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NAJPRAWDOPODOBNIEJSZA PRZYCZYNA ZGONU 

JANA III SOBIESKIEGO 

Jan III Sobieski dożył prawie 67 lat; urodził się bowiem 17 VIII 
1629 r., a zmarł 17 VI 1696 1

. Był to pamiętny dzień, w którym upły
nęły 22 lata od objęcia przez niego władzy królewskiej. W ostatnich la
tach życia zapadał coraz częściej na zdrowiu z powodu różnych do
legliwości, które niewątpliwie przyczyniły się do rychlejszego zgonu, 
ale trudno powiedzieć, jeszcze nawet po latach, która z nich stała się 
bezpośrednią przyczyną śmierci, tym więcej iż nie wyświetliła jedno
znacznie tego nawet sekcja zwłok. Ta najprawdopodobniejsza przyczyna 
zaprzątała jakiś czas uwagę bliższego i dalszego otoczenia króla, a spec
jalnie lekarzy. Ostatecznie jednak nie została do końca wyświetlona 
i w takim stanie przeszła do historii. Nie przebrzmiała jednak bez echa, 
w nowszych bowiem czasach stała się wdzięcznym tematem rozważań 
historycznomedycznych w świetle nowoczesnej wiedzy lekarskiej. Przyj
rzyjmy się sprawie nieco dokładniej. 

Otóż pogarszający się wyraźnie -stan zdrowia Jana III w ostatnich 
tygodniach życia, mimo stosowania wielu różnych środków, nawet ry
zykownych, jak „merkuriusz" (związki rtęci), skłonił zaprzyjaźnionego 
z dworem płockiego biskupa Jędrzeja Załuskiego 2 do zwrócenia się o po
radę do doktora Bernarda O'Connora w Londynie, który znał dobrze 
organizm króla z okresu pobytu przez prawie rok na dworze w latach 
1693/94 3. W tekście listu biskupa do O'Connora czytamy między inny
mi: ,,Jego Królewskiej Mości stopy, podudzia, uda, jak i dolna część 
brzucha obrzękły. Zaczęło się to tego lata, obrzęki powiększają się z każ-

1 L. R o g a l sk i ,  Dzieje Jana III Sobieskiego, Warszawa 1847; X. C o  y e r, 
Historia Jana Sobieskiego, Wi lno 1852. 

2 Stosunek j ego do dworu, a raczej dworu do niego, był zmienny. Od 1692 r. 
był znowu w łaskach królowej i jej kanclerza; Oss., Teka Lukasa, XXXI, 34. 

a S. S z pi 1 c zyń sk i, Bernard O'Connor o zdrowotności i higienie w Polsce 
(Kwartalnik Hi stori i Nauki i Techniki , R. XIX, 1974, s. 305-319); t e  n że, Bernard 

O'Connor from Ireland Au.lic Physician to the Polish King Jan III Sobieski (Proce
cding of the XiXIII Int. Congress of the Hist. of Med., t. I, London 1974, s. 762-771). 
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dym dniem. Postępowi choroby nie przeciwdziałają nawet najsilniejsze 

środki, stosowane doustnie i zewnętrznie, i co szczególnego, że jeśli się 

naciśnie palcem na obrzęk, to nie poddaje się, jest bowiem twardy· jak 

żelazo i ciężki jak ołów. Jego Królewska Mość przy próbach chodzenia 

ma wrażenie przyczepionych do nóg ciężarów. Twardość obrzęku nie 

zmniejsza się nawet wtedy, gdy pociera się ciepłym materiałem, 

choć robi wrażenie zmniejszania się i nawet sprawia to choremu ulgę; 

jest to jednak krótkotrwałe. Zabarwienie obrzęków nie jest blade, lecz 

czerwone z purpurowym odcieniem" 4. 

O'Connor był zaskoczony wiadomością, że nogi króla, które zwykle 

można było ugnieść na cal głęboko, kiedy przebywał na dworze, mogły 

się stać twarde i ciężkie. Nigdy czegoś podobnego nie widział. Nasu

nęło mu się jednak przypuszczenie, czy w ślad za „puchliną wodną" nie 

doszło do włókniakowego stwardnienia (skir) w skórze albo czy nie 

powstała niewrażliwość skóry guzowatego pochodzenia. Nie będąc 

w stanie samemu rozstrzygnąć zagadnienia, zwrócił się o pomoc do do

świadczonych praktyków, ale i oni niewiele więcej mogli wyjaśnić. 

Tymczasem nadeszła kolejna wiadomość, tym razem o zgonie Jana III. 

O'Connor nie zaprzestał rozważań i ostatecznie doszedł do wniosku, że 

zaszła rzecz „naturalna", mianowicie spora ilość „części ziemistych" za

częła osiadać w nogach króla i stć\d ciężar; z drugiej strony ta sedymen
tacja wstrzymywała posuwanie się „mętów" (składników morfotycznych 
krwi) z obiegiem krwi w stronę serca; był przy tym przekonany, że po

dobne przypadki należą do wyjątkowych rzadkości, zwłaszcza u ludzi 

starszych i pełnokrwistych (pletorycznych), jak właśnie u Jana III. 

Zdaniem O'Connora, twardy obrzęk, utrudniając krążenie krwi, powo

dował przesuwanie się cieczy ku głowie. Z przypływem i naciskiem na 

mózg doszło do udaru mózgu (apoplexia), który spowodował zgon 5. Opi

nia O'Connora, który w czasie pobytu na dworze dał wielokrotnie do

wody wiedzy i doświadczenia, została z całą powagą przyjęta przez 

otoczenie króla, tym więcej iż wydała się bardzo prawdopodobna. 

Odmienne zgoła orzeczenie podpisali pod protokołem sekcji zwłok 

trzej lekarze (H. Mahien, P. Buini, J. Minasowicz) 6
. Sekcja wykonana 

na drugi lub na trzeci dzień od chwili śmierci została przeprowadzona 

zgodnie z ogólnie przyjętymi podówczas wymaganiami metodyki, jak 

4 B. O' C o  n n o r, History of Poland, London 1698, s. 203.

a Tamże, s. 204. 

6 W. N o wic ki, Sekcja zwiok króla Jana III (Przegląd Lekarski, 1908, s. 523-

524, 534-535, 549-551); autor podaje tekst łaciński i polski w przekładzie T. Trzci11-

skiego z obszerniejszego odpisu protokołu sekcji. Krótszy odpis, pełen błędów, 

opublikował z rkps 441 Czart. L. G I a tm a n, Skon Jana III (Opowieści i spo

minki, Kraków 1895, s. I), a także F. Gi e d r o yć, Ekspertyza lekarska w daw

nych sqdach polskich, Warszawa 1896. 
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i z całą dokładnością. Niestety, wiele szczegółów z oględzin nie zostało 
uwzględnionych w protokole, co niewątpliwie utrudniło jednoznaczne 
określenie przyczyny śmierci Jana III. A tak przedstawiają się najistot
niejsze wątki z owego protokołu: ,,sześciocalowy podkład tłuszczu, jelito 
czcze sine, objętość kiszki grubej zdumiewające zgoła ponad zwykle 
wymiary, w trzustce dokoła przewodu grudki prawie kamiennej twar
dości, świeżo powstałe i starsze, w jamie brzusznej 3-4 funtów czarnia
wego i złowonnego płynu, barwa wątroby zmieniona, zwłaszcza na wy
pukłej powierzchni, substancja jej rozmiękczona. Przy słabym uciśnię
ciu wątroby wydzielał się jakiś ropiasty płyn. Pęcherzyk żółciowy nie 
zawierał żółci i był wypełniony ośmiu kamykami, z których jeden 
większy. Śledziona ... zewnątrz i wewnątrz jakby poplamiona atramen
tem. Miękka substancja łatwo dawała się rozrywać. Nerka prawa za
wierała większy kamień, nerka iewa do tyla obrosła tłuszczem, że była 
niewidzialna i co najgorsze nacieczona ropą. W klatce piersiowej płuca 
koloru czarniawego, substancja ich z przodu flaczasta, wytryska z nich 
ciecz brudnoropiasta. Serce można było nazwać dużym i pojemnym ... 
Tkanka serca wydawała się mniej kruchą i mocną, niż to zwykle bywa. 
co mogło zależeć od podeązłego wieku króla. Klatka piersiowa zawierała 
wielką ilość płynu brudnego z bardzo wstrętnym zapachem. W jamie 
czaszkowej żadnej skazy nie było. W substancji mózgu, jak też i w ko
morach, i w początkach nerwów nic nienormalnego nie dostrzeżono. 
Porobiono głębokie nacięcia na stopach, goleniach i udach, z których to 
nacięć surowica płynęła bujnie i obficie przynajmniej do 20 funtów na 
wagę. Z ogólnego pokładu tłuszczowego można było wyciskać surowicę. 
zupełnie jak wodę z napęczniałych gąbek". 

Pod koniec protokołu następuje zwięzłe omówienie, co sądzą o wy
niku sekcji podpisani: ,,I chociaż ledwie który organ był bez winy, bądź 
to z tych, co służy sprawie odżywiania, bądź to przeznaczonych oddy
chaniu, jednak sądzimy, że przede wszystkim zmiany w nerkach wy
wołały katastrofę. Skoro zaiste nerki zwyrodniałe, surowica przestała 
się wydzielać z ogólnej masy krwi w czasie i miejscu przez naturę 
ustanowionem, powstała dyskrazja krwi, niezmierne wezbranie suro
wicy, obrzęki skóry i następcza puchlina wodna brzucha". Z tych słów 
wynika, iż autorzy protokołu przy różnych możliwościach przyjęli za 
najprawdopodobnieszą przyczynę zgonu „puchlinę wodną", wywołaną 
przewlekłą chorobą nerek. Nie sprecyzowali jednak dokładniej, co to 
za choroba. Trzeba jednak dodać na usprawiedliwienie, iż pod koniec 
XVII w. wiedza nefrologiczna była jeszcze . mocno ograniczona. Przy
toczona opinia, druga z kolei, nie została zakwestionowana oficjalnie, 
nie wzbudziła większych niepewności ani podejrzeń, nie dała dlatego 
okazji do jakiejś polemiki, jak. to po zgonie Stefana Batorego miało 
miejsce między jego przybocznymi lekarzami (Simonius, Buccella). Na 
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tym się kończy jakby drugi akt dotyczący ustalania bezpośredniej przy
czyny zgonu Jana III. 

Akt trzeci zaczął się dopiero po przeszło dwustu latach. Zapoczątko
wał go profesor antomii patologicznej we Lwowie, Witold Nowicki, 
komentując mianowicie w 1903 r. odnaleziony i przełożony na język 
polski protokół sekcji, przyjął, iż bezpośrednią przyczyną śmierci 
Jana III stała się mocznica (uraemia) 7

• Wywód swój zaczyna od nastę
pujących uwag: ,,Owo zaprzestanie wydzielania się surowicy w nie
wątpliwym rozumieniu autorów protokołu i przy uwzględnieniu okolicz
ności, że obrzęki zwłaszcza nóg trwały u króla od szeregu miesięcy, mu
siało istnieć już czas dłuższy. Surowica ta w myśl protokołu prawidłowo 
wydziela się przez nerki, z chwilą jednak ich schorzenia wydzielanie to 
zostało powstrzymane, czy też zmniejszone. Następstwem owego po
wstrzymania jest dyskrazja krwi; ponieważ surowicą tą jest ciecz prze
sączynowa (obrzękowa), a więc w znaczeniu dzisiejszym przez ową 
dyskrazję należy rozumieć wodnistość krwi h y d r a e m i ę, która do
prowadziła do ogólnych obrzęków. Widzimy zatem, że za przyczynę 
śmierci królewskiej uważano na podstawie sekcji zapalenie nerek, i to 
o przebiegu przewlekłym z następowym rozwodnieniem krwi i obrzę
kami". Co do istoty zmian w nerkach, to W. Nowicki przyznaje, iż trud
no je osądzić na podstawie protokołu: ,,Nerki były pomniejszone, w jed
nej znaleziono kamień, w drugiej ciecz ropiastą, gdzie ona była, nie
wiemy, może w miedniczce. Przeciw ropieniu w samej nerce, czyli za
paleniu jej ropnemu, przemawia obraz choroby i jej objawy za życia;
za zapaleniem nerek nieropnym przemawiają owe obrzęki długi czas
się utrzymujące, przerost serca, a wreszcie i objawy za życia, było to
zapalenie przewlekłe". W. Nowicki uznał równocześnie pewne uwagi
w protokole sekcyjnym za nieistotne: ,,Co do wiotkości, kruchości w na
rządach wewnętrznych, dalej co do owych cuchnących, brudnych pły
nów w jamie brzusznej i klatki piersiowej, owego atramentowego za
barwienia śledziony, rozdęcia gazami jelita grubego, plam czerwonych
w okolicy pach od przodu i na przednich powierzchniach goleni" to
zmiany wtórne w wyniku. gnicia zwłok w porze letniej s.

Co do objawów chorobowych za życia u króla w ostatnich dniach, 
na które się powołuje W. Nowicki, trzeba wyjaśnić, iż jeszcze dwa dni 
wcześniej Jan III próbował przechadzać się po ogrodzie - jeśli zaufać 
wiadomości utrwalonej przez Lukasa w jego „Tece" 9, ale męczył go 
kaszel utrzymujący się jeszcze w nocy, następnego dnia i jeszcze przez 
kolejną noc. W dniu 17 czerwca (a więc w dniu zgonu) około dziewiątej 
rano spożył ulubionym zwyczajem bulion (rosół), potem uczestniczył 

1 N o wicki, op. cit., s. 551. 

s Tamże, s. 449-450. 
9 Oss., rkps 2994--3003: Luc as, Teki, t. XXI-XXXI, z lat 1668-1697.
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w mszy św. odprawianej najprawdopodobniej przez biskupa J. Za
łuskiego, po czym zaniesiono go do ogrodu, w którym pozostał do po
łudnia; zaniesiono go z uwagi na wielkie trudności w stawianiu. kroków. 
Obiad spożył w pałacu, następnie przeniesiono go ponownie do ogrodu. 
Chwilę później zauważył, że przestał rozróżniać zapachy kwiatów. Za
niepokoiło go to i poprosił o przeniesienie z powrotem do gabinetu. 
Niedługo potem wystąpiły paroksyzmy, napad z utratą przytomności. 
Widok był tak przykry, iż obecną przy tym królową wyprowadzono 
z gabinetu. Po ok9ło godzinie wrócił całkowicie do przytomności, był 
zdziwiony tym, co zaszło: i wypytywał o szczegóły. W jakiś czas póź
niej wystąpił ponowny napad, po którym już więcej przytomności nie 
odzyskał; śmierć nastąpiła między 8 a 9 wieczorem 10. W. Nowicki, ko
mentując wydarzenia z ostatniego dnia życia króla, podkreślił, iż był 
niemal do końca przytomny, nie przeczuwał, że to ostatni dzień jego 
życia. Nagle przyszedł napad, który charakteryzował się tym, iż król 
,,robił piersiami, pieniąc się strasznie". Ten typ napadu określił W. No
wicki jako mocznicowy, zaznaczając, iż „tego rodzaju ataki nagłe, wprost 
niespodzianie mogą wystąpić, mogą trwać niedługo, po czym chory 
wraca do przytomności. Nie pozostawiają one po sobie jakichś porażeń, 
szczególnie mowy". Po tym komentarzu W. Nowicki _pisze dalej: ,,Wkrót
ce po tym ataku przyszedł drugi i król w nim skonał". Nie objaśnia 
jednakże, dlaczego po pierwszym napadzie król wrócił zupełnie do przy
tomności, a po drugim już nie. Kończy natomiast następującym twier
dzeniem: ,,Przebieg ostatnich chwil Sobieskiego i jego skonu zupełnie 
może odpowiadać obrazowi przedśmiertnemu, jaki towarzyszy prze
wlekłemu zapaleniu nerek, a mam tu na myśli między innymi obja
wami owe ataki, zdaniem moim mocznicowe". W tym prawdopodobień
stwie W. Nowicki powiązał swój punkt widzenia z historyczną opinią 
autorów protokołu sekcji, uzupełniając ją domniemaną przyczyną pa
roksyzmów; domniemaną dlat·ego, ponieważ mogą się zdarzać niekoniecz
nie tylko w mocznicy. 

Opinię W. Nowickiego podzielił w 1930 r. profesor chorób wewnętrz
nych, a zarazem historyk medycyny, W. Ziembicki, w publikacji Zdrowie 

i niezdrowie króla Jana III Sobieskiego 11. Wykorzystał w niej nieznane 
uprzednio szczegóły z życia króla, zwłaszcza w odniesieniu do jego zdro
wia, z odnalezionego Diariusza Sarneckiego 12. Zdaniem W. Ziembickiego: 
„Za przyczynę śmierci Jana III należy uważać mocznicę. Zapatrywanie 
to wypowiedział i uzasadnił Nowicki. Przytoczone przeze mnie, a nie 
opublikowane lub nie wyzyskane dotychczas szczegóły popierają to za-

10 W. Ziemb icki, Zdrowie i niezdrowie Jana Sobieskiego (Archiwum Hi

storii i Filozofii Medycyny oraz Historii Nauk Przyrodniczych, t. X, 1930, s. 216-

217); N o wi cki, op. cit., s. 550-551. 
11 Z i em b i c ki, op. cit., s. 551. 
12 Zi emb i cki, op. cit. (Archiwum Historii Medycyny, t. XII, 1932, s. 15-68). 
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patrywanie - na dłuższy czas występująca duszność, pierwszy atak 
wśród drgawek; odzyskanie przytomności bez jakichkolwiek objawów 
porażennych, dalej ów objaw utraty węchu, dający się również wytłu
maczyć procesem mocznicowym. Nie ma powodu, dla którego mielibyś
my się_ zgodzić z zapatrywaniem współczesnych, jakoby Jan III uległ 

·udarowi mózgowemu, czyli apopleksji. Uwzględniając wszystkie powyż
sze dane nie będziemy się dziwili, że lekarze, którzy robili sekcję zwłok
Sobieskiego, nie stwierdzili żadnych zmian w mózgu. Szczegół ten po
piera tylko rozpoznanie mocznicy" 1a. Do tych uwag W. Ziembicki dodaje
jeszcze dalsze szczegóły, które posłużą nam do wysunięcia na końcu
jeszcze innego prawdopodobieństwa; pisze mianowicie: ,,Serce przerosłe,
być może wskutek cierpienia nerek, mogło i ze swej strony przyczyniać
się do owej duszności, trapiącej króla pod koniec życia. Znając budowę
Sobieskiego możemy przypuścić i rozedmę płuc, może i rozstrzenie
oskrzelowe, skoro przechodząc sprawę zapalną w narządzie oddechowym
zimą 1693/4 wydzielał potem przez dłuższy czas cuchnącą plwocinę.
Wtedy i zaburzenia nie tylko w zakresie lewej, ale i prawej komory
byłyby zrozumiałe: na jakiś czas przed śmiercią twarz Sobieskiego była
sina. Świadczy o tym spostrzeżenie Wesslówny a, późniejszej królewi
czowej, że oblicze króla, jaśniejące zwykle zdrowiem i pogodą, powle
czone było jakimś złowrogim wyrazem smutku i zastraszającym sino
jaskrawym rumieńcem" 15

. W. Ziembicki w swoich rozważaniach był
może na tropie innego jeszcze prawdopodobieństwa ·w zakresie przyczyn
zgonu Jana III, ale ostatecznie przystał na koncepcję W. Nowickiego,
niewiele ją nawet rozwijając.

Od ukazania się rozprawy W. Ziembickiego upłynęło już prawie
40 lat; czy coś się od tego czasu zmieniło, czy zaistniała jeszcze inna
możliwość wytłumaczenia przyczyny zgonu Sobieskiego? Spróbujmy po
patrzeć jeszcze raz na wynik sekcji zwłok w konfrontacji z niedomaga
niami króla, zwłaszcza w ostatnim dniu. Otóż za najbardziej dokuczliwy
objaw choroby trzeba przyjąć wyjątkowych rozmiarów i nasilenia obrzęk
kończyn dolnych i brzucha. Zaczął się on przed kilku laty, jak to W. No
wicki nadmienił w swoich rozważaniach; na obrzęk kończyn zwrócił
uwagę O'Connor już w r. 1693/94, ale nie był tym zaniepokojony, czy
słusznie, nie będziemy tego rozstrzygać. Powstaje jednak pytanie, jakie
go pochodzenia był ten obrzęk. Przeciw nerkowemu przemawia fakt,
iż obejmował zasadniczo kończyny dolne i dolną część brzucha, gdy
nerkowe obrzęki zaczynają się zazwyczaj od powiek, twarzy i obejmują
prawie równomiernie całe ciało. Na obrzęk, szczególnie twarzy, u króla

13 Ziembicki, op. cit., 1930, s. 220-221. 

14 S. Grzegorzews k a, Pamiętnik o Marii Wessiównie, Warszawa 1887. 
1s Ziembicki, op. cit., 1930, s. 224; Nieznane relacje o śmierci Jana III 

(Polska Gazeta Lekarska, nr 28, 1933, s. 539-541). 
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zwrócono jedynie uwagę po zastosowaniu kuracji „merkuriuszem", czyli 
związkami rtęciowymi, które zadziałały toksycznie.· Pozostaje zatem 
przyjąć, iż obrzęk u Jana III wystąpił w następstwie wzrastającego 
obciążenia układu krążenia, a zwłaszcza mięśnia sercowego. Kilka 
przyczyn złożyło się na to obciążenie. Z jednej strony przewlekła 
choroba nerek obfitująca w napady kolki, jak przy kamicy, w czasie 
których król najchętniej korzystał z ciepłych „wanien". Przynosiły mu 
sporą ulgę, ale równocześnie osłabiały serce. Z drugiej strony na obcią
żenie układu krążenia musiała oddziaływać wzrastająca zapewne oty
łość w wyniku ograniczenia chodzenia, poruszania się. W. Ziembicki 
nadmienił w swoich rozważaniach o możliwości też obciążenia serca 
ewentualną rozedmą płuc, a także rozstrzenią oskrzeli; słusznie też do
patrzył się, iż w pewnym okresie u Jana III doszło do osłabienia nie 
tylko lewej, ale i prawej komory serca, stąd to między innymi owa 
sinica pod koniec życia, którą dostrzegła także Wesslówna. Wzrastające 
obciążenie układu krążenia osiągnęło kulminacyjny punkt w ostatnim 
dniu życia. Trzeba przyjąć, iż doszło do gwałtownych reakcji ze strony 
właśnie prawej komory serca pod postacią „ostrej niedomogi", która 
wywołała paroksyzmy. Pierwszy napad, słabszy, w wyniku zaburzeń 
w krążeniu spowodował uszkodzenie węchu. Czy pojawiły się równo
cześnie inne objawy, tego nie wiemy, nie zwrócił na to uwagi sam król 
ani nikt z otoczenia; musiały jednak istnieć, ponieważ poczuł się gorzej 
i poprosił o zaniesienie do gabinetu z ogrodu. Po jakiejś chwili (w go
dzinę, dwie) wystąpił kolejny napad, tym razem w całej okazałości dla 
ostrej niedomogi „prawego serca"; obok zaburzeń przytomności, sinicy 
duszność z gwałtownymi ruchami klatki piersiowej (,,król robił piersiami 
i pienił się strasznie"), przypominającymi drgawki, jak to określił W. 
Ziembicki, ale z pewnością niepadaczkowe. Nie miały charakteru to
niczno-klonicznych, nie było senności po napadzie; król wrócił zupełnie 
do przytomności, rozmawiał, interesował się żywo tym, co zaszło z nim. 
Obdążenie układu krążenia trwało jednak dalej, powodując za dłuższą 
chwilę trzeci napad, podobny do drugiego, który doprowadził ostatecznie 
do asfiksji w ośrodkowym układzie nerwowym i do porażenia ośrodka 
oddechowego. W ten sposób doszło najprawdopodobniej do zgonu Jana III. 
Przeciw mocznicowemu charakterowi napadów przemawia przede wszyst
kim brak ogólnych objawów w ostatnich godzinach życia króla, przed
mocznicowych, jakiegoś pobudzenia ruchowego, podniecenia lub zamro
czenia, podniesionej ciepłoty ciała, potów czy coś podobnego. Trudno 
bowiem sobie wyobrazić, aby przed mocznicowymi paroksyzmami, jeśli 
za takie je uznać, nie było poza sinicą żadnych innych objawów. Nato
miast za niedomogą serca, trwającą już dłużej, przemawiają nie tylko 
liczne objawy, o których wyżej, ale również anatomiczny obraz serca 
(.,serce można było nazwać dużym i pojemnym"). Szkoda tylko, że 
w protokole sekcyjnym pominięto szczegóły takie, jak wygląd i zabar-
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wienie skrzepów itp. Nie ma też szczegółów na temat zabarwienia czy 
• 

przekrwienia mózgu, lecz tylko ogólne stwierdzenie, że „nic nienormal-
nego nie stwierdzono". 

Na zakończenie trzeba podkreślić, iż O'Connor wszedł na słuszną 

drogę rozważań o skutkach obciążenia układu krążenia dla wyjaśnienia 
przyczyny zgonu Jana III; nie mógł jednak jeszcze wiedzieć, iż skutki 

te przejawiają się inaczej, a niekoniecznie „apopleksją"; za najprawdo

podobniejszą bowiem przyczynę śmierci króla trzeba przyjąć ostrą nie

domogę „prawej komory serca". 

DIE WAHRSCHEINLICHSTE TODESURSACHE JOHANNS III. SOBIESKI 

Die Begleitumstande des Todes Johanns III. Sobieski waren so unterschiedlich, 

dass man sie verschieden interpretieren konnte. Sein friiherer Arzt Bernard 

O'Connor schrieb seinen Tod dem zu, was man heute Apoplexie nennen konnte. 

doch die an der Obduktion beteiligten Arzte sprachen sich eher fiirt eine Nieren

krankheit aus. Der Meinungsunterschied rief jedoch keine Polemik hervor, wie 

es nach Batorys Tod der Fall war. Die Angelegenheit lebte erst in unseren Zeiten 

wieder auf, als W. Nowicki, Professor der pathologischen Anatomie, in einer Ver

offentlichung suggerierte, dass Johann III. an der Uramie gestorben sei. 

Diese Meinung unterstiitzte auch bald danach der Medizingeschichtsforscher 
Prof. W. Ziembicki in seiner Abhandlung Die Gesundheit und Ungesundheit Jan 

Sobieskis. Heute, fast 50 Jahre spater, scheint es, dass hochstwahrscheinlich weder 
der Schlaganfall, noch die Harnvergiftung, sondern die Insuffizienz der rechten 

Herzkammer als Todesursache anzusehen sei. 

/ 




