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Streszczenie. Choroby i róĪnorodne dolegliwoĞci nie omijaáy rodzin królewskich. Niektóre europejskie dynastie epoki nowoĪytnej byáy wrĊcz naznaczone problemami natury zdrowotnej.
W tekĞcie niniejszym analizowany jest przykáad hiszpaĔskich Habsburgów i Burbonów
XVII/XVIII w., którzy borykali siĊ ze sáaboĞciami ciaáa i ducha. Ukazane zostaáy gáówne przyczyny ich chorób, zwáaszcza zaĞ podáoĪe genetyczne (maáĪeĔstwa pomiĊdzy bliskimi krewnymi).
Wiele miejsca poĞwiecono najwaĪniejszym przejawom chorób fizycznych i psychicznych u poszczególnych wáadców oraz czáonków ich rodzin (kalectwo, depresja, bezpáodnoĞü i inne). Omówione zostaáy równieĪ róĪnorodne Ğrodki zaradcze wynikające ze stanu ówczesnej wiedzy
(zwáaszcza medycznej), obyczajowoĞci i kultury. PodjĊto teĪ kwestiĊ wpáywu zdrowotnych niedyspozycji monarchów na funkcjonowanie paĔstwa. W przypadku absolutnej monarchii, jaką byáa
Hiszpania XVII i XVIII w., „królewska niemoc” dezorganizowaáa Īycie dworu, nie paraliĪowaáa
jednak funkcjonowania aparatu paĔstwowego.
Sáowa kluczowe: problemy zdrowotne wáadców, XVII–XVIII wiek

WSTĉP
Epidemie, zarazy i choroby niosące zniszczenie i Ğmierü zbieraáy obfite Īniwo wĞród ludnoĞci Europy XVII i XVIII w. RóĪnego rodzaju dolegliwoĞci fizyczne i psychiczne nie omijaáy równieĪ dworów królewskich, wáadców oraz ich
rodzin. ħródáa literackie, przekazy ikonograficzne peáne są opisów i przedstawieĔ królewskich chorób, fizycznych uáomnoĞci i psychicznych deformacji,
bywa Īe dziedziczonych z pokolenia na pokolenie. Wystarczy tu choüby przywoáaü realistyczne portrety hiszpaĔskich Habsburgów wykonane przez Diego
Velázqueza1, w których bez cienia retuszu ukazane są róĪnego rodzaju fizyczne

1

Mam tu na myĞli zwáaszcza nastĊpujące portrety: Filip III na koniu (ok. 1631), Król Filip IV
(1632), Portret konny królewicza Baltazar Carlosa (1634–1635), Portret Filipa IV na koniu
(ok. 1635), Portret Filipa IV w stroju myĞliwskim (ok. 1635 i 1653).
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uáomnoĞci Filipa III i Filipa IV oraz rodziny królewskiej, choüby wysuniĊtą
znacznie dolną szczĊkĊ.
Fakt ten – rzecz jasna – nie miaá wiĊkszego znaczenia zarówno dla samych
wáadców, jak i rządzonych przez nich paĔstw, zdarzaáy siĊ jednak problemy
duĪo bardziej powaĪne i one wáaĞnie bĊdą przedmiotem naszych rozwaĪaĔ.
A rozpocząü warto od pewnego, celowo przerysowanego zresztą stwierdzenia,
Īe monarchia hiszpaĔska na przeáomie XVII i XVIII w. byáa rządzona w ciągu
prawie stu lat przez wáadców obciąĪonych bardzo powaĪnymi chorobami fizycznymi i (bądĨ) psychicznymi2. Mam tu na myĞli okres 1665–1759, kiedy to
na tronie zasiadali kolejno Karol II Habsburg (1665–1700), a nastĊpnie Filip V
(1700–1746), Ludwik I (1723) oraz Ferdynand VI (1746–1759) z dynastii Burbonów. Omawiając ten interesujący problem, chciaábym skupiü siĊ na czterech
zasadniczych zagadnieniach: przyczynach królewskich chorób, ich objawach,
Ğrodkach zaradczych oraz konsekwencjach tego stanu rzeczy dla funkcjonowania paĔstwa.
PRZYCZYNY KRÓLEWSKICH SàABOĝCI
Warto w tym miejscu podkreĞliü, Īe w epoce, o której mówimy, w XVII–
–XVIII w. wszelkiego rodzaju choroby, fizyczne i psychiczne dolegliwoĞci traktowano czĊsto jako znak BoĪej przestrogi, kary, ale równieĪ miáosierdzia. Taka
byáa oficjalna nauka KoĞcioáa wyraĪana w katechizmach, podrĊcznikach czy
kazaniach, takie byáo teĪ powszechne przekonanie wĞród wiĊkszoĞci spoáeczeĔstwa. Francuski historyk François Lebrun w ksiąĪce pt. Jak dawniej leczono3
pisze, Īe dyskusja dotyczyáa jedynie granic oporu stawianych chorobie. Akceptując chorobĊ, znak interwencji OpatrznoĞci, i przyjmując áączące siĊ z nią dobrodziejstwa duchowe, chrzeĞcijanin, równieĪ wáadca, miaá jednak obowiązek
poddania siĊ leczeniu w celu zachowania zdrowia i Īycia.
Trudno tu rzecz jasna wymieniaü wszystkie dolegliwoĞci hiszpaĔskich wáadców i ich rodzin. Tak jak wszyscy inni ludzie, doĞwiadczali oni róĪnorodnych
chorób, z którymi nie radziáa sobie ówczesna medycyna. ĩona Ferdynanda VI,
Barbara Braganza, na przykáad cierpiaáa z powodu astmy, zapalenia páuc i mĊczącego kaszlu, a w koĔcu zmaráa na raka4.
Nie ulega jednak wątpliwoĞci, Īe jedną z gáównych przyczyn róĪnorodnych
chorób i patologii w królewskich rodach byáy kwestie genetyczne. Chodzi tu
2

3

4

W literaturze hiszpaĔskiej do najciekawszych ujĊü kwestii zdrowia i chorób wáadców naleĪą
prace lekarza medycyny Pedro Gargantilli, Enfermedades de los Reyes de España: Los Austrias. De la locura de Juana a la impotencia de Carlos II El Hechizado, Madrid 2005; Las
enfermedades de los Borbones, Madrid 2007.
F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, ĞwiĊci i czarownicy w XVII i XVIII wieku, Warszawa
1997.
Por. J.L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, Madrid 2001, s. 126–127.
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przede wszystkim o maáĪeĔstwa zawierane ze wzglĊdów politycznych, dynastycznych i prestiĪowych pomiĊdzy bliskimi krewnymi. Jako przykáad takiego
„barbarzyĔskiego pokrewieĔstwa” – jak okreĞlali to wspóáczeĞni – moĪna podaü
drugie maáĪeĔstwo Filipa IV, który nie doczekawszy siĊ nastĊpcy tronu z pierwszego związku z Izabelą BurboĔską, poĞlubiá córkĊ swej siostry Marii, MariannĊ
Austriacką5. Konsekwencją tego rodzaju mariaĪów byáy czĊste poronienia oraz
róĪnorodne choroby fizyczne i psychiczne manifestujące siĊ w dzieciĔstwie
i dorosáym Īyciu. Wielorakie dolegliwoĞci czyhające na potomstwo spokrewnionych blisko rodziców skupiáy siĊ w osobie ostatniego Habsburga na tronie
hiszpaĔskim Karola II. Byá on wáaĞnie synem Filipa IV i jego siostrzenicy6.
Oprócz przyczyn genetycznych, charakterystycznych dla rodów królewskich
i arystokratycznych7, moĪna mówiü równieĪ o chorobach wynikających z ówczesnych uwarunkowaĔ kulturowych i obyczajowych, obowiązującego modelu
wychowania. Istotny wpáyw na zdrowie fizyczne i psychiczne królewskich dzieci miaáo na przykáad specyficzne, raczej zimne wychowanie, ujĊte w sztywne
formy dworskiego ceremoniaáu. Szczególnie dotkliwie odczuá je królewicz Ferdynand, którego matka Maria Luiza Sabaudzka8 zmaráa wkrótce po jego urodzeniu9. Byá wiĊc sierotą i wychowywaá siĊ pod okiem niechĊtnej macochy ElĪbiety
Farneze. Nie doĞwiadczyá matczynego ciepáa i miáoĞci, co wpáynĊáo negatywnie
na jego máodoĞü i dorosáe Īycie. W podobnie cháodnym emocjonalnie Ğrodowisku wychowywaáa siĊ równieĪ Īona Ludwika I Burbona, Luiza Izabela OrleaĔska10.
Przyczyną wielu chorób, równieĪ wĞród królów oraz ich rodzin byá brak odpowiedniego poziomu higieny oraz urządzeĔ sanitarnych. Niezwykle pouczająca
jest tu lektura interesującej ksiąĪki Norberta Eliasa Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu11. Peána pikantnych szczegóáów odsáaniających stan ówczesnej higieny oraz tzw. kultury osobistej jest równieĪ hiszpaĔska korespondencja
5
6

7

8

9

10

11

F. González-Doria, Las reinas de España, Madrid 2003.
Z maáĪeĔstwa tego urodziáo siĊ piĊcioro dzieci: Maágorzata (1651–1673), María Ambrosia de la
Concepción (1655), Felipe Próspero (1657–1661), Fernando Tomás Carlos (1659) oraz Carlos
(1661–1700). Jedynie pierwsze i ostatnie z nich przeĪyáo okres dzieciĔstwa, Maágorzata, Īona
cesarza Leopolda I zmaráa jednak w wieku 22 lat, a przyszáy król Karol II – w wieku 39 lat.
Podobne zjawisko zaobserwowaáem na przykáadzie rodu Firlejów, por. C. Taracha, Upadek
znaczenia rodu magnackiego na przykáadzie Firlejów. UrzĊdy i godnoĞci, „Rocznik Przemyski”, t. 29–30, 1993/94, z. 3, s. 35–48.
Maria Luiza Sabaudzka (1688–1714), pierwsza Īona króla Hiszpanii Filipa V, zmaráa mając
zaledwie 25 lat, a przyczyną jej Ğmierci byáa gruĨlica.
J.M. Rubio, Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya
a Letizia Ortiz. Madrid 2009.
Luiza Izabela OrleaĔska (1709–1742), jedna z siedmiorga dzieci Filipa II OrleaĔskiego oraz
Franciszki Marii BurboĔskiej (jej ojcem byá sam król Ludwik XIV, a matką jego faworyta Madame de Montespan). W dzieciĔstwie caákowicie zaniedbana przez rodzinĊ i otoczenie. Na jej
temat A. Vallejo Nájera, Locos de la historia: Rasputín, Luisa Isabel de Orleáns, Mesalina
y otros personajes egregios, Madrid 2006.
N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.
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z XVIII w. Wiadomo na przykáad, Īe król Neapolu, a póĨniej Hiszpanii Karol III
(1759) oraz jego Īona Maria Amalia12 udawali siĊ na spoczynek, nie myjąc siĊ
wczeĞniej. Powodowaáo to zresztą pewne napiĊcia pomiĊdzy maáĪonkami wyrzucającymi sobie nawzajem brak troski o czystoĞü ciaáa i nieprzyjemne zapachy. Wiele do Īyczenia pozostawiaá stan sanitarny w miastach i na dworach.
Plastyczny opis sanitarnej rzeczywistoĞci Madrytu pod koniec XVI w. pozostawiá anonimowy polski podróĪnik, który byá Ğwiadkiem sceny wylewania nieczystoĞci przez okno wprost na ulicĊ13.
Kolejna przyczyna dolegliwoĞci zdrowotnych dosiĊgających osoby z rodów
królewskich to róĪnego rodzaju uĪywki, zwáaszcza papierosy. PozwolĊ sobie
w tym miejscu na przywoáanie nieco bulwersującego faktu dotyczącego wspomnianej juĪ Marii Amalii. Jej pociąg do tytoniu byá tak silny, Īe paliáa nawet
podczas porodu, co skrzĊtnie odnotowaá asystujący lekarz. Warto tu dodaü, Īe
królowa Neapolu otrzymywaáa papierosy od swojej teĞciowej ElĪbiety Farneze.
Niektórzy uwaĪali nawet, Īe królowa Hiszpanii chciaáa przyspieszyü w ten sposób chorobĊ i Ğmierü nielubianej synowej.
OBJAWY
PrzejdĨmy z kolei do opisu róĪnego rodzaju chorób i dolegliwoĞci hiszpaĔskich wáadców XVII i XVIII w. SkalĊ spustoszeĔ zdrowia fizycznego ukazują
opisy i portrety Karola II, któremu wspóáczeĞni nadali przydomek „El Hechizado” (urzeczony). Karol przez caáe praktycznie Īycie chorowaá, jedna choroba
przechodziáa w drugą. W wieku 7 lat nie byá w stanie samodzielnie chodziü,
póĨniej poruszaá siĊ z wielkimi problemami. Przez dáugi czas podtrzymywano
jego rĊkĊ, kiedy skáadaá podpisy na paĔstwowych dokumentach. Czytaü nauczyá
siĊ dopiero w wieku 10 lat. Miaá wychudzoną postaü, wyjątkowo dáugie rĊce,
smutne oblicze i zagubione spojrzenie14. RównieĪ trzej pierwsi Burbonowie na
tronie hiszpaĔskim, Filip V, Ludwik I i Ferdynand VI odznaczali siĊ sáabym
zdrowiem fizycznym i cierpieli z powodu rozmaitych dolegliwoĞci. Najbardziej
wymowny przykáad to przedwczesna Ğmierü 17-letniego Ludwika I, który

12

13

14

Maria Amalia Saska, córka króla polskiego Augusta III, w roku 1738 poĞlubiáa ówczesnego
króla Neapolu Karola, póĨniejszego wáadcĊ Hiszpanii.
Anonima diariusz peregrynacji wáoskiej, hiszpaĔskiej i portugalskiej (1595), wyd. J. Czubek,
Kraków 1925, s. 86: „Druga Īe jest ta osada barzo plugawa i brzydka […] stolców tylko
(uczciwszy uszy) w komorach i gmachach zaĪywają, a skoro noc, to na ulicĊ koĪdy ze swym
garcem albo z okna. Jest rzecz barzo plugawa i brzydka, bo zaĞ we dnie trzewikami roznieĞü
trzeba, rad nie rad, bo nie masz jak obieraü, dlatego teĪ co znaczniejszy i ochĊdoĪniejszy nierano wstają i dla smrodu i dla powietrza; i by nie tak przestronne byáo i czyste powietrze, pewnieby siáa záego urosáo z tego plugastwa, jedno Īe siedzi wiatrom na przestrzeni i obwysz”.
El ocaso de la hegemonia española (praca zbiorowa), Madrid 1982, s. 235–236.
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w początkach 1724 r. zastąpiá na tronie swego ojca Filipa, a po kilku miesiącach
zmará z powodu powikáaĔ po ospie15.
JednakĪe z punktu widzenia interesów monarchii bardziej dotkliwa byáa inna
przypadáoĞü wáadców, a mianowicie bezpáodnoĞü. Konsekwencje tego stanu
rzeczy odczuáa Hiszpania za panowania Karola II. Ani Maria Luiza OrleaĔska16,
ani Marianna Neoburska17, jego kolejne Īony, nie daáy oczekiwanego nastĊpcy
tronu. I chociaĪ w przypadku pierwszego maáĪeĔstwa dwór w Madrycie áudziá
siĊ, Īe wina leĪy po stronie królowej, to juĪ przy drugim bezowocnym związku,
staáo siĊ jasne, Īe to Karol II nie moĪe mieü dzieci18. Fakt ten – jak wiemy –
miaá kolosalne znaczenie dla przyszáoĞci monarchii hiszpaĔskiej. W 1700 r.
doszáo do zmiany dynastii, nastĊpnie dáugiej wojny i utraty wszystkich posiadáoĞci na kontynencie europejskim.
PiĊüdziesiąt lat póĨniej problem braku potomstwa w rodzinie królewskiej
powróciá. Tym razem dotyczyá Ferdynanda VI oraz jego portugalskiej Īony Barbary Braganza19. W tym przypadku jednak nie wiadomo dokáadnie, które z maáĪonków nie mogáo mieü potomstwa. ĝwiadectwa z epoki peáne są róĪnego rodzaju domysáów i spekulacji. Niektórzy historycy twierdzą wrĊcz, Īe Ferdynand
byá impotentem i w odróĪnieniu od swego ojca nie miaá w tym zakresie Īadnych
potrzeb. Ambasador francuski w Madrycie, hrabia de La Marck20, snuá na ten
temat nastĊpujące przypuszczenia:
„Brakowaáo mu od urodzenia tego, co we Wáoszech odcinają podstĊpnie tym, których pragnie siĊ
poĞwiĊciü muzyce, toteĪ ksiąĪĊ ów miaá w sobie wiele ognia, który nie dawaá Īadnych páomieni,
ani Īadnych skutków [...]”21.

Na szczĊĞcie dla Hiszpanii, Ferdynand VI miaá przyrodniego brata Karola,
który objąá tron po jego Ğmierci.
RóĪnego rodzaju choroby fizyczne, dotykające przecieĪ nie tylko wáadców
hiszpaĔskich, przy odpowiedniej motywacji króla oraz rozkáadzie funkcjonowania dworu nie stanowiáy wielkiego problemu dla funkcjonowania monarchii.
Sytuacja stawaáa siĊ znacznie bardziej powaĪna, gdy wáadca cierpiaá na dolegli15
16

17

18
19

20

21

J. Lynch, El siglo XVIII, Barcelona 1991, s. 78.
Maria Luiza OrleaĔska (1662–1689), córka Filipa I OrleaĔskiego, w latach 1679–1689 Īona
króla Hiszpanii Karola II.
Marianna Neoburska (1667–1740), córka elektora Palatynatu Filipa Wilhelma, w latach 1689–
–1700 Īona Karola II.
El ocaso de la hegemonia española, s. 258–259.
Barbara Braganza (1711–1758), córka króla Portugalii Jana V, w latach 1746–1758 Īona Ferdynanda VI.
Louis Pierre Engilbert hrabia de la Marck, w latach 1738–1740 ambasador Francji w Madrycie,
por. D. Ozanam, Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France
depuis les traités de Westphalie jusqu'à la Révolution française. XXVII: Espagne, t. IV volume
complémentaire, avec une introduction et des notes par D. Ozanam, Paris 1960; t. 31, ed.
B. Demoulin, s. 217; A. Baudrillart, Philippe V et la cour de France, t. V, Paris, s. 24.
P. Barbier, Farinelli, s. 138.
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woĞci psychiczne. A tak wáaĞnie byáo w przypadku Karola II, Filipa V
i w mniejszym stopniu Ferdynanda VI.
O Karolu moĪna powiedzieü, Īe byá czáowiekiem w pewnym stopniu ograniczonym umysáowo. Sáabe zdrowie i ciągáe choroby, nieudane Īycie maáĪeĔskie
i rodzinne wywoáywaáy w nim nieustanne lĊki i obsesje. Neurotykami byli, jak
pisze José Luis Gómez Urdáñez22, równieĪ pierwsi Burbonowie. Okresy
wzglĊdnej równowagi przechodziáy u nich bądĨ w napady szaleĔstwa, bądĨ
w caákowitą abuliĊ i zniechĊcenie. W okresach apatii spĊdzali caáe dnie w odosobnieniu. Nie wstawali wtedy z áóĪka, nie myli siĊ, nie zmieniali bielizny ani
ubrania. PogrąĪali siĊ w obsesyjnych myĞlach o Ğmierci, Filip byá przekonany,
Īe zostanie otruty. Podczas jednego z ataków szaleĔstwa w 1727 r. król biegaá
po paáacowych komnatach, krzycząc i Ğpiewając, kąsaá usiáujących powstrzymaü
go dworzan. Innym razem – jak pisze Patrick Barbier23 – uwaĪaá siĊ za zmaráego, przez kilka dni nic nie mówiá, nie jadá, rzucaá talerzami w sáuĪbĊ, siedziaá
otĊpiaáy, patrząc godzinami w sufit. Istotnym problemem Filipa byáy równieĪ
skrupuáy moralne wynikające z jego wzmoĪonej aktywnoĞci seksualnej. Wybujaáy temperament sprawiaá, Īe nawiedzaá komnatĊ swej Īony w ciągu nocy
i dnia. Z tego powodu miaá póĨniej drĊczące wyrzuty sumienia.
Wspomniana juĪ Luiza Izabela OrleaĔska, Īona Ludwika I i królowa Hiszpanii, zachowywaáa siĊ jak rozkapryszona nastolatka, unikaáa mĊĪa, i zabawiaáa siĊ
ze swymi dworkami, biegając nago po paáacowych pomieszczeniach.
O ile jednak skandaliczne zachowania królowej moĪna byáo znosiü, o tyle
róĪnorodne stany niedyspozycji króla powodowaáy negatywne konsekwencje dla
Īycia dworu, a nawet paĔstwa. Filip V czy Ferdynand VI w okresach nasilenia
chorób nie interesowali siĊ absolutnie sprawami monarchii, odmawiali rozmów
ze swoimi ministrami czy obcymi ambasadorami, nie podpisywali dokumentów.
W przypadku Filipa dodatkowym utrudnieniem dla funkcjonowania dworu oraz
instytucji paĔstwowych byá rozkáad dnia, jaki narzuciá w swym szaleĔstwie pod
koniec Īycia. Para królewska budziáa siĊ okoáo 10 rano, pozostawaáa jednak
w áóĪku do godzin popoáudniowych, o 13 podawano Ğniadanie. O 17 król i królowa uczestniczyli we mszy ĞwiĊtej, o 18 jedli obiad, o póánocy podwieczorek,
kolacjĊ zaĞ rano. NastĊpnie udawali siĊ na 4 godziny spoczynku. I tak kaĪdego
dnia. Nikt oczywiĞcie nie Ğmiaá w obecnoĞci Filipa uczyniü Īadnej uwagi na ten
temat, on zaĞ praktycznie przestaá odróĪniaü dzieĔ od nocy.
Najbardziej tragiczne dla dworu i niebezpieczne dla Hiszpanii byáy jednak
ostatnie miesiące Īycia Ferdynanda VI. Po Ğmierci ukochanej Īony Barbary
w 1758 r. (sierpieĔ), król zaáamaá siĊ caákowicie. Jego agonia trwaáa póá roku.
W tym czasie okaleczaá siĊ, gryzá otaczających go dworzan, odmawiaá jedzenia
i speániania czynnoĞci fizjologicznych, prosiá o przyspieszenie jego Ğmierci24.
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Opisywane tu sytuacje nie wyczerpują rzecz jasna wszelkich przejawów psychicznych dolegliwoĞci hiszpaĔskich wáadców, dają jednak pojĊcie o ich powadze oraz skali zjawiska.
ĝRODKI ZARADCZE
W tym miejscu warto wiĊc powróciü do pytania postawionego w tytule wykáadu. W jaki sposób dbano o zdrowie królów Hiszpanii w XVII–XVIII w.?
Jakie Ğrodki stosowano, gdy pojawiáy siĊ niebezpieczne dolegliwoĞci?
W przypadku problemów wynikających ze skrupuáów moralnych koronowanych gáów pierwszą instancją byli królewscy spowiednicy. Ojciec Nithard25,
ojciec Daubeton26 czy ojciec Rávago27, podobnie jak ich poprzednicy z czasów
Filipa II czy Filipa IV, odgrywali na hiszpaĔskim dworze rolĊ wyjątkową. Mieli
staáy dostĊp do królewskiego ucha oraz wielki wpáyw na ksztaátowanie ich sumieĔ oraz podejmowane decyzje. Ilustracją wpáywu spowiednika na króla mogą
byü wydarzenia, jakie rozegraáy siĊ w 1717 r. Pod wpáywem histerii Filip V
zamknąá siĊ na kilka dni ze swoją Īoną, która speániaáa jego wszelkie kaprysy.
Wkrótce jednak pojawiáy siĊ skrupuáy moralne. Król byá przekonany, Īe lada
moment umrze w stanie grzechu Ğmiertelnego. Posáano wiĊc po królewskiego
spowiednika ojca Daubeton, który zdoáaá uspokoiü sumienie i nerwy Filipa28.
Specyficzną formą interwencji w problemy monarchy byáy egzorcyzmy. PosáuĪono siĊ nimi w 1698 r., aby zapewniü nastĊpcĊ tronu Karolowi II. Pomysá
przeprowadzenia egzorcyzmów popieraá miĊdzy innymi cesarz Leopold I, który
byá przekonany, Īe niepáodnoĞü Karola ma związek z dziaáaniem diabáa. Sprawa
trafiáa pod obrady Rady Inkwizycji. Inkwizytorzy wzbraniali siĊ początkowo
przed zastosowaniem tego rodzaju Ğrodka wobec króla. PoniewaĪ jednak on sam
nalegaá, wyznaczono dwóch zakonników, dominikanów, którzy rozpoczĊli sesje.
Podczas egzorcyzmów ustalono, Īe przyczyną niepáodnoĞci króla byá pewien
czarodziejski wywar, jaki rzekomo podano Karolowi w 1675 r., a wiĊc w chwili,
gdy osiągnąá peánoletnioĞü. Ogáoszenie tych rewelacji miaáo swój kontekst polityczny. PoĞrednio oskarĪano nieĪyjącą juĪ królową matkĊ MariannĊ Austriacką
sprawującą regencjĊ przed rokiem 1675. W tej sytuacji zareagowaá cesarz Leopold, który zleciá na wáasną rĊkĊ przeprowadzenie egzorcyzmów w Wiedniu29.
Wydarzenia te doprowadziáy do serii dworskich intryg, którym kres poáoĪyá
generalny inkwizytor Nithard. Poleciá on uwiĊziü osoby zaangaĪowane w tego
25
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rodzaju praktyki. U samego króla pogáĊbiáy one jedynie obsesyjne lĊki przed
Ğmiercią i wiecznym potĊpieniem.
Bardziej skuteczną metodą leczenia fizycznych dolegliwoĞci, jak i nerwowych depresji hiszpaĔskich wáadców byáy podróĪe poáączone ze zmianą otoczenia i klimatu. W XVIII w. zmiana miejsca rezydowania dworu staáa siĊ wrĊcz
reguáą. W ciągu roku dwór wĊdrowaá z Madrytu do Aranjuez, San Ildefonso de
la Granja30, El Pardo i Escorialu. W 1727 r., po kolejnych atakach naprzemian
apatii i furii u Filipa V, królowa ElĪbieta Farneze jednak postanowiáa przenieĞü
dwór na poáudnie, do sáonecznej Andaluzji, gdzie pozostawaá on piĊü lat (1728–
–1733). Pobyt w Sewilli pozwoliá uspokoiü króla, przynajmniej na pewien czas31.
Innym sposobem uzdrawiania wáadców byá kontakt ze sztuką, muzyką, Ğpiewem, teatrem. Z magicznej mocy piĊkna zaczarowanego w dĨwiĊki zdawaáy
sobie sprawĊ hiszpaĔskie królowe ElĪbieta Farneze oraz Barbara Braganza.
Pierwsza z nich w 1737 r. sprowadziáa do paáacu La Granja znanego w caáej
Europie Ğpiewaka kastrata Farinellego32. Starannie zaaranĪowane spotkanie – jak
pisze Patrick Barbier – i wspaniaáy gáos Ğpiewaka wydobyáy Filipa ze stanu apatii. Caáy dwór mówiá o cudzie uzdrowienia króla, a wáoski Ğpiewak staá siĊ najbliĪszym zaufanym pary królewskiej, choü raczej nie wykorzystywaá swej wyjątkowej pozycji dla wáasnych celów. Terapeutyczne oddziaáywanie gáosu Farinellego sprawiáo, Īe nieszczĊsny wáadca spĊdzaá z nim wiele czasu i uczyniá go
powiernikiem wielu sekretów. Przebywając na dworze hiszpaĔskim Farinelli
zdoáaá pozyskaü wzglĊdy równieĪ nastĊpcy tronu Ferdynanda i jego Īony Barbary. Po objĊciu przez nich tronu (1746) staá siĊ nadwornym Ğpiewakiem i „producentem widowisk” operowych, a kiedy u króla pojawiaáy siĊ objawy apatii czy
wzmoĪonego lĊku, rozweselaá go swoim Ğpiewem. Warto tu podkreĞliü, Īe inteligentna i wraĪliwa na piĊkno sztuki królowa z caáą ĞwiadomoĞcią realizowaáa
program terapeutycznego oddziaáywania muzyką i Ğpiewem na zdrowie swego
mĊĪa. Dodajmy, Īe oprócz Farinellego na dworze hiszpaĔskim przebywaá wybitny wáoski kompozytor Domenico Scarlatti, który przybyá tu z Portugalii razem z Barbarą33. Jednak po Ğmierci Barbary, kiedy Ferdynand popadá w obáąkanie, nawet czarowny gáos genialnego kastrata nie byá w stanie uratowaü króla.
Istotną rolĊ terapeutyczną w przypadku Filipa V i Ferdynanda VI peániáa
równieĪ królewska alkowa. Mamy tu jednak do czynienia z dwoma zupeánie
róĪnymi sytuacjami. W przypadku maáĪeĔstwa Filipa oraz ElĪbiety Farneze,
królowa zdając sobie sprawĊ z wybujaáego temperamentu mĊĪa oraz jego problemów psychicznych, traktowaáa poĪycie maáĪeĔskie jako swoistą terapiĊ.
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W ten sposób równieĪ zapewniaáa sobie caákowitą ulegáoĞü i posáuszeĔstwo
króla i de facto rządziáa przez kilkadziesiąt lat hiszpaĔską monarchią, realizując
ambitne plany polityczne w skali europejskiej.
Zupeánie inny wymiar miaáo poĪycie maáĪeĔskie Ferdynanda i Barbary. Królowa wiedziaáa, Īe jej mąĪ nie zaznaá w dzieciĔstwie rodzinnego ciepáa i miáoĞci
matczynej. Staraáa siĊ wiĊc swoim uczuciem, delikatnoĞcią i wyrozumiaáoĞcią
rekompensowaü emocjonalne problemy Ferdynanda. Ich wiĊĨ miaáa charakter
gáĊbokiej przyjaĨni i zaufania.
KONSEKWENCJE
Na koniec warto jeszcze zapytaü o to, jaki wpáyw na funkcjonowanie hiszpaĔskiej monarchii miaáy zdrowotne problemy jej wáadców? Z pewnoĞcią dezorganizowaáy Īycie dworu, czĊsto równieĪ instytucji. Taka sytuacja miaáa miejsce na przykáad po Ğmierci Ferdynanda VI, który w ostatnim okresie swego Īycia opuĞciá Madryt i zamieszkaá z gronem najbliĪszych osób w paáacu w Villaviciosa de Odón, odrywając siĊ coraz bardziej od rzeczywistoĞci i rządzenia paĔstwem34.
Generalnie jednak – jak zgodnie twierdzą historycy – choroby wáadców nie
powodowaáy komplikacji mogących zdestabilizowaü paĔstwo. Bez wzglĊdu
bowiem na stan króla funkcjonowaáa machina biurokratyczna, czĊsto w sposób
opieszaáy, ale konsekwentny i nieustanny. Dziaáaáy paĔstwowe rady (consejos),
a póĨniej ministerstwa (secretarias de estado). „Cosas de palacio van despacio”
mawiano w Hiszpanii. Sprawy paĔstwowe száy powoli, a te, których nie rozwiązywano decyzją wáadcy czy ministra, rozwiązywaá czas. Nie ulega natomiast
wątpliwoĞci, Īe zdrowie wáadców byáo dobrem szczególnie cennym i na róĪne
sposoby chronionym. Wielką wartoĞü miaáy równieĪ informacje dotyczące tej
kwestii. Stąd teĪ sáuĪby dyplomatyczne i wywiadowcze paĔstw europejskich
zabiegaáy o pozyskanie tego rodzaju wraĪliwych danych. W przypadku Hiszpanii zalecenia dotyczące tej materii byáy formuáowane w zarządzeniach ministrów
odpowiedzialnych za politykĊ zagraniczną oraz w instrukcjach dla konkretnych
dyplomatów, konsulów i agentów wywiadu. I tak, na przykáad w dekrecie Filipa
V z 1714 r. okreĞlającym kompetencje i zakres odpowiedzialnoĞci Primera
Secretaría de Estado czytamy, Īe przedmiotem zainteresowania hiszpaĔskich
sáuĪb informacyjnych mają byü, miĊdzy innymi:
[...] zwyczaje [...] wáadców oraz tych, którzy zajmują gáówne stanowiska w republikach, ich maáĪeĔstwa, domy, z których wywodzą siĊ Īony, liczba dzieci oraz ich wiek, data urodzenia, stan
zdrowia, choroby, przyczyny Ğmierci jednych i drugich35.
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Nie dziwi nas wiĊc, Īe korespondencja hiszpaĔskich dyplomatów obfituje
w informacje dotyczące stanu zdrowia europejskich wáadców oraz czáonków ich
rodzin. CzĊĞü z nich miaáa charakter ogólny i jawny, pochodziáa z rozmów, plotek, publikacji prasowych. Czasem jednak pozyskiwano dane wraĪliwe, wrĊcz
kompromitujące, a dotyczące rzadkich chorób czy naáogów36.
EXORCISM, MUSIC AND THE ALCOVE. A FEW REMARKS ON HEALTH
PROBLEMS OF THE SPANISH RULES IN THE 17TH–18TH CENTURIES

Abstract. Diseases and various ailments were not uncommon in the royal families. Some European dynasties of the modern epoch were even marked with health problems. The present text
analyzes an example of the Spanish Habsburg and Bourbon families, who struggled against the
weaknesses of the soul and body, in the 17th -18th centuries. The main causes of their illnesses are
indicated, especially their genetic background (marriages between close relatives). Much space is
devoted to the most important signs of physical and mental diseases of particular rulers and members of their families (disability, depression, infertility and others). In addition, various preventive
measures according to the knowledge (especially medical knowledge), the customs and culture of
that time are discussed. Also, the issue of the effect of the monarchs’ indispositions on the functioning of the state is raised. In the case of the Spanish absolute monarchy in the 17th and 18th
centuries the ”royal ailments” disorganized the life of the court, without however paralyzing the
functioning of the state’s apparatus.
Key words: ruler’s health problems, 17th and 18th centuries
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