
symbolami. Na wsi rodzice nie przyjmowali od
swata gorza∏ki, udawali, ˝e nie mogà znaleêç
kubka bàdê prowadzili wymownie ch∏odnà
konwersacj´. WÊród szlachty i mieszczaƒstwa
podawano niechcianemu kandydatowi czarnà
polewk´, czyli czernin´, lub g´Ê w szarym sosie.
Na po∏udniu Rzeczypospolitej panowa∏ zwyczaj
cz´stowania arbuzem jako symbolem odrzucenia
propozycji, stàd mawiano, i˝ odrzucony
kandydat „zjad∏ arbuza”. Zdarza∏o si´ te˝, i˝
niechcianemu konkurentowi wieszano nad
∏ó˝kiem grochowy wieniec.

Czernina
Zwana te˝ czarnà polewkà.
To specyficznie polska zupa, której
podstawowymi sk∏adnikami sà rosó∏
i krew z kury lub du˝o cz´Êciej kaczki,
rzadziej z prosi´cia. Dawniej u˝ywano
te˝ krwi g´si. Charakterystyczny
s∏odko-kwaÊny smak nadaje czerninie
dodatek cukru i octu, mieszanych
z krwià, by nie dopuÊciç do jej
krzepni´cia. Nie istnieje „jedynie
s∏uszny” przepis na czernin´. Ka˝da
pani domu ma w∏asny przepis. Oprócz
podstawowych sk∏adników
indywidualny smak nadajà zupie
dodatki, takie jak syrop ze Êliwek lub
gruszek w occie, gotowane w niej
suszone owoce (gruszki, Êliwki,
rodzynki lub wiÊnie), ocet winny lub
jab∏kowy, miód lub inne ingrediencje,
których dobór podyktuje wyobraênia
twórcy tej potrawy. Czernin´ podaje si´
z kluskami, domowym makaronem lub
z gotowanymi ziemniakami. Czernin´
mo˝na uto˝samiaç z czarnà polewkà
(w Ma∏opolsce u˝ywano te˝ nazwy
szara polewka), ongiÊ podawanà
kawalerowi, któremu odmówiono r´ki
panny (np. Jackowi Soplicy).

rozpleciny
W dniu Êlubu organizowano rozpleciny, podczas których pannie rozplatano warkocze.
Rozpuszczone w∏osy by∏y uznawane za wielkà ozdob´, a obrz´d rozplecin symbolizowa∏ przejÊcie do
nowego etapu ˝ycia. G∏ow´ przysz∏ej ˝ony ozdabiano wieƒcem z mirtu lub rozmarynu. Nast´pnie
do domu przysz∏ej panny m∏odej przyje˝d˝a∏ kawaler w asyÊcie kapeli. Zgodnie ze zwyczajem rodzice
uroczyÊcie b∏ogos∏awili przysz∏ej parze m∏odej. Panna m∏oda obowiàzkowo mia∏a zalewaç si´ ∏zami
(choçby i wymuszonymi), w przeciwnym wypadku uchodzi∏a za niewiast´ bezwstydnà.

Êlub
Kulminacyjny moment weselnych uroczystoÊci. W trakcie ceremonii Êlubnej nast´powa∏a wymiana pierÊcionków bàdê wianków. Zwyczaj wr´czania
sobie obràczek przyj´ty zosta∏ najpierw w warstwie mieszczaƒskiej i ch∏opskiej. Stan szlachecki doÊç d∏ugo trwa∏ przy obdarowywaniu si´ wiankami.

X

www.wilanow-palac.pl

x
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wskazówka iii

staropolskie kanony urody
W kulturze staropolskiej bardziej od m´skiej ceniono urod´ kobiecà. Cia∏o
niewieÊcie sta∏o si´ przedmiotem adoracji, wychwalano g∏adkoÊç lub kras´.

çwiczenie
Przypatrujàc si´ królowej, postaraj si´ opisaç jej urod´. Zastanów si´, czy
jest zgodna z barokowym kanonem kobiecego pi´kna.

w∏osy

r´ce

Sàdzono, i˝ pi´kne g´ste w∏osy uzyskuje si´, myjàc je
regularnie w wodzie deszczowej. W XVI–XVII w.
podziwiano przede wszystkim jasnow∏ose pi´knoÊci,
jednak pod koniec XVII
wieku zacz´to doceniaç
tak˝e brunetki i szatynki.
Jednak˝e rude w∏osy nie
cieszy∏y si´ szczególnym
uznaniem w baroku.

S∏awiono d∏onie niewielkie, szczup∏e, kszta∏tne i bia∏e.
Ozdobà r´ki by∏y drobne „pieszczone” paluszki. Du˝e
d∏onie stanowi∏y powa˝ny mankament kobiecej urody

biust
Polskie obyczaje
nakazywa∏y zakrywanie
piersi, traktowanych
jako cz´Êç cia∏a
zdecydowanie wstydliwa.
Âmia∏e dekolty zacz´∏y
lansowaç pochodzàce
z Francji królowe:
Ludwika Maria Gonzaga
i Maria Kazimiera
Sobieska. Poeci
barokowi opiewali biusty
j´drne, kuliste, nie tyle
du˝e, co wyraênie
wystajàce. By piersi
wyglàda∏y pon´tnie,
w licznych dzie∏ach
gospodarczych zalecano
paniom, by ok∏ada∏y je
mi´tà.

oczy
Wa˝ny element urody
niewieÊciej stanowi∏y
oczy. By∏y postrzegane
jako miejsce, gdzie
ujawniajà si´ uczucia
mi∏osne, temperament
i z∏o˝onoÊç psychiki.
Ceniono oczy ˝ywe,
du˝e, bystre. W dobie
baroku opiewano oczy
ciemne, a nawet czarne.
Jednak ju˝ w XVIII w.
za pi´kne uznawano
damy b∏´kitnookie.

cera

kibiç

Za brzydkà cer´ uchodzi∏a cera opalona i ciemna,
pokryta piegami czy plamami. Idealna pi´knoÊç
powinna mieç cer´ jasnà jak lilia, przy czym konieczne
by∏y te˝ rumieƒce. Ubogie kobiety, by uzyskaç
rumianà cer´, szczypa∏y si´ w policzki, bogatsze
stosowa∏y bielid∏o i puder lub te˝ barwiczk´.

Wedle barkowego gustu niewiasta powinna mieç kibiç,
czyli tali´, mo˝liwie wàskà.

nos
Pi´kna dama posiada∏a ma∏y, prosty, zgrabny i kszta∏tny
nos. Niekiedy podoba∏y si´ tak˝e orle profile.

nogi
Staropolska moda nakazywa∏a ukrywanie nóg pod
odzieniem. Przekonanie o wstydliwoÊci tej cz´Êci cia∏a
b´dzie panowaç a˝ do XVIII w. Wi´cej uwagi
poÊwi´cano stopom, które ceniono za kszta∏tnoÊç
i smuk∏oÊç. Obyczaj nakazywa∏ zachwycaç si´ tà cz´Êcià
cia∏a, stàd te˝ dos∏ownie bàdê listownie nast´powa∏o
„ca∏owanie nó˝ek”.

usta
Istotnà ozdobà niewiasty by∏y usta. Ceniono
niewielkie, pe∏ne i czerwone, które mia∏y sk∏aniaç do
poca∏unku. Pi´kne usta mia∏y skrywaç bia∏e i równe
z´by – mówiono wtedy o ustach „pere∏ pe∏nych”.

sylwetka
Barok preferowa∏ pe∏niejsze sylwetki kobiece,
szczególnie jeÊli chodzi o biodra. Oczekiwano, by
kobieta by∏a „ani t∏usta jak kwiczo∏, ni jak sztokfisz
chuda”, chciano widzieç przede wszystkim kszta∏tnoÊç.

G∏adkoÊç
„Trzy klejnoty miewa bia∏og∏owa:
urod´ albo g∏adkoÊç,
czystoÊç a dobrà s∏aw´”
J. Wujek cyt. za Z. Kuchowicz,
MiłoÊç staropolska…, s. 226
„Nie tak zapalajà si´ pr´dko
na pieniàdze,/
Jako na przyrodzonà g∏adkoÊç
ludzkie ˝àdze…/
Grunt uroda! Komu tej jednej
nie dostaje,/
Nie dadzà jej bogactwa ani obyczaje”
Sz. Zimorowic, Roksolanki
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{ çwiczenie [
Przypatrz si´ królowi i postaraj si´ go opisaç. Zastanów si´, czy jego uroda
jest zgodna z barokowym kanonem m´skiego pi´kna.
Do urody m´˝czyzn nie przywiàzywano w XVII
wieku tak wielkiej wagi jak w przypadku kobiet.
O atrakcyjnoÊci m´˝czyzny decydowa∏y przede
wszystkim jego si∏a, postawa i figura.

w∏osy
W epoce baroku wi´kszym zainteresowaniem u p∏ci przeciwnej cieszyli si´
m´˝czyêni o ciemnych w∏osach.

oczy
Przywiàzywano ogromna wag´ do wyrazu oczu. Urodziwy m´˝czyzna
powinien patrzeç bystro, Êmia∏o.

sylwetka
Oty∏oÊç postrzegano w czasach staropolskich jako oznak´ dostojeƒstwa,
jeÊli nie samej urody. Preferowano m´˝czyzn ros∏ych i pleczystych.
W powszechnym u˝yciu by∏y buty z podkowami i poszerzajàce suknie,
które pozwala∏y poprawiç mankamenty mizernej sylwetki. Uznaniem
cieszyli si´ tak˝e m´˝czyêni o bardziej subtelnej urodzie, smuk∏ej sylwetce
i delikatnych rysach twarzy.

strój
Cia∏o m´skie nie wzbudza∏o szczególnego zainteresowania. Urod´ m´skà
postrzegano wy∏àcznie w oprawie ubioru czy uzbrojenia. Pi´kny
m´˝czyzna winien byç strojny i zbrojny.

Porter króla Jana III Sobieskiego z synem Jakubem,
J.E. Szymonowicz-Siemiginowski, ok. 1690 r.

Jakie cechy pi´kna wydajà Ci si´ ponadczasowe?
u kobiet

„Niech b´dzie brutal z manier,
z s∏owy nieostro˝ny,/
Leniwy, niepoj´ty i nieoch´do˝ny/
Mi∏oÊç go w ryzy ujmie, przerobi,
wykrzesze,/
˚e na dzieƒ trzykroç suknie oraz
g∏ow´ czesze.”
El˝bieta Dru˝backa,
Przekładane z wierney i statecznej
miłoÊci mał˝eƒstwo…, Rkps.
Ossol., nr14/II, k. 12v

u m´˝czyzn

X

www.wilanow-palac.pl
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wskazówka iv

historia mi∏oÊci amora i psyche
galeria ogrodowa po∏udniowa

çwiczenie
Przyporzàdkuj tytu∏y do scen z historii o Amorze i Psyche.

Apulejusz (ok. 125r.–?)
Rzymski pisarz, retor i filozof
pochodzàcy z Madaury w Afryce.
Autor romansu Metamorfozy
albo Z∏oty osio∏. Bohaterem
fantastyczno--satyrycznej opowieÊci
jest Lucjusz zamieniony w os∏a.
PowieÊç zawiera tak˝e s∏ynnà histori´
mi∏oÊci Amora i Psyche.

karty_zakochany_krol_2011 4/4/11 5:48 PM Page 8

k a r t y

d o

z a j ´ ç

„ z a k o c h a n y

k r ó l

i

k r ó l o w a ”

Historia mi∏oÊci Amora i Psyche to ulubiony mit króla Jana III.
Monarcha ch´tnie opowiada∏ swym goÊciom barwne perypetie mi∏osne
mitycznych kochanków.

zaÊlubiny sióstr psyche
„By∏ sobie raz w jednym kraju król i królowa. Mieli oni Êliczne trzy córy, ale na urod´ tych
dwóch starszych, choç kszta∏tnych wielce, przecie starczy∏o pochwa∏ ludzkich; dopiero tej
dzieweczki najm∏odszej taka by∏a nieporównana, taka nad wszelkà miar´ uroda, ˝e jej ten biedny
j´zyk ludzki nie móg∏ nawet opisaç, a có˝ dopiero wychwaliç, jak by si´ patrzy∏o.
Liczni tedy mieszkaƒcy tego kraju i wielu przybyszów, których t∏umami widzenia ˝àdnymi Êciàga∏a
s∏awa takiego niespotykanego widowiska, stawali jak os∏upieni w podziwie tej pi´knoÊci – takiej, ˝e
ci a˝ l´k, cz∏owieku, przybli˝aç si´ do niej – i (…) czeÊç jej boskà, jak samej Wenerze, oddawali.
(…) Tymczasem Psyche, co wsz´dy ino o pi´knoÊci swojej s∏ysza∏a, ˝adnego z tej urody nie mia∏a
zysku. Wszyscy (…) jà wys∏awiali, ale nikt, ani król, ani królewicz, ani nawet cz∏ek pospolity –
˝aden jako zalotnik do jej r´ki nie wystàpi∏. (…) Dawno jej siostry starsze, o których zwyczajnej
pi´knoÊci nie gada∏y a˝ narody, dawno (…) w szcz´snym ˝y∏y ma∏˝eƒstwie – Psyche ino samiutka
doma siedzàc, nad swym ci´˝kim opuszczeniem sobie si´ ˝ali.”

odprowadzenie
psyche na gór´
thorus
„Wiedêcie mnie i stawiajcie na tej
skale, którà los mi wyznaczy∏.
Spieszno mi do tego szcz´snego
ma∏˝eƒstwa. (…) Umilk∏a po tych
s∏owach dziewczyna i pewnym ju˝
krokiem wmiesza∏a si´ w uroczysty
pochód t∏umu, który jà
odprowadza∏. Idà na oznaczony
szczyt stromej góry, na którego
wierzcho∏ek najwy˝szy dziewczyn´
prowadzà i tam jà wszyscy
opuszczajà.”

psyche w pa∏acu amora
„Za czym natychmiast wznosiç si´ zaczynajà – jakby
je wiew jakiÊ ino podsuwa∏, bo ˝ywa dusza nie
us∏ugiwa∏a – wina, jak sam ten nektar, i sute dania
potraw najrozmaitszych. I istotnie nikogo zobaczyç
nie mog∏a, a tylko s∏owa s∏ysza∏a skàdiÊ si´
wymykajàce i ino te g∏osy s∏u˝ek. Po sutej uczcie
wszed∏ ktoÊ niewidoczny i Êpiewa∏, ktoÊ zasi´ inny
potràca∏ struny liry, niewidocznej jak i muzykanci.
Wtedy o uszy jej uderzy∏ zwarty i harmonijny Êpiew
wielu g∏osów: oczywiste by∏o, choç cz∏eka ˝adnego
nie dojrza∏eÊ, i˝ to chór Êpiewa.”

wyrocznia apollina
„Tak tedy najnieszcz´Êniejszy rodzic podejrzewajàc tu zawiÊç
bogów, a w l´ku przed ich gniewem – udaje si´ do staro˝ytnej
wyroczni w Milecie i mod∏y i ofiarami b∏aga bóstwo ono tak
pot´˝ne o ma∏˝onka i ma∏˝eƒstwo dla dziewczyny. (…) A Apollo
mowà tej odpowie:
Królu, dziewczyn´ na gór´ zaprowadê i karz jej tam zostaç,
Oblubienicy Êmierci, w ˝a∏obny ubranej strój;
Nie myÊl, ˝e zi´ç twój nasienia cz∏owieczà mieç b´dzie ci postaç;
Pomiot to b´dzie drapie˝ny, z∏y jak w´˝owski rój;
Ten co na skrzyd∏ach nad ziemià polata i wszystek Êwiat morzy,
Ognia i miecza zniszczeniem ka˝dy swój znaczàc krok,
Przed którym dygoce sam Jowisz i ca∏y majestat dr˝y bo˝y,
Straszà si´ rzeki podziemne i sam stygijski mrok.”

www.wilanow-palac.pl

Micha∏ Anio∏ Palloni
(1637–1719) malarz, freskista
pochodzenia w∏oskiego. Wykszta∏cony
we Florencji i w Rzymie. Od 1674
tworzy∏ na terenie Polski na zlecenie
rodziny Paców i Krasiƒskich oraz
jako nadworny malarz królewski
Jana III Sobieskiego. W swoich
pracach inspirowa∏ si´ malarstwem
P. da Cortona. Freski Palloniego
cechuje dynamizm kompozycyjny,
ekspresyjna faktura i uwzgl´dnianie
warunków Êwietlnych po∏àczone
z umiarkowanym iluzjonizmem.
Palloni w przemyÊlany sposób
komponuje malowid∏a; rysunek,
kolor, nawet ruchy postaci zosta∏y
zaprogramowane tak, by skupiç
uwag´ widza na najwa˝niejszym
punkcie przedstawionej sceny.
Inne dzie∏a freski sty to na przyk∏ad
kaplica pomisjonarska w ¸owiczu
(1695) oraz kaplica Êw. Kazimierza
w katedrze w Wilnie (1692).

amor nawiedza psyche
„Kiedy si´ te rozrywki skoƒczy∏y, posz∏a Psyche – ile ˝e wieczór
nadchodzi∏ – na spoczynek. Noc ju˝ by∏a g∏´boka, gdy
(…nadszed∏) nieznany ma∏˝onek i w ∏o˝e jej zstàpi∏ i Psyche
ma∏˝onkà swà uczyni∏; przed Êwitem zasi´ spiesznie zniknà∏.”

Cytaty z historii Amora i Psyche za:
Apulejusz, Amor i Psyche, przek∏. L. Rydel, Kraków 1911
Apulejusz, Amor i Psyche, przek∏. E. J´drkiewicz, Warszawa 1962

X

Fresk – rodzaj malowid∏a
Êciennego. Freski maluje si´ na
mokrym tynku pokrytym kilkoma
warstwami zaprawy. Pierwsza
warstwa zwana arriciato le˝y
bezpoÊrednio na murze, jest gruba.
Druga warstwa to intonacio,
na tej warstwie zaczyna si´
malowaç fresk.

x
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wskazówka v

historia mi∏oÊci amora i psyche
galeria ogrodowa północna

çwiczenie
Przyporzàdkuj tytu∏y do scen z historii o Amorze i Psyche.
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amor w pa∏acu wenery
„Tymczasem gdy Psyche Kupidyna jeno szukajàc Êwiat ca∏y obchodzi∏a,
ów okaleczony przez latark´ i chory w ∏o˝u samej matki le˝a∏ i j´cza∏.”

psyche w Êwiàtyni cerery
„Niech˝e si´ wÊród tych zbo˝a snopków choç dzionków par´ zataj´, a˝ czas
u∏agodzi straszliwy gniew pot´˝nej bogini, albo przynajmniej skrzepi´
spoczynkiem si∏y moje, wyczerpane d∏ugim trudem. Na to Ceres: Wzrusza
mnie, doprawdy, twój p∏acz i proÊby twoje i pomoc bym ci rada. Có˝,
kiedy znowu nie mog´ si´ nara˝aç mojej krewniaczce, dobrej zresztà
kobiecie, z którà mnie prócz tego ∏àczy zwiàzek bardzo dawnej przyjaêni.
Musisz sobie pójÊç co rychlej precz z tego obejÊcia; bacz jeszcze, ˝ebym ci´
tu nie zatrzyma∏a pod stra˝à.”

psyche przy êródle stygijskim
„Czy widzisz na tym szczycie najwy˝szym ska∏ górskim zr´bie ten
szczyt narzucony, skàd êródliska ponure staczajà si´ wody,
pobliskiej kotliny zraszajà moczary i Kocytu mrocznego potoki
zasilajà? Stamtàd mi z najwy˝szo potoku, z najg∏´bszego zdroju,
zaczerpniesz wody lodowatej, êródlanej i przyniesiesz mi w tej
oto urneczce. (…) Lecz gdy Psyche dosz∏a do miejsc
graniczàcych z tà wy˝ynà wskazanà, ujrza∏a przy ogromie zadania
niosàce Êmierç pewna zapory. Ska∏a bowiem przeolbrzymia,
wysoka, niedosi´˝na stromoÊcià i ÊliskoÊcià (…) Ze skalnych
otworów na prawo i lewo, wyciàgajàc d∏ugie szyiska, wype∏za∏y
smoki okrutne, z oczyma skazanemi na stra˝ niezmru˝onà,
z powiekami, na Êwiat∏o wdzi´cznie dêwigni´tymi. A i wody
same g∏osami grozi∏y: Uchodê! Co czynisz! BacznoÊç! Gdzie
idziesz! Strze˝ si´! Nie zbli˝aj si´! Zginiesz – tak zewszàd wo∏a∏y.”

narodziny
rozkoszy
„Za czym bezzw∏ocznie
zastawiono wspania∏à uczt´.
Leg∏ na pierwszym miejscu
ma∏˝onek, Psyche do piersi
tulàc, a podobnie u∏o˝y∏ si´
z Junonà Jowisz, a potem
kolejà nale˝nà wszyscy bogowie.
Tak to legalnie wesz∏a Psyche za
Kupidyna. Urodzi∏a si´ im
potem urodziwa córa, którà
zerwiemy Rozkoszà.”

wesele amora i psyche
„Bogowie zarejestrowani na tablicach Muz! Wszystkim
wam zaiste wiadomo, ˝em tego tu oto m∏odziaka na
r´kach mych wychowa∏. Tedy postanowi∏em, ˝e zbyt
goràce tej pierwszej jego m∏odoÊci porywy okie∏znaç
jakoÊ potrza; doÊç on ju˝ os∏awiony codziennymi na
ca∏ym Êwiecie pogwarkami o cudzo∏óstwach i wszelkich
sproÊnych grzeszkach. Trza mu odebraç sposobnoÊç
wszelakà, trza sp´taç ma∏˝eƒskimi dybami swawol´ jego
ch∏opi´cà. Wybra∏ sobie dziewuch´ i wianek jej zabra∏,
niech˝e jà sobie ma, niech jà sobie trzyma w obj´ciach i
wiecznie si´ jej mi∏oÊcià cieszy.”

wizyta psyche w hadesie
„Weê no se t´ skrzyneczk´ – tu jà jej poda∏a – i jazda mi
teraz z miejsca do podziemia do piekielnych penatów
samego Korusa. A jak b´dziesz podawa∏a t´ skrzyneczk´
Prozerpinie, to tak jej powiedz: „Wenus si´ prosi, ˝ebyÊ
jej pos∏a∏a krzynk´ ze swej g∏adkoÊci, odrobink´ – tyle,
˝eby na jeden dzionek starczy∏o. Wszystko bowiem, co
mia∏a zu˝y∏a do cna piel´gnujàc chorego synka.”

sen stygijski psyche
„A w tej skrzyneczce pi´knoÊci ˝adnej nie
by∏o ani nic innego, ino sen Êmiertelny
i prawdziwie stygijski, który, ledwo unios∏a
nakrywki, opad∏ na nià i mg∏à ci´˝kiego
bezw∏adu rozla∏ si´ po ca∏ym jej ciele, i wzià∏
w posiadanie tak, ˝e na tym miejscu od razu
na t´ Êcie˝k´ osun´∏a si´ Êpiàca. I le˝a∏a tam
bez ruchu zgo∏a i taka jak ten trup Êpiàcy.
Tymczasem Kupido odzyska∏ ju˝ si∏y (…)
skrzyde∏ka mu odpocz´∏y i dzi´ki d∏ugiemu
odpoczynkowi o wiele chy˝ej lata∏, wi´c do
Psyche swojej migiem si´ dosta∏. Sen z niej
troskliwie obra∏ i znowu go do schowka
w puszce wt∏oczy∏, po czym leciuchno jà
dotknà∏ ostrzem swej strza∏y.”

psyche w Êwiàtyni junony
„W dolinie u stóp swoich (Psyche) s postrzega przeglàdajàc przez
ga∏´zie gaju kszta∏tnà Êwiàtyni´, a niechcàcy opuÊciç ˝adnej, choçby
i wàtpliwej mo˝liwoÊci lepszej nadziei, ale raczej do ∏aski
wszelakiego bóstwa zastukaç- zbli˝a si´ do Êwi´tych podwoi. Wtedy
ugi´∏a kolana, a ramionami o∏tarz, ciep∏y jeszcze, obj´∏a i si´
modli∏a (…) Na jej b∏agania objawia∏a si´ jej zaraz Juno (…) Na
poczciwoÊç – powiada – jak˝e bym chcia∏a spe∏niç ci twoje proÊby.
Ale przystojnoÊç mi nie pozwala post´powaç wbrew woli Wenery,
synowej mojej, którà zawsze jak córk´ mi∏owa∏am.”

X
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Persefona – córka Demeter
i Zeusa, nosi∏a przydomek Kora.
Uprowadzona przez Hadesa do
krainy umar∏ych, zosta∏a jego ˝onà.
Matka Persefony – Demeter –
oszala∏a z rozpaczy po stracie córki
i odebra∏a ziemi p∏odnoÊç. Hades
musia∏ przystaç na kompromis
i zwracaç matce córk´ na szeÊç
miesi´cy w roku.

Jowisz – najwa˝niejszy bóg rzymski.
Czczony jako bóstwo pogody,
piorunu, grzmotu, Êwiat∏a.

Ceres – ∏àczona z Demeter jest
bóstwem rzymskim. Imi´ bogini
wywodzi si´ od s∏owa „rosnàç”,
co wià˝e si´ z funkcjà bogini.

Junona – bogini kobiet
i p∏odnoÊci, ˝ona Jowisza,
uto˝samiana z greckà Herà.

psyche n´kana przez s∏ugi wenery
„Gdy jà ustawiono przed Wenus, bogini obaczywszy jà, najpierw wybuch∏a
g∏oÊnym Êmiechem, jakim zwykli Êmiaç si´ do wn´trza rozgniewani,
a potem wstrzàsajàc g∏owà i drapiàc si´ w prawe ucho, zawo∏a∏a: A wi´c
raczy∏aÊ nareszcie powitaç teÊciowà! A mo˝e ma∏˝onka swego, który z twej
rany choruje przysz∏aÊ odwiedziç? Ale uspokój si´! Ju˝ ja ci´ przyjm´, jak
przyjàç dobra synowà przystoi. Gdzie jest – zawo∏a∏a – Niepokój i Smutek,
s∏ugi moje? A gdy te wesz∏y, odda im Psyche na m´ki. Idàc za rozkazem,
wysmaga∏y nieszcz´snà biczami, a potem, jeszcze innymi m´kami
um´czywszy, przed pani oblicze stawili.”

x
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wskazówka vi
*

antykamera królowej

Wertumnus – bóg uosabiajàcy
przemiany w przyrodzie i dojrzewanie
plonów, opiekun drzew owocowych.
Ma mo˝liwoÊç przybierania ró˝nych
postaci. Na plafonie przedstawiony jest
pod postacià boga wina Bachusa,
patronujàcego jesieni.
Pomona – opiekunka owoców,
ogrodów i sadów, nimfa o wyjàtkowej
urodzie, o której wzgl´dy zabiega∏y
bóstwa pól i lasów. Jednak Pomona nie
odwzajemnia∏a uczuç wielu zalotników.
Jeden adoratorów – Wertumnus, aby
zbli˝yç si´ do nimfy, przybiera∏ ro˝ne
postaci: ˝eƒcy, woênicy, sadownika,
˝o∏nierza, rybaka. W koƒcu przemieni∏
si´ w starà kobiet´. Pod postacià
starowinki przestrzega∏ Pomon´ przed
niebezpieczeƒstwem pogardzania szczerà
mi∏oÊcià. Gdy w ten sposób uda∏o mu si´
zmi´kczyç serce nimfy, objawi∏ si´ jej
w swej zwyk∏ej postaci, a jego uczucie
zosta∏o wreszcie odwzajemnione.

Plafon Jesieƒ, J.E. Szymonowicz-Siemiginowski, lata 80. XVII w.

Wyobra˝one na plafonie Jesieni postaci przedstawiajàce rzymskie bóstwa:
Pomona oraz jej towarzysz ˝ycia Wertumnus, symbolizowaç mia∏y dobrobyt
i pomyÊlnoÊç wynikajàcà z ich wspólnych rzàdów. Szcz´Êliwe i zgodne po˝ycie
mitycznej pary ucieleÊnia ide´ pomyÊlnych rzàdów króla Jana III i królowej
Marii Kazimiery.

çwiczenie
Poznaj szyfr mi∏osny, jakim pos∏ugiwali si´ w listach Jan Sobieski i Maria
Kazimiera (patrz margines). Pomo˝e Ci on odszyfrowaç ukryte treÊci
plafonu. Wyt´˝ oko i odszukaj na malowidle symbole oznaczajàce:
Dobrobyt
MiłoÊç
P∏odnoÊç
* Antykamera – przedpokój, pomieszczenie s∏u˝àce jako poczekalnia lub pokój dla dworzan.

Szyfr – specjalny kod u˝ywany
w listach mi∏osnych przez Jana
Sobieskiego i Mari´ Kazimier´
Zamoyskà.
A o to niektóre z zaszyfrowanych
postaci i poj´ç:
' Maria Kazimiera – Astrea,
Ró˝a, Esencje, Bukiet
' Sobieski – Celadon, Jesieƒ,
Proch, Sylwander
' Zamoyski – Fujara, Koƒ, Makrela
' Ksi´˝na WiÊniowiecka
(szwagierka Marysieƒki)
– Brytfanna, Basetla
' Królowa Ludwika Maria
– Tulipan, Trik-trak, Choràgiewka
' Rodzice Marysieƒki – Ptaki
Morskie
' Dwór warszawski – Boisko
' Listy – konfitury, owoce
' Mi∏oÊç – pomaraƒcza
' Zdrowie – odor
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gabinet al fresco
Niewielkie pomieszczenie przylegajàce do Antykamery Królowej dekorujà
iluzjonistyczne gobeliny ze scenami apolliƒskimi. Gabinet „al fresco
malowany” sta∏ si´ schronieniem absolutnego pi´kna. Dekoracja malarska
pomieszczenia mia∏a podkreÊlaç cnoty królowej, czego dowodzà alegorie
˚arliwoÊci Religijnej i RoztropnoÊci.

çwiczenie
Która ze scen dekorujàcych
gabinet al fresco mo˝e byç
symbolem pi´kna
wyzwalajàcego mi∏oÊç?

Apollo z pasterkà Issà, J.E. Szymonowicz-Siemiginowski, ok. 1692 r.
Bóg w przebraniu pasterza uwodzi
skromnà pasterkà Iss´.

Apollo grajàcy na flecie,
J.E. Szymonowicz-Siemiginowski, ok. 1692 r.
Opiekun Muz opiera si´
o ska∏´, przerwawszy gr´
na flecie.
Apollo z Sybillà Kumejskà,
J.E. Szymonowicz-Siemiginowski, ok. 1692 r.
W zamian za mi∏oÊç Apollo
obiecuje Sybilli tyle lat ˝ycia,
ile ziaren piasku uda si´ jej
utrzymaç w d∏oni.

X

www.wilanow-palac.pl

x

Ki∏a, syfilis – choroba
przenoszona drogà p∏ciowà wywo∏ana
przez kr´tka bia∏ego. Wyst´powa∏a
pod ró˝nymi nazwami: choroba
francuska (w Rosji „choroba
polska”), franca, choroba dworska,
choroba sekretna, choroba
hiszpaƒska, pani franca, syf, ospa
mi∏osna. Zarówno Jan Sobieski, jak
i Marysieƒka chorowali na syfilis.
Maria Kazimiera zarazi∏a si´ ki∏à od
swego pierwszego m´˝a Zamoyskiego.
Choroba wp∏yn´∏a na ÊmiertelnoÊç
dzieci urodzonych przez Marysieƒk´.
Pomimo i˝ królowa rodzi∏a 17 razy,
do wieku doros∏ego do˝y∏a tylko
czwórka dzieci. Jan Sobieski tak˝e
cierpia∏ na syfilis. W listach do
ukochanej uskar˝a∏ si´, i˝ „osypa∏y
mi´ wszystkiego pryszcze jakieÊ
nies∏ychanie g´ste i po r´ku, i po
wszystkim ciele”. Lekarstwem na
chorob´ by∏a maÊç rt´ciowa, która
skutecznie zabija∏a kr´tki, ale
powodowa∏a jednoczeÊnie du˝e
spustoszenie w ca∏ym organizmie.
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wskazówka vii

sypialnia królowej

Plafon Wiosna, J.E. Szymonowicz-Siemiginowski,, lata 80. XVII w.

Wyobra˝ona na plafonie w Sypialni Królowej pora roku stanowi aluzj´ do
urody Marii Kazimiery, a tak˝e do uczucia mi∏oÊci, które winna wzbudzaç
wÊród poddanych. Najpi´kniejsza pora roku – wiosna – przynosi mi∏oÊç ca∏ej
przyrodzie i stanowi odpowiednià dekoracj´ pomieszczenia nale˝àcego do
najpi´kniejszej niewiasty w królestwie. Bogini Flora wyobra˝ona na plafonie
ucieleÊnia królowà Marysieƒk´, a sypane przez nià kwiaty stanowià symbol
radoÊci, jakà niesie podw∏adnym. Bogini kwiatów patronuje przemianom
w ca∏ym królestwie, co wyobra˝ajà znane z mitologii postaci, które w wyniku
nieszcz´Êliwych perypetii mi∏osnych zmienione zosta∏y w kwiaty.

çwiczenie
Rozpoznaj kwiaty, a nast´pnie odszukaj je na plafonie:
Anemone nemorosa, Narcissus poeticus, Hiacintus orientalia, Crocus vernus, Convolvulus arvensis, Helianthus tuberosus

Flora – bogini kwiatów,
˝yciodajnych si∏ roÊlin, wiosny
i m∏odoÊci, znana w mitologii
rzymskiej. Darem Flory dla ludzi by∏
miód i nasiona kwitnàcych roÊlin.
Boreasz – groêny wiatr pó∏nocny.
Adonis – rozszarpany przez dziki, a
jego krew zrozpaczona bogini Wenus
zamieni∏a w kwiat anemonu.
Narcyz – odrzuci∏ mi∏oÊç nimfy
Echo, za co zosta∏ skazany na wiecznà
mi∏oÊç do w∏asnego odbicia.
Po Êmierci z niezaspokojonej t´sknoty
zamieniono go w kwiat.
Hiacynt – zosta∏ Êmiertelnie
ugodzony dyskiem przez Apollona,
z jego krwi wyrós∏ kwiat.
Para Krokus i Smylaks
zamieniona zosta∏a w powój i kwiat
szafranu.
Clitia – zakochana w bogu s∏oƒce,
swà twarz zawsze zwraca w jego stron´.
Bogowie zamienili Cliti´ w s∏onecznik.
Ajaks – po przegranym pojedynku
z Ulissesem przebi∏ si´ w∏ócznià,
a z jego krwi wyrós∏ bia∏y goêdzik.

Faseta – zaokràglony naro˝nik
∏àczàcy sufit ze Êcianà lub znajdujàcy
si´ mi´dzy Êcianami; w baroku cz´sto
dekorowany by∏ stiukowym
ornamentem.
Fryz – pozioma cz´Êç belkowania
bàdê poziomy, dekoracyjny pas
wyst´pujàcy w architekturze lub
sztukach plastycznych. Fryz stosowano
do zdobienia zarówno elewacji
zewn´trznych, jak i wn´trz budowli.
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antygabinet marysieƒski
Za czasów króla Augusta II powsta∏a dekoracja dawnego Antygabinetu
Królowej. Upodobania monarchy do rozlicznych przygód mi∏osnych znalaz∏y
swe odbicie w tematyce malowide∏ mieszczàcych si´ w komnacie. Inspiracj´ dla
powstania dekoracji przedstawiajàcych mi∏ostki Zeusa stanowi∏y Metamorfozy
Owidiusza. Wyobra˝one na Êcianach sceny mi∏osne przedstawiajà: „królewn´
Antiope, którà kochliwy Zeus zdobywa pod postacià satyra; Europ´, którà
porywa pod postacià byka; Led´ uwiedzionà przez ∏ab´dzia; nimf´ z orszaku
Diany Kalisto – pod postacià w∏aÊnie tej bogini; Persefon´ – w∏adczyni´
podziemnego królestwa – pod postacià w´˝a; nimf´ Egin´ – córk´ boga rzeki
Asopos w postaci ognia; królewn´ Danae – spadajàc na nià w postaci z∏otego
deszczu i wreszcie z Astreià, córkà tytana Keosa, której objawia si´ przybrawszy
postaç or∏a. Wszystkim scenom towarzyszy bo˝ek mi∏oÊci Eros-Amor, którego
obecnoÊç przy tych mi∏osnych zwiàzkach jest nieodzowna” (Boginie, muzy,
bachantki. Katalog wystawy, Warszawa 1999, s. 34).

Jan Reisner (1655–1713)
Malarz i architekt doby baroku.
Wspó∏pracownik J.E. Szymonowicza-Siemiginowesskiego, z którym
studiowa∏ w Akademii Êw. ¸ukasza
w Rzymie. Stypendysta Jana III,
pobiera∏ te˝ nauki z zakresu
architektury. Nawiàzywa∏ do nurtu
klasycyzujàcego w malarstwie
w∏oskim i francuskim, z którym
zapozna∏ si´ w trakcie studiów. Prace
Reisnera wyró˝nia nienaganny
rysunek i ch∏odna kompozycja.
Po Êmierci Jana III porzuci∏
malarstwo na rzecz architektury.

çwiczenie
Rozpoznaj mityczne
kochanki Zeusa

Mi∏ostki Zeusa, Juliusz Poison, 1730–33

X
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Jutrzenka, J. Reisner, plafon
w Gabinecie Królowej

x
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wskazówka viii

sypialnia króla
Na plafonie dekorujàcym sypialni´
Jana III przedstawiona zosta∏a pora
roku, która najsilniej odczuwa∏a
dobroczynne skutki oddzia∏ywania
boga s∏oƒca Heliosa uto˝samianego
z Apollinem – lato. Wyobra˝one
na malowidle postaci jadàcego na
rydwanie Heliosa i otwierajàcej mu
bramy nieba Jutrzenki-Astrei,
noszàcej rysy portretowe Marii
Kazimiery Sobieskiej, ucieleÊniajà
ide´ odrodzenia gospodarki
i sprawiedliwych rzàdów za panowania
królewskiej pary. Wymow´
symbolicznà kompozycji podkreÊla te˝
druga para postaci: bogini Demeter
i nagradzany przez nià za przywrócenie
ziemi urodzaju król Beocji
Tryptolem.

çwiczenie
Rozpoznaj postaci na plafonie
Plafon Lato,
J.E. Szymonowicz-Siemiginowski,
1683–85 r.

1
Apollo – syn Zeusa i Latony, jeden
z najpot´˝niejszych bogów Olimpu. Bóg
màdroÊci udzielajàcy wieszczkom daru
przepowiadania. Przewodnik Muz, opiekun
sztuk. Bóg ziemi i roÊlin. Od V w. p.n.e.
identyfikowany by∏ z te˝ z Heliosem,
wyst´puje jako bóg s∏oƒca Febus.

3
Demeter – bogini rolnictwa, zbó˝,
urodzaju i wegetacji. W m∏odoÊci
zwiàzana ze swym bratem Zeusem,
urodzi∏a mu córk´ Kor´. Jeden z
mitów mówi o porwaniu Kory przez
Hadesa. Zrozpaczona Demeter, gdy
dowiedzia∏a si´ o stracie córki,
porzuci∏a opiek´ nad ziemià. Aby
zapobiec tragicznym skutkom
nieurodzaju, bogowie nakazali
Hadesowi, by na pewnà czeÊç roku
oddawa∏ Kor´ pod opiek´ matki.

2
Astrea – w mitologii greckiej
jedna z hor. Boginka
sprawiedliwoÊci, która poczàtkowo
˝y∏a na ziemi, jednak ze wzgl´du
na ogrom ludzkich zbrodni
schroni∏a si´ na niebosk∏onie. Na
plafonie przedstawiona jako
Jutrzenka – gwiazda otwierajàca
wrota nieba Heliosowi.

4
Tryptolem – król Beocji, któremu Demeter przekaza∏a znajomoÊç
uprawy roli nakaza∏a propagowanie wiedzy o rolnictwie wÊród
poddanych. Demeter podarowa∏a Tryptolemowi wóz, którym
obje˝d˝a∏ Êwiat, przekazujàc ludziom nauk´ o rolnictwie i
cywilizowanym ˝yciu. Dzi´ki rozpowszechnianiu wiedzy o uprawie
ziemi w Beocji zapanowa∏ urodzaj.
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Twarz Astrei na plafonie Lato jest portretem
samej królowej. Jan III, budzàc si´, móg∏
codziennie podziwiaç twarz swej ukochanej
ma∏˝onki. W XVII wieku obdarowywanie si´
portretami nale˝a∏o do dobrego tonu.
Przygotowujàc portret, artysta cz´stokroç
idealizowa∏ portretowanego tak, by wywrzeç
jak najlepsze wra˝enie na obiekcie uczuç.

çwiczenie
Dobierzcie si´ w pary, a nast´pnie stwórzcie idealizowany portret kolegi
lub kole˝anki. Portret mo˝ecie wr´czyç ukochanej osobie lub zawiesiç go
w zaszczytnym miejscu.

Jerzy Eleuter Szymonowicz-Siemiginowski (1660–1711)
Uczeƒ rzymskiej akademii Êw.
¸ukasza, m∏ody stypendysta
królewski. Od 1683 r. kierownik
pa∏acowej malarni Jana III
Sobieskiego. G∏ówny twórca
dekoracji malarskich
w apartamentach królewskich
w Wilanowie. Przez ca∏e ˝ycie
pozosta∏ wierny nurtowi
klasycyzujàcemu baroku. Inspirowa∏a
si´ twórczoÊcià C. Maraty i
N. Poussina, nawiàzywa∏ te˝ do
antyku. Podejmowa∏ tematyk´
podnios∏à, nie stroni∏ te˝ od
ukazywania scen nacechowanych
pewnym dramatyzmem. Komponujàc
malowid∏a, cz´stokroç w∏àcza∏ doƒ
elementy rodzimego krajobrazu.

Stiuk – mieszanina gipsu, wapienia
i drobnego piasku lub py∏u
marmurowego, ∏atwa do
formowania, szybko twardniejàca.
Cz´sto barwiona na ró˝ne kolory,
nak∏adana na pod∏o˝e, g∏adzona
i polerowana po wyschni´ciu.
Stosowana do wykonywania tynków,
rzeêb pe∏noplastycznych,
p∏askorzeêbionej dekoracji Êciennej
(sztukateria). Znany by∏ w okresie
staro˝ytnoÊci, wczesnego
chrzeÊcijaƒstwa, a rozpowszechniony
w czasach renesansu i baroku.

X
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x
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wskazówka ix

listy jana sobieskiego
do marii kazimiery
W Pielaskowicach, we wtorek [9 VI 1665].
˚oneczko moja najÊliczniejsza, najwi´ksza duszy i serca mego pociecho!
Tak mi si´ twoja ÊlicznoÊç, moja z∏ota panno, wbi∏a w g∏ow´, ˝e zawrzeç oczu ca∏ej nie
mog∏em nocy. P. Bóg widzi, ˝e sam nie wiem, jeÊli t´ absence znieÊç b´dzie mo˝na; bo a˝em
sobie uprosi∏ M. Koniecpolski, ˝e ze mnà ca∏à przegada∏ noc t´ przesz∏à. DziÊ ani
o jedzeniu, ani o spaniu i pomyÊleç niepodobna. Owo widz´, ˝e mi´ twoje wdzi´czne tak
oczarowa∏y oczy, ˝e bez nich i momentu wytrwaç b´dzie niepodobna, i tak tusz´, ˝e notre
amour ne changera jamais en amitie, ni en la plus tendre qui fut jamais1. To jest pewna, ˝e ju˝ od dawnego
czasu zda∏o mi si´, ˝em bardziej i wi´cej kochaç nie móg∏; ale teraz przyznawana, ˝e lubo nie
bardziej, bo niepodobna kochaç bardziej, ale je vous admire2 coraz wi´cej, widzàc perfekcj´
a tak dobrà i w tak pi´knym ciele dusz´. Owo zgo∏a, serca mego królewno, chciej tego byç
pewna, ˝e wprzód wszystko wspak si´ odmieni przyrodzenie, ni˝eli najmniejszà odmian´
Êliczna Astrea w swym uzna Celadonie.
Z Warszawy ˝aden mój dotàd nie powróci∏ pos∏aniec. Ja jutro stàd, da P. Bóg, przede dniem
w swojà wybior´ si´ drog´. – Z naszych piszà mi krajów, ˝e orda przysz∏a ju˝ pewnie do
p. wojewody ruskiego; p. wojewoda te˝ krakowski ju˝ si´ pewnie ruszy∏ od Tarnopola
w Ukrain´, poszed∏ za nim i p. Sieniawski. Nie wiem tedy, kto pójdzie teraz do boku Króla
JMci, poniewa˝ co ˝yczliwsi wszyscy w Ukrainie, a drudzy albo przy tamtej stronie, albo
w domu, na rzeczy patrzàc, siedzieç b´dà.
Konserwacj´ odoru zalecam i przypominam, na którym wszystka Sylwandrowa zawis∏a
szcz´ÊliwoÊç. Dla Boga, nie prosz´, ale uni˝enie suplikuj´, aby tym odorem tak nie szafowaç,
jako swoim! Orondate wed∏ug danego parolu do swojej pospieszy Kasandry, bo pewnie le dieu
meme qui fait qu’on aime3 swoich mu w t´ drog´ doda skrzyde∏. Czekaç go tedy z ochotà et sans
aucune melancolie4, tylko z tà impacjencjà, z której on pojedzie i w której b´dzie, póko nie
oglàda to, co jest najpi´kniejszego i najdoskonalszego nie tylko na ziemi, ale i parmi tous les
astres5. Prosz´ nie wàtpiç w tym i wierzyç jako naj˝yczliwszemu swemu.
Kompanii wszystkiej k∏aniam. DziÊ ekspediowaç, ˝eby tu przede dniem stanà∏ pos∏aniec.
Sprawy jako tam idà, oznajmiç.

Listy Jana Sobieskiego
uznawane sà za majstersztyk
staropolskiej, mi∏osnej epistolografii.
Ogromny talent literacki Sobieskiego
do opisywania uczuç, a tak˝e
czerpanie wzorów ze wspó∏czesnych
francuskich romansów sprawi∏y,
i˝ pomimo up∏ywu lat stanowià one
nadal pasjonujàcà lektur´. Zgodnie
z zaleceniami autora ulubionego
romansu Honoriusza D’Urfego Jan
Sobieski poddawa∏ szczegó∏owej
analizie stan serca i rozwa˝a∏ uczucie,
jakie ˝ywi∏ do ukochanej. Du˝e partie
korespondencji odnoszà si´ do
sentymentalnych wzruszeƒ, którym
ulega∏ król. Po Êlubie z Marià
Kazimierà listy Sobieskiego cechuje
wi´ksza otwartoÊç w opisie prze˝ycia
i doznaƒ mi∏osnych, nadal opisuje
swojà t´sknot´ i wychwala urod´ oraz
zalety ma∏˝onki. W czasach, gdy
piastowa∏ zaszczytny urzàd królewski,
w których ma∏˝onkowie nie musieli si´
tak cz´sto rozstawaç, mi∏oÊç
zamieni∏a si´ w przyjaêƒ, jednak listy
króla pozwalajà przypuszczaç,
i˝ uczucie Jachniczka i Marysieƒki
nigdy nie wygas∏o.

(ok. 14 VII 1665)
Mon coeur, mon âme et mon tout!6
(…) Ca∏à drog´ w wielkiej zostawa∏em I zostawam melankolii I jednym si´ tyko tym ciesz´
s∏owem, ˝e mi t´ na wyjezdnym nie spanà noc Êlicznà Astree sowite swojà obieca∏a nagrodziç
mi∏oÊcià, co niech w pami´ci b´dzie, uni˝enie prosz´. Boç przecie zas∏u˝y∏ to dobrze
Celedon, ˝eby go i kochaç, i mieç podczas jakàkolwiek complaisance7; a on jeÊli mu P. Bóg
zdrowo powróciç pozwoli, wszystkimi si´ o to chc´ staraç sposobami, ˝e nic kochaƒszego
i milszego na tym nie b´dzie mia∏ Êwiecie nad ÊlicznoÊç swojej Jutrzenki, którà ca∏ujàc
milion razy ˝egna, opowiadajàc, ˝e póko ducha w ciele, póty jej najwierniejszym b´dzie s∏ugà
i tym, czym go teraz P. Bóg mieç chcia∏.(…)

1

Nasza miłoÊç nie zmieni si´ nigdy w przyjaêƒ i nigdy
nie b´dzie bardziej czuła.
2
uwielbiam ci´
3
Sam ów bo˝ek, który sprawia, ˝e si´ ludzie kochajà.

4

I bez najmniejszej melancholii
WÊród wszystkich gwiazd
6
Moje serce, moja duszo i moje wszystko.
7
i okazywaç mu niekiedy wzgl´dy.
5

Mi∏osne zwroty w listach
do Marysieƒki:
„Najukochaƒszy Marysieƒku, jedyny
serca mego panie”
„NajÊliczniejsza serca pociecho”
„Wszystkie serca i duszy pociechy”
„Jedyna Marysieƒki, Dobrodziejko
moja”
„Jedyne duszy i serca kochanie”
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listy marii kazimiery
do jana sobieskiego
Zwierzyniec w piàtek [w sierpniu 1661 roku]
Po wieczerzy
Mon cher enfant,
By∏abym Wci wdzi´czna, gdybyÊ Wç by∏ jeszcze troch´ poczeka∏ z pisaniem do mnie;
niepokoj´ si´, czyÊ Wç odebra∏ mój list. W koƒcu, jeÊli ju˝ przyj´∏am Wç na syna,
to zaopiekuj´ si´ Wcià, ale pod warunkiem, ˝e Wç nie b´dziesz tego zbytnio wykorzystywa∏
i ˝e nie przyniesie mi wstydu wychowanie takiego dziecka. Prawd´ mówiàc obawiam si´, ˝e Wç
jesteÊ zanadto rozpustny, i ludzie b´dà mnie ganili, ze nie dosyç bi∏am Wci rózgà, kiedy Wç
by∏eÊ ma∏y. Zresztà, je˝eli mnie Wç kochasz, to powinieneÊ Wç myÊleç o tym, ˝eby daç
pociech´ mojej staroÊci, ˝eniàc si´; ale ja ju˝ trac´ nadziej´ i boj´ si´, ˝e Wç przez ca∏e ˝ycie
b´dziesz nic dobrego. By∏am w Sokalu i prosi∏am NajÊwi´tszà Panienk´, ˝ebyÊ si´ Wç
poprawi∏, wàtpi´ jednak, czy moje modlitwy zosta∏y wys∏uchane.
A teraz mówmy powa˝nie. Napisa∏eÊ Wç komuÊ w liÊcie, ˝e Wç jesteÊ z pewnego powodu
melancholiczny. Czas ju˝, ˝ebyÊ Wç przesta∏ drwiç sobie ze mnie; przyznaj´, ˝e w przesz∏oÊci
post´powa∏am niew∏aÊciwe. Miej Wç do mnie zaufanie i nie rozpaczaj Wç; je˝eli to ten
powód, którego si´ domyÊlam, to wszystko b´dzie dobrze, bylebyÊ tylko Wç przyrzek∏,
˝e b´dziesz Wç kocha∏ t´ osob´ czystà, niewinnà mi∏oÊcià. Obiecuj´ Wci, ˝e napisz´ do niej,
˝eby móc o niej Wç podaç nowiny, i ˝eby dowieÊç Wci, ˝e pragn´ przyczyniç si´ do Wci
zadowolenia, odnowi´ naszà zerwanà przyjaêƒ, byleby tylko sobie Wç zobowiàzaç. (…)
Konfitury sà teraz jedynà mojà rozrywkà. Zdà˝y∏am ich troch´ zrobiç na naszà podró˝,
posy∏am Wci na spróbowanie najzdrowszych, dopiero co je zrobi∏am, sà z suszonych
orzechów; je˝eli chodzi o sok, to pewnie ktoÊ naƒ urok rzuci∏, bo wszystek kwaÊnieje. (…)
Nic wi´cej nie mam ju˝ Wci do powiedzenia, prosz´ tylko, ˝ebyÊ Wç uwa˝a∏ na siebie i napisa∏
mi, czy jest du˝o towaru. Zatem polecam si´ Wci synowskiemu przywiàzaniu i upewniam,
˝e jestem Wci bardzo oddanà matkà.

Maria Kazimiera pisa∏a po
francusku, wtràcajàc jedynie polskie
zwroty. Barwne listy posy∏a∏a nie tylko
do Sobieskiego, ale wczeÊniej tak˝e do
swego pierwszego m´˝a. Deklarowa∏a
w nich serdecznà mi∏oÊç do Jana
Zamoyskiego, przymila∏a si´
i komplementowa∏a ma∏˝onka.
W 1658 r. pisze „Nie umiem si´
powstrzymaç i musz´ Wci napisaç ˝e
Wci kochanà buzi´ w imaginacji
milion razy ca∏uj´, ogromnie
niecierpliwa, ˝e nie mog´ tego zrobiç
w rzeczy samej”. Listy Marii
Kazimiery do Sobieskiego dzielone sà
cz´sto na trzy okresy: pierwszy, gdy
zwiàzek obojga pozostawa∏ na etapie
flirtu; drugi okres, gdy oboje wyznali
sobie mi∏oÊç i w koƒcu listy
ma∏˝eƒskie.

[ZamoÊç w styczniu 1662]
A Vous meme
Z listu tego poznasz Wç , ze niecierpliwoÊç moja jest niema∏a, skoro nie pozwoli∏a mi ju˝ d∏u˝ej
powstrzymaç si´ od skargi na Wci niedba∏oÊç. Wyznaj´, ze winnam Wci prosiç o przebaczenie,
˝em go osàdzi∏a nies∏usznie; widz´ teraz, ˝e mój Celedon zaczyna byç równie szczery, jak Astrea
dla niego by∏a i b´dzie nadal.
Nie sk∏ada∏am Wci ˝yczeƒ noworocznych w poprzednim liÊcie, bo z∏a jestem na Wç,
powiadajà bowiem, ˝e kto si´ nie spotka w Nowy Rok, nie spotka si´ potem przez ca∏y rok,
a gdyby tak mia∏o byç naprawd´, to bardzo by∏abym zmartwiona. ˚ycz´, wi´c Wci z Nowym
Rokiem Esencji – najpi´kniej z nich pachnie Ró˝a, daj´ jà wi´c Wci, proszàc, ˝ebyÊ jà sobie
Wç zatrzyma∏, Wç bowiem sam jeden mo˝esz roÊciç sobie prawo do mojej ˝yczliwoÊci.(…)
Przysi´gam Wci, ˝e roz∏àka z Wcià meczy mnie tak samo, jak Wç. Nie ma chwili, ˝ebym o Wci
nie myÊla∏a. Od czasu, jakeÊmy si´ rozstali, chodz´ zaniedbana, nieuczesana, bez wstà˝ek
i bez muszki; nie dbam o to, ˝eby si´ podobaç komukolwiek. Na mi∏oÊç boskà, niech˝e
Makrela o niczym si´ nie dowie! Zapewnij Wç Celedona o przywiàzaniu jego Astrei.

X

www.wilanow-palac.pl
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Mi∏osne zwroty w listach
do Jana Sobieskiego
„Jedyny panie serca mego i duszy
pociecho”
„Mój Êliczny, serdecznie ukochany
Jachniczku, jedyna duszy pociecho!”
„Do zobaczenia, moje drogie serce!
(…) Âciskam Wç tysiàce tysi´cy razy z
ca∏ego serca moje drogie kochanie.”
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wskazówka x

listy mi∏osne
s∏ownictwo do listu mi∏osnego
napisania przydatne:
U Mi∏oÊç, serce, luboÊç, kochaç.
U Okazywano sobie afekt, amorowano, pokazywano sobie amory,
posiadano mi∏ostki, to znów amicycje.
U Kochanek/kochanka – zwrot serdeczny, poufa∏y, Êwiadczàcy o darzeniu
wybranej osoby uczuciem czy sympatià.
U OkreÊlano kobiet´ jako: wdzi´cznà, nadobnà, pi´knà, urodziwà,
g∏adkà, udatnà, mi∏à, przyjemnà, Êlicznà, cudnà, s∏odkà, pieszczonà,
uciesznà.
U Podziwiano usta koralowe, z´by per∏owe, oczy gwiazdom równe,
anielskie uÊmiechy.
U Epitety wyst´pujàce u Szymona Zimorowica:
chwalebny, cudny, drogi, g∏adki, grzeczny, jedyny, kochany, krasny,
luby, mi∏y, nadobny, okaza∏y, pieszczony, zalotny, powabny, pozorny,
przedziwny, przyjemny, rzadki, Êliczny, Êwietny, ucieszny, udatny,
ukochany, ulubiony, urodziwy, upieszczony, wdzi´czny, wybrany
U Tkliwe zwroty: moja duszo kochana, serce jedyne, mój aniele,
serdunio, duszeczka, jedyna delicja, mój anio∏ku najozdobniejszy

popularna literatura mi∏osna
Honoré d’Urfé Astrea – ulubiony romans Jana Sobieskiego. Pi´ciotomowa
powieÊç wydana na poczàtku XVII w. Bardzo popularna w ówczesnej Europie.
Akcja powieÊci toczy si´ w VII w., choç odnaleêç tam mo˝na aluzje tak˝e do
epoki Henryka IV. G∏ównà bohaterk´ Astre´ adoruje pasterz Celadon. Aby
zachowaç swój zwiàzek w tajemnicy, zakochani umawiajà si´, ˝e Celadon b´dzie
udawa∏ mi∏oÊç do innej pasterki. Jednak niebawem zostaje rzucone
podejrzenia na wiernoÊç Celadona, co uruchamia lawin´ nieszcz´Êliwych
wypadków. Astrea odrzuca zaloty pasterza, który zrozpaczony rzuca si´ do
rzeki. Gdy Astrea poznaje prawd´, równie˝ postanawia wskoczyç do rzeki,
jednak zostaje odratowana. Po pasterzu pozostaje list i kapelusz Êwiadczàcy
o jego Êmierci. Na szcz´Êcie z pomocà pasterzowi przychodzi nimfa Galatea,
która zakochuje si´ w pi´knym Celadonie. Uratowany pasterz nie mo˝e
spotkaç si´ ze swojà ukochanà Astreà, gdy˝ ta zakaza∏a mu stawania przed nià
bez wezwania. Z pomocà przyjació∏ Celedon dostarcza list swej ukochanej.
Z listu Astrea dowiaduje si´ o niewinnoÊci Celadona i postanawia odszukaç
pasterza. Po licznych perypetiach parze udaje si´ wreszcie po∏àczyç. W listach
Sobieskiego i Marysieƒki pojawia si´ wiele aluzji do powieÊci d’Urfégo.

Jan Sobieski i Maria
Kazimiera Zamoyska
po˝yczali sobie nawzajem
popularne podówczas
romanse. Sobieski by∏ pod
urokiem powieÊci Kleopatra
La Calprenède’a wydanej w 1648 r.
w dwudziestu trzech tomach, a tak˝e
romansu Wielki Cyrus czyli
Artamenes (1650) autorstwa
panny de Scudéry. Wszystkie postaci
wyst´pujàce w Cyrusie stanowi∏y
aluzj´ do wspó∏czesnych cz∏onków
francuskiego dworu. Obie powieÊci
wywar∏y du˝y wp∏yw na twórczoÊç
epistolograficznà Jana III. Jak
podkreÊla ˚eleƒski – „romanse to by∏
prawdziwy uniwersytet Sobieskiego.”

Epistolografia – dzia∏ literatury
obejmujàcy utwory napisane w formie
listów, sztuka pisania listów.
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çwiczenie
Stwórz w∏asny list mi∏osny utrzymany w stylistyce barokowej.
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