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Streszczenie. Choroby i ró norodne dolegliwo ci nie omija y rodzin królewskich. Niektóre euro-
pejskie dynastie epoki nowo ytnej by y wr cz naznaczone problemami natury zdrowotnej. 
W tek cie niniejszym analizowany jest przyk ad hiszpa skich Habsburgów i Burbonów 
XVII/XVIII w., którzy borykali si  ze s abo ciami cia a i ducha. Ukazane zosta y g ówne przyczy-
ny ich chorób, zw aszcza za  pod o e genetyczne (ma e stwa pomi dzy bliskimi krewnymi). 
Wiele miejsca po wiecono najwa niejszym przejawom chorób fizycznych i psychicznych u po-
szczególnych w adców oraz cz onków ich rodzin (kalectwo, depresja, bezp odno  i inne). Omó-
wione zosta y równie  ró norodne rodki zaradcze wynikaj ce ze stanu ówczesnej wiedzy 
(zw aszcza medycznej), obyczajowo ci i kultury. Podj to te  kwesti  wp ywu zdrowotnych niedy-
spozycji monarchów na funkcjonowanie pa stwa. W przypadku absolutnej monarchii, jak  by a
Hiszpania XVII i XVIII w., „królewska niemoc” dezorganizowa a ycie dworu, nie parali owa a
jednak funkcjonowania aparatu pa stwowego.  

S owa kluczowe: problemy zdrowotne w adców, XVII–XVIII wiek

WST P

Epidemie, zarazy i choroby nios ce zniszczenie i mier  zbiera y obfite ni-
wo w ród ludno ci Europy XVII i XVIII w. Ró nego rodzaju dolegliwo ci fi-
zyczne i psychiczne nie omija y równie  dworów królewskich, w adców oraz ich 
rodzin. ród a literackie, przekazy ikonograficzne pe ne s  opisów i przedsta-
wie  królewskich chorób, fizycznych u omno ci i psychicznych deformacji, 
bywa e dziedziczonych z pokolenia na pokolenie. Wystarczy tu cho by przy-
wo a  realistyczne portrety hiszpa skich Habsburgów wykonane przez Diego 
Velázqueza1, w których bez cienia retuszu ukazane s  ró nego rodzaju fizyczne 

                                                          
1 Mam tu na my li zw aszcza nast puj ce 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 my liwskim (ok. 1635 i 1653).  
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u omno ci Filipa III i Filipa IV oraz rodziny królewskiej, cho by wysuni t
znacznie doln  szcz k .

Fakt ten – rzecz jasna – nie mia  wi kszego znaczenia zarówno dla samych 
w adców, jak i rz dzonych przez nich pa stw, zdarza y si  jednak problemy 
du o bardziej powa ne i one w a nie b d  przedmiotem naszych rozwa a .
A rozpocz  warto od pewnego, celowo przerysowanego zreszt  stwierdzenia, 
e monarchia hiszpa ska na prze omie XVII i XVIII w. by a rz dzona w ci gu

prawie stu lat przez w adców obci onych bardzo powa nymi chorobami fi-
zycznymi i (b d ) psychicznymi2. Mam tu na my li okres 1665–1759, kiedy to 
na tronie zasiadali kolejno Karol II Habsburg (1665–1700), a nast pnie Filip V 
(1700–1746), Ludwik I (1723) oraz Ferdynand VI (1746–1759) z dynastii Bur-
bonów. Omawiaj c ten interesuj cy problem, chcia bym skupi  si  na czterech 
zasadniczych zagadnieniach: przyczynach królewskich chorób, ich objawach, 
rodkach zaradczych oraz konsekwencjach tego stanu rzeczy dla funkcjonowa-

nia pa stwa.

PRZYCZYNY KRÓLEWSKICH S ABO CI

Warto w tym miejscu podkre li , e w epoce, o której mówimy, w XVII– 
–XVIII w. wszelkiego rodzaju choroby, fizyczne i psychiczne dolegliwo ci trak-
towano cz sto jako znak Bo ej przestrogi, kary, ale równie  mi osierdzia. Taka 
by a oficjalna nauka Ko cio a wyra ana w katechizmach, podr cznikach czy 
kazaniach, takie by o te  powszechne przekonanie w ród wi kszo ci spo ecze -
stwa. Francuski historyk François Lebrun w ksi ce pt. Jak dawniej leczono3

pisze, e dyskusja dotyczy a jedynie granic oporu stawianych chorobie. Akcep-
tuj c chorob , znak interwencji Opatrzno ci, i przyjmuj c cz ce si  z ni  do-
brodziejstwa duchowe, chrze cijanin, równie  w adca, mia  jednak obowi zek
poddania si  leczeniu w celu zachowania zdrowia i ycia.

Trudno tu rzecz jasna wymienia  wszystkie dolegliwo ci hiszpa skich w ad-
ców i ich rodzin. Tak jak wszyscy inni ludzie, do wiadczali oni ró norodnych 
chorób, z którymi nie radzi a sobie ówczesna medycyna. ona Ferdynanda VI, 
Barbara Braganza, na przyk ad cierpia a z powodu astmy, zapalenia p uc i m -
cz cego kaszlu, a w ko cu zmar a na raka4.

Nie ulega jednak w tpliwo ci, e jedn  z g ównych przyczyn ró norodnych 
chorób i patologii w królewskich rodach by y kwestie genetyczne. Chodzi tu 

                                                          
2 W literaturze hiszpa skiej do najciekawszych uj  kwestii zdrowia i chorób w adców nale

prace lekarza medycyny Pedro Gargantilli, Enfermedades de los Reyes de España: Los Au-

strias. De la locura de Juana a la impotencia de Carlos II El Hechizado, Madrid 2005; Las 

enfermedades de los Borbones, Madrid 2007.  
3 F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, wi ci i czarownicy w XVII i XVIII wieku, Warszawa 

1997.
4 Por. J.L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, Madrid 2001, s. 126–127.  
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przede wszystkim o ma e stwa zawierane ze wzgl dów politycznych, dyna-
stycznych i presti owych pomi dzy bliskimi krewnymi. Jako przyk ad takiego 
„barbarzy skiego pokrewie stwa” – jak okre lali to wspó cze ni – mo na poda
drugie ma e stwo Filipa IV, który nie doczekawszy si  nast pcy tronu z pierw-
szego zwi zku z Izabel  Burbo sk , po lubi  córk  swej siostry Marii, Mariann
Austriack 5. Konsekwencj  tego rodzaju maria ów by y cz ste poronienia oraz 
ró norodne choroby fizyczne i psychiczne manifestuj ce si  w dzieci stwie 
i doros ym yciu. Wielorakie dolegliwo ci czyhaj ce na potomstwo spokrew-
nionych blisko rodziców skupi y si  w osobie ostatniego Habsburga na tronie 
hiszpa skim Karola II. By  on w a nie synem Filipa IV i jego siostrzenicy6.

Oprócz przyczyn genetycznych, charakterystycznych dla rodów królewskich 
i arystokratycznych7, mo na mówi  równie  o chorobach wynikaj cych z ów-
czesnych uwarunkowa  kulturowych i obyczajowych, obowi zuj cego modelu 
wychowania. Istotny wp yw na zdrowie fizyczne i psychiczne królewskich dzie-
ci mia o na przyk ad specyficzne, raczej zimne wychowanie, uj te w sztywne 
formy dworskiego ceremonia u. Szczególnie dotkliwie odczu  je królewicz Fer-
dynand, którego matka Maria Luiza Sabaudzka8 zmar a wkrótce po jego urodze-
niu9. By  wi c sierot  i wychowywa  si  pod okiem niech tnej macochy El biety 
Farneze. Nie do wiadczy  matczynego ciep a i mi o ci, co wp yn o negatywnie 
na jego m odo  i doros e ycie. W podobnie ch odnym emocjonalnie rodowi-
sku wychowywa a si  równie ona Ludwika I Burbona, Luiza Izabela Orlea -
ska10.

Przyczyn  wielu chorób, równie  w ród królów oraz ich rodzin by  brak od-
powiedniego poziomu higieny oraz urz dze  sanitarnych. Niezwykle pouczaj ca
jest tu lektura interesuj cej ksi ki Norberta Eliasa Przemiany obyczajów w cy-

wilizacji Zachodu11. Pe na pikantnych szczegó ów ods aniaj cych stan ówcze-
snej higieny oraz tzw. kultury osobistej jest równie  hiszpa ska korespondencja 
                                                          
5 F. González-Doria, Las reinas de España, Madrid 2003. 
6 Z ma e stwa tego urodzi o si  pi cioro dzieci: Ma gorzata (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 prze y o okres dzieci stwa, Ma gorzata, ona 
cesarza Leopolda I zmar a jednak w wieku 22 lat, a przysz y król Karol II – w wieku 39 lat.  

7 Podobne zjawisko zaobserwowa em na przyk adzie rodu Firlejów, por. C. Taracha, Upadek

znaczenia rodu magnackiego na przyk adzie Firlejów. Urz dy i godno ci, „Rocznik Przemy-
ski”, t. 29–30, 1993/94, z. 3, s. 35–48. 

8 Maria Luiza Sabaudzka (1688–1714), pierwsza ona króla Hiszpanii Filipa V, zmar a maj c
zaledwie 25 lat, a przyczyn  jej mierci by a gru lica.  

9 J.M. Rubio, Reinas de España. Siglos XVIII al XXI. De María Luisa Gabriela de Saboya 

a Letizia Ortiz. Madrid 2009. 
10 Luiza Izabela Orlea ska (1709–1742), jedna z siedmiorga dzieci Filipa II Orlea skiego oraz 

Franciszki Marii Burbo skiej (jej ojcem by  sam król Ludwik XIV, a matk  jego faworyta Ma-
dame de Montespan). W dzieci stwie ca kowicie zaniedbana przez rodzin  i otoczenie. Na jej 
temat A. Vallejo Nájera, Locos de la historia: Rasputín, Luisa Isabel de Orleáns, Mesalina 

y otros personajes egregios, Madrid 2006.
11 N. Elias, Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu, Warszawa 1980.  
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z XVIII w. Wiadomo na przyk ad, e król Neapolu, a pó niej Hiszpanii Karol III 
(1759) oraz jego ona Maria Amalia12 udawali si  na spoczynek, nie myj c si
wcze niej. Powodowa o to zreszt  pewne napi cia pomi dzy ma onkami wy-
rzucaj cymi sobie nawzajem brak troski o czysto  cia a i nieprzyjemne zapa-
chy. Wiele do yczenia pozostawia  stan sanitarny w miastach i na dworach. 
Plastyczny opis sanitarnej rzeczywisto ci Madrytu pod koniec XVI w. pozosta-
wi  anonimowy polski podró nik, który by wiadkiem sceny wylewania nieczy-
sto ci przez okno wprost na ulic 13.

Kolejna przyczyna dolegliwo ci zdrowotnych dosi gaj cych osoby z rodów 
królewskich to ró nego rodzaju u ywki, zw aszcza papierosy. Pozwol  sobie 
w tym miejscu na przywo anie nieco bulwersuj cego faktu dotycz cego wspo-
mnianej ju  Marii Amalii. Jej poci g do tytoniu by  tak silny, e pali a nawet 
podczas porodu, co skrz tnie odnotowa  asystuj cy lekarz. Warto tu doda , e
królowa Neapolu otrzymywa a papierosy od swojej te ciowej El biety Farneze. 
Niektórzy uwa ali nawet, e królowa Hiszpanii chcia a przyspieszy  w ten spo-
sób chorob  i mier  nielubianej synowej.  

OBJAWY  

Przejd my z kolei do opisu ró nego rodzaju chorób i dolegliwo ci hiszpa -
skich w adców XVII i XVIII w. Skal  spustosze  zdrowia fizycznego ukazuj
opisy i portrety Karola II, któremu wspó cze ni nadali przydomek „El Hechiza-
do” (urzeczony). Karol przez ca e praktycznie ycie chorowa , jedna choroba 
przechodzi a w drug . W wieku 7 lat nie by  w stanie samodzielnie chodzi ,
pó niej porusza  si  z wielkimi problemami. Przez d ugi czas podtrzymywano 
jego r k , kiedy sk ada  podpisy na pa stwowych dokumentach. Czyta  nauczy
si  dopiero w wieku 10 lat. Mia  wychudzon  posta , wyj tkowo d ugie r ce,
smutne oblicze i zagubione spojrzenie14. Równie  trzej pierwsi Burbonowie na 
tronie hiszpa skim, Filip V, Ludwik I i Ferdynand VI odznaczali si  s abym 
zdrowiem fizycznym i cierpieli z powodu rozmaitych dolegliwo ci. Najbardziej 
wymowny przyk ad to przedwczesna mier  17-letniego Ludwika I, który 

                                                          
12 Maria Amalia Saska, córka króla polskiego Augusta III, w roku 1738 po lubi a ówczesnego 

króla Neapolu Karola, pó niejszego w adc  Hiszpanii.  
13 Anonima diariusz peregrynacji w oskiej, hiszpa skiej i portugalskiej (1595), wyd. J. Czubek, 

Kraków 1925, s. 86: „Druga e jest ta osada barzo plugawa i brzydka […] stolców tylko 
(uczciwszy uszy) w komorach i gmachach za ywaj , a skoro noc, to na ulic  ko dy ze swym 
garcem albo z okna. Jest rzecz barzo plugawa i brzydka, bo za  we dnie trzewikami roznie
trzeba, rad nie rad, bo nie masz jak obiera , dlatego te  co znaczniejszy i och do niejszy niera-
no wstaj  i dla smrodu i dla powietrza; i by nie tak przestronne by o i czyste powietrze, pewnie-
by si a z ego uros o z tego plugastwa, jedno e siedzi wiatrom na przestrzeni i obwysz”.  

14 El ocaso de la hegemonia española (praca zbiorowa), Madrid 1982, s. 235–236.  
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w pocz tkach 1724 r. zast pi  na tronie swego ojca Filipa, a po kilku miesi cach 
zmar  z powodu powik a  po ospie15.

Jednak e z punktu widzenia interesów monarchii bardziej dotkliwa by a inna 
przypad o  w adców, a mianowicie bezp odno . Konsekwencje tego stanu 
rzeczy odczu a Hiszpania za panowania Karola II. Ani Maria Luiza Orlea ska16,
ani Marianna Neoburska17, jego kolejne ony, nie da y oczekiwanego nast pcy 
tronu. I chocia  w przypadku pierwszego ma e stwa dwór w Madrycie udzi
si , e wina le y po stronie królowej, to ju  przy drugim bezowocnym zwi zku, 
sta o si  jasne, e to Karol II nie mo e mie  dzieci18. Fakt ten – jak wiemy – 
mia  kolosalne znaczenie dla przysz o ci monarchii hiszpa skiej. W 1700 r. 
dosz o do zmiany dynastii, nast pnie d ugiej wojny i utraty wszystkich posiad o-
ci na kontynencie europejskim.  

Pi dziesi t lat pó niej problem braku potomstwa w rodzinie królewskiej 
powróci . Tym razem dotyczy  Ferdynanda VI oraz jego portugalskiej ony Bar-
bary Braganza19. W tym przypadku jednak nie wiadomo dok adnie, które z ma -
onków nie mog o mie  potomstwa. wiadectwa z epoki pe ne s  ró nego ro-

dzaju domys ów i spekulacji. Niektórzy historycy twierdz  wr cz, e Ferdynand 
by  impotentem i w odró nieniu od swego ojca nie mia  w tym zakresie adnych 
potrzeb. Ambasador francuski w Madrycie, hrabia de La Marck20, snu  na ten 
temat nast puj ce przypuszczenia:  

„Brakowa o mu od urodzenia tego, co we W oszech odcinaj  podst pnie tym, których pragnie si
po wi ci  muzyce, tote  ksi  ów mia  w sobie wiele ognia, który nie dawa adnych p omieni,
ani adnych skutków [...]”21.

Na szcz cie dla Hiszpanii, Ferdynand VI mia  przyrodniego brata Karola, 
który obj  tron po jego mierci.

Ró nego rodzaju choroby fizyczne, dotykaj ce przecie  nie tylko w adców 
hiszpa skich, przy odpowiedniej motywacji króla oraz rozk adzie funkcjonowa-
nia dworu nie stanowi y wielkiego problemu dla funkcjonowania monarchii. 
Sytuacja stawa a si  znacznie bardziej powa na, gdy w adca cierpia  na dolegli-

                                                          
15 J. Lynch, El siglo XVIII, Barcelona 1991, s. 78.  
16 Maria Luiza Orlea ska (1662–1689), córka Filipa I Orlea skiego, w latach 1679–1689 ona

króla Hiszpanii Karola II. 
17 Marianna Neoburska (1667–1740), córka elektora Palatynatu Filipa Wilhelma, w latach 1689– 

–1700 ona Karola II.  
18 El ocaso de la hegemonia española, s. 258–259. 
19 Barbara Braganza (1711–1758), córka króla Portugalii Jana V, w latach 1746–1758 ona Fer-

dynanda VI.  
20 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.  

21 P. Barbier, Farinelli, s. 138.  



Egzorcyzmy, muzyka i alkowa. Kilka uwag na temat problemów zdrowotnych… 51 

wo ci psychiczne. A tak w a nie by o w przypadku Karola II, Filipa V 
i w mniejszym stopniu Ferdynanda VI.  

O Karolu mo na powiedzie , e by  cz owiekiem w pewnym stopniu ograni-
czonym umys owo. S abe zdrowie i ci g e choroby, nieudane ycie ma e skie 
i rodzinne wywo ywa y w nim nieustanne l ki i obsesje. Neurotykami byli, jak 
pisze José Luis Gómez Urdáñez22, równie  pierwsi Burbonowie. Okresy 
wzgl dnej równowagi przechodzi y u nich b d  w napady szale stwa, b d
w ca kowit  abuli  i zniech cenie. W okresach apatii sp dzali ca e dnie w od-
osobnieniu. Nie wstawali wtedy z ó ka, nie myli si , nie zmieniali bielizny ani 
ubrania. Pogr ali si  w obsesyjnych my lach o mierci, Filip by  przekonany, 
e zostanie otruty. Podczas jednego z ataków szale stwa w 1727 r. król biega

po pa acowych komnatach, krzycz c i piewaj c, k sa  usi uj cych powstrzyma
go dworzan. Innym razem – jak pisze Patrick Barbier23 – uwa a  si  za zmar e-
go, przez kilka dni nic nie mówi , nie jad , rzuca  talerzami w s u b , siedzia
ot pia y, patrz c godzinami w sufit. Istotnym problemem Filipa by y równie
skrupu y moralne wynikaj ce z jego wzmo onej aktywno ci seksualnej. Wybu-
ja y temperament sprawia , e nawiedza  komnat  swej ony w ci gu nocy 
i dnia. Z tego powodu mia  pó niej dr cz ce wyrzuty sumienia.  

Wspomniana ju  Luiza Izabela Orlea ska, ona Ludwika I i królowa Hiszpa-
nii, zachowywa a si  jak rozkapryszona nastolatka, unika a m a, i zabawia a si
ze swymi dworkami, biegaj c nago po pa acowych pomieszczeniach.  

O ile jednak skandaliczne zachowania królowej mo na by o znosi , o tyle 
ró norodne stany niedyspozycji króla powodowa y negatywne konsekwencje dla 
ycia dworu, a nawet pa stwa. Filip V czy Ferdynand VI w okresach nasilenia 

chorób nie interesowali si  absolutnie sprawami monarchii, odmawiali rozmów 
ze swoimi ministrami czy obcymi ambasadorami, nie podpisywali dokumentów. 
W przypadku Filipa dodatkowym utrudnieniem dla funkcjonowania dworu oraz 
instytucji pa stwowych by  rozk ad dnia, jaki narzuci  w swym szale stwie pod 
koniec ycia. Para królewska budzi a si  oko o 10 rano, pozostawa a jednak 
w ó ku do godzin popo udniowych, o 13 podawano niadanie. O 17 król i kró-
lowa uczestniczyli we mszy wi tej, o 18 jedli obiad, o pó nocy podwieczorek, 
kolacj  za  rano. Nast pnie udawali si  na 4 godziny spoczynku. I tak ka dego
dnia. Nikt oczywi cie nie mia  w obecno ci Filipa uczyni adnej uwagi na ten 
temat, on za  praktycznie przesta  odró nia  dzie  od nocy.  

Najbardziej tragiczne dla dworu i niebezpieczne dla Hiszpanii by y jednak 
ostatnie miesi ce ycia Ferdynanda VI. Po mierci ukochanej ony Barbary 
w 1758 r. (sierpie ), król za ama  si  ca kowicie. Jego agonia trwa a pó  roku. 
W tym czasie okalecza  si , gryz  otaczaj cych go dworzan, odmawia  jedzenia 
i spe niania czynno ci fizjologicznych, prosi  o przyspieszenie jego mierci24.

                                                          
22 J.L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, s. 133–134.  
23 P. Barbier, Farinelli, s. 109.  
24 J.L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, s. 134.  
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Opisywane tu sytuacje nie wyczerpuj  rzecz jasna wszelkich przejawów psy-
chicznych dolegliwo ci hiszpa skich w adców, daj  jednak poj cie o ich powa-
dze oraz skali zjawiska.  

RODKI ZARADCZE 

W tym miejscu warto wi c powróci  do pytania postawionego w tytule wy-
k adu. W jaki sposób dbano o zdrowie królów Hiszpanii w XVII–XVIII w.? 
Jakie rodki stosowano, gdy pojawi y si  niebezpieczne dolegliwo ci?  

W przypadku problemów wynikaj cych ze skrupu ów moralnych koronowa-
nych g ów pierwsz  instancj  byli królewscy spowiednicy. Ojciec Nithard25,
ojciec Daubeton26 czy ojciec Rávago27, podobnie jak ich poprzednicy z czasów 
Filipa II czy Filipa IV, odgrywali na hiszpa skim dworze rol  wyj tkow . Mieli 
sta y dost p do królewskiego ucha oraz wielki wp yw na kszta towanie ich su-
mie  oraz podejmowane decyzje. Ilustracj  wp ywu spowiednika na króla mog
by  wydarzenia, jakie rozegra y si  w 1717 r. Pod wp ywem histerii Filip V 
zamkn  si  na kilka dni ze swoj on , która spe nia a jego wszelkie kaprysy. 
Wkrótce jednak pojawi y si  skrupu y moralne. Król by  przekonany, e lada 
moment umrze w stanie grzechu miertelnego. Pos ano wi c po królewskiego 
spowiednika ojca Daubeton, który zdo a  uspokoi  sumienie i nerwy Filipa28.

Specyficzn  form  interwencji w problemy monarchy by y egzorcyzmy. Po-
s u ono si  nimi w 1698 r., aby zapewni  nast pc  tronu Karolowi II. Pomys
przeprowadzenia egzorcyzmów popiera  mi dzy innymi cesarz Leopold I, który 
by  przekonany, e niep odno  Karola ma zwi zek z dzia aniem diab a. Sprawa 
trafi a pod obrady Rady Inkwizycji. Inkwizytorzy wzbraniali si  pocz tkowo 
przed zastosowaniem tego rodzaju rodka wobec króla. Poniewa  jednak on sam 
nalega , wyznaczono dwóch zakonników, dominikanów, którzy rozpocz li sesje. 
Podczas egzorcyzmów ustalono, e przyczyn  niep odno ci króla by  pewien 
czarodziejski wywar, jaki rzekomo podano Karolowi w 1675 r., a wi c w chwili, 
gdy osi gn  pe noletnio . Og oszenie tych rewelacji mia o swój kontekst poli-
tyczny. Po rednio oskar ano nie yj c  ju  królow  matk  Mariann  Austriack
sprawuj c  regencj  przed rokiem 1675. W tej sytuacji zareagowa  cesarz Le-
opold, który zleci  na w asn  r k  przeprowadzenie egzorcyzmów w Wiedniu29.
Wydarzenia te doprowadzi y do serii dworskich intryg, którym kres po o y
generalny inkwizytor Nithard. Poleci  on uwi zi  osoby zaanga owane w tego 

                                                          
25 Johann Eberhard Nithard (1607–1681), austriacki jezuita, spowiednik na dworze królewskim 

w Hiszpanii, wielki inkwizytor.  
26 Guillermo Daubenton (1648–1723), jezuita francuski, spowiednik Filipa V.  
27 Francisco Rávago y Noriega (1685–1763), hiszpa ski jezuita, w latach 1747–1755 spowiednik 

Ferdynanda VI.  
28 J. Lynch, El siglo XVIII, s. 66.  
29 El ocaso de la hegemonia española, s. 257. 
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rodzaju praktyki. U samego króla pog bi y one jedynie obsesyjne l ki przed 
mierci  i wiecznym pot pieniem.  

Bardziej skuteczn  metod  leczenia fizycznych dolegliwo ci, jak i nerwo-
wych depresji hiszpa skich w adców by y podró e po czone ze zmian  otocze-
nia i klimatu. W XVIII w. zmiana miejsca rezydowania dworu sta a si  wr cz 
regu . W ci gu roku dwór w drowa  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 El bieta Farneze jednak postanowi a przenie
dwór na po udnie, do s onecznej Andaluzji, gdzie pozostawa  on pi  lat (1728– 
–1733). Pobyt w Sewilli pozwoli  uspokoi  króla, przynajmniej na pewien czas31.

Innym sposobem uzdrawiania w adców by  kontakt ze sztuk , muzyk , pie-
wem, teatrem. Z magicznej mocy pi kna zaczarowanego w d wi ki zdawa y
sobie spraw  hiszpa skie królowe El bieta Farneze oraz Barbara Braganza. 
Pierwsza z nich w 1737 r. sprowadzi a do pa acu La Granja znanego w ca ej 
Europie piewaka kastrata Farinellego32. Starannie zaaran owane spotkanie – jak 
pisze Patrick Barbier – i wspania y g os piewaka wydoby y Filipa ze stanu apa-
tii. Ca y dwór mówi  o cudzie uzdrowienia króla, a w oski piewak sta  si  naj-
bli szym zaufanym pary królewskiej, cho  raczej nie wykorzystywa  swej wy-
j tkowej pozycji dla w asnych celów. Terapeutyczne oddzia ywanie g osu Fari-
nellego sprawi o, e nieszcz sny w adca sp dza  z nim wiele czasu i uczyni  go 
powiernikiem wielu sekretów. Przebywaj c na dworze hiszpa skim Farinelli 
zdo a  pozyska  wzgl dy równie  nast pcy tronu Ferdynanda i jego ony Barba-
ry. Po obj ciu przez nich tronu (1746) sta  si  nadwornym piewakiem i „produ-
centem widowisk” operowych, a kiedy u króla pojawia y si  objawy apatii czy 
wzmo onego l ku, rozwesela  go swoim piewem. Warto tu podkre li , e inte-
ligentna i wra liwa na pi kno sztuki królowa z ca wiadomo ci  realizowa a
program terapeutycznego oddzia ywania muzyk  i piewem na zdrowie swego 
m a. Dodajmy, e oprócz Farinellego na dworze hiszpa skim przebywa  wy-
bitny w oski kompozytor Domenico Scarlatti, który przyby  tu z Portugalii ra-
zem z Barbar 33. Jednak po mierci Barbary, kiedy Ferdynand popad  w ob ka-
nie, nawet czarowny g os genialnego kastrata nie by  w stanie uratowa  króla.

Istotn  rol  terapeutyczn  w przypadku Filipa V i Ferdynanda VI pe ni a
równie  królewska alkowa. Mamy tu jednak do czynienia z dwoma zupe nie
ró nymi sytuacjami. W przypadku ma e stwa Filipa oraz El biety Farneze, 
królowa zdaj c sobie spraw  z wybuja ego temperamentu m a oraz jego pro-
blemów psychicznych, traktowa a po ycie ma e skie jako swoist  terapi .

                                                          
30 C. Taracha, San Ildefonso de la Granja – osiemnastowieczna rezydencja hiszpa skich Burbo-

nów, w: Studia nad sztuk  renesansu i baroku, t. X, Programy ideowe w przedsi wzi ciach ar-

tystycznych XVI–XVIII wieku, red. I. Rolska-Boruch, Lublin, TN KUL, 2010, ss. 389–402. 
31 J. Lynch, El siglo XVIII, s. 66.  
32 Carlo Broschi Farinelli (1705–1782), w oski piewak operowy, od 1737 na dworze w Madrycie.  
33 Domenico Scarlatti (1685–1757) w oski kompozytor epoki baroku, od 1729 do mierci przeby-

wa  w Hiszpanii.  
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W ten sposób równie  zapewnia a sobie ca kowit  uleg o  i pos usze stwo 
króla i de facto rz dzi a przez kilkadziesi t lat hiszpa sk  monarchi , realizuj c
ambitne plany polityczne w skali europejskiej. 

Zupe nie inny wymiar mia o po ycie ma e skie Ferdynanda i Barbary. Kró-
lowa wiedzia a, e jej m  nie zazna  w dzieci stwie rodzinnego ciep a i mi o ci 
matczynej. Stara a si  wi c swoim uczuciem, delikatno ci  i wyrozumia o ci
rekompensowa  emocjonalne problemy Ferdynanda. Ich wi  mia a charakter 
g bokiej przyja ni i zaufania.  

KONSEKWENCJE 

Na koniec warto jeszcze zapyta  o to, jaki wp yw na funkcjonowanie hisz-
pa skiej monarchii mia y zdrowotne problemy jej w adców? Z pewno ci  dez-
organizowa y ycie dworu, cz sto równie  instytucji. Taka sytuacja mia a miej-
sce na przyk ad po mierci Ferdynanda VI, który w ostatnim okresie swego y-
cia opu ci  Madryt i zamieszka  z gronem najbli szych osób w pa acu w Villavi-
ciosa de Odón, odrywaj c si  coraz bardziej od rzeczywisto ci i rz dzenia pa -
stwem34.

Generalnie jednak – jak zgodnie twierdz  historycy – choroby w adców nie 
powodowa y komplikacji mog cych zdestabilizowa  pa stwo. Bez wzgl du 
bowiem na stan króla funkcjonowa a machina biurokratyczna, cz sto w sposób 
opiesza y, ale konsekwentny i nieustanny. Dzia a y pa stwowe rady (consejos),
a pó niej ministerstwa (secretarias de estado). „Cosas de palacio van despacio” 
mawiano w Hiszpanii. Sprawy pa stwowe sz y powoli, a te, których nie rozwi -
zywano decyzj  w adcy czy ministra, rozwi zywa  czas. Nie ulega natomiast 
w tpliwo ci, e zdrowie w adców by o dobrem szczególnie cennym i na ró ne
sposoby chronionym. Wielk  warto  mia y równie  informacje dotycz ce tej 
kwestii. St d te  s u by dyplomatyczne i wywiadowcze pa stw europejskich 
zabiega y o pozyskanie tego rodzaju wra liwych danych. W przypadku Hiszpa-
nii zalecenia dotycz ce tej materii by y formu owane w zarz dzeniach ministrów 
odpowiedzialnych za polityk  zagraniczn  oraz w instrukcjach dla konkretnych 
dyplomatów, konsulów i agentów wywiadu. I tak, na przyk ad w dekrecie Filipa 
V z 1714 r. okre laj cym kompetencje i zakres odpowiedzialno ci Primera

Secretaría de Estado czytamy, e przedmiotem zainteresowania hiszpa skich 
s u b informacyjnych maj  by , mi dzy innymi: 

[...] zwyczaje [...] w adców oraz tych, którzy zajmuj  g ówne stanowiska w republikach, ich ma -
e stwa, domy, z których wywodz  si ony, liczba dzieci oraz ich wiek, data urodzenia, stan

zdrowia, choroby, przyczyny mierci jednych i drugich35.

                                                          
34 J.L. Gómez Urdáñez, Fernando VI, s. 129–133.  
35 J.A. Escudero, Los Secretarios de Estado, t. 1, s. 301–302. 
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Nie dziwi nas wi c, e korespondencja hiszpa skich dyplomatów obfituje 
w informacje dotycz ce stanu zdrowia europejskich w adców oraz cz onków ich 
rodzin. Cz  z nich mia a charakter ogólny i jawny, pochodzi a z rozmów, plo-
tek, publikacji prasowych. Czasem jednak pozyskiwano dane wra liwe, wr cz 
kompromituj ce, a dotycz ce rzadkich chorób czy na ogów36.

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 Euro-
pean 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 mem-
bers 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 func-
tioning 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

                                                          
36 C. Taracha, Ojos y oídos de la Monarquía Borbónica. La organización del espionaje y la 

información secreta durante el siglo XVIII, Madrid 2011.


