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CESARZ SZUKA CESARZOWEJ

Gdy arcyksiężna Zofia doszła do wniosku, że jej pierworodny syn, cesarz
Franciszek Józef, powinien się ożenić, udała się na poszukiwanie odpowiedniej
narzeczonej. Jej wybór pada w końcu na Helenę Bawarską, „Nene”. Helena jest
najstarszą córką siostry Ludwiki. W tym czasie Elżbieta jest dopiero w wieku
dorastania, ma 15 lat. Aby oderwać ją od typowych dla tego okresu problemów
i zwrócić uwagę młodszego brata Franciszka Józefa na Elżbietę, rodzice decydują,
że może pojechać z Heleną do letniej rezydencji Bad Ischl, gdzie mają odbyć się
zaręczyny starszej siostry. 

Naturalność i spontaniczność Elżbiety oraz jej nieskrępowane zachowanie
zauroczyły zupełnie 23-letniego cesarza. W dosłownym niemal znaczeniu
„przeoczył” Helenę i z miejsca zakochał się w Sisi, jak później do niej będzie
mówił. Dwa dni po ich pierwszym spotkaniu zaręczyny są postanowione. 
Tempo wydarzeń przerasta nastoletnią księżniczkę – czuje się wyróżniona ador-
acją i zakochuje się w swym przystojnym kuzynie. Nieco martwi ją jej przyszła
rola u boku cesarza. Mówiąc „gdyby był on tylko krawcem”, udowadnia, że
kocha go szczerze, a pozycja przyszłej cesarzowej raczej ją obciąża niż cieszy.
Wobec decyzji cesarza nie wnosi jednak żadnego sprzeciwu, a słowa wypowie -
dziane przez matkę Ludwikę Bawarską „cesarzowi nie daje się kosza” przy-
pieczętowywują decyzję.

Sisi pod wpływem prawdziwego uczucia przyrzeka cesarzowi być jego żoną
i towarzyszką życia. Poniższy wiersz napisała, gdy ich miłość zmieniła się 
w rozgoryczenie – dokumentuje on ich początkowe szczęście.

Zdruzgotana

Nie muszę mówić ci o czasie,
Co tak głęboko łączył nas.
Tych chwil nie zapomnimy nigdy,
Choć od nich wieczność dzieli nas.

W życiu mam walki do przetrwania,
I wiele trudnych chwil przede mną;
Patrzeć na nasza miłość umierającą
Jest jednak moją największą tragedią.
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Portret zaręczynowy młodej pary –
obraz na porcelanie.
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DZIECKO UMIERA 

Niespełna rok po ślubie przychodzi na świat dziewczynka, nazwana po
matce Franciszka Józefa, Zofia. Rok później urodzi się kolejna córeczka, Gisela.
Mimo, że dziewczynki, nie podlegały wychowaniu obowiązującego następcę
tronu, Sisi nie ma prawa się nimi zajmować. Arcyksiężna Zofia przyznaje, że
wprawdzie to Sisi urodziła dzieci, ale jest za młoda, aby się zająć ich wychowaniem
i odbiera jej prawo opieki nad Zofią i Giselą. Elżbieta napisze później: „Moje
dzieci odebrano mi natychmiast po urodzeniu. Mogłam je tylko widzieć, jeśli
arcyksiężna Zofia wyraziła na to zgodę. Była zawsze obecna, gdy spotykałam 
się z nimi. W końcu zrezygnowałam i przestałam je odwiedzać”. Prośby Sisi 
o interwencję cesarza u arcyksiężnej w tej sprawie nie zostały wysłuchane.
Dopiero podczas podróży, z dala od dworu i wpływu Zofii, cesarz zrozumiał
sytuację i wstawił się za żoną, która odtąd miała prawo częściej przebywać z
córeczkami. Później, już w otwartej opozycji do teściowej, Sisi przeforsowała
prawo zabierania dzieci w podróże.

W czasie podróży po Węgrzech dochodzi do tragedii. Obydwie dziewczynki
chorują, mają wysoką gorączkę i biegunkę. Dziesięciomiesięczna Gisela szybko
zdrowieje, ale jej starsza siostra, dwuletnia Zofia, umiera po jedenastogodzinnej
agonii w ramionach matki. Nieoficjalnie przypisuje się Sisi winę za śmierć
dziecka. Po wszystkich tych przejściach Elżbieta zupełnie się załamuje. Dla 19-let-
niej cesarzowej świat legł w gruzach. Po raz pierwszy pojawiają się fizyczne 
i psychiczne symptomy załamania, które w późniejszym czasie będą się ujawniać
zawsze w krytycznych sytuacjach: Sisi zamyka się w sobie na tygodnie, a nawet
miesiące, unika wszystkich płacząc całymi dniami lub jeżdżąc konno do zupełne-
go wyczerpania, aby o niczym nie myśleć. W czasie posiłków niemal nic nie je.
Jej kondycja fizyczna i psychiczna pogarsza się coraz bardziej. Przejawia się to
także w tym, że rezygnuje z walki o drugą córeczkę, w następstwie czego coraz
bardziej uczuciowo oddala się od Giseli i nie uczestniczy w jej rozwoju. Wierna
Elżbiecie dama dworu, Maria Festetics, wspomina w swoich pamiętnikach, że ce -
sarzowa nie interesowała się zupełnie przygotowaniami do ślubu swej najstarszej
córki. 

Podobnie zachowywać się będzie Sisi wobec swego jedynego syna Rudolfa,
który natychmiast po urodzeniu zostanie jej odebrany przez teściową.
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Młoda para małżeńska z pierwszym
dzieckiem, małą Zofią (1885-1857).

Wzruszający detal oficjalnego portretu   
26-letniej cesarzowej: Elżbieta ma wizerunek
swej zmarłej córeczki na bransoletce.
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PRZEŁOM – PIĘKNA I PEWNA SIEBIE

W latach sześćdziesiątych, gdy Elżbieta miała 25-35 lat, nastąpił pełen roz -
kwit jej urody. Była teraz dojrzałą kobietą, która miała całkowitą świadomość
swego wdzięku i urody. Akcentowała to dodatkowo pewnością siebie, którą 
zdobyła na przestrzeni lat. Cieszyło ją uwielbienie okazywanej jej przez otoczenie
i nauczyła się doceniać płynące z tego korzyści. Już nie pozwala, aby dyktowano
jej warunki, a wprost przeciwnie – to ona przeforsowywuje swoje życzenia,
nawet wobec Franciszka Józefa. On uwielbia na dystans swoja „anielską Sisi”,
bez znalezienia jednak drogi do prawdziwego wspólnego świata.

Uroda Elżbiety staje się prawdziwą legendą, a jej oficjalne wystąpienia są
wyczekiwaną sensacją towarzyską. Wrażenie wywołuje przede wszystkim swą
naturalnością, a nie makijażem czy innymi środkami kosmetycznymi, których
niemal nie używa. Zniewala i przyciąga wzrok jej wysoka, szczupła sylwetka,
wspaniałe włosy, gustowne stroje oraz majestatyczne ruchy, które w międzycza-
sie doskonale opanowała.

W tym okresie Sisi poleca się wielokrotnie portretować i fotografować.
Czuje jednak przymus pozostawienia po sobie właśnie tylko takich wspomnień –
młodej i pięknej kobiety. Gdy po raz pierwszy dostrzeże pojawiające się oznaki
przemijającej młodości, wycofa się z życia towarzyskiego. Od lat siedemdziesią-
tych nie powstają już niemal żadne portrety. Elżbieta, unikajac wzroku obcych,
zaczyna zasłaniać twarz nieodłącznym wachlarzem. Artyści, którzy ją portretują,
muszą sięgać do wcześniejszych obrazów. Z tego właśnie powodu trudno
stwierdzić, jak wyglądała w późniejszych latach w rzeczywistości (patrz strony
114 i 115).
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W późniejszych
latach włosy Sisi 
sięgały podobno aż
do stóp. Aby 
złagodzić bóle głowy
wywoływane przez
ciężar włosów, 
podwieszano je nie-
kiedy na sznurze
powyżej siedzącej
cesarzowej.
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