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obserwatorów, do korespondencji, literatury pięknej, osiemnastowiecznych
czasopism, inwentarzy, ksiąg cudów, materiałów hagiograficznych, a także
do ikonografii.
Ze zrozumiałych względów w większości były to starodruki lub
źródła drukowane, znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu
Warszawskiego, Biblioteki Narodowej, Biblioteki Instytutu Historycznego
UW oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej w Warszawie. Ponadto autorzy
korzystali z materiałów rękopiśmiennych przechowywanych w zbiorach
Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Opisując różne komponenty badanych zjawisk, młodzi historycy
starali się ukazać je na szerszym tle porównawczym oraz skonfrontować
osiągnięcia wczesnonowożytnej medycyny i higieny z naszą dzisiejszą wiedzą na temat omawianych chorób, ich diagnostyki i terapii. Wnioski
i spostrzeżenia autorów są też zwykle bardzo dobrze udokumentowane
źródłowo.
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Przedmowa

M

imo iż zdrowotność i higiena od czasów najdawniejszych należały do najważ
niejszych czynników wpływających na życie i działalność ludzi, do dziś znajdują
się one raczej na marginesie zainteresowań polskiej historiografii. Nie jest to wynikiem
niedostępności czy braku stosowej bazy źródłowej, lecz raczej przekonania wielu histo
ryków, że nadal należy badać przede wszystkim dzieje polityczne narodów i społe
czeństw.
Z tym większą radością odnotować wypada fakt, iż wśród najmłodszej generacji
badaczy przeszłości znaleźć można coraz więcej osób, których zainteresowania skupia
ją się na różnych aspektach historii społecznej, w tym również na medycynie i higienie.
Świadczy o tym m.in. fakt, że w ciągu zaledwie kilku lat na moim seminarium magi
sterskim w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego powstało kilkana
ście interesujących prac magisterskich poświęconych powyższej problematyce. Ob
szerne fragmenty siedmiu najlepszych z nich znalazły się w niniejszym tomie; kilka
następnych — wejdzie do kolejnego woluminu, który winien być gotowy w ciągu
trzech–czterech lat.
Autorami sześciu prezentowanych tekstów są absolwenci historii, którzy swe ma
gisterskie rozprawy obronili w Instytucie Historycznym UW; siódmy szkic, pióra Boże
ny Zaborowskiej — jest częścią kończonej właśnie dysertacji.
Podstawa źródłowa omawianych studiów jest dosyć jednorodna: stanowią ją głów
nie XVI–XVIII–wieczne traktaty i poradniki medyczne, dykcjonariusze i zielniki. Au
torzy poszczególnych tekstów sięgali też niejednokrotnie do diariuszy, pamiętników
i relacji polskich i cudzoziemskich obserwatorów, do korespondencji, literatury pięk
nej, osiemnastowiecznych czasopism, inwentarzy, ksiąg cudów, materiałów hagiogra
ficznych, a także do ikonografii.
Ze zrozumiałych względów w większości były to starodruki lub źródła drukowane,
znajdujące się w zbiorach Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Biblioteki Narodo
wej, Biblioteki Instytutu Historycznego UW oraz Głównej Biblioteki Lekarskiej
w Warszawie. Ponadto autorzy korzystali z materiałów rękopiśmiennych przechowy
wanych w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
Opisując różne komponenty badanych zjawisk, młodzi historycy starali się ukazać
je na szerszym tle porównawczym oraz skonfrontować osiągnięcia wczesnonowożytnej
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medycyny i higieny z naszą dzisiejszą wiedzą na temat omawianych chorób, ich dia
gnostyki i terapii. Wnioski i spostrzeżenia autorów są też zwykle bardzo dobrze udoku
mentowane źródłowo.
Tom otwiera studium Moniki Gajewskiej pt. „Epidemia dżumy w Rzeczypospolitej
w świetle XVI–XVII–wiecznych traktatów medycznych i zielników. Profilaktyka indy
widualna”. Szczegółowo omówiła ona różne zalecenia, jakie zdaniem ówczesnych le
karzy i cyrulików mogły uchronić przed zarażeniem w czasie epidemii, a nawet dopro
wadzić do wyzdrowienia już zadżumionego człowieka. Porady te dotyczyły zarówno
zasad higieny ogólnej (m.in. podniesienia poziomu czystości pomieszczeń czy wietrze
nia i „wykadzania” izb), jak i higieny osobistej (częste zmiany odzieży, specjalna dieta,
profilaktyczne zażywanie różnych specyfików). Wiele z zalecanych lekarstw miało też
pomagać w walce z samą chorobą, na którą, jak wiemy, w omawianej epoce nie było
skutecznego lekarstwa.
Z kolei tekst pióra Moniki Maludzińskiej „Choroby weneryczne na ziemiach polskich
w XVI wieku w świetle «Przymiotu» Wojciecha Oczki” poświęcony został szczegółowej
analizie najważniejszego traktatu o kile i rzeżączce, jaki powstał we wczesnonowożytnej
Polsce. Badaczka wykazała m.in., iż staropolski medyk prawidłowo rozpoznał podstawowe
drogi rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych oraz poprawnie przedstawił ogólny roz
wój tych schorzeń i ich charakterystycznych objawów. Więcej trudności sprawiło mu na
tomiast zróżnicowanie omawianych schorzeń, ustalenie czynników patogennych oraz zna
lezienie skutecznej metody zwalczania syfilisu i trypra.
Dwa następne opracowania, autorstwa Marcina Warackiego i Elżbiety Nowosiel
skiej, dotyczą XVI–XVIII–wiecznej stomatologii i schorzeń zębów.
W pierwszym z nich („Dentystyka w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku w świetle
zielników i poradników medycznych”) autor, w oparciu o bardzo zróżnicowaną bazę źró
dłową, przeanalizował kolejno: histogenezę, anatomię i morfologię zębów, proces ząbko
wania, higienę jamy ustnej, choroby zębów oraz metody ich usuwania. Osobny fragment
swych rozważań poświęcił on patronce osób cierpiących na choroby zębów — świętej
Apolonii. Szkic Warackiego posiada interesujące aneksy, zawierające wykazy źródeł iko
nograficznych, dotyczących zabiegów dentystycznych i przedstawień św. Apolonii.
Natomiast artykuł Elżbiety Nowosielskiej „Szkorbut w Rzeczypospolitej XVII i XVIII
wieku” omawia występowanie i leczenie gnilca w przedrozbiorowej Polsce. Badaczka
udowodniła, że ze względu na różnorodność objawów i nieustalone przyczyny większość
wczesnonowożytnych lekarzy miała problem z klasyfikacją szkorbutu, który określano
m.in. jako chorobę skóry, zębów, krwi lub przypadłość wewnętrzną. W jego leczeniu
stosowano głównie proste do przygotowania i stosunkowo tanie lekarstwa ziołowe; po
pularne były też wywary z wierzchołków drzew iglastych oraz specyfiki mające w swoim
składzie chrzan. W aptekach można też było nabyć gotowe lekarstwa na gnilec.
Szkic Aleksandry Wieniawskiej „Choroby układu oddechowego w polskich
osiemnastowiecznych poradnikach medycznych” dotyczy diagnozowania i leczenia
m.in. takich schorzeń jak: zapalenie płuc, ślinogórz, dychawica, pleura i suchoty.
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Autorka wykazała, iż nie wszystkie ówczesne poradniki poświęcały odpowiednio dużo
miejsca opisom diagnostycznym i objawom omawianych dolegliwości, przez co wielu
jednostek chorobowych odpowiednio nie różnicowano. Dużo lepiej przedstawiała się
kwestia proponowanych leków, preparowanych m.in. z ziół wykrztuśnych (ślaz, pod
biał, tymianek) oraz roślin uspokajających, przeciwgorączkowych i przeciwbólowych.
Natomiast wśród zalecanych zabiegów nadal nagminnie stosowano metody humoral
ne: puszczanie krwi i lewatywy.
„Pomoc przy porodach w Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej w świetle zielników
i poradników medycznych” — to tytuł tekstu Bożeny Zaborowskiej. Autorka przedsta
wiła w nim zarówno porady fachowców dotyczące porodu przebiegającego prawidło
wo, jak i leczenie powikłań poporodowych. Zalecenia dotyczące tych ostatnich,
zwłaszcza niektóre proponowane tzw. rękoczyny położnicze, dawały jej zdaniem pewne
szanse ocalenia matki i dziecka, jeśli zostały przeprowadzone w sposób fachowy. Nato
miast propagowane przez zielniki okłady, napary i napoje, według Zaborowskiej, mogły
mieć jedynie działanie łagodzące ból rodzącej kobiety lub chorej położnicy.
Tom zamyka esej Beaty Klukowskiej „Higiena dziecka i choroby wieku dziecięcego
na ziemiach polskich w świetle osiemnastowiecznych poradników medycznych”. Au
torka udowodniła, że ówcześni lekarze często trafnie potrafili rozpoznać objawy po
szczególnych chorób dziecięcych, zaś zalecane przez nich lekarstwa zawierały szereg
składników do dziś stosowanych w medycynie. Z drugiej strony trafiały się również po
rady, z punktu widzenia współczesnych lekarzy, nieskuteczne, a nawet szkodliwe. Od
nosi się to m.in. do powszechnie stosowanych upustów krwi oraz podawania licznych
środków napotnych, wymiotnych i przeczyszczających, które stosowane w nadmiarze
musiały prowadzić do osłabienia organizmu, a przez to do dodatkowych infekcji.
Kończąc krótką charakterystykę zawartości niniejszego tomu, chciałbym stwier
dzić, iż w poważnym stopniu wypełnia on lukę w dotychczasowych badaniach nad me
dycyną i higieną mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Warto też dodać, iż
dla niektórych autorów umieszczonych tu tekstów przygoda z historią medycyny dopie
ro się zaczęła, jako że przygotowują oni obecnie pod moim kierownictwem naukowym
kolejne, tym razem już doktorskie rozprawy poświęcone tytułowej problematyce.
Na koniec, w imieniu własnym i wszystkich autorów, chciałbym gorąco podzięko
wać Dyrekcji Instytutu Historycznego UW za finansowe wsparcie edycji zbioru stu
diów „Wśród córek Eskulapa”.

Andrzej Karpiński
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Monika Gajewska

Epidemia dżumy w Rzeczypospolitej
w świetle XVI–XVII–wiecznych
traktatów medycznych i zielników.
Profilaktyka indywidualna
I. Uwagi wstępne
Od najdawniejszych czasów dżuma dziesiątkowała ludność świata. Głównym ende
micznym jej ośrodkiem była Azja Wschodnia, skąd przez stepy nadczarnomorskie
i nadkaspijskie oraz Azję Mniejszą lub Półwysep Arabski docierała ona szlakami han
dlowymi do krajów basenu Morza Śródziemnego i Afryki. Aż do XIII w. epidemie
dżumy miały dość ograniczony zasięg. Prawdziwa klęska nadeszła w połowie XIV w.,
kiedy to wybuchła największa w historii pandemia tej zakaźnej choroby, która uśmier
ciła od 1/3 do 1/2 populacji europejskiej1. W drugim półwieczu XIV i w XV w. dżuma nie
opuszczała krajów europejskich m.in. w latach 1359–1361, 1369–1372, 1380–1383,
1449, 1460, 1473 i 1482–1483. W następnym stuleciu zaraza nadal nie traciła na swo
jej złośliwości, zabierając tysiące ofiar; rzadko kiedy ograniczała też swój zasięg do te
rytorium jednego państwa. W 1670 r. dżuma pojawiła się po raz ostatni w Holandii,
w zachodnich Niemczech i w Szwajcarii. Europa Środkowa oraz kraje azjatyckie mu
siały stawić czoła zarazie jeszcze na początku XVIII w. W 1702 r. epidemia zaatakowa
ła Konstantynopol i wkrótce ogarnęła Ukrainę, skąd szybko przeniosła się m.in. do
Polski, Węgier i Czech, gdzie trwała aż do 1716 r. W 1720 r. ofiarą kolejnego ataku
dżumy po raz ostatni stała się południowa Francja, wcześniej zniknęła ona z Hiszpanii
A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej
w XVI–XVIII w. i ich następstwa demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000,
s. 64; A. Karlen, Człowiek i mikroby, Warszawa 1997, A. Rutkowska–Płachińska, Dżuma w Europie
Zachodniej w XIV w. — straty demograficzne i skutki psychiczne, „Przegląd Historyczny” 1978, t. 69,
z. 1, s. 75–101.
1
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— 1711 r., Szwecji — 1712 r., Włoch — 1714 r. oraz państw Habsburgów — 1716 r.
Do końca XVIII w. dżuma pojawiała się na Bałkanach, w Turcji, w południowej Rosji
oraz w północnej Afryce2.
Zapiski kronikarzy pozwalają nam przyjrzeć się częstotliwości występowania pandemii
dżumy na terenach Rzeczypospolitej i dostrzec pewną prawidłowość — najczęściej była
ona przynoszona tu bądź ze wschodu i południa — drogą handlową z Węgier i Turcji, bądź
też z Gdańska, prowadzącego ożywiony handel z Anglią. Pierwsze wzmianki o morze po
chodzą z kroniki Długosza, który podaje, że już w 1003 r. oraz w latach 1006–1007 pano
wało w Polsce „powietrze morowe”. Kolejne odnotowane epidemie, połączone często ze
strasznym głodem, nawiedzały tereny polskie m.in. w latach: 1186, 1205–1207,
1282–1283, 1287–1288, 1307–1310 i 1312–1315. W 1348 lub 1349 r. zaatakowała Pol
skę Czarna Śmierć, zawleczona tu z miast hanzeatyckich. Zdziesiątkowała ona ludność
Pomorza i Prus, a następnie Małopolski Zachodniej i Wielkopolski3.
Według relacji Długosza w drugiej połowie XIV i w XV w. zaraza nawiedziła Polskę
m.in. w 1372 r., w 1385 r. (ziemię krakowską, lubelską i sandomierską), w latach
1412–1413 (w Wielkopolsce), a także w latach 1451–1452 i 1466–14674. W 1482 r.
Królestwo Polskie opanowała pestis furiosa — dziennie w Krakowie umierało 40–50
osób, zaś w Krośnie około 80, w latach 1489–1493 dżuma zaatakowała Małopolskę,
a w latach 1497–1499 — cały kraj5.
W epoce nowożytnej epidemie dżumy miały bądź charakter lokalny, bądź też wy
niszczały ludność całej Polski. I tak np. w latach 1505–1509 mór opanował Małopol
skę, Wielkopolskę i Pomorze Gdańskie, a po krótkiej przerwie powrócił w ten sam rejon
w 1514 r. W 1522 r. dżuma pojawiła się w Warszawie, zaś w latach 1526–1528 spusto
szyła główne miasta Rzeczypospolitej. Następne ogólnopolskie epidemie miały miejsce
w latach: 1542–1543 (Wielkopolska, Małopolska, Ruś i Mazowsze), 1552–1555 (Prusy
Królewskie, Mazowsze i Małopolska) oraz w 1559 r. (cały kraj). W latach 1563–1565
dżuma przywleczona z Anglii zaatakowała Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, póź
niej zaś — pomiędzy 1569 a 1573 r. — zaraza z Węgier pustoszyła Polskę6.
Wiek XVII rozpoczął się także wieloma epidemiami — w latach 1599–1606 dżu
ma pojawiła się w całej Rzeczypospolitej, kolejna fala „powietrza morowego”, prawdo
podobnie przywleczona na Ruś Czerwoną z Turcji lub Węgier, zaatakowała ziemie pol
skie około 1622 r., natomiast w latach 1627–1632 rozpoczęła się nowa ogólnopolska
pandemia, która towarzyszyła walkom polsko–szwedzkim w Prusach Królewskich. Po
wygaśnięciu tej epidemii aż do połowy stulecia odnotowywano jedynie zarazy o cha
A. Karpiński, op. cit., s. 66–68.
F. Giedroyć, Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny, Warszawa 1899, s. 34–38.
4
Idem, op. cit., s. 42–46; A. Walawander, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich
w latach 1450–1586, Lwów 1932, s. 170.
5
Idem, op. cit., s. 47; A. Walawander, op. cit., s. 179–193.
6
L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, Poznań 1839–1859, t. 1,
s. 150; F. Giedroyć, op. cit., s. 48–52; A. Walawander, op. cit., s. 193–285.
2
3
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rakterze lokalnym. W latach 1652–1663 tereny całej Rzeczypospolitej zaatakowały
jednak dżuma, tyfus plamisty i czarna ospa; początek tej pandemii miał miejsce na
południowo–wschodnich terenach kraju7. Ostatnia wielka zaraza w tym wieku miała
miejsce w latach 1677–1680 i objęła tereny przede wszystkim Małopolski oraz w mniej
szym stopniu Wielkopolskę, Ruś, Mazowsze i Prusy Królewskie8.
Wraz z rozpoczęciem Wielkiej Wojny Północnej Rzeczpospolitą nawiedziła kolejna
pandemia dżumy (przywleczona z Turcji), której towarzyszyły epidemie innych chorób
zakaźnych — m.in. duru brzusznego, czarnej ospy, tyfusu plamistego i czerwonki. Za
raza ta trwała aż do 1713 r. i charakteryzowała się bardzo dużą śmiertelnością9. Osta
tecznie dżuma zniknęła z terenów centralnej Polski i Wielkiego Księstwa Litewskiego
około 1720 r., choć na kresach wschodnich Rzeczypospolitej pojawiała się dalej aż do
końca XVIII w.10
Założenia medycyny nowożytnej opierały się w dużej mierze na doświadczeniach
i osiągnięciach lekarzy starożytnych — Hipokratesa i Galena. Podstawą ich rozważań na
temat przyczyn choroby była teoria humoralna, polegająca na przeświadczeniu, że głów
ną rolę w regulowaniu funkcji w organizmie człowieka odgrywają cztery płyny ustrojowe:
krew — znajdująca się w sercu i w żyłach, śluz — produkowany przez mózg, żółć — wy
dzielana przez wątrobę, oraz tzw. czarna żółć — mająca powstawać w śledzionie. Teoria
o cieczach pozwoliła wyróżnić także cztery typy ludzkie, co miało bardzo duże znaczenie
przy doborze odpowiednich leków i właściwego pożywienia. Zaburzenie równowagi po
między sokami ustrojowymi uważano za przyczyny choroby. Przyczyny owej dyskrazji
dzielono na dwie grupy: zewnętrzne (klimat, pory roku i wiek) oraz wewnętrzne (warun
ki mieszkaniowe, odżywianie się, tryb życia). Wierzono, że natura ludzka sama dąży do
zwalczenia choroby, zaś lekarz miał za zadanie jedynie wspierać organizm. Podstawowy
mi środkami leczniczymi było właściwe odżywianie się, ruch i kąpiele; z leków najchęt
niej zalecano te, które miały usunąć zepsute płyny ustrojowe (m.in. naturalne środki
przeczyszczające, napotne i moczopędne). Przy wyborze odpowiednich lekarstw kiero
wano się zasadą — contraria contrariis (przeciwne niech będzie leczone przeciwnym) oraz
maksymą — primum non nocere (po pierwsze nie szkodzić11).
Aż do XII stulecia naukami medycznymi zajmowali się zakonnicy, dając początek
tzw. medycynie klasztornej, będącej kompilacją medycyny ludowej i mistycyzmu12.
Niosąc pomoc cierpiącym, mnisi starali się opanować praktykę medyczną, nie zgłębia
jąc jednak przyczyn choroby, które zależały od woli Boga13.
A. Karpiński, op. cit., s. 70.
F. Giedroyć, op. cit., s. 53–58.
9
Ibidem, s. 58; A. Karpiński, op. cit., s. 71.
10
F. Giedroyć, op. cit., s. 61–67.
11
Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000, s. 87–90.
12
Ibidem, s. 44–45.
13
Wiara, że choroba jest karą za grzechy wymierzoną przez Boga, była obecna również w czasach no
wożytnych. Angielski lekarz Robert Fludd w książce Medica catholica twierdził np., że epidemia to kara
7
8
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Choć u podstaw XVI–XVII–wiecznych traktatów medycznych znalazły się staro
żytne i średniowieczne założenia, nowożytni lekarze wprowadzili do swoich dzieł kilka
innowacyjnych teorii. Jedną z nich była koncepcja włoskiego uczonego Girolamo Fra
castoro, zawarta w jego dziele De contagione et contagiosis morbis (1543). Według niej
zaraza pochodzić miała od niewidzialnych gołym okiem cząsteczek, będących substan
cją chemiczną, emanacją gazową lub małymi żyjątkami. Fracastoro wskazał także trzy
prawdopodobne drogi zakażenia: przez bezpośredni kontakt z chorym, przez jego
przedmioty i drogę kropelkową. Jego zdaniem owe cząsteczki powodowały gnicie jed
nego z czterech soków ustrojowych14 .
Granice chronologiczne niniejszego tekstu obejmują wiek XVI i XVII, zaś jego
podstawę źródłową stanowią traktaty i poradniki medyczne napisane przez uczonych
lekarzy. Pierwszym źródłem jest traktat Piotra Umiastowskiego Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożone. W pierwszej jego księdze przedstawione zostały m.
in. przyczyny powstania „morowego powietrza” wraz z dokładną definicją zarazy,
w drugiej opisano zwiastuny moru, w trzeciej — formy profilaktyki, zaś w czwartej
— objawy choroby i sposoby jej leczenia. Podobną konstrukcję ma dzieło Sebastiana
Petrycego Instructia abo nauka jak się sprawować czasu moru dla prostych napisana, krom
discursów, które jest jednak dużo krótsze, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednie
go nie przytacza opinii i dyskusji starożytnych uczonych. Z założenia poradnik ten był
przeznaczony nie dla intelektualnej elity, ale dla ludzi prostych — rzemieślników,
urzędników miejskich itp. Został napisany w 1613 r. na prośbę Rady Miejskiej Krako
wa. W 1622 r. powstał inny interesujący zbiór przepisów higieniczno–dietetycznych,
zatytułowany Preaservatio abo Ochrona powietrza morowego. Jego autor — Jan Inno
centy Petrycy — przedstawił w nim ogólne zalecenia profilaktyczne, w dużej mierze
wzorując się na spostrzeżeniach swojego ojca, Sebastiana. Sebastian Śleszkowski
wprowadził wiele innowacji do swojego dzieła O ustrzeżeniu się i leczeniu morowego
powietrza, także gorączek jadowitych przymiotnych z petociami, nauka każdemu wiekowi,
płci i stanami przysposobiana, tak z nauczonych i sławnych medyków, jako i z samego doświadczenia krótko zebrana. Poza stałymi wskazówkami dotyczącymi profilaktyki i le
czenia opisuje on odrębne zalecenia przeznaczone dla ludzi starszych i młodszych oraz
leki zróżnicowane ze względu na płeć pacjenta. W traktacie tym znajdujemy też przy
kłady antysemityzmu autora, który winą za nadejście „morowego powietrza” obarczał
Żydów oraz ich popleczników.

za ludzkie występki, którą Bóg zsyła za pośrednictwem czterech złych aniołów: Mahazela, Azazela,
Azaela i Samaela. Dobrzy ludzie pozostają pod ochroną dobrych aniołów (ibidem, s. 109–110).
14
Założenia Fracastoro były wykorzystywane w praktyce m.in. przez władze sanitarne Wenecji
w czasie walki z epidemią w latach 1575–1577. Utworzono wtedy dwa szpitale, w jednym z nich
umieszczano ludzi chorych wraz z przedmiotami do nich należącymi, w drugim — osoby podejrzane
o zarażenie się (Historia medycyny, s. 227).
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Rozprawa Marcina Sokołowskiego (Bonae spei promotorium albo o morowym powietrzu nauka) zawiera także oryginalne fragmenty. W podrozdziale zatytułowanym Porządek zażywania lekarstw podano np. listę leków na każdy dzień, z dokładnym opisem
sposobu ich zażywania. W niniejszej pracy przedstawione zostały również poglądy Ma
cieja z Miechowa zawarte w jego traktacie — Contra seavam pestem regimen accuratissimum. Szczegółowe przepisy o zabezpieczeniu się przed groźną dżumą, które przedstawiła
w swoim studium Ludmiła Krakowiecka15. Wydane w 1508 r. dzieło Miechowity zosta
ło napisane na prośbę Jana Hallera, na wypadek pojawienia się epidemii dżumy.
W pierwszej części swego poradnika Maciej przedstawił pięć rzeczy, których jego zda
niem należało się wystrzegać (fatiga — zmęczenie, fames — głód, fructus — owoce,
femina — kobieta, flatus — podmuchy wiatrów), oraz pięć innych, które miały chro
nić przed zarazą (flebotomia — upust krwi, fuga — ucieczka, focus — ognisko, fricatio
— pobudzenie ciała, fluxus — oczyszczanie organizmu z nadmiaru soków ustrojo
wych). Drugą część swej pracy poświęcił zasadom leczenia zadżumionych.
W badaniach nad profilaktyką i lecznictwem indywidualnym bardzo ważne miej
sce zajmują zielniki. Autorem pierwszego takiego dzieła przyrodniczo–lekarskiego
w języku polskim był Stefan Falimirz16. Herbarz ten został wydany w 1534 r. i wznowio
ny w 1542 r. (w 1556 r. z posłowiem Hieronima Spiczyńskiego17) oraz w 1568 r., z nie
wielkimi zmianami dokonanymi przez Marcina Siennika18. Składa się on z 22 rozdzia
łów poświęconych m.in. roślinom rosnącym w Polsce i poza jej granicami, wyrabianiu
olejków, właściwościom kamieni szlachetnych, rybom, zwierzętom leśnym, upustom
krwi, astrologii, wychowywaniu dzieci oraz profilaktyce i leczeniu w czasie moru.
W 1595 r. ukazał się drukiem inny zielnik — Herbarz Polski, autorstwa Marcina
z Urzędowa19. Dzieło to zostało podzielone na dwie księgi: w pierwszej z nich znajduje
my opis i właściwości ziół leczniczych, w drugiej — drzew i niektórych roślin zamor
skich. Zwieńczeniem prac badawczych wielu przyrodników był zielnik Syreniusza, wy
dany w 1613 r.20 Na jego ponad 1500 stronach znajdujemy opisy ziół, krzewów i drzew
występujących na całym świecie. Prawie każda pozycja została opatrzona ryciną rośli
ny; opisem jej wyglądu, miejsca występowania i właściwości leczniczych. Syreniusz
dokładnie podał też sposób przyrządzania specyfików na określone dolegliwości,
L. Krakowiecka, Maciej z Miechowa — lekarz i uczony Odrodzenia, Warszawa 1956, s. 57–195.
Praca Stefana Falimirza nie ma tytułu, a na jej tytułowej stronie znajduje się spis ksiąg, pierwsza
nosi tytuł O ziołach i mocy ich. Zielnik ukazał się w Krakowie w 1534 r.
17
Praca nosi tytuł O ziołach tutecznych y zamorskich, y o mocy ich, została wydana w Krakowie w 1556 r.
18
Zielnik zatytułowany jest Herbarz to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie. Ukazał
się w 1568 r.
19
Herbarz Polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych..., został napisany w latach 1543–1553,
zaś drukiem wydał go w 1595 r. Jan Firlewicz.
20
Dzieło to zatytułowane jest Zielnik herbarzem z łacińskiego zowią, to jest opisanie własne imion,
kształtu, przyrodzenia skutków i mocy ziół wszelkich, drzew, krzewin i korzenia ich kwiatu, owoców, soków, miazg, żywic.
15
16
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częstotliwość ich przyjmowania, a także przeciwwskazania. Wskazywał też na najczę
ściej spotykane błędy, polegające m.in. na niewłaściwym nazewnictwie roślin. Niezwy
kle interesujące są tu fragmenty, w których opisane zostały zabobony i wierzenia.
Mimo olbrzymiej objętości zielnik jest łatwy w użyciu; zawiera alfabetyczny indeks
opisanych ziół i drzew oraz indeks chorób pojawiających się w tekście. Z kolei hasła
umieszczone na marginesach umożliwiają szybkie znalezienie interesującej nas dolegli
wości czy lekarstwa.

II. Przed nadejściem epidemii
A. Definicja dżumy. Sposoby zarażenia
Ogólną definicję epidemii podał m.in. Piotr Umiastowski; jego zdaniem o „powie
trzu morowym” można mówić wówczas, gdy panująca choroba obejmuje więcej niż
jedno państwo, jest zaraźliwa i co się z tym łączy — powoduje bardzo dużą śmiertel
ność21. Inni autorzy traktatów skoncentrowali się przede wszystkim na wyjaśnieniu
czytelnikowi, w jaki sposób dochodziło do zarażenia się i śmierci człowieka. Najprost
szy opis znajdujemy u Marcina Sokołowskiego, który pisał: powietrze to jest jadowita
para, która od zapowietrzonego na powietrzu się rozwiewa. A tak, gdy zdrowy człowiek na
tę jadowitą parę trafi albo też z którym zapowietrzonym gadając dech z ust zapowietrzonego
na siebie zdrowego pójdzie, i tak się uchwyci szat, i po tym przeciśnie się per peros w ciało,
które tak zapala i zaraża, iż krew zarażona przecisnąwszy się do serca zamoży człowieka22.
O wnikających do ludzkiego organizmu substancjach, które prowadzą do gnicia
wnętrzności, pisał również Sebastian Śleszkowski. Tak przebiegającą chorobę nazwał
zarazą publiczną, którą powietrzem morowym właśnie zowiemy, jest choroba pospolita wszczynająca się od zarażenia powietrza mającego w sobie zmazy, które wpuszczają w ciała
ludzkie, w których zgniłość do takiego stopnia przychodzi, że zaraźliwe tchnienie ma, siłom
i żywotowi ludzkiemu wszystkiej substancji złością wewnątrz wziętą szkodliwe i przeciwne,
a pokazują się niemal zawsze wrzodem ognistym nazwanym łacińskim językiem carbunculus
albo dymienica23. Śmiertelne dla człowieka cząsteczki pochodzić miały albo od osób
zarażonych i miejsc, w których oni przebywali, albo z terenów, gdzie — jak wierzono
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu na czwory księgi rozłożone, Kraków 1591, k. 4.
 M. Sokołowski, Promotorium albo o morowym powietrzu, Kalisz 1679, s. 3.
23
Zdaniem autora „zarazę publiczną” poprzedzała „zaraza prywatna”, która abo się ze od złych humorów dla złego życia wszczyna, abo z złego postanowienia powietrza jako jest wiele gorączek jadowych,
które nie mają zaraźliwego tchnienia i nie wiela szkodliwe są, jeno bardzo sposobny, a częstokroć bywają
z petociami, biegunkami, boleniem głowy i szaleństwem (S. Śleszkowski, O ustrzeżeniu się i leczeniu morowego powietrza, także gorączek jadowitych przymiotnych z petociami, nauka każdemu wiekowi, płci
i stanami przysposobiana, tak z nauczonych i sławnych medyków, jako i z samego doświadczenia krótko
zebrana, Kalisz 1623, s. 2).
21
22
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— owe miazmaty powstawały (bagna, cmentarze, jaskinie). W nowożytnych trakta
tach medycznych najczęściej mówiono o niebezpieczeństwie wynikającym z kontaktu
z chorymi oraz o możliwości zarażenia się od przedmiotów, które ze względu na swoją
strukturę mogły przechowywać „jadowitą parę”. Wszyscy nowożytni lekarze radzili
unikać osób chorych oraz przybyszów z innych miast, którzy — na pozór zdrowi —
mogli już być zarażeni. Z tegoż względu zalecano stosować wobec przyjezdnych kwa
rantannę. Przed kontaktem z chorymi przestrzegał np. Sebastian Petrycy, pisząc: wiadomie bywać [u zapowietrzonych] głupiego jest, natrącać się na zły, niby śmiertelny raz24.
Podobne zdanie miał Piotr Umiastowski, twierdząc: jako gdy jeden bywa zarażony, drugi
się też od niego zaraża25. Zarazić się można było również od rzeczy, która miała w sobie,
wspomnianą wyżej, „jadowitą parę”. Nie wszystkie przedmioty zdolne były jednak
„przyjąć zarazę”. Musiały być one: dziurkowate i miękkie, (...) ani nazbyt zimne, ani nazbyt gorące26. Niebezpieczne dla zdrowia były zatem np. ubrania lniane, podszyte futer
kiem, futra, chusty, a także spróchniałe drewno. Nie należało natomiast obawiać się
kruszców, marmuru i żelaza27. Przestrzegano przed dotykaniem rzeczy przywożonych
z innych miast lub pochodzących od ludzi zmarłych na dżumę. Wszelkie ubrania
i sprzęty domowe z zarażonych domów proponowano spalić z dala od budynków miesz
kalnych. Sebastian Petrycy wierzył, że ogień niszczył dżumę28; według Piotra Umia
stowskiego także mróz mógł zatrzymać rozprzestrzenianie się choroby.

B. Przyczyny „powietrza morowego”
Lekarze epoki nowożytnej przyczyn powstawania chorób zakaźnych upatrywali w tzw.
causa moralis, według której epidemia miała być karą bożą za grzechy ludzkie. Nie wskazy
wali oni jednak konkretnych występków. Wyjątkiem był Sebastian Śleszkowski, który
twierdził, że zaraza to kara za protekcję, jaką szlachta i mieszczanie otaczają Żydów, a także
za zajmowanie się lichwą29. Obok teorii teurgicznej istniała także teoria astrologiczna, któ
ra zresztą nie wykluczała pierwszej, ponieważ zdaniem medyków wszystkie ciała niebieskie
zależne były od Boga. W XVI–XVII w. powszechnie zatem uważano, że planety zawiadują
S. Petrycy, Instrukcja abo nauka jak się sprawować czasu moru dla prostych napisana, krom discursów,
Kraków 1616, k. 12.
25
P. Umiastowski, op. cit., k. 2.
26
Ibidem, k. 16.
27
Piotr Umiastowski pisał, że wiele osób bało się brać do ręki pieniądze. Ich obawy rozwiewał na
stępującymi słowami: Którzy czasu powietrza morowego pieniędzy strzegą się brać, zdadzą mi się prostacy, gdyż nie od pieniędzy, ale raczej od onego schowania, w którym pieniądze były, albo więc z pleśni, który
bywa w pieniądzach, gdy ich zapowietrzeni używają, bywają zarażeni, bo pieniądze obmyte i wyczyszczone
z plugastwa nie mogą zarazić (idem, op. cit., k. 17).
28
Pisał on: Hipokrates Ateńczykom radził, gdy był wielki mór, w ulicach nakładać ognie wielkie i około
miasta, którą radą uchronili się powietrza zaraźliwego. Także cienko słomę posłać w domu a zapalić dobrze,
gdyż ogień bardzo dobrze czyści powietrze morowe (S. Petrycy, op. cit., k. 5).
29
S. Śleszkowski, op. cit., s. 7.
24
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czterema płynami ustrojowymi, od których właściwych proporcji zależeć miało zdrowie
i choroba. Stefan Falimirz opisywał to następująco: Wilkości przyrodzone cztery są, a planety sprawcze ich: Krew gorąca a wilgotna — Jupiter sprawca jej powietrznego przyrodzenia.
Druga wilkość — flegma po grecku, po łacinie pituita — Miesiąc sprawca jej. Trzecia wilkość
— kolera po grecku, po łacinie flavabilis — Słońce sprawca jej. Czwarta wilkość melankolia
po grecku, po łacinie atrabilis — Saturnus, zimny i suchy sprawca jej. Melankolijej przypalonej
— Mars panuje, ognistego przyrodzenia30. I tak podporządkowanie płynów ustrojowych
wybranym ciałom niebieskim powodowało, że specyficzne ich ustawienie lub nieprawi
dłowości w poruszaniu mogły wywołać choroby, zdaniem lekarzy o powszechnym cha
rakterze. Za szczególnie niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia uważano wpływ wynikający
z połączenia dwóch planet pod znakiem trzeciej, najczęściej Jowisza, Saturna i Marsa.
Przykład takiego niekorzystnego układu ciał niebieskich podał np. Sebastian Śleszkow
ski. Jego zdaniem w 1621 r. Saturn znajdował się w znaku Raka, co w dużej mierze przy
czyniło się do nadejścia „morowego powietrza”31. Autorzy nowożytnych traktatów przy
czyn powstania chorób zakaźnych upatrywali również w zaćmieniach Słońca i Księżyca
oraz w kometach, które pozostawiały za sobą szkodliwy dla ludzi dym. W jego skład
wchodziła siarka i bliżej nieokreślone substancje gnilne, które mieszały się z powietrzem
i wraz z nim wnikały do płuc i serca człowieka. Tam owe trujące substancje doprowadza
ły do powstania nadprzyrodzonego gorąca i dawały początek chorobie. Zdaniem Marci
na Sokołowskiego komety miały wyciągać spod ziemi „jadowite wilgotności”, a następnie
wypuszczać je w powietrze, powodując powstanie moru32.
Poza ciałami niebieskimi przyczyną skażenia atmosfery miały być trujące wyziewy
wydobywające się z bagien, stojących wód, kloak, jaskiń i grobów33. Odpowiedzialne za
przenoszenie zatrutego powietrza były również wiejące z zachodu i południa wiatry oraz
gęste mgły. Próbę wytłumaczenia skomplikowanego procesu „skażenia wiatru”, o któ
rym często wspominano w traktatach, podjął Piotr Umiastowski, pisząc: Jeślibyśmy rozumieli [wiatr] za rzecz zmieszaną, bez pochyby wiatr psuje się istotnie. Ale to wiedzcie kiedy
się tak psuje wiatr, psuje się dla pary albo mgły z dawna do niej przemieszanej, iż które mgły
świeżo zepsowane mieszają się do wiatru, od nas nazwane zarazy34. Tamże autor wyjaśniał,
że skażony wiatr nie jest jednak trucizną samą w sobie, ponieważ ludzie, oddychając,
nie umierają od razu. Dopiero wnikające do organizmu cząsteczki przyczyniać się miały
do gnicia jednego z soków poprzez naruszenie równowagi ustrojowych płynów.
Cyt. za: J. Szostak, Scientia de simplicis w pierwszych zielnikach polskich, „Archiwum Historii Medy
cyny” 1980, t. 43, nr 3, s. 273.
31
S. Śleszkowski, op. cit., s. 8.
32
 M. Sokołowski, op. cit., s. 15.
33
Twórcą teorii miazmatów był Thomas Sydenham. Według niego przyczyną chorób zakaźnych nie
były ani pogoda, ani pora roku, tylko ukryte właściwości ziemi (miazmaty), wydzielane z niej przez
parowanie (Historia medycyny, s. 134).
34
P. Umiastowski, op. cit., k. 9.
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Zasadne było łączenie przyczyn powstawania „morowego powietrza” ze złymi wa
runkami mieszkalnymi. Piotr Umiastowski słusznie zwracał uwagę na stan higieniczny
XVI–wiecznych miast: Albowiem jako baczymy, w mieściach albo w sklepach zamknionych, pleśni pełno z pary po ścianach, po stropie: tymże sposobem i pary powietrzne, w mieściach zamknionych mogą być35. Nie dziw, iż tu u nas w Krakowie często mór i choroby
nieprzespieczne bywają, iż żadnej pilności w ochędóstwie nie masz — pisał z kolei w 1605 r.
Sebastian Petrycy — śmieci, gnojów, rumów, jako po ulicach, rynsztoki pełne śmierdzącego
błota, studnie kaczmarskie smrodliwe, z futrusu rzeźniczego zalatuje, prywety z brzegów
swych wychodzą i z domów się wydobywają. Myszy, szczurów, robaków, gadziny, dla wilgotnych gmachów po domach pełno, za plugastwem w domu, za plugastwem w mieście, łacno
zaraza ludziom być może36. Zauważano również korelację pomiędzy chorobami zakaźny
mi a poprzedzającymi je powodziami i głodem. Natomiast Sebastian Śleszkowski winą
za epidemie obarczał osoby o wyższym statusie majątkowym, które mogły wspierać fi
nansowo ludzi ubogich. Pisał: Zarazy biorą się z tego, że ubodzy ludzie jedzą złe zioła,
zgniłe mięso i ryby, złymi wilgotnościami się napełniają i gdy tchną to powietrze zarażają. Im
ich więcej tym powietrze morowe staje się potężniejsze37.
Wśród XVI–XVII–wiecznych opinii na temat przyczyn epidemii znajdujemy też
takie, które nie miały żadnych zdroworozsądkowych podstaw. W obliczu nieszczęścia
o umyślne rozsiewanie trujących substancji oskarżano np. Żydów i ludzi zamożnych38,
zaś o powodowanie powstawania miazmatów obwiniano zapachy wydzielane przez
Murzynów, mnichów, grabarzy itp.39

C. Zwiastuny „powietrza morowego”
Zdaniem staropolskich medyków nadchodzącą epidemię miały zwiastować różne
znaki niebieskie i ziemskie. Chcąc zawczasu przygotować się do walki z „morowym
powietrzem”, zalecano przede wszystkim baczną obserwację nieba. Za złe znaki uzna
wano m.in. zaćmienia Słońca i Księżyca, komety, zorze i deszcze meteorytów. Pierwszy
znak przyszłego morowego powietrza: ognie po powietrzu latające, które prości ludzie zowią
gwiazdami padającemi, także słupy ogniste, albo jakimkolwiek kształtem ognie pokazowałyby się — pisał Piotr Umiastowski40.
P. Umiastowski, op. cit., k. 16. O złych warunkach higienicznych pisał też Sebastian Śleszkowski,
który dodawał, że ludzie mieszkający w miastach, ze względu na brud, bardziej narażeni są na cho
roby (S. Śleszkowski, op. cit., s. 3).
36
Cyt. za: A. Karpiński, op. cit., s. 44.
37
S. Śleszkowski, op. cit., s. 3.
38
Ibidem, s. 3.
39
Z. Kropidłowski, Formy opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII wieku, Gdańsk 1992, s. 142.
40
P. Umiastowski, op. cit., k. 27. W Dzienniku roku zarazy Daniel Defoe zaznaczył, że ludzie, obser
wując niebo, dostrzegali nieraz obrazy i wizje, wynikające wyłącznie z ich wybujałej fantazji i olbrzy
miego lęku. Tu zobaczyli miecz ognisty wznoszony ręką wyłaniającą się z chmur, którego ostrze zawisło
prosto nad miastem (D. Defoe, Dziennik roku zarazy, Londyn 1993, s. 31).
35
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Zbliżające się nieszczęście zapowiadały także pewne zjawiska meteorologiczne —
gęste i długotrwałe mgły, południowe i zachodnie wiatry przynoszące wilgotne i gorące
powietrze, zimna i sucha wiosna, deszczowe lato, gwałtowne burze czy grzmoty zimą
(zwłaszcza w styczniu). Zwracano też uwagę na pojawianie się dużej liczby żab, myszy,
szczurów czy much, które zdaniem Piotra Umiastowskiego: z zgniłości a nie z nasienia
się rodzą, jest znak, że wielkie zepsowanie a zbotwiałość, bo zgniłość na powietrzu panuje41.
Powszechna była też obserwacja zwierząt, których dziwne zachowanie miało wskazywać na rychłe nadejście moru. Chodziło m.in. o ptaki i inne zwierzęta opuszczające
zamieszkałe tereny oraz masowe zdychanie ryb i żab w rzekach i jeziorach42.
Dość nietypowe zwiastuny „morowego powietrza” opisywał Marcin Sokołowski.
Jego zdaniem nadejście moru poprzedzały częste poronienia43. Z kolei Piotr Umiastowski oraz Sebastian Petrycy zauważyli, że przed wybuchem epidemii ludzie stawali się
niespokojni, a nawet tracili zdrowe zmysły44.
Ostatecznym dowodem na pojawienie się dżumy miały być specjalne próby. Przykładowo Marcin Sokołowski proponował zostawić na noc na wietrze świeże mleko,
mięso lub kurze żółtko; jeżeli uległo ono zepsuciu, oznaczało to obecność zarazy. Natomiast w traktacie Piotra Umiastowskiego czytamy: Iż przed wschodem słońca, lecie
rosa byłaby zebrana w naczynie jakie, a byłaby dana psu pragnącemu, jeśliby on pies wypiwszy ją zdechł, tedy znak będzie doświadczony powietrza morowego przyszłego45.
Przedstawione przez autorów traktatów medycznych niektóre omina morowe
można było wiązać z groźbą wybuchu epidemii. Wielka liczba gryzoni i pasożytujących
na nich insektów, wysoka temperatura i duża wilgotność powietrza czy będąca wynikiem nieodpowiedniego odżywiania się i trudnych warunków mieszkalnych zmniejszona odporność sprzyjały rozwojowi dżumy.

D. Osoby podatne na zachorowanie
Najbardziej narażone na zachorowanie miały być kobiety46, w szczególności brzemienne, oraz dzieci, których ciała mogły zawierać dużą ilość „złych wilgotności”. Z tą teorią
zgadzali się wszyscy autorzy traktatów, z wyjątkiem Macieja z Miechowa, który nie ustosunkował się do tego problemu. Przyznawali oni, że ludzie mający ciała gorące i wilgotne
P. Umiastowski, op. cit., k. 29. Pisał o tym także Sebastian Petrycy: Wielość myszy, żab, much,
jaszczurek i inszej gadziny, które z zatęchłości rodzą (idem, op. cit., k. 4) oraz M. Sokołowski, który
wspominał o robactwie z ziemi wychodzącym (idem, op. cit., s. 16).
42
Kiedy ptacy albo zwierzęta uciekają ze swoich gniazd, albo tam niechcąc w nich mieszkać. Kiedy ryby pośnione gęsto pływają po stawach albo po rzekach — konstatował Sebastian Petrycy, (idem, op. cit., k. 4).
43
M. Sokołowski, op. cit., s. 16.
44
P. Umiastowski, op. cit., k. 29; S. Petrycy, op. cit., k. 4.
45
P. Umiastowski, op. cit., k. 30.
46
W 1623 r. anonimowy autor pisał: Białogłowy są zawsze sposobniejsze do zachwycenia powietrza
i z dyspozycji ciał ich i też propter curiositatem ich biegania bezpiecznego do kościoła. Przeto najlepiej tę
gadzinę z domu wysłać, chcesz–li aby cię nie zaraziła (cyt. za: F. Giedroyć, op. cit., s. 83).
41
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(a także często chorujący47) w czasie epidemii powinni poświęcić swemu zdrowiu dużo
uwagi. Najobszerniejszą charakterystykę osób, które łatwo mogły się zarazić, przedstawił
Jan Innocenty Petrycy: Skłonniejsze do zachwycenia powietrza morowego — pisał — są niewiasty niż mężczyźni, młodzi niż starzy, tłuści, delikaci, słabi, bledzi, bojaźliwi, obżarci, ciała
rzadkiego, smrodliwego, którym z ust cuchnie, mają robaki, flegmą ściekają48.
Ważną kwestię poruszył z kolei Marcin Sokołowski, który zwrócił uwagę na styl
życia. Jego zdaniem na większe niebezpieczeństwo narażeni byli ci, co w nieczystościach
się kochają (ponieważ tym samym osłabiali swoje serce, mózg i wątrobę), oraz ludzie,
którzy często gorączkowali, chorowali na dychawicę, suchoty, mieli bóle boków i lędź
wi, a także osoby posiadające wybuchowy temperament, bojaźliwe lub pozostające
w bliskim pokrewieństwie49. O zdrowym stylu życia wspominali również Piotr Umia
stowski i Sebastian Śleszkowski, mając jednak na myśli przede wszystkim zachowanie
umiaru w jedzeniu i w piciu50. Przekonanie o tym, że „jad morowy” dostawał się do
organizmu w czasie oddychania, sprawiło, że zdaniem Piotra Umiastowskiego narażeni
na zachorowanie mieli być także ludzie, którzy dużo pracowali na wolnym powietrzu,
ponieważ często muszą oddychać51.
Teoretyczne założenia lekarzy nie zawsze sprawdzały się w praktyce. Obserwacje
poczynione przez Umiastowskiego pokazały, że w czasie epidemii zdarzali się ludzie
pełni „złych wilgotności”, którzy mimo częstego przebywania z chorymi i prowadzenia
niezdrowego trybu życia nie umierali. Zarażali się natomiast ci, którzy przestrzegali
zaleceń lekarzy. Wytłumaczenie tego zjawiska było dość proste dla ludzi żyjących
w czasach nowożytnych. Jeżeli w czasie dżumy śmierć powodowana była skażeniem
serca przez „jad morowy”, ludzie, którym udawało się przetrwać, musieli mieć coś,
dzięki czemu „morowa trucizna” nie mogła dostać się do jego wnętrza. Piotr Umia
stowski wyjaśnił to następująco: nie żadna insza przyczyna może być podana, jedno ta, że
których się powietrze nie chwyta, własność niejaką mają w sercu, która od siebie wszystkie
szkodliwe zarazy odpędzają, a którzy łacno powietrzem bywają zarażeni, pochop serca tajemny mają, jako bywa, że się serce zarazem nie może sprzeciwiać, ale łacno one zarazy
każde przyjmuje52. Kwestię odporności na dżumę usiłował wytłumaczyć również Marcin
Sokołowski. Jego zdaniem dżumą nie zarażali się ludzie urodzeni w miesiącu pozosta
S. Śleszkowski, op. cit., s. 30.
 J. I. Petrycy, Praeservatio abo Ochrona powietrza morowego, Kraków 1622, k. 5.
49
 M. Sokołowski, op. cit., s. 15–16.
50
Sebastian Śleszkowski przestrzegał np. panny, że jeśli będą nieskromnie żyły, to nie pomogą im
żadne leki profilaktyczne (idem, op. cit., s. 29). Mniej optymizmu posiadał Piotr Umiastowski, który
pisał, że ze względu na dużą wilgotność ciała wiele w siebie biorą powietrza (...), a jad, który się czasu
powietrza morowego w pannach mnoży, jest nieuleczalny. Do tego jeszcze chciwość ich wielka do jedzenia
owoców, które szkodne są czasu powietrza morowego (idem, op. cit., k. 13).
51
Ibidem, k. 13.
52
Ibidem, k. 12. Autor nazywał to własnością tajemną, zaś posiadanie zbyt dużej ilości „złych wil
gotności” oraz słabego zdrowia — właściwością jawną.
47
48
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jącym pod wpływem planety Wenus53 lub Jowisza54, ponieważ mieli oni dużo „przyro
dzonego ciepła”. Ci zaś, którzy rodzili się w czasie aktywności Marsa55 lub Saturna56,
mieli mało tego ciepła oraz dużo „złych wilgotności”57.

III. Profilaktyka indywidualna w czasie epidemii
A. Warunki mieszkalne
Zalecana od czasów Hipokratesa ucieczka z miejsca zarażonego miała wielu zwo
lenników wśród polskich lekarzy58. Opuszczenie murów miasta uznawane było za naj
pewniejszy sposób uniknięcia śmierci, pod warunkiem że wyjedzie się jak najszybciej,
wkrótce po dostrzeżeniu kilku zwiastunów zarazy, a nie dopiero wtedy, gdy opanuje
ona znaczną część miasta59.
Należało wybrać okolicę najlepiej górzystą60, gdzie rzadko zdarzały się epidemie,
a co najważniejsze — oddaloną od zarażonego miasta minimum 20 mil61. Osiedlenie
się bliżej nie gwarantowało, że panujące tam zdrowe powietrze nie zostanie wkrótce
skażone przez „złe” wiatry62. Brak dostatecznego zaplecza finansowego nie pozwalał
niestety wielu ludziom uciec przed zarazą. Czasami również lęk o własny dobytek lub
moralny obowiązek spełnienia powinności duszpasterskich lub lekarskich decydowały
o pozostaniu w zagrożonym mieście63. Najczęściej wyjeżdżali ludzie bogaci64, posiada
jący majątek ziemski, w którym mogli schronić się do czasu wygaśnięcia epidemii. Se
bastian Śleszkowski szczególnie zalecał szybki wyjazd kobietom ciężarnym, ponieważ
Kwiecień.
Grudzień.
55
Zgodnie z kalendarzem typu księżycowego, stosowanym w imperium rzymskim do reformy Juliu
sza Cezara, czyli do 46 r. p.n.e., miesiącem boga Marsa był marzec.
56
Styczeń.
57
 M. Sokołowski, op. cit., s. 18.
58
Ucieczkę postulowali m.in. M. Miechowita, M. Siennik, P. Umiastowski, S. Petrycy, J. I. Petrycy
i H. Spiczyński.
59
S. Petrycy pisał: A nie czekać, ażby się zawzięła zaraza, ale gdy się jej okazują pewne znaki przyszłego
moru, uciekać na zdrowsze powietrze (idem, op. cit., k. 4).
60
 M. Sokołowski, op. cit., s. 32.
61
20 mil polskich to 142,92 km (1 mila to 7,146 m). Choć z dzisiejszego punktu widzenia nie jest
to duża odległość, w czasach nowożytnych potrzeba było około trzech dni, by ją przebyć.
62
S. Petrycy, op. cit., k. 4.
63
Niekiedy lęk przed śmiercią był większy niż poczucie obowiązku niesienia pomocy potrzebującym.
W czasie epidemii w 166 r. z Rzymu uciekł Galen. W 1564 r. Kolonię opuściło większość lekarzy
i aptekarzy (S. Sokół, Medycyna w Gdańsku w dobie Odrodzenia, Wrocław 1960, s. 165).
64
 M. Sokołowski krytykował zachowanie ludzi zamożnych, którzy pozostawiali w mieście swoich
służących bez żadnych środków do życia (idem, op. cit., s. 24).
53
54
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miały one w sobie dużo „złych wilgotności”, co groziło im natychmiastowym zaraże
niem się. W czasie pobytu z dala od zarażonego miejsca należało zachować wszelkie
środki ostrożności, unikać kontaktu z ludźmi przyjeżdżającymi z miasta i nie dotykać
ich rzeczy. Zgodnie też odradzano szybki powrót, przekonując, że zaraza może tkwić
w ścianach i w ubraniu przez długi czas65.
Tym, którzy nie wyjechali, radzono, aby dużo uwagi poświęcili trosce o własne ciało,
duszę i otoczenie. W pierwszej kolejności należało zwrócić się do Pana Boga, zrobić ra
chunek sumienia, okazać skruchę za grzechy oraz rozdać jałmużnę66. Zdaniem nowożyt
nych medyków szczere modlitwy mogły uchronić od zarażenia; przychylność Boga wspo
magała także działanie stosowanych leków. Po oczyszczeniu duszy należało zająć się
ciałem. Opisywane środki miały za zadanie usunąć „złe wilgotności”, wspomóc pracę
serca i pozostałych organów. Natomiast dzięki właściwej diecie polepszano trawienie
i wzmacniano cały organizm. Równie ważne było zadbanie o dobre warunki mieszkalne.
Nie należało mieszkać w pobliżu bagien, stawów i innych stojących zbiorników wod
nych, cmentarzy, pól, zakładów garbarzy, kuśnierzy, mydlarzy oraz targowisk, gdzie
sprzedawano mięso67. W zależności od przyczyny powstania „morowego powietrza” zale
cano przebywać na piętrze lub na parterze68. I tak, gdy skażenie spowodowały wydobywa
jące się z ziemi miazmaty, lepiej było przenieść się do pomieszczeń znajdujących się
w wyższych częściach budynku. Zamieszkanie w dolnych częściach okazywało się ko
rzystniejsze dla zdrowia wówczas, gdy zaraza powstać miała w wyniku złej konstelacji
planet69. Natomiast Jan Innocenty Petrycy twierdził, że najlepiej zamieszkać w stajni,
przy koniach, co argumentował następująco: końska para nie przypuszcza zarazy powietrza, dlatego każą stajnie chędogo wymietać i tam przy koniach mieszkać70.
W czasie epidemii wybór odpowiedniego domu gwarantował również, że zaraza nie
przeniknie przez jego ściany. Piotr Umiastowski radził zamieszkać w budynku murowa
nym, a odradzał stare, rozpadające się i wilgotne chaty71. Równie ważne było najbliższe
otoczenie: wokół domu nie powinny rosnąć drzewa i trujące rośliny oraz takie, które
Za wystarczający uważano okres trzech miesięcy po ustaniu moru, najlepiej po dokładnym oczysz
czeniu mieszkań i ulic. Prace porządkowe zalecano powierzać osobom, które przeżyły epidemię
i uważane były za odporne, w przeciwieństwie do tych, które mieszkając poza zagrożonymi obszara
mi, nie miały kontaktu z „morowym powietrzem” (S. Petrycy, op. cit., k. 4).
66
 M. Sokołowski pisał: Naprzód trzeba się za chorych z pilnością modlić do Pana Boga, a po tym każdy
według możności swojej ochotę jałmużny pokazać (idem, op. cit., s. 31).
67
Ibidem, s. 32; M. Siennik, Ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, Kraków 1508, s.
477.
68
 J. I. Petrycy nie uzależniał miejsca zamieszkania od przyczyn moru, zachęcał natomiast do przeno
szenia się w jak najwyższe części budynku (idem, op. cit., k. 3).
69
P. Umiastowski, op. cit., k. 48.
70
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 3; J. Kracik, Pokonać Czarną Śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy,
Kraków 1991, s. 28.
71
P. Umiastowski, op. cit., k. 17.
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wydzielały nieprzyjemny zapach. Według Macieja z Miechowa szkodliwe dla zdrowia
były m.in. leszczyna, drzewo figowe, sosna, bez, cis, ciemiernik, lulek, biała gorczyca
i pokrzywa. Pozytywny wpływ na zdrowie powinna mieć wierzba, winna latorośl oraz
wszystkie ładnie pachnące zioła72.
Pomieszczenia mieszkalne powinny być suche. Przestrzegano przed ciasnotą, co
oznaczało nie tylko małą liczbę osób mieszkających w jednym pokoju, lecz także nie
wiele mebli i sprzętów domowych. Skuteczniej można było wtedy przewietrzyć i oka
dzić przestronne izby73.
Chociaż nie zdawano sobie sprawy, w jaki sposób przenoszone były bakterie dżu
my, powszechnie zalecano dokładne wysprzątanie domu i podwórza. Usunięcie śmieci,
pajęczyn oraz wytępienie insektów należało do obowiązków każdego mieszkańca74. Jan
Innocenty Petrycy radził także zabić wszystkie psy i koty75.
Duży nacisk kładziono na wypranie lub wywietrzenie ubrań i pościeli. Jeśli było to
niemożliwe, np. ze względu na pogodę, radzono okadzenie ich lub posypanie prosz
kiem fiołkowym, co uważano za dość skuteczny sposób. Marcin Siennik sugerował też,
aby ubrania prać tylko w bieżącej wodzie i suszyć na słońcu; zwracał on również uwagę,
by pościel przed powleczeniem okadzić i pozostawić na wolnym powietrzu przez ponad
godzinę76. Do skrzyń, gdzie przechowywano koszule, chusty, ręczniki i pościel zalecano
wkładać: pachnące owoce — rajskie bądź winne jabłka, pomarańcze, cytryny lub wo
reczki z lawendą, majeranem, rutą, rozmarynem, piołunem, korzeniem lubczyku i fioł
ka lub różą. Z kolei prześcieradła, ściany i podłogi skraplano octem lub wódką różaną
z dodatkiem kwiatu muszkatałowego lub kamfory, wódką z białego kwiatu grzybienio
wego albo wódką szczawiową. Do tego celu mogło też służyć wino z octem, w którym
wygotowano koriander, goździki i bobek. W zielniku Syreniusza znajdujemy bardzo
praktyczną wskazówkę, aby do wody, której używa się do pokrapiania, dodać cząber,
bowiem pomaga on wypędzić z domu pchły77. Za pożyteczne uważano także rozrzuce
nie po pokojach kwiatów grzybieniowych, różanych, fiołkowych lub liści wierzby78.
L. Krakowiecka, op. cit., s. 173.
S. Petrycy, op. cit., k. 5; J. I. Petrycy pisał: Gęstwiny i mieszkania w kupie w cieśny się chronić (idem,
op. cit., k. 3).
74
W celu usunięcia pcheł Syreniusz zalecał użyć tzw. bożego drzewka, które: pchły i pluskwy wygania
kładąc go w łoże i między pościel. Też z octem zamorskiej cebuli warzone i tą polewką gmachy, komory i fugi
abo szkatuły w łożu pokrapiając, toż czyni (idem, Zielnik herbarzem z łacińskiego zowią to jest opisanie
własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków i mocy ziół, Kraków 1613, s. 370), oraz szlachtawy, która:
pchły wytrąca po gmachach rozesłana, abo w wodzie warzyć, a tą wodą pawiment pokrapiać i polewać
(ibidem, s. 747), a także wywaru z rumienia psiego, zwanego śmierdzącym, (ibidem, s. 804) oraz
wywaru z ciemierzycy białej (ibidem, s. 1465).
75
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 3.
76
M. Siennik, op. cit., s. 481.
77
Syreniusz, op. cit., s. 505–506.
78
P. Umiastowski, op. cit., k. 46.
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Marcin Sokołowski polecał np. sproszkowany dzięgiel, kurze ziele, ziele biedrzeńca,
owoc wawrzynu i jałowca, kamforę, którymi posypywano rozżarzone węgle lub cegły,
a unoszący się dym miał oczyścić powietrze. Identyczne właściwości i zastosowanie
wykazywał ocet, w którym przez 24 godziny moczono rutę79. Aby oczyścić domy, w któ
rych przebywali już zarażeni, można było skorzystać z irracjonalnej rady Syreniusza,
który pisał: Gmachy zapowietrzone czyni od zarazy wolne wymywszy je naprzód, po tym
dwoje chleba zaraz z pieca rozkroić i we środku gmachu na dwóch miejscach zawiesić, który
się jad wszystek w gmachu wyciągnie. Ten po tym głęboko w ziemię zakopać, żeby go która
bestia nie jadła80. Do codziennych czynności higienicznych zaliczano również wietrze
nie pomieszczeń, które należało rozpocząć w godzinach rannych — dwie lub trzy go
dziny po wschodzie słońca81 lub wieczorem, tuż po zachodzie82. Zgodnie uznawano
wiatry północne za najskuteczniejsze w oczyszczaniu domów, ponieważ uważano je za
suche i zimne. Dopuszczano też możliwość otwierania okien od strony wschodniej i za
chodniej, za to pod żadnym pozorem nie wolno było wietrzyć od południa. Stanowczo
zakazywano jednak otwierać okien w pochmurne, mgliste dni83 oraz w nocy84.
Po dokładnym przewietrzeniu medycy zalecali raz jeszcze okadzić całe mieszkanie.
Marcin Siennik proponował np. najpierw nadymić piołunem lub jałowcem, by skażo
ne powietrze wyszło wraz z dymem85, następnie zaś, zamknąwszy okna i drzwi, spalić
kadzidło, mirrę, drzewo aloesowe, drewno sandałowe, goździki86 lub owoce jałowca.
Ubodzy mogli do tego celu użyć korzenia podbiału wielkiego, dzięgielu, biedrzeńca,
liści wierzbowych lub dębowych.
W celu usunięcia z izb wilgoci wskazane było zimą palić w kominie suchym drewnem
dębowym, jesionowym, wierzbowym, sosnowym, cyprysowym, modrzewiowym lub ja
łowcowym. Niekiedy w ramach profilaktyki doradzano też trzymanie w domu kozła, pa
lenie końskiego nawozu, kości, rogów zwierzęcych, prochu strzelniczego lub wykadzanie
siarką87. Wielu lekarzy uznawało jednak te metody za szkodliwe dla zdrowia i nieprzy
jemne88. Stanowczo sprzeciwiał się im Jan Innocenty Petrycy, pisząc: Nie podoba mi się
kurzenie gnojem, kościami, rogami, czartowym łajnem, prochem ruśniczym, choć je insi chwalą. Także, co każą w domu smrodliwego kozła chować i woniać często innych smrodów, łajn,
 M. Sokołowski , op. cit., s. 71–73.
Syreniusz, op. cit., s. 924.
81
P. Umiastowski, op. cit., k. 49; S. Petrycy, op. cit., k. 5.
82
S. Śleszkowski, op. cit., s. 13; M. Sokołowski, op. cit., s. 32.
83
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 4.
84
 M. Sokołowski, op. cit., s. 32.
85
M. Siennik, op. cit., s. 478.
86
S. Petrycy, op. cit., k. 5.
87
L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, Poznań 1839–1859, t. 1, s.
314–315.
88
Taki pogląd reprezentował np. P. Umiastowski, pisząc: Lecz ja więcej chwalę zapachy wdzięczniejsze
niż perfumy kozłowe (idem, op. cit., k. 47).
79
80
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moczów, aby snadź jak powiadają przyzwyczajone przyrodzenie czyje plugastwom nie dawało
się zarazić zagniłej na powietrzu zarazie. Bo oprócz tego, że jest to rzecz zbyt przykra i przemierzła, ale też szkodliwa i niebezpieczna sercu i głowie. Możesz podobno takowe rzeczy mieć
i palić, ale nie woniać, jak iż smród do smrodu zwykł się, więc zciągać89.

B. Żywienie
Większość autorytetów medycznych była zgodna, że właściwe odżywianie gwaran
tuje zachowanie zdrowia. W czasie epidemii zwracano szczególną uwagę, aby spożywa
ne posiłki nie mnożyły złych wilgotności90, były lekkostrawne i proste. Dobór przypraw,
kaloryczność potraw oraz sposób ich przyrządzania zależały od pory roku. Zimą można
było pozwolić sobie na dania tłuste i pieczone, latem — radzono jadać posiłki lekkie
i gotowane91. Wszystkie potrawy w czasie epidemii trzeba było dobrze przyprawić
octem, sokiem limonowym, cytrynowym, pigwowym, szczawiowym, agrestowym lub
porzeczkowym. Dzięki nim jedzenie miało mieć właściwości wysuszające. Posiłki po
winny być raczej ciepłe niż zimne lub gorące; zależało to w dużej mierze od kompleksji
człowieka. I tak melancholikom radzono jeść pokarmy niezbyt ciepłe i wilgotne, cho
lerykom — chłodzące i wilgotne, flegmatykom — gorące i delikatne, sangwinikom
— chłodzące i nietuczące. Niestosowanie się do tych zaleceń groziło szybkim skaże
niem organizmu i zatkaniem się żył92.
Za szkodliwe uznawano posty, ponieważ zbytnio osłabiały one organizm. Także spo
żywanie zbyt dużych ilości pokarmów, które niestrawione psuły się w żołądku, nie było
zalecane. Sebastian Petrycy radził: Jadła wiele mamy jeść naznacza nam uśmierzenie głodu,
to jest, gdy się zniesie przez wzięty pokarm przyrodzona chciwość jadła. Potem i sam żołądek
zamierza tak wiele manny jeść, kiedy przez jedzenia ma swój wczas. Jadła bowiem wielkość
taka ma być, która by nie czyniła żołądkowi obciążenia i nadęcia93. Osoby mające problemy
z trawieniem powinny jadać często i niedużo, co dla nowożytnych medyków oznaczało
trzy skromne posiłki dziennie. Pozostali musieli zadowolić się wyłącznie obiadem i kola
cją. Wskazane było stosowanie przerw między posiłkami, które pozwalały na dokładne
strawienie pokarmu. Zgodnie ze zwyczajem obiad należało podać dwie godziny przed
południem, kolejny posiłek można było zjeść po ośmiu godzinach. Jeśli nie miało się
ochoty na jedzenie w ciągu dnia, wystarczyła tylko wieczerza. Jednak zdaniem lekarzy
najlepszym sygnałem do spożycia kolejnego posiłku było uczucie głodu.

 J. I. Petrycy, op. cit., k. 3–4. Wspomniane przez J. I. Petrycego czarcie łajno to gatunek byliny
z rodziny selerowatych, zwanej również zapaliczką cuchnącą.
90
P. Umiastowski, op. cit., k. 49; M. Sokołowski, op. cit., s. 41.
91
 M. Siennik twierdził, że najlepiej jeść pokarmy gotowane rano, a wieczorem pieczone (idem, op.
cit., s. 480).
92
S. Petrycy, op. cit., k. 5.
93
Ibidem, k. 5.
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Zamiast śniadania i podwieczorku Sebastian Śleszkowski proponował np. zażywa
nie lekarstw lub ziół chroniących przed zarażeniem się „morowym powietrzem”, zaś na
dwie godziny przed obiadem — zjedzenie ruty, czosnku, cytwaru lub dzięgielu94.
Radzono zachować także odpowiednią kolejność spożywania posiłków. Najpierw
trzeba było jeść produkty miękkie i lekkostrawne, później przejść do tych twardszych
i trudniejszych do strawienia. Spożywany pokarm należało dobrze pogryźć, co ze wzglę
du na ogólnie zły stan uzębienia było warunkiem często niemożliwym do wykonania.
W tej sytuacji proponowano drobne krojenie produktów.
Podstawą proponowanego jadłospisu był chleb, który należało zrobić z pytlo
wanej mąki pszennej lub żytniej. Hieronim Spiczyński proponował: Chleb twój ma
być z ziarna czystego, nie naruszonego, nie stęchłego, nie mającego smrodu od ziemi, nie
mulistego, od much nieopatrzonego, bez mysich łajen działanego, w dzieży czystej nie
śmierdzącej ani spleśniałej95. Chleb powinien być też kwaśny96, lekko posolony, z do
datkiem anyżu97 lub czarnuchy98, dobrze wypieczony. Było to szczególnie istotne
w przypadku pieczywa sporządzanego z mąki gorszego gatunku i przeznaczonego
dla ludzi ubogich. Zdaniem Syreniusza chleb taki nie powinien być ani zbyt duży,
ani mały, ponieważ odpowiednia jego wielkość gwarantowała właściwe upieczenie.
Zbyt duże bochenki były najczęściej niedopieczone, a po spożyciu powodowały
niestrawność, zaś cienki chleb postrzegano jako ciężkostrawny99. Do pieczenia
wolno było używać jedynie drewna wysokiej jakości. Choć powszechnie uważano,
że chleb pszenny jest najzdrowszy, nowożytni medycy zgadzali się, że osoby, które
S. Śleszkowski, op. cit., s. 33.
H. Spiczyński, O ziołach tutecznych y zamorskich y o mocy ich, Kraków 1556, s. 212. Również Sy
reniusz uważał, że do pieczenia chleba nie należy używać mąki ze zbyt świeżego ziarna ani ze starego.
Swoje zdanie w tej kwestii uzasadniał w następujących słowach: Chleb z żyta starego, zwłaszcza zatęchłego niezdrowy, żywot zatwierdza, żołądkowi ciężki, a ciału pokarm nie dobry daje, bo wilgotności złe i do
prędkiego w ciele zagnicia sposobne czyni. Chleb z nowego i świeżego zboża dla zbytniej wilgotności, którą
w sobie ma, czyni pokarm wilgotny i flegmisty, do strawienia trudny, wietrzności w ciele mnoży, mały hruby pokarm daje, który prędko do zagnicia i skazy obraca. W bokach bóle i z kłóciem wznieca, glisty zamnaża, kamień w nyrkach czyni (idem, op. cit., s. 920).
96
W zielniku Syreniusza znajdujemy sposób na to, jak sprawdzić, czy kupiony chleb został dobrze
ukwaszony i upieczony: włożyć go kęs niewielki w wodę zimną, jeśli wzgórę spłynie znak jest, że ma w sobie nazbyt drożdży, jeśli na dno upadnie zaraz niezadali mu drożdży, we środku wody gdzie stanie znaczy,
że i drożdży ma według potrzeby w sobie i dobrze wypiekły (idem, op. cit., s. 920).
97
 Roślina podobna do opichu. Jej kwiaty były białe i kwitły w czerwcu i lipcu. Ziele rosło na polach,
w ogrodach i sadach. Do Polski importowano je także z Krety i Syrii. Anyż miał mieszany smak —
gorzki i słodki. Jego nasiona po zebraniu można było przechowywać trzy lata. Dodawano je do po
traw, w szczególności do chleba. Zdaniem Syreniusza anyż rozgrzewał i wzmacniał żołądek (idem,
op. cit., s. 404–406).
98
Inaczej kąkol polny — roślina zielna z rodziny goździkowatych wystąpująca jako chwast, głównie
zbożowy. Owocem tej rośliny jest torebka zawierająca liczne czarne nasiona.
99
Syreniusz, op. cit., s. 920.
94
95

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 25

6/25/09 12:50:08 PM

26

Monika Gajewska

przyzwyczaiły się do jedzenia chleba żytniego, nie powinny zmieniać swoich nawy
ków. Najgorliwszym orędownikiem tej teorii był Piotr Umiastowski, który pisał:
Żytnie chleby piękne pytlowanej mąki nie są tak strawne i pożyteczne ku zdrowiu, którego w naszych krajach najwięcej bywają, ale iż się zwyczaili prawie z przyrodzenia, taki
zwyczaj trudno przełomić, a Hipokrates tego potwierdza, insze rzeczy, któreby były lepsze i zdrowsze, a nie byłyby zwyczajne, gorsze bywają i niezdrowsze100. Radzono też
wystrzegać się jedzenia chleba wcześniej niż drugiego dnia po upieczeniu101.
Wiele miejsca w traktatach poświęcono daniom mięsnym. Ich autorzy zgadzali się,
że należy spożywać mięso zwierząt zdrowych i młodych. Wyjątkowe zalecenia znajdu
jemy u Marcina Siennika, który za najzdrowsze uważał mięso zwierząt pasących się
w górach102. Zgodnie zalecano wystrzegać się jedzenia ptaków wodnych oraz wieprzo
winy, która miała mieć w sobie zbyt dużo wilgoci i szybko „przyjmować zarazę”. Chwa
lono za to walory ptaków żyjących w lasach — cietrzewi, przepiórek, kuropatw, droz
dów, czyżyków, zięb i szpaków, które łacne do strawienia i krew dobrą czynią103, a także
drobiu — kur, kurcząt, kapłonów, gołębi104 i synogarlic. Jan Innocenty Petrycy propo
nował nawet codziennie jeść gołębie, ponieważ jego zdaniem chroniło to od zarażenia
się „powietrzem morowym”, a także od wszelkich jadowitych ukąszeń105. Co do pozo
stałych rodzajów mięs, zdania były podzielone. Piotr Umiastowski sprzeciwiał się np.
spożywaniu gęsi i dziczyzny (łosi, jeleni, saren, zajęcy), tłumacząc, że powodują one
powstawanie flegmy106. Przeciwnego zdania był Marcin Siennik, który szczególnie po
lecał jeleninę i sarninę107. Z kolei zdaniem Sebastiana Petrycego gęś należało podawać
jedynie upieczoną108.
W czasie zarazy nie należało przyrządzać mięsa z krwią; nie polecano też pasztetów,
mięs surowych, wędzonych i solonych. Drób powinno się przyprawiać kwaśnym wi
nem lub limonkami109, a pieczyste polewać octem i posypywać majeranem, szałwią lub
rozmarynem.
Sprzeciwu nie budziły zupy sporządzane na wywarach mięsnych i chlebowych. Za
lecano także polewki piwne z bobkiem i kminkiem. W czasie zarazy warto było też
dodać niekiedy do zup odrobinę proszku z rogu jelenia, kurzego ziela lub cynamonu.

P. Umiastowski, op. cit., k. 49.
S. Petrycy, op. cit., k. 7; Syreniusz, op. cit., s. 921.
102
M. Siennik, op. cit., s. 480.
103
P. Umiastowski, op. cit., k. 50.
104
Nie zalecał ich S. Petrycy, op. cit., k. 7.
105
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 5.
106
P. Umiastowski, op. cit., k. 50.
107
 M. Siennik, op. cit., s. 480; J. I. Petrycy, op. cit., k. 5.
108
S. Petrycy, op. cit., k. 8.
109
 M. Siennik radził, żeby je przyprawić kwaśnym winem lub limonkami (idem, op. cit., s. 480).
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Sebastian Petrycy chwalił też wywary robione ze ślazu110, babki111, szczawiu lub sałaty,
niezwykle popularne we Francji i we Włoszech112.
W jadłospisie nie brakowało też ryb, choć ich przeciwnik Maciej Miechowita
uważał, że są one ciężkostrawne. Pozostali odradzali je tylko osobom o naturze fleg
matycznej oraz ciężko pracującym. Radzono też wybierać tylko takie ryby, które żyły
w czystych strumieniach i rzekach, tj. głowacze, szczupaki, pstrągi i okonie, zaś wy
strzegać się ryb jeziornych, w szczególności karpi. Ryby powinny być sporządzane
z kwaśnym winem lub octem, z dodatkiem pietruszki113; nie zalecano za to węgorzy
oraz ślimaków114.
W czasie epidemii należało także zrezygnować z mleka owczego i krowiego, ponie
waż łatwo ulegało ono zepsuciu. Osoby, które nie mogły się bez niego obyć, nie powin
ny po jego wypiciu spożywać innych produktów. Za zdrowe uważano jedynie zsiadłe
mleko, które należało pić latem na dwie, trzy godziny przed obiadem; poprawiało to
apetyt i dawało poczucie sytości. Za nieszkodliwe uważano sery, sporządzone z dobrego
mleka, niezbyt świeże ani stare, spożywane po obiedzie lub po kolacji. Również jajka na
miękko uważane były za pokarm pożyteczny.
W skład zalecanej diety wchodziły również warzywa, przede wszystkim sałata115. La
tem podawano ją z podróżnikiem lub szczawiem i przyprawiano octem lub oliwą, zimą
— z szałwią, majeranem albo miętą116. Polecano także pasternak, szpinak, marchew,
rzepę gotowaną oraz kapary, przyrządzane z octem, oliwą i rodzynkami. Specjalne zale
cenia dotyczyły rzodkwi117, po zjedzeniu której nie wolno było pić. Syreniusz zachęcał też
do jedzenia pietruszki, pisząc: Czasu podejrzanego powietrza morowego pietruszki używać

W zielniku Syreniusza znajdujemy dwie odmiany tej rośliny — ślaz wysoki o białym, gładkim
korzeniu, popielatej łodydze i okrągłych liściach, między którymi rosły białe kwiaty, oraz ślaz polny
— identyczny jak wysoki tylko mniejszych rozmiarów (idem, op. cit., s. 818–822).
111
Syreniusz opisał wiele rodzajów tej rośliny — zarówno te o szerokich liściach koloru zielono–
–czerwonego, jak i inne — o długich, wąskich liściach. Wszystkie kwitły od maja do lipca i rosły na
łąkach w wilgotnych miejscach (idem, op. cit., s. 1129–1133).
112
S. Petrycy, op. cit., s. 121.
113
 M. Sokołowski, op. cit., s. 42.
114
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 5.
115
Zalety sałaty opisywał Syreniusz. Według niego wzmagała trawienie i polepszała apetyt, działała
moczopędnie, a w gorączce — usypiająco (idem, op. cit., s. 1192).
116
W zielniku Syreniusza znajdujemy dwie odmiany mięty (Menta) — ogrodową i polną. Liście
mięty polnej były długie, miękkie, ząbkowane i bardzo pachnące, zaś kwiatki jasnobrunatne. Mięta
ogrodowa miała mniejsze, spiczaste liście, a jej kwiatki były jasnoróżowe. Oba rodzaje kwitły w sierp
niu. Wywary z tego ziela zwiększały apetyt, a przykładane do czoła liście łagodziły ból głowy (idem,
op. cit., s. 486–49).
117
Zdaniem Syreniusza rzodkiew powinno się jeść po posiłkach, ponieważ wspomagała ona trawie
nie. Przed spożyciem należało najpierw polać ją wodą, następnie po osuszeniu posypać solą (idem,
op. cit., s. 1051).
110

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 27

6/25/09 12:50:08 PM

28

Monika Gajewska

radzą, bo zarazie i jadu bardzo się przeciwia, zwłaszcza czasu zimy118. Dopuszczano także
spożywanie dobrze osolonych ogórków, jednak, aby strawić ich „złe wilgotności”, trzeba
było napić się po nich dobrego wina lub zjeść korzeń odpowiedniego zioła119. Ciężko
strawne warzywa, takie jak kapusta i groch, mogli za to jadać jedynie ciężko pracujący
ludzie120; im też miała służyć kasza jęczmienna i gryka owsiana.
Nie wszyscy nowożytni medycy uznawali czosnek i cebulę za środki chroniące
przed zarażeniem się i zdrowe dla organizmu. Piotr Umiastowski pisał np.: Cebuli
i czosnku strzec się, aczci Galenus czosnek driakwią chłopską zowie, jednak iż zapachem
głowę zaraża i bolenie czyni, lepiej go zaniechać. A kto mu się przyzwyczaił może warzonego
z kapłunem i mięsem jadać121. Również Marcin Sokołowski odradzał jedzenie cebuli
w czasie moru, ponieważ jego zdaniem przyciągała ona „jad morowy”. Przeciwnego
zdania był Sebastian Petrycy i jego syn Jan Innocenty, którzy namawiali do częstego
spożywania czosnku, szczególnie przed wyjściem z domu, w celu zabezpieczenia się
przed zarażeniem. Zalety tego warzywa opisuje w swym herbarzu Marcin z Urzędowa,
według którego polepszało ono trawienie oraz likwidowało szkodliwe substancje w or
ganizmie. Dyskusję o szkodliwości jedzenia cebuli podjął również Syreniusz. Przytoczył
opinie znanych lekarzy, których podzielił na jej zwolenników i przeciwników. O przyrodzeniu i skutkach cebuli rozmaite i różne między uczonemi jest rozumieni — pisał on
w swym zielniku. — Pośledniejszy zgoła ją ganią i do używania nie potrzebną być zdają,
i owszem bardzo szkodliwą żołądkowi (...) i śledzionie i wątrobie bydź ją powiadają, pusząc
i nadymając swemi jadowitemi wilgotnościami. Pragnienie wzbudza, cholerę mnoży i wiele
innych skutków złych w ciele czyni. Starzy zaś lekarze mieli ją w wielkim poważaniu, rozumiejąc o niej, że ciału sił i duszności swym pożywaniem dodawała i od wielu chorób zachowywała. Zwłaszcza jako Socion stary i dawny lekarz grecki, o wiejskim gospodarstwie pisząc,
świadczy, iż gdyby kto zielonej albo młodej każdego dnia na czczo z miodem pożywał, żołądkowi, piersiom, płucom być ją bardzo użyteczną udają. Także żywot odmiękcza i purguje.
(...). Morowym powietrzem zarażonym i wielu innym bywa wielkim lekarstwem122.
Za to popularnością nie cieszyły się te owoce, które łatwo mogły ulec zepsuciu,
m.in. brzoskwinie, śliwki, melony, wiśnie, czereśnie, świeże figi i jagody. Osobom, któ
re mimo wszystko chciały je spożywać, radzono, aby po ich zerwaniu pozostawić je na
słońcu na dzień lub dwa i jeść w niewielkich ilościach przed posiłkiem. Dopuszczano
Syreniusz, op. cit., s. 1067.
Zgadzał się z tym Syreniusz, który pisał: Ogórki do strawienia są żołądkowi trudne. Radził on zanie
chać spożywania surowych ogórków, ponieważ zimne i grube wilgotności czynią, które się trudno w krew
dobrą obrócić mogą (idem, op. cit., s. 1184).
120
P. Umiastowski, op. cit., k. 50. Przeciwnikami spożywania kapusty byli: M. Siennik, op. cit.,
s. 480 oraz S. Śleszkowski, op. cit., s. 42.
121
P. Umiastowski, op. cit., k. 50. Opinię Galena przytaczał również Syreniusz: Czasu morowego
powietrza zaledwie nie jest driakwią, zwłaszcza ludziom wiejskim. Co i Galen i Pliniusz przypominają
czosnek być ludzi pracowitych i wiejskich driakwią (idem, op. cit., s. 1229).
122
Syreniusz, op. cit., s. 1224.
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też spożywanie kwaśnych pieczonych jabłek i gruszek, zaś ludziom zamożnym propo
nowano brzoskwinie w cukrze bądź w winie. Zgodnie zalecano za to owoce suszone,
w tym orzechy włoskie i laskowe, które często wchodziły w skład przeciwmorowych
specyfików. Natomiast radzono wystrzegać się słodyczy, dopuszczając jedynie stosowa
nie zimą miodu, a latem cukru, jako przypraw do pieczonych owoców.
Najczęściej stosowaną przyprawą był oczywiście ocet. Zalecano również imbir, cy
twar, cynamon, a w gorące dni sok wiśniowy, poziomkowy lub malinowy. Piotr Umia
stowski proponował nawet, aby zimą, w czasie „powietrza morowego”, zamówić w ap
tece specjalny proszek, który z dodatkiem cukru można by dodawać do polewek123.
Zachowanie umiaru obowiązywało również w piciu. Należało spożywać ilość płynu
wystarczającą do ugaszenia pragnienia i pić tylko w czasie posiłków. Wszystkie zaleca
ne trunki nie powinny być mętne, gęste, zwietrzałe, a także zbyt mocne, słodkie, zimne
lub gorące.
By lepiej trawić, proponowano pić niezbyt mocne piwo, przyprawione dzięgielem,
piołunem lub mirrą124. Za najlepsze uznawano przy tym piwo pszenne125 i jęczmien
ne126. Rodzaj spożywanego wina zależał z kolei od pory roku. I tak wiosną proponowa
no wina łagodne i słodkie, latem — kwaśne, jesienią i zimą — korzenne. W bardzo
mroźne dni można było pozwolić sobie nawet na odrobinę korzennego miodu. Za wy
jątkowo szkodliwe uznawano natomiast nadużywanie wódki, która według autorów
traktatów powinna służyć jedynie do przyrządzania lekarstw127.
Ludzie ubodzy, których nie stać było na żaden z wyżej wymienionych trunków,
mogli ugasić pragnienie octem zmieszanym z wodą bądź samą wodą, którą powinno się
czerpać tylko z dobrych studzien lub czystych źródeł. Latem można też było napić się
wody z dobrze nasłonecznionej rzeki, zaś w okresie zimowym należało ją przegotować
z garścią jęczmienia i cynamonem lub owocami jałowca128. Marcin z Urzędowa przyta
czał też opinię Hipokratesa, iż: woda, która z wysokich miejsc z gór albo pagórków ciecze
jest wyborna i najzdrowsza, a zwłaszcza, która z wschodu słońca ciecze na północy, przezroczysta, lecie zimna, zimie ciepła129. Ubogim proponowano również ocet, który można
było spożywać przez cały rok; nie zalecano go jednak osobom cierpiącym na kaszel lub
mającym problemy oddechowe.

W skład tego proszku wchodzić miały: cynamon, kolendra, gałka muszkatołowa, goździki indyj
skie, koral czerwony, korzeń kurzego ziela, dyptam, sandalorum, szafran i proch z rogu jelenia
(P. Umiastowski, op. cit., k. 52).
124
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 5.
125
P. Umiastowski, op. cit., k. 53.
126
M. Siennik, op. cit., s. 480.
127
P. Umiastowski, op. cit., k. 53; S. Śleszkowski, op. cit., s. 32.
128
P. Umiastowski, op. cit., k. 53; S. Śleszkowski, op. cit., s. 33; S. Petrycy, op. cit., k. 8.
129
 Marcin z Urzędowa, Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych, i innych rzeczach
do lekarstw należących, Kraków 1595, s. 429.
123
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W czasie „morowego powietrza” Piotr Umiastowski radził także biedakom spoży
wać kwasy owocowe, jabłkowe i gruszkowe, tak jak to praktykowali mieszkańcy Litwy
i Rusi. Sposób przygotowania tych napoi nie był ani czasochłonny, ani kosztowny.
Pokrojone owoce należało włożyć do beczki i zalać przegotowaną, ciepłą wodą. Na
stępnie beczkę taką zamykano i czekano, aż kwas będzie gotowy. Osobom zamożnym
polecano natomiast picie aquavity130. Spożywana codziennie rano, po jednej łyżce,
miała ona likwidować wilgotności oraz ochładzać i wzmacniać całe ciało.

C. Praca
Oprócz prawidłowo dobranej diety nowożytni medycy dużo uwagi poświęcali pra
cy, przez którą rozumiano zarówno wysiłek fizyczny, jak i umysłowy. W zależności od
stanu majątkowego ludzie zajmowali się oczywiście różnymi rzeczami. O ile jednak nie
dziwią nas zajęcia wykonywane przez chłopów, takie jak oranie, sianie, koszenie czy
młócenie, to niekiedy praca, wykonywana przez bogatych, była zwyczajną rozrywką.
Zaliczyć do tego można jazdę konną, polowanie, granie w piłkę, strzelanie z łuku, szer
mierkę i taniec. Z kolei zajęcia umysłowe to m.in. śpiew, czytanie książek i uczenie się
ich na pamięć. Za szczególnie pożyteczne uznawano przy tym teksty religijne, prawne,
medyczne, historyczne oraz poezję131. Jan Innocenty Petrycy namawiał np. do głośnego
śpiewania i czytania, które jego zdaniem oczyszczały skażone powietrze132.
Niezależnie od rodzaju wykonywanych czynności większość autorów traktatów
medycznych133 była zgodna, że jedynie umiarkowany wysiłek czyni człowieka zdrow
P. Umiastowski, op. cit., k. 54. Sposób przyrządzania aquavity, zwanej także złotą wódką, znajdu
jemy w zielniku Syreniusza przy opisie krwawnika. Najpierw należało: wziąć krwawniku i z kwieciem
8 łutów, Matki Bożej włosków, korzenia szałwi polnej, abo zwieśnoska mikołajka, korzenia pietruszczanego, kopru włoskiego korzenia, podróżnikowego korzenia po 6 łutów. To wszystko drobno posiekawszy z hrubą w moździerzu przetłuc, alembik szklany włożyć i na to nalać gorzałki przedniej lagrową, żeby one korzenia i zioła dobrze albo na dwa, albo na trzy palce zagrążały, a przez Balneum maris wyciągnąć. Po tym
wziąć kminu karmnego, cynamonu po 6 łutów, imbiru białego, pieprzu po 4 łuty, gwoździków 3 łuty, kwiatu spikanardowego albo lewandowego, lebiodki po 2 łuty. Wszystko z hrubą przetłukwszy w one przedystylowaną wódkę wsypać. Do tego jeszcze pół garnca przedniego wina czerwonego, niech to w ciepłym miejscu
przez osiem dni moknie, dobrze wierzch opatrzywszy, żeby oddechu nie miało, po wtóre przedystylować.
Potym wziąć gałganu, rubeb, nasienia lubczykowego po dwa łuty, cynamonu, gwoździków, indyjskiej spikanardy, kwiatu muszkatowego, lakrycji, pieprzu długiego po łucie. To wszystko przetłuc z hrubą i w one po
wtóre przeciągnioną wódkę wsypać, wierzch dobrze opatrzyć, żeby najmniej oddechu nie miało i przez
osiem dni tak dać temu moknąć i po trzecie dystylować. To uczyniwszy znowu do tego przydać wybornego
i przedniego piżma aleksandryjskiego, własnego nie fałszowanego, i ambry po dwanaście gran. To w czerwony cyndalin zawiązać i do tej aquavity wpuścić (Syreniusz, op. cit., s. 605–606). W uzdrawiającą
moc specyfiku o nazwie aquavita nie wierzył za to Sebastian Śleszkowski, który zwał ją aqua mortis
(idem, op. cit., s. 24).
131
P. Umiastowski, op. cit., k. 55.
132
W tym samym celu autor proponował przepędzić przez miasto bydło, które swym rykiem miało
„oczyścić” powietrze (J. I. Petrycy, op. cit., k. 3).
133
Przeciwnikiem jakiejkolwiek pracy w czasie epidemii był np. Sebastian Śleszkowski.
130
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szym. Dzięki niemu organizm wzmacniał się i stawał się bardziej odporny na choro
by134. W czasie prac fizycznych wraz z potem i brudem usuwane były też szkodliwe wil
gotności. Z kolei wysiłek umysłowy pozytywnie wpływał na samopoczucie, pozwalał
zapomnieć, choć na chwilę, o zagrożeniu i ewentualnej śmierci.
Z drugiej strony należało unikać zbyt ciężkiej pracy, która powodowała wyczerpa
nie, i organizm stawał się szybciej podatny na zarażenie się135. Rodzaj zajęcia powinno
się wybrać zgodnie z typem kompleksji. I tak cholerycy i sangwinicy, wyróżniający się
tzw. gorącym przyrodzeniem, powinni mało pracować lub nawet zaniechać wszelkiego
wysiłku, zaś pracy nie powinni unikać ludzie o tzw. zimnym przyrodzeniu, tj. melan
cholicy i flegmatycy, gdyż — jak twierdzono — dzięki niej zagrzeją oni swoje ciała
i pozbędą się szkodliwych wilgotności136.
Odradzano oczywiście rozpoczynanie pracy zaraz po jedzeniu; należało raczej roz
począć ją najwcześniej dwie godziny po obiedzie lub o poranku137. Sebastian Petrycy
uzależniał z kolei czas pracy od pory roku. Wiosną proponował podejmowanie jakiego
kolwiek zajęcia rano, w czasie lata, ze względu na panujące upały, najlepszą porą miał
być świt, natomiast zimą można było pracować aż do wieczora138.
Na ogół nie precyzowano, ile godzin należy przeznaczyć na pracę. Wyjątek stanowi
Sebastian Petrycy, według którego każdy dzień trzeba było podzielić na trzy części:
Osiem godzin spać, osiem godzin, co dobrego czynić, osiem godzin na uciechę, na podparcie
albo wzmocnienie zdrowia obrócić. Tak cały dzień każdemu bez tęskności znidzie139. Po wy
tężonym wysiłku zalecano odpoczynek i całkowite wyciszenie.

D. Czas wolny
Udając się na spoczynek, należało wybrać miejsce suche i dostatecznie przestron
ne. W czasie panowania zarazy zachęcano też do spania pod skórą jelenia lub na niej,
bowiem wierzono, że chroni ona przed zarażeniem się140. Najkorzystniejsze dla zdrowia
było odpoczywanie nocą i unikanie drzemki w ciągu dnia. Jeśli ktoś nie zdołał jednak
wyspać się nocą, mógł położyć się w dzień, jednak na nie dłużej niż dwie godziny.
W przeciwnym razie mógł nabawić się kaszlu, gorączki, kataru, krost lub wrzodów,
stracić apetyt, odczuć bóle w śledzionie lub popsuć sobie cerę141. Osoby, które przywy
kły do popołudniowej drzemki i nie odczuwały z tego powodu żadnych dolegliwości,
nie powinny jednak gwałtownie zmieniać swoich przyzwyczajeń.
S. Petrycy, op. cit., k. 9.
M. Miechowita, Contra seavam pestem regimen accuratissimum. Szczegółowe przepisy o zabezpieczeniu się przed groźbą dżumą, Kraków 1508, k. 3.
136
S. Petrycy, op. cit., k. 9; P. Umiastowski, op. cit., k. 55.
137
Ibidem, k. 56.
138
S. Petrycy, op. cit., k. 9–10.
139
Ibidem, k. 9.
140
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 6.
141
P. Umiastowski, op. cit., k. 55; S. Petrycy, op. cit., k. 8–9.
134
135
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Stanowczo odradzano spania tuż po posiłkach142. Lepiej było przez dwie godziny po
nich śpiewać religijne pieśni, słuchać muzyki lub żartować i dopiero potem udać się na
spoczynek. Nakazywano zachować umiar także w spaniu, czyli sypiać najwyżej osiem
godzin na dobę. Zwolennicy teorii, że najbardziej szkodzi zmiana przyzwyczajeń, pro
ponowali spać według potrzeby i zwyczaju, choć w przypadku zarażenia powinno
zmniejszyć się ilość snu143.
Nie bez wpływu na stan zdrowia miała być również pozycja przyjmowana w czasie
odpoczynku. Według Sebastiana Petrycego ludzie powinni się kłaść na prawym boku,
a potem na lewym. W przypadku problemów żołądkowych należało najpierw położyć
się na brzuchu, następnie na prawym, potem lewym boku. Natomiast zasypianie na
lewej stronie ciała powinni stosować ci ludzie, których żołądki słabo trawiły. Niezależ
nie od samopoczucia należało też unikać spania na wznak, ponieważ uniemożliwiało to
wydalanie „wilgotności” podczas snu.
W celu usunięciu z organizmu szkodliwych substancji zalecano kąpiele. Choć do
ceniano zalety łaźni publicznych, w czasie epidemii radzono ich unikać, ponieważ zbyt
nie pocenie się otwierało pory i ułatwiało zarażenie się. Kąpać zatem powinno się
w domu, około dwa razy w miesiącu. Wyjątek stanowił Marcin Sokołowski, który ra
dził obmywać ciało codziennie rano w specjalnie przyrządzonej wodzie, zawierającej
kwiaty różane, piołun, suche skórki pomarańczy lub cytryny, wódkę różaną, dzięgielo
wą lub rucianą. Zachęcał on również do używania roztworu octu różanego. Dzięki
temu winny zamknąć się pory i „jad morowy” nie miał możliwości przeniknąć w głąb
ciała144. Pozostali medycy polecali kąpiel wzbogaconą następującymi ziołami: bukwicą,
bylicą, miętą, lebiodką145, macierzą duszką, rumiankiem146, nostrzykiem147. Z kolei
wody, w której najpierw gotowano szałwię i piołun, a następnie moczono różę, używa
no do mycia głowy. Apelowano, aby nie myć się w wannie; niewskazane było moczenie

 M. Sokołowski, op. cit., s. 32; P. Umiastowski, op. cit., k. 55.
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 6.
144
 M. Sokołowski, op. cit., s. 81.
145
Ziele o małych listkach podobnych do liści majeranku oraz białych lub jasnobrunatnych kwia
tach. Rosło ono na łąkach, pagórkach i nad wąwozami. Jego wywary działały odkażająco — zalecano
m.in. obmywać ciało i płukać jamę ustną (Syreniusz, op. cit., s. 40–474).
146
Ziele z wieloma drobnymi listkami i kwiatami koloru białego, brunatnego lub żółtego, które kwi
tły w czerwcu i we wrześniu. Rumianek rósł przy ścieżkach, między zbożem i w ogrodach. Wykazywał
działanie przeciwbólowe, moczopędne, zaś podawany w czasie gorączki ułatwiał zasypianie (Syre
niusz, op. cit., s. 792–801).
147
Syreniusz wyróżniał nostrzyk o białych i żółtych kwiatach. Liście jego składały się z trzech części
i przy krańcach były ząbkowane. Cała roślina wydzielała miodowy zapach. Ziele rosło na łąkach,
między zbożem, przy ścieżkach i w miejscach kamienistych. Do celów lekarskich należało je zbierać
w sierpniu, w okresie kwitnienia. Przy bólach głowy Syreniusz zalecał smarować czoło i skronie so
kiem z nostrzyka; był on stosowany wewnętrznie m.in. na bóle pęcherza (idem, op. cit., s. 516–
518).
142
143
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nóg w ciepłej wodzie. Ciepłe kąpiele miały jedynie rozgrzać zziębnięte ciało148 i usunąć
szkodliwe wilgotności. Przeciwnikiem kąpieli był Jan Innocenty Petrycy, który pisał:
Białogłowom, łaźniom, wannom zwłaszcza, w których się pocą dać spokój149. Niewiele
miejsca poświęcano zmianom bielizny. Poza zaleceniami prania, wietrzenia i okadza
nia ubrań, jedynie Jan Innocenty zalecał częstą zmianę koszul i chust, niestety nie
precyzując, co ile dni powinno się to robić.
Wyraźną różnicę poglądów dostrzegamy w kwestii utrzymywania kontaktów sek
sualnych. I tak o ile Marcin Sokołowski150 oraz Jan Innocenty Petrycy byli przeciwni
wszelkim stosunkom intymnym w czasie moru, o tyle inni medycy dopuszczali możli
wość pożycia, jednak tylko w ramach związków małżeńskich. Piotr Umiastowski prze
strzegał: Wenus też nie mniejsze pożytki pomierna zwykłego czasu swego przynosi w małżeństwie świętym. Albowiem onej ku używaniu bez małżeństwa wielkie niepożytki przynosi,
i duszę i zdrowia i majętności i onego samego jest zatraceniem151, zaś Maciej Miechowita
apelował, aby współżyć z kobietą rzadko, w celu usunięcia dużej ilości spermy, która
w przeciwnym razie mogła się zepsuć i doprowadzić do skażenia organizmu. Zgadzał się
z tym wspomniany Umiastowski, który wspierając się opinią Awicenny, twierdził, że
zbyt częste kontakty seksualne powodują ciężkie choroby. Niewskazane było też współ
życie w stanie wycieńczenia oraz bezpośrednio po posiłkach152.

E. Specyfiki przeciwmorowe
Zdając sobie sprawę z możliwości „zachwycenia morowego powietrza” od zarażonych
ludzi, zakazywano dzieciom biegać po ulicach i chodzić do cudzych domów153; ciężarne
kobiety powinny również pozostać w domu przez cały okres panowania epidemii154. Se
bastian Petrycy proponował: nie wychodzić z domu nigdzie czasu powietrza dobrze jest. (...)
Także też wielkie podobieństwo jest, iż którzy wychodzą z domu, rychlej się zarażają, co nie
wychodzą155. Tym, którzy musieli opuścić mieszkanie, zalecano unikać miejsc zatłoczo
nych i podmuchów wiatru od zarażonych. Radzono im nie rozmawiać z nikim, gdyby
jednak nie udało się tego uniknąć, należało przede wszystkim ustawić się z wiatrem, za
słonić sobie usta oraz trzymać przed sobą wielką szczepę smolną dobrze rozpaloną lub świe-

S. Śleszkowski, op. cit., s. 13.
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 6.
150
 M. Sokołowski pisał: Jest to zaraźliwa rzecz łączenie się z białogłową czasu powietrza (idem, op. cit.,
s. 45).
151
P. Umiastowski, op. cit., k. 57. Z tego fragmentu wynika, że autor zalecał umiarkowane współży
cie tylko w czasie, gdy nie było epidemii. Jednak w żadnym fragmencie nie pisał on wprost o zakazie
odbywania stosunków podczas zarazy.
152
 M. Miechowita, op. cit., k. 5–6.
153
 M. Sokołowski, op. cit., s. 31.
154
S. Śleszkowski, op. cit., s. 26.
155
S. Petrycy, op. cit., k. 4.
148
149
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cę laną z apteki156. Istotne było utrzymanie dużego płomienia157. Marcin Sokołowski prze
strzegał z kolei przed spotkaniem się oko w oko z zadżumioną kobietą miesiączkującą,
ponieważ jego zdaniem groziło to natychmiastową śmiercią, zaś samo spojrzenie owej
niewiasty mogło wywołać chorobę. Uchronić przed tym nieszczęściem mogło jedynie
noszenie przy sobie jaskółczego ziela158. Należało pozostać w domu również w pochmur
ne, mgliste i wietrzne dni, zaś przy pogodnym niebie zalecano opuszczenie mieszkania
dopiero trzy godziny po wschodzie słońca, jednak nigdy na czczo i bez wykonania okre
ślonych zabiegów profilaktycznych, które dzielono na duchowe, wewnętrzne i zewnętrz
ne. Na śniadanie proponowano grzanki z białego chleba moczone w winie i posypane
prochem z kwiatów: borakowych, wołowego języczka, muszkatałowego, spadału czerwo
nego i szafranu159 lub kromkę chleba z masłem z dodatkiem świeżo zerwanych liści ruty
albo werbeny, lub też piwo grzane z masłem160. Można było również wzmocnić się orze
chami utartymi z rutą, suszonymi figami z kwiatem muszkatałowym lub migdałami
z kwiatem rucianym161. Dużą popularnością wśród ludzi ubogich cieszyła się mikstura,
której przepis, zdaniem Piotra Umiastowskiego, odnalazł Pompejusz Wielki w skarbcu
króla Mitrydatesa VI Eupatora. By ją przyrządzić, należało wziąć dwa orzechy laskowe,
dwie figi, dwadzieścia listków ruty oraz odrobinę soli, wszystko zmieszać i przyjmować
codziennie rano. Skuteczność tego specyfiku poświadczał Umiastowski, pisząc: Żadną
trucizną ani jadem ani zarazą nie może być ten obrażony, któreby tego lekarstwa używał162.
Dla czeladzi przydatne mogły być także jagody jałowca moczone w occie163, cebula
z octem, czosnek164 albo rzodkiew. Jedzenie czosnku zalecał także Sebastian Śleszkowski,
jednak tylko tym, którzy byli do niego przyzwyczajeni. Po jego spożyciu należało przepłu
kać usta winem, które po wypluciu służyło do przemycia twarzy165. Do tego celu można
było także użyć octu różanego, bzowego lub takiego, w którym moczono: rutę, korzenie
S. Śleszkowski, op. cit., s. 18.
O korzystnym działaniu ognia pisał również Miechowita. Zalecał on palenie ognisk z cyprysu,
sosny, jodły, lub drzewa terpentowego na ulicach miast. Ogień miał oczyścić powietrze ze zgnilizny
i zaraźliwego powietrza (idem, op. cit., 7–8).
158
Zaś gdy natrafi człowiek na faminam menstruatam — pisał on w swym traktacie — kiedy i ta jest ile
tyle jadem zarażona, tedy na ten czas zabija jako basiliscas oczami swojemi, na kogo tylko wejrzy, a kiedy
człowiek przez ulicę tylko idzie, aże go ta białogłowa zarażona obaczy oczyma swemi, tedy już że zaraz
będzie zapowietrzony od samego wzroku jej. Chyba, że ten człowiek na ten czas miałby przy sobie jaskółcze
ziele, tedy mu taka białogłowa nic oczami swemi nie zaszkodzi, bo to ziele ma osobliwie swoją sygnaturę,
gdyż ma w sobie jakoby czerwony sok, jakoby menstrum. Autor przytoczył pogląd Galena, z którym jak
najbardziej się zgadzał (M. Sokołowski, op. cit., s. 31).
159
M. Siennik, op. cit., s. 478.
160
S. Petrycy, op. cit., k. 12.
161
M. Siennik, op. cit., s. 478.
162
P. Umiastowski, op. cit., k. 65.
163
 M. Sokołowski zalecał spożywać codziennie 6–7 sztuk, gryząc je powoli i połykając (idem, op. cit., s. 38).
164
S. Petrycy chwalił zalety czosnku i nazywał go „chłopską driakwią” (idem, op. cit., k. 12).
165
S. Śleszkowski, op. cit., s. 17; S. Petrycy, op. cit., k. 12.
156
157
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cytwarowe166, dzięgielowe, owoce jałowcowe, goździki kramne, cebulę morską lub kwie
cie nagietkowe167. Identycznych substancji używano do płukania jamy ustnej. Zęby ra
dzono pocierać solą lub specjalnym proszkiem dostępnym w aptece, następnie płukać
octem z cebuli morskiej lub smarować driakwią albo sokiem z czosnku. Marcin Sokołow
ski, jako jedyny, sugerował przemywanie oczu aqua Veronica168.
Wedle życzenia i zamożności proponowano smarować wargi, nozdrza, okolice nad
garstków, skronie, miejsca wokół uszu i pod pachami następującymi miksturami: ciepłym
bądź letnim octem z wódką różaną z dodatkiem kamfory i driakwi, olejkiem cytrynowym,
bursztynowym, cynamonowym, lawendowym, rucianym, jałowcowym, pomarańczowym,
spikanardowym, wódką cytwarową lub wódką różaną z odrobiną driakwi lub cynamonu.
Syreniusz polecał też maść z pietrusznika, którą należało przygotować w następujący spo
sób: Ten [korzeń] utłuc, sok wyżąć (...), który żółty jest, a przecedziwszy go przez sukienny płat,
przez trzy godziny warzyć. Znowu korzeń co mocniej wyżąć i z równą częścią według wagi czerwonego wina octu przez godzin dwadzieścia moczyć, potym przecedzić i z sokiem z korzenia przyrzeczonym zlać w ołowiane naczynie i tak długo w nim na wolnym ogniu warzyć, ażby tylko
dziesiąta część została. Potym przydać do tego olejku tego pietraszniku łut, oliwy, sadła gęsiego,
także wężowego po dwu łutu. To wespół na wolnym ogniu warzyć, mieszając pilno, a maść będzie
czerwona169. Z kolei według Jana Innocentego Petrycego najlepsze było sadło wężowe lub
jaszczurcze, zmieszane z sokiem cytrynowym i driakwią, olejek skorpionowy lub przywożo
ny z Włoch olejek Matthioli170. Wymienionych olejków używano również do smarowania
klatki piersiowej w okolicach serca. Wierzono bowiem, że dzięki temu wzmocni się serce
i nie zaatakuje go „jad morowy”. Piotr Umiastowski proponował z kolei używać do tego
zabiegu octu różanego bądź soku cytrynowego z dodatkiem driakwi171.
Przed zarażeniem się miały chronić również noszone na sercu woreczki, nazywane
kitajkami, szyte z czerwonego atłasu i napełniane najrozmaitszymi rzeczami. Piotr
Umiastowski podawał składniki proszków w nich noszonych, skład jednego z nich
tworzyły: kwiaty fiołkowe, lawendowe, różane, borakowe, sandalorum, drzewo aloeso
we, kamfora, szafran172, goryczka, dyptam oraz ziele tataraku173. Brak jednoznacznego
Bylica cytwar to roślina występująca w Kazachstanie, Turkmenii, Uzbekistanie i Iranie. To ziele
o zapachu kamfory ma liczne, silnie rozgałęzione pędy oraz małe, szarawozielone liście (Encyklopedia
zielarstwa i ziołolecznictwa, red. H. Strzelecka, J. Kowalski, Warszawa 2000, s. 77).
167
S. Śleszkowski, op. cit., s. 17.
168
 M. Sokołowski, op. cit., s. 38.
169
Syreniusz, op. cit., s. 1077–1078.
170
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 12.
171
P. Umiastowski, op. cit., k. 66.
172
 Roślina (zwana inaczej krokosem) z długimi, gładkimi liśćmi i kwiatami koloru żółtego lub czer
wonego. Siano ją w ogrodach. Sok z tego ziela dodawano m.in. do potraw, bo odmiękcza żywot
i wywodzi flegmy (Syreniusz, op. cit., s. 1526–1527).
173
Zgodnie z opisem Syreniusza roślina ta miała długie liście i biały korzeń z wieloma odnóżkami;
całe ziele charakteryzowało się też ostrym smakiem i przyjemnym zapachem. Do celów lekarskich
166
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stanowiska wobec skuteczności wieszanych na szyi woreczków obserwujemy z kolei
u Syreniusza. Z jednej strony uznawał on tę formę profilaktyki za zabobon, z drugiej
z pełnym przekonaniem radził nosić na sercu np. kitajki i woreczki, pisząc, że to nie są
bajki, bo każda rzecz ma swoją moc174. Zalecał m.in. zawiesić na gołej, lewej piersi korzeń
z biedrzeńca i dodatkowo pić napój z tego korzenia. Opisując właściwości biedrzeńca
czarnego, zaprzeczał jednak, aby jego korzeń noszony na szyi przyspieszał gojenie się
ran i wrzodów. Odmienną opinię przedstawił w przypadku korzenia bostawnego ziela,
postulując, żeby w powietrze morowe korzeń na szyi nosić, zwłaszcza, gdy był kopany, gdy
Saturn wchodził w niedźwiadka175, oraz proszku dzięgielowego, który noszony na ciele
miał chronić od „morowego powietrza”.
Oczywiście zalecane przez medyków i zielarzy woreczki nie tylko nie pomagały
w walce z dżumą, ale w niektórych przypadkach nawet szkodziły zdrowiu, ponieważ
zawierały trujące substancje. Piotr Umiastowski zachęcał do noszenia woreczka zawie
rającego arszenik. Sposób jego przygotowania był łatwy, należało jedynie pamiętać:
żeby arszenikum było ubite i z rozmaitymi produktami zmieszane i z wódką, którą serdeczną
albo z sokiem, albo z olejkiem gwoździkowym, albo spikanardowym zmieszać i uczynić twardo, jako sztukę ciasta i onę materię rozciągnąć na kształt kółka, któreby serce okrążyło i ono
kółko wysuszywszy przy gołym ciele na sercu przywiązawszy kitajką, co by jedno nie odpadło, nosić. Opisał także blaszkę wykonaną z arszeniku kryształowego, którego moc
ochronna w czasie „powietrza morowego” była sprawdzona i niezrównana. Arszeniko
we kółka i blaszki miały przede wszystkim wyciągać z człowieka „zepsute wilgotności”
i odpędzać od serca „morową parę”. Oba wymienione przez Umiastowskiego specyfiki
były podobno używane przez papieża Hadriana VI176. Skuteczność arszeniku potwier
dzał też Marcin Sokołowski, pisząc: każdy to przyznać musi, że jest jad srogi ten arszenik,
ale po staremu może nie szkodzić, bo złym złego trzeba wybawić, jako Theophrastus autor
wszystkich chemików mówi. Omne simile curatur per suum simile, tak jad jadem się wypędza i nie dopuszcza człowieka zarazić177. Zwolennikiem stosowania arszeniku w celach
profilaktycznych był także Syreniusz, który proponował sporządzić taki woreczek w na
stępujący sposób: wziąć świeżo wykopany korzeń dzięgielowy, pokroić go w cienkie
talarki i gotować pod nakryciem, następnie dodać doń arszenik i z uzyskanej w ten
sposób masy zrobić kołaczki wielkości talara, potem posypać je ambrą i zaszyć w baweł
nę. Przekonanie o skuteczności tak zrobionej kitajki autor uzasadniał takimi oto sło
wami: za doświadczoną rzecz i lekarstwo udają, nie tylko przeciwko „morowemu powietrzu”, ale przeciwko wszelkim zaraźliwym i jadowitym smrodom być ratunkiem. Ale nie
stosowano jego korzeń, który należało wykopywać na początku lata i po umyciu suszyć na słońcu.
Ziele tatarskie dodawane do wina „czyniło apetyt”, zaś syrop z tej rośliny zmieszany z miodem uśmie
rzał ból wątroby i śledziony oraz działał moczopędnie (Syreniusz, op. cit., s. 19–22).
174
Ibidem, s. 70.
175
Ibidem, s. 79.
176
P. Umiastowski, op. cit., k. 67.
177
 M. Sokołowski, op. cit., s. 36.
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dziwować się temu, ponieważ sam arszenik swą jadowitością wszelkie inne jady zatłumia
i odbija178. Przeciwnego zdania był z kolei Jan Innocenty Petrycy, który przestrzegał
przed używaniem arszeniku w celach profilaktycznych, ponieważ uważał, że jest on
trucizną i może zatruwać serce, doprowadzając do szybkiej śmierci179.
Równie niebezpieczny dla zdrowia były kolejny woreczek proponowany przez Mar
cina Sokołowskiego, w skład którego wchodziła rtęć. Wykonywano go następująco:
najpierw robiono dziurkę w orzechu laskowym, potem wlewano do środka rtęć i zaty
kano otwór lakiem. Tak uszlachetniony orzech zaszywano w jedwab i noszono na szyi
zawieszony na jedwabnym sznurku, zawsze w czasie wizyty u osób zarażonych. Kolejny,
równie oryginalny, jednak neutralny dla zdrowia specyfik, wymagał zabicia ropuchy
i wysuszenia jej na słońcu. Uzyskany z niej proszek należało włożyć do kitajki i zawiesić
na szyi180.
Przekonanie, że chorobę powodują przyjmowane w czasie oddychania miazmaty,
skłoniło nowożytnych medyków i zielarzy do opracowania specjalnych gąbek, które
należało nieustannie trzymać pod nosem i wąchać. Tradycyjnie w ich skład wchodziły
przeciwmorowe zioła, ocet lub wino. Bogatsi mogli zakupić gotową gąbkę w aptece,
natomiast najubożsi mogli przyrządzić ją ze świeżej ruty utłuczonej w moździerzu, do
danej do octu winnego i kamfory181. Stosowano również ciepły ocet winny, w którym
przez całą noc moczył się korzeń dzięgielowy lub korzeń omanowy. Skuteczną substan
cją do nasączania był też olejek sosnowy. Do wąchania można było także używać suro
wych korzeni. Syreniusz zalecał np. korzeń jeleniego ogona, wykopany w jasny, pogod
ny dzień na wschodzie niedźwiadka182. Piotr Umiastowski zachwalał natomiast
właściwości igieł sosny smolnej, które zawinięte w chusteczkę miały swoim zapachem
odpędzać „morowe powietrze”. Podobnie działać winny wysuszone i starte na proch
kwiaty róży, białego grzybienia, fiołków i wołowego języczka z dodatkiem kamfory183.
Zimą odnośne woreczki powinny zawierać proszek z ziela tatarskiego, cynamonu, goź
dzików i gałki muszkatołowej.
Nie mając czasu na szukanie i odpowiednie przygotowanie konkretnych ziół, wy
starczyło ograniczyć się do zakupu owoców, takich jak cytryny, pomarańcze czy pigwy.
Proponowano nosić je w ręku, we włosach i w brodzie. Jan Innocenty Petrycy zalecał
też „kołaczki wonne” zwane Mostardini, przywożone do Polski i sprzedawane na tar
S. Syreniusz, op. cit., s. 97.
Zalecają drudzy arszenik biały na gołym ciele przeciwko sercu nosić — pisał on w swym dziele —
jakoby mocą swą odpędzał i nie przypuszczał powietrza. Drudzy jakoby serce jadowi swemu przyuczał,
żeby mu inszy jad i zaraza nie szkodziła. Lecz rozumiem, że jest dobry kiedy który już powietrza zachwycił,
bo je podobno wyciąga własnością swoją, ale który powietrza nie ma samże arszenik zakażając serce zabija
(J. I. Petrycy, op. cit., k. 9).
180
 M. Sokołowski, op. cit., s. 40.
181
Ibidem, s. 39; S. Śleszkowski, op. cit., s. 18.
182
Syreniusz, op. cit., s. 132.
183
P. Umiastowski, op. cit., k. 48.
178
179
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gach przez Włochów i Norymberczyków. Najbogatszym mieszkańcom miast apteki
oferowały jeszcze inne proszki i wonne specyfiki. Odpowiednie recepty dla każdej pory
roku spisał w swoim traktacie Piotr Umiastowski. Latem gałki takie powinny zawierać:
sandalorum, kwiat czerwonej róży, proch z czerwonego korala, zeodariak184, kwiaty
grzybienia białego, drzewo aloesowe, mech wodny, kamforę, olejek fiołkowy lub róża
ny, zaś zimą potrzebny był m.in. cynamon, goździk indyjski, gałka muszkatołowa,
czosnkowe ziele, goryczka, myrra, styratis calamitae185, mech, olejek goździkowy i wino
malmatico186. Właściwie dobrane składniki wkładano w złoty, srebrny lub drewniany
pojemniczek z dziurkami, zrobiony na kształt jabłka, albo zaszywano w kitajkę. Najpo
pularniejsze były jabłka pomambrowe, w skład których wchodziła roślina zwana ambrą
oraz, jako dodatek, zielony piołun, goździki i bazylia. Gąbki, pachnące jabłka i worecz
ki należało zawsze nosić przy sobie i często wąchać; jednak by nie nabawić się bólu
głowy, postulowano zaniechać tej czynności tuż po obiedzie187. Gąbki powinno się
nasączać codziennie lub najwyżej co trzeci dzień188.
Powszechnie wierzono w ochronne działanie kamieni szlachetnych, które zaleca
no nosić na rękach, szyi lub piersiach. Za najskuteczniejsze przy tym uznawano: car
bunculus, rubiny, granaty, szmaragdy, szafiry, hiacynty i gagatki. Dokładne opisy wła
ściwości tych kamieni szlachetnych znajdujemy w zielnikach. I tak, Hieronim
Spiczyński proponował np. w czasie epidemii noszenie carbunculusa, dzisiaj zwanego
granatem — kamienia o charakterystycznym czerwonym kolorze, który, jak pisał,
w ciemnościach świeci jakoby ognisty wągl, poza tym jacincus [hiacynt], który noszony na
sercu wzmacniał je, oraz szafir, ponieważ wrzody, które bywają czasu powietrza morowego
jednym dotknięciem uzdrawia189. Sproszkowane drogocenne kamienie dodawano także
do lekarstw. Najpopularniejszy był proszek z pereł lub perły rozpuszczone w occie, któ
re zdaniem medyków miały wzmacniać serce i żołądek oraz siły żywotne człowieka.
Sebastian Śleszkowski, który za najlepsze uznawał leki najprostsze, polecał połykać
sproszkowany wraz z driakwią szmaragd, hiacynt, a także biały bursztyn190.

Ostryż cytwarowy (curcuma zeodaria) to roślina z rodziny imbirowatych, występująca w połu
dniowej Azji, uprawiana w obszarze okołorównikowym, głównie w Indiach, Malezji, na Cejlonie.
Jej liście są długie, zielone, z purpurową plamą, zaś kwiaty żółte (Encyklopedia zielarstwa...,
s. 401–402).
185
 Jest to sproszkowana kora i wiórki, które są produktami ubocznymi przy otrzymywaniu balsamu
— styraksu — z ambrowca wschodniego. Z powodu miłej woni dodawano je do różnych plastrów
i balsamów. Do dnia dzisiejszego służy jako kadzidło, zwłaszcza w kościołach greckich (Encyklopedia
zielarstwa..., s. 95).
186
P. Umiastowski, op. cit., k. 48.
187
M. Siennik, op. cit., s. 479.
188
 M. Sokołowski, op. cit., s. 79.
189
H. Spiczyński, op. cit., s. 169.
190
S. Śleszkowski, op. cit., s. 25.
184
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W celach profilaktycznych radzono przed wyjściem z domu wypić na czczo nie
wielką ilość alkoholu. Bardzo popularne było wino i wódka piołunkowa, piwo gotowa
ne z czosnkowym zielem oraz utłuczone ziele i korzeń werbeny dodane do jakiegokol
wiek napoju. Ludziom ubogim zalecano natomiast wypijać codziennie rano jedną łyżkę
wódki z zajęczego maku191. Stefan Falimirz uznawał wódkę dębową i piołunkową za
skuteczny lek chroniący przed zarażeniem się192, zaś Syreniusz zalecał picie przez kilka
dni wódki szczawiowej zmieszanej z białym winem i tak zwaną glinką pieczętowaną,
wódkę z opichu skalnego, wódkę z koziej ruty, wino granatowe z driakwią i szczawiem,
wino, w którym gotowano ziele świętego Piotra, lub ziele zwane kurzym morem albo
proch z dzięglu z winem lub z wódką różaną. Dzieciom do lat pięciu oraz ludziom sta
rym podawano codziennie jedną, dwie łyżki wódki, gotowanej w szklanym naczyniu,
wraz ze świeżo pokrojonym dzięgielem z dodatkiem cukru. Występujący w wielu recep
tach proch z korzenia kurzego ziela dodawano również do wina, które chronić miało
od zarażenia się. Wina i wódki stosowane profilaktycznie, przed lub po powrocie z mia
sta, najczęściej przyprawiano antymorowymi ziołami. W zielnikach znajdujemy niezli
czone gatunki napoi alkoholowych, w których skład wchodziły najwyżej dwa, trzy ro
dzaje ziół. Były one łatwe i szybkie do przyrządzenia. Zdarzają się też bardziej
skomplikowane przepisy. Jeden z nich opisał Syreniusz. W skład zalecanego przez nie
go wina wchodziło aż osiemnaście ziół: piołun, mniszek dobry, korzeń podróżnika
i iwinki pachnącej193, wierzchołki z rutewki, pęczek z jabłek cytrynowych, kwiaty wo
łowego języczka, gwoździków polnych, wężowego mordu i jelenich języczków194, ko
rzonki goździków polnych, korzenia borakowego, dyptanu białego, jaskółczego ziela,
benedyktowego ziela i kurzego ziela, skórki z jabłek cytrynowych. Wszystkie te skład
niki należało pokroić, włożyć do woreczka i zanurzyć w winie. Zalecano pić jeden kie
liszek tego specyfiku tuż po zjedzeniu chleba ze słonym masłem, jedynie w chłodne dni,
ponieważ napój bardzo rozgrzewał. W czasie upałów wystarczyło dodać do niego wód
ki szczawikowej lub podróżnikowej195.
Równie oryginalna była propozycja Marcina Siennika. Choć podana przez niego
receptura na przeciwmorowe wino nie miała aż tak wielu składników, sposób jego
przyrządzania był jedyny w swoim rodzaju. Należało bowiem włożyć do wina zawinięte
w chusteczkę suche kwiaty borakowe, wołowego języczka, muszkatałowe, spadału
 Roślina o bardzo wykrojonych liściach, podobnych do liści koriandru, oraz czerwonych kwiatach
z czarnymi pręcikami, korzeń okrągły z wieloma odnóżkami. Rośnie między zbożami, działa nasennie
i przeciwbólowo (Syreniusz, op. cit., s. 876–879).
192
S. Falimirz, O ziołach y o mocy ich, Kraków 1534, k. 6–9.
193
 Roślina gęsto porośnięta drobnymi listkami o żółtych kwiatach, rosła na łąkach, w miejscach
dobrze nasłonecznionych. Miała ładny, intensywny zapach (Syreniusz, op. cit., s. 835).
194
 Roślina o charakterystycznych długich, ciemnozielonych liściach wyrastających bezpośrednio
z korzenia. Jej smak był cierpki, trochę kwaskowaty. Ziele rosło w lasach między skałami, w miej
scach zacienionych bądź nad potokami (Syreniusz, op. cit., s. 693–694).
195
Syreniusz, op. cit., s. 354.
191
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czerwonego i szafranu, następnie rozpalić złote blaszki i ugasić je w owym winie, które
w ten sposób przygotowane wystarczyło już tylko wypić196. Z kolei Piotr Umiastowski
podawał inny sposób sporządzenia specjalnej wódki chroniącej przed zarazą. Do do
wolnej ilości alkoholu należało dodać niemal wszystkie zioła o działaniu przeciwmoro
wym: cytwar, lakrycję197, gałgan, ziele tatarskie, imbir, korzeń dzięgielowy, korzeń bie
drzeńcowy, cynamon, anyż, polej, macierzą duszkę, miętkę, rutę, majeran, suchą różę,
szałwię, bukwicę, rozmaryn i borak oraz wedle życzenia proch królewski, dostępny
w aptekach. Wszystkie te zioła należało moczyć w wódce przez pięć dni i nocy, ko
niecznie w zamkniętym naczyniu. Następnie wystarczyło tylko przepuścić roztwór
przez alembik198. Tak przyrządzoną substancję zalecał Umiastowski przyjmować co
dziennie rano po jednej łyżce, w chłodne dni.
Istniał też specjalny napój dla grabarzy i tragarzy, zajmujących się zwożeniem i grze
baniem zmarłych na dżumę. Marcin Sokołowski radził im pić rano i wieczorem ocet
winny z liśćmi krwawnika i ruty lub piwo, w którym moczono kurze ziele199. Za skuteczne
uznawano także soki, syropy i konfekty, czyli zioła smażone z cukrem. Syrop lub konfekt
ze szczawiku nie tylko gasił pragnienie, lecz również wzmacniał serce i chronił od „moro
wego jadu”. Dzieciom zalecano podawać konfekt z rutewki200. Od zarazy chronić miał
również konfekt szczawiowy lub borakowy z trzema kroplami olejku dzięgielowego201.
M. Siennik, op. cit., s. 478.
Niewielki krzak gęsto porośnięty małymi, podłużnymi listkami; jego kwiaty miały modry kolor, zaś
korzeń z wierzchu był czarny, a wewnątrz żółty. W Polsce wysiewano go w ogrodach. Do celów leczni
czych lakrycję należało zbierać we wrześniu przy pełni Księżyca (Syreniusz, op. cit., s. 651–654).
198
Alembik (arab. al–ambik, łac. alambicum) — aparat (piec) destylacyjny używany przez alchemi
ków; składał się z kotła, hełmu (pokrywy) i rury chłodzącej przytwierdzonej do tegoż hełmu. Para
z podgrzewanego kotła dostawała się do rury oziębianej z zewnątrz wodą, gdzie skraplała się; nazwa
alembik przetrwała do końca XIX w. Inne sposoby przyrządzania wódki znajdujemy w zielniku au
torstwa Marcina Siennika, który pisał: Też niektórzy samem słońcem dosyć szlachetne i pożyteczne czynią wódki, a zwłaszcza z kwiatu woniającego, nakładą go do szklanicy pełno, ale szklanice są z długimi
szyjkami, a tak nakładwszy go obrócą jedną szyję szklanicy do drugiej, ale próżną na spodek podstawią,
a z kwieciem na wierzchu, a tu gdzie się szklanice schodzą oblepią czym, iżby para albo wonia nie wyszła,
a tak przez kilka dni dadzą stać na słońcu gorącym, a od słońca wszystka wodność z kwiecia wynidzie
w spodnią bańkę. A nie będzie tak wodnia i światła jako co przez ogień działają, ale gęsta i wonią tego
kwiatu mając i barwę. A też najszlachetniejsza i w lekarstwie najpożyteczniejsza, bo mocnie sprawuje.
W pochmurne dni można było: okładwszy na jakie naczynie ziela z wierzchu ogniem przystawia, a tak
wódka przez chustę na dół do naczynia wyciecze (idem, op. cit., s. 232). Najłatwiejszy sposób wymagał
posiadania glinianego naczynia, do którego wkładano drugie, mające liczne otwory. Do jednego
wlewano wódkę, w drugim umieszczano zioła. Garnek szczelnie zamykano, wkładano do rozgrzane
go pieca, wyjmowano po ostygnięciu.
199
 M. Sokołowski, op. cit., s. 40.
200
Bylina z rodziny jaskrowatych, o drobnych, fioletowych kwiatach, zebrana w rozpierzchłą wiechę
(Encyklopedia zielarstwa..., s. 495).
201
W zielniku Syreniusza znaleźć można przepis na przyrządzania olejku dzięgielowego. Należało
pokroić i potłuc jeden funt suchego dzięgielu, dodać garniec wody studziennej, nakryć i moczyć go
196
197
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Za wyjątkowo skuteczny uważano sok z korzenia dziewanny202, który nie tylko miał
ustrzec przed zarażeniem się, ale także leczył chorych. Piotr Umiastowski uważał, że jest
to antidotum na wszelkie trucizny, i podawał jako przykład zachowanie łasicy, która
ukąszona przez węża, by ratować swoje życie, natychmiast szuka dziewanny203. Działanie
soku z włoskiego bobu zachwalał z kolei Marcin z Urzędowa, bowiem: gdyby dać tego
ziela dzieciątku niedawno narodzonemu nieco wypić, tedy po tym czasu wszystkiego żywota jad
mu się nie zawadzi żaden204. Napój najmniej smaczny dla podniebienia proponował nato
miast Sebastian Petrycy: Drudzy też urynę własną piją, co acz brzydka rzecz, jednak dla
zdrowia i z trzewika cudzego, a każdy swemu lepiej woli205.
Podczas przebywania na wolnym powietrzu oraz w czasie rozmowy z innymi ko
nieczne było żucie korzeni lub liści różnych ziół. Radzono np. trzymać w ustach su
rowy lub moczony w occie dzięgiel206, gryźć korzeń omanowy, imbir, werbenę, kolen
drę lub trzymać pod językiem cytwar, cytrynowe skórki207 albo róg jednorożca208.
W przypadku korzeni należało je stopniowo połykać. Po powrocie z miasta lub po
wizycie u chorych radzono zjeść owoce jałowca moczone w winie lub mirrę w potra
wach albo ciepłym winie.
Na stan zdrowia wpływała również postawa psychiczna. Według nowożytnych me
dyków lęk przed śmiercią i nieustanne myślenie o zarazie tylko zwiększało prawdopo
dobieństwo zarażenia się. Piotr Umiastowski twierdził, że bojaźliwi czasem od samej
bojaźni umierają, nie tylko od powietrza209. Sparaliżowani strachem ludzie najmniejszy
ból głowy lub innej części ciała traktowali też jako zwiastun nadchodzącej śmierci. Nie
powinno się jednak zbytnio weselić, gniewać i smucić, ponieważ emocje te osłabiały
serce. Poza tym dochodziło do rozszerzenia się porów skórnych, przez które mógł wnik
nąć „jad morowy”210.

przez pięć do sześciu dni. Następnie gotować na wolnym ogniu. Do rury alembikowej przystawić
odpowiednie naczynie szklane i rozpocząć destylację. Po wydestylowaniu kwarty wody, należało ją
odlać i zakryć, aby nie wywietrzała. Ponownie odstawić do wydestylowania, a gdy się ostatek wypali,
osobno schować aż olej wzgórę wspłynie (idem, op. cit., s. 94).
202
 Roślina porośnięta dużymi i szerokimi liśćmi, jej kwiaty składały się z pięciu bladożółtych płat
ków, zaś biały korzeń był długi i twardy. Dziewanna rosła na jałowej ziemi w miejscach nasłonecz
nionych. Według Syreniusza sok i wódka z tej rośliny chroniły przed zarażeniem się dżumą (Syre
niusz, op. cit., s. 1419–1421).
203
P. Umiastowski, op. cit., k. 48.
204
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 290.
205
S. Petrycy, op. cit., k. 12.
206
S. Śleszkowski zalecał go jedynie zimą (idem, op. cit., s. 17).
207
Ibidem, s. 15–17.
208
 M. Sokołowski, op. cit., s. 40.
209
P. Umiastowski, op. cit., k. 58.
210
S. Śleszkowski, op. cit., s. 34–35.
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F. Oczyszczanie organizmu
Profilaktyczne oczyszczanie organizmu miało przede wszystkim usunąć zeń szkodli
we wilgotności. Przy pomocy leków przeczyszczających i upuszczania krwi przygotowy
wano też ciało do przyjęcia odpowiednich leków. Najwięcej wątpliwości budziła sku
teczność dokonywania upustów krwi211. Wraz ze zbliżaniem się XVIII w. zwolenników
flebotomii było coraz mniej. Natomiast autor poradnika medycznego z początku
XVI w. Maciej Miechowita bez żadnych wątpliwości zalecał regularne upuszczanie
krwi, ponieważ upust przewietrzał serce i oddech212. Poza tym zbyt duża ilości krwi w or
ganizmie mogła jego zdaniem ulec zepsuciu i wywołać chorobę, a także ugasić „przyro
dzone ciepło”. Identyczny pogląd reprezentował Marcin Siennik, który proponował
regularne upusty krwi z żyły zwanej medianą, najlepiej w czasie wiosny. Siennik pod
kreślał też, że latem należy upuszczać krew tylko po wschodzie słońca, ponieważ tem
peratura otoczenia jest wtedy stosunkowo niska. Zalecał upuszczać krew tak długo, aż
pacjent poczuje się słabo213. Odmienne poglądy reprezentowali XVII–wieczni lekarze,
którzy stosowali upuszczanie krwi jedynie u osób zarażonych, jednak nawet wówczas
otwieranie żyły starali się zastąpić stawianiem baniek. Wyjątkiem był Marcin Soko
łowski, który pisał: W czas trzeba krwi upuszczać, a nie dopiero wtedy, gdy się już zarazisz,
a po tym strzec się konstypacji, która duszę zamyka, albo raczej spiritus vitales zamiera, że
w żyłach się nie mogą rozchodzić, dlatego gwałtem zaduszają człowieka214. Sebastian Petry
cy twierdził z kolei, że najkorzystniej jest wówczas, gdy organizm sam oczyszcza się
z nadmiaru wilgotności, krwi, flegmy i substancji toksycznych poprzez mocz, stolec
i krwawienia miesięczne. Za zgodne z naturą i korzystne dla zdrowia uważał katar, krew
z nosa i z odbytu oraz biegunki, jeżeli zdarzały się regularnie, w miesięcznych odstę
pach. Dopiero gdy organizm nie mógł sam poradzić sobie z usunięciem z ciała substan
cji szkodliwych, w celu uniknięcia choroby należało wspomóc go, stosując leki prze
czyszczające, klistery i upusty krwi.
Upuszczenie krwi w celach profilaktycznych poprzedzone było zwykle oczyszcze
niem organizmu z nieczystości, trwającym około trzech, czterech dni215. Aby zmniej
szyć ilość szkodliwych wilgotności, zalecano np. wypicie nalewki przyrządzonej z pięciu
szczypt216 pokrojonych liści bukwicowych, borakowych i wołowego języczka, czterech

Były one popularne już od czasów starożytnych. Galen jako pierwszy ze starożytnych lekarzy
określił ich częstotliwość i ilość upuszczanej krwi (Historia medycyny, s. 101–102).
212
 M. Miechowita, op. cit., k. 6–7.
213
M. Siennik, op. cit., s. 477.
214
 M. Sokołowski, op. cit., s. 46.
215
Zalecano to w szczególności osobom skarżącym się na brak apetytu i odczuwającym mdłości.
216
W dawnych taksach, poza najczęściej używanymi jednostkami wagowymi, znajdujemy również
określenia masy takie jak: garście, łac. manipulus, równe od 4 do 6 drachm (od 15,024 g do 22,536 g),
szczypty, łac. pugillus, odpowiadające od pół do jednej drachmy (od 1,878 g do 3,756 g). Zob. Historia medycyny, s. 200–201.
211
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szczypt liści senesowych217, jednej szczypty anyżu oraz dwudziestu śliw węgierskich
albo pół garści czereśni. To wszystko należało gotować w dowolnej ilości wody, następ
nie przecedzić, odmierzyć pół kubka i zmieszać z różanym elektuarzem218. W zależności
od pory roku należało dodać rabarbaru (latem) lub trociszki z modrzewiowej gąbki
(zimą). Dobrze wymieszany roztwór pozostawiano do rana. Po podgrzaniu i wypiciu
tego lekarstwa zalecano przepłukać usta wodą z octem lub małmazją oraz zjeść cyna
mon bądź anyż w cukrze. Nie wolno było po tym spać ani jeść ciężkostrawnych potraw.
Po upływie trzech dni, a niekiedy nawet już następnego ranka, Umiastowski sugerował
upuszczenie krwi: wiosną i latem z prawej ręki, jesienią i zimą — z lewej. Niestety, nie
precyzował, ile krwi powinno się upuścić, pozostawiając tę decyzję balwierzowi219.
Dokładne oczyszczenie ciała gwarantować miało skuteczniejsze działanie leków
przeciwmorowych. Na początku epidemii Sebastian Petrycy radził generalne przeczysz
czenie, które powinien przeprowadzić lekarz, zaś potem comiesięczne lub cotygodnio
we oczyszczanie, przy pomocy samodzielnie przygotowanych środków lub gotowych
lekarstw zakupionych w aptece. Stosując zalecane medykamenty, nie zawsze osiągało
się zamierzony cel. Zdaniem Marcina Sokołowskiego, gdy miesiąc był w znaku Byka,
Lwa, Panny lub Wodnika, lekarstwa przeczyszczające nie działały. Zachowanie ostroż
ności sugerował on też w czasie ostrej zimy i w bardzo gorące dni. Gdy Mars i Jupiter
nie dominowały, medyk ten zalecał środki oczyszczające krew i wątrobę, zaś przy sła
bym Merkurym można było skutecznie oczyszczać płuca i piersi220. Zbytniemu prze
czyszczaniu organizmu nie powinny być poddawane małe dzieci, chłopcy, którzy nie
osiągnęli szesnastego roku życia, oraz dziewczęta przed czternastym rokiem życia.
W przypadku niemowląt można było użyć przeczyszczających kołaczków z rabarbaru,
cynamonu i soku różanego221. Rodzaj proponowanych środków zależał oczywiście od
kompleksji. I tak, cholerykom dawano sześć łutów manny zmieszanej z piwem lub roz
drobniony rabarbar, zaś do polewek mięsnych, śliwkowych i z kurczaka dodawano im
aloes lub syrop różany. Flegmatykom zalecano z kolei piwo lub polewkę z prochem
Mechoaka, melancholikom podawano senes w listkach z odrobiną kminku lub proszek
diaburbit, a sangwinikom pozostawało tylko upuszczenie krwi. Niezależnie od kom
pleksji Sebastian Śleszkowski sugerował oczyszczanie organizmu dwa, trzy razy w tygo

Syreniusz opisał dwie odmiany tej rośliny: wschodni, przywożony z Egiptu, o wąskich, spicza
stych liściach koloru zielonego i żółtych kwiatach, oraz zachodni, sprowadzany z Włoch, o krótszych
i bardziej zaokrąglonych listkach. Do celów lekarskich zalecano stosować senes wschodni, ponieważ
miał mocniejsze działanie (idem, op. cit., s. 835–836).
218
Był to roślinny roztwór służący do wyrobu wieloskładnikowych lekarstw lub gotowych leków,
o mazistej konsystencji, produkowany z części roślin, cukru lub miodu (Słownik polszczyzny XVI
wieku, red. M. R. Mayenowa, 1976, t. 6, s. 135).
219
P. Umiastowski, op. cit., k. 60–61.
220
 M. Sokołowski, op. cit., s. 63.
221
S. Śleszkowski, op. cit., s. 25–27.
217
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dniu. Za godne polecenia uznawał aloes, mirrę i szafran oraz terpentynę222. Osobom
niemającym hemoroidów Jan Innocenty Petrycy zalecał z kolei ulepek podróżnikowy
z rabarbarem lub moczony w winie agarik, inaczej zwany modrzewiową gąbką223. Lu
dzie ubodzy mogli natomiast sporządzić sobie wywar z garści kory brzozowej, z dodat
kiem szczypty kminu polnego lub imbiru. Dolany do piwa i spożywany w ilości nie
większej niż jedna kwaterka był on wyśmienitym środkiem przeczyszczającym. Iden
tyczne właściwości posiadał wywar z kory kruszyny.
Wyjątkowe porady znajdujemy w tym względzie u Piotra Umiastowskiego, który
w celu pozbycia się nieczystości, ochrony serca przed zaraźliwymi wilgotnościami, i co
za tym idzie ustrzeżenia się przed zarazą, sugerował, zaraz po przeczyszczeniu, przypala
nie żelazem. Rozżarzonym kawałkiem metalu należało dotknąć skóry na rękach i na
nogach, cztery palce od ramion bądź kolan. Tym, którzy bali się bólu, proponował
uczynić w tych samych miejscach lub na dłoniach pryszcze: Robaczków, które zowią
Cantarides, weźmi prochu ubitego subtelnie jako grosz polski zawarzy, prochu gnoju gołębiego, prochu nasienia gorczycy czerwonej równe części, to jest obojga tego jako dwa półgrosze
polskie, ciasta kwaśnego z dzieże jako dwa orzechy laskowe, i w to ciasto przylej trochę octu
dobrego i (...) ciasto bardzo dobrze zmieszaj, a zmieszawszy one prochy przymieszaj i prawie
dobrze jedno z drugim zmieszać, i na płócienku gęstym jako grosz który zową czwartak,
a choćby trochę więcej nie zawadzi, rozciągnąć i tak przykładać na pomienionych miejscach,
a chustkę przywiązać i tak długo nosić, ażby pryszcz albo pęcherz uczynił się224. Najczęściej
trwało to osiem, dziewięć godzin. Po ukazaniu się pryszcza należało go rozciąć lub prze
kłuć igłą225. Następnie na zmienione miejsca przykładać trzeba było olejek różany,
ubity z kurzym żółtkiem. Złym objawem był nieprzyjemny zapach dochodzący z rany,
ponieważ oznaczało to, że pacjent jest już zadżumiony. Powyższą czynność sugerowano
powtarzać, gdy istniało wysokie ryzyko zachorowania. Przed kolejnym zabiegiem po
wstałe w wyniku przypalania żelazem rany powinny dobrze zagoić się. W tym celu za
lecano przykładać żółtka kurze z solą, korzeniem omanowym lub rzodkwią oraz liść
chrzanowy, posmarowany miksturą zrobioną z tłuczonych fig, aloesu i wina226.

G. Leki przeciwmorowe
Po dokładnym oczyszczeniu organizmu ze szkodliwych substancji lekarze propono
wali leki i konfekty, które systematycznie miały likwidować „wilgotności” oraz wzmac
niać serce. Dobór odpowiedniej konsystencji tych leków wymagał bardzo dobrej zna
Ibidem, s. 19–21.
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 8.
224
Pryszcze wywoływał także świeżo starty korzeń jaskrowy i czosnek (P. Umiastowski, op. cit., k. 69).
225
Z kolei H. Spiczyński proponował otwierać pryszcze przy pomocy ziół: Pryszcz jeśli chcesz odtworzyć tak uczyń. Weźmi ziela polnej driakwi, ziarn skoczkowych większego, kosztywalu większego, soli, to
wszystko stłucz z sadłem wieprzowym, ale sadła niewiele bierz, przykładaj na pryszcz, goi się pod tym
(idem, op. cit., s. 215).
226
Ibidem, s. 215.
222
223
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jomości astrologii. Jej znawcą był m.in. Marcin Sokołowski, który radził swoim
czytelnikom: Gdy się trafi, że Jupiter z Księżycem conjunctionem bierze, tedy w ten czas już
lekarstwo bardzo słabo będzie operowało, bo na ten czas natura człowiecza jest osobliwie
mocna. W Raku dobrze lekarstwa w konfekcie przyjmować abo w elektuariach brać, w Rybach zaś pigułki lepsze, w Niedźwiadku w trunku, w Pannie i Wadze klistery dobrze dawać227. W celu zwiększenia skuteczności działania środków profilaktycznych zalecano
przyjmować raz leki złożone, innym razem — zawierające tylko jeden składnik. Kryty
kowano też przyjmowanie ich na własną rękę lub za namową alchemików i szarlata
nów. Zalecając określone medykamenty, dokładnie określano dopuszczalną ich ilość,
często podawano też porę dnia i informację, czego nie wolno lub co powinno się robić
po zażyciu danego specyfiku. Niekontrolowane branie leków mogło bowiem doprowa
dzić w najlepszym przypadku do mdłości, w najgorszym — do zatrucia organizmu228.
W omawianych traktatach i zielnikach znajdujemy zarówno leki do sporządzenia
w domu, jak i takie, które należało zakupić w aptece. Piotr Umiastowski podawał np.
skład proponowanych lekarstw wraz ze sposobem ich przyrządzania. Zakup składników
i samodzielne przyrządzenie leku obniżało oczywiście jego cenę.
Za najskuteczniejszą w walce z „morowym powietrzem” uznawano driakiew we
necką, będącą spolszczoną nazwą teriaku, oraz mitrydat. Wierzono, że ich przyjmowa
nie wzmacnia „przyrodzone ciepło”, które może pokonać „jad morowy”. Jan Innocen
ty Petrycy pisał: Właśnie na powietrze pospolicie używamy takowych rzeczy, które skrytym
jakimś sposobem wzajem tajemną onę i skrytą zarazę gubić i do wnętrza nie przypuszczać
moc mają. Takowe są: abo truciennę w sobie mają: taki jest olejek skorpionowy, jaszczurczy,
driakiew, mithridatium, który używając przeciwko truciznom król Mithriades żadną miarą
kiedy się potem chciał otruć nie mógł229. Za twórcę driakwi weneckiej uznaje się Andro
macha, nadwornego lekarza cesarza Nerona. Znany mu zapewne mitrydat poszerzył on
do osiemdziesięciu dziewięciu składników, wprowadzając m.in. opium i sproszkowane
żmije z rodzaju Vipers, żyjące w okolicach gór położonych na południowy wschód od
Padwy. Wszystkie składniki mieszano z terpentyną i winem, nadając preparatowi kon
systencję ciasta, które przechowywano w majolikowych lub cynowych naczyniach.
Produkcja tego leku wymagała zezwolenia, które wydawały m.in. uniwersytety w Wit
tenberdze i Padwie. W Polsce teriak mógł być sprzedawany także przez kramarzy, na
tomiast prawo rozprowadzania mitrydatu mieli tylko aptekarze230. Autorzy zielników
i poradników medycznych nie podawali sposobu przyrządzania tych leków. Jedynie
w zielniku Syreniusza, przy opisie poszczególnych roślin, znajdujemy wzmianki, że
dane zioło było częścią składową tego leku. I tak, wymienił on: dyptan231, nasiona ka
 M. Sokołowski, op. cit., s. 64.
S. Śleszkowski, op. cit., s. 22.
229
 J. I. Petrycy, op. cit., k. 6.
230
W. Roeske, Teriak — najstarszy lek złożony, „Acta Poloniae Pharmaceutica” 1963, t. 20, nr 3.
231
Syreniusz, op. cit., s. 107.
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letki232, doronik, zwany też serdecznym korzeniem, który także wchodził w skład mi
trydatu233, wódkę z korzenia goryczkowego234oraz korzeń fiołkowy235. Driakiew wenec
ką lub mitrydat proponowano rozpuszczać w wódce borakowej, podróżnikowej lub
różanej albo mieszać z konfektem borakowym, różanym lub fiołkowym i spożywać dwa
razy w tygodniu. Piotr Umiastowski uważał, że jednorazowo można użyć driakwi lub
mitrydatu tyle co orzech włoski zawarzy236; mniejszą ilość, odpowiadającą wadze ziarnka
grochu, proponował z kolei Sebastian Petrycy237.
Ludziom ubogim proponowano wiele środków zastępczych, o rzekomo równie sku
tecznym działaniu. I tak, Syreniusz polecał nasiona rzodkwi z winem białym oraz czo
snek, co ludziom wiejskim za driakwię służy. W aptece można było również zakupić tań
szą driakiew, zwaną dieteseron, oraz wiele proszków. Jednym z najpopularniejszych był
Bolum Armenum, który zgodnie z opisem Stefana Falimirza wyglądem przypominał
czerwoną glinkę238. Najczęściej zalecano podawać go z wódką borakową, szczawiową,
różaną lub z białym winem. Był także składnikiem wielu leków przeciwmorowych. Re
gularne przyjmowanie Bolum Armenum miało wzmacniać organizm i ochraniać serce
przed „jadem morowym”239. Za równie skuteczną uważano terra sigillatę, którą w ce
lach profilaktycznych spożywano z winem240. Jej skuteczność potwierdzał Marcin
z Urzędowa, pisząc: Gdyby przed wzięciem jakiego jadu wziął tej glinki, tedy wnet jad wyrzuci wracaniem241. Wielu medyków chwaliło też skuteczność prochu z kamienia zwa
nego Bezahar (Bezoar), który chronił nie tylko od „jadów morowych”, ale także rato
wał ludzi ukąszonych przez jadowite zwierzęta242. Proch z niego podawano w różnych
Łodyga tej rośliny porośnięta była wąskimi liśćmi i białymi, drobnymi kwiatkami. Ziele rosło
między zbożem, na pagórkach i w miejscach kamienistych (Syreniusz, op. cit., s. 1210–1212).
233
Ibidem, s. 1389.
234
Ibidem, s. 645.
235
Ibidem, s. 7.
236
P. Umiastowski, op. cit., k. 62.
237
S. Petrycy, op. cit., k. 11.
238
S. Falimirz, op. cit., k. 36–37.
239
Zdaniem Marcina z Urzędowa Bolum Armenum to była ziemia z wyspy Lemnia, którą zbierano na
górze, gdzie upadł Vulcanus, gdy Jowisz zepchnął go z nieba. W Polsce glinka sprzedawana pod tą
nazwą nie była prawdziwym Bolum Armenum, tylko terrą sigillatą (idem, op. cit., s. 404).
240
Terra sigillata to ziemia okrzemkowa. B. Kuźnicka, Historia leków naturalnych, Warszawa 1986,
t. 1, s. 175.
241
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 412.
242
Bezahar, przez nowożytnych medyków zwany też bezoarem, to kulisty twór, koloru żółtego, wystę
pujący w żołądku zwierząt przeżuwających, powstały z niestrawionych cząstek pokarmu i włosów zlizy
wanych przez zwierzęta. Nazwa tego kamienia pochodzi od perskiego słowa bad sahr — chroniący
przed trucizną. Uważany był za skamieniałe łzy jelenia, wierzono też, że powstaje on w głowach lub
w żołądku węży. Ekstrakcji należało dokonywać ostrożnie, tak aby nie dotknąć kamienia dłońmi —
wówczas posiadał całą swoją moc. W postaci proszku dodawano go m.in. do leków przeciwmorowych,
noszony jako amulet miał zabezpieczyć przed zarażeniem się dżumą (Encyklopedia zielarstwa..., s. 57).
232
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napojach; kamień noszono także jako naszyjnik lub oprawiano w pierścienie. Hiero
nim Spiczyński proponował ssać ten Bezoar, przebywając w miejscach, gdzie łatwo
można było się zarazić. Działanie tego specyfiku polegało na tym, że „jad morowy”
usuwany miał być z organizmu wraz z potem. W jego skuteczność w czasie epidemii
wątpił Sebastian Śleszkowski, który pisał: nie czyni tego w tej chorobie, czego po nim
chcą243.
Podobne właściwości i moc miał mieć kamień, który powstawał w kąciku oka jele
nia. Proces jego tworzenia dokładnie opisał Piotr Umiastowski: Jelenie wielką starością
zgrzybiali węże pożerają, z których jedzenia wężów odmładzają się. Ale kiedy one węże pożrą
dla onej trucizny, aby ją zwyciężyli (...) w rzecznej wodzie pogrążają, tylko z wody głowę
wyniozwszy, a tam na ten czas niejaka wilgość z oczu ich do kącików, które przy oczach są,
ścieka się; która wilgość tamże od gorącości słonecznej w kamienie obraca się, które tak
wielkie bywają jako żołądź. A gdy one wychodzą z wody, nic nie czując swojej naturze przeciwnego, on kamień, jako powiadają, natychmiast z kącików ich oczów na ziemię spada244.
Kolejny proszek powszechnie zalecany w czasie zarazy to tzw. proch Matthiolusa, któ
ry zawierać miał proszek rogu jednorożca245, rogu jelenia246, czerwonych korali oraz
proch dyptanowy. Tradycyjnie podawano go w napojach, najczęściej w winie.
Wiele proszków można było nabyć w aptece. Jednym z nich był proch królewski,
który podawano w winie, wódce podróżnikowej albo różanej lub w occie247. Specyfik
ten był powszechnie znany i dlatego autorzy traktatów i zielników nie podają jego
składników. Znamy natomiast ingrediencje innego specyfiku, zwanego żydowskim. Do
jego przygotowania potrzebowano: cynamonu, zeodariaku, Bolum Armenum, nasienia
szczawiu, korzenia dyptamu, kości z serca jelenia oraz prochu ze szmaragdu, rubinu,
granatu i szafiru248.
Syreniusz polecał również proszki nazywane solami. Sposób ich uzyskiwania przed
stawił na przykładzie soli piołunowej: Suchy piołun na proch spalić, dodać wody deszczoS. Śleszkowski, op. cit., s. 25.
P. Umiastowski, op. cit., k. 61–62.
245
Był poszukiwanym przez stulecia specyfikiem, któremu przypisywano wszechstronne właściwości
lecznicze. Swoją sławę zawdzięcza dwóm lekarzom starożytnym — Ktesiasowi i Megasthenesowi.
W czasie swej podróży do Indii mieli oni widzieć zwierzę z wyglądu podobne do konia, z którego
czoła wyrastał wielki róg. Dla tubylców ten właśnie róg stanowił cenny surowiec, z którego przyrzą
dzano „cudowny lek”. Historia o istnieniu jednorożca jest tylko legendą. Obecnie przypuszcza się,
że specyfik zwany „rogiem jednorożca” mógł być zębem pewnego gatunku wieloryba, nazwanego
narwalem (Historia medycyny, s. 186).
246
 Marcin z Urzędowa opisywał, jak zrobić proch z rogu jelenia. Wystarczyło róg ten piec w piecu,
aż zbielał i następnie dokładnie go potłuc (idem, op. cit., s. 439).
247
Hieronim Spiczyński zalecał proszek królewski tylko osobom zarażonym. Autor poradnika poda
wał skład tego proszku. I tak, w celu jego przygotowania potrzeba było trzech łutów korzenia dypta
nu, korzenia goryczkowego, korzenia przerwipępowego, terra sigillata i dwóch łutów korali białych.
Wszystkie składniki należało zemleć i dokładnie wymieszać (idem, op. cit., s. 212).
248
P. Umiastowski, op. cit., k. 63.
243
244
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wej lub studziennej, warzyć i przez worek jako ług przecedzić, potem znowu warzyć do
ostatecznego wywrzenia jak sól tylko zostanie249. Poza solą piołunową za skuteczną w wal
ce z zarazą uznawał też sól z lubczyku, z korzenia zwyciężyjada, z dzięgielu, z biedrzeńca
oraz z korzenia kozłka wielkiego. W większości przypadków po wypiciu takiego napoju
należało pocić się przynajmniej przez trzy godziny.
Wśród proponowanych przez medyków i zielarzy środków przeciwmorowych ważne
miejsce zajmowały lekarstwa przygotowywane w postaci pigułek, kołaczków i morselek.
W omawianych traktatach i zielnikach znajdujemy szeroki wybór tego typu leków, do
stępnych w aptekach, a także takich, które można było przyrządzić samemu. Najczęściej
polecano tzw. pigułki Ruffa. W ich skład wchodził aloes, szafran oraz mirra. Informacje
dotyczące przyjmowania tego specyfiku były zróżnicowane. I tak np. zdaniem Stefana
Falimirza powinno się brać po jedenaście pigułek Ruffa dwa razy w tygodniu, rano lub
wieczorem250, zaś Piotr Umiastowski proponował zażywać je codziennie po trzy do sied
miu. Natomiast Sebastian Petrycy sugerował półtorej drachmy, czyli około piętnastu
sztuk, co najmniej raz w miesiącu. Zgodnie odradzano podawania tego leku kobietom
brzemiennym i ludziom cierpiącym na hemoroidy. Inne lekarstwa zalecane przez Piotra
Umiastowskiego oprócz aloesu, mirry i szafranu zawierały też proch Bolum Armenum,
modrzewiową gąbkę i kamforę251. Przepisy na pigułki na bazie naturalnych składników
znajdujemy też w zielniku Syreniusza. Jeden z zalecanych przez niego leków zawierał
cienko pokrojony korzeń dzięgielowy, który należało gotować w wodzie aż do zmiękcze
nia, a następnie przetrzeć przez sito, dodać cukru i ponownie gotować aż do zgęstnienia.
Podawany na czczo chronił przed zarażeniem się252. Z kolei środek wzmacniający orga
nizm proponowany przez Macieja z Miechowa składał się z jednej drachmy dyptamu,
imbiru, cukru kandyzowanego, żywokostu, kości z serca jelenia, drewna aloesowego
i skórki cytrynowej. Latem dodawano doń trochę kamfory i drzewa sandałowego, zimą
— piżmo lub ambrę oraz cukier tabarzet253. Z tak powstałej masy wyrabiano morselki254.
W poradniku tym znajdujemy również pigułki przygotowane z jednego funta cukru bia
łego, rozpuszczonego w wódce biedrzeńcowej. Uzyskany w ten sposób roztwór należało
S. Syreniusz, op. cit., s. 355.
Stefan Falimirz namawiał, aby w czasie zarazy nie brać żadnych innych lekarstw, tylko pigułki
Ruffa (idem, op. cit., s. 3).
251
Traktat medyczny Piotra Umiastowskiego zawierał wiele recept na leki złożone. Przykładem są
tabletki, w skład których wchodziło: kurze ziele, werbena, dyptam, proch z rogu jelenia, z drzewa
sandałowego, ze szczawiku, z korali czerwonych, proch z rogu jednorożca, elektuarz de gemmi. Le
karstwo to należało przyjmować co trzeci dzień. Po jego połknięciu autor zalecał dobrze się wyspać,
a trzy, cztery godziny po przebudzeniu zjeść jakiś posiłek (P. Umiastowski, op. cit., k. 64).
252
Syreniusz, op. cit., s. 92.
253
Wykonanie tego leku nie było trudne — najpierw rozrabiano cukier tabarzet (odmiana cukru
sprowadzana z Persji), zimą z wodą driakwiową, borakową lub różaną, latem — z roztworem octu,
następnie mieszano uzyskany roztwór z resztą składników (L. Krakowiecka, op. cit., s. 147).
254
Lekarstwa podawane w postaci tabletek lub pastylek (Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 15, s. 14).
249
250
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gotować aż do zgęstnienia, następnie dodać doń trzy łuty prochu z biedrzeńca, wszystko
dobrze wymieszać i uformować morselki, które proponowano przyjmować dwa razy
dziennie, rano i wieczorem255. Do wyrobu morselek lub kołaczków mógł służyć również
proszek uzyskany z korzenia kozłka wielkiego, dwóch łutów masztyki wybornej, glinki
ormiańskiej, kwiatu muszkatałowego, biedrzeńca białego, kurzego ziela, omanu, czarto
wego żebra, diablika i dyptamu białego.
Wyjątkowe zalecenia zawierał poradnik medyczny napisany przez Sebastiana
Śleszkowskiego, w którym autor uzależniał formę profilaktyki od płci i wieku. Specjal
ne zalecenia dotyczyły ciężarnych kobiet, którym autor zalecał przyjmować dwa razy
dziennie proszek z kości słoniowej, korali, pereł, cytwaru i gałki muszkatałowej. Chro
nić miał on nie tylko od „morowego powietrza”, ale również pomagał utrzymać płód.
Stanowczo natomiast odradzał Śleszkowski podawania kobietom w ciąży mitrydatu,
choć — jak pisał — byli tacy lekarze, którzy go zalecali256. Dużą ostrożność w czasie
panowania epidemii powinni zachować chłopcy i panny, ponieważ ich wilgotne, ciepłe
i rzadkie ciała łatwo mogły ulegać zapowietrzeniu. Młodzieńcy przed ukończeniem szes
nastego roku życia winni też raz w tygodniu brać pigułki pestilentiales, pół godziny
przez wieczerzą, zaś codziennie rano trzy sztuki pigułek robionych na bazie soku ber
nardynkowego z dodatkiem rabarbaru, cynamonu, mirry i modrzewiowej gąbki. Nie
wskazane były dla nich lekarstwa zawierające driakwię i mitrydat, a także electuarium
de ovo. Z kolei młodym dziewczętom Śleszkowski proponował również pigułki pesti
lentiales, które należało popijać wodą gotowaną z modrzeńcem, cukrem i szafranem,
zaś dzieciom, niezależnie od ich płci, radził dodawać do pokarmu i napoi ziemi ormiań
skiej ze startym na proch kurzym zielem i skórkami cytrynowymi257.

H. Uwagi końcowe
Mimo iż podobnie jak ich poprzednicy lekarze nowożytni przyczyn powstania „mo
rowego powietrza” upatrywali w woli boskiej i niekorzystnym układzie ciał niebieskich,
coraz częściej wyznawali również teorię kontagionistyczną. Wszyscy też za przyczynę
zachorowania uznawali kontakt z zadżumionym lub z rzeczą do niego należącą. Wła
dzom miasta radzili, jak najszybciej wprowadzić kwarantannę wobec przyjezdnych
i ich bagaży, zaś mieszkańcom m.in. ograniczenie kontaktu z innymi ludźmi, izolację
chorych oraz spalenie wszystkich rzeczy pozostałych po zmarłych. Zdaniem większości
lekarzy odpowiedzialne za wywołanie choroby były substancje zwane miazmatami, bę
dące niewidzialnymi cząstkami, które po wniknięciu do organizmu powodowały gnicie
jednego z jego soków ustrojowych. Teoria miazmatyczna była też punktem wyjścia dla
wielu zaleceń profilaktycznych. Przede wszystkim autorzy traktatów zalecali, jak naj
L. Krakowiecka, op. cit., s. 147–148.
Prawdopodobnie chodziło o to, że w skład mitrydatu wchodziły zioła wywołujące poronienia,
np. dorodnik, zwany serdecznym korzeniem.
257
S. Śleszkowski, op. cit., s. 25–29.
255
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szybciej opuścić zagrożony epidemią rejon i przenieść się tam, gdzie rzadko panowało
„morowe powietrze”. Tym, którzy zostali, radzono podjąć czynności mające na celu
„oczyszczenie morowego powietrza”. Najczęściej proponowano wietrzenie oraz oka
dzenie mieszkań. Niektórzy staropolscy medycy za konieczne uznawali też generalne
wysprzątanie domu i podwórza oraz pokropienie pomieszczeń np. octem lub wódką,
które działały jako tzw. repellenty — środki odstraszające pchły i wszy, czyli głównych
roznosicieli dżumy i tyfusu plamistego. W zaleceniach profilaktycznych duży nacisk
kładziono również na zasady higieny osobistej — częste zmiany odzieży i pościeli oraz
kąpiele. Przekonanie, że „skażone cząsteczki” dostają się do organizmu człowieka
w czasie oddychania, spowodowało, że powszechnie zachęcano do noszenia tuż przy
nosie gąbek nasączonych ziołowymi roztworami na bazie octu bądź wódki, woreczków
wypełnionych wonnymi ziołami, a także do smarowania ciała aromatycznymi olejkami
oraz trzymania w ustach m.in. korzeni i owoców ziół, o których twierdzono, że mają
działanie przeciwmorowe.
Choć traktaty medyczne i zielniki zawierały wiele rad, w jaki sposób zapobiegać
zachorowaniu oraz jak leczyć zadżumionych, wydaje się, że ich autorzy nie do końca
wierzyli w skuteczność swoich zaleceń. Niekiedy między wierszami, a niekiedy otwar
cie pisali o niepowodzeniach w walce z dżumą. Podkreślali też, że zdarzające się wy
zdrowienia to tylko wyjątki, przypadki graniczące z cudem. Pewnego rodzaju bezrad
ność wyczuwa się też w momencie, gdy autor los chorego pozostawiał w rękach Boga.
Niektórzy medycy pisali o tym wprost. Radząc czytelnikom, aby pocieszali chorych, że
wyzdrowieją, Sebastian Śleszkowski twierdził: jednak, że jawna rzecz jest, że ich wiele
w tej chorobie umiera258. Z drugiej jednak strony uważał, że jeżeli zadżumiony zmarł
siódmego dnia od zarażenia się, to stało to się na skutek złej opieki, a nie zaś w wyniku
choroby259.

Ibidem, s. 92; podobne zdanie miał Piotr Umiastowski, który pisał: Częściej człowiek umiera niż
jest ratowany (idem, op. cit., k. 36).
259
S. Śleszkowski, op. cit., s. 51.
258
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Choroby weneryczne na ziemiach
polskich w XVI wieku w świetle
„Przymiotu” Wojciecha Oczki

I. WSTĘP
Wybuch epidemii chorób wenerycznych pod koniec XV w. był zjawiskiem, które za
skoczyło zarówno ówczesnych ludzi, jak i cały świat medyczny. Objawy choroby budzi
ły bowiem przerażenie i lęk, natomiast leczenie sprawiało duże kłopoty i z reguły koń
czyło się niepowodzeniem.
Nowożytni medycy skrupulatnie jednak badali istotę chorób wenerycznych, przed
stawiając szczegółowo ich objawy. Starali się przy tym wyjaśnić sposoby zarażania się
oraz znaleźć skuteczną metodę leczenia. Dzięki ich pracy dowiadujemy się, z jakimi
problemami zmagali się i do jakich dochodzili rozwiązań.
Założeniem artykułu jest ukazanie problemu chorób wenerycznych, które dotknę
ły społeczeństwa polskiego w XVI w., oraz metod walki z nimi, a także porównanie
ówczesnych przekonań na temat tych schorzeń z obecnym stanem wiedzy. Celem ba
dań jest również wskazanie błędów popełnianych przez nowożytnych medyków. W ko
lejnych fragmentach omówiono poglądy dotyczące istoty syfilisu, jego objawy oraz
metody leczenia.
Zagadnienie chorób wenerycznych zostało szerzej przedstawione w mojej pracy
magisterskiej Choroby weneryczne na ziemiach polskich w świetle wybranych traktatów
medycznych z XVI–XVIII w.; w niniejszym opracowaniu ograniczono się do prezentacji
wyników badań nad kiłą (pomijając objawy i metody leczenia rzeżączki i wrzodu mięk
kiego) najsłynniejszego wenerologa Rzeczypospolitej doktora Wojciecha Oczki. Pomi
nięto za to m.in. fragment dotyczący historii chorób wenerycznych w Europie i w Rze
czypospolitej w XVI i XVIII w., ukazujący ogólne dzieje kiły, rzeżączki i wrzodu
miękkiego w Europie, począwszy od ich pojawienia się, kończąc na obecnie rejestro
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wanych przypadkach zachorowań. Również szczegółowo scharakteryzowane w pracy
magisterskiej metody leczenia syfilisu zostały tu ograniczone do omówienia jedynie
kilku sposobów.
W celu dokładniejszego określenia problemu, w artykule przedstawiono też po
stęp, jaki na przestrzeni XVI–XVIII w. zaznaczył się w polskiej medycynie w zakresie
wenerologii.
Przyjrzyjmy się sylwetce Wojciecha Oczki, a także jego dziełu dotyczącemu oma
wianej problematyki.
Urodził się on w 1537 r. w Warszawie. Pochodził z rodziny rzemieślniczej, a jego
ojciec Stanisław był kołodziejem. Przyszły lekarz nadworny Stefana Batorego rozpoczął
naukę w wieku czternastu lat w miejskiej szkole przy kościele św. Jana, pod opieką
swego brata Rościsława, który był tam księdzem. W 1559 r. udał się Oczko do Krako
wa na studia uniwersyteckie. Trzy lata później, już jako bakałarz nauk wyzwolonych,
powrócił do Warszawy, by wykładać w szkole katedralnej. W 1565 r. wyjechał na dal
sze studia do Włoch, gdzie w Padwie, Bolonii i Rzymie pogłębiał swoją wiedzę medycz
ną. Podróżował również po Hiszpanii i Francji. 11 marca 1568 r. uzyskał doktorat z me
dycyny i filozofii, po czym ponownie powrócił do Warszawy, by tu rozpocząć praktykę
lekarską. Zamieszkał niedaleko szpitala św. Ducha.
Jego sława lekarska spowodowała, że w 1576 r. został powołany na dwór Stefana
Batorego. Towarzyszył królowi w wyprawach wojennych. Jako nadworny lekarz1 zdobył
wielkie uznanie, głównie dzięki zainteresowaniu się leczeniem przymiotu, który szerzył
się wówczas wśród zamożnych kół dworskich. O szybko rosnącym autorytecie Oczki
i związanej z tym jego pozycją społeczną świadczy m.in. jego drugi ożenek — z Jadwigą
Umiecką, córką burmistrza Warszawy. Wojciech był człowiekiem hojnym — fundował
szpitale i przytułki, wspierał ubogich chorych. Zmarł na dżumę pod koniec 1599 r. lub
na początku 1600 r. w Lublinie. Tam też został pochowany.
Pozostawił po sobie dwa dzieła: Cieplice, wydane w 1578 r. — praca ta powstała na
zamówienie królewskie i dotyczyła wodolecznictwa, oraz napisany w 1581 r. Przymiot,
albo dworska niemoc — dzieło traktujące o kile.
Przymiot to pierwsza w polskim piśmiennictwie naukowym rozprawa poświęcona
chorobom wenerycznym. Dzieło to jest wykładem dotyczącym szerzenia się kiły, jej
etiologii, patologii i leczenia. Dzieli się na dwie części, z których pierwsza obejmuje
ogólny pogląd na syfilis (objawy, sposoby leczenia i powikłania), zaś druga omawia

Pensja roczna Wojciecha Oczki wynosiła 200 złp. Do tego dochodziła tygodniowa dieta w wyso
kości 4 złp, co łącznie wynosiło 408 złp. Otrzymywał ponadto codziennie 2 kwarty wina, 3 korce
owsa oraz słomę na podściółkę dla 4 koni. W 1582 r. Stefan Batory wyznaczył mu pensję dożywotnią
w wysokości 300 złp rocznie. Dla porównania podam, że inny lekarz królewski Bucello otrzymywał
700 złp rocznie. Patrz: W. Urgan, Znaczenie kiły w pierwszych dziejach dawnej Rzeczpospolitej, „Archi
wum Historii i Filozofii Medycyny” 1997, t. 60, z. 1, s. 1–8.
1
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szczegółowo przebieg i terapię tej przypadłości, z wyodrębnieniem rzeżączki i wrzodu
miękkiego.
Traktat nie ma charakteru podręcznikowego, bowiem zawiera wiele myśli i uwag
dyskusyjnych, przeznaczonych dla lekarzy dobrze obeznanych z ówczesnym piśmien
nictwem medycznym. Mimo to może być on również dobrym źródłem informacji dla
szerszego odbiorcy, ponieważ obejmuje wiele porad i poglądów związanych z higieną
życia codziennego. Język dzieła, nie gorszy od wielu utworów literackich, nie stwarzał
problemów ze zrozumieniem dla ówczesnych ludzi. Przymiot cieszył się również wielką
poczytnością zarówno wśród lekarzy, jak i ich pacjentów; stanowi cenny dorobek pol
skiej literatury naukowej okresu odrodzenia, dzięki któremu jego autor zasłużył sobie
na miano ojca wenerologii polskiej.
Pisząc Przymiot, Oczko kierował się dobrem publicznym, co zaznaczył w przedmo
wie swego dzieła: Ja iżem w tym przymiocie nie szukał niczego inszego, jedno dobra pospolitego, ojczyźnie jako być mogło nalepiej w tym służąc2.
Gdy epidemia kiły osłabła, osłabło też zainteresowanie tą przypadłością i zarazem
dziełem Wojciecha Oczki. Dopiero w 1881 r. zostało ono z inicjatywy Towarzystwa
Lekarskiego Warszawskiego ponownie wydane. Opublikowano je wraz z pierwszą pra
cą autora pod wspólnym tytułem Przymiot i Cieplice.

II. POGLĄDY NA ISTOTĘ CHORÓB WENERYCZNYCH;
DROGI ZARAŻENIA
Od momentu pojawienia się epidemii kiły3 lekarze w Rzeczypospolitej próbowali ją
scharakteryzować oraz ustalić, w jakich kręgach społecznych szerzyła się ona najczę
ściej, a także w jaki sposób się rozprzestrzeniała.
2
W. Oczko, Przedmowa, [w:] Przymiot i Cieplice, oprac. Towarzystwo Lekarskie Warszawskie, War
szawa 1881.
3
 Jej wybuch w Europie przypada na przełom XIV i XV w. i wiąże się z okupacją Królestwa Neapolu
przez króla Francji i jego wojska w 1495 r. Armia Karola VIII, złożona z żołnierzy zaciężnych z więk
szości krajów europejskich, zajęła Neapol 22 lutego 1495 r. W czasie ponaddwumiesięcznej okupa
cji, która charakteryzowała się niebywałym rozpasaniem najemnego żołdactwa, dopuszczającego się
gwałtów i grabieży, pojawiła się niesłychanie groźna i niebezpieczna zaraza. Po wycofaniu się z Ne
apolu, zwolnieni ze służby żołnierze roznieśli ją po krajach Europy Zachodniej i Środkowej. Epide
mia rozprzestrzeniała się bardzo szybko. W latach 1495–1496 jej przypadki odnotowano niemal we
wszystkich miastach włoskich. W tym samym czasie szerzyła się też we Francji. W 1495 r. pojawiły
się również pierwsze przypadki zachorowań w Danii, a także w Norymberdze i Strasburgu. Począwszy
od lat 1496–1497, zaraza zagościła w miastach Cesarstwa. W 1497 r. dotarła do Anglii i Szkocji,
a w 1498 r. do Wiednia. Kraje Europy Północnej i Środkowej zostały nią dotknięte między 1499
a 1502 r. W latach 1510–1520 epidemia zaatakowała śródziemnomorskie wybrzeża Afryki, Seszele,
Indie, Chiny i Japonię. Patrz: C. Quetel, Niemoc postrach szerząca (1495–1519) i Przymiot (XVI wiek),
[w:] Niemoc w Neapolu, Warszawa 1991, s. 14–15, 65–92.
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III. Określenie nazwy
Dla określenia kiły Wojciech Oczko używał wyrażeń takich jak „przymiot” i „dworska
niemoc”. Nazywał ją również „francą”, ponieważ według panującej opinii to Francuzi
byli winni za rozpowszechnienie się tej choroby4.
Rzeżączkę określał natomiast jako „wnętrzny smród”, „trypr”, gonorhę” i „ruptu
rę”, zaś wrzodem miękkim nazywał „zwierzchowe pendenta zranienia”. Obie te przy
padłości uznał Oczko za objawy kiły i określał je również jako „przymiot”, „dworską
niemoc” lub „francę”. Utożsamianie tych trzech odmiennych chorób wyniknęło z po
jawienia się u pacjentów objawów tych schorzeń w tym samym czasie. Przy wielości
objawów kiły, wystąpienie wrzodu miękkiego czy ropnego wycieku z cewki moczowej
zostało potraktowane przezeń jako kolejne oznaki syfilisu.
Warto zauważyć, że kiłą określano wówczas również przepuklinę, co Wojciech Oczko
tak skonstatował: bo między chorobami Grekowie, od których my przezwiska i terminy mamy,
kiłą i repturę a wypuklinę. Tylko same nazywali, która jako jest różna od tej choroby, kto nie wie?5
Obecnie w oficjalnej terminologii lekarskiej określenia „choroby weneryczne” nie
stosuje się. Zostało ono zniesione w drugiej połowie XX w. ze względu na jego wstydliwe
i negatywne znaczenie, co prowadziło do ukrywania tych chorób, zamiast ich leczenia.
Nie bez znaczenia był też fakt, że tą nazwą ludzie określali szereg nowych schorzeń prze
noszonych drogą płciową, które pojawiły się w ostatnim trzydziestoleciu XX w., m.in.:
wywołane przez bakterie — nierzeżączkowe zapalenie dolnych odcinków narządów mo
czowo–płciowych; przez pierwotniaki — rzęsistkowicę; przez grzyby drożdżopodobne —
zakażenie drożdżakowe; przez wirusy — kłykciny kończyste, opryszczki narządów płcio
wych, AIDS, oraz przez pasożyty — wszawicę łonową i świerzb. Wymienione choroby
nie są zaliczane do tradycyjnie pojmowanych chorób wenerycznych (kiła, rzeżączka
i szankier). Nie należą one do nich również z prawnego punktu widzenia, dlatego tu
używa się obecnie terminu „choroby przenoszone drogą płciową”, w skrócie STD6.

IV. Pochodzenie chorÓB WENERYCZNYCH
Wojciech Oczko podzielał rozpowszechnione przekonanie, że przymiot został przy
wieziony do Europy z Ameryki przez załogi okrętów Krzysztofa Kolumba w 1493 r.
Autor Przymiotu podał: skoro na Francuzy ludzie prędkie, popędliwe, a obżarte przypadł, przez wielkiego i zaraźliwego wszystkiemu Chrześcijaństwu upadku rozszerzyć się nie mógł. Stądże go od ich narodu, na
wieczną hańbę Francą nazwali (W. Oczko, Przymiot i Cieplice, Warszawa 1881, s. 6).
5
Ibidem, s. 328.
6
Patrz: Choroby przenoszone drogą płciową, [w:] Encyklopedia zdrowia, red. W. S. Gumułka, W. Re
werski, Warszawa 1992, t. 2, s. 1990–2011; Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski,
Warszawa 1998; J. Ruczkowska, Choroby przenoszone drogą płciową, [w:] Leczenie chorób skóry i chorób przenoszonych drogą płciowych, red. J. Szepietowski, Warszawa 2002, s. 438–457.
4
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Był też przekonany, że choroba nabrała charakteru epidemii podczas oblężenia Ne
apolu przez wojska francuskie, które rozniosły ją po wszystkich krajach Europy: Roku
od narodzenia Pańskiego 1493 — pisał on w 1581 r. — Król Francuski, serca i rozumu
wielkiego Pan, podbiwszy insze Chrześcijańskie Państwa pod się, pod Neapolim przyciągnął, gdzie Hiszpani ludzie chytrzy, mocą się temu Panu bronić nie mogą, Żołnierze mu
chlebem z niegaszonym wapnem pieczonym, wodą otrutą, nawet niewiastami plugawymi,
od siebie z miasta wypędzonymi zarazili. Co lud on francuski, acz waleczny, ale z zuchwalstwa popędliwy od nich dostawszy, tak między się podzielił, iż stamtąd wszyscy ten
przymiot oberwawszy odciągnąć musieli, i wracając się, a drugim udzielając, na wszystko
Chrześcijaństwo rozesłał: nie żeby go Hiszpanie przed tym nie mieli, przywieźli go z Indy,
co na zachód Nowym światem zową, zaraz zonemi okręty z którymi się Kolumbus rycerz
zacny nalazłszy tam te kraje wrócił7.
Opowiadając się za tą teorią, Wojciech Oczko odrzucił tezę o istnieniu od dawna
tej zarazy w Europie, mimo że już niektórzy starożytni medycy opisywali podobne do
przymiotu objawy: jeśli ten przymiot za Galena albo Hipokratesa, albo inszych niż naszego
wieku czasów bywał: Bo iż te przypadki wszytki, która za sobą przymiot niesie, od nich są
opisane: coś do podobieństwa, iżby go znać mieli (...) i leczyć umieli: wszakoż nie z tej miary:
bywały te tam wprawdzie niemocy, i rzadko i pewnym ludziom wedle czasów: ale nie z tą
furią, i nie tak jadowicie i przyrzutnie (...) a jeśli co, tedy lekarstwa same się okażą, których
oni, ani znali, ani słychali: bo gdzie Hipokrates albo Galena o Salsie, o drzewie albo o chinie
awszczynał?8 Autor Przymiotu wziął pod uwagę fakt, że żaden ze starożytnych pisarzy
nie znał wszystkich objawów kiły i nie wiedział, jak ją leczyć. Słusznie uznał więc, że
ich opisy owrzodzeń nie są charakterystycznym dowodem na istnienie tej choroby
w starożytności.
Snując rozważania nad pochodzeniem przymiotu, odrzucił też twierdzenie, że cho
roba ta to nic innego jak trąd: trąd z przymiotem jedno być rozumiał, gdyż własność obojga niemoc, prawie zgodną a wspólną się mieć ma zda: ale to iść nie może: przeto iż trąd (...)
przyczyny bardzo różne i początki ma, gdyż bierze moc swą i rozszerza złość, zaczynając się
we wnętrzu (...) i idzie aż na wierzch skóry, szpecąc ją (...) A przymiot z wierzchu się poczynając do wnętrza, a stamtąd zaś po wszystkim ciele pożarem idzie (...) trąd jest rzecz nie
uleczona (...) Przymiot jeśli się tak nie zastarzeje, poratowan być może9. Oczywiście Oczko
miał rację, sądząc, że trąd i kiła to dwie różne jednostki chorobowe. Błędnie natomiast
wierzył, że różnica między nimi polegała na tym, iż choroba weneryczna dojrzewała na

W. Oczko, op. cit., s. 5. Autor Przymiotu zwrócił, jak widać, uwagę na opinię współczesnych, która
głosiła, że Hiszpanie, oprócz sprowadzenia zarażonych kobiet do Neapolu, zatruli dodatkowo stud
nie i przekupili włoskich piekarzy, aby ci dodawali gips do chleba przeznaczonego dla Francuzów,
czego skutkiem miał być wybuch epidemii. Oczywiście jest to pogląd nie do przyjęcia.
8
Ibidem, s. 3.
9
Ibidem, s. 3.
7
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zewnątrz, a trąd wewnątrz organizmu. Patogenne czynniki obu tych przypadłości roz
wijają się w ustroju człowieka, a objawy skórne to jedynie skutki choroby.
Autor Przymiotu uznał również, że kiła spadła na ludzi w wyniku grzechu i była karą
boską: Skąd niż co poczniem przyznajmy, iż to jest jedna kaźń a bicz Boży, który tudzież za
tymi rzeczami idzie, co je ludzie lube a sobie miłe być rozumieją: odnosząc za nie żałosne
a straszliwe upominki: na które patrząc znacznej pomście Bożej to przypisać każdy musi10.
Utrzymywał też, że na ziemie polskie choroba została przyniesiona z Włoch: Franca ze
Włoch do nas przyszła11. Tezę tę należałoby uznać za prawdziwą, gdyż potwierdza ją inne
źródło, a mianowicie Chronica Polonorum Macieja z Miechowa12.
Spór o pochodzenie syflisu trwa do dziś. Moim zdaniem najprawdopodobniej krę
tek blady pojawił się w Europie w wyniku wypraw odkrywczych do Nowego Świata.
Argumentem potwierdzającym tę tezę mogą być objawy kliniczne obserwowane wów
czas wśród Europejczyków, którzy zetknęli się po raz pierwszy z tym patogenem. Na
Starym Lądzie choroba od samego początku przebiegała bardzo ciężko, natomiast
u autochtonicznej ludności Ameryki objawy były łagodniejsze lub wcale nie występo
wały. Jest to typowy przykład zetknięcia się patogenu z organizmem, który nigdy wcze
śniej nie miał z nim kontaktu, a jego system odpornościowy nie posiadał odpowiednich
przeciwciał na ten antygen. Częste kontakty z tą chorobą wśród Indian wytworzyły
u nich specyficzną odporność, niespotykaną u Europejczyków.
Rzeżączka i wrzód miękki występowały natomiast w Europie przed wyprawami
geograficznymi, gdyż objawy tych przypadłości znali już starożytni uczeni greccy, rzym
scy i arabscy. Dostrzegli oni związek tych chorób z aktem płciowym, ale nie uznali ich
za zaraźliwe. Dopiero w XVI w., na skutek wybuchu epidemii kiły i licznych zachoro
wań mieszanych, utożsamiono je z przymiotem.

V. Definicja CHORÓB WENERYCZNYCH
Objaśniając znaczenie przymiotu, Wojciech Oczko uznał, że była to choroba zaraź
liwa, która, głównie w wyniku kontaktu płciowego, rozprzestrzeniała się w organi
zmie człowieka za pomocą „jadu”, niszcząc go zarówno od środka, jak i od ze
wnątrz13.
Ibidem, s. 2.
Ibidem, s. 328.
12
Chronica Polonorum to pierwsze drukowane dzieje Polski, obejmujące czasy najwcześniejsze do
1506 r., będące podsumowaniem wieloletnich badań Macieja Miechowity nad historią i geografią
ziem polskich. Kronika zawiera także dużo informacji z zakresu kultury, medycyny, etnografii i oby
czajów polskich. Po raz pierwszy dzieło to zostało wydane w 1519 r. Patrz: K. Lejman, Zarys historii
kiły, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1969, t. 32, s. 125–142.
13
Oczko zanotował też w swym traktacie: przymiot albo dworska niemoc nic inszego nie jest, jedno
zbytek jadowity w człowiecze, wątrobę i krew psujący, to: choroba skryta, jadowita, przyżutna, która pry10
11
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Zaobserwował także, że dworska niemoc miała złośliwy charakter, który od mo
mentu wybuchu epidemii wcale nie złagodniał: przymiot jako się raz gdziekolwiek zawziął trwa, ani poprzestać chce: i tak teraz u nas i wszędy zaraźliwy tak jadowity, jak przed
tym był: w czym niechaj nas owych powieści nie uwodzą, aby teraz skromniejszy i mniej
szkodzący był: sąć to bajki14. Choroba ta, jak sądził, wykazywała większą zjadliwość na
ziemiach polskich niż w pozostałych krajach: z obcych krajów do nas przymiot ten straszliwszy (...) przyszedł15. Pogląd ten był oczywiście niezgodny z prawdą.
W badaniach nad chorobami wenerycznymi w XVI w. uważano szankier za objaw
syfilisu, czemu nie można się dziwić, gdyż trudno było odróżnić go od wrzodu pierwot
nego kiły. Błędnym spostrzeżeniem było również twierdzenie, że omawiane choroby
wywoływał ten sam „jad”. Obecnie wiadomo, że schorzenia te są wynikiem działania
w organizmie różnych bakterii. I tak kiła jest skutkiem działania krętek bladych, od
krytych w 1905 r. przez Fryderyka Schaudinna i Eryka Hoffmana, natomiast przyczyną
rzeżączki są dwoinki rzeżączki, potocznie zwane gonokokami, które odkrył w 1879 r.
Albert Neisser. Z kolei wrzód miękki wywołują pałeczki tej choroby, zbadane przez
Augusta Ducreya w 1887 r.

VI. OFIARY CHORÓB WENERYCZNYCH
W wyniku obserwacji Wojciech Oczko stwierdził, iż przymiot jest chorobą przede
wszystkim szlachty16. Jego zdaniem, wynikać to miało ze stylu życia członków tego
stanu, ściśle naśladującego zwyczaje francuskiej szlachty, którą cechowało obżarstwo,
lenistwo i pijaństwo: W którym to obżarstwie, że nasi ludzie z Francuzami wielką zgodę
mają, i równie zdrowia nie żałując, i sile swej więcej niż trzeba ufając, w opilstwie go jako
w żagwi skrę chowając bardziej żarzą, i większą zdrowiu pożogę przynoszą, i lekko to sobie
ważąc leczyć nie rychło poczynając: i sumienia o to mieć nie chcąc, kiedy go drugiemu co go
jeszcze nie miał, w nierządzie udadzą17.
Wojciech Oczko stwierdza zatem, że chłopi rzadziej zapadają na omawianą choro
bę, co tłumaczył zdrowszym i higieniczniejszym trybem ich życia: a chłopi nasi na wsiach,
co są jako relikwie jedne ludzi świętych, o wodzie nie są zdrowi? Dobrze robiąc, rzadko chorując, w potomstwo tak hojni są, iż panowie słusznie im tego mają zajrzeć: acz w prawdzie,
tego w nich nie tak samo skromne a proste życie, jako praca przy nim czyni, bo to snadź

skielami, wrzodami, guzami, bólami się okazywać, a z nierządnego i nieczystego obcowania przyżucać zwykła (W. Oczko, op. cit., s. 1, 216).
14
Ibidem, s. 8.
15
Ibidem, s. 5.
16
Autor Przymiotu skonstatował: widziem iż mniej wieśniaków a chłopów pracowitych, niż panów, dla
przymiotu medykowi hołdują (ibidem, s. 16).
17
Ibidem, s. 6.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 57

6/25/09 12:50:11 PM

58

Monika Maludzińska

dobrą krew i dobre zdrowie zachowywa w ludziach18. Mimo to, w wyniku społecznych
migracji, schorzenia weneryczne dotarły również i na wieś.
W sumie więc autor Przymiotu słusznie konstatował, że dolegliwość ta dotykała
każdego, bez względu na jego wiek, płeć czy pochodzenie: wszakoż jako jad psa wściekłego, skrycie i niespodziano się wynurzy, folgi nie czyniąc żadnym latam, żadnej płci, żadnemu stanu, żadnemu krajowi19.
Choroba była zatem zjawiskiem powszechnym. Próbując określić liczbę zarażonych,
Oczko stwierdził poza tym, że: tak spospolitował ten to przymiot, iż rzadki któryby go w sobie jakiej
sztuki nie miał20. Brak badań statystycznych oczywiście uniemożliwia określenie liczby chorych
syfilityków, choć można założyć, że powyższa opinia była mocno przejaskrawiona.
Pogląd, jaki przez stulecia panował o dworskim charakterze chorób wenerycznych,
był również mylny. Obserwatorzy mieli bowiem po prostu większy dostęp do zamoż
nych środowisk21, zaś nie znali dobrze stanu zdrowia chłopstwa.
Oczywiście ludzie zamożni mieli łatwiejszy dostęp do alkoholu i różnych kobiet.
Nie liczyli się też na ogół z obowiązującymi normami i regułami obyczajowymi. Prowa
dzenie intensywnego życia seksualnego powodowało więc dużą zapadalność na choro
by weneryczne. Ich ofiarami padali duchowni, dworzanie, wojskowi, czeladnicy, a za
tem mieszkańcy dużych aglomeracji, gdzie istniał łatwy dostęp do prostytutek. Rzadko
chorowali chłopi, przedstawiciele drobnej szlachty oraz społeczność małych miast, na
co w dużym stopniu miała wpływ ich nieczęsta ruchliwość terytorialna. Jednak i w tych
kręgach społecznych zdarzały się zachorowania, ponieważ na wieś również docierały
wędrowne prostytutki, a zarażeni żołnierze gwałcili wiejskie dziewczęta.

VII. DROGI ZARAŻENIA
Wojciech Oczko uznał, że przyczyną wywołującą syfilis był „jad”, nazwany przez niego
„przymiotowym”.

Samoistne powstanie czynnika chorobotwórczego
Mógł on jego zdaniem powstać w organizmie samoistnie: Do rzeczy tedy naszej
mówiąc, zeznam na się, że tego paradoksu z siebie wykurzyć nie mogę, abym alijs qualitati-

Ibidem, s. 28.
Ibidem, s. 2.
20
Ibidem, s. 6.
21
W epoce nowożytnej przedstawicielem medycyny był lekarz dworski. Przebywał on na dworach
możnowładców świeckich i duchownych. Lekarze praktykujący w miastach żądali natomiast wyso
kich opłat i honorariów. Dla ubogich warstw społeczeństwa, zwłaszcza dla chłopów, nie było żadnej
fachowej pomocy lekarskiej.
18
19
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bus to przypisać miał: a iżby i w naturze ludzkiej uląc się to nie miało, co jadem i przyczyną
jej samej strawienia nazwać dobrze możem22.
To błędne przekonanie o samodzielnym powstaniu patogenu w ciele człowieka wy
nikało z wpływu nauk starożytnych uczonych, którzy w V w. p.n.e. w szkole w Knidos
wprowadzili humoralną teorię patogenezy. Mówiła ona, że jeśli znajdujące się w orga
nizmie ciecze — śluz i żółć — zachowały równowagę, to człowiek pozostawał zdrowy.
Gdy natomiast ciecze te pod wpływem jakiejś przyczyny rozkładały się w ciele nierów
nomierne, wówczas dana osoba chorowała. Późniejsi zwolennicy tego poglądu stwier
dzili, że obok śluzu i żółci występowała również krew i dusza w niej zawarta oraz czarna
żółć23. Teoria ta utrzymała się aż do połowy XIX stulecia, tj. momentu, gdy francuski
chemik i mikrobiolog Ludwik Pasteur (1822–1895) stworzył podstawy bakteriologii
i obalił teorię samorództwa.
Snując dalej swe rozważania na ten temat, Wojciech Oczko doszedł do kolejnego
mylnego wniosku, że dopóki nie doszło do kontaktu fizycznego z prostytutką, choroba
nie ujawniała się: jeśli temu jadowi rzecz zaraźliwa, nierząd potem, także i zbytki uplotą
gniazdo, jako na oczy widzim, jegomość co się pięknie urodził i dobrze w różnych krajach
(będąc domu zacnego) wychował, wiek swój dalej niż do lat męskich zdrowo i mile strawił,
oto za złą przygodą jako jest jadu napełnion24.

Droga bezpośrednia — stosunek płciowy
Wszyscy lekarze słusznie uznali za główną przyczynę zarażenia stosunek płciowy25.
Wojciech Oczko podał: przymiot choroba (...) z nierządnego i nieczystego obcowania przyrzucać zwykła26.
Drogi pośrednie
Ówcześni medycy dostrzegli też prawidłowo inne sposoby przeniknięcia do ustroju
„jadu” wywołującego syfilis, a mianowicie zetknięcie się zdrowej i zmienionej chorobą
skóry oraz wspólne używanie przedmiotów przez chore i zdrowe osoby. Wojciech Oczko
także zaobserwował, że „jad przymiotowy” z łatwością przenosi się z człowieka chorego
na zdrowego przez pocałunek lub różne przedmioty uprzednio używane przez zarażone
go: Bo iż jest istność jego jadowita, rozmaitym sposobem człowieka zarażać może, tak, że nie
Ibidem, s. 222.
Patrz: B. Seyda, Podstawy filozoficzne dawnej medycyny greckiej, [w:] idem, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973, s. 33–40.
24
W. Oczko, op. cit., s. 222.
25
Kiłą można zarazić się w wyniku kontaktu płciowego, jedynie heteroseksualnego, natomiast rze
żączką drogą kontaktów zarówno hetero–, jak i homoseksualnych. Obecnie wiadomo, że możliwość
zachorowania jest bardzo wysoka w początkowym jej okresie (ryzyko zakażenia partnera przy jedno
razowym stosunku sięga 30–70%), natomiast z czasem zmniejsza się aż do zera. Patrz: Kiła, [w:]
Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski, s. 271.
26
W. Oczko, op. cit., s. 216.
22
23
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tylko z nierządnego obcowania między zarażonymi, ale też i z szaty, z pościeli, z całowania,
od sklenice, i z małych a niespodzianych początków bywa: iż czego się jedno zarażony dotknie, a zdrowemu do używania poda, w tym go prędko zarazą obdarzyć może: a to przeto,
iż jad jest bardzo subtelny, i do lada ciała prędko lnący27.
Reasumując, można stwierdzić, że ówcześni lekarze prawidłowo dostrzegali możli
wość zarażenia pośredniego przez przedmioty, z którymi stykała się chora osoba, oraz
przez kontakt cielesny z nią (pocałunek, dotyk). Krętki blade mogły bowiem przedo
stać się do organizmu przez błonę śluzową pochwy oraz niewidoczne mikrouszkodzenia
skóry. Zdarzało się to jednak dość rzadko, gdyż bakterie chorobotwórcze są bardzo
wrażliwe na wpływ otoczenia, zwłaszcza na wysychanie.

Kiła wrodzona
Od momentu wybuchu epidemii z końca XV i początku XVI w. lekarze słusznie
zaobserwowali możliwość przeniesienia kiły na potomstwo. Sądzono jednak błędnie,
że syfilis był dziedziczny i przechodził na dziecko przez nasienie ojca. Zwolennik tej
teorii Wojciech Oczko napisał: jakie ziarno, taki urodzaj, i przetoż kto wątpił, z chłopa (...)
francowatego, aby się dzieci inaksze urodzić miały28.
Jeśli chodzi o rzeżączkę, to niemożliwe było nabycie jej w łonie matki. Mogło to
nastąpić natomiast podczas porodu, w wyniku dostania się dwoinek rzeżączki do oka
rodzącego się dziecka i zakażeniem nimi spojówki jego oka.

VIII. czynniki SPRZYJAJĄCE ROZPRZESTRZENIANIU SIĘ
CHORÓB WENERYCZNYCH
Przedstawiając drogi przenoszenia się chorób wenerycznych, lekarze z XVI w. wymie
niali wiele czynników sprzyjających temu zjawisku.

Rozwiązłość obyczajów
Za przyczynę rozprzestrzeniania się tych przypadłości uznano m.in. zanik wszelkich
zasad moralnych. I tak Wojciech Oczko twierdził np.: a tego przyczynę wiedz, że z rozpusty29. Doszedł przy tym do wniosku, że upadek obyczajów do tego stopnia się posu
Ibidem, s. 1. Wojciech Oczko opisał także sposoby zarażenia się rzeżączką i szankrem. Podał, że
wnętrzny smród pojawia się w wyniku zetknięcia się z wydzieliną chorego pozostawioną na: koszuli,
(...) w łożu na prześcieradle, na koniu, na siedle, na stolcu, na desce, a gdzierz jej tyle zostawić nie mogą?
Natomiast zwierzchowe pędenta zranienie: przychodzi za zeszciem z nierządnicą, gdy albo plugawa przez
złą odprawę miesięczną, albo przez smród francowaty, którym ociekła, bywa, a jako widziem kiedy ręka
ręki się krostawej dotyka, usta drugie śmierdzące, popadałe, śliniące się, krostawe całują, zdrowy kiedy
wedle krostowego leżąc, z ciałem się jego zetrze, wnet tymże się zarażą (ibidem, s. 328, 340).
28
Ibidem, s. 331.
29
Ibidem, s. 21.
27
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nął, że jeśliby ta choroba nie przyszła do Polski z zachodu, to w końcu pojawiłaby się tu
samoistnie: bezrozumnymi się okazujemy — pisał w swym traktacie — ku zniszczeniu
idziem: tak, iż by też był z obcych krajów do nas ten straszliwszy przymiot nie przyszedł,
snadź by się tu był z naszych zbytków zaląc i urodzić mógł30.

Rola prostytucji
Staropolski medyk obarczał kobiety, a spośród nich głównie prostytutki, odpowiedzial
nością za rozprzestrzenianie się kiły. Sądził on bowiem, notabene błędnie, że w kobiecych
ciałach kryją się wszelkie choroby, których organizm jest najlepszym środowiskiem dla ich
rozwoju: niewiasta, jako dziw jeden w naturze, a zwierzę na czas na jadowitsze, a na wścieklejsze,
tych takich chorób w sobie nosi wielki początek (...) każda taka choroba u niej dłużej trwa: a jako
jest sama, w swej naturze wilgotniejsza i zimniejsza (...) do zachcenia popędliwszej, a prędszej: tak
tą kiłą ciekąc, ledwie która przez wielkiego ułomku do pokrzepienia zdrowia przyjść może31.
Jego zdaniem nieświadomych mężczyzn zarażały głównie nierządnice, pozbawione
jakiejkolwiek etyki zawodowej: A będąc ta bestia nad wszystkie insze mściwa, czyli mając
to opowie, albo ostrzeże? Owszem tonąc, i kogóż by z sobą nie rada nurzała? Do tego iż jest
plugawą, a nie często się prze lenistwo albo chudobę płucze, oto pendent człowiekowi zaraża,
który szorując się (...) z zacieczeniem ropy, takąż splugawi, że wnet albo które z tych, albo
czasem wszytki przypadki nieborak odnosi32.
Autor Przymiotu wiedział jednak, że nie da się mężczyzn ostrzec przed kobietami
lekkich obyczajów. Zdawał sobie sprawę, że popęd seksualny jest tu często silniejszy od
zachowania rozsądku. Pisał o tym w następujących słowach: w naturze samej (...) wiemy że nie tylko człowiek, ale bydlę każde do lat przychodząc z przyrodzenia jest popędliwe do
tego, aby szukając sobie dla wspłodzenia osoby drugiej, z sytości ze krwie onej, która go pobudza, nasienie, a jakoby excrementum, (wyrzutkiem albo po myśliwsku wystrzałem nazowiem) odbyć pewnego czasu musi, nieinaczej jedno jako urynę albo stolec: tak człowiek jeśli
go rozum nie kiełzna, tymże sprawam wedle człowieczeństwa podległszy, tegoż pragnie,
i gdzie by tego wedle chęci najsmaczniej odbyć mógł, biega33.
Rola żołnierzy
Obok prostytutek, za ważnych roznosicieli chorób wenerycznych ówcześni bada
cze uznali również żołnierzy, którzy kończąc służbę, wracali na prowincję i roznosili
chorobę. Zjawisko to niestety nie zostało w pracy Wojciecha Oczki przedstawione.

30
31
32
33

Ibidem, s. 5.
Ibidem, s. 330.
Ibidem, s. 341.
Ibidem, s. 328.
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Niehigieniczny tryb życia
Omawiając niehigieniczny tryb życia społeczeństwa, zwrócił on natomiast szcze
gólną uwagę na czynniki prowadzące do stanów chorobowych, do których zaliczył le
nistwo, bezczynność, obżarstwo oraz pijaństwo: bo ktoby jedząc, pijąc, pracą się bawić
niechciał, a ciało często przerabiać a ćwiczyć zaniedbawa, co inszego odniesie? Jedno, że się
stanie leniwym, gnuśnym, plugawym, krostawym i bladym, (...) zdrowie złe, żywot krótki
opłakiwać musi34. Zaznaczył przy tym, że szczególnie negatywny wpływ miał tu alkohol.
Sprawiał on bowiem, iż ludzie stawali się bardziej śmiali, co popychało ich do odbywa
nia przypadkowych kontaktów seksualnych: do nierządu takiego, ledwie kto przyjść mógł
przez pijaństwa, a stąd oto zapomnienie powinności, naostatek i mądrości, jeśli która była35.
Rozpustny i niehigieniczny tryb życia Oczko traktował jako główny czynnik odpo
wiedzialny za pojawienie się kiły. Zapewne wynikało to z jego przekonania o samoist
nym powstaniu czynnika chorobotwórczego. Był to błąd, jako że brak higieny osobi
stej, lenistwo, obżarstwo czy alkohol, same przez się nie wywołują chorób wenerycznych.
Zgodzić się natomiast można, że nadużywanie napojów wyskokowych sprzyja rozluź
nieniu obyczajów i zwiększeniu częstotliwości odbywanych kontaktów seksualnych.

IX. OBJAWY CHORÓB WENERYCZNYCH
W XVI w. przebieg chorób wenerycznych charakteryzował się na ogół typowością obja
wów, co ułatwiało ich rozpoznanie. Nie zawsze jednak było to możliwe i dlatego przed
postawieniem diagnozy należało ustalić charakterystyczne symptomy choroby i wskazać
czynniki mające wpływ na ich intensywność. Istotne było również wskazanie podo
bieństw z innymi schorzeniami, w celu uniknięcia błędów w rokowaniach i w leczeniu.

X. ROZPOZNANIE CHORÓB WENERYCZNYCH
Przed postawieniem diagnozy należało przede wszystkim wziąć pod uwagę fakt, że syfilis
nie zawsze objawiał się i przebiegał w podobny sposób36. Dlatego Wojciech Oczko zalecał
np. dokładnie przyjrzeć się oznakom choroby: starać się trzeba, aby tak jadowite a plugawe
ciała zarażenie pierwej poznać, po tym osądzić; a po tym leczyć się mogło37. Aby uniknąć
pomyłek przy tym rozpoznaniu, niezbędne było doświadczenie lekarskie: my, co więcej
Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 329.
36
Jednym szkodzi bardziej niż drugim — pisał Oczko w swym traktacie — jeden oberwie grzeszącego
członka zranienie, drugi szyszki, drugi rzezanie, drugi smrodliwą ropę, drugi w głowie szum, drugi w stawiech bóle (ibidem, s. 9).
37
Ibidem, s. 10.
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praktyce niż spekulowaniu, więcej oczom a rękom, niż diskursom ufacieśmy winni, od tego co
po wierzchu najbardziej trapi, a pokryć się żadną miarą nie może, naszę rzecz poczniemy38.
Dopóki symptomy schorzenia nie ukazały się na skórze, zarażoną osobę postrzegano
jak zdrową. Zdawał sobie z tego sprawę i autor Przymiotu, pisząc: kiedy wewnątrz siedzi,
niesnadnie ją osądzić39. Wiedział on też, że lekarz tylko po widocznych zmianach chorobo
wych może wskazać istnienie kiły: A to uczynim poczynając od znaków a przypadków zwierzchownych40. Działo się tak, ponieważ zmiany chorobowe zachodzące wewnątrz ludzkiego
ustroju uzewnętrzniały się często różnego rodzaju wykwitami skórnymi. Jakoż widzim rzecz
być nie omylną — pisał Oczko — że każda pełność a zbytek w ciele sam zawarty wnętrzne
choroby, a za natury wzmożeniem na wierzch wyrzucony zwierzchnie uczynić: jednakże jako
w zwierzchniej wnętrze części, tak wewnętrznej chorobie zwierzchnie boleć pomagać muszą41.
Nie mylił się jednak, gdyż ówczesna medycyna nie znała metod wykrywania czynników
patogennych, a więc niemożliwe było stwierdzenie choroby w inny sposób.
Obecnie w rozpoznaniu zakażeń bardzo duże znaczenie ma badanie krwi, pozwala
jące na wykrycie w surowicy tzw. przeciwciał. Do tego celu służy również płyn rdzenio
wo–kręgowy. Kolejną metodą są posiewy, które polegają na wyhodowaniu poza orga
nizmem i określeniu rodzaju bakterii oraz ich wrażliwości na antybiotyki. Materiał do
zbadania pobiera się z miejsca zakażenia lub stanowi go krew uzyskana poprzez nakłu
cie żyły. Wykonuje się także analizę bakteriologiczną wydzieliny chorobowej. Znacze
nie w diagnostyce mają również badania radiologiczne, scyntygraficzne, ultrasonogra
ficzne oraz tomografia komputerowa. Pozwalają one rozpoznać miejsce zakażeń
w tkankach i narządach, np. w mózgu, wątrobie, śledzionie itp.42
Natomiast w XVI w. często sprawdzano tętno, które według opinii wielu lekarzy
umożliwiało wykrycie choroby. Poglądu tego nie popierał jednak Wojciech Oczko,
jako iż jego zdaniem zmienny puls zależał od budowy i kondycji ciała43.
Dziś wiemy, że nieprawidłowe bicie tętna wskazuje na arytmię, czyli niemiarowość,
która jest częstym objawem chorób układu krążenia, ale też może występować u ludzi
zdrowych. Obsłuchanie serca czy badanie tętna zatem nie wystarczają; obecnie w tym
celu wykonuje się elektrokardiam w czasie trwania zaburzeń rytmu serca lub jego reje
strację przez całą dobę metodą Holtera.

Ibidem, s. 210.
Ibidem, s. 11.
40
Ibidem, s. 210.
41
Ibidem, s. 450.
42
Patrz: Diagnostyka laboratoryjna, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski,
s. 223–231 oraz Diagnostyka wizualizacyjna, [w:] Encyklopedia zdrowia, red. W. S. Gumułka, W. Re
werski, Warszawa 1992, t. 1, s. 590–617.
43
Spostrzegł on też, że nie zawsze puls jest wyczuwalny: o pulsie ani tam myśleć trzeba, acz takowi
miewają puls mały, rzadki, nierychły, słaby i to wedle ciała: bo inaczej u tłustych, gdzie żyły skryte: inaczej
u chudych gdzie wysadzone są, biją (W. Oczko, op. cit., s. 14).
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Autor Przymiotu słusznie odrzucał również popularne badanie urologiczne jako metodę
wskazującą zarażenie kiłą: po urynie mało pozna44, pomimo że ówcześni medycy, obserwując
płynną wydalinę fizjologiczną pod kątem jej przejrzystości, barwy i gęstości, stwierdzali stan
chorobowy układu moczowego. Dziś obecność w moczu drobnoustrojów wykrywają bada
nia radiologiczne, radioizotopowe, ultrasonografia, a także cystoskopia. Z drugiej strony
mógł on wziąć pod uwagę ropę wyciekającą z cewki moczowej przy rzeżączce, która zmie
szała się z uryną podczas jej oddawania. W ten sposób mógł wykryć tryper, a tym samym
kiłę, skoro uważał go za jeden z jej symptomów.
Wojciech Oczko zaznaczył natomiast, że choroby weneryczne u różnych pacjen
tów objawiają się w odmienny sposób. Dzielił je na trzy typy charakterystyczne dla
choleryka, flegmatyka i melancholika, u których kiła przebiegała nieco odmiennie:
wedle własnej complexiej (...) insze przypadki czynić zwykła w melankoliku, insze w koleryku, insze w flegmatyku45, bo aczci w koleryku zepsowanie prędsze, gorsze i szkodliwsze bywa:
w melankoliku, acz nie rychłe ale trwałe: w flegmatyku też, nie rychłe i nie tak gorące, ani
tak szkodliwe: wszakoż we wszystkich zgoła mało nie tęż złość okazuje46. Sądził też słusznie,
że działo się tak, ponieważ ludzie różnią się od siebie pod względem odporności orga
nizmu: dzieje się, jeśli na przyrodzenie pojrzymy, za krwie dobrocią, kompleksią mocną,
a przed tym nie naruszoną, członkiem zakrytym i skóry mocnej47.
Z dzisiejszych badań wynika również, że układ immunologiczny organizmu zależy
od cech anatomicznych i fizjologicznych, odziedziczonych po poprzednich pokole
niach oraz od stanu wydolności organizmu, określanego przez czynniki środowiska
zewnętrznego (odżywianie, praca, wychowanie, przebyte choroby itp.), które z kolei
modyfikują cechy dziedziczne, kształtując budowę organizmu i jego kondycję.
Autor Przymiotu uważał, że na intensywność objawów kiły miało wpływ środowi
sko geograficzne, kraj i klimat: różne skutki i przypadki czyni (...) różnych krajów w ludziach zdać się dawa48 — tym razem się mylił.
Wziąwszy pod uwagę powyższe wskazówki, Oczko przedstawił ogólny obraz obja
wów zewnętrznych choroby wenerycznej: te przypadki wszytki, która za sobą przymiot
niesie, od nich są opisane; coś do podobieństwa, iżby go znać mieli: bo i ból wszelaki w głowie, i włosów oblecenie, albo opadnienie, i za wielkiemi a ostremi kaszlami nosa ugryzienie,
dyszenie, niestrawność, womity, chiragry, wrzody, i te wszystkie insze choroby (...) członka
zranienie, szyszki, rzezanie, smrodliwą ropę49. Do symptomów kiły autor Przymiotu zali
czył też rzeżączkę i wrzód miękki. Wiedział jednak, że te ostatnie postacie choroby nie
zawsze występowały razem i nie wszystkich chorych dotykały: a iż czasem widamy, że
44
45
46
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tacy rycerze, tylko więc czasem z jednej upominkiem a nie ze wszytkimi z takiego boju odchodzą50.
Po postawieniu diagnozy należało ustalić miejsca rozwoju choroby: Mówmy my
tedy sprosta, że tym fluxom, jakale, będzie interperies, co bóle czyni, źródła pomacać trzeba51
— pisał Oczko. Za źródło wszelkich zmian w ciele człowieka uznał więc wątrobę.
Mylił się jednak, gdyż dziś wiadomo, że przenikające przez skórę i błonę śluzową,
a następnie przez węzły chłonne mikroorganizmy przedostają się do krwi, za pomocą
której rozprzestrzeniają się po całym organizmie, tworząc ogniska zapalne, w których
rozmnażają się i wydzielają toksyny, niszczące komórki i tkanki. Kiła to przecież cho
roba ogólnoustrojowa, zaś bakterie rzeżączki i wrzodu miękkiego po wniknięciu do
ludzkiego ustroju umiejscawiają się w pierwszym przypadku w błonie śluzowej narzą
du moczowo–płciowego, w drugim — w błonie śluzowej lub na skórze narządów
płciowych.
W wyniku swych obserwacji Oczko wyróżnił dwa stopnie opisywanej choroby:
łagodny i złośliwy. Napisał iż: przymiot ten ma swe stopnie, tedy przymiotowi małemu,
albo już lekarstwy odpędzonemu, miara służyć może: a wielkiemu i prawie doskonale
ukrzewionemu52. Nakreślił również linię rozwoju kiły: początek, kiedy się niemoc dostała, a w ciało gdzie pierwej nie była weszła: pomnożenie, kiedy się już krzewić a rozgaszczać
jęła: doskonałość, kiedy już jakoby więtszą być nie może: schyłek, kiedy się przesila, albo
ustawać poczyna53.
Taki obraz rozwoju kiły nie odbiega znacznie od obecnie opisywanych stadiów tej
choroby. Różnica, która rzuca się w oczy, to gwałtowność przebiegu schorzenia.
W okresie epidemii dostrzegano np. następujący po zakażeniu szybki zgon, którego
dziś nie stwierdzamy.

XI. OBJAWY KIŁY
Kiła nabyta wczesna
a. Okres I kiły
Kiła pierwszego okresu charakteryzuje się owrzodzeniem tworzącym się w miejscu
wtargnięcia krętków bladych, znanych ówcześnie jako „jad weneryczny” lub „wirus
weneryczny”, oraz powiększeniem okolicznych węzłów chłonnych. Wystąpienie obja
wu pierwotnego poprzedza okres wylęgania, którego czas zależy od liczby i złośliwości
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bakterii oraz stanu odporności chorego. Kiła pierwszego okresu trwa od 3 do 9 tygodni
od zakażenia.
Objaw pierwotny, czyli stwardnienie pierwotne, powstawało najczęściej w okoli
cach narządów moczowo–płciowych: u mężczyzn — w rowku zażołędnym, na we
wnętrznej blaszce lub brzegu napletka, w okolicy wędzidełka, rzadziej — w ujściu cew
ki moczowej; u kobiet — w obrębie warg sromowych, łechtaczki i szyjki macicy, rzadziej
w pochwie. Zmianę tę dostrzegli XVI–wieczni lekarze. Wojciech Oczko napisał: przymiot z wierzchu się poczynając54, przy tym główka zraniona55.
Zarówno u mężczyzn, jak i kobiet objaw pierwotny mógł pojawić się również w od
bytnicy lub w okolicy odbytu, jako skutek stosunków genitalno–analnych, a także na
wargach, zwłaszcza dolnej, języku, migdałach (jako następstwo stosunku urogenital
nego). Takich przypadków Oczko jednak nie opisał.
Typowe stwardnienie pierwotne miało postać niebolesnej ranki, która przeistacza
ła się tworząc owrzodzenie56. Było ono pojedyncze, okrągłe lub owalne, niebolesne,
o gładkich brzegach i twardej podstawie. Obecnie dostrzega się również objawy niety
powe. Należą do nich objawy pierwotne mnogie i objaw odbitkowy, objaw szczelino
waty, olbrzymi, poranny i opryszczkopodobny, a także kiłowe zapalenie żołędzi lub
zapalenie sromu i pochwy. Objaw pierwotny nietypowy spotyka się również w postaci
stwardniałego napletka lub wargi sromowej. Może mieć też charakter martwiczy
(tzw. objaw żrący) lub zgorzelinowy.
Po kilku dniach od powstania wrzodów powiększeniu ulegały okoliczne węzły
chłonne, najczęściej obustronnie. Mogły one stać się twarde i bolesne. Taką zmianę
zauważył Oczko: Dymiona, przemierzałe wrzody, w trzosłach bywają (...) a zebrawszy się
na kupę z bólem guz i twardość uczyniwszy57.
Za powiększenie pachwinowych węzłów chłonnych, według jego opinii, odpowia
dała wątroba. W wyniku zatrucia „jadem przymiotowym” miała ona wydzielać szkodli
we ciecze i, chcąc się ich pozbyć, tłoczyć je do cewki moczowej. Jeśli tą drogą nie
mogły być one wydalone (zatkanie przewodu ropą), kierować je miała do pachwin:
dymiona (...) w trzosłach bywaja, gdy natura i ciało jadowitemi się humorami zaraziwszy,
od wątroby (...) do dołu ich popędza (...) do miejsca przy stawiech na to sposobnemi żyłami
przy złej krwi ściekają (...) więc jeśli ono plugastwo, co ciec miało przez pendent, samo przez
gęstość a jadu niezwyciężoną złość (...) tam jako do bliższego miejsca przypływało58. O tym,
jak bardzo staropolski lekarz mylił w tym względzie, nie trzeba tu przekonywać. Jego
pomyłka wynikała zapewne z przeświadczenia, iż organizm w obronie przed chorobą
Ibidem, s. 3.
Ibidem, s. 211.
56
Owrzodzenie pierwotne mogło ustąpić samoistnie po 2–6 tygodniach bez śladu lub z pozostawie
niem zanikowej blizny, często trudno dostrzegalnej.
57
Ibidem, s. 348–349.
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Ibidem, s. 348–349.
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usuwa jej wydzieliny wszelkimi naturalnymi otworami, które w wyniku niedrożności
gromadzą je w okolicznych miejscach.
Poglądy autora Przymiotu nie były jednak do końca fałszywe. Otóż, dzięki wiedzy
współczesnej medycyny, wiemy, że wątroba jako organ pełniący funkcje odtruwające
w organizmie wychwytuje i rozkładała albo unieczynnia substancje szkodliwe dostają
ce się do ustroju z zewnątrz lub powstające w jego wnętrzu, które następnie wydala
z żółcią lub przekazuje w postaci zobojętnionej do krwi, skąd zostają one usuwane
przez nerki.
Różnicowanie
Wojciech Oczko zalecał, aby przed stwierdzeniem powiększonych węzłów chłon
nych wywołanych kiłą, wykluczyć inne tego przyczyny: niechaj w tym rozsądek będzie,
jeśli to nie ruptury początek, gdyż też te miejsca jako i insze rady naciekają i tak zropienia
odawszy się, więtszym bólem i strachem niż bywa grożą59.
Poza kiłą miał tu rację, gdyż wśród czynników wywołujących tę zmianę można
wymienić także urazy, np. po złamaniu kości, długotrwałe unieruchomienia kończyn
oraz zapalenie czy niedrożność naczyń chłonnych, spowodowane przeważnie rakiem
gruczołu krokowego u mężczyzn lub chłoniakiem u kobiet. Powiększone węzły chłonne
występują także w dżumie dymieniczej.
b. Okres II kiły
Współczesne badania umożliwiły dokładne określenie czasu następujących po so
bie przeobrażeń kiły. Dzięki nim wiemy, że po około 10 tygodniach od zakażenia roz
poczyna się kiła drugiego okresu. Pierwszym jej objawem, występującym między dzie
wiątym a szesnastym tygodniem choroby, jest rozległa, powierzchowna, krótkotrwała,
zwykle plamista osutka (kiła II okresu wczesna), która samoistnie ustępuje. Oczko nie
stwierdził jednak samoistnego ustępowania symptomów schorzenia. Od czwartego do
dwunastego miesiąca, a rzadziej do drugiego roku po zakażeniu, osutka może kilku
krotnie nawracać, w postaci bardziej ograniczonych i głębszych zmian plamisto–grud
kowych, a nawet krostowych (kiła II okresu nawrotowa). W trakcie kiły drugiego
okresu pojawia się również powiększenie węzłów chłonnych, które utrzymuje się przez
wiele miesięcy. Rzadziej występują symptomy uszkodzenia narządów wewnętrznych,
głównie wątroby, nerek, układu nerwowego i kostno–stawowego oraz zmiany w krwi
obwodowej. Osutkom skórnym mogą towarzyszyć takie dolegliwości jak niewielka
temperatura, złe samopoczucie, bóle mięśniowe i stawowe oraz bóle głowy o różnym
nasileniu. Wojciech Oczko nie określił niestety tych zmian chorobowych i kolejności
ich pojawiania się. Przyczyną tego mógł być szybki rozwój omawianego schorzenia.
Podczas kiły drugiego okresu uwidaczniała się zatem, najczęściej po ustąpieniu
objawu pierwotnego, osutka wczesna. Składała się z wykwitów plamistych, rozmiesz
59
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czonych równomiernie i symetrycznie na tułowiu (głównie na jego bocznych po
wierzchniach) i na kończynach górnych. Poszczególne twory miały zbliżoną wielkość,
owalny lub okrągły kształt, cielisto–różowe zabarwienie i gładką powierzchnię. Nie
powodowały one dolegliwości i często nie były zauważalne przez chorego. Mogły nawet
ustąpić bez pozostawienia jakiegokolwiek śladu. Osutka plamista rzadziej pojawiała się
w nawrotowej kile drugiego okresu. Towarzyszyła ona wówczas wykwitom grudkowym
i wykazywała cechy osutki nawrotowej, występującej nie tylko na tułowiu i kończy
nach, ale także na dłoniach i stopach oraz na twarzy — w fałdach nosowo–policzko
wych i na pograniczu skóry owłosionej60. Zmiany te ustępowały bez śladu lub prze
kształcały się w wykwity grudkowe. Osutkę wczesną dostrzegł Oczko i tak ją opisał: nie
palcom, ale oczom tylko dojrzeć dadzą, jako liszaje, albo blachy, których acz po wszytkim
ciele, ale po grzbiecie, po brzuchu, a po ręku nie mało się widzieć może61.
Kolejnym etapem kiły drugiego okresu była tzw. kiła nawrotowa, pojawiająca się
pod postacią osutki grudkowej. Występowała ona na dłoniach, stopach, twarzy, owło
sionej skórze głowy, pośladkach, okolicach otworów naturalnych i okolicach moczo
wo–płciowych, co autor Przymiotu skonstatował w następujących słowach: na głowie,
albo na szyi, albo na twarzy, albo w nosie, albo w wąsie, albo około pacierzy, około prawego
boku, o po tym najbardziej w siedzeniu, i między palcami u ręku62.
Opisane wykwity miały zwykle jednakową wielkość, różowo–brunatne zabarwie
nie, a gdy ustępowały, łuszczyły się. Powierzchnia grudek mogła tworzyć wrzody, które
często ulegały rozpadowi, sącząc się i pokrywając strupami, przypominając liszajec lub
przekształcając się w twarde i nacieczone wykwity krostowe, dobrze odgrodzone od
otoczenia. Zmiany te uchwycił Wojciech Oczko, konstatując: są krosty widome, bolące,
krwią albo ropą ciekące, a ręką albo palcem macając, nad skóra wyniesione, a jej gładkość
psujące63. Grudki umiejscowione w okolicy narządów płciowych ulegały często przero
stowi, a pod wpływem drażnienia mogły się łączyć, tworząc rozległe, brodawkowate
i sączące twory o szerokiej, nacieczonej podstawie, zwane kłykcinami płaskimi lub le
pieżami kiłowymi64. Je również opisał autor Przymiotu: oprzałość, zranienie, a jakoby sparzelina, albo owrzodzenie w siedzeniu, a w miejscu przyrodzonym u niewiast bywa (...) które to, albo natura pełna sama przez się przynosi, albo więc kiedy plugastwa przyrodzone tam
tędy trudno odchodząc, dłużej niż trzeba się stanowią, przegryzają, parzą, i tak skórę, muszkuł, i żyłki, które tam wchodzą drażnią (...) ani siedzieć, ani chodzić, ani leżeć, prze ból nie
odpuszcza65.
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Patrz: Kiła, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski, s. 220–256.
W. Oczko, op. cit., s. 451.
Ibidem, s. 456.
Ibidem, s. 451.
Patrz: Kiła, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski, s. 220–256.
W. Oczko, op. cit., s. 392–393.
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Wojciech Oczko słusznie twierdził, iż powstałe wytwory mogły sprawiać ból
i świąd, a ustępując pozostawiały blizny: czasem owych co świerzbią, a po zdrapaniu jako
palił bolą: a co więcej szpetne blizny po sobie zostawują66. Prawidłowo zwrócił on także
uwagę na fakt, iż ból atakował nie tylko zmienioną powierzchnię skórną, ale także
inne części ciała, głównie głowę: głowa się nadymać, ciężyć i boleć poczęła, a bólem odmiennym, a nie ustawicznym, tak i czasem czoło, czasem pół głowy, a najwięcej prawe
boleje67, przymiotem strapiony ból ten cierpiwa (...) nie tylko głowę, ale insze części trapiącą68. Medyk podkreślił przy tym, że wspomniane dolegliwości nasilały się w nocy (dziś
nie stwierdzane): w nocy przymiot najcięzszy bywa, od zachodu słońca albo godzin dwie
przed tym aż blisko północy69.
Obecnie wiadomo, że charakterystycznym dla kiły drugiego okresu przeobraże
niem są także zmiany na błonie śluzowej jamy ustnej, gardła i krtani. Na ogół występu
ją one pod postacią nadżerek, ale czasem pojawiają się również grudki. Zmiany te mają
kształt okrągły, owalny lub pełzający koloru czerwonego lub pokryte szarawym nalo
tem. Wykwity pełzające nazwane są owrzodzeniami ślimakowatymi, ślina tych chorych
jest bardzo zakaźna. Zmian powyższych XVI–wieczny medyk nie opisywał.
Autor Przymiotu zauważył natomiast charakterystyczne przebarwienia skóry:
w melankoliku jako słoniową, grubą i chropowatą, czerwoną albo siną: w koleryku, żółtą coś
do lisa podobną: w flegmatyku, białą, do łupieża wężowego przyrównaną70.
Dziś medycyna dostrzega bielactwo kiłowe, które Oczko zaobserwował np. u fleg
matyka. Objawia się ono drobnymi odbarwionymi plamami o średnicy kilku milime
trów, zwykle o jednakowym wymiarze i kształcie. Układają się one głównie na bocz
nych powierzchniach szyi, karku, rzadziej na tułowiu. Plamy te pojawiają się zwykle po
sześciu miesiącach od zakażenia i utrzymują przez wiele miesięcy71.
Inny symptom występujący w drugim okresie kiły to łysienie. Charakteryzowało
się ono przerzedzaniem włosów na czubku głowy lub w okolicach skroniowych i poty
licznych. Utratę owłosienia dostrzegł oczywiście Wojciech Oczko, konstatując: włosów
opadanie (...) przychodzi, kiedy humor się wzburzywszy, a rozpaliwszy, tak pod skórę rozżarzy, że ją zapaliwszy a ususzywszy, i onę tłustość, albo fuliginem skąd włosy rosły, strawi
a odejmie72. Wziął on pod uwagę również możliwość wypadania włosów w innych oko
licach ciała, brwi, rzęs, pisząc dalej: za dostaniem francę (...) takim plugastwem skórę
podlewa, że brwi, wąs, broda, głowa nie czekając starości lisieje73.
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Ibidem, s. 452.
Ibidem, s. 459.
Ibidem, s. 230.
Ibidem, s. 13.
Ibidem, s. 3.
Patrz: Kiła, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski, s. 220–256.
W. Oczko, op. cit., s. 468.
Ibidem, s. 469.
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Poważnym następstwem zarażenia krętkami bladymi były zmiany narządowe (kiła
nawrotowa). Najczęściej pojawiało się zapalenie wątroby, co zaobserwował też autor
Przymiotu: wątroba (...) ta choroba w niej pierwej się zaląga, i tak rozgościwa, że jej psując
własność, szkodzi bardzo ciału74. Oczko sądził przy tym, że kiła po wniknięciu do organi
zmu rozwijała się w wątrobie: przymiot w wątrobie, jako żółw pod swą skorupą siedzi75.
Według niego ów organ odpowiadał za prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu,
a jakiekolwiek jego zaburzenia powodowały uszkodzenie pozostałych narządów.
I rzeczywiście wątroba odgrywa bardzo ważną rolę, biorąc udział w trawieniu
i wchłanianiu pokarmu oraz w gospodarce białkowej, węglowodanowej i tłuszczowej
organizmu. Wytwarza też substancje uczestniczące w procesie prawidłowego krzepnię
cia krwi, a także współdziała w mechanizmach odpornościowych, pełni również funk
cję odtruwającą76.
Wojciech Oczko uważał, że szczególnie poważne konsekwencje niosło za sobą
uszkodzenie przez kiłę śledziony, prowadzące u chorego do zmian skórnych: bo jako
wątroba do czynienia krwie, a posilenia ciała wszytkiego należy, tak słodzona jeśli się do tego
sprawnie nie przyłoży (...) się odąwszy, albo osłabiwa, albo zapaliwa krosty szpetne: i to
w naturze co na wierzch plugastwa wypiera77.
Mylił się tu jednak, ponieważ uszkodzona śledziona nie powoduje oszpecenia po
włok ciała, za to odgrywa ważną rolę w kierowaniu procesami immunologicznymi. Na
rząd ów stanowi bowiem zbiornik krwi, produkujący limfocyty, niszczący stare i zmie
nione erytrocyty oraz wytwarzający ciała odpornościowe78.
Kolejną pomyłką autora Przymiotu było stwierdzenie, że na skutek obecności w or
ganizmie „jadu wenerycznego” tworzą się m.in. kamienie nerkowe79: w nerkach kamienie (...) gdyż widzim, że francowaci wszyscy kamieniowi (...) są podlegli80.
Dziś wiemy, że podczas kiły drugiego okresu dochodzi niekiedy do uszkodzenia
nerek, lecz ma ono charakter zapalny. W czasie kiły trzeciego okresu może z kolei
nawet nastąpić poważna niewydolność tego narządu.

Ibidem, s. 246.
Ibidem, s. 250.
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Patrz: Układ trawienny, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 1, s. 209–220.
77
W. Oczko, op. cit., s. 264–269.
78
Patrz: Układ chłonny, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 1, s. 52–55.
79
Przyczyny pojawienia się kamieni w układzie moczowym nie zostały dotychczas w pełni wyjaśnio
ne. Na ich powstanie wpływają czynniki ogólnoustrojowe i miejscowe. Zaburzenia przemiany mate
rii prowadzą do wzrostu stężenia w moczu substancji składowych kamieni, przy jednoczesnym nie
doborze czynników chroniących przed jego krystalizacją. Najważniejszym czynnikiem wpływającym
na powstanie kamieni jest zastój moczu i zakażenie drobnoustrojami rozkładającymi mocznik. Patrz:
Urologia, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 1, s. 1583–1595.
80
W. Oczko, op. cit., s. 302.
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Innym skutkiem syfilisu, na który zwrócił uwagę Oczko, miało być krwawienie
z żył w odbycie81: krwawnice, zowiemy owe żyły, co w siedzeniu napęcniawszy, krwią cieką,
hemoroidami łacinnicy i Grekowie dotąd zwali82.
I tu autor Przymiotu mylił się jednak, gdyż wspomniane hemoroidy nie tworzą się
przecież na skutek kiły. Chociaż przyczyna tej choroby do dziś nie została dokładnie
wyjaśniona, wiadomo, że na powstanie żylaków odbytu wpływają głównie takie czyn
niki jak zaparcia czy brak zastawek w żyłach odbytnicy, ciąża i nadciśnienie w układzie
żyły wrotnej, a także obciążenia dziedziczne, powodujące osłabienie tkanki łącznej
i zmniejszenie w niej elementów sprężystych83.
Kolejnym błędem Oczki było uznanie za symptom przymiotu żylaków kończyn dol
nych, które przy wykwitach skórnych kiły powodować miały poważne komplikacje:
żyły wielkie, miąższe, odęte, nierówne, jakoby pokurczone, gruzowate, bywają na goleniach.
Acz bywa też nieraz, że takie żyły (...) nie tylko boleją, ale więc i przegryzłszy żyły, i tę co je
okrywała skórę, wrzodem albo dziurą na wierzchu nie uleczoną, kipią, i bólem nogę albo
gdzie siądą rozpaleniem, nie pomału trapią84.
Musiał on mieć do czynienia z pacjentami chorującymi na żylaki wtórne nóg, któ
re wynikają z niedrożności żył głębokich lub przetoki tętniczo–żylnej. Badania nauko
we XX w. udowodniły, że powikłania te charakteryzują się obrzękami, licznymi, wi
docznymi wężowatymi sznurami i splotami żylnymi z balonowatymi uwypukleniami,
wokół których tworzą się przebarwienia, wypryski, stwardnienia, a nawet owrzodzenia.
W żyłach tych powstają skrzepliwa, powodujące z kolei pęknięcie skóry i obfity krwo
tok85. Autor Przymiotu pomylił zatem zmiany, które są następstwem żylaków ze zmia
nami wywołanymi przez syfilis. Poza tym żylaki nie wskazują kiły. Wywołuje je nato
miast otyłość, cukrzyca, choroby serca i tętnic. Mogą być one także następstwem
połogu, rozległych złamań miednicy lub kości udowej czy pracy w pozycji stojącej.
Kiła z kolei może wywołać zapalenie zakrzepowe żył, gdyż wynika ono z chorób
zakaźnych oraz wysiewu bakterii. Powikłaniem zakrzepic żył jest też, obok zatoru tęt
nicy płucnej, zespół pozakrzepowy, który objawia się obrzękiem kończyn, ich sztywno
ścią i bólem86. Często też powstają owrzodzenia, sączące wydzielinę surowiczno–ropną,
które mają tendencje do łączenia się, obejmując cały obwód goleni powyżej kostki, co
prowadzi do inwalidztwa. Nie występują jednak widoczne sploty żył, jak w przypadku
żylaków, które stwierdził Wojciech Oczko. Można zatem założyć, że jego pacjent cier
piał zarówno na żylaki, jak i zapalenie zakrzepowe żył.

Objaw ten uznał on za pozytywny, gdyż jego zdaniem organizm w ten sposób miał usuwać cho
robę.
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Ibidem, s. 397.
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Chirurgia narządów jamy brzusznej, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 2, s. 1499–1532.
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W. Oczko, op. cit., s. 409–410.
85
Patrz: Choroby żył i naczyń chłonnych, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 2, s. 1562–1573.
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Patrz: Kiła, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski, s. 220–256.
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Różnicowanie
Stawiając swą diagnozę, staropolski medyk starał się wykluczyć inne schorzenia
o podobnych objawach. Szczególnie ważne było to w przypadku różnego rodzaju wy
kwitów skórnych. Te niewywołane kiłą Oczko określił prostymi i podał ich następujące
cechy charakterystyczne: proste krosty prostym ludziom bywają, proste nie bolą tak bardzo, nie w nocy, nie szerzą się, ani jako wrzody uporne, a niehamowane w głąb idą, i jeśli się
która przedrapnie, przepuści a rozdrażniona wyciecze, mało bólu mając, do dni się kilko
zasuszywszy, zagoi, (...) proste tylko (...) po nogach, brzuchu pokażą87.
Ważne było również odróżnienie wykwitów kiłowych od świerzbu i liszai: Jednakże
nie możem tego własnym świerzbem nazwać, gdyż świerzb każdy uleczony i przychodząc na
czas odchodzić może, a te liszaje bądź leuce, które więtsze i z sobą po wszytkim związańsze
są — pisał autor Przymiotu — do żywota jako nieuleczone trwają. I przetoż na kogo wystąpią, niech co chce pije i czym chce płucze, (...) ani onej materiej odwróci, ani łat tych zgubi88.
Jak widać, świerzb jest pasożytniczą chorobą zakaźną objawiającą się swędzeniem,
a podczas jego drapania dochodzi do zakażeń ropnych i wyprysków. Umiejscawia się
on na bocznych powierzchniach palców rąk, w fałdach międzypalcowych, w okolicy
nadgarstków, w fałdach pachowych, zgięciach łokciowych, w okolicach pępka, narzą
dów płciowych i na pośladkach89. Natomiast liszaje występują pod postacią czerwono
sinych lub czerwonobrunatnych grudek, nieco błyszczących, o gładkiej powierzchni.
Mogą one zlewać się symetrycznie na nadgarstkach, fałdach, udach, podudziu, na bło
nach śluzowych jamy ustnej i narządach płciowych90.
c. Kiła utajona wczesna
Gdy po zarażeniu nie obserwowano żadnych objawów skórnych czy narządowych,
można przypuszczać, że występowała wówczas kiła utajona wczesna. Taki stan zakaże
nia ustroju trwał dwa lata, podczas których istniała możliwość pojawienia się wcze
snych nawrotów klinicznych, typowych dla kiły drugiego okresu. Taką postać choroby
dostrzegł i opisał Wojciech Oczko w taki sposób: które to przypadki, acz się do czasu
w naturze mocnej utaić albo ukryć mogą, wszakoż jako jad psa wściekłego skrycie i niespodziano się wynurzy91.
d. Kiła utajona późna
Jeżeli stan utajenia trwał dłużej niż dwa lata, następowała tzw. kiła utajona późna.
Mogła ona przez wiele lat rozwijać się, nie wykazując żadnych zewnętrznych objawów.
Nie dało się wówczas stwierdzić zmian na skórze i błonach śluzowych.
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W. Oczko, op. cit., s. 456.
Ibidem, s. 451.
Patrz: Choroby skóry wywołane przez pasożyty, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 2, s. 2020–2022.
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Kiła nabyta późna — okres trzeci
Po kilku lub kilkunastu latach od zakażenia dochodziło do poważnych zmian, ma
jących tendencje do niszczenia tkanek oraz upośledzania czynności narządów i ukła
dów, w których rozwijały się krętki blade. Podczas tego stadium zakaźność choroby
zmniejszała się.
Kiła późna skóry wykazywała pewne charakterystyczne cechy, które różniły ją od
objawów obserwowanych w kile drugiego okresu. Zmiany o niesystematycznym ukła
dzie mogły pojawiać się pojedynczo lub grupowo. Kiła późna skóry występowała w for
mie guzowato–pełzakowatej, którą cechował twardy guzek barwy czerwonobrunatnej
oraz guzowatej (kilakowatej), charakteryzującej się guzami (kilakami) wychodzącymi
z tkanki podskórnej, okostnej lub mięśni. Wielkość kilaków wahała się od kilku mili
metrów do paru, a nawet kilkunastu centymetrów. Po kilku tygodniach rozpadały się
one, wydzielając kleistą, galaretowatą masę o krwistym zabarwieniu. Powstawały w ten
sposób owrzodzenia o nieregularnych stromych brzegach i dnie pokrytym ropną wy
dzieliną. Szerzyły się one obwodowo i zajmowały rozległe powierzchnie skóry92. Z taki
mi zmianami zetknął się autor Przymiotu, pisząc, iż: guzy, i gruczoły rozmaite, za tym
często chodzą, kiedy się przymiot zalągwszy (...) szersze i twardsze (...) jako klij na wiśniowym albo na którymle drzewie się zasiadają, tak uporne bywają, i cieką ropą jako olejem
tłustym, a czasem sokiem kliowatym i białym (...) gdzie guz niedawno wypadłszy, ciało i to
czym kości niedawno spojone były strawił, a w głąb przegryzłszy ciecze, i jakoby zgniło przepaloną dziurą świeci (...) choć ropa wyciecze, zrość się a zaleczyć nie mogą93.
Wspomniane guzy najczęściej pojawiały się w miejscach, w których skóra przyle
gała do kości, głównie na twarzy, w okolicach mostkowo–obojczykowych oraz na gole
niach. Potwierdził to Wojciech Oczko: guzy (...) na kościach, jako na głowie albo szyi,
albo łopatkach, albo goleniach, albo łoktach94.
Kilaki powodowały też deformację kości i stawów: lecz oto ta jadowita franca —
konstatował Oczko — krew pierwej, po tym około kości rzeczy popsowawszy, na samej
cicho usiada: i jako kropla kamień, tak ona miękuczkimi humorami gryzie i dziurawi kości95.
Zmiany te dotyczyły głównie kości płaskich (czaszka, mostek) oraz długich (goleni).
Kolejną oznaką choroby, jaką zaobserwował słynny polski medyk, był nieprzyjemny zapach ciała: a wirus (...) wszystko ciało zaraził, duchy zesmrodził, że i z daleka snadź
trup cudniej pachnie96. Obecnie nie stwierdza się takiego symptomu kiły.
Wydzielanie przez krętki blade toksyn prowadziło do poważnych zmian w układach i narządach wewnętrznych, które najczęściej dotyczyły wątroby, płuc, żołądka,
serca, mózgu i rdzenia oraz układu nerwowego i kostnego, a także jąder. W miejscach
92
93
94
95
96

Patrz: Choroby przenoszone drogą płciową, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 2, s. 1991–2011.
W. Oczko, op. cit., s. 363–382.
Ibidem, s. 365.
Ibidem, s. 373.
Ibidem, s. 223.
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tych powstawały przewlekłe zapalenia, prowadzące do trwałego upośledzenia czynno
ści wskazanych organów.
Dziś wiadomo, że kiła układu nerwowego objawia się zapaleniem opon mózgowych
i rdzenia kręgowego oraz mózgu, gdzie mogą powstać kilaki. W układzie kostnym tworzą się
nawarstwienia okostnowe i ogniska zagęszczenia, jak i rozrzedzenia struktury kostnej. Mogą
pojawić się bóle, wysięk oraz zapalenie stawów, trudne do rozpoznania. Kiła wątroby prze
biega z kolei pod postacią rozsianych zmian śródmiąższowych, prowadzących do uszkodze
nia miąższu i marskości tego narządu lub pod postacią kilaków, powodujących jego zgrubie
nie oraz objawy ucisku na naczynia krwionośne i drogi żółciowe. W płucach powstają znów
kilaki trudne do odróżnienia od guzów nowotworowych oraz zmiany przypominające włók
nistą postać gruźlicy. Kiła późna rzadko natomiast obejmuje żołądek, występując jako kilak
wymagający różnicowania z owrzodzeniem lub nowotworem, cechujący się łagodniejszym
przebiegiem bez upośledzenia łaknienia lub objawów krwawienia. Kiła sercowo–naczyniowa
prowadzi do zapalenia tętnicy głównej ze zwężeniem ujść naczyń wieńcowych lub do niedo
mykalności zastawki półksiężycowej, a także powstania tętniaka tętnicy głównej oraz zapa
lenia i wytworzenia się kilaków mięśnia sercowego. Kiła jąder przebiega pod postacią zmian
śródmiąższowych oraz pojedynczych lub mnogich kilaków. Przebiega stopniowo, przy niebo
lesnym powiększeniu jądra, które ostatecznie ulega zmianom włóknistym97.
Uszkodzoną wątrobę mylnie uznał autor Przymiotu za główny i najważniejszy na
rząd, powodujący zmiany chorobowe pozostałych organów. Zanotował on, iż: czyni
zawściągnięcie wszystkiego, odmie się, tedy i skóry żołądka wierzch, na którym leży, pali, za
czym i serca stronę prawą zatrudniwszy, albo do gorączki, albo do drżenia przywodzi: tam
płuca, musculi między ziebrami, tchnienia nie dopuszczą: nerki się paląc, urynę też trzymają,
i gorętszą niż trzeba czynią: żółć albo kolera w onym ogniu się piekąc, do jelit nie idzie i przetoż stolców wciągnowszy, a wewnątrz się zapiekwszy, naturę leniwą czyni. Stamtąd, co się
nam zda, co do głowy idzie, i z plugastw tych wciagnionych smród, i z wątroby dymy gorące.
a na skórę98. Dziś wiadomo, że przeobrażenia te następują na skutek bezpośredniego
działania w nich krętek bladych.
Badania naukowe udowodniły, że uszkodzenie jednego z narządów wpływa na
działanie innego, ale nie w taki sposób, jak zostało to powyżej przedstawione. I tak
marskość wątroby wywołuje żółtaczkę, skazę krwotoczną lub wodobrzusze, niestraw
ność, brak apetytu, spadek masy ciała, osłabienie, obrzęk śledziony, żylaki przełyku
i dna żołądka99.
Wojciech Oczko stwierdził też, że zniszczona wątroba mogła zostać wydalona przez
organizm wraz z kałem: za ogniem takowym, a za wielkim wycieczeniem ciała, wątroba się

Patrz: Kiła narządów wewnętrznych oraz Kiła układu nerwowego, [w:] Choroby przenoszone drogą
płciową, red. T. Mroczkowski, s. 254–262.
98
W. Oczko, op. cit., s. 249.
99
Patrz: Choroby układu trawienia, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 2, s. 719–757.
97
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wyniszczyć i z biegunką wypłynąć może100. Podczas agonii możliwy jest rzeczywiście roz
pad oraz ekstrakcja tego organu jedynie w wyniku torsji.
Kolejną oznaką zarażenia krętkami bladymi były rozpadające się w obrębie podnie
bienia, języka i nosa zmiany skórne w błonach śluzowych. Staropolski medyk zano
tował: w podniebieniu, w dziąsłach dziury, języczek ugryziony, w nosie zdrzenie, które zawżdy dłubać musi, kości przegniłe, guzy jako kamienie albo klij spiekłe101. Proces chorobowy
mógł powodować też niszczenie kości i tkanek miękkich z wytworzeniem perforacji,
bliznowate zniekształcenia, a także upośledzenie czynności jamy nosowo–gardłowej ze
znacznym powiększeniem, owrzodzeniem oraz bliznowaceniem języka102.
Kiła trzeciego okresu często objawiała się też porażeniem postępującym, powodu
jącym stopniową utratę pamięci, osłabienie funkcji intelektualnych i zmiany osobowo
ści. W miarę postępu choroby występowały wahania nastroju (depresja, euforia), uro
jenia, konfabulacje, zaburzenia zachowania i napady padaczkowe103. Objawy te
zauważył i opisał autor Przymiotu w następujący sposób: Temperamentum, że ze krwistego i pięknego uczyniła sprośnego melankolika, vires, które tak odjęła, iż samo się siebie wstyda, że ani ręką, ani noga swojej nie zna powinności. Consuetudinem, że wesołego, umownego a onego, co się był do ludzi urodził, w kąt ciemny płakać wpędziła. Aetatem, że z niego ani
dziecię, ani grzyb104.
Zmiany neurologiczne charakteryzowały się wzmożeniem lub osłabieniem odru
chów ścięgnistych, napadami silnych bólów kończyn oraz nadbrzusza, drżeniem warg,
języka, mięśni twarzy i rąk, upośledzeniem funkcji pisania i mówienia, osłabieniem
potencji, nietrzymaniem stolca, odczuwaniem nudności i wymiotowaniem: ociężawa
głowa, zapaliwa wątroba, nie trawi żołądek, drży serce — konstatował Oczko — nie tylko
wnętrze, a piersi bolą, ale dolne miejsca, i nogi nachodzą (...) pragnienie, niespanie, ust, języka, dziąseł schnienie, tęskność, gorączka, a zwłaszcza zjadłszy co, w boku kłócie, serca
częste bicie, żołądka niestrawność, i do wymiotu gorzkiego zanoszenie (...) oczy wilgotne,
z ust śliny język niewolny, szum w uszach, w głowie zawracanie, w karku, tchnienie piersi,
a kipiące flegma żołądek by tydzień nie jadł, do jadła niepospieszony, boki naciekłe, bolące,
twarde, tak iż pod żebra, nie tylko ręki, ale końca palca zaścibić trudno: nogi, ale co nogi,
wszystko ciało odebrane105.
Objawem kiły trzeciego okresu było również uszkodzenie oczu, przejawiające się
poszerzonymi, nierównymi, leniwie reagującymi na światło lub wąskimi i nieruchomy
mi źrenicami. Objawów tych nie opisał XVI–wieczny medyk.

W. Oczko, op. cit., s. 250.
Ibidem, s. 15.
102
Patrz: Zmiany w błonach śluzowych, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski,
s. 253.
103
Patrz: Porażenie postępujące, [w:] ibidem, s. 259–260.
104
W. Oczko, op. cit., s. 216.
105
Ibidem, s. 267–269.
100
101
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W miarę rozwoju choroby objawy kliniczne zdominowane zostały przez apatię,
osłabienie, otępienie, zniedołężnienie i wyniszczenie. Ciało opadłe, chodzenie trudne,
tchnienie ciężkie106 — stwierdził Wojciech Oczko — twarz blada, żółta, odęta, oczy podpuchłe, ciało ociężałe, nogi i ręce słabe, wszytki członki oziębłe (...) kolana leniwe107.
Opisane powyżej zmiany chorobowe, będące następstwem zarażenia krętkami bla
dymi, prowadziły do poważnych komplikacji, kończących się często śmiercią. Autor
Przymiotu zanotował: z małej a niespodziewanej fraszki przykra choroba a śmierć niespodziana była108.

XII. OBJAWY KIŁY WRODZONEJ
Następstwem zakażenia płodu krętkami bladymi jest tzw. kiła wrodzona, którą dzieli
się na kiłę wrodzoną wczesną — do drugiego roku życia — oraz kiłę wrodzoną późną
— powyżej tego wieku.

Kiła wrodzona wczesna
Zmiany kliniczne tej postaci choroby pojawiają się już w chwili urodzenia, pod
postacią nawrotowej, grudkowej, krostkowej lub pęcherzykowej osutki plamistej,
utrzymującej się nawet przez trzy miesiące109.
Osutka pęcherzykowa występuje przeważnie na stopach i przypomina płaskie pę
cherze, wypełnione surowiczno–ropną lub surowiczno–krwistą treścią, łatwo pękające
oraz pozostawiające sączące nadżerki, otoczone oddzielającym się naskórkiem. Osutki
plamiste o charakterze dużych, zlewających się wykwitów mogą pojawić się na twarzy,
pośladkach, stopach i tułowiu. Natomiast osutki grudkowe rozsiane są zwykle w obrę
bie dłoni, stóp, pośladków i w okolicy otworów naturalnych. Tworzą zlewne nacieki
barwy ciemnoczerwonej. Zmiany te w okolicy ust, nosa i odbytu ulegają często głębo
kim pęknięciom, pozostawiając blizny. Uzewnętrznić się też mogą przeobrażenia na
wrotowe pod postacią przerosłych grudek kiłowych, które rozpadając się, tworzą wy
kwity krostkowe.
Obecnie stwierdza się również przekształcenia błon śluzowych nosa z suchego
w surowiczno–ropny jego nieżyt, co prowadzi w konsekwencji do całkowitej niedroż
ności narządu powonienia, utrudniającej oddychanie i jedzenie. Przeobrażenia w ob
rębie krtani i strun głosowych z kolei powodują chrypkę i bezgłos. Zmiany te mają,
podobnie jak w kile nabytej, charakter mlecznych plam, grudek i sączących nadże
Ibidem, s. 266.
Ibidem, s. 282.
108
Ibidem, s. 396.
109
Patrz: Kiła wrodzona wczesna, [w:] Choroby przenoszone drogą płciową, red. T. Mroczkowski,
s. 272–276.
106
107
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rek110. Długo utrzymujące się nacieki błony śluzowej czynią przeżuty na części kostne
i chrzęstne, doprowadzając do ich zniekształcenia (nos siodełkowaty lub lornetkowa
ty). Stwierdza się wówczas bezwład ruchowy górnych oraz przykurcz dolnych kończyn,
a także zapalenie okostnej i szpiku kostnego. W okolicy stawów występuje obrzęk i bo
lesność. Stan chorobowy może prowadzić też do deformacji płytki paznokciowej, która
staje się krucha, łamliwa oraz pełna bruzd. Pojawia się również zapalenie naczyniówki,
siatkówki oraz tęczówki oka. Objawów tych nie opisali staropolscy medycy.
Zaobserwowali oni natomiast zmiany w narządach wewnętrznych, takie jak stany
zapalne wątroby, nerek, śledziony, płuc i jąder, jak również powiększenie obwodowych
węzłów chłonnych oraz bezobjawową kiłę układu nerwowego. Dzieci — pisał Oczko
— że je franca zjadłszy, wątrobę, żołądek, i krew im wszytkie odmieni: w tym i słodzony
odęte, a do tych fluxów podobne czyni111.
W wyniku zakażenia krętkami bladymi płodu w łonie matki może dojść również do
śmierci nowo narodzonego dziecka, co skonstatował polski medyk w słowach: dzieci
z takich rodziców zacząwszy, tak melankoliczne, chore, nadęte, a nie trwałe bywają112. Zda
rzają się także przypadki obumarcia płodu, czego jednak w XVI w. nie odnotowano.

Kiła wrodzona późna
Między ósmym a czternastym rokiem życia występuje bezobjawowa kiła wrodzona
późna, której obraz kliniczny o łagodniejszym przebiegu odpowiada obrazowi kiły nabytej
trzeciego okresu. I tak, zmiany kostne pojawiające się między piątym a dwudziestym ro
kiem życia prowadzą tu do deformacji kości, niezauważalnych zmian układu nerwowego
oraz powstania kilaków mózgu. Porażenie postępujące z kolei, występujące między szó
stym a piętnastym rokiem życia, charakteryzuje się niedorozwojem psychicznym.
Między dziesiątym a siedemnastym rokiem życia chory z reguły odczuwa ból, do
strzega owrzodzenie skóry oraz próchnicę i półksiężycowe ubytki zębów, a także ma
problemy z poruszaniem się. Stwierdzić można u niego również głuchotę, zanik śród
miąższowego nerwu wzrokowego, zapalenie rogówki oka, a nawet ślepotę.

XIII. LECZENIE CHORÓB WENERYCZNYCH
Staropolscy medycy szukali skutecznego, a zarazem bezpiecznego leku w walce z cho
robami wenerycznymi. Widząc groźne dla zdrowia ludzkiego skutki uboczne terapii,
podchodzili oni do każdego pacjenta indywidualnie, w celu zastosowania najodpo
wiedniejszej dla niego kuracji. Wojciech Oczko zanotował: obmyślić lekarstwa było trze-

110
111
112

Patrz: Zmiany w błonach śluzowych, [w:] ibidem, s. 274.
W. Oczko, op. cit., s. 267.
Ibidem, s. 267.
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ba, zasadnie albo przystosowanie113. Podanie właściwego preparatu przynosiło, jak sądził,
oczekiwany rezultat: przymiot — pisał — co na skórę albo na wierzch przyniósł, nietrudna
odpędzić: jeśli z rozumem się z nim obchodząc, słuszny naturze ratunek będzie dan114.

XIV. warunki sprzyjające leczeniu CHORÓB
WENERYCZNYCH
W celu uniknięcia zastosowania nieprawidłowej kuracji należało przede wszystkim
zdiagnozować chorobę, na co słusznie zwrócił uwagę autor Przymiotu, pisząc: do którego to leczenia my dla ludzi (...) najpotrzebniejszą się rzec być zdała, prawie dobrze niemoc
poznać115, po czym przeprowadzić wywiad z pacjentem: medyk (...) nie ma leczyć (...) aż
ciało na oko ujrzy, a z ostatek z powieści pacjentowej usłyszy116. Według niego należało
uzyskać też od chorego informację o okolicznościach zarażenia: i własność, i członka
każdego z osobna sprawę, chorób, a mianowicie tego przymiotu, przypadki i ich przyczyny:
bo jako są różne, tak różnie wybaczone być mają117, a następnie zwrócić uwagę na sposób
i styl jego życia: medyk okiem prawym (...) pojrzeć ma, na sposób życia118. Powyższe infor
macje, jak twierdził, miały duże znaczenie w wyborze odpowiedniej terapii, innej dla
każdego pacjenta: różni, różnych lekarstw i z różną też korzyścią używali119. Tenże lekarz
mylił się jednak, sądząc, że sposób zarażenia i styl życia w przypadku chorób wenerycz
nych mają wpływ na dalsze postępowanie lekarza.

XV. Czynniki wpływające na powodzenie terapii
Wojciech Oczko był przekonany, że na szybki powrót do zdrowia ma wpływ tryb życia
chorego (chłop prosty niż pan (...) przez lekarstw (...) złego pozbyć mogą120), jego wiek (bo

Ibidem, s. 7.
Ibidem, s. 4. Wojciech Oczko zaznaczył, że kiła jest nieuleczalna w ostatnim jej stadium rozwoju:
bo jeśli to franca uporna i w tym kresie (...) czego nie zmogły lekarstwa (...) jedno za rzeczy nieuleczalne
mając (ibidem, s. 381).
115
Ibidem, s. 11.
116
Ibidem, s. 14.
117
Ibidem, s. 7.
118
Ibidem, s. 6.
119
Ibidem, s. 37.
120
Ibidem, s. 16. Autor Przymiotu tłumaczył to w sposób następujący: przeto iż chłop go jeśli dostał
z siebie, wypoci, wyrobi, wymyślnymi potrawami nie rozdrażni, ani aby się szerzył dopuści: a ci w dostatku
rozkosznej żywią, prze żywot miękki, obżarty a rozpustny, trudno do zdrowia przyjść mogą (ibidem,
s. 16).
113
114
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młody łatwiej niż stary, krwie dobrej niż zepsowanej121) oraz stan odporności organizmu
(gdyż te melankoliczne niemocy między wszystkiemu bywają najoporniejsze, i mniej lekarstwom ustępujące122). Istotnym czynnikiem w walce z kiłą był czas jej trwania: przymiot
jeśli się nie tak zastarzeje poratowan być może123.
Rzeczywiście wiek chorego, stan odporności i stopień rozwoju choroby warunkuje
działanie leków, a tym samym okres rekonwalescencji, natomiast styl życia nie ma tu
żadnego znaczenia.
Szybki powrót do zdrowia determinuje też, według mylnej opinii autora Przymiotu,
zdolność organizmu do usuwania szkodliwych substancji poprzez pot, krwawienie124,
mocz czy kał. Ludzi co z nosa krwią, kaszlami, potami, aperturami, biegunkami częstemi,
gonorheą, albo inszemi fluxami, plugastw pozbywają — pisał — bo jako są dobre kiedy
cieką, siła chorób odnosząc, a ciało barzo wplugastw wyrzucaniu ratując125. Wpływ na to
w dużym stopniu miał wysiłek fizyczny: ta choroba tak skórę rzadko uczyniła, i krew tak
złą, że łatwiej przez skórę ciecze: a by też dobrze (...) natura ciepło wzbudziwszy, choć nie
potem, ale indy plugastwa wyrzuci: i wnet nam, albo z głowy flegma, albo z piersi kaszel albo
stolcem albo uryną tych rzeczy popędził, a pracą jako mówię sobie pomorze (...) iż ciało
praca rozgrzane, chcąc grubość onę krwie, i zbytek strawić, a od zacniejszych do podlejszych
członków wypędzić126. Gimnastyka sprawiała, jak dalej informuje nas Oczko, szybsze
i skuteczniejsze działanie medykamentów: jest zdrowiu człowieczemu pożyteczna bardzo
zalecamy: tak przez tego przydatku to nam niepójdzie, aby ciało dobrze przepurgowane
a sposobnie być niemiało lekarstwy do tego własnemi: po nich dopiero to ciało ćwiczenie, albo
pracą zacząć127. Zaznaczył on też, że optymalne korzyści dla pacjenta przynosi regularne wypróżnianie się: aby część grubsza, co dzień przez stolce i urynę odchodziła (...) a te
drobi mają być tak wolne a otworzyste, iż co dzień stolcy dwa, uryny sześć albo siedem przykazowali128. Powyższe czynniki determinowały w pewnym stopniu zmagania w walce
z omawianą chorobą.
Autor Przymiotu za kolejny czynnik ułatwiający szybki powrót do zdrowia uznał lekko
strawną dietę, której zasadą miało być regularne i nieobfite spożywanie pokarmów: niechaj
Ibidem, s. 16.
Ibidem, s. 4.
123
Ibidem, s. 4. Oczko podkreślił przy tym, że syfilis jest trudny do wyleczenia: niemoc trudna, a do
uleczenia uporna nastała (ibidem, s. 8).
124
Kobiety szybciej dochodziły do zdrowia — tłumaczył Oczko — ponieważ usuwały one chorobę
wraz z miesiączką i porodem. Niewiasty choć się kiedy zarażą, to wielki ratunek mają, że im co miesiąc
natura dała krew czyścić, i z dobrej wolej wyrzucać, co by jedno miały wilgotności zbytnich, a ciało obciążających. Także tym co rodzą, wiele za rodzeniem i ich opławami tego odchodzi: iż i zarażone prze tę
przyczynę się łatają (ibidem, s. 10).
125
Ibidem, s. 401.
126
Ibidem, s. 32–37.
127
Ibidem, s. 37–38.
128
Ibidem, s. 36.
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nasz chory je razów dwa na dzień, rzeczy (...) do strawienia łatwie, a coby się w krew dobrą obrócić mogły (...) tą małą dietę, natury nie rozdrażni, ani wrzodów pobudzi, tylko w swej mierze
zatrzyma, a z naturą się zgodziwszy, zgodnie chorobę jako zdrowia nieprzyjaciela porobi129.
Lekarze XVI–wieczni uważali, że dostarczanie organizmowi odpowiednich pro
duktów żywnościowych wspomoże leczenie kiły. Nakazywali oni przede wszystkim
unikać tłustych i pieczonych, a także słodkich i kwaśnych potraw, ryb słodkowodnych,
mięsa ze zwierząt hodowanych, pikantnych przypraw oraz owoców i warzyw takich jak
cebula i czosnek. Polecali za to morskie ryby oraz mięso z dzikich zwierząt (sarna, dzik),
drób, jajka oraz warzywa — np. kapustę i marchew. Wojciech Oczko potępił zalecaną
przez niektórych z nich głodówkę: bo jako w obżarstwie, tak w głodzie zbytek, zły130.
Najodpowiedniejszym trunkiem w walce z omawianą chorobą miało być białe, pół
wytrawne wino, zalecane przez medyka polskiego: od wina niechaj poczynają, bo im żoładek zagrzewać, a do trawienia ciepła przyrodzonego wzbudzać131, które powinno się pić
w sposób umiarkowany.
Dieta może stanowić istotny czynnik leczniczy przy wielu schorzeniach, jednak w przy
padku chorób wenerycznych wzmacnia ona jedynie osłabione siły witalne organizmu.
Praca i odpowiednia dieta wpływały z kolei na sen, który według autora Przymiotu za
pewniał również szybki powrót do zdrowia: niechże tedy nasz chory pilno się stara, aby dobrze,
smaczno, a zdrowo, spał: a to będzie, jeśli pracej, pokarmu, i picia skromnie zażywszy132.
Wypoczynek — obecnie wiadomo — jest rzeczywiście niezbędny do prawidłowego
przebiegu procesów fizjologicznych ułatwiających odbudowę komórek, tkanek i pły
nów organizmu, jednak nie warunkuje powrotu do zdrowia syfilitykom.
Kolejny czynnik, od którego zależało powodzenie terapii, jak sądził Wojciech Oczko,
to ciepłe powietrze atmosferyczne. Uważał on, że leczenie najlepiej zaczynać na wiosnę:
wedle postanowienia powietrza (...) kiedy wszystko się odnawia, i powietrze prawie umiarkowane być zda (...) wiosna najlepsza, i dla lekarstw wszystkich najprzystojniejsza133. Zanotował
on również, że temperatura w mieszkaniu rekonwalescenta nie powinna się wahać:
niechże tedy izba ktemu umiarkowana będzie, aby w niej zbytnie zimno ani ciepło nie było,
a zwłaszcza w lekarstwach (...) niechby izba będzie w miarę ciepła, i co by wysuszać a śrzednie
grzać mogła (...) może z zimy lato uczynić i tak umiarkować134.
Dziś wiemy, że powietrze atmosferyczne nie wpływa na działanie leków ani też nie
przyspiesza rekonwalescencji. Faktem jest jednak, że ludzkiemu organizmowi dobrze
służy umiarkowany klimat. Zbyt wysoka temperatura powoduje bowiem wypromienio
Ibidem, s. 41.
Ibidem, s. 39.
131
Ibidem, s. 28.
132
Ibidem, s. 35.
133
Ibidem, s. 19. Wojciech Oczko uważał jednak, że gdyby choroba bardzo się rozwinęła, należało
kurację rozpocząć niezależnie od pory roku: ale kiedy bardzo dolega, zawżdy czas leczyć, by też i zimie
i wśrzód lata (ibidem, s. 19).
134
Ibidem, s. 20.
129
130
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wanie ciepła z powierzchni ciała oraz wzmożoną czynność gruczołów potowych, dopro
wadzając w ten sposób do utraty dużej ilości wody, co może pomagać w leczeniu kiły,
wziąwszy pod uwagę założenia Oczki o wydalaniu choroby wraz z potem. Dziwne za
tem, że lekarz ten wykluczył porę letnią jako najlepszą w walce z przymiotem.
Pod wpływem niskiej temperatury z kolei następuje zwężenie naczyń krwionośnych
skóry, zmniejszające oddawanie ciepła przez organizm do ok. 70% oraz wzmagające
przemianę materii. Powoduje ona też zmniejszenie odporności organizmu na czynniki
chorobotwórcze.
Zdaniem Oczki, dla chorego ważne było również odpowiednie przygotowanie jego
mieszkania. Latem miało być ono wietrzone, chłodzone i nasłoneczniane (dom albo miejsce było tak obwarowane, jakoby było daleko od smrodu a zarazy jakiej: bo jeśli co zdrowiu,
tedy smród bardzo szkodzić może (...) na dobrym powietrzu stanowione były (...) na miejscach
otworzonych, suchych, gdzieżby wiatr dobry częsty przewiewał, a okna obracały tak, coby albo
przez cały dzień albo przynajmniej wschodzące i południowe słońce miały, gdyż słońce jako
rzecz wszytko na świecie ożywiająca135), zimą natomiast — ogrzane (przeto izbę mu opatrzyć
trzeba, aby w niej komin był dobry, a w niem ogień, drew smolnych i świetno gorających136).
Dzisiaj wiadomo, że zimne, wilgotne, źle przewietrzone i pozbawione promieni sło
necznych mieszkania sprzyjają rozwojowi i utrudniają leczenie takich schorzeń jak
choroby dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skóry i układu nerwowego,
a także choroby reumatyczne. Czynniki te nie wpływają jednak, jak sądził Oczko, na
walkę z krętkami bladymi.
Słusznie natomiast zaznaczył on, że dobroczynne korzyści przynosi pozytywne nastawienie: myśli dobrej którą pożytek albo frasobliwej którą trwogę zdrowiu czyniemy137.
Negatywne myśli powodowały brak chęci walki z chorobą, a tym samym sprzyjały jej
rozwojowi.
Według opinii ówczesnych lekarzy istotnym warunkiem powrotu do zdrowia było
unikanie kontaktów seksualnych z zarażoną kobietą. Wojciech Oczko napisał, iż:
lekarstwem świętym, zdrowia połatawszy, tak na potym mądrze o zdrowiu radzili, jakoby
wybrnąwszy, w tę kałużę nigdy się więcej nie wracać138.

XVI. ZNACZENIE ETYKI LEKARSKIEJ W TERAPII
Rozpoczynając leczenie, każdy lekarz winien mieć na uwadze dobro chorego i okazy
wać mu szacunek. Pacjent musiał bowiem w pełni mu zaufać i podporządkować się
ciężkim, ale koniecznym zaleceniom. Dzięki temu medycy chronili zarażonych przed
135
136
137
138

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 20.
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różnymi oszustami, którzy obiecując skuteczność swych leków, wyrządzali im wtedy
krzywdę. I barwierze w ludzie z przestrachów obcych strwożone — pisał o tym Wojciech
Oczko — tak to wmawiają, iż każdego na France osądzić w opiek często barzo szkodliwy
biorą139. Chciał on również wykrzewić z nich złudną wiarę w cudowne działanie amu
letów (amuleta (...) aby na szyi co zawiesiwszy wściągnąć fluxów, albo ból uskromić się
mógł140), a także czary i zabobony (odrzućmy owe bałamuctwa, ex cabala, z zabobonów
babich przyzwanie, pisać caracteri, albo wiązać na kartkach wymuślone cyfry, do Foktów
przykładać z kośnice kości, rakowi, linowi, albo której rybie z paznoktów prochu naskrobanego a w chustkę u niego uwiązanego, aby w głąb z febra popłynął, rozkazać, Żydowi ją nie
pomnieniwszy jej, aż po targu przedać: wszystko to superstitie141).
Autor Przymiotu popierał również panujący wówczas pogląd o skuteczności kuracji
wyłącznie po oczyszczeniu organizmu. Napisał on: a to przeto, aby grubość a plugastwa
krwie (...) gorzej ciału nie uczyniły, a choroby nierozdrażniły142. Właściwe leczenie poprze
dzało więc podanie doustnych środków przeczyszczających lub wykonanie lewatywy.
Wojciech Oczko napisał też przy tej okazji: sposoby przymiotu leczenia (...) jeśliże której
z nich użyć masz, upominam, iż każda niż zaczęta będzie, potrzebuje zgotowania a wyczyszczenia ciała lekarstwy purgującemi143. Wykonywał on również upuszczenie krwi (bo jako
każda imflamatia w ciele, ze krwie zbytniej a gorącej bywa, tak niczym jej rychlej nie rozerwie, jako upuściwszy krwie144). Metodę tę stosował on jednak tylko przy stwierdzeniu
dobrej kondycji fizycznej chorego145, przy wykluczeniu kobiet ciężarnych.

XVII. LECZENIE KIŁY
Przed rozpoczęciem leczenia należało przede wszystkim określić stadium choroby,
w celu dobrania odpowiedniego medykamentu. Zwrócił na to uwagę Wojciech Oczko:
a ta dworska o której my teraz, acz jest wielka, acz wżdy ma swe znaczne a widome stopnie,
z których każdy do leczenia swą drogę, swą miarę, i kres pewny146. W wypadku braku spo
Ibidem, s. 6.
Ibidem, s. 244–245.
141
Ibidem, s. 182.
142
Ibidem, s. 37.
143
Ibidem, s. 37.
144
Ibidem, s. 260. Oczko wymienił miejsca puszczania krwi: puszczają też i z tych żył, co między wielkim palcem, albo co między maluczkim a pierścionkowym, a czasem i te na boku, nad zebry, kędy wątroba
leży sieką (ibidem, s. 260). Natomiast w przypadku trudności zalecał stawiać bańki: jeśli w to nie
trafim, tedy bańki (ibidem, s. 291).
145
Autor Przymiotu zanotował to spostrzeżenie, dodając, że od kondycji fizycznej zależała również
ilość puszczanej krwi: puszczanie krwie, jeśli lata, siła, albo pełność do tego drogę pokażą (...) z której to
krwie jeszcze to obaczysz, trzebali urgować więcej, albo nie (ibidem, s. 65).
146
Ibidem, s. 7.
139
140
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dziewanego efektu kuracji lekarze zmieniali środki lecznicze, co prowadziło w konsekwencji do zalecania tych samych preparatów niezależnie od fazy schorzenia. Kryterium
wyboru leczenia stało się wyłącznie określenie stanu odporności fizycznej pacjenta.

XVIII. ŚRODKI POCHODZENIA ROŚLINNEGO
Spośród leków przeciwko kile najłagodniejszymi i najbezpieczniejszymi dla zdrowia były
specyfiki pochodzenia roślinnego. Dlatego też lekarze nowożytni najczęściej stosowali
tu odwary z drzewa gwajakowego, korzenia salsaparylli oraz drzewa chininowego.
a. Gwajak
Szczególnie popularnym medykamentem było drzewo gwajakowe, które według
ówczesnych opinii posiadało najskuteczniejsze właściwości lecznicze147. Jego efektywność chwalił m.in. autor Przymiotu: drzewo (...) tę własność ma, uleczyć człowieka doskonale i (...) do zdrowia pierwszego przywieść (...) pewnego ratunku w niemocach długich,
a od inszych lekarstw opuszczonych uciekać zwykli148.
Skład
Do przyrządzenia odpowiedniego wywaru wykorzystywano korę z drzewa gwajakowego
(kora z niego (...) aby była świeża, a z drzewa nie małego (...) co by nie stare, nie spróchniałe, nie
połupane149), do którego, w celu poprawienia walorów smakowych, dodawano różne przyprawy (jako cynamon, gałgan, muszkat, oman, cukier, co by się dosyć smakowi zdało150).
Przygotowanie
Oczko dokładnie opisał też sam sposób przygotowania owej kory: korę iż jest krucha, tłuką w moździerzu: a drzewo jako bardzo twarde, siekają jedni na drobne trzaski,
drobili drudzy dłutem tokarskim (...) i trociny na gromadę lecąc nie mniej, i tak się z siebie
fermentować pocznie, iż wsłożywszy go w pudło albo w naczynie jakie do dni kilku nie przestygnie, owszem wesprzawszy się psuje151.
Podał on również dokładne proporcje wody i kory (0,5 litra wody na 30 gramów
kory), a także sposób, w jaki należało przygotować odpowiednią ilość wywaru. Zanotował: garniec wziąwszy albo niechaj to będzie dzban polewany, któryby w się wziąć mógł
kwart najmniej dziesięć, bo byś miał mieć mniejszy mało tego warząc, musiałbyś pracej wieWojciech Oczko porównał stosowane środki pochodzenia roślinnego w następujących słowach:
salsa niż china, drzewo niż salsa mocniejsze (ibidem, s. 99).
148
Ibidem, s. 61–62.
149
Ibidem, s. 65.
150
Ibidem, s. 69.
151
Ibidem, s. 65–66.
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le podjąć częstym warzeniem: a warząc funt, corticis uncją jednę, kwart do tego trzeba wody
najmniej sześć: co gdy wrzeć będzie, potrzeba aby dzban onego, trzecia część była wolna, bo
garniec by się spadał, i nie byłoby secundum artem (...) pokrywkę do tego (...) aby żadna
para stamtąd nie wyszła: i postawiwszy na drifusie żelaznym, nad węglem, niech to powoli
wre godzin przynajmniej pięć albo sześć, pilnując aby się garniec nie spadł152.
Działanie
Przygotowany odwar, jak wynika z obserwacji Oczki, miał leczyć wszelkie wykwity
skórne (i to tak pijąc, jako jem płucząc, rany, guzy, świerzby, suszy, czyści, goi, tak znacznie
iż mu to przyznać każdy musi153), nie powodując żadnych skutków ubocznych (pomaga
rychło a bezpiecznie (...) kto je pije, by też snadź albo mało, albo nic nie jadł, nie mdlejszym
go, owszem mocniejszym zostawuje: gdyż insze lekarstwa, które z człowieka plugastwa wyganiają, brzydkość, słabośc a tęskność, po sobie zostawują (...) a gwajak pijąc go tak wiele,
ani rospali, ani upoi, ani gorączki żadnej uczyni154). Jego działanie polegało na wywołaniu
pocenia (pocenie jest jego własny efekt155), wraz z którym organizm wydalał „jad wene
ryczny” (powoli a z nienaga, temiż drogami, któremi sama natura postępować zwykła: a natura jako baczym, to co ją bardzo mierzi, powoli wyrzuca156).
Wskazania
Odwar z drzewa gwajakowego stosowano przy kile trzeciego okresu, o czym infor
muje nas Oczko: zastarzałej chorobie niż nowo zaczętej: owej co we wnętrz niż co na
wierzch czyniono być ma157.
Dawkowanie i sposób przyjmowania; dalsze postępowanie
Tenże medyk zaprezentował również sposób dawkowania i przyjmowania omawia
nego preparatu, który polegał na zażywaniu codziennie o ósmej rano 210 gramów,
a następnie 300 gramów roztworu (pić mają jakoby z rejestru: na całym zegarze, rano
o ósmej uncji z przodku siedem, po tym więcej do dziesięci: jeśli ciało wielkie, na pot się
układszy158). Oczko nakazywał też pacjentom wygrzewać się w łóżku przez dwie godzi
ny, po czym obmyć się z powstałego potu: i dobrze nakrywszy — pisał — dwie godzin
Ibidem, s. 68–69.
Ibidem, s. 64.
154
Ibidem, s. 62–64.
155
Ibidem, s. 72.
156
Ibidem, s. 74. Autor Przymiotu przedstawił drogę usuwanego z ustroju „jadu przymiotowego”:
jako widzim niż krosty albo co na wierzchu się ukaże, z wątroby rzuci się to do serca, tak iż się serce rozgrzeje, i ciało ciepło więtsze i przykrzejsze, albo tęskliwsze niż przyrodzone uczyni; po tym idzie to do żył
wielkich, wnet do małych, za tym do owych ci je drobniuczkie albo capillares zową, przez muskuły i przez
skórę. Temiż drogami i pot, nie rychło i powoli idzie (ibidem, s. 74).
157
Ibidem, s. 70.
158
Ibidem, s. 72.
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leżeć: w tym przyjdzieli pot zaraz, albo nie zaraz, wielki albo mały (...) wstawszy o dziesiątej,
i płatami ciepłemi się otarszy, i dobrze osuszywszy159. Zabieg ten, jak się dalej dowiaduje
my, trzeba było powtarzać jeszcze późnym wieczorem: po dwudziestej po pierwszej, znowu takież syrop zagrzawszy wypić, i tako jako poranu po nim się pocić (...) tam o dwudziestej i o trzeciej się otarszy (...) a po pierwszej spać położyć160.
Wojciech Oczko przestrzegał dodatkowo przed zaśnięciem podczas tego zabiegu,
które ochłodziłoby ciało i zahamowałoby w ten sposób wydalanie „jadu wenerycznego”
(tego jedno pilnując, aby w tym poobiednim pocie, chory nie spał (...) gdyż w spaniu ciepło
przyrodzone do wnętrza się ściekając, odbiega i oziębia je161).
Aby uzyskać optymalne korzyści terapii, do kominka dorzucano kawałki drzewa
gwajakowego. Wydobywająca się para miała działać korzystnie na chorą skórę pacjen
ta. Autor Przymiotu tak to skonstatował: para, skórę parząc mdłość czasem, i do suchot
pochop przynosi (...) kazali jeszcze i tegoż komina warzać drzewo, aby para mieszkanie napełniła, a tak głowę i duchy chorego potwierdzała162.
Skutki przedawkowania
Pomimo łagodnego działania gwajaku należało liczyć się z jego przedawkowaniem.
O jego następstwach czytamy w Przymiocie: nadto nie więcej niż pić potrzeba: gdyż z zbytniego picia czasem to bywa, że drzewo w ciele zostanie, żyły zatka, wątrobę albo słodzonę
odmie, i wnet opuchlmie fundament założy: albo w naturze mocnej, za skórą wskisa,
i świerzb, albo krosty uczyni163.

XIX. ŚRODKI POCHODZENIA chemicznego
Gdy środki pochodzenia roślinnego nie sprawdzały się, sięgano po skuteczniejsze me
dykamenty, zwierające w swym składzie rtęć. Wojciech Oczko zauważył, że szybko li
kwidowały one objawy syfilisu. Napisał też: te lekarstwa takich chorób mogą ratować, ale
jako rychło164.

„Kurzenie”
Jedną z metod zastosowania tego pierwiastka była kuracja oparta na poddaniu cia
ła działaniu pary i wdychaniu oparów siarczku rtęci, zwana „okadzaniem parami mer
kuryjalnymi”. Poświadczył ją autor Przymiotu, pisząc: cynobru materja jest złożona z ży159
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wego srebra a z siarki165. Taką terapię ówcześni lekarze zalecali w przypadku niemożności
zwalczenia omawianej choroby dostępnymi lekami. Oczko konstatował: dlatego, że jest
lekarstwo odprawy prędkiej, tak iż człowieka sprawami nieodwłocznemi zabawionego za dni
kilko albo trochę więcej ratować a do spraw wypuścić może: albo że się natury tak twarde
a uporne trafiają, że ich inszemi lekarstwy trudno dobyć kto ma, kurzą166.
Skład
Przygotowując się do zastosowania tego zabiegu, medyk polski łączył siarczek rtęci
z rozmaitymi ziołami w celu zniwelowania przykrego zapachu ulatniającego się z owego związku chemicznego: a cynobrowy smród jest nad wszytki smrody, tak iż mdleją od
niego, umierają, albo w dziwne przypadki wpadają. Którym to tak subtelnym duchom, aby
smród tak jadowity mniej szkodził, do cynobru (...) używamy (...) majorana, ruta, basilik,
szałwia, lawander, szpika, kopytnik, kwiecie rozmaite, kmin, karui, włoski kopr, bobki, jałowiec, korzenie, Angeliki, goździki (...) etc. tego wszystkiego wedle potrzeby do cynobru utłukłszy przemieszawszy167.
Działanie
U pacjenta poddanego działaniu powyżej opisanej mikstury występowały torsje
oraz biegunka. Wojciech Oczko symptomy te uznał za dowody skuteczności rtęci: ciało bardzo gwałtem rozpala, otwiera, przenika, i po wszytkich kątach tak zmaca, że plugastwa
i wilgotności wszytkie, wzruszając wymioty, po tym stolcami, i plwaniem wygania168. Mylił
się tu bardzo, ponieważ opisane oznaki wskazywały na zatrucie organizmu.
Wskazania
„Okadzania parami merkuryjalnymi” staropolski medyk zalecał w przypadku wystąpienia zmian skórnych przy kile drugiego i trzeciego okresu dla chorych o silnej
kondycji fizycznej. Napisał on: wszakoż chłopa mocnego obaczysz (...) jeśli ma oczu płynienie, po wierzch zapalenie, a zaczerwienienie, świerzb, liszaje, w mięsie bóle, guzy, fistuły,
apertury, albo wrzody, a inszych lekarstw już pokosztowawszy, ratować się nie mógł, w imię
boże kurz169, natomiast jeśli tedy ujrzysz słabego, chorego, suchego (...) nie kurz170.
Dawkowanie; dalsze postępowanie
Początkową dawkę preparatu, wynoszącą 15 gramów, Oczko stopniowo zalecał
zwiększać do 45 gramów, po czym zredukować do 30 gramów (porządek w tym, aby dnia
165
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pierwszego pół uncje, na małe trociski rozdzielone było, dosyć: co dzień po dragm dwu albo
półtoru przyczyniając, wedle siły: tak iżby do uncji półtoru na jedno kurzenie było dosyć: do
razow drugich umując po tyluż, aż zaś do uncje jednej albo połowice przyjdzie171).
Zanotował on również, że „kurzenie” polegało na rzuceniu odpowiedniej ilości
środka leczniczego na rozgrzane węgły (po tym (...) na węgle kładziem172), w wyniku
czego powstawała para. Zalecał on też, aby ów zabieg odbywał się w małym pomiesz
czeniu lub w wannie pod przykryciem: posadzić go: w cudzoziemskich krajach namiotki
na to mają, ale u nas w wannie bardzo dobrze, koców, albo kobierców, tyle włożywszy, coby
dym nie przeszedł, albo uczynić wannę na urząd dwoistą, coby siadł na położeniu śrzedniem,
a poden krzawa z donicą: a na wierzch aby zasklepiona albo pułapem jakoby położona była,
w którym drzewiczki albi dziure dla weszcia i głowy wyścibienia: a siądzie (jeśli w prostej
wannie będzie) na stołku dziurawym albona szczeblu przez wannę poprzecz wprawionym,
przed nią dunica albo garniec z węglem, chcemyli z kamieniem, albo z żużelą rozpaloną,
proch na to albo trociczki kładąc173.
Czas kuracji; przebieg
„Kurzenie” powinno trwać 15 minut; informuje nas o tym autor Przymiotu, pisząc:
godzin ćwierć, tam siedzieć (...) co dzień poranu (...) te kurzawy i ten pot poobiedni nie tak
jako porankowy pożyteczny174. Następnie pacjenta umieszczano w rozgrzanym łóżku,
aby się jeszcze wypocił, po czym pozwalano mu zjeść posiłek (kiedy się tedy nad onym
dymem dobrze zapoci, a dym się uspokoi i upadnie, na łoże na to nagotowane go włóż,
a pocić mu się póty, póki się dosyć będzie zdało wolno nakrywszy, każ: a poty podobno dosyć, póki się mdlejszym nie poczuje, a pot z ciała z dobrej wolej iść nie przestanie: otarłszy
go po uspokojeniu onego rozgrzania i gorącej alteracje jeść mu co dobrego daj175). Nie do
zwolono przy tym wycierać chorego z potu ani zmieniać jego pościeli (w tym lekarstwie
nie jakeśmy ogładzać pacjentów, jako w drzewie albo salsie zwykli176). Oczko nieprawidło
wo uważał, że powstały pod wpływem działania związków rtęci pot nie wnikał do or
ganizmu, a tym samym nie szkodził pacjentowi, co działo się po zastosowaniu prepa
ratów roślinnych.
Wykonywano łącznie osiem zabiegów, przeprowadzanych raz dziennie lub co dwa
lub trzy dni w przypadku złej tolerancji rtęci (do sześci tedy, siedmi albo ośmi razow lub
mocnego co dzień, lub słabszego przezedni, albo co trzeci dzień, kurzywszy, tenże prawie
skutek co po mazaniu obaczysz177).
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Środki ostrożności
Aby uniknąć ewentualnego zasłabnięcia pacjenta, Oczko podał następującą wskazówkę: bądź na to gotów, abyś go prędko wyrwał, aby tam omdlawszy a od pamięci odszedłszy nie umarł, albo na ogień nie padł: owszem mów z nim, zabaw go, abyś widział co czyni,
jeśli się poci, i jaką siłę ma. Czynią więc takim na urząd jakoby trąbę, przez wierzch nakrują, którą i ust trzymać i dech sobie wolny przez nie brać ma (...) aczci też to czynią, że głowę
wszystkę wyścibiają z wanny, aby się nie głowa, ale tylko tułów pocił: wszakoż pożytek największy tego lekarstwa, kiedy się głowa kurzy a z niej źrzodła fluxów dobywają178.
W przypadku utraty przytomności należało przerwać „kurzenie” i ocucić chorego.
Tam gdzieżby omdlał — pisał Oczko — wygasiwszy ogień, a chorego wyrwawszy, mniej
wódkę różaną, twarz mu zakropić, lawendowej, albo cynamonowej w usta nalej, przyłóż
pod pachy, na sutek lewy epithema z prochu (...) z wódkami, borakową, fiołkową, miodunkową, różaną, grzybieniową, z trochą octu różanego, etc. po tym na łoże włożywszy wyspokoić każ179.
Skutki uboczne
Obecne w organizmie człowieka związki rtęci powodowały często nieodwracalne
skutki uboczne, prowadzące zazwyczaj do śmierci. Świadomy był tego autor Przymiotu,
ostrzegając: w ciele naszym rozruch wielki, a szkodliwe wszystkiego ciała zamieszanie uczynić (...) żeby osłabia, i do puchnienia przywodzi, i czasem dychawicę, puchlinę, suchoty,
powietrza ruszenie, śmierć czasem nagłą przynosi180, członki i stawy wszytki osłabiają, a jakoby się rozstępują, w tym zęby obwątleją, flegma do ust przyjdzie, czasem stolec, czasem
womity, czasem kaszle następują181.

„Mazanie”
Kolejnym sposobem zastosowania rtęci było tzw. „mazanie”. Polegało ono na wcieraniu w skórę maści zawierającej ten pierwiastek. Staropolscy medycy wierzyli w skuteczność tej kuracji. Francy — pisał Oczko — pomocniejszego lekarstwa nie masz182.
Przygotowanie maści
Autor Przymiotu opisał metodę przygotowania tej maści w ten oto sposób: uczyńże
wtedy maść tak. Rp. merkuriusza prawie dobrego funt jeden, umorzywszy, a zastanowiwszy go,
przydaj sadła albo smalcu świniego nie solonego, od błonek albo skórek obranego, i powoli rozpuszczonego, po tym przecadzonego, funtów trzy, w moździerzu kamiennym jeśli być może, wier-
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ciochem drewnianym trzy wolna, dotąd, aż się prawie dobrze umiesza, a maścią szarą tak stanie,
aby gruwasłki albo ziarnka żadnego srebra nie dojrzeć było tą maścią mazać będziesz183.
Działanie
Mazidło to rozgrzewało pacjenta. Mazanie — pisał staropolski medyk — powinno
tylko, ciało rozgrzać, skórę otworzyć, meatami zbytniej wilgotności jakieżkolwiek są poty uczynić wywieść, i tym ciału, aby natura sama otworzona, plugastw pozbywała, drogę pokazać184.
Wskazania i przeciwwskazania
„Mazanie” stosowano przy kile drugiego i trzeciego okresu, po niepowodzeniu leczeniem innymi metodami. Leć iż albo chorób upór niesłychany, a przypadki plugawe,
a do wypędzenia trudne — pisał Oczko — żywego srebra jako żywego smoka, do tych rzeczy przysadzając (...) jako ostatniego na ostatnią chorobę używali185.
Wyjaśniał on również, że omawianą kurację stosowano wobec osób wykazujących
się dobrą kondycją fizyczną (młodzieńczyka młodego, krwistego, zdrowego186), przy czym
nie wykonywano jej dzieciom, kobietom i osobom starszym: my się strzeżmy im być może
bardziej, abyśmy dzieci, panien, białych głów słabych, ludzi starych po tym bardzo kaszlących, tą nadzieją nie bawili (...) bo słabego o śmierć187.
Dawkowanie; dalsze postępowanie
Pacjent poddający się dwa razy dziennie „mazaniu” musiał być na czczo, z uwagi na
możliwość wystąpienia torsji, o czym przestrzegał autor Przymiotu: poranu tedy, godzin
trzy przed obiadem (...) gdyż mazanie to bardzo mdli i słabi, którego to na czczo jako najadawszy się, wytrwać łatwiej (...) acz tez nie źle, i przed wieczerzą: obie niech będzie wedle
tam tej na która patrzysz potrzeby188.
W dziele Oczki czytamy, iż maść wcierano w takie miejsca jak: stopy, po tym kostki,
kolana, około chępra, pięści, łokcie, ramiona maż mocno, i długo189.
Częstotliwość zabiegów zależała od stanu odporności organizmu chorego. Proszę,
aby był trzy godzin przed obiadem raz mazan, nazajutrz w tenże czas drugi raz — pisał
staropolski medyk — jeśli słabo niechaj dzień mu wolny uczyń: a jeśli duż, więc i w trzeci
dzień, czwartego pokój daj, piątego po tym maż, szóstego maż, siódmego zawżdy poprzestaj,
i ósmego także zaniechaj, dziewiątego po tym i dziesiątego jako znowu, ale jedenastego odpoczni, dwunastego po tym i trzynastego, możesz kończyć tę katownią: będzieli jej tak wiele
trzeba, czternastego jako Wielkiejnocy, abyś nie gwałcił, pilnuj: ale gdzieżby po tym choroby
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wielki upór radził, inszym zanim dni to przez czego być nie może czyń (...) widaliśmy takie
co je do razow piętnaście i osmnaście mazali, ale, to wiarę, nazbyt190.
Po nasmarowaniu chorego owym mazidłem umieszczano go w łóżku na około dwie
godziny, pilnując, aby się nie odkrywał. Według sugestii Oczki, miał on w tym czasie
wydalać chorobę wraz z potem: przeto rozpalając węgle, na dwu patelkach, albo na dwu
miednicach w dobrze obitej i utkanej komorze, chorego między nimi położą, i snadź przy
więtszym i przykrzejszym gorącu go smaruj (...) na stawy tedy namazanego, bawełną albo
zgrzebiami obwińmy, i tak w pościel zaszkodna włożywszy, aby się pocił rozkażmy (...) w tym
pocie godzinę albo dwie spać mu dopuścić może (...) które to poty bywają więc tak wielkie,
że pod pachami jako strumieńmi nieczystości idzie. W tym martyr niechaj leży skromnie: bo
i kiedy z uryną mu potrzeba, aby ręku nie wyjmował, a nakrycia uchylając z siebie, nie oziębił, ale leżał co być może najspokojniej (...) a potów sobie nie przerywał191. Po upływie tego
czasu rekonwalescent mógł umyć się mydłem: opłukać po takiej pracy swadźby się godziło (...) przed obiadem tedy, albo przed wieczerzą mu postawiem, wodę w niej prostej nagrzawszy, w której powoli się upuszczając, niechaj się mydłem omyje192.
Środki ostrożności
Nałożenie zbyt dużej ilości tego preparatu groziło zgonem pacjenta193. Aby do tego
nie dopuścić, Wojciech Oczko zakazywał wcierać go w: części ciała przedniejsze, jako
głowa, piersi, żołądek, bok prawy, bok lewy, brzuch, a zwłaszcza u białej głowy, a u chłopa
pendenti: bo (...) pendenti popsowałyby się, bo są bardzo słabe, i miękkie: a i gryząc nie tylko
by je zranił, ale i na po tym nieposłusznemi i niepłodnemi uczynił: brzuch wnet by stolec
pobudził, i dokończyć mazania by nie dopuścił: słodzona jako jest gębce podobna, Merkuriusza się napiwszy, trudno by go z siebie wyzucic miała: także wątroba, gdyż też do rozpalenia
gorączki, a po tym puchliny, a serce, żołądek albo głowa, wnet by z merkuriuszem się przywitawszy, pożegnać z żywotem musiały194. Ponadto dojść mogło do komplikacji, takich
jak biegunka. Radził on wówczas: tak jeśli się biegunka rzuci, albo się w krwawą obróci,
zabiegać trzeba poprzestaniem mazania195.
Skutki uboczne
Z uwagi na szkodliwe następstwa obecności rtęci w organizmie, staropolski medyk
przestrzegał przed jej podaniem następująco: trudno to lekarstwem bezpiecznym nazwać,
przypatrując się tej furie merkuriusza onego, który tak ciało zwariowawszy, szkodę w nim nieoszaIbidem, s. 116.
Ibidem, s. 111–113.
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cowaną, uczynił196. Stwierdził on też, iż może dojść do nieodwracalnych uszkodzeń ciała:
choroby wnet dziwne, długie, nie uleczone a czasem śmierć, siedząc wewnątrz przyniesie197.
Czytając Przymiot, dowiadujemy się, że do skutków ubocznych „mazania” zaliczano
nadmierne pocenie się: pot temu to przymiotowi (...) jest niewłaściwy i najskromniejszy, tak iż
te które go czynią lekarstwa, nabezpiecznieze bywają198, i gdy w ciele zatrzymany, jeśli się indzie
wypędzić nie da, stęchlinę, odęcie, nogi naciekłe, albo wodę zaskórną uczyni: także gdzie więtszy
niż trzeba płynie, siły umniejszenie, krwie osuszenie, za tym i suchoty ciału przynieść może199,
a także gorączkę (w tym mazaniu (...) aż czwartego albo wżdy najwięcej do czwartego dnia,
poznać się do febra powinna200), która gdyż to jest całego ciała, której się jeśli szybko nie zabieży,
serce, głowę i części przedniejsze rozpaliwszy, pokoju ciała niedopuści201.
Kolejną niekorzystną zmianą był ślinotok. Efektu z końca mazania nigdy lepszego
prości niezwykli czekać barwiarze — pisał Oczko — jedno kiedy do ust przyjdzie, i to ci my
złością jadu merkuriuszowego, to oni oto pożytkiem nazwali: kiedy się plwanie, dziąseł odętość, zębów słabość, i insze przypadki w głowie pokażą: które to jako są szkodliwe (...) do
gardła spadłszy zapalenie albo z prędka wrzody jakie czynią: (...) języka zapalenie, opuchniecie, okrostowanie, owrzodzenie, także dziąseł, podniebienia, zębów, jako wiele utrapienia
bywa (...) ból przykry uczynić umie (...) oczy zapalą, języczek upadnie, szyja obrucić nie da,
w uszu szum (...) jedzenia i picia chęci smak zginą202.
Wojciech Oczko do powikłań leczenia rtęcią zaliczył też pragnienie. Napisał on,
że: choroba i lekarstwo (...) ciała niemałe wysuszenie znacznie przypaść musi (...) pragnienie
(...) odwilża ciała, prawie naturę wyniszcza, może chory wołać Abraham, spuść kroplę na
mój język203.
Poważnym następstwem omawianej terapii było zapalenie jelita grubego, objawiające
się biegunką. Autor Przymiotu podał, że: biegunka między temi przypadkami, które merkuriusz pobudza, też bywa nie mała, przez którą iż natura wiele plugastw wyrzuca, pilnie na nią
oko mieć potrzeba: bo jeśli stąd się okaże, że do ust iść nie mogąc tam się plugastwa obruciły (...)
To że to z głowy a nawet ze wszystkiego ciała pochodzić musi (...) gdyż głowa, wątroba, słodzona i insze części przyczynić się o nie mogą (...) biegunka się silić a ciało słabić może204.
Kolejną uciążliwą konsekwencją zatrucia rtęcią była bezsenność. Niespanie a tęskliwe czucie też między temi przypadki bywa, kiedy się od mazania ciało rozpaliwszy —
pisał Oczko — niezdrowia przynieść może: ponieważ widzim (...) niespanie wszystkiego
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człowieka tak rozejmie, iż nie tylko mu ciału, ale i myśli co dusze samej jest rzecz własna
odmienić a zepsować może205.
Powyżej omówione skutki uboczne „mazania” prowadziły do wycieńczenia organizmu.
Autor Przymiotu napisał, że: mdłość albo osłabienie ciała, lub w mazaniu albo po tym przyjdzie206.
Zatrucie związkami rtęci powodować mogło również deformację chrząstek nosowych oraz zniekształcenie podniebienia. Wojciech Oczko zanotował: nos upada bardzo rad, jeśliby ciało do mazania źle sprawione, (...) bardzo często podniebienie, jeśli które
nad nosem się zaląga, ogryzuje: gdyż nie tylko nosowi, ale i inszym twardszym, a na sutszym
miejscu położonym kościam, folgować nie umie207. Zaobserwował on również uszkodzenia
podniebienia: bo rzadko się to trafi, aby podniebienie wypadać miało208. Zmiany te utrud
niały mówienie i przełykanie oraz upośledzały zmysł smaku: podniebienie się rani albo
wypada — pisał Oczko — smak i uściech odmieni, ale język (...) osłabieć, a mówić tak
upornie jako zwykł nie może: a jeśli jeszcze wygnie, albo wypadnie, gęganie, a przez nos
uczyni: i nie tyle mowę odejmie, ale i napić się bezpiecznie aby to nosem nie ciekło nie da209.
Kolejnym skutkiem ubocznym „mazania”, o którym dowiadujemy się czytając
Przymiot, było porażenie języka, niosące za sobą przykre dolegliwości, takie jak: języczek jeśli upadnie (...) doświadczamy, że mowa przez niego być nie może210.
Ibidem, s. 163–164.
Ibidem, s. 142.
207
Ibidem, s. 133. W przypadku deformacji chrząstek nosowych Oczko zalecał jak najszybciej prze
rwać zabiegi „mazania” i pić odwary z gwajaku lub salsy, jak też płukać i przemywać jamę nosową,
a także stawiać bańki. Gdy leczenie nie przynosiło rezultatu, trzeba było wykonać operację plastyczną,
której celem było odtworzenie pierwotnego kształtu nosa. Medyk szczegółowo opisał ten zbieg w spo
sób następujący: nos tedy z błonek, z chrząstek, z kości, i z skóry będąc złożony (...) trudniej odrośnie jeśli raz
zwiędnie, gdyż (...) wrócić się nie może (...) skąd owo nowszy medici nosom (...) przyprawiać się jęli, kiedy
zraniony a prawie nieporatowany prze flux bystry upadnie (...) nos mu on skąd być ma obmyśliwszy: ale pospolicie, z ręki dłonią, albo niżej albo wyższej łokcia, tak kędy muskuły leżą (...) podeżną tedy tyle skóry, coby
jej na nos jakiego potrzeba dosyć, i powoli odwodząc skórę od muskułów, knoty albo sfilacje wkładają: a dgy
yo już dobrze przez inflammatiej zgotują, nosa wszytki brzegi do których szię trzeba zcarificują, i tak dobrze
nasiękają, aby brzegi ułomka, krew z siebie puściwszy, sztuki onej narznionej ując z nią po tym spoić się mogły:
haftą igłą krzywą miarne uczyniwszy (...) cudne naprawdę to operatia (ibidem, s. 138).
208
Ibidem, s. 139. W przypadku przedziurawienia podniebienia Oczko zalecał osuszyć ranę, po czym
wstawić protezę: potrzymawszy go tedy przy ranie, kiedy już co odgryzie, popłukać go uczyniwszy decoct
z gwajaku, dawszy ingredient. (...) co jeśli flux stanie, a rana się wyczyściwszy (...) tedy nie przyjdzie inaczej, jedno zatykać gębką, albo woskiem tak uformowanym, jako dziura potrzebuje, aby językowi i mowie,
niezawadził. Co by nie może lepiej, joko ze złota albo ze srebra, blaszkę ukopawszy, ku górze wypręzoną,
przylitowawszy na wierzchu trzy albo cztery oczka z drutu do którego ma się tak gębka przyszyć, albo
przyhawtować, jako by między nią a między blachą, miejsca nie było: gdyż tak ma być przystosowana, aby
mimo nię nic plugastw w usta niewściekało. Owszem aby na onej gębce się flegma stanowiła: którą tą
gębkę martyr na pokoju wyjmując, czyścić będzie a iż w nocy może cicho przez nię pacierz mówić, kładąc
się winem ją albo decocto iridis wypłucze nazajutrz włożywszy niech nie zapomina (ibidem, s. 141).
209
Ibidem, s. 139.
210
Ibidem, s. 141.
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Konsekwencją tej terapii była także czkawka: szczkawka też bywa przypadek przykry — pisał Oczko — do szczkania żołądek przywodzi, a jako się do żołądka (...) plugastwa
tam się ściekać zwykły, z głowy, z piersi, z wątroby, i zinąd (...) które iż są gęste, klinowate,
a przykre211. Nieustające skurcze przepony brzusznej powodowały, jak zauważył tenże
medyk, następujące konsekwencje: za częstym serca drżeniem, melancholika, mdłość,
niespanie, głowy bolenie, czasem nie śmierć nagła (...) zapamiętywanie się od rozumu odwszcie (...) zmilknienie, kiedy się na chorym słowa domacać nie możem212.
Autor Przymiotu do skutków ubocznych „mazania” zaliczył również drgawki. W dziele tym czytamy: kurcz, co Grekowie spasmum a Łacinnicy convulsionem zowią, w mazaniu
przpaść pewnie może, (...) a jako kurcz nigdy nie bywa, jedno w żyłach suchych albo w muskułach (...) któremi to mówię żyłami spojone są, i stawy tak powiązane, i pobuntowane, że od
głowy a do pacierzy w grzbiecie, początek biorąc, wszystko ciało uzyliły, a bardzo mocno ujęły:
przeto (...) od serca arterie (...) od mózgu nerui (...) duchy jako promienie ku ruszeniu i czuciu,
ciału podawają (...) ciało mdleć, a słabiej, albo wnet umrzeć musi213.
Dostrzegał on też niepłodność, notując: przywiedzie (...) mocnego niepłodnym214.

XX. KĄPIELE LECZNICZE
Uzupełnieniem powyżej przedstawionych metod leczenia kiły były kąpiele domowe,
naparzania oraz zażywanie wód uzdrowiskowych w cieplicach.

„Naparzania”
Polegały one na ułożeniu wokół chorego świeżo upieczonych bochenków chleba
z dodatkiem ziół215, po czym nakrywano go dywanem. Ludzie desperackie i gwałtem w przygodach poczynać sobie zwykli — pisał Oczko — patrz jakiego do pocenia instrumentu używają: pieką chleb jęczmienny wielkimi bochnami, i nakrywszy się w wannie kobiercami, parą jako
która z niego się, kiedy go gorąco z pieca wybierając łamią, a około siebie kładą, kurzy, rozgrzewają i pocą: okładając te miejsca najbardziej, którym tego potrzeba: to jest, ma kto descensy
w nogach albo w grzbiecie, albo w szyi, tam się w wannie tak usadzą, aby się one członki bardziej niż insze grzały i pociły: tam z onej pary, jako w łaźni widziem i rozgrzania ciała, tak pot
wielki bywa, iż ci którzy tam siadają, w wodzie siedzieć się tam zdadzą216. Aby zapobiec za-
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Ibidem, s. 188.
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Ibidem, s. 118.
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Oczko zalecał dodanie różnych ziół podczas wypieku chleba, aby osiągnąć skuteczniejszy efekt
terapii (ibidem, s. 51).
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Ibidem, s. 50–51.
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słabnięciu, tenże lekarz radził: a iżby oddech wolny mieć mogli, rurę albo trąbę dla oddechu
sobie czynią: i jeśli to wytrwać mogą, a głowa pocenia potrzebuje, i przez oddechu siadają217.
Działanie
W Przymiocie czytamy, iż „naparzania” rozgrzewały pacjenta: nie złać to wanna,
i jako widziem zagrzeje, i wypoci bardzo dobrze (...) albo para pod pokrywką się rodzi (...)
pożyteczna218. Metoda ta rzeczywiście oddziaływała korzystnie na skórę chorego, gdyż
łagodziła jej stany zapalne. Temperatura ciała natomiast, pomimo znacznego wzrostu,
nie była wystarczająca do zwalczenia krętek bladych219.
Działania niepożądane
Wystąpić mogły również działania niepożądane, dlatego Oczko nakazywał ostroż
ność w kontynuowaniu zbiegu: kiedy serce, mózg, albo te przedniejsze członki szwankować
poczną, trzeba tedy tych rzeczy ostrożnie używać220.

XXI. SUROWCE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO
Obok preparatów roślinnych i chemicznych, w walce z chorobami wenerycznymi ko
rzystano często z terapii opartych na środkach pochodzenia zwierzęcego.

Gnój koński
Jedną z najpopularniejszych kuracji było np. zakopywanie chorego w gnoju końskim. Praktykę tę poświadczył Wojciech Oczko (oto naszemu przymiotowi lekarstwem
dali gnój koński221).
Działanie
Nawóz ten posiadał właściwości rozgrzewające i zmiękczające, co zaobserwował autor
Przymiotu, konstatując: który ma też swą własność na wierzch wyciągać, to co w ciele jest, i przy
tym zapalenie każde chłodzić i błagać: a przymiot iż jest niejakie zapalenie, tedy mu się podobno do
ugaszenia go znajdzie (...) w takim gnoju może być pomoc niemała, gdy jad jeden drugi do siebie

Ibidem, s. 51.
Ibidem, s. 51.
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W saunie parowej, gdzie dochodzi do temperatury 60–90 st. Celsjusza, temperatura ciała może
wzrosnąć jedynie o 1–2 st., a więc niewystarczająco na pozbycie się krętek bladych, które, przypom
nijmy, giną w temperaturze 39 st. po pięciu godzinach i w 41 st. po dwóch godzinach. Sauna wska
zana jest w chorobach reumatycznych, chorobie zwyrodnieniowej stawów, w zaburzeniach krążenia
obwodowego, w przewlekłych stanach zapalnych narządów rodnych oraz w otyłości.
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ciągnąc, naturę ratuje: a to ciepłem onym miernym, ciało otwierającym, i rozpędzającym grubość
krwie jadowitą (...) każdy guz, wrzód niezebrany gnój koński zmiękczyć a wyciągnąć222.
Odradzał on jednak tę metodę leczenia z uwagi na jej małą efektywność: tego lekarstwa tak sprośnego, bo śmierdzi, a tym serce obrazi, i niepewnego, bo własności przymiotowi żadnej przymiotowi nie ma223.
Przebieg i czas kuracji
Trudności w dostępie do lekarzy spowodowały ogromną popularność gnoju koń
skiego wśród ubogich chorych. W swej desperacji zagrzebywali się w nim na kilka dni
w nadziei na szybki powrót do zdrowia. Zaobserwował to autor Przymiotu: ludzie ubodzy, którzy zdesperowawszy o zdrowiu w gnój leżeli (...) a kładli się albo ulegali w tym gnoju
po dni sześci albo siedmi224.

XXII. INNE METODY
W celu usunięcia wykwitów skórnych pojawiających się w kile drugiego i trzeciego
okresu XVI–wieczni medycy sięgali po bardziej radykalne metody. Wojciech Oczko
nacinał wrzody, a powstałe w wyniku tego zabiegu rany osuszał. Tam jeśli się zbierze
i zmiękczy — pisał — przeciąć na miejscu dobrym (...) i tak ropie ciec każąc, decoctem ją
płukąc, i do zasuszenia a zawarcia (...) przywieść225.
Natomiast w przypadku gnicia kości autor Przymiotu radził usuwanie zmienionych
miejsc: gdy się kość zepsuje, zrani, zaciecze, od drugiej odstanie, zmartwieje, z pracą wielką,
odwstałą wyjąć, a zbuczniałą, aż do żywego oddzielić, a odłączyć potrzeba226, proponował
taki sposób przeprowadzenia tego zabiegu: kości (...) albo ją heblując, albo dłutem ciosąc,
jeśli zgniła, a poczerniała, albo więc paląc ognistem żelazem a corrosiwą oddzielając, jeśli
jeszcze nadzieja, że się w głąb pod połowicą niezepsowała227.
Gdyby zmiany chorobowe objęły również czaszkę, wówczas należało wykonać tre
panację. Oczko zalecał wykonać ją w następujący sposób: jeśli to będzie na głowie, jako
strachu a niebezpieczeństwa duszy, co tam kędyś w mózgu siedzi, pełno (...) wykorzeniając
(...) żelazem, jako rzecz bolącą i trudna, gdyż w głowie commissury częste, i miewają czasem
tak miedzy sobą błonkę, co mózg pokrywa, wplecioną, że równo z jej brzegami pod muskułem
albo skórą (pericranium zowiem) wygląda: i tęzby tą błonkę paląc albo rzeżąc, kość zbutwiałą obrazić228.
222
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Stosowanie przez staropolskiego lekarza gwajaku i rtęci przynosiło pewne rezulta
ty, ponieważ środki te posiadały właściwości bakteriobójcze oraz antyseptyczne, likwi
dujące m.in. objawy skórne kiły. Terapie polegające na ogrzaniu pacjenta (zakopanie
w nawozie, rozgrzewanie w łóżku, umieszczanie w saunie) były także skuteczne. Prowa
dziły bowiem do zabicia bardzo wrażliwych na wysoką temperaturę krętek bladych,
ginących już w ok. 41 st. Celsjusza. Towarzyszące gorączce zmniejszenie stężenia jo
nów żelaza i cynku w osoczu krwi wpływa hamująco na rozwój tych bakterii. A zatem
jeśli chory wytrzymał odpowiednio wysoką temperaturę, mógł zostać wyleczony. Nie
stety, nadmierny jej wzrost mógł powodować hipertermię, przejawiającą się m.in. za
burzeniami psychicznymi i przewodu pokarmowego oraz przykurczami mięśni szkiele
towych. Szybkość hipertermii zależy od wielkości obciążenia ciepłem oraz od
możliwości uzupełnienia (w wyniku wzmożonego wydzielania potu) strat wody i elek
tronów. W warunkach odwodnienia następuje pogłębiające to zjawisko zahamowanie
wydzielania potu, tzw. udar cieplny, kończący się zwykle śmiercią w wyniku zapaści
naczyniowo–sercowej, spowodowanej temperaturą wewnętrzną 42–43 st. Celsjusza229.
Terapia termiczna była więc bardzo ryzykowna.
Dziś terapie praktykowane przez lekarzy XVI–wiecznych nie znajdują zastosowa
nia, z oczywistych przyczyn są nie do przyjęcia. Podstawowym lekiem jest penicylina,
odkryta w 1929 r. przez Aleksandra Fleminga. Jej dawki i czas leczenia zależą przede
wszystkim od okresu trwania choroby i jej postaci. Ogólnie można stwierdzić, że im
wcześniej rozpoczyna się kurację, tym jest ona krótsza. Zwykle leczenie trwa od trzech
do czterech tygodni, natomiast późniejsza obserwacja — od kilkunastu miesięcy do
kilku lat. Jeśli terapię podejmuje się dopiero w okresie kiły trzeciego okresu, sytuacja
jest bardziej skomplikowana, ponieważ często uszkodzone już są ważne narządy we
wnętrzne. I chociaż można zniszczyć bakterie kiły, nie zawsze udaje się wtedy przywró
cić pełnię zdrowia pacjenta. Jedynym przeciwwskazaniem do leczenia penicyliną jest
uczulenie, wykazane skórnymi testami alergicznymi. W takim przypadku można stoso
wać metody odczulania lub podawać inne antybiotyki. W przebiegu kuracji należy się
również liczyć z wystąpieniem objawów niepożądanych.
Profilaktyka kiły wrodzonej polega głównie na wczesnym jej wykrywaniu i leczeniu u ko
biet ciężarnych. W przypadku stwierdzenia choroby należy bezzwłocznie rozpocząć terapię.

XXIII. PRZYCZYNY NIEPOWODZENIA TERAPII
Pomimo wysiłków lekarzy często zdarzał się nawrót objawów choroby, które charakte
ryzowały się, jak podał Wojciech Oczko, jeszcze większą złośliwością: które nie tylko lekarstwu skutku czynić nie dopuści, ale naturę zgwałciwszy co gorszego niż pierwej było

229

Patrz: Choroba a środowisko zewnętrzne, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 1, s. 281–287.
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przyniesie230. Za ten stan rzeczy obwiniani byli wyłącznie pacjenci, nieprzestrzegający
zaleceń lekarskich. I widzim (...) czemu? Nieszanował się po pierwszej. Sprawki to złe jego
— pisał staropolski medyk — recydywę a odpadniecie przyniosła (...) albo gdzie diety nie
porządnej chorzy używając, pokarmem się obciążają231.
Przyczynę nawrotów schorzenia autor Przymiotu zrzucał również na niewystarcza
jący czas kuracji: gdyż nie tylko za salsą, albo za mazaniem, ale za każdym lekarstwem,
choroba się łatwie wróci, kto temu przyczynę da. Jako owa żagiew kiedy w nią skra wpadnie,
jeśli dobrze wygaszona nie będzie a we wmątrz się co ognia zakradnie, tleć i gorzeć musi232.
Niedostosowanie się do zaleceń lekarza i zbyt krótki okres terapii rzeczywiście
wpływały na skuteczność rekonwalescencji. Jednak w przypadku leczonych wówczas
chorób wenerycznych przyczyn niepowodzenia kuracji należy szukać gdzieś indziej.
XV–wieczni medycy nie potrafili wyleczyć kiły, z uwagi na brak właściwości bakte
riobójczych dostępnych ówcześnie środków leczniczych. Roślinne wyciągi wodne po
siadały jednak związki garbnikowe, które wiążąc się w sposób trwały z białkami, hamo
wały wybiórczo podział i rozmnażanie bakterii. Działały one również przeciwzapalnie
(odkażały i łagodziły stan zapalny)233. Podobne właściwości zawierał gnój koński, a tak
że rtęć. Tak więc powyżej przedstawione metody leczenia działały jedynie objawowo
(co wówczas oznaczało wyleczenie), w związku z czym symptomy choroby mogły na
wracać się (co oznaczało ponowne zachorowanie).
Na uwagę zasługuje tu intuicja staropolskich lekarzy, dzięki której zmierzali oni w prawi
dłowym kierunku. Próbując podwyższyć temperaturę ciała ludzkiego, oczekiwali na zniszcze
nie bakterii chorobotwórczych. Kuracje, jakimi dysponowali, nie były wystarczające (poza
gnojem końskim), a zdolności organizmu do zniesienia takiej temperatury — znikome.
W konsekwencji stosowanych terapii, prowadzących do nadmiernego wydzielania
potu, śliny i moczu lub do biegunki, pacjenci ulegali odwodnieniu i niedożywieniu, co
osłabiało ich organizm, a w połączeniu ze skutkami zatrucia rtęcią doprowadzało nie
kiedy do przedwczesnej śmierci.

XXIV. ZAKOŃCZENIE
Pojawienie się epidemii chorób wenerycznych podczas okupacji Neapolu przez wojska Ka
rola VIII w 1495 r. wzbudziło wielkie zainteresowanie ówczesnego świata medycznego. Pró
bując ustalić ich pochodzenie i sposób rozprzestrzeniania się, stworzono też wiele rozma
itych teorii na ten temat. Na ziemiach polskich długo panowało przekonanie, że przymiot
został przywieziony do Europy z Ameryki, zaś do Rzeczypospolitej przenieśli go Włosi.
230
231
232
233

W. Oczko, op. cit., s. 89.
Ibidem, s. 85.
Ibidem, s. 84.
Patrz: Ziołolecznictwo, [w:] Encyklopedia zdrowia, t. 1, s. 463–493.
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Starając się nazwać nowe choroby, polscy lekarze używali wielu określeń: „przymiot”, „dworska niemoc”, „franca”, „ruptura”, „syfilis”, „wnętrzny smród”, „tryper”,
„ruptura”, „ciekączka”, „nasącizna”, „zwierzchniowe pendenta zranienie”, „szankier”.
Kiłę i rzeżączkę za dwie odrębne jednostki chorobowe uznał dopiero Filip Balfour
w 1767 r. i obecnie określa się je jako „choroby przenoszone drogą płciową”.
Przez długi czas kiła w istotny sposób wpływała na życie ówczesnego społeczeństwa. Zapadali na nią ludzie ze wszystkich warstw społecznych. Pogląd mówiący, że
syfilis dotykał najczęściej sfer dworskich, wielkomiejskich i wojskowych, można tłumaczyć faktem, iż to właśnie tam ówcześni medycy prowadzili swą praktykę, gorzej znając
stan zdrowia mieszczan i chłopstwa.
Zmiany, jakie powodowała kiła, a także ogromna liczba zachorowań, zmusiły nowożytnych lekarzy do podjęcia badań umożliwiających poznanie nowej choroby i znalezienie skutecznej metody jej zwalczania.
Usiłując określić jej genezę, stwierdzali zgodnie, że powstaje ona głównie na skutek stosunku płciowego, w wyniku którego następować miało przeniesienie czynnika
chorobotwórczego — „jadu wenerycznego” — z osoby chorej na zdrową. Kłopot
w ustaleniu patogenu wynikał z nierozpoznawalności bakterii, które odkryto dopiero
w drugiej połowie XIX w. Dwoinki rzeżączki odkryto w 1879 r., pałeczki wrzodu miękkiego — w 1887 r., natomiast krętki blade — w 1905 r.
Badania nad syfilisem umożliwiły staropolskim medykom ustalenie różnych dróg
przenoszenia się „jadu wenerycznego”, co pokazuje poniższe zestawienie nr 1.
Zestawienie nr 1 — Drogi zarażenia się chorobami wenerycznymi w XVI w.
Sposób zarażenia się chorobami

XVI w.

Obecnie

Samoistne powstanie czynnika
chorobotwórczego

tak

nie

Kontakt płciowy

tak

tak

Przedmioty

tak

tak

Dotyk

tak

tak

Masturbacja

nie

nie

Dziedziczność

tak

nie

Kiła wrodzona

nie

tak

wenerycznymi

Wynika z niego, iż w XVI w. na ogół prawidłowo ustalono przyczyny zarażenia się
(bezpośrednie — kontakt płciowy; pośrednie — przedmioty), choć popełniono też
pewne błędy (teorie o samoistnym powstaniu czynnika patogennego oraz dziedziczności kiły), które zweryfikowano już w XVIII w.
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Prowadząc obserwacje kliniczne nad syfilisem, polscy wenerolodzy opisali szczegó
łowo jego objawy (zestawienie nr 2).
Zestawienie nr 2 — Objawy syfilisu na podstawie Przymiotu Wojciecha Oczki
i współczesnej literatury medycznej
Symptomy

XVI w.

Obecnie

Podział na okresy

nie

tak

KIŁA I OKRESU
Stwardnienie pierwotne

tak

tak

Powiększenie pachwinowych węzłów
chłonnych

tak (dymiona)

tak

KIŁA II OKRESU
Wykwity skórne

tak (liszaje, blachy, krosty,
owrzodzenie)

tak (osutka plamista
i grudkowa)

Zmiany w błonie śluzowej jamy
ustnej, gardła, krtani

nie

tak

Przebarwienia skóry

tak (czerwone, sine, żółte,
białe)

tak (bielactwo kiłowe)

Łysienie

tak (głowa, brwi, rzęsy)

tak (głowa)

Zmiany narządowe

tak (wątroba, śledziona)

tak (wątroba)

Kamica nerkowa

tak

nie

Hemoroidy

tak

nie

Żylaki kończyn dolnych

tak

nie

Kiła utajona wczesna

tak

tak

KIŁA III OKRESU
Zmiany skórne

tak (guzy, gruczoły)

tak (kiła guzowato–
pełzakowata, guzowata/
kilakowata)

Deformacja kości i stawów

tak

tak

Nieprzyjemna woń ciała

tak

nie

Ubytki kostne czaszki, oczu, nosa,
języka, podniebienia, genitaliów

nie

nie
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tak (wątroba, żołądek, serce,
płuca, nerki, woreczek
żółciowy, jelita, mózg)

tak (wątroba, płuca,
serce, mózg i rdzeń, układ
nerwowy i kostny)

Zmiany narządowe w błonach
śluzowych

tak

tak

Porażenie postępujące

tak

tak

Uszkodzenia oczu

tak

tak

Śmierć

tak

nie

Zmiany narządowe

Wynika z tego, że podczas epidemii przymiotu, pomimo błędnego zaliczenia do
syfilisu jako jego objawów zupełnie odrębnych schorzeń m.in. kamicy nerkowej, he
moroidów czy żylaków kończyn dolnych, ówcześni medycy na ogół prawidłowo potra
fili określić jego podstawowe symptomy.
Istotne trudności sprawiło im natomiast ustalenie objawów kiły wrodzonej i do
strzeżenie kiły utajonej późnej. Zestawienie nr 3 wykazuje fakt pominięcia przez nich
pewnych oznak tych form syfilisu.
Zestawienie nr 3 — Objawy kiły wrodzonej na podstawie Przymiotu Wojciecha
Oczki i współczesnej literatury medycznej
Rozpoznanie

XVI w.

Obecnie

Owrzodzenie pierwotne

nie

nie

Zmiany skórne

tak

tak (kiła pęcherzykowa,
plamista, grudkowa,
krostkowa)

Zmiany błon śluzowych nosa, krtani

nie

tak

Zmiany kostne i stawowe

nie

tak

Zmiany paznokci

nie

tak

Zmiany narządowe

tak (wątroba,
śledziona, żołądek,
krew)

tak (wątroba, śledziona,
nerki, płuca, jądra, układ
nerwowy)

Powiększenie obwodowych węzłów chłonnych

nie

tak

Śmierć noworodka

tak

nie (obumarcie płodu)

nie

tak

Kiła wrodzona późna (zmiany kostne,
stawowe, zmiany w układzie nerwowym,
śródmiąższowe zapalenie rogówki, zmiany
w narządzie słuchu i wzroku, zmiany
w uzębieniu, znamiona)
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Najwięcej trudności Wojciechowi Oczce sprawiło znalezienie skutecznej metody
walki z chorobami wenerycznymi. Leczenie przez niego zalecane opierało się głównie
na lekach roślinnych, tj. gwajaku, salsie i chininie, oraz na preparatach zawierających
związki rtęci (zobacz zestawienie nr 4).
Zestawienie nr 4 — Leczenie syfilisu na podstawie Przymiotu Wojciecha Oczki
i współczesnej literatury medycznej
Metody leczenia

Zastosowanie
XVI w.

Obecnie

Lewatywy, upusty krwi, dieta

tak

nie (ew. odczulanie)

Dieta, higieniczny tryb życia, zakaz współżycia

tak

nie

Odwar z drzewa gwajakowego

tak

nie

Odwar z korzenia salsaparylli

tak

nie

Odwar z drzewa chininowego

tak

nie

Maść ziołowa

tak

nie

Okadzanie parami merkuryjalnymi

tak

nie

„Mazanie”

tak

nie

Sublimat

nie

nie

Kąpiele domowe + naparzania, cieplice

tak

nie

Gnój koński

tak

nie

„Sadło kobył dzikich”

tak

nie

Kompresy, płukanki

tak

nie

Antybiotyki

nie

tak

Nie mogło być zatem skuteczne, a proponowane terapie nie znajdują dziś żadnego
zastosowania. Z uwagi na niewykrywalność antybiotyków, mimo że choroby wenerycz
ne uchodziły za uleczalne, ich wyleczenie było w epoce wczesnonowożytnej niemożli
we. Proponowane środki działały jedynie objawowo, przez co lekarze osiągali tylko
doraźne postępy w leczeniu. Kiła, rzeżączka i szankier stały się w pełni uleczalne dopie
ro od 1943 r., kiedy to zastosowano po raz pierwszy penicylinę, odkrytą w 1929 r. przez
Aleksandra Fleminga.
Reasumując, można stwierdzić, że Wojciech Oczko prawidłowo scharakteryzował
choroby weneryczne. Słusznie wskazał podstawowe drogi zarażenia i przedstawił ogól
ny rozwój schorzenia. Rozróżnił oznaki zatrucia lekami od właściwych objawów choro
by, przestrzegając tu przed ich przedawkowaniem.
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Poważny kłopot sprawiało mu zróżnicowanie chorób wenerycznych, ustalenie
czynnika patogennego, a także znalezienie skutecznej metody jego zwalczania. Proble
my te wynikały z braku wiedzy o bakteriach, co skutkowało w stosowaniu szkodliwych
dla zdrowia pacjentów preparatów. Z dzisiejszego punktu widzenia absurdalne były
zwłaszcza preparaty zawierające rtęć oraz uznanie pojawiających się zatruć za prawi
dłowy wynik jej działania.
Faktem jest, że już w drugiej połowie XVIII w. zaznaczył się postęp w wiedzy na
temat chorób wenerycznych. Polegał on na odrzuceniu teorii o samorództwie czynnika
chorobotwórczego, dziedziczności syfilisu oraz rozróżnieniu kiły i rzeżączki. Istotnym
przełomem było także zdjęcie z kobiet ciężaru wyłącznej odpowiedzialności za rozprze
strzenianie się omawianych schorzeń i słusznie też odrzucono wtedy pogląd o istnieniu
takich czynników sprzyjających zarażaniu się jak obżarstwo, pijaństwo czy lenistwo.
Rozwój badań naukowych w XIX i XX w. umożliwił poznanie czynnika patogen
nego i skutecznej metody jego zwalczania. Sprawiło to, że choroby weneryczne prze
stały zagrażać ludzkiemu życiu. Zdarzające się jednak przypadki zachorowań przebie
gają w sposób łagodniejszy i często bezobjawowy; są też na ogół w pełni wyleczalne,
a stosowane leki nie powodują groźnych skutków ubocznych.
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Dentystyka w Rzeczypospolitej
XVI–XVIII wieku w świetle zielników
i poradników medycznych

C

horoby były, są i prawdopodobnie, mimo wielu wysiłków współczesnej medycyny,
będą nieodłącznym towarzyszem człowieka. Wiele z nich było przyczyną epide
mii, a nawet pandemii w ubiegłych stuleciach, powodując śmierć setek tysięcy ludzi.
Obok ostrych chorób zakaźnych pojawiających się co kilka, kilkadziesiąt lat były też
schorzenia stale nękające ludzkość od zarania wieków. Paleopatolodzy ściśle współpra
cujący z archeologami badają w różnych częściach świata szczątki ludzkie pochodzące
ze wszystkich przedziałów czasowych. Jedną z wielu cech wspólnych łączących te wy
niki badań jest obecność chorób zębów.
Niniejszy artykuł poświęcony jest dentystyce we wczesnonowożytnej Rzeczypo
spolitej. Rozróżnienie na dentystykę i stomatologię jest ważne ze względu na zakres
pracy. Będziemy zajmowali się tylko i wyłącznie zębami (dens, dentis — ząb), nie zaś
jamą ustną (stoma, stomatos — usta, jama ustna). Zatem nie będą omawiane choro
by języka, podniebienia, ust czy nosa. Jedynym wyjątkiem są dziąsła, a dokładniej
jedna z ich chorób — szkorbut, która czasami silnie oddziałuje na garnitur zębowy.
Podrozdział na temat gnilca nie wyczerpuje ogromu materiału źródłowego, który
z powodzeniem może stać się bazą do monografii na ten temat, lecz sygnalizuje dal
sze możliwości badawcze.
Podstawą źródłową dla niniejszej pracy były przede wszystkim zielniki (zwłaszcza
z XVI w.) oraz poradniki medyczne (XVII i XVIII w.). Wykorzystanych też zostało
wiele innych materiałów: traktaty anatomiczne, podręczniki pediatrii, relacje podróż
ników, ikonografia, miracula, literatura antyczna, pamiętniki, inwentarze, fraszki, ba
dania etnograficzne i antropologiczne.
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W kolejnych fragmentach tekstu omówiono następujące zagadnienia: histogene
za, anatomia, morfologia, funkcje zębów, ząbkowanie, higiena jamy ustnej, choroby
i ekstrakcje zębów oraz kult św. Apolonii.
Artykuł został opatrzony dwoma aneksami ikonograficznymi. Pierwszy z nich za
wiera przedstawienia zabiegów dentystycznych w sztuce, drugi zaś koncentruje się na
świętej Apolonii. Ze względu na mało wyraźne kopie graficzne obrazów ograniczyłem
się do zamieszczenia jak najszerszych wskazówek bibliograficznych do każdego z wy
mienionych dzieł.

I. Histogeneza, anatomia, morfologia
i funkcje zębów
W XVI w. wiadomości z zakresu histogenezy, anatomii i morfologii zębów były bardzo
fragmentaryczne. Według ówczesnych uczonych zęby miały powstawać z istoty, która
jest podobna do ziemi lub z wilgotności potraw, co tłumaczyło fakt ich wzrostu kilka
miesięcy po urodzeniu; poza tym nie zawierały tłuszczy i szpiku, dlatego — jak twierdzi
Jan Hieronim Chrościejowski — psy ich gryźć nie chcą1.
Wojciech Nowopolski, Andrzej Glaber i J. H. Chrościejowski zgodnie sądzą, że
zęby są kośćmi czującymi2 (ossa sentientia), gdyż są sprawcami żywiołu człowieczego,
przeto im to natura dała takową czujność, aby ony mogły rozeznać potrawę słuszną ku
pożywieniu, jako twarda rzecz od miękkiej, zimna od ciepłej, czego inne kości nie potrzebują3. Podobnego zdania był lekarz z Wrocławia Peter Monau (Monavius), na
dworny medyk cesarza Rudolfa II Habsburga i autor pierwszej w Europie pracy
doktorskiej (obrona tez miała miejsce 12 stycznia 1578 r. na Uniwersytecie w Ba
zylei) poświęconej stomatologii4. W swej dysertacji De dentium affectibus pisał:

 J. H. Chrościejowski, De morbis puerorum, Venetijs 1583, fol. 77; J. Fritz, Z dziejów pediatrii XVI
wieku. Jan Hieronim Chrościejowski, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1 (1924), s. 263;
A. Glaber z Kobylina, Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też innych mędrców
wybrane, s. l., 1535, wyd. J. Rostafiński, Kraków 1893, s. 27. (Na temat traktatu Glabera
zob. H. Dziechcińska, Andrzej Glaber z Kobylina. Gadki o składności członków człowieczych. Pierwszy
traktat fizjonomiki w języku polskim, [w:] Kultura staropolska — kultura europejska. Prace ofiarowane
Januszowi Tazbirowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Warszawa 1997, s. 337–342).
2
W. Nowopolski, Budowa ciała ludzkiego, Kraków 1551, [w:] Wojciech Nowopolski autor „Fabricatio
hominis” (1551) pierwszego podręcznika anatomii w Polsce, przełożył i wstępem opatrzył Stanisław
Szpilczyński, Wrocław 1977, s. 64; A. Glaber, op. cit., s. 27; J. H. Chrościejowski, op. cit., fol. 77;
J. Fritz, op. cit., s. 263.
3
A. Glaber, op. cit., s. 27.
4
B. Bruziewicz–Mikłaszewska, Peter Monavius (1551–1588), lekarz wrocławski i jego dysertacja
z 1578 r. „De dentium affectibus” — najstarsza w Europie praca doktorska o tematyce stomatologicz
nej, „Advances in Clinical and Experimental Medicine” 12 (2007), s. 861–869.
1
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Zęby (...) to kości5, które zostały uszeregowane przez naturę w jamie ustnej dla koniecznego użycia przez ciało. (...) Co się zaś tyczy ich wrażliwości na dotyk, to nie mają
żadnej cechy odróżniającej je od innych kości. I tak jak kościom ze względu na pokrywającą je okostną przypisuje się im też pewną wrażliwość6.
Ich liczba nie jest stała i zależy m.in. od płci. Mężczyźni posiadają więcej zębów,
ponieważ więcej mają ciepła przyrodzonego, które może takową wilgotność mocniej podnosić a w zęby obracać7. Tłumaczenie to dziwi Chrościejowskiego, który uważa, że skoro
kobiety są zimniejszemi, mniej mogą trawić pokarmu, lepiej więc muszą żuć, a do tego więcej
im potrzeba zębów8.
Glaber jako pierwszy pokusił się o wyróżnienie funkcji zębów: niektórym dla walczenia i obrony żywota jako wieprzom, wilkom, psom; niektórym dla jedzenia tylko, jako
zającom i inszym zwierzętom powolnym; niektórym też dla wymowy, jako u człowieka
przednie zęby9.
Nauka XVII i XVIII w. przynosi daleko bardziej ścisłe informacje dotyczące zębów,
a także dość lapidarnie definiuje, czym one są. Według Walentego Kłossowskiego były
to małe kosteczki pokryte cienką białą powłoką10. Jean Claude de la Courvée, nadworny
lekarz Ludwiki Marii Gonzagi, uważa, że zęby tworzą się ze śluzu (morve), znajdującego
się w komórkach szczęk. Każda z tych komórek składać się miała z dwóch „kieszonek”,
co powodowało wyrzynanie się najpierw uzębienia mlecznego, a później stałego11. Na
tomiast Jędrzej Krupiński, ponad sto lat później, pisał o dołkach zębowych, które miękką
przegrodkową substancyą bywają napełnione12. Podczas wzrastania zęba najpierw tward
nieje korona, która przebija dziąsła, następnie zaś korzeń13.
Morfologia zęba, podana przez Kłossowskiego, właściwie nie odbiega od współcze
snych opisów: ząb składa się z trzech części: to jest z korony, szyi i korzenia. Koroną nazywa się
Współczesna nauka odrzuca ten pogląd. Narządy i tkanki tworzą się z warstw zarodkowych (list
ków). Warstwa zewnętrzna to ektoderma, wewnętrzna — endoderma, środkowa — mezoderma.
Z mezodermy powstaje też czwarty listek zarodkowy — mezenchyma. Tkanki łączne, chrząstki i ko
ściec powstają z mezodermy i mezenchymy. Zawiązki szczęk, zębina i miazga zębów tworzą się z me
zenchymy, zaś szkliwo z ektodermy (N. Wolański, Rozwój biologiczny człowieka. Podstawy auksologii,
gerontologii i promocji zdrowia, Warszawa 2005, s. 234, 304, 448).
6
P. Monavius, O zębach i ich chorobach, tłum. B. Bruziewicz–Mikłaszewska, [w:] B. Bruziewicz–
–Mikłaszewska, Zarys dziejów uniwersyteckiej stomatologii we Wrocławiu od renesansu do współczesności, Wrocław 2006, s. 133.
7
A. Glaber, op. cit, s. 28. Zob. też: W. Nowopolski, op. cit., s. 65.
8
 J. H. Chrościejowski, op. cit., fol. 77; J. Fritz, op. cit., s. 263.
9
A. Glaber, op. cit., s. 26–27.
10
W. Kłossowski, Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt czyli lekarz wiejski,
Warszawa 1792, t. 8, s. 275.
11
Z. Pankiewicz, Powikłania towarzyszące wyrzynaniu się zębów u dzieci w świetle rozprawy Jean Claude de
la Courvée, lekarza Ludwiki Marii, Królowej Polski, „Czasopismo Stomatologiczne” 20 (1967), s. 882.
12
 J. P. J. Krupiński, Osteologia lub nauka o kościach ciała człowieczego, Lwów 1774, s. 79.
13
Ibidem, s. 80; Z. Pankiewicz, op. cit., s. 884.
5
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część ta, która wystaje nad dziąsła; korzeń jest część zapuszczona w dziąsło i oddzielona od korony linią wypukłą cały obwód otaczającą, która się zowie szyją14. Opis anatomiczny jest już
bardziej literacki, jednak w głównych punktach nie mija się ze współczesnymi ustalenia
mi: zęby składają się z trojakiego gatunku masy. Ta, która zewnątrz pokrywa koronę, jest bardzo
zbita, twarda, biała i właściwa zębom, którą Francuzi zowią „émail”. Druga jest istotą nie tak
gęstą, białość ma mniej czystą i jest tej samej natury co inne kości. Trzecia jest daleko miększa od
dwóch pierwszych i tę zowią cebulką zębową15. Opis ten należy uzupełnić uwagami de la
Courvée’a i Krupińskiego, że zęby zawierają nerwy i naczynia krwionośne, które wnikają
w niego małą dziureczką znajdującą się na końcu korzenia16.
Zęby dzielono zwykle na trzy gatunki: przednie, kły i trzonowe17. Wyjątkiem jest
Franciszek Xawery Ryszkowski, który zupełnie osobno wyodrębnił zęby rozsądku, czyli
mądrości18.
Zęby przednie, po cztery w każdej szczęce, charakteryzują się szeroką i ostrą koro
ną oraz jednym czopowatym korzeniem19. Ich nazwy pochodzą bądź z języka greckiego:
prothioi, temeis, tomikoi lub tomici, gelasinoi tudzież gelasini20, bądź z języka łacińskie
go: a gala lac, incisores, primores21. Po polsku mówiono o nich: pierwsze, przednie, nacinające, siekacze, ponieważ najpierw chwytają i jakby nożem odcinają przyjmowane pożywienie, lub śmiechowe, gdyż w czasie śmiechu odsłaniają się, jakby uśmiechając się22.
Kły, po dwa w każdej szczęce, charakteryzują się kończatością i twardością, posiada
ją jeden korzeń, jednak jest on grubszy niż u siekaczy23. Ich nazwy pochodzą zarówno
z greki: kynodontes lub cynodontes24, jak i łaciny: canini, oculares25. W języku polskim
występują pod nazwami: psie zęby, śrzednie zęby, kły, kły psie, kły oczne, kły podoczne, kły
kolumnowe, ponieważ gdy psy obnażają zęby, któremi zwykle gryzą, te są podobne do kolumn26.

W. Kłossowski, op. cit., s. 275; M. Jesionowski, Historia stomatologii polskiej, Warszawa 1971, s. 58.
Ibidem.
16
 J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 83; W. Kłossowski, op. cit., s. 276; Z. Pankiewicz, op. cit., s. 884.
17
 J. Ursinus ze Lwowa, O kościach ludzkich trzy rozprawy, Zamość 1610, tłum. S. Szpilczyński, „Ar
chiwum Historii Medycyny” 42 (1979), s. IV; J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 77–78; L. Perzyna, Anatomia krótko zebrana, Kalisz 1790, s. 24; W. Kłossowski, op. cit., s. 275.
18
F. X. Ryszkowski, Stan człowieka zdrowego naturalny, Kraków 1786, s. 294.
19
 J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 77; L. Perzyna, op. cit., s. 24.
20
W. Nowopolski, op. cit., s. 64; J. Ursinus, op. cit., s. IV; F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 294.
21
Ibidem, s. 294; L. Perzyna, op. cit., s. 24.
22
W. Nowopolski, op. cit., s. 64; J. Ursinus, op. cit., s. IV; J. P. J. Krupiński, op. cit., 77; F. X. Rysz
kowski, op. cit., s. 20, 294; L. Perzyna, op. cit., s. 24; W. Kłossowski, op. cit., s. 275.
23
 J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 77; F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 20.
24
W. Nowopolski, op. cit., s. 64; J. Ursinus, op. cit., s. IV; F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 294.
25
Ibidem, s. 294; L. Perzyna, op. cit., s. 24.
26
 J. Ursinus, op. cit., s. IV; J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 77; F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 20, 294;
L. Perzyna, op. cit., s. 24; W. Kłossowski, op. cit., s. 275.

14

15
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Zęby trzonowe, po 10 w każdej szczęce, ich wyższa część czworograniasta; siedzą
w dołkach swoich trzema lub czterema umocnione korzeniami27. Z greki nazywane były
myloi, mylai lub gomphii28, a z łaciny molares29. W polskim piśmiennictwie wystę
pują jako trzonowe, szczękowe, młyńskie ponieważ jako młyńskie kamienie ziarna zboża,
tak te potrawy trą i mielą30.
Ostatnie zęby trzonowe nazwane zostały zębami mądrości, po grecku: kranteres
oprygonoi, sofronisteres (lub sophronistires), po łacinie: sapientiae, intimi; po polsku zaś:
zęby rozsądku, mądrości, przyrodzone, wrodzone, najdalsze, stanowe, poślednie, zadnie31.
Na tle tych filologicznych rozważań bardzo pozytywnie wyróżnia się Jan Ursinus ze
Lwowa, który jako jedyny podaje słowo „zęby” w języku arabskim, a mianowicie atham32.

II. Ząbkowanie
A. Czas ząbkowania
Ząbkowanie (dentitio), czyli klucie lub puszczanie się ząbków, ówcześni autorzy
umieścili między czwartym miesiącem a czwartym rokiem życia dziecka.
Tę najniższą granicę określił Teodor Tomasz Weichardt, jednak zastrzegł, że trzeba
ostrożności w leczeniu dzieci i dostatecznego doświadczenia czyli ta słabość zębom, a nie inney
przyczynie przypisana być może33. Zwykle zęby ukazywały się w ósmym lub dziewiątym
miesiącu z tolerancją do roku, poczynając od siekaczy i kłów34, na końcu zaś trzonowce,
nawet do czwartego roku życia35. Zdarzały się jednak sytuacje wyjątkowe, które wzbudza
ły duże zaciekawienie. Czytamy w Effemerydach Niemieckich — pisze W. Kłossowski —
o niejakim Krzysztofie Gobel, któremu jeden ząb trzonowy wyrósł w dziewięćdziesiątym czwartym roku życia. Cardan tego samegoż doświadczył w czterdziestym trzecim; Mutien pisze, iż
pewien obywatel w Samothrace dostał dwa zęby po setnym czwartym roku życia swego36.
 J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 78.
W. Nowopolski, op. cit., s. 64; J. Ursinus, op. cit., s. IV; F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 294.
29
F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 294; L. Perzyna, op. cit., s. 24.
30
W. Nowopolski, op. cit., s. 64–65; J. Ursinus, op. cit., s. IV; J. P. J. Krupiński, op. cit., s. 78,
F. X. Ryszkowski, op. cit., s. 20, 294; L. Perzyna, op. cit., s. 24; W. Kłossowski, op. cit., s. 275.
31
Ibidem.
32
J. Ursinus, op. cit., s. V.
33
T. T. Weichardt, Rada dla matek względem zapobieżenia różnym słabościom i chorobom, którym dzieci
od urodzenia swego podlegać mogą, Warszawa 1786, s. 97.
34
Promptuarium Medicum Empiricum, Kraków 1716, s. 27; Compendium Medicum Auctum, Często
chowa 1789, s. 449.
35
Promptuarium..., s. 27; P. Ballexserd, Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzieci, Warszawa
1774, s. 121–122; Compendium..., s. 449.
36
W. Kłossowski, op. cit., s. 276.
27
28

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 107

6/25/09 12:50:15 PM

108

Marcin Waracki

Trudnym do przecenienia źródłem do dziejów medycyny jest diariusz lekarza,
prawnika, wieloletniego kwestora i rektora Akademii Zamojskiej Bazylego Rudomicza
(ok. 1620 — 12 II 1672). Wśród wielu dolegliwości opisywanych przez niego spotyka
my także informacje o ząbkowaniu. B. Rudomicz ożenił się 31 I 1656 r. z Katarzyną
Hyttmer, z którą miał kilkoro dzieci: Kazimierza Bazylego (4 III 1657), Eufrozynę
Scholastykę (11 II 1659), Jana Tomasza (8 III 1661 — 19 III 1661), Katarzynę (4 I 1663
— żyła kilka godzin) oraz Annę Reginę Bazylissę (19 VI 1665)37. Najwięcej wzmianek
dotyczy pierwszego dziecka B. Rudomicza, czyli Kazimierza. Pierwsza pojawia się
13 II 1658 r., dowiadujemy się z niej, że w górnej szczęce ukazały się dwa ząbki38. Kilka
naście dni później, 4 III 1658 r., B. Rudomicz pisał: dziś rocznica urodzin naszego synka
Kazimierza (...) modliłem się z ojcowskim uczuciem i obecnie pokornie błagam, aby Niebianie uwolnili go od kaszlu. Cierpi on także z powodu ząbkowania i innych dolegliwości z tym
związanych39. Stan Kazimierza pogorszył się, ponieważ 20 III 1658 r. synek nasz jest
słaby z powodu wymiotów i bardzo dużej gorączki40. Kolejna informacja pochodzi
z 1 VI 1658 r.: Już mija trzeci dzień, jak nasz Kazimierz gorączkuje z przerwami, z powodu
ząbkowania41. Intensyfikacja informacji o ząbkowaniu następuje na przełomie 1658
i 1659 r.: 1 XII: Nasz Kazimierek już trzeci dzień gorączkuje i to z powodu robaków, z których dwa wyszły przez odbyt. Dochodzi jeszcze dolegliwość ząbkowania42; 3 XII: Nasz Kazimierz dzięki Bogu zaczął przychodzić do zdrowia43; 4 XII: Znowu nasz synek jest słabszy.
Prawa strona twarzy opuchnięta od zębów, a na lewym policzku nastąpiła poprawa. Głową
porusza on z trudnością, co było spowodowane ząbkowaniem44; 2 II: Nasz syn gorączkuje
z powodu wyrastania kłów45; 5 II: Dzisiejszej nocy trapiła naszego synka wysoka gorączka
nie tylko z powodu ząbkowania, lecz także z powodu pospolitej u dzieci choroby dziąseł,
przed lud nazwanej zubiska46.
B. Rudomicz interesował się żywo ząbkowaniem tylko w przypadku pierwszego
dziecka. Pisząc o Eufrozynie, wspomniał tylko raz o jej ząbkowaniu (26 II 1660), zaś
w wypadku Anny Reginy ani razu.
B. Rudomicz, Efemeros czyli Diariusz prywatny pisany w Zamościu w latach 1656–1672, Część pierwsza
1656–1664, Część druga 1665–1672, przekład z języka łacińskiego W. Froch, oprac. historyczne i histo
rycznoprawne M. L. Klementowski, oprac. filologiczne W. Froch, Lublin 2002, passim.
38
B. Rudomicz, Efemeros..., Część pierwsza..., s. 71.
39
Ibidem, s. 74.
40
Ibidem, s. 76.
41
Ibidem, s. 85.
42
Ibidem, s. 105.
43
Ibidem, s. 106.
44
Ibidem.
45
Ibidem, s. 112.
46
Ibidem, s. 113. Zubiska to pleśniawki jamy ustnej; M. Kobylińska–Szymańska, W. Froch, Choroby
i metody ich leczenia opisane w dzienniku rektora Akademii Zamojskiej, Bazylego Rudomicza (XVII wiek),
„Annales UMCS. Sectio D. Medicina” 32 (1977), s. 314.
37
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B. Objawy ząbkowania
Podstawowym objawem rozpoczęcia ząbkowania, związanym z zaburzeniem wszyst
kich hormonów, była gorączka47. Towarzyszył jej ból i świerzbienie dziąseł, spowodo
wane uciskiem zęba na bogato unerwioną tkankę48. Inne symptomy wyrzynania się
zębów to gdy górny brzeg szczęki zaczyna się szerzyć, to jest, gdy te dwie kościane strony, na
których szczęka jest uformowana, rozstępują się i miejsce zębom do wyrzynania się robią49,
czyli tak zwane bielenie się dziąseł50; oraz gdy dziecie palcami, albo czym innym co dostać
może, często do gęby sięga, albo pypki piersi mocno kąsa51. Bardzo często występowały
wyrzuty na głowie i obfite ślinienie52, które miały charakter zbawienny, gdyż w ten
sposób ustrój pozbywa się śluzu i wszelkiej nieczystości, których powinien się był pozbyć
jeszcze w żywocie matki53.
Niebezpiecznym zwiastunem ząbkowania były tzw. konwulsje, czyli drgawki lub
kurcze. Według Hipokratesa, dzieci dobrze odżywione i skłonne do głębokiego snu mia
ły większe predyspozycje do drgawek, zaś dzieci nękane ostrą gorączką rzadziej zapadały
na tę dolegliwość54. Pod wpływem pism Hipokratesa pozostaje J. H. Chrościejowski,
który uważa, że lepiej odżywione dzieci często zapadają na drgawki55. J. C. de la Courvée
z kolei przyczyn konwulsji upatruje w dużej głowie dziecka oraz zbyt małym wydzielaniu
śliny, która jego zdaniem jest zatrzymywana w mózgu i tym samym wywołuje kurcze56.
Bardzo niebezpieczne dla zdrowia były zaczerwienione lub nabrzmiałe ślinne jagody, oczy
albo lice57: często nie miały one nic wspólnego z ząbkowaniem, a były objawami takich
chorób jak błonica, zapalenie migdałków czy gruczołu przyusznego58.

Promptuarium..., s. 27; T. T. Weichardt, op. cit., s. 98; Compendium..., s. 449; Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 884.
48
 J. H. Chrościejowski, op. cit., fol. 77; Promptuarium..., s. 27; T. T. Weichardt, op. cit., s. 101–102;
P. Ballexserd, op. cit., s. 122; J. Ballexserd, Dyssertacja. Na to pytanie jakie są przedniejsze przyczyny
śmierci tak wielkiej liczby dzieci i jakie są najskuteczniejsze oraz najprościejsze sposoby do ocalenia ich życia, Warszawa 1785, s. 136; Compendium..., s. 449; J. Fritz, op. cit., s. 263; Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 884.
49
T. T. Weichardt, op. cit., s. 98.
50
Promptuarium..., s. 27; Compendium..., s. 450.
51
T. T. Weichardt, op. cit., s. 98. Por. Promptuarium..., s. 27; Compendium..., s. 450.
52
Ibidem.
53
Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 885.
54
Hippocrate, Des lieux dans l’homme. Du systeme des glandes. Des fistules. Des hemorroides. De la
vision. Des chairs. De la dentition, tłum. R. Joly, Paris 1978, s. 222; M. Jesionowski, Convulsiones
e dentitione, „Czasopismo Stomatologiczne” 18 (1965), s. 1261.
55
J. Fritz, op. cit., s. 263.
56
Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 885.
57
T. T. Weichardt, op. cit., s. 99.
58
 M. Jesionowski, Convulsiones..., s. 1261.
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Podczas ząbkowania zdarzały się także wymioty, biegunki, wzdęcia oraz senność,
które uważane były za niegroźne, a nawet korzystne omina59.

C. Uśmierzanie bólu
Pierwsze wzmianki dotyczące specyfików uśmierzających ból i wspomagających
szybkie ząbkowanie pojawiają się w szesnastowiecznych herbarzach. Prekursorem jest
Stefan Falimirz, który zaleca smarować dziąsła miodem pszczelim60. Miód znajduje też
uznanie u Hieronima Spiczyńskiego, jak również pieczony mózg zająca (Celebrum leporis), który ma (...) tę własność iż po nim zęby richło rosną61. Bardziej zróżnicowaną
gamę środków leczniczych pochodzenia zwierzęcego odnajdujemy u Marcina Sienni
ka. Podobnie jak jego poprzednicy zaleca on smarowanie dziąseł miodem oraz pieczo
nym mózgiem zająca62. Dobrymi lekarstwami mogą być też warzony mózg kurzy63, mózg
jagnięcy zmieszany z mlekiem kozim (Lac caprinum) lub samo psie mleko64. Czasami
zdarzało się, że ząbkowanie połączone było z silnym owrzodzeniem dziąseł. W takiej
przygodzie — pisze Siennik — ma matka onego dziecięcia naciskać palcem na dziąsła, na
czelustki, pomykając palcem y tam y sam, aby ona słona wodność wypłynęła nachyliwszy
dziecie usty ku ziemi, po tym wziąć sadła kokoszego, a zmieszać z mózgiem zajęczej głowy
y z przaśnym miodem, a tym nacierać dziąsła okrostawiałe65. J. H. Chrościejowski rozsze
rza gamę medykamentów o spopielony ząb wściekłego psa66. W tym kontekście zupeł
nie rewolucyjna jest innowacja Szymona Syreńskiego, który zarzuca leki pochodzenia
zwierzęcego na rzecz leków roślinnych (herba dentaria). Poleca mianowicie wywar ru

Promptuarium..., s. 27; Compendium..., s. 449; Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 884.
S. Falimirz, O ziołach y o mocy gich, Kraków 1534, k. 81, rozdz. 66; Z. Pankiewicz, Leki na choroby
jamy ustnej i zębów według Stefana Falimirza, „Czasopismo Stomatologiczne” 18 (1965), s. 1384. Na
temat Stefana Falimirza i jego zielnika zob. J. Szostak, Autorzy pierwszych zielników polskich — Stefan
Falimirz, Hieronim Spiczyński i Marcin Siennik, „Archiwum Historii Medycyny” 40 (1977), s. 277–
280.
61
H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich, Kraków 1556, list 143 rozdz. 27, list
153 rozdz. 65; B. Koskowski, Zarys historii leków. Przyczynek do historii farmacji, Warszawa 1935, s. 82.
Na temat Hieronima Spiczyńskiego i jego zielnika zob. J. Szostak, op. cit., s. 280–285; idem, Zielnik
Hieronima Spiczyńskiego z roku 1542, „Ze Skarbca Kultury” 30 (1978), s. 5–36.
62
M. Siennik, Herbarz, Kraków 1568, s. 285–286, 301, 360; W. Szczepański, Leki pochodzenia zwierzęcego w farmakopeach polskich od 1560 do 1970, [w:] Historia leków naturalnych, t. 2. Natura i kultura — współzależności w dziejach lekoznawstwa, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1989, s. 104. Na temat
Marcina Siennika i jego zielnika zob. J. Szostak, op. cit., s. 285–289; idem, Zielnik Marcina Siennika
z roku 1568, „Ze Skarbca Kultury” 31 (1979), s. 5–51.
63
M. Siennik, Herbarz, s. 360.
64
M. Siennik, Lekarstwa doświadczone, s. l., 1564, ks. IV, rozdz. 19. W. Szczepański, op. cit., s. 108.
65
M. Siennik, Herbarz, s. 467.
66
 J. H. Chrościejowski, op. cit., fol. 77; J. Fritz, op. cit., s. 263.
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mianku67 z koprem68, a także korzeń kosaćca, zwany też korzeniem fiołkowym (Radix
Iridis)69. Ten ostatni był najprawdopodobniej oczyszczany i wkładany dzieciom do ust.
Jego skuteczność musiała być bardzo wysoka, gdyż, jak dowiodła współczesna medycy
na, zawiera on garbniki i olejki eteryczne o działaniu przeciwzapalnym70. Niepożąda
nym działaniem kosaćca są jednak częste zakażenia jamy ustnej.
W XVII w. obserwujemy powstawanie wieloskładnikowych lekarstw ze zdecydo
waną przewagą środków roślinnych. Jako przykład może posłużyć remedium dla małych
dzieci, aby im prętko zęby rosły E. Beynonsa: wziąć liścia orlikowego, lat: herba aquilina vel
aquileia71, szałwiej72 i miętkwi73, wszystko to zetrzeć w proszek, każdego po łocie, hałunu74
palonego pułtora łota, miodowey potoki po sześć łotów, który to miód dobrze nad węglem
przytrzymać, aż się odszumuje, potym te wszystkie wzwysz pomienione proszki weź, wsypać
Rumianek pospolity (Chamomilla recutita) działa przeciwzapalnie, odkażająco i rozkurczająco.
Stosowany jest m.in. przy zapaleniach błony śluzowej jamy ustnej, dziąseł, gardła i przy codziennej
higienie jamy ustnej. Obecnie używany jest też przy produkcji past do zębów (zob. Encyklopedia
zielarstwa i ziołolecznictwa, red. H. Strzelecka, J. Kowalski, Warszawa 2000, s. 443; A. Ożarowski,
W. Jaroniewski, Rośliny lecznicze i ich praktyczne zastosowanie, Warszawa 1989, s. 333–335). Rumia
nek mógł być użyty w następujący sposób: Dostań rumianku zwyczajnego, utłucz go na miazgę wyciśniy
z niego sok, kiedy ząb boli, tego soku puść w ucho trochę po tey stronie, gdzie boli ząb, boleść ustanie
(zob. Rozmaite domowe lekarstwa, Łowicz 1787, s. 27).
68
Koper ogrodowy (Anethum graveolens) lub koper włoski (Foeniculum officinale) są często stosowa
ne w pediatrii jako środki wykrztuśne, rozkurczające i wiatropędne (zob. Encyklopedia..., s. 245–247;
A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 202).
69
S. Syreński, Zielnik herbarzem z łacińskiego zowią, 1613, s. 8, 796; M. Dembińska, Lekarstwa dla dzieci w źródłach historycznych od XVI do poł. XIX wieku, „Etnografia Polska” 27 (1983), s. 148; M. Fuchs,
Szymon Syreński — Simon Syrennius Sacranus, „Czasopismo Stomatologiczne” 8 (1955), s. 136, M. Je
sionowski, Convulsiones..., s. 1263; idem, Historia stomatologii polskiej, Warszawa 1971, s. 43.
70
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej w XVII–XVIII w.,
Warszawa 1954, s. 94.
71
Orlik pospolity (Aquilegia vulgaris) zawiera m.in. alkaloidy, flawonoidy, fenolokwasy, antocyjany,
garbniki. Charakteryzuje się działaniem rozkurczającym, moczopędnym i żółciopędnym. Roślina
uznawana jest za trującą (zob. Encyklopedia..., s. 395–396).
72
Niestety, autor nie precyzuje gatunku szałwi, których znamy przynajmniej kilka, np. szałwia lekarska
(Salvia officinalis), szałwia muszkatołowa (S. sclarea), szałwia czerwonokorzeniowa (S. miltiorrhiza), szałwia
grecka (S. triloba). Wszystkie wymienione gatunki stosowane były w stanach zapalnych błon śluzowych
przewodu pokarmowego, przy zaburzeniach żołądkowych, przeciw biegunce oraz wzdęciom (zob. Encyklopedia..., s. 538–540; A. Ożarowski, W. Jaroniewski. op. cit., s. 361–364).
73
Podobnie i w tym przypadku autor nie precyzuje gatunków mięty, z których warto wymienić
choćby: miętę pieprzową (Mentha piperita), miętę polej (M. pulegium), miętę polną (M. arvensis),
miętę zieloną (M. spicata). Wyciągi z mięty stosowane są głównie w bólach gardła, przy leczeniu
wrzodów i ran, przy problemach trawienia. Olejek z mięty zielonej używany jest też w przemyśle
kosmetycznym przy wyrobie past do zębów i płynów do płukania jamy ustnej (zob. Encyklopedia...,
s. 334–337; A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 254–256).
74
Hałun (Alumen) to sól podwójna siarczanu glinowego z siarczanem potasowym (B. Koskowski,
op. cit., s. 95).
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iako y palony hałum, potym dziąsła opłokawszy gorzałkom, z głowienkami modremi, lat:
Brunella75 tą maścią rano mazać76.
Piśmiennictwo XVIII w. w małym stopniu opiera się na osiągnięciach ubiegłych
stuleci. Lekarze starają się wyjaśniać sensowność i celowość poszczególnych zabiegów
medycznych; bardzo często pojawiają się też wzmianki opisujące pewne procesy, np.
ząbkowanie. Ząb każdy puszczający się — pisze T. T. Weichardt — musi dziąsła przerznąć,
gdy tedy nie jest dosyć twardy, nie jest w stanie dosyć mocno się o dziąsła opierać. Jeżeli dziąsła są bardzo twarde, więcej czasu do wyrzynania się potrzebuje i robi przez to większą initacyą i cięższy ból, który z gorącością gęby, z większym ściąganiem się na to miejsce humorów
z nabrzmiałością, zapaleniem i z niesposobnością do spania jest złączony. Z tego wszystkiego
łatwo dochodzić można, że całe nasze staranie ku temu końcowi obrócić powinniśmy, aby
zęby były twarde, dziąsła cienkie i nieczułe77. W tym drugim przypadku należy dziąsła roz
wilżyć, by stały się miękkie, a gdy to się nie uda, pozostaje już tylko łagodzenie bólu78.
Swoistym evergreenem wśród lekarstw pozostaje ciągle miód i mózg zająca79. Stoso
wana jest też cała gama nowych specyfików, np. krew z kurzego grzebyka, łój cielęcy,
smalec z gęsi, kapłona lub zająca, herbata z kwiatu lipy z domieszką mleka, olejek mig
dałowy, syrop fiołkowy lub ślazowy, oliwa, masło, śmietana80. W przypadku zaś powi
kłań grożących gangreną trzeba na to miejsce, które jest ciemnoczerwone, miód przaśny
z różą gotowany (mel rosarium) i z kilkoma kroplami spirytusu z soli morskiej (spiritus salis
marini) zmieszany często przykładać81.
Lekarstwa były tylko jednym ze sposobów pomagających dziecku przejść w miarę
bezboleśnie przez ząbkowanie. Inne zalecenia miały na uwadze właściwy tryb życia
mamki i dziecka. Winna była ona spożywać tylko chłodzące pokarmy i napoje, dziecku
zaś należało ograniczać jedzenie, gdyż żołądek zawsze powinien być wolny82. Kwestii
diety rygorystycznie przestrzegano, a mamki, które nie znają innych sposobów do uśmierzania krzyku dzieci jak tylko odurzać je kołysaniem w kolebce, albo pokarmem lub papką
Głowienka pospolita (Prunella vulgaris) zawiera olejki eteryczne, garbniki i związki żywicowe. Sto
sowana jest przeciw bólom głowy, nudnościom, biegunkom, a w postaci naparu z miodem i octem
w stanach zapalnych jamy ustnej i gardła (zob. Cz. Bańkowski, J. Serwatka, Pożyteczne chwasty,
Warszawa 1977, s. 34–35).
76
E. Beynons, Swieżo poczyniony miłosierny Samarytan, Warszawa 1695, s. 14–15; M. Jesionowski,
Historia..., s. 50 –51.
77
T. T. Weichardt, op. cit., s. 100–101.
78
Ibidem, s. 101–102.
79
Promptuarium..., s. 27; Wiadomość ciekawa, każdemu wielce potrzebna, o skutkach i mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych tak ogrodowych jako i polnych, Zamość 1772, s. 228; T. T. Weichardt, op. cit.,
s. 102–103; P. Tyssot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego, Warszawa 1773, t. 2, s. 52; Rozmaite..., s. 42; Compendium..., s. 450; M. Jesionowski, Historia..., s. 56.
80
Promptuarium..., s. 27–28; P. Tyssot, op. cit., s. 52; T. T. Weichardt, op. cit., s. 102; Compendium...,
s. 450; M. Jesionowski, Convulsiones..., s. 1263; idem, Historia..., s. 57; B. Koskowski, op. cit., s. 85.
81
T. T. Weichardt, op. cit., s. 103.
82
Ibidem, s. 104.
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opychać83, otrzymywały ostre reprymendy. Dziecko powinno zostać zawiezione na wieś,
gdyż zdrowe i czyste tamtejsze powietrze pomaga osobliwszym sposobem do rznięcia się
zębów84.
Kolejnym bardzo dobrym sposobem było masowanie lub naciskanie palcem dziąseł
dziecka. Tę praktykę stosowano często i zwykle przynosiła oczekiwany skutek, czego wyraz
dał T. T. Weichardt, pisząc: nie mówię ja to z theorii, ale z częstego doświadczenia85.
Choć trudno w to uwierzyć, czemu dziwi się sam Weichardt86, mogło się jednak
zdarzyć, że te wszystkie zróżnicowane środki nie potrafiły przyspieszyć ząbkowania.
Wtedy uciekano się do drobnego zabiegu chirurgicznego polegającego na przecięciu
dziąseł, uważając tylko, aby żadna nitka z dziąseł nad zębem nie została, ponieważ symptomata tak długo powiększają i wzmacniają aż i ta przerznięta będzie87. Lekarze nie byli
zgodni, kiedy należy przystąpić do tej incyzji. Weichardt twierdził, że wtedy gdy dziąsła
są bardzo nabrzmiałe i czerwone88, Ballexserd zaś, gdy błonka nie zdaje się mieć już więcej
krwi w sobie, kiedy jest biaława, bardzo cienka, bliska przepęknięcia89. Inaczej tę kwestię
widział L. Perzyna, uważając, że przecięcie dziąseł nie pomoże, a jedyną skuteczną rze
czą jest żucie suchego korzenia lukrecjowego90.
Równolegle ze środkami leczniczymi używano magii. Ograniczała się ona zwykle
do wieszania amuletów na szyi dziecka. Mogły to być odgryzione łapki żywej żaby (Ba
waria, Brandenburgia), łapki lub pazurki kreta (Turyngia), a nawet głowa myszy (Sty
J. Ballexserd, op. cit., s. 137–138.
P. Ballexserd, op. cit., s. 123. Szerzej na ten temat: Rozważmy, przed zakończeniem tego paragrafu
o zębach, iż powietrze czyste i żywe, którym oddycha się na wsi, sprzyja szczególniej tej ważnej i krytycznej
funkcji natury, że to jest błąd i cale gruby błąd przeprowadzać dzieci pod ten czas z tego powietrza sprężystego i zdrowego do powietrza miasta, w którym ono niema owych swoich co najzdrowszych i najszacowniejszych przedmiotów; ta przyczyna, powinna być wzięta pod uwagę, żeby nie sprowadzać tak prędko
dzieci ze wsi, ponieważ ich tam bawienie się jest jedyną korzyścią, którą im się nagradza niekarmienie ich
od matek, nade wszystko tych, które w stołecznych miastach mieszkają na ulicach ciemnych, nieczystych,
w mieszkaniach dolnych, gdzie powietrze jest zawsze zastałe, wilgotne, niezdrowe każdemu wiekowi, a tym
szczególniej dziecinnemu (zob. J. Ballexserd, op. cit., s. 140–141).
85
T. T. Weichardt, op. cit., s. 67, 101; Promptuarium..., s. 28; P. Ballexserd, op. cit., s. 122; J. Różań
ski, Sztuka babienia, Warszawa 1786, s. 251; Compendium..., s. 451; M. Jesionowski, Convulsiones...,
s. 1263; idem, Historia..., s. 57; D. Żołądź–Strzelczyk, Troska o zdrowie niemowlęcia i małego dziecka
w Polsce XVI–XVIII wieku, [w:] Promocja zdrowia. Konteksty społeczno–kulturowe, red. M. D. Głowac
ka, Poznań 2000, s. 304; eadem, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2002, s. 234.
86
T. T. Weichardt, op. cit., s. 104.
87
Ibidem, s. 105.
88
Ibidem.
89
 J. Ballexserd, op. cit., s. 140.
90
B. L. Perzyna, Nauki cyrulickiej krótko zebranej, Kalisz 1792, t. 2, s. 192 (na temat Ludwika Perzy
ny zob. anonim, Ludwik Perzyna 1742–1812, „Czasopismo Stomatologiczne” 15 (1962), s. 563).
Korzeń lukrecji (Radix Glycyrrhizae) pochodzi z lukrecji gładkiej (Glycyrrhiza glabra) i zawiera sapo
niny trójterpenowe, flawonoidy i pochodne hydroksykumaryny. Ma działanie przeciwzapalne i roz
kurczające (zob. Encyklopedia..., s. 303–304; A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 234–236).
83
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ria, Szwabia)91. Zwykle jednak zawieszano zęby wilka92, myszy, kreta, zająca, szczupaka,
dzika, węża, bobra, jednorocznego źrebięcia, hołdując zasadzie simile simili gaudet93.
Wierzono, że dzięki temu dziecko będzie miało zęby mocne i zdrowe jak owe zwierzęta.
Zdarzały się wypadki wieszania czerwonych korali, jaspisu, kryształu czy kości słonio
wej94. Najskuteczniejsze z medycznego punktu widzenia wydaje się noszenie na sznur
ku korzeni różnych roślin tak, aby dziecko mogło w każdej chwili brać je do buzi i ssać
jak współczesny smoczek. O właściwościach kosaćca pisaliśmy wyżej. Skuteczny był
też glistnik jaskółcze ziele (Chelidonium maius), zawierający alkaloidy o działaniu roz
kurczającym i uspokajającym95, oraz ślaz prawdziwy, zwany prawoślazem lekarskim
(Althaea officinalis), w którym występują związki śluzowe działające osłaniająco, powle
kająco i przeciwzapalnie96.

D. Anomalie
Anomalia związana z ząbkowaniem to przede wszystkim przedwczesne wyrzynanie
się zębów (dentitio praecox), do których zaliczamy zęby wrodzone (dentes connatales)
oraz zęby noworodkowe (dentes neonatales), pojawiające się w jamie ustnej do 30. dnia
po porodzie. Jest to dość rzadka wada, a taki przypadek występuje na dwa do trzech
tysięcy noworodków97. Jedną z pierwszych wzmianek o tym odnajdujemy u Pliniusza
Starszego (Caius Plinius Secundus): niektórzy rodzą się z zębami, jak M. Kuryusz98, którego z tej przyczyny Dentatus nazwano, K. Papiryusz Karbo, sławni mężowie. W dziewczętach rzecz ta zwiastowała nieszczęśliwą wróżbę za czasów królów. Gdy Walerya tak się
urodziła, odpowiedź wróżbitów przepowiedziała upadek tego miasta, do którego by ją przy-

H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927,
s. 177; idem, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 168.
92
Wilczym zębem nazywano też mniszek pospolity (Taraxacum officinale Wiggers), którego żucie,
wg Oskara Kolberga, do łatwiejszego wyżynania się ząbków pomaga. Zob. I. Arabas, Leki roślinne
w „Dziełach wszystkich” Oskara Kolberga, [w:] Historia leków naturalnych, t. 1, Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1986, s. 136.
93
M. Siennik, Herbarz, s. 360; Promptuarium..., s. 28; Compendium..., s. 450; H. Biegeleisen, Matka..., s. 178; B. Koskowski, op. cit., s. 81.
94
Promptuarium..., s. 28; Compendium..., s. 450; H. Biegeleisen, Matka..., s. 177.
95
Promptuarium..., s. 28; Compendium..., s. 450; Cz. Bańkowski, J. Serwatka, op. cit., s. 32–33; Encyklopedia..., s. 163; F. Giedroyć, Jaskółcze ziele (Chelidonium), „Krytyka Lekarska” 2 (1898), s. 274–
276; A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 160.
96
Promptuarium..., s. 28; T. T. Weichardt, op. cit., s. 102; Compendium..., s. 450; Encyklopedia...,
s. 452; A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 311–312.
97
H. Dorski, Propedeutyka dentystyczna, Kraków 1947, t. 1, s. 89; Z. Knychalska–Karwan, Nieprawidłowości zębów, [w:] Stomatologia zachowawcza wieku rozwojowego, red. Z. Knychalska–Karwan,
Kraków 1996, s. 204; H. Kwapińska, Wyrzynanie zębów, [w:] ibidem, s. 128.
98
 Manius Curius Dentatus (ok. 330–270 p.n.e.) — trybun plebejski w 298 (?) r., konsul w latach
290, 275 i 274, cenzor w 272 r. (zob. Wielka Encyklopedia PWN, Warszawa 2002, t. 7, s. 88).
91
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niesiono; do Suessy Pomecyi, miasta wówczas kwitnącego, zaniesiono ją, a przepowiedziany
upadek ziścił się99.
W odróżnieniu od dziewcząt, urodzenie chłopca z zębami było wróżbą pomyślną,
zwłaszcza w Anglii, we Francji i we Włoszech, gdyż w ten sposób miały przychodzić na
świat wybitne osobistości. Książę Yorku tak mówi o Ryszardzie III:
Mówią, że stryj mój rósł tak bardzo szybko,
Że licząc ledwo dwie godziny gryzł już
Skórki od chleba, podczas gdy ja miałem
Pełne dwa lata, nim dostałem zęba100.

Z zębami (dwa siekacze w żuchwie) urodzili się też: król Ludwik XIV, kardynałowie
Armand Jean du Plessis de Richelieu i Giulio Mazzarini (Jules Mazarin), polityk i pi
sarz Honoré Gabriel Riqueti de Mirabeau i cesarz Napoleon101.
Niestety, w polskim piśmiennictwie jedyną wzmianką na ten temat jest lakoniczna
informacja J. Krupińskiego, że dzieci nowo narodzone zębów nie mają, wyjąwszy bardzo
rzadkie przypadki, w których dziecie z zębami na świat przychodzi102 .
Na drugim biegunie znajduje się ząbkowanie opóźnione (dentitio tarda). Połączone
było ono z ogromnym bólem i nierzadko kończyło się śmiercią103. Jako przykład może
my przywołać Marię Annę Teresę, córkę Ludwiki Marii Gonzagi i Jana II Kazimierza,
która zmarła w 13. miesiącu życia (1 VII 1650 — 1 VIII 1651) na skutek konwulsji
wywołanych opóźnionym ząbkowaniem104. Podobny los spotkał Albrychta Stanisława
Jozefata (13 III 1708 — 13 III 1709), syna Karola Stanisława Radziwiłła (kanclerz
wielki litewski, siostrzeniec Jana III Sobieskiego) i Anny Katarzyny z Sanguszków Ra
dziwiłłowej, który zmarł na zęby i desynterię105. Bardzo bolesne ząbkowanie przechodzi
ła starsza siostra Albrychta, Konstancja Anna Wiktoria (20 XII 1697 — 8 XII 1756),
której w wieku dwóch i pół roku wyrzynało się równocześnie pięć ząbków106.

K. Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tłum. J. Łukaszewicz, Poznań 1845, t. 3, s. 51–53.
W. Szekspir, Król Ryszard III, tłum. R. Brandstaetter, Kraków 1952, s. 100.
101
W. Łepkowski, L. Wachholz, O zębach pod względem sądowo–lekarskim, „Przegląd Lekarski” 40
(1901), s. 301; M. Jesionowski, Przedwcześnie wyrżnięte zęby u noworodków, „Czasopismo Stomato
logiczne” 17 (1964), s. 183; idem, Historia..., s. 47.
102
 J. J. P. Krupiński, op. cit., s. 82.
103
Z rejestrów Sympfona z 1742 r., obejmujących Londyn i okolice, wynika, że więcej niż połowa ludzi
umiera przed trzecim rokiem życia (zob. J. Ballexserd, op. cit., przyp. 192).
104
K. Targosz, Uczony dwór Ludwiki Marii Gonzagi (1646–1667). Z dziejów polsko–francuskich stosunków naukowych, Kraków 1975, s. 275; B. Fabiani, Życie codzienne na zamku królewskim w epoce
Wazów, Warszawa 1996, s. 54; D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 234–235.
105
K. Zuba, Lekarz i jego pacjenci — Daniel Boes (ok. 1662 — ok. 1727), „Archiwum Historii i Filo
zofii Medycyny” 64 (2001), s. 135–136.
106
Ibidem.
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Z podobnymi przypadkami spotykamy się w literaturze zachodnioeuropejskiej.
Lady Bryan, piastunka Elżbiety I (7 IX 1533 — 24 III 1603), pisała w liście do Thoma
sa Cromwella o niespełna trzyletniej przyszłej królowej: Bóg jeden wie, jak bardzo Jaśnie
Panienka cierpi, bo bardzo powoli rosną jej zęby, wskutek czego pozwalam Jej Wysokości na
znacznie więcej niż chciałabym. Da Bóg, że kiedy zęby się wyrżną, uda mi się inaczej niż
dotąd pokierować Jej Wysokością, tak że Jego Królewska Mość będzie miał wielką pociechę
z Jej Wysokości107.
O podobnym problemie swego synka Filipa III (14 IV 1578 — 31 III 1621) wspo
minał król hiszpański Filip II w liście do swoich córek Izabeli i Catyliny z 1 V 1581 r.:
Słyszę, że waszemu małemu bratu właśnie wyrżnął się ząbek. Wydaje mi się, że dość długo
to trwało, ma już wszak trzy lata — dzisiaj jest rocznica jego chrztu, jak pamiętacie, chociaż
nie jestem pewien, czy to było dwa, czy też trzy lata temu. Myślę, że trzy108.
Bolesne i późne ząbkowanie przechodził też Leopold Alois Pantaleon von Berch
told zu Sonnenburg (25 VII 1785 — 15 VI 1840), siostrzeniec Wolfganga Amadeusza
Mozarta. Pierwsze dwa zęby dostał w 14. miesiącu życia, następny zaś pojawił się
w 18. miesiącu109.
Śmierć królewny i Albrychta stawia pod dużym znakiem zapytania skuteczność
lekarstw i sposobów ułatwiających ząbkowanie. Możemy być pewni, że oboje byli oto
czeni najlepszą ówczesną opieką lekarską, niemniej jednak nie uchroniło ich to od
śmierci.
Zgon księżniczki stał się bodźcem dla de la Courvée’a do napisania prawdopodobnie
pierwszej w świecie rozprawy o ząbkowaniu — Discours sur la sortie des dens aux petits
enfants, de la precaution et des remedes que l’on y peut apporter (Varsovie 1651). Zaznacza
w niej m.in., że miesiąc 13. jest najbardziej niebezpieczny dla życia dziecka110.
Inną anomalią są zęby zrośnięte (dentes concreti)111. Jedyny znany autorowi taki
przypadek pochodzi z XVI–wiecznej kroniki Thomasa Kantzowa: Żył wówczas przy
dworze księcia Bogusława szlachcic pewien nazwiskiem N. Krakow112. Był on tak silny, że
podkowę potrafił rozerwać na dwoje, umiał też trzy beczki piwa naraz z głębokiej wynieść
piwnicy — dwie całe obu dłońmi chwytał za szpunty, a po pół beczki brał pod obie pachy
i tak to z nimi wychodził. I często rzeczy takie pokazywał — w Szczecinie, Wołogoszczy,
Szwerynie i na innych dworach książęcych. (...) Ów Krakow nie miał osobnych zębów, lecz
zęby górne i dolne jednymi były kośćmi; takich rodów szlacheckich jest ci u nas więcej, jako
 J. E. Neale, Elżbieta I, Warszawa 1981, s. 11.
G. Parker, Filip II, Warszawa 1985, s. 148.
109
 J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów, Warszawa 2004, s. 135.
110
Z. Pankiewicz, Powikłania..., s. 881–887; K. Targosz, op. cit., s. 275; B. Fabiani, Warszawski dwór
Ludwiki Marii, Warszawa 1976, s. 19.
111
H. Kaczkowski, W. Pawlak, Przypadek zębów zrośniętych w bocznym odcinku szczęki, „Dental Me
dical Problems” 42 (2005), s. 671–675.
112
 Mowa o Wawrzyńcu z Krokowej, który z powodu swej nadzwyczajnej siły był też zwany der Starke.
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to Ramelowie, Brockhusenowie, Bulgrinowie oraz wiele innych, którzy takoż zębów osobnych nie mając, seplenią nieco, gdy mówią113.
Anomalię w uzębieniu posiadał też prorok Mahdi (zm. 22 VI 1885), była to diaste
ma, co barwnie opisał Rudolf von Slatin: Była to postać wysoka, barczysta, jasnobrązowej
cerze oblicza i żarzących się jak węgiel czarnych oczach. Czarna broda okalała twarz, której
oba policzki były tatuowane. Nos i usta — kształtne, zęby — białe jak śnieg, z nich górne
nieco oddzielone jeden od drugiego — wdzięk to, zwany falega nadzwyczaj ceniony w Sudanie, jako główny warunek urody męskiej. Dzięki niemu Mahdi uchodził za piękność i przez
rozmiłowane w nim Sudanki nazywany był pochlebnie „Abu Falega”114.

III. Higiena jamy ustnej
A. Czyszczenie zębów
Głównym celem higieny jamy ustnej (hygiena cavi oris) jest zapobieganie próchnicy
oraz chorobom przyzębia. W Polsce nowożytnej higiena koncentruje się na estetyce
(tzn. im bielsze zęby, tym lepiej) oraz, przede wszystkim, na ochronie przed szeroko
pojętym bólem zębów.
Pierwsze wzmianki na ten temat znajdujemy już w dziele Conservatio sanitatis Ma
cieja z Miechowa. Zaleca on mianowicie płukanie ust wodą rozmarynową (Aqua Rosmarini)115. S. Falimirz, H. Spiczyński i M. Siennik uciekają się do środków mechanicz
nych. Proponują trzeć zęby oskrobanymi a spalonymi ślimakami morskimi116, spalonym
pumeksem, zwanym też pumerem, żużelą kamienną117 lub sproszkowaną sepią, czyli
mątwą (Os sepiae, Testa sepiae)118. Przy usuwaniu zabrudzeń z zębów pomocny ma być

Th. Kantzow, Pomerania. Kronika pomorska z XVI wieku., tłum. Krzysztof Gołda, przypisy i ko
mentarze Tadeusz Białecki, Krzysztof Gołda, Edward Rymar, Szczecin 2005, t. 2, s. 112–113.
114
S. Basza, Przez Sudan ogniem i mieczem, tłum. Włodzimierz Trąmpczyński, Warszawa 1901, t. 2,
s. 21–22.
115
L. Krakowiecka, Maciej z Miechowa. Lekarz i uczony Odrodzenia, Warszawa 1956, s. 190;
Z. Pankiewicz, Pogląd na stan zębolecznictwa ubiegłych stuleci (XVI–XVIII w.) na podstawie źródeł
malarskich i literackich, Łódź 1965, s. 16. Zob. też: J. Wodniecki, Historia stomatologii krakowskiej
(W 600–lecie Uniwersytetu Jagiellońskiego i Akademii Medycznej), „Czasopismo Stomatologiczne”
17 (1964), s. 193.
116
S. Falimirz, op. cit., s. 32, rozdz. 76 A; H. Spiczyński, op. cit., s. 158, rozdz. 94 A; M. Siennik,
Herbarz, s. 312, rozdz. 94 A; Z. Pankiewicz, Leki..., s. 1385.
117
S. Falimirz, op. cit., s. 57, rozdz. 35; H. Spiczyński, op. cit., s. 171, rozdz. 35; M. Siennik, Herbarz,
s. 337, rozdz. 35; Z. Pankiewicz, Leki..., s. 1385.
118
M. Siennik, Herbarz, s. 318, rozdz. 108; B. Koskowski, op. cit., s. 84.
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też róg kozłowy albo też jeleni spalony a na proch miałki starty119, sam lub z dodatkiem
hałunu lub pumeksu120.
Marcin z Urzędowa oprócz znanych nam już środków mineralnych jak pumeks121
czy hałun, który należy według niego zmieszać z miodem i octem122, zaleca też wycie
ranie zębów prochem ze startych pancerzy raków123 lub z korzenia kokornaku124.
Wyżej wymienione XVI–wieczne środki czyszczące zęby w porównaniu z literaturą
europejską wypadają pozytywnie. Dość powiedzieć, że Erazm z Rotterdamu także nie
jest zwolennikiem środków ściernych. W jednym ze swych dzieł pisał: szorowanie ich
[tzn. zębów — przyp. M. W.] solą bądź ałunem jest bardzo szkodliwe dla dziąseł; zaś posługiwać się w tym celu własnym moczem wypada chyba tylko Hiszpanom125.
Pierwszy raz o utylitarnych powodach mycia zębów pisał Jakub Kazimierz Haur
pod koniec XVII w.: piękna rzecz ile Damie każdej mieć białe zęby i choćby która miała
w piękności swojej Angielską [tzn. anielską — przyp. M. W.] twarz, gdy ma czarne zęby,
wszystko to szpeci piękność, stąd do tego i z ust cuchnie, że przez to każdego od siebie
Ibidem, s. 360.
H. Spiczyński, op. cit., s. 223.
121
 Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, Kraków 1595, s. 416, rozdz. 28.
122
Ibidem, s. 402, rozdz. 5.
123
Ibidem, s. 433, rozdz. 8.
124
Ibidem, s. 35, rozdz. 36. Korzeń kokornaku (Radix Aristolochiae) zawiera przede wszystkim kwas
arystolochiowy, który wzmacnia odporność organizmu na zakażenia bakteriami (zob. Encyklopedia..., s. 232).
125
A. i P. Baron, Stomatologia w malarstwie, Kraków 1999, s. 70. Jest to najprawdopodobniej nawią
zanie do jednego epigramów Martialisa, w którym wyśmiewa on Hiszpana Egnacjusza:
		 Egnacjuszu! Śmiejesz się bo masz zęby białe.
		 Śmiejesz się gdy w procesie mówca do łez wzrusza,
		 Śmiejesz się gdy grzebią syna, co do płaczu zmusza,
		 Śmiejesz się kiedy z żalu matka dziecko grzebie,
		 Śmiejesz się zawsze, wszędzie, słowem ze wszystkiego
		 Choć nie ma w tym nic grzecznego, ni eleganckiego.
		 Z tego też powodu upominać cię muszę
		 Szlachetny, miły, zacny Egnacjuszu.
		 Nawet gdybyś Rzymianinem był lub też Sabińczykiem,
		 Mieszkańcem znad Tybru lub też Umbryjczykiem,
		 Lub opasłym Etruskiem, czy Transpadańczykiem,
		 Albo o wielkich zębach czarnym Lanuwinem.
		 Nawet wówczas bym nie chciał abyś się uśmiechał
		 Boć nie ma nic głupszego nad uśmiech głupawy.
		 Dziś więc, Hiszpanie coś w Hiszpanii mieszkał,
		 Gdzie zęby i dziąsła smarują siuśkami
		 Tym się bardziej oskarżasz, żeś z moczu korzystał,
		 Czym są czystsze, ładniejsze twoje zęby białe.
Zob. Z. Pankiewicz, Zabiegi kosmetyczne w stomatologii, „Czasopismo Stomatologiczne” 18 (1965),
s. 399–400.
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w upodobaniu odrazi126. Jeszcze barwniej pisał ponad 100 lat później Leopold Lafonta
ine: My również za pierwszym rzutem oka poznać możemy zdrową dziewczynę po zwrotności jey ciała, i po elastycznym chodzie, po perłowych zębach, kiedy się do nas uśmiecha; po
balsamicznym oddechu, kiedy pierwsze z jey koralowych ust odbieramy pocałowanie127.
Haura możemy uznać wręcz za prekursora prawdziwej higieny jamy ustnej, gdyż
dalej dodaje: zęby tedy z rana, po jedzeniu, i na noc, czystą wodą zawsze wymywać, chędożyć i płokać, usta, dziąsła, zęby z wierzchu i zewnątrz jednak przecie ostrożnie wycierać,
aby skórki na dziąsłach do krwi nie zranić i nie zetrzeć, a po wymyciu, chędogą chustką
wycierać128. Zaleca także wycieranie zębów pastą składającą się z jęczmienia, soli i mio
du w równych ilościach, sadzą przesianą przez chustę, stłuczoną cegłą z solą oraz wę
glem także z solą129.
Zupełnym przeciwieństwem Haura jest Jerzy Baglivi, który w swym dziele Canones
de medicina solidorum ad rectum statices usum, pochodzącym z tego samego okresu, sze
roko rozwodzi się nad przyczynami zabrudzeń zębów, lecz zupełnie pomija aspekty hi
gieny. Według niego lepkość i brud (viscositas et immunditia) są skutkiem niezdrowego
powietrza oraz nadużywania zarówno potraw ostrych i kwaśnych, jak i uciech Bachusa
i Wenery130. Brudne zęby prowadzą do ogólnego osłabienia psychofizycznego: ci co codziennie miewają zęby pokryte brudną i lepką wydzieliną, chociaż ją codziennie ścierają, są
słabi na żołądek, źle trawią i z ust im cuchnie; po obiedzie doznają bólu głowy; a jeżeli w tym
czasie oddają się pracy i zajęciom, złoszczą się, bywają niecierpliwi, cierpią na ból i ciężar
w głowie; do miłostek są mniej skorzy, a nawet raczej impotenci. Słabi na żołądek z natury
są ospali, rano ledwo się obudzą, jakby nawet nigdy się nie nasycili rannym snem, zwłaszcza
jeżeli wieczorem spożywają obfitszą kolację. Są też słabi, bojaźliwi, twarz mają bladą,
a przede wszystkim bywają wielce ospali i jeżeli nie śpią ile tego wymaga ich słabość żołądkowa, czują się bardzo źle i podlegają bardzo wielu chorobom131.
Prawdziwym specjalistą od czyszczenia zębów był Aleksy z Piemontu (Pode
montan), który być może był osobistym lekarzem hiszpańskiej królowej Joanny
 J. K. Haur, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiej, Kraków 1693, s. 346;
M. Jesionowski, Historia..., s. 49. Na higienę pań zwracano też uwagę w elżbietańskiej Anglii, gdzie po
wstał poradnik Delightes for Ladies (1602), który zalecał m.in. Aby utrzymać białe i zdrowe zęby — wziąć
kwartę miodu, tyleż octu i pół kwarty białego wina, zagotować wszystko razem i co pewien czas myć tym roztworem zęby (zob. M. St. Clare Byrne, Życie codzienne w Anglii elżbietańskiej, Warszawa 1971, s. 61).
127
L. Lafontaine, O powołaniu małżeńskim, „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Stanów” 4 (1801), s. 33.
128
 J. K. Haur, op. cit., s. 347; Z. Pankiewicz, Pogląd..., s. 20–21; idem, Dentystyka europejska XVI–
XVIII wieku według przekazów malarzy i opisów lekarzy, [w:] Wkład starożytności, średniowiecza i renesansu w rozwój nauk medycznych. Wybór materiałów sesji naukowej. Toruń 12–13 września 1980 r.,
Toruń 1983, s. 115; M. Jesionowski, Historia..., s. 49.
129
J. K. Haur, op. cit., s. 347.
130
 J. Szmurło, Poglądy Bagliviego na rolę i znaczenie zębów w ustroju ludzkim, „Czasopismo Stomato
logiczne” 4 (1951), s. 162; Z. Pankiewicz, Pogląd..., s. 20.
131
Ibidem.
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Szalonej (6 XI 1479 — 12 IV 1555). Jego receptariusz, wydany pierwszy raz w We
necji w 1555 r., bardzo szybko przeniknął do kultury polskiej za sprawą Marcina
Siennika, który jako pierwszy przetłumaczył tekst Podemontana i włączył go jako
suplement do swojego Herbarza z 1568 r. W sumie ów receptariusz doczekał się
w epoce nowożytnej ośmiu wydań w języku polskim132. Oprócz „zwykłych” prosz
ków, składających się z kilku składników takich jak: kamienna żużela, czerwone
korale, róg jeleni, goździki czy kostki daktylowe133, proponuje Podemontan wyjąt
kowy specyfik (warty zacytowania in extenso), który między wszystkimi proszkami,
ku wycieraniu zębów, nad żaden lepszy być nie może, który z samej kamiennej żużelice
białej bywa tłuczony, której szewcy do białych botów używają: bo bardzo i skórę bieli.
Przeto niektórzy kramarze, takowy proch za nieco kosztownego przedają, czyniąc mu
tylko wonią piżmem, i innemi wonnemi rzeczami. Niektórzy zaś tak go czynią: mieluchno trą perły, a może ich wziąć ile chce, albo cało moczą w soku limonowym, albo w pomarańczowym, w którym o cztery palce zatoną, a sok pięknie musi być przecedzony, tak
że trzy, abo cztery dni mokną, w zakrytym niemałym naczyniu, aż rozmąkną i rozmiękno. Potym on sok odlawszy, leją zaś tak wiele lentiszkowej wody, a mieszają w niej perły, także im stać dadzą, aby tym lepiej rozmiękły, potym lekko zczedzają, a gąszcz zostawują na dnie, który jeśli jeszcze nie biały, leją zaś znowu wodkę nań jako pierwej,
a potym też jako i pierwej odcedzą. Potym on gąszcz, abo na słońcu, abo sam suszą
w naczyniu zatkanym. Tegoż prochu biorą części 3 żużelice kamiennej miałko utartej
4części, migdałów, bełzoinu białego 2 części, hałunu palonego, korala białego po 1 części, słoniowego zębu prochu białego, alabastru, każdego po pół części. To wszystko na
miałki proszek trą na kamieniu marmurowym, przykładając po kilka listków srebra,
a bywa proszek bieluchny, którym gdy kto zęby wyciera, równają się śniegowi białością.
Ten proszek może być jako syropek przyprawiony, abo jako konfekcik, przydawszy syropu jabłka cytrynowego abo miodu różanego nieco134.
Tego typu proszki, aplikowane w płóciennych woreczkach, były szeroko stosowane
w nowożytnej Europie. Używał ich m.in. król Danii i Norwegii Chrystian III Olden
burg (12 VIII 1503 — 1 I 1559), o czym świadczą charakterystyczne linie na szkliwie
siekaczy, które odkryto po przebadaniu jego zębów elektronowym mikroskopem ska
ningowym135. Jednak częste używanie tych specyfików pociągało za sobą fatalne na
stępstwa dla szkliwa. Przykładem mogą być zęby Izabelli Aragońskiej (2 X 1470 — 11
II 1524), która chcąc usunąć czarny nalot będący wynikiem wdychania oparów rtęci,
starła całkowicie szkliwo z siekaczy136.

132
133
134
135
136

Z. Bela, Alexego Podemontana Tajemnice. Monografia, Kraków 1999, passim.
A. Podemontan, Tajemnice Wszystkim Oboiey Płci, Supraśl 1737, s. 67–68.
Ibidem, s. 69–70.
C. Renfrew, P. Bahn, Archeologia. Teorie, metody, praktyka, Warszawa 2002, s. 418.
Ibidem, s. 428.
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Druga połowa XVIII w. przynosi nowe rozwiązania, niekoniecznie lepsze. L. Perzy
na proponuje, by nieczyste zęby chcąc odnowić, oczyścić je pięknie żelaznym rylcem ze
wszelkiego gipsu wedle nich oblepionego137. Tego typu ostre przedmioty pojawiają się też
w pracach P. Ballexserda i B. K. Fausta, lecz tylko po to, by przestrzec przed ich używa
niem. Zażywanie częste sztućca do zębów — pisze P. Ballexserd — nie jest dobre, gorsze
jeszcze zażywanie szpilek do chędożenia, wszystko cokolwiek kłuć może dziąsła (...) trzeba
odrzucić138. Faust zaś dodaje, że zęby psują się m.in. od dłubania w nich nożami, widel
cami i szpilkami. Konstatuje też, że nie należy brać w usta igiełek ani szpilek, ponieważ
łatwo je można połknąć, a ztąd umrzeć. Słowem jak najmniej szpilek używać139. W tym
miejscu warto zauważyć duży postęp w podejściu do higieny jamy ustnej, jaki dokonał
się w XVIII w., ponieważ w poprzednim stuleciu dłubanie w zębach za pomocą wyka
łaczek było nagminne, o czym świadczą wspomnienia francuskiej pisarki Marie–Ca
therine Jumel de Berneville d’Aulnoy (zm. 1705) z podróży do Hiszpanii, w której...
nigdy nie była140: mają ładne zęby [Hiszpanki — przyp. M. W.], które mogłyby być białe,
gdyby o nie zadbano, jednak one tego nie robią. Oprócz tego, że niszczą je czekoladą i cukrem, zarówno mężczyźni, jak kobiety mają zły zwyczaj czyszczenia zębów wykałaczką,
niezależnie od towarzystwa, i jest to jedno z bardziej rozpowszechnionych zachowań141. Po
dobne zachowania można było obserwować w elżbietańskiej Anglii. Ben Jonson zale
cał młodym dżentelmenom, aby dłubali w zębach, jeśli nie mają nic ciekawego do
powiedzenia142, zaś misternie wykonane wykałaczki można było ofiarować królowej
jako prezent noworoczny143.
Wbrew zaleceniom lekarzy, w Rzeczypospolitej za panowania Augusta III wyka
łaczki były w powszechnym użyciu. Ksiądz Jędrzej Kitowicz poświęcił im obszerny pas
L. Perzyna, Nauki cyrulickiej krótko zebranej, Kalisz 1792, t. 2, s. 190.
P. Ballexserd, op. cit., s. 166.
139
B. K. Faust, Katechizm zdrowia dla użytku szkół i domowej edukacji, Warszawa 1795, s. 62.
140
A. Mączak, Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI i XVII wieku, Warszawa 1978, s. 160,
161, 335 (przyp. 25); B. Hodgson, Krynolinę zostaw w Kairze. O pierwszych podróżniczkach, Warszawa
2004, s. 36.
141
S. D. Coe, M. D. Coe, Prawdziwa historia czekolady, Warszawa 2000, s. 110; M. Defourneaux,
Życie codzienne w Hiszpanii w Wieku Złotym, Warszawa 1968, s. 131. Narzędzi w rodzaju wykałaczek
używano już od zarania ludzkości. David Fryer i Mary Russell odkryli charakterystyczne rowki na
zębach trzonowych Homo neandertalensis w Chorwacji (jaskinia Krapina), które odpowiadają regu
larnemu dłubaniu ostro zakończonym narzędziem. Podobne ślady znajdują się też na zębach Homo
erectus i Homo habilis. Szereg informacji o wykałaczkach znajdujemy u starożytnych Rzymian. Wyra
biano je z drzewa Pistatio lentiscus i nazywano lentiskami albo dentifritium. Jeśli wykałaczka zrobiona
była ze srebra, nazywała się spina argentea. Archeolodzy znajdowali je m.in. na Krymie, w Szwajcarii
i w północnej Francji. Zob. C. Renfrew, P. Bahn, op. cit., s. 418; Z. Pankiewicz, Zagadnienia dentystyczne w świetle poezji starożytnego Rzymu, „Czasopismo Stomatologiczne” 19 (1966), s. 591–592;
K. Sudhoff, Geschichte der Zahnheilkunde, Hildesheim 1964, s. 90.
142
M. St. Clare Byrne, op. cit., s. 61.
143
Ibidem.
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138
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sus w swojej relacji o życiu i obyczajach w Polsce pod rządami dynastii Wettinów: przy
całym stole od końca do końca kładziono talerze, serwety, noże i widelce, za każdą potrawą
odmieniano talerze, a nawet noże i widelce, przepłukując je w wodzie. Do brania potraw
z wazów i półmisków były osobne łyżki duże, także do rozkrawania pieczystego osobne noże
i widelce. Na ostatku, aby na niczym nie zbywało wykwintności, na każdym talerzu kładziono po kilka drewienek bukszpanowych144, cienko i kończysto zastruganych, wykałania zębów, których drewienek w Warszawie kopę płacono norymberczykom po dwa tynfy, to jest
po dwa złote dzisiejsze i po groszy miedzianych szesnaście. Te drewienka wolno było każdemu
zabierać do swego sztućca, czyli jak go nazywano, zębodłuba; drewienka zaś same nazywano
iglicami, z podobieństwa do takiego narzędzia. Do wielkiego stołu od osób kilkadziesiąt wyszło takich iglic kopa jedna i druga; na każdy publiczny obiad kupowano świeże, ponieważ
jedne goście rozebrali, drugie mniej dbający służący na koszt pański za mało poczytany,
sprzątając ze stołu bez uwagi na te fraszki, rozproszyli lub między siebie rozebrali, ponieważ
o zginienie ich żadnego nie było pytania145.
Najbardziej bezpiecznym i pożądanym sposobem było płukanie ust zimną wodą
zmieszaną z winem, już od dzieciństwa, po każdym posiłku146. Faust nie pozostawia
złudzeń co do skuteczności wszystkich wyżej wymienionych mikstur, ponieważ na
pytanie: Kto by od dzieciństwa zębów swoich zdrowo nie utrzymywał czyby je mógł
przez lekarstwa uzdrowić? Nie — odpowiada — to być nie może: bo jedynie tylko przez
ochędustwo, żucie, czyste powietrze i zimną wodą, uszkodzone zęby jako tako poprawić
można147.

B. Wybielanie zębów
Środki stosowane do wybielania zębów właściwie niewiele się różnią od powyż
szych specyfików używanych przy ich czyszczeniu. S. Falimirz, H. Spiczyński i M. Sien
nik zalecają spalić raka i powstałym prochem wycierać zęby148. Podobne właściwości
posiada według nich również sepia: kość z brzucha tey riby gdy będzie stłuczona a proch
na chuste przyłożony będzie thedy bieli zęby gdy niem pociera149.
Bukszpan (Buxus sempervirens L.) ma właściwości wymiotne i przeczyszczające. W lecznictwie
stosowano jego liście, korę korzeniową oraz drewno. Drewno bukszpanu jest bardzo ścisłe, twarde
i posiada żółty kolor. Dzięki tym właściwościom służyło do wyrobu niektórych narzędzi chirurgicz
nych, instrumentów muzycznych oraz drobnych sprzętów domowych. Zob. A. Drygas, Drewna, kory
i okrywy owocowe sprzedawane w aptekach gdańskich XVII w. (według taksy na leki z 1668 r.), „Archi
wum Historii Medycyny” 48 (1985), s. 516.
145
 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, wstęp Maria Dernałowicz, Warszawa 1985,
s. 226.
146
B. K. Faust, op. cit., s. 38; P. Ballexserd, op. cit., s. 166; S. Beimler, Medyk domowy, s. l., s. 272.
147
B. K. Faust, op. cit., s. 63.
148
S. Falimirz, op. cit., s. 31, rozdz. 74 A; H. Spiczyński, op. cit., s. 158, rozdz. 93 A; M. Siennik,
Herbarz, s. 312, rozdz. 93 A.
149
S. Falimirz, op. cit., s. 39, rozdz. 95 J. Zob. też: H. Spiczyński, op. cit., s. 161, rozdz. 108.
144
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Uciekano się też do mikstur, które miały konsystencję pasty, tudzież maści: weźmi wodki, którą zwą aqua vitae dwa łoty, cukru łot, lastraku jedne kwarte, koralów białych stłucz na proch subtelny a zmiesza z wodką aqua vitae, przydaj temu sandalu czerwonego ćwierć, wodki różanej trochę uczyń jakby maść, a biorąc na czystą chustę pocieraj
zęby150.
Niezwykle nowatorski wydaje się M. Siennik, który zaleca wycieranie zębów
skorupkami jajek lub łupinami orzechów. Skorupki jajek (Testa ovi) należy spalić na
proch, a błonka ma być drzewiey wyjęta151. Aleksy z Piemontu poświęca nieco więcej
miejsca kwestii użycia łupinek orzecha, pisząc: wycierając zęby czarne a zaplugawione, braliśmy łupiny orzecha młodego, ochędożywszy je ze skórki wierzchniej i wnętrznej,
stłukłszy je na proch, tarliśmy zęby trzykroć przez dzień, płocząc winem ciepłym z hałunem a z solą152.
Gamę XVI–wiecznych specyfików można jeszcze uzupełnić o palony róg jelenia
tudzież kozy153, proch z żywicy drzewa mastyksowego154 oraz składniki pochodzenia
mineralnego: bimes (wapno ziemne), hałun, sól, saletrę155.
Podobnie jak M. Siennik, E. Beynons jest zwolennikiem płukanek połączonych ze
środkami trącymi: wziąć winnego kamienia, lat: Tartarum crudum y soli, jednakowo oboyga,
y to w proch zetrzeć, potym rano zęby wodą wymywszy, tym proszkiem dobrze trzeć y w wieczór
także: ten zaś ktoby miał czarne zęby, powinien się strzec octu y gorących potraw156.
Minerały znajdują szerokie zastosowanie także w XVIII w.: weźmi lubo krzemień
lubo kamyków z rzeki — czytamy np. w Promptuarium Medicum Empiricum — upal je jak
najlepiej żeby zmiękł, utrzyj na proszek, którego weźmi łot jeden, pumexu upalonego ćwierć
łota, przydaj trochę korzenia fijałkowego, zmieszaj, tym proszkiem kiedy poranek wycieraj
zęby i wypłukuj wodą ciepłą, przylawszy troszkę octu, będą czyste i białe157. Zęby wybielano
także czerwonymi koralami, białymi skorupkami ślimaków, kostkami daktylowymi,
chlebem, tudzież chlebową ośrzodką158.
Środki używane do czyszczenia zębów musiały być popularne i używane, skoro
Oszacowanie towarów kupca wrocławskiego Jana Freyberga z 10 maja 1561 roku podaje
m.in. 10 słoików z prochem do zębów159.

M. Siennik, Herbarz, s. 360. Zob. też: S. Falimirz, op. cit., s. 93; H. Spiczyński, op. cit., s. 222.
M. Siennik, Lekarstwa..., s. 78; B. Koskowski, op. cit., s. 91.
152
M. Siennik, Herbarz, s. 616, rozdz. 17 H.
153
Idem, Lekarstwa..., s. 75.
154
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 355, rozdz. 50.
155
M. Siennik, Lekarstwa..., s. 75; Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 414, rozdz. 25.
156
E. Beynons, op. cit., s. 14.
157
Promptuarium..., s. 24. Por. też: Compendium..., s. 70.
158
Promptuarium..., s. 24; Compendium..., s. 70–72.
159
Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, przygotowali do druku S. Na
wrocki i J. Wisłocki, Poznań 1961, s. 71.
150
151
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Trudno ocenić skuteczność poszczególnych specyfików. Faktem jest, że brudne
zęby lub mocno spróchniałe można było zobaczyć na dworach królewskich. Paul
Hentzner z Wrocławia tak opisał królową Elżbietę I: Następnie weszła królowa,
w sześćdziesiątym piątym roku życia (jak nam powiedziano), bardzo majestatyczna. Jej
twarz pociągła, ładna, ale pomarszczona; jej oczy małe, ale czarne i miłe; jej nos nieco
zakrzywiony; jej wargi wąskie, a jej zęby czarne (usterka, jakiej Anglicy ulegają z racji
przesadnego używania cukru)160.
O swoje zęby dbał król Filip II (21 V 1527 — 13 IX 1598), który posiadał bogate
instrumentarium do higieny jamy ustnej. Geoffrey Parker, współczesny biograf króla,
znalazł w inwentarzu majątku monarchy sporządzonym po jego śmierci m.in. szczotkę
do zębów z hebanu wykładanego złotem, złotą wykałaczkę i specjalne pudełko, w którym
przechowywał wszystkie swoje szczotki i gąbki do czyszczenia zębów, miseczki na proszek
i pastę do zębów, przyrządy do czyszczenia uszu, skrobania języka, a także do łagodzenia
bólu zębów161.

C. Przykry zapach z ust
Przykry zapach z ust (foetor ex ore, kakosmia, halitosis, ozostomia, stomatodysodia)
może być skutkiem złej higieny jamy ustnej, próchnicy zębów, zapalenia dziąseł i błony
śluzowej, a także chorób płuc i różych części przewodu pokarmowego162. Choroba ta
była znana już od antyku. Plutarch z Cheronei przytacza anegdotę z życia Hierona
I Starszego (V w. p.n.e.), tyrana Syrakuz: Kiedy pewien człowiek obraził go z powodu
nieprzyjemnego zapachu z ust, zarzucił żonie, że nigdy mu na to nie zwróciła uwagi. Ona zaś
rzekła: „Myślałam, że wszyscy mężczyźni wydają taki zapach”163. Opowiadanie ma bar
dziej znaczenie dydaktyczne niż medyczne, ponieważ świadczy o czystości żony Hiero
na, która nigdy nie była tak blisko innego mężczyzny, by czuć jego oddech164. XXIII
epigram Lukiana z Samosat ma zaś bardzo sarkastyczny wydźwięk: Zaklinacz z cuchnącymi ustami, mamrocząc długo, wypędzał złego ducha — potęgą gnoju, a nie zaklęć165.
W tym kontekście zupełnie inaczej brzmią słowa wspomnianego Plutarcha o Aleksan
drze III Wielkim: Z ust jego i całego ciała tchnął bardzo miły zapach166.

A. Mączak, op. cit., s. 336 (przyp. 19).
G. Parker, op. cit., s. 19.
162
Słownik terminologii stomatologicznej, red. J. Krzywicki, Warszawa 1981, s. 487.
163
Plutarch, Powiedzenia królów i wodzów. Powiedzenia spartańskie, tłum., wstęp i objaśnienia K. Jaż
dżewska, Warszawa 2006, s. 45.
164
Ibidem, przyp. 33.
165
Lukian, Epigramaty, [w:] Dialogi, tłum. i komentarz W. Madyda, Wrocław 1966, t. 3, s. 360.
166
Plutarch z Cheronei, Aleksander, [w:] Żywoty sławnych mężów (z Żywotów równoległych),
tłum. i oprac. M. Brożek, Wrocław 1976, s. 131.
160
161
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Najprawdopodobniej ozostomia była dość rozpowszechnioną przypadłością,
ponieważ pierwsze informacje o jej zwalczaniu znajdujemy już w dziele Experimenta dominikanina Mikołaja z Polski, który był nadwornym lekarzem Leszka Czarne
go. Aby usunąć przykry zapach, brat Mikołaj zalecał smarowanie dziąseł i zębów
krwią węża167.
Maciej z Miechowa odchodzi od specyfików zwierzęcych i proponuje wodę miętową
(Aqua Mente)168. Bardziej zróżnicowane środki, oparte jednak całkowicie na przekazach
autorów antycznych, zalecał Szymon z Łowicza. Proponował on mianowicie: Gallenus then
doctor povyeda: macierza duska swinem albo spiwem smiesana wymyway ustha. Item plinus
valerianus then doctor powyeda: poliy y maczerza duska suche albo liebiothka smiodem pozivana
dobre pomaga. Item spacz ydącz ocztem mocznem usta wymyway169.
Na tle XVI–wiecznych uczonych bardzo pozytywnie wyróżnia się M. Siennik, któ
ry rozróżnia dwie przyczyny cuchnienia z ust. Pierwsza z nich związana jest z brakiem
należytej higieny jamy ustnej, ponieważ śmierdzi co się tam zagnije170, druga zaś powią
zana jest z chorobami płuc (przykry zapach z nosa)171 lub ze schorzeniami przewodu
pokarmowego (przykry zapach z żołądka)172.
W pierwszym przypadku zarówno M. Siennik, jak i S. Falimirz oraz H. Spiczyński
zalecają płukanie ust bardzo wonnymi płynami: piołunem gotowanym w wodzie ze

 M. Fuchs, Brat Mikołaj z Polski, „Czasopismo Stomatologiczne” 6 (1953), s. 234; M. Jesionowski,
Historia..., s. 38; W. Batóg, M. Jończyk, Fauna jako środek leczniczy według trzynastowiecznych „Pism
medycznych” Mikołaja z Polski, [w:] Flora i fauna w kulturze średniowiecza od XII do XV wieku. Materiały XVII Seminarium Mediewistycznego, red. A. Karłowska–Kamzowa, J. Kowalski, Poznań 1997,
s. 31; P. Żmudzki, Studium podzielonego Królestwa. Książę Leszek Czarny, Warszawa 2000, s. 252–254;
T. Jurek, Mistrz Mikołaj — najstarszy znany lekarz poznański, „Kronika Miasta Poznania” 1 (2001),
s. 9–21.
168
L. Krakowiecka, op. cit., s. 192; M. Jesionowski, Historia..., s. 40.
169
Szymon z Łowicza, Lekarstpha w osobliwych niemoczach, 1535, wyd. A. Wrzosek, Warszawa 1904,
s. 15. Macierzanka piaskowa (Thymus serpyllum L.) zawiera głównie olejki eteryczne (np. karwakrol,
tymol), garbniki i związki goryczowe. Napary z ziela macierzanki (Herba Serpylli) stosuje się m.in.
jako lek odkażający w nieżytach jamy ustnej, gardła i krtani (zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op.
cit., s. 239–241). Słowo „macierzanka” notowane jest od XVII w., powstało z zestawienia macierza
duszka z przyrostkiem –anka. Zob. L. Wajda–Adamczykowa, Nazwy roślin leczniczych, [w:] Historia
leków naturalnych. T. 2. Natura i kultura — współzależności w dziejach lekoznawstwa, red. B. Kuźnicka,
Warszawa 1989, s. 71.
Lebiodka pospolita (Origanum vulgare L.) zawiera olejki eteryczne i garbniki. Ziele lebiodki służy
do płukania jamy ustnej i gardła w czasie zapalenia. Zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit.,
s. 224–225.
170
M. Siennik, Herbarz, s. 358.
171
Idem, Lekarstwa..., s. 74.
172
Idem, Herbarz, s. 502 D, rozdz. 7.
167
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skórkami cytryny173, sokiem poziomkowym z cynamonem174, miętą ogrodową z octem175,
miętą z winem176, wywarem żywicy sosnowej z octem177, startym na proch wrotyczem
z dodatkiem anyżu i imbiru178 oraz wodą miętczaną179 i różaną180.
H. Spiczyński jest z kolei autorem oryginalnych recept, które nie pojawiają się
u jego poprzedników. Są tam m.in. zalecenia spożywania wodnego ostrzisza, czyli turzy

S. Falimirz, op. cit., s. 1 J; H. Spiczyński, op. cit., s. 2, rozdz. 2 J. Bylica piołun (Artemisia absinthium L.)
zawiera gorycze gwajenolidowe (np. absyntynę) oraz flawonoidy (np. artemetynę). Napar stosuje się
w niestrawnościach i przewlekłych nieżytach żołądka oraz jelit (zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op.
cit., s. 116–119; A. Kasperowicz, Rośliny — panacea renesansowych zielników polskich, [w:] Historia leków
naturalnych, t. 5. Materia pharmaceutica, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1999, s. 40). Cytryny (Citrus limon)
zawierają kwas cytrynowy, limolinę, olejek eteryczny. Stosowane są jako przyprawa, a także do produkcji
pomad, pachnideł, mydeł, środków kosmetycznych (zob. M. Woroniecka, Surowce egzotyczne w czterech
wydaniach Farmakopei Polskiej (1817–1971), [w:] Historia leków naturalnych, t. 5. Materia pharmaceutica,
red. B. Kuźnicka, Warszawa 1999, s. 92).
174
S. Falimirz, op. cit., s. 52, rozdz. 77 E; H. Spiczyński, op. cit., s. 35, rozdz. 79 E; M. Siennik,
Herbarz, s. 65, rozdz. 79 E. Poziomka pospolita (Fragaria vesca L.) zawiera karotenoidy, związki cu
krowe, kwasy organiczne. Owoce mają właściwości witaminizujące, odtruwające oraz regulujące
przemianę materii (zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 309–311). Cynamon prawdziwy
(Cinnamomum zeylanicum) jest bogaty w olejki eteryczne, skrobię, śluz oraz garbniki. Stosowany jest
w lekach jako składnik poprawiający ich smak i zapach (zob. M. Woroniecka, op. cit., s. 81).
175
S. Falimirz, op. cit., s. 81, rozdz. 130 C; H. Spiczyński, op. cit., s. 52, rozdz. 133 C; M. Siennik,
Herbarz, s. 110, rozdz. 133 C.
176
S. Falimirz, op. cit., s. 82, rozdz. 130 O; H. Spiczyński, op. cit., s. 52, rozdz. 133 O; M. Siennik,
Herbarz, s. 110, rozdz. 133 O.
177
S. Falimirz, op. cit., s. 115, rozdz. 191 D; H. Spiczyński, op. cit., s. 73, rozdz. 194 D; M. Siennik, Herbarz, s. 141, rozdz. 194 D. Sosna zwyczajna (Pinus silvestris L.) zawiera głównie olejki eteryczne, garbniki
i witaminę C. Wyciąg z jej pączków i pędów działa odkażająco, hamuje rozwój i niszczy drobnoustroje
zalegające w gardle i jamie ustnej (zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 354–358).
178
S. Falimirz, op. cit., s. 148, rozdz. 244 A; H. Spiczyński, op. cit., s. 92, rozdz. 247 A; M. Siennik,
Herbarz, s. 179, rozdz. 247 A. Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare L.) składa się głównie z olejku
eterycznego, który zawiera do 70% β–tujonu, ponadto związki goryczowe i sole mineralne. Stosowa
ny był w dolegliwościach żołądkowych, przeciw glistom, bólom brzucha i głowy (zob. A. Ożarowski,
W. Jaroniewski, op. cit., s. 387–381; U. Miernicka, Rośliny w lecznictwie i w wierzeniach ludowych na
podstawie czasopisma „Lud” w latach 1895–1939, [w:] Historia leków naturalnych, t. 1. Źródła do dziejów etnofarmacji polskiej, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1986, s. 257.). Biedrzeniec anyż (Pimpinella
anisum L.) zawiera olejek eteryczny, którego głównymi składnikami są: anetol, estragol i kwas any
żowy. Znalazł zastosowanie jako łagodny środek wykrztuśny oraz mlekopędny dla kobiet karmiących
(zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 96–97; M. Woroniecka, op. cit., s. 96). Imbir (Amanum zingiber) składa się głównie z olejku eterycznego z zingiberenem i cineolem. Stosowany jest jako
lek pobudzający wydzielanie śliny i soku żołądkowego (M. Woroniecka, op. cit., s. 93).
179
S. Falimirz, op. cit., s. 8 B; M. Siennik, Herbarz, s. 240 B; Z. Pankiewicz, Leki na choroby..., s. 1385.
180
S. Falimirz, op. cit., s. 11 B; M. Siennik, Herbarz, s. 243 D2; Z. Pankiewicz, Leki na choroby..., s. 1385.
173
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cy181, i małych brzoskwiń182 oraz płukania jamy ustnej wywarem przygotowanym z go
towanych liści dębu w czerwonym winie z dodatkiem aloesu i mirry183.
Polecane jest też trzymanie w ustach metali szlachetnych, takich jak złoto184 i srebro185.
W pracach M. Siennika spotykamy się z innym środkiem przeciw ozonii. Postuluje
on m.in. picie wina i piwa z szałwią, płukanie jamy ustnej winem z mirrą po posiłkach
i przed snem oraz żucie cynamonu186.
Pisze on też o przykrym zapachu z nosa, który rozpoznajemy po tym, że po jedzeniu
nie tak śmierdzi jako przed jedzeniem187. W tym wypadku należy: sok lub proch palonej
mięty, trzy części aloesu i jedną mirry razem utłuc, rozgnieść z winem na ciasto, ulepić
gałeczko ilo groch a na noc je sobie w nozdrze wprawuj188. Inny przepis zaleca pić na noc
wywar z nasienia lubczyku, mięty, bożego drzewka i octu189.
Gdy mamy zaś do czynienia z czuchnieniem z żołądka, należy żuć goździki, tatarskie
ziele, czyli tatarak zwyczajny, trzymać w ustach mirrę, aloes lub pić wino piołynkowe
ze skórkami cytrynowymi, ponieważ broni złej woni z ust, która pochodzi ze zgniłości będących w żołądku190.
H. Spiczyński, op. cit., s. 21, rozdz. 41 H.
Ibidem, s. 70, rozdz. 182 F. Zob. też M. Siennik, Herbarz, s. 135, rozdz. 182 F.
183
H. Spiczyński, op. cit., s. 74, rozdz. 196 C; M. Siennik, Herbarz, s. 143, rozdz. 196 C. Pojawienie
się liści dębu szypułkowego (Quercus robur L.) należy prawdopodobnie wiązać z wierzeniami ludo
wymi. Ludzie często piekli chleb na tych liściach, wierząc, że ten, kto go zje, będzie miał siłę dębu.
Być może w naszym przypadku chodzi o silne, zdrowe zęby (zob. U. Miernicka, op. cit., s. 202–203).
Aloes drzewiasty (Aloe arborescens Mill.) zawiera wielocukry, białko (np. aloektynę), kwasy orga
niczne, witaminy. Sok z jego liści stosowany jest przy chorobach oczu i w schorzeniach układu po
karmowego (zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 79–81; M. Woroniecka, op. cit., s. 78).
Mirra (Cummiphora abyssinica) zawiera olejki eteryczne, żywicę i gumę.
184
H. Spiczyński, op. cit., s. 130, rozdz. 71 E; M. Siennik, Herbarz, s. 258, rozdz. 1 E.
185
H. Spiczyński, op. cit., s. 130, rozdz. 72 B; M. Siennik, Herbarz, s. 259, rozdz. 2 B.
186
M. Siennik, Lekarstwa..., s. 75; idem, Herbarz, s. 197, rozdz. 14 B.
187
Idem, Lekarstwa..., s. 74.
188
Ibidem.
189
Ibidem. Owoce lubczyku ogrodowego (Levisticum officinale Koch.) zawierają olejek eteryczny
z terpentynami, flawonoidy, olej tłusty, fitosterole i witaminę E. Lubczyk stosowany jest w dolegli
wościach trawiennych (wzdęcia, bóle brzucha, niestrawność) oraz jako środek moczopędny.
Zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 231–234; A. Spólnik, Nazwy roślin afrodyzjaków
w staropolskich herbarzach, [w:] Historia leków naturalnych. T. 4. Z historii i etymologii polskich nazw
roślin leczniczych, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1993, s. 52; K. Romańska, Etnofarmacja i etnomedycyna na łamach czasopisma „Lud” w latach 1946–1986, [w:] Historia leków naturalnych. T. 5. Materia
pharmaceutica, red. B. Kuźnicka, Warszawa 1999, s. 144.
Bylica boże drzewko (Artemisia abrotanum L.) zawiera pochodne hydroksykumarynowe, flawonoidy,
garbniki pirokatechinowe, olejek eteryczny. Ziele bylicy stosuje się głównie jako lek pobudzający
wydzielanie soków trawiennych. Zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 115–116; A. Spól
nik, op. cit., s. 54; K. Romańska, op. cit., s. 145.
190
M. Siennik, Herbarz, s. 360. Kłącze tataraku zwyczajnego (Acorus calamus L.) zawiera olejek
181
182
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XVII–wieczny herbarz Marcina z Urzędowa, oprócz dobrze znanych specyfików
takich jak aloes191, mirra192 czy piołun w occie193, zawiera jeszcze inne. Zaliczyć do nich
należy ocet z mysiej cebuli, czyli z cebuli morskiej194, gotowany owies w wodzie z do
datkiem miodu195 oraz żucie żywicy drzewa mastyksowego196. Natomiast Szymon Syreń
ski zaleca olejek nardusowy (Oleum Nardinum) w usta wpuszczać197, zaś kłos celtycki
czuchnienie z ust odpędza, a zapach wdzięczny czyni w uściech go trzymając198.
Promptuarium potwierdza w całej rozciągłości spostrzeżenia M. Siennika o zróżni
cowanych przyczynach przykrego zapachu z ust, który może pochodzić albo z żołądka,
albo dziąseł, albo zębów wydrożałych, gdy w dziurkach uwięzłe potrawy zagniją, albo z zepsowania krwi, jako bywa w szkorbucie i w dworskiej chorobie199. W przypadku zwykłego
braku higieny jamy ustnej zalecane jest usta dobrze wypłokiwać, wycierając zęby i dziąsła
solą dobrze, albo popiołem przesianym, także pomocna rzecz jest często gryźć rzeżuchę albo
nasturtium, albo cynamon biały, albo gryź tabakę200. Natomiast środki na przeczyszczenie,
zażywanie driakwi201 z gałką muszkatołową202 i żywicą drzewa mastyksowego oraz picie
eteryczny, garbniki, akorynę, cholinę, śluz. Stosowane jest w zaburzeniach trawiennych (brak łak
nienia, wzdęcia, kolka jelitowa). Zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 373–377.
191
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 318, rozdz. 1.
192
Ibidem, s. 361, rozdz. 59.
193
Ibidem, s. 4, rozdz. 1.
194
Ibidem, s. 280, rozdz. 327. Cebula morska (Urginea scilla Steinh.) zawiera głównie glikozydy
nasercowe. Ze względu na nieregularne działanie nie jest stosowana w lecznictwie. Zob. A. Ożarow
ski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 399.
195
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 44, rozdz. 45. Ziarna owsa zwyczajnego (Avena sativa L.) zawierają
przede wszystkim skrobię, małe ilości białka i witaminę E. Zalecane są w schorzeniach reumatycznych
i chorobach nerek oraz pęcherza. Zob. A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 284–286.
196
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 355, rozdz. 50. Mastyks (Pistatia lentiscus) zawiera olejek eterycz
ny z pinenem, rezeny, kwasy żywicowe. Żuty oczyszcza zęby i odświeża oddech. Zob. M. Woroniecka,
op. cit., s. 89–90.
197
S. Syreński, op. cit., s. 32, 914; M. Fuchs, Szymon Syreński..., s. 135; A. Spólnik, op. cit., s. 55.
198
S. Syreński, op. cit., s. 37; Z Pankiewicz, Leki stomatologiczne w zielniku Szymona Syreńskiego,
„Czasopismo Stomatologiczne” 19 (1966), s. 230. Zob. też L. Krówczyński, O lekach używanych
w Polsce w XVII wieku, „Farmacja Polska” 9 (1953), s. 256.
199
Promptuarium..., s. 163–163.
200
Ibidem, s. 164.
201
Historia driakwi związana jest z królem Pontu Mitrydatesem VI Eupatorem (132 p.n.e.
– 63 p.n.e.), który panicznie bojąc się otrucia, sam codziennie przyjmował pewną dawkę trucizny,
przedtem jednak zażywał odtrutkę Electuarium Mithridatis, zwaną też mitrydat lub teriaca, która
składała się z 54 składników. Pomysł przygotowania odtrutki zrodził się w trakcie wojny ze Scyta
mi, podczas której został wyleczony z ran przez lekarzy scytyjskich jadem żmii. W skład owej mik
stury wchodziły m.in.: soki roślinne, żywice, miód, rabarbar, koper, cynamon, pierz, opium.
Zob. B. Koskowski, op. cit., s. 31–35; R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, Warszawa
1987, s. 53–55.
202
Gałka muszkatołowa (Myristica fragrans) zawiera olejek eteryczny i barwnik karotenowy. Stosowana
jest jako środek pobudzający wydzielanie soku żołądkowego. Zob. M. Woroniecka, op. cit., s. 90.
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kawy z kubebą203 zapobiec powinny przykremu zapachowi z żołądka. Można też płukać
usta winem z namoczonym w nim korzeniem fiołkowym, goździkami i mirrą204.
Jako że rośliny egzotyczne były dość drogie, nie wszyscy mogli sobie na nie pozwo
lić. Dla ludzi gorzej sytuowanych przygotowano jedno, krótkie zalecenie: ubodzy niech
bobek gryzą205.
Wiadomość ciekawa oprócz tatarskiego ziela206, wzmiankowanego już u M. Sienni
ka, zaleca też koper ogrodowy, ponieważ zapach wdzięczny ustom daje, żuchając długo
nasienie jego, potym go połknąć, tedy smrody i zapach zły odpędzi z ust, toż czyni w wodzie
go ważąc i nią usta i zęby płocząc207.

IV. Choroby zębów i sposoby ich leczenia
Trawione rozlicznymi chorobami nowożytne społeczeństwo potrafiło się przed nimi
bronić, choć niekoniecznie skutecznie. Właściwie każdy człowiek był wyposażony
w pewną wiedzę medyczną, także z zakresu dentystyki. Facecja Jakich ludzi na świecie
nawięcej bardzo dobrze ilustruje ten fakt:
U pana jednego trafiła się przy stole gadka, jakiego rzemiosła na świecie nawięcej;
powiada każdy swą: jedni szewców, drudzy krawców etc., że się zgodzić nie mogą. Stańczyk tam niedaleko stojąc powie: „Panowie, wszyscyście nie zgadli: lekarzów na świecie
nawięcej, najwięcej jeśli nie wierzycie, a to w tym mieście ukażę ich sto, jeśli nie więcej, trzy
dni temu nie wynidą”. Założy się jeden pan zacny z Stańczykiem o sto złotych, a Stańczykowi o chłostę, iż tego dokazać nie miał.
Kubeba (Piper cubeba) zawiera olejek eteryczny, kubebinę oraz kwas kubebowy. Stosowana była
jako lek moczopędny, odkażający drogi moczowe w rzeżączce i nieżytach pęcherza. Zob. M. Woro
niecka, op. cit., s. 83–84.
204
Promptuarium..., s. 164. Doktor medycyny Ferdynand Schweizer, autor pracy Brevis simplicia inter
et compositae medicamenta discursus quaenam pars praeferenda sit (1715), był sceptycznie nastawiony
do ziół zamorskich. Twierdził wręcz, że nie mogą być pomocne, ponieważ: rosły w innym klimacie,
były nieprawidłowo zbierane, mogły zostać sfałszowane przez nierzetelnych kupców i, chyba najbar
dziej racjonalny argument, mogły ulec zepsuciu poprzez zawilgocenie, tudzież nadmierne wysuszenie
w czasie podróży. Zob. W. Szczepański, Poglądy lekarza z XVIII wieku na leki, „Archiwum Historii
Medycyny” 38 (1975), s. 164.
Potwierdzeniem ostatniego argumentu jest źródło o zupełnie innej proweniencji. Simón Ruiz, ku
piec z Medina del Campo, napisał 24 kwietnia 1591 r. list, w którym stwierdził: Ubolewam nad panującym w całej Italii głodem. Oby Bóg zechciał jej przyjść z pomocą! Trudno liczyć, że zboże, które transportuje się z Flandrii i z Gdańska, przyjdzie w dobrym stanie, skoro zaczyna się psuć już w Sewilli. Co
dopiero w dalszej drodze! (F. Braudel, Morze Śródziemne i świat śródziemnomorski w epoce Filipa II,
Warszawa 2004, t. 1, s. 623).
205
Promptuarium..., s. 164.
206
Wiadomość ciekawa..., s. 126.
207
Ibidem, s. 58.
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Nazajutrz Stańczyk chodzi to do tego, to do owego, z którym się znał, gębę sobie
obwinąwszy. Pytają go, co by mu to było; powiada lekarstwo na zęby, co który umiał abo
wiedział, że ich dał spisać Stańczyk regestr niemały. Trzeci dzień przyjdzie, także powiada
pan mniemając, by prawda, dlaczego to Stańczyk czynił nie spodziewając się, każe mu,
aby po piretrum do apteki posłał, a chmielu w occie uwarzywszy, tym zęby płukał.
Stańczyk z regestrem idzie, na którym naprzód pana Onego napisać kazał. Pyta,
jeśliby mu się godziło wyliczać lekarze abo nie. Powstaną wszyscy słuchać regestru.
Pan weźmie regestr, pyta, czemu by go naprzód między tymi lekarzami położył? Odpowie Stańczyk: „Boś mię na zęby dobrego lekarstwa nauczył i ci wszyscy, którem tu
spisał”. Śmiechu dosyć było, wszyscy rzecz Stańczykową pochwalili. Jednak prawda:
co żywo, to leczy, ale nie dziw temu:
Gdyby leczyli sami doktorowie,
Hardzi by byli — niech to każdy powie208.

A. Ból zębów
Ból zębów nie jest oczywiście jednostką chorobową, jednak uboga wiedza i termi
nologia medyczna nie pozwalała na sprecyzowanie poszczególnych dolegliwości. Z tego
powodu wiele przypadków określano jako zębów bolenie. Brat Mikołaj z Polski pisał: Na
wszystko to pomaga też proszek wężowy, najlepiej zaś na wrzody i na ból zębów, jeżeli się
włoży troszkę wewnątrz. (...) I przekonałem się, że to wszystko prawda209. Dalej dodał:
Skóra zaś węża, wysuszona z zewnętrznej strony, która jest przy mięsie, położona na zęby,
na wszelki wypadek łagodzi ból zębów, zwłaszcza wywołany przez ciepłą przyczynę. I to
wypróbowałem210.
Maciej z Miechowa zalecał płukać usta wodą bukwicy (Aqua Betonice)211.
Szerszy asortyment wywarów proponował Szymon z Łowicza. Były to: ugotowany
piołun oraz fiołki w winie albo w piwie lub lebiodka z czerwonym winem212.
Pojedynczą receptę Do ochrony zębów i przeciw ich bólowi napisał nawet Mikołaj
Kopernik i umieścił ją na kartach dzieła Practica Valesci de Tharanta que alias philonium
dicitur (1490), które zapisał w testamencie wikariuszowi katedralnemu, lekarzowi
z wykształcenia Fabianowi Emerychowi: Rp. pierściennika, pieprzu, po 1/3 unc., nasienia
seleru, kwiatu granatu, torebki żołędzia drzewa mastyksowego, przypalony róg byka, przypalonego czerwonego korala, po pół dr., kwiatów róży, 1 dr., ałunu cukru po pół dr., z nich
powstanie delikatny proszek, aby alkohol, który potem z czystym miodem zostanie dolany,

Dawna facecja polska (XVI–XVIII w.), oprac. J. Krzyżanowski i K. Żukowska–Billip, Warszawa
1960, s. 80.
209
Brata Mikołaja z Polski Pisma Lekarskie, wyd. i oprac. R. Ganszyniec, Poznań 1920, s. 138–139.
Por. M. Fuchs, Brat Mikołaj..., s. 234.
210
Ibidem, s. 146–147. Por. ibidem, s. 234.
211
L. Krakowiecka, op. cit., s. 191.
212
Szymon z Łowicza, op. cit., s. 9.
208
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stał się podobny do mazidła, lecz przedtem trzeba dobrze oczyścić miód z jego zanieczyszczeń,
wtedy natrzyj dziąsła i wypluj213.
S. Falimirz oraz H. Spiczyński zalecali płukać usta betoniką uwarzoną w occie
z bluszczem i trochę piretum214, także octem z czarną ciemiężycą215 lub winem ze szpara
gami i piretum216. Pomocne było też trzymanie w ustach soku z bani217 lub obłożenie
bolącego zęba proszkiem z korzenia glistnika jaskółcze ziele218.
S. Falimirz wymienił też płukanki octem, w których był ugotowany korzeń ślazu wysokie
go219, wodą ze szczawiem220, wodą z liśćmi wilczego łyka tudzież octem z korzeniem tego zie
la221, winem z korzeniem piretum222, octem z proszkiem z kory jawora223 oraz wodą z igłami
i żywicą sosny224. Można też było wpuszczać w ucho sok ze złotogłowia225 lub bluszczu226.
Szymon Syreński wymienił m.in. ziele tatarskie, które zębom bolejącym jest lekarstwem warząc go z jagodami jałowcowymi w wodzie przylawszy trochę octu winnego, a tym
ciepło i często usta płukać227; lawendę, która zębom bóle uskramia w uściech ją ciepło trzymać228; biedrzeniec, który zębów boleniu korzeń barzo jest użyteczny, zwłaszcza zimnych
(...) flusów żuchając go długo. Tak bowiem slamowatości flegmiste wyciąga. Takoż czyni
w winie warzony pokrajawszy go, a tym winem co najczęściej i najcieplej usta płokać, co
najdłużej w nich trzymając229 lub dzięgiel, który zębów bolenie ukraca korzeń warząc w winie a te iuche ciepło po tej stronie, po której bolą w uściech trzymając230.
Z. Mameła, Kopernik jako lekarz kapituły warmińskiej i medycyna jego czasów, Toruń 1997, s. 22, 26.
S. Falimirz, op. cit., s. 19, rozdz. 25 C; H. Spiczyński, op. cit., s. 14, rozdz. 25 C.
215
S. Falimirz, op. cit., s. 47, rozdz. 67 F; H. Spiczyński, op. cit., s. 31, rozdz. 69 F.
216
S. Falimirz, op. cit., s. 129, rozdz. 213 C; H. Spiczyński, op. cit., s. 82, rozdz. 216 C.
217
S. Falimirz, op. cit., s. 40, rozdz. 57 H; H. Spiczyński, op. cit., s. 27, rozdz. 59 H.
218
S. Falimirz, op. cit., s. 30, rozdz. 41 B; H. Spiczyński, op. cit., s. 21, rozdz. 42 B.
219
S. Falimirz, op. cit., s. 3, rozdz. 3 B.
220
Ibidem, s. 5, rozdz. 5 K.
221
Ibidem, s. 76, rozdz. 118 B.
222
Ibidem, s. 97, rozdz. 157 G.
223
Ibidem, s. 109, rozdz. 176 C.
224
Ibidem, s. 116, rozdz. 191 D.
225
Ibidem, s. 16, rozdz. 21 D.
226
Ibidem, s. 48, rozdz. 69 D. Liście bluszczu pospolitego (Hedera helix) zawierają m.in. niewielkie
ilości alkaloidu emetyny oraz kwaśne saponiny trójterpenowe. Stosowany jest on przeciwobrzękowo
i przeciwzapalnie (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 99–101).
227
S. Syreński, op. cit., s. 21.
228
Ibidem, s. 42. Lawenda lekarska (Lavandula officinalis) zawiera m.in. olejek eteryczny, którego
podstawowym składnikiem jest linalol. Działa przeciwbakteryjnie, przeciwgrzybiczo i przeciwświą
dowo (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 221–223).
229
Ibidem, s. 70. Korzeń biedrzeńca mniejszego (Pimpinella saxifraga) zawiera olejek eteryczny skła
dający się z azulenu i estrów epoksyizoeugenolu. Odwar z niego stosuje się do płukania w zapale
niach jamy ustnej, dziąseł i gardła (ibidem, s. 97–99).
230
Ibidem, s. 91–92. Dzięgiel leśny (Angelica sylvestris) zawiera olejek eteryczny (składający się
m.in. z lelandrenu) oraz furanokumaryny (ksantotoksyna, angelicyna). Stosowany jest głównie
213

214
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Najszerzej w dentystyce stosowane było piretum, czyli zębne ziele. S. Syreński po
daje szereg zastosowań tej rośliny: korzeń żuć; korzeń w winnym occie ostrym warzony ból
zębów uśmierza, tę polewkę ciepłą długo, po tej stronie w uściech gdzie boleją trzymając;
imbiru białego, gorczycy białej, pieprzu, soli kopanej, rzeżuchy włoskiej położyć, to wszystko
co najmielej utrzeć, a zęby bolejące tym nacierać; warzyć tenże korzeń z szałwią w winie
a tym usta często płokać231.
Wykorzystane mogły być też korzenie: rozmarynu232, pięciornika233, krwawni
ka234, ślazu wysokiego235, które należało żuć. Podobnie należało użyć liści barwinka236
i kopru włoskiego237. Osobliwe wydaje się zastosowanie kminku: od bolenia zęby zachowuje uczyniwszy worek z wiotkiego płótna i napełnić go kramnym kminem, solą z prosem, na wierzch głowy przyłożyć co najcieplej. Przeciwko zębom boleniu wziąć dobrą
szczyptę kminu tłuczonego, mirry jako bobowe ziarno, śliskości z ogórka oślego we dwójnasób zaczynić to wespół, żeby było jako ciasteczko natłoczyć z tego podługowatych czepeczków z mlekiem białogłowskim i wetknąć w nozdrza trzymając przez pół godziny abo
przez trzy ćwierci238.
S. Syreński wykorzystywał też nasiona czarnuchy: zębom bolejącym ból uśmierza:
warząc toż nasienie w winnym occie z łuczywem smolnym i tym ciepło często je popłukując.
Toż nasienie przyprażone a miałko utarte oliwą zaczynione, że będzie jako maść tym, zęby
bolejące i około nich mazać dobrze, albowiem boleści ich uśmierza239.

w zaburzeniach trawienia, niedoborze soku żołądkowego, wzdęciach (Leksykon roślin leczniczych,
red. A. Ożarowski, A. Rumińska, Warszawa 1990, s. 37).
231
Ibidem, s. 159.
232
Ibidem, s. 163. Rozmaryn lekarski (Rosmarinus officinalis) zawiera m.in. olejek eteryczny (cy
neol, Borneo, kamen) i garbniki. Działa przeciwskurczowo, moczopędnie i żółciopędnie (ibidem,
s. 431).
233
Ibidem, s. 298. Pięciornik gęsi (Potentilla anserina) zawiera garbniki, flawonoidy, kwas bursztyno
wy i witaminę C. Zmniejsza stan zapalny błon śluzowych i hamuje drobne krwawienia z naczyń
włosowatych (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 294–295).
234
Ibidem, s. 602. Krwawnik pospolity (Achillea millefolium) zawiera olejek eteryczny (składający się
z azulenu, cyneolu i borneolu) oraz garbniki i witaminę C. Może być stosowany w stanach zapalnych
jamy ustnej i gardła (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 216–219).
235
Ibidem, s. 819.
236
Ibidem, s. 319.
237
Ibidem, s. 390.
238
Ibidem, s. 432. Kminek zwyczajny (Carum carvi) zawiera olejek eteryczny, flawonoidy, kwasy
organiczne. Współcześnie dodaje się go do płynów odkażających, kremów kosmetycznych i do past
do zębów (ibidem, s. 191–193).
239
Ibidem, s. 461. Kąkol polny, zwany też czarnuchą (Agrostemma githago), zawiera silnie toksyczną
gitaginę. Przez to w średniowieczu występowały masowe zatrucia chlebem z domieszką kąkolu.
W medycynie ludowej stosowany jako środek moczopędny i przeciwko robakom (Leksykon...,
s. 207).
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Marcin z Urzędowa jest także zwolennikiem płukanek przygotowywanych na bazie
wody, octu, wina lub olejku różanego. W ich skład wchodzą: lipka lisi ogon240, czosnek
domowy241, babka242, jabłonki243, dziewięćsił244, bluszcz245, ośli ogórek246, czarna ciemięży
ca247, czarnucha248, trawa249, hyzop250, kobyli szczaw251, krwawnik252, jeżyna253, kapary254,
cedr255, kwiat jabłka granatu256, mirra257 lub igły sosny258. Skutecznym sposobem miało też
być zakraplanie ucha wywarem z piołunu259 oraz złotogłowia: zagrzawszy soku puszczać
w przeciwne ucho, ale trzeba wyczyścić ucho. Takież wziąć korzonek jeden, potem wydrążyć
a nalać oliwy i smażyć, przysmażywszy puszczać ten olejek w ucho260. Podobnie należało apli
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 4. Wilżyna ciernista, zwana też lisim ogonem (Ononis spinosa),
zawiera olejek eteryczny, garbniki i żywicę. Działa moczopędnie oraz hamuje niewielkie krwawienia
w przewodzie pokarmowym (Leksykon..., s. 521).
241
Ibidem, s. 19. Czosnek domowy (Allium sativum) zawiera m.in. allinę, która pod wpływem enzy
mu allinazy uwalniającego się z uszkodzonych komórek rozpada się m.in. na silnie zapachową i bak
teriobójczą allicynę, czyli sulfotlenek dwusiarczku dwuallilowego. Jest pomocny w zapaleniach gar
dła, dziąseł i migdałków (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 133–136).
242
Ibidem, s. 37. Babka zwyczajna (Plantago maior) zawiera m.in. garbniki i kwasy organiczne. Sto
sowana jest w stanach zapalnych błony śluzowej jamy ustnej, gardła oraz przewodu pokarmowego
(ibidem, s. 88–90).
243
Ibidem, s. 39.
244
Ibidem, s. 84. Dziewięćsił bezłodygowy (Carlina acaulis) zawiera m.in. olejek eteryczny. Działa
moczopędnie, napotnie i przeciwgorączkowo (J. Volák, J. Stodok, Rośliny lecznicze, Warszawa 1987,
s. 105).
245
Ibidem, s. 98.
246
Ibidem, s. 110.
247
Ibidem, s. 129. Czarna ciemiężyca (Veratrum nigrum) zawiera trujące alkaloidy: weratrynę i pro
toweratrynę A i B. Stosowana jest w lecznictwie ludowym do obniżania ciśnienia krwi (ibidem,
s. 302).
248
Ibidem, s. 157.
249
Ibidem, s. 160.
250
Ibidem, s. 173. Hyzop lekarski (Hyssopus officinalis) zawiera olejek eteryczny i flawonoidy. Może
być stosowany w nieżytach gardła i oskrzeli (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit., s. 173–175).
251
Ibidem, s. 182. Osiemnastowieczne Promptuarium tak pisało o kobylim szczawiu: Korzeń kobylego
szczawiu na wiosnę wykopany i ususzony, trzymając go na bolejącym zębie uśmierza ból nie bez podziwiania (Promptuarium..., s. 23).
252
Ibidem, s. 215.
253
Ibidem, s. 326. Jeżyna fałdowana (Robus plicatus) zawiera garbniki, flawonoidy i witaminę C.
Stosowana w płukankach jamy ustnej i gardła (A. Ożarowski, W. Jaroniewski, op. cit.,
s. 184–185).
254
Ibidem, s. 328.
255
Ibidem, s. 331.
256
Ibidem, s. 358.
257
Ibidem, s. 361.
258
Ibidem, s. 369.
259
Ibidem, s. 4.
260
Ibidem, s. 13–14.
240
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kować bluszcz: wziąć pięć ziarenek bluszczowych, a warzyć z olejkiem różanym w skórce granatowych jabłek i puszczać w ucho przeciwne zębowi bolącemu: to jest jeśli boli w lewym puszczać w prawe261. W tym kontekście zupełnie kuriozalny wydaje się następujący przepis:
glisty ziemne w oliwie uwarzone a w ucho przeciwne puszczane boleść w zębiech uśmierzają262.
Tylko jeden raz pojawia się propozycja aplikacji specyfiku przez nos, mianowicie
sok z kuroślepa należy sarkać w przeciwne nozdrze263.
Stosowanie innych ziół było znacznie prostsze — wystarczyło je tylko żuć. Tak
postępowano z zajęczym maczkiem264, jaskółczym zielem265, kozią rutą266, kurzą nogą267
oraz gorczycą268.
Dwie recepty z Zielnika Marcina z Urzędowa wyróżniają się z corpusu dotyczącego
dentystyki. Obie zostały całkowicie oparte na wcześniejszych przekazach. Pierwsza
hołduje teorii humoralnej: Ja od Mistrza doświadczonego mam przeciw boleści zębów:
wziąć czosnku główkę stłukłszy przyłożyć końcu dłoni na ręce gdzie się poczyna łokieć po
tym będą bąble, które przystrzygnąć nożyczkami, pociecze zła materia269, druga zaś prze
sądom, a właściwie magii: Pliniusz dziwną rzecz o tym zielu pisze [przymiotowe ziele
— przyp. M. W.] iż gdyby żelazem okrążywszy około tego ziela póki w ziemi jest, a potem
wyjął i dotknął zęba bolącego, a za każdym razem plunął potem zaś tak ono ziele na swe
miejsce wsadził jeśli się przyjmie nigdy potem nie będzie ząb ten bolał270.
Interesujący passus dotyczący uśmierzania bólu zębów odnajdujemy nawet w tek
ście Henryka Knausta, wydanym pierwszy raz w Erfurcie w 1575 r., a poświęconym
piwie. Już we wstępie zaznaczył on: na piwie byłem wychowany i wyrosłem, do dziś mym
napojem jest przede wszystkim piwo. Według autora należało zagotować tafelbier ze świe
żym chmielem i jak najdłużej trzymać w ustach możliwie najgorętszy napój. W tym
wypadku wykorzystywano dezynfekujące właściwości chmielu i działanie wysokiej
temperatury271.
Ibidem, s. 98.
Ibidem, s. 445.
263
Ibidem, s. 216.
264
Ibidem, s. 27.
265
Ibidem, s. 91.
266
Ibidem, s. 250. Rutwica lekarska, zwana też kozią rutą (Galega officinalis), zawiera garbniki, ga
leinę, pochodne guanidyny. Stosowana jest w leczeniu otyłości i pobudza laktację (Leksykon...,
s. 443).
267
Ibidem, s. 255.
268
Ibidem, s. 288. Osiemnastowieczny poradnik medyczny tak pisał o gorczycy: Dostać tego korzenia, i przyłóż go na ząb bolejący, a boleść prędko ustanie. Dostań nasienia gorczycy białej, utłucz ją drobno,
przydaj do tego miodu praśnego i octu, zmieszaj to razem, trzymaj to w gębie, folgę wkrótce uczujesz (Rozmaite..., s. 27).
269
Ibidem, s. 19.
270
Ibidem, s. 283.
271
A. Klonder, Mało znane szesnastowieczne dziełko Henryka Knausta o piwie, „Kwartalnik Historii
Kultury Materialnej” 27 (1979), s. 46–47.
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XVII–wieczny leszczyński aptekarz Elias Jacobi był autorem kilku recept przeciw
różnym schorzeniom. Jedną z nich poświęcił bólowi zębów: Cesarski kamień, który ból
zębów odejmuje. Wyżmij sztuczkę tego kamienia, a połóż go u zęba, który cię boli, wynijdzie
woda abo wilgotność z niego, wypluj ją, nie będzie więcej nagabywać nie będą cię więcej zęby
boleć. Odejmuje też ten kamień kaszel. Zęby też białe przezeń masz. Jest też przeciwny szkorbutowi272.
E. Beynons słusznie zauważył, że bolenie zębów jest rozmaite, których przyczyn medykowie dwanaście czy trzynaście kładą273 i podał następujące remedium: wziąć pokrzywiany korzonków garść dobrą, czerwonej róży listków dwie garści, to trzeba zwarzyć w pół
z winem i octem dobrze, łopianu wielkiego korzenia kawał lat: Personata Bardana, tego tedy
korzenia różnego po kawałku kłaść na bolący ząb i na twarz nad zębem, ustanie ból, zrazu
wielki ból czyni, ale nie długo przestanie274.
XVIII–wieczne Promptuarium opisuje natomiast szereg nieznanych wcześniej spo
sobów uchronienia się przed bólem zębów: weźmi połowę chleba z pieca ciepłego (aby nie
był gorący) posyp solą, przyłóż na twarz na tę stronę gdzie ząb boli, jak spuchnie zaraz ból
zęba ustanie.
Item weźmi driakwi trochę, przydaj do niej kamfory albo hałunu utartego, zmieszaj dobrze i przyłóż na ząb bolejący.
Item uczyń pryszcz za uchem lubo na łokciu, albo postaw pijawkę na dziąśle prędko
zbędziesz bólu.
(...) Item rozpal skorupę glinianą, włóż na nie kawałek hałunu, żeby się roztopił, przydaj
gałki muszkatołowej i trochę miodu zmieszaj, połóż tego trochę na chusteczkę i przyłóż ciepło
na ząb bolejący.
Item zrób knotek z chusty cienkiej, zmaczaj go w mocnym occie i włóż w ucho z tej strony kędy boli275.
J. Fonklofen ciężarnym białogłowom cierpiącym na ból zębów proponuje z kolei:
korzenie od lulku, które zowią szalej mały, które uwarzywszy z octem na ząb puszczaj wywarzoną polewkę, albo nią zęby płokaj; albo ją w gębie trzymaj, a wyplunąwszy jedną, znowu świeżej weź. Goździki i pieprz służy także na zęby, jeżeliby bolenie zębów od zimnych
humorów przychodziło276.
Podobne zalecenie przedstawia S. Beimler: W bólu zaś z zimnego descensu przypadającym, weź tłuczonego pieprzu (...) gotuj w occie winnym i płocz często usta ciepło277.
Kamień cesarski lub kamień boski (lapis divinus) to chemicznie cuprum aluminatum. Składa się
z siarczanu miedziowego i ałunu, czasem z dodatkiem saletry i kamfory (W. W. Głowacki, Leszczyńskie druki z XVII w. o stosowaniu paru leków, „Analecta. Studia i materiały z dziejów nauki” 10
(2001), s. 12).
273
E. Beynons, op. cit., s. 193.
274
Ibidem, s. 14.
275
Promptuarium..., s. 21–22.
276
 J. Fonklofen, Skarb drogi, s. l. 1724, s. 72–73.
277
S. Beimler, op. cit., s. 253.
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Bardzo silny ból powodował uciekanie się do nadzwyczajnych środków. Ból ordynaryjnie przychodzi prędko — pisał P. Tyssot — i często po przyczynie jakiej rozgrzania.
Puls jest mocny i pełny, twarz dosyć czerwona, gęba zbyt ciepła; bywa często także wielka
gorączka i gwałtowny ból głowy, dziąsła się rozpalają, wzdymają i częstokroć robi się na nich
otok; niekiedy trafia się iż humor wychodzi na wierzch, jagody nabrzmiewają, a ból ustępuje.
Kiedy policzki nabrzmiewają, lecz bez ujmy bólów, na ten czas powiększa się bardziej, niżeli
ustępuje choroba. W takiej okoliczności, trzeba leczyć sposobem chorób zapalających i krew
puścić, które krwi puszczenie pomaga natychmiast, jeśli zawczasu zażyte było. Po krwi puszczeniu płoczą się usta wodą jęczmienną, wodą z mlekiem zmieszaną, kładą się na policzki
kataplazmy odmiękczające278.
W kontekście powyższych zabiegów medycznych dość osobliwie prezentuje się re
cepta L. Perzyny: Weź pół łyżki prochu ruśniczego, rozpuść go w occie dobrym, winnym
gęsto, maczaj w nim szmatki i przykładaj, często odmieniając na bolący ząb279.

B. Próchnica zębów
Próchnica zębów (caries dentium) jest chorobą twardych tkanek zęba (szkliwo, zę
bina, cement). Podstawowym czynnikiem etiologicznym tego schorzenia jest bakteryj
na płytka nazębna, zdolna do fermentacji węglowodanów, co prowadzi do produkcji
kwasów i obniżenia pH w jamie ustnej. Długo utrzymujące się, niskie pH (poniżej 5)
prowadzi do demineralizacji twardych tkanek zęba280.
Próchnica trapiła już naszych najstarszych przodków. W neolitycznej Europie jej
intensywność (odsetek zębów dotkniętych zmianami chorobowymi w stosunku do
wszystkich badanych zębów) kształtuje się na poziomie 1,5%–5,5%281. Później zaś stale
rośnie i osiąga w okresie wpływów rzymskich ponad 11%, zaś w średniowieczu od 6%
do 12%282.
Dokładne dane kwantytatywne odbiegają oczywiście od powyższych, uśrednio
nych wyników. Dla przykładu intensywność próchnicy dla neolitycznego materiału
antropologicznego z Francji wynosi 3,2%, zaś dla Szwecji i Danii odpowiednio 1,4%
i 1,6%283. Frekwencja (liczba osób dotkniętych próchnicą) w Anglii w epoce brązu to
21,8%, zaś w epoce żelaza — 40%284. Zbieżne wyniki odnajdziemy też na zupełnie in

P. Tyssot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego, Warszawa 1773, t. 1, s. 109.
L. Perzyna, Porządek życia, Łowicz 1796, s. 165.
280
D. Piątkowska, Etiologia próchnicy zębów, [w:] Kompendium próchnicy zębów, red. D. Piątkowska,
Warszawa 1999, s. 9. Zob. też M. Malinowski, Zmienność chorób zębów u mieszkańców ziem polskich
w przeszłości, „Archiwum Historii Medycyny” 42 (1979), s. 468; C. Renfrew, P. Bahn, op. cit.,
s. 291–292.
281
M. Malinowski, op. cit., s. 472.
282
Ibidem.
283
Ibidem, s. 469.
284
Ibidem.
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279
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nym materiale. W starożytnym Egipcie dla okresu predynastycznego intensywność
próchnicy wynosi 6,1%, zaś jej frekwencja 33,3%285.
Dzięki badaniom antropologów dysponujemy szeregiem danych paleostomatolo
gicznych z cmentarzysk w Polsce.
Zestawienie nr 1
Frekwencja i intensywność próchnicy w Polsce z okresu nowożytnego
(wg: M. Malinowski, op. cit., s. 471)
Cmentarzysko

Datowanie

Intensywność

Frekwencja

Przemyśl Katedra

XI–XV w.

—

50,0%

Stary Brześć

XII–XVI w.

5,5%

59,6%

Chełmska Góra

XII–XVI w.

14,8%

67,0%

Kraków

XIII–XV w.

9,2%

45,9%

Poznań Katedra

XIII–XVI w.

3,4%

28,2%

Poznań Garbary

XIV–XVIII w.

21,0%

72,0%

Gniezno Katedra

XII–XVII w.

2,3%

36,3%

Tum

XIII–XVII w.

5,3%

65,5%

Jarosław

XIII–XVIII w.

—

55,5%

Głogów

XIV–XVI w.

9,8%

52,6%

Słaboszewo

XIV–XVII w.

29,0%

83,0%

Kołobrzeg

XIV–XVIII w.

21,0%

46,7%

Kołobrzeg

XIV–XVIII w.

40,0%

78,0%

Trzemeszno

XV–XVIII w.

9,5%

46,4%

Kraków K. Mariacki

XV–XVIII w.

20,4%

55,5%

Brześć Kujawski

XVI–XVIII w.

15,4%

62,4%

Posada Rybotycka

XVI–XVIII w.

8,5%

72,0%

Lutomierek

XVII–XVIII w

20,9%

46,1%

Łowyń

XVII–XVIII w

5,9%

37,0%

Inowrocław

XVII–XVIII w

6,5%

36,3%

R. Grilletto, Caries and Dental Attrition in the Early Egyptians as seen in the Turin Collections,
[w:] Population Biology of the Ancient Egyptians, red. D. R. Brothwell, B. A. Chiarelli, London 1973,
s. 326.
285
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Najstarsze polskie zielniki bardzo mało miejsca poświęciły zębom wypróchniałym.
Marcin z Urzędowa zalecał np. skoczka, którego mleko przykładać w ząb dziurkowaty,
oddali ból zębów, ale trzeba woskiem ząb oblepić, aby nie wyciekło po uściech mleko boby
pokąsało język albo usta286. Pomocny mógł się także okazać sok z dzięgielu (kładąc ten sok
w dziurkę w zębiech, które bolą, tedy ból uśmierza)287 lub z wieprzyńca (tego soku dobrze
kłaść w dziurki zęba bolejącego między zęby)288.
S. Syreński także hołduje lekom pochodzenia roślinnego: Gdyby ząb był wypróchniały wziąć galasu i tego korzenia [piretrum — przyp. M. W.] po równej części: to co najmielej utrzeć a ze środka świeżego chleba ugnieść i z tego pigułek natoczyć a w wypróchniały
ząb natkać, kilkakroć to czynić289. Ulgę w cierpieniu mogło przynieść też ziele cyrenaj
skie, które zębom wypróchniałym, zębom bolejącym jest lekarstwem sok tego ziela w nie
kładąc. Też z kramnym kadzidłem utarłszy a w chędogiej chustce około zęba obwiniony. Abo
go warząc w occie a w wodzie z hizopem i z figami suchymi i tym płokać zęby ciepło. Też zęby
wypróchniałe z gruntu wyłamuje nakładłszy go w nie290.
W XVIII w. sporadycznie stosowano zakraplanie zębów z ubytkami, jednak coraz
częściej autorzy poradników uciekali się do kauteryzacji, ekstrakcji lub plombowania
za pomocą ołowiu lub wosku.
S. Beimler pisał np.: Jeżeli ząb dziurawy masz, wpuść w bawełnę kilka kropel kamforowej wódki i wypróchniałą dziurę zatykaj291.
Szereg bardzo ciekawych uwag na temat skutków zaniedbywania leczenia zębów
podał P. Tyssot: Jeżeli ząb bardzo jest zepsuty, nie masz na to inszego lekarstwa, tylko wyrwać go, bez czego bóle nie ustają, oddech bywa śmierdzący, dziąsła gniją, insze zęby a często
nawet szczęki butwieją; potem zabrania inszych używania zębów, które okrywają się waystynem i giną. Kiedy zło jest nie bardzo wielkie, można czasem jego szerzeniu się zabiec, paląc
ząb żelazem gorącym, lub ołowiem zatykając, jeśli się go ten jąć może. Zażywa się bardzo
często różnych likworów, nawet wódki mocnej i „spiritus vitrioli”, ale te lekarstwa są arcyniebezpieczne i należy ich zaniechać292.
W tym samym duchu zalecenia proponowało też Promptuarium: Jeżeliby był ząb
wypróchniały, rozpal drucik mosiężny, wetchnij prędko w dziurkę zęba, aby się tylko dotknął
membrany, potem płocz octem warzonym z różą suchą293.
Podobny algorytm postępowania odnajdujemy u L. Perzyny: Gdy ci ząb próchnieć
zaczyna wychędoż go piórkiem lub zębodłubkiem, potem wpuść do niego kroplę goździkowe-

286
287
288
289
290
291
292
293

Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 76.
Ibidem, s. 232.
Ibidem, s. 244.
S. Syreński, op. cit., s. 159.
Ibidem, s. 190.
S. Beimler, op. cit., s. 257.
P. Tyssot, op. cit., s. 107–108.
Promptuarium..., s. 22.
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go olejku lub spiritus vitrioli i zalep z wierzchu białym woskiem. Niektórzy zwykli ząb rozpalonym żelazem wypalać co także pomaga294.
Tylko Daniel Kruk był zwolennikiem radykalnych rozwiązań: Spróchniałym zaś zębom nic nie pomoże, chyba że będą wyrwane295.
Czytając powyższe recepty, nasuwa się pytanie o zasadność i skuteczność nowożyt
nych wypełnień. Ich wartość chyba najlepiej określił Jan z Kijan we fraszce Medicina:
(...) Zęby jeśli cię bolą, jeszczeć tam co włożą,
Żeby lepiej bolało za pomocą Bożą296.

C. Szkorbut
Szkorbut, nazywany też gnilcem, spowodowany jest brakiem lub niedoborem kwa
su askorbinowego (witamina C). Osoba pozbawiona witaminy C zaczyna odczuwać
zmęczenie i jest apatyczna (po trzech miesiącach); skóra staje się sucha i szorstka (po
pięciu miesiącach); dziąsła chorego ulegają zmiękczeniu, puchną, następuje poluzo
wanie zębów, otwieranie zagojonych ran, a nowe nie chcą się goić (po ośmiu–dziewię
ciu miesiącach)297. Na szkorbut zapadali żołnierze i ludność cywilna podczas długo
trwałych wojen oraz więźniowie i pacjenci szpitali. Jednak przede wszystkim gnilec
wiążemy z nowożytnymi żeglarzami. Szacuje się, że w latach 1600–1800 szkorbut był
przyczyną śmierci ponad miliona marynarzy298.
Choroba ta trapiła podróżników różnej narodowości, dlatego znana była pod wie
loma nazwami: Francuzi nazywali ją mal de terre, Duńczycy scorbuck, Holendrzy schverbaujck, Sasi schorbock, zaś handlarze niewolnikami mal de Luanda299. Francuski podróż
nik z przełomu XVI i XVII w. Jean Mocquet pisał: Chorowałem na tę straszną
i niebezpieczną chorobę lovende, którą Portugalczycy nazywają berber, a Holendrzy scorbut300. Od 1541 r. przyjęto zlatynizowaną formę — scorbutus301.
Najciekawsze i najbardziej wnikliwe opisy przebiegu choroby zawdzięczamy pio
nierom odkryć geograficznych. Antonio Pigafetta, jeden z uczestników wyprawy Fer
dynanda Magellana dookoła świata, napisał w swoim dzienniku okrętowym: W środę
L. Perzyna, Nauki..., t. 2, s. 190.
D. Kruk, Krótka specyfikacja medykamentów aprobowanych, Wrocław 1781, s. 11.
296
K. Borzęcki, Z. Woźniewski, Polska fraszka i satyra medyczna, Warszawa 1961, s. 38.
297
S. V. Beck, Szkorbut: żeglarze i cytrusy, [w:] Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, red. K. F. Kiple,
Poznań 2002, s. 99.
298
Ibidem, s. 100. Zob. też: R. Gucman, Szkorbut na osiemnastowiecznych żaglowcach, „Teka Histo
ryka” 17 (2000), 31–51.
299
S. V. Beck, op. cit., s. 99.
300
H. Hart, Droga morska do Indii. Opowieść o podróżach morskich, znakomitych czynach żeglarzy portugalskich oraz o życiu i czasach Dom Vasco da Gama admirała, wicekróla Indii i hrabiego Vidigueiry,
Warszawa 1958, s. 207.
301
S. V. Beck, op. cit., s. 99.
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28 listopada 1520 roku wypłynęliśmy z cieśniny na Morze Spokojne, gdzie spędziliśmy następne trzy miesiące i 20 dni nie zaopatrując się w żywność ani inne świeże produkty. Żywiliśmy się wyłącznie starymi sucharami, wyschniętymi już na proszek, pełnymi robaków
i śmierdzącymi uryną żerujących na nich szczurów. Woda, którą piliśmy, miała kolor żółty
i obrzydliwie cuchnęła. Jedliśmy też wołowe skóry, owinięte na głównym maszcie po to, żeby
maszt nie poprzecinał want. Te skóry były bardzo twarde od słońca, deszczów i wiatru. Moczyliśmy je więc przez cztery lub pięć dni w morzu, a później przez pewien czas piekliśmy
w żarze, gdyż dopiero tak przygotowane dawały się zjeść. Jedliśmy także wióry z piłowanych
desek oraz szczury. Za te ostatnie trzeba było płacić pół talara od sztuki, a i tak ich nie wystarczało. A prócz tych wszystkich nieszczęść dotknęło nas jeszcze jedno, najstraszniejsze,
o którym teraz opowiem. Stało się mianowicie tak, że u większości naszych ludzi popuchły
górne i dolne dziąsła. Dziąsła ich rozrosły się tak bardzo, że ludzie wcale nie mogli jeść
i z tego powodu umierali, umarło ich dziewiętnastu. (...) Spośród pozostałych przy życiu
dwudziestu pięciu lub trzydziestu chorowało na rozmaite choroby, ich cierpienia lokowały się
w rękach, nogach i innych częściach ciała; naprawdę niewiele pozostało osób zdrowych. Ja
dzięki łaskawości bożej nie zachorowałem302.
Obszerniejsza i obfitująca we wnikliwe szczegóły natury medycznej oraz ciekawe
spostrzeżenia psychologiczne jest relacja autorstwa wyżej wspomnianego J. Mocqueta:
Wszystkie moje dziąsła zaczęły ropieć, wydzielając czarną i cuchnącą krew. Stawy w kolanach tak mi popuchły, że nie byłem w stanie wyprostować nóg. Biodra i golenie posiniały
i zaczęły gangrenować. Byłem zmuszony codziennie nożem nacinać ciało, żeby dać ujście tej
czarnej i zepsutej krwi. Używałem noża również do dziąseł, które posiniały i pokryły moje
zęby. Codziennie wychodziłem na pokład i podchodziłem do burt, trzymając się olinowania;
wyciągałem małe lusterko, w którym się przeglądałem, żeby wiedzieć, gdzie ciąć. Potem,
kiedy przez wycięcie martwego mięsa powodowałem silny odpływ czarnej krwi, płukałem
usta i zęby własnym moczem i nacierałem je nim bardzo mocno. Lecz mimo stosowania tego
zabiegu dziąsła nazajutrz puchły na nowo, czasem nawet jeszcze bardziej. Na nieszczęście
nie mogłem jeść, gdyż ta okropna choroba wywoływała tak dotkliwe bóle, że raczej połykałem, niż żułem jedzenie. Każdego dnia wielu ludzi z naszej załogi umierało na tę chorobę.
Widzieliśmy, jak rzucano trupy do wody, po trzy–cztery naraz. Przeważnie umierali bez
żadnej pomocy, oddając ostatnie tchnienie gdzieś w kącie, a szczury wyżerały im oczy i ogryzały stopy. Innych znajdowano na pryczach zmarłych z upływu krwi; kiedy (w strasznych
bólach) poruszali rękoma, otwierały im się (rozcięte) żyły i znów krew ciekła, popadali więc
w silne odrętwienie i nie mając znikąd pomocy umierali. Słychać było tylko wołania o wodę
— tak straszne mieli pragnienie, od którego zasychało im w gardle. Zdarzało się bowiem
bardzo często, że gdy przynoszono rację wody — wynoszącą od pół pinty do kwarty — i stawiano blisko, aby mogli w każdej chwili ugasić pragnienie, przychodzili ich towarzysze —
z bliższych i dalszych prycz — i zabierali tym nieszczęsnym chorym ludziom, kiedy spali lub
A. Pigafetta, Relacja z wyprawy Magellana dookoła świata, tłum. J. Szymanowska, wstęp i przypisy
B. Nowak, Gdańsk 1992, s. 28–29.
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byli odwróceni plecami, tę nędzną ilość wody. Zdarzało się też, że poszkodowani rzucali się
na przyłapanych na kradzieży i bili ich, choć w ciemnościach międzypokładzia i innych
mrocznych miejscach nie mogli nawet rozeznać twarzy swych przeciwników. I tak z braku
kilku kropel wody bardzo często umierali, pozbawieni w ten sposób ratunku. Nikt nie chciał
się wyrzec choćby naparstka wody, żeby uratować drugiemu życie, ani ojciec synowi, ani
brat bratu, każdy myślał tylko o sobie, widząc w wodzie jedyny sposób ocalenia życia. Często
i mnie podstępem pozbawiano mojej racji (wody), lecz pocieszałem się, że i innych spotkał
taki sam zły los. Z tej to przyczyny nie spałem nigdy zbyt mocno i stawiałem moją rację wody
tak, żeby nikt nie mógł jej zabrać nie dotknąwszy mnie. Panowało tu straszliwe zamieszanie
i chaos ponad wszelką miarę, gdyż pełno tu było ludzi wszystkich stanów i rang, którzy to tu,
to tam wymiotowali, obryzgując się wzajemnie. Ze wszystkich stron dochodziły krzyki ludzi
nękanych pragnieniem, głodem i bólem, przeklinających godzinę, w której weszli na pokład,
i rzucających przekleństwa nawet na swych ojców i matki, a wszyscy razem sprawiali wrażenie ludzi pozbawionych rozumu303.
W tym kontekście warto wymienić polskiego podróżnika Krzysztofa Pawłowskie
go. Wyruszył on z Lizbony 11 IV 1596 r. w podróż do Goa. Szczęśliwie dopłynął do
Indii i wysłał stamtąd list datowany na 20 XI tegoż roku. Pisał w nim m.in.: Gdyśmy już
minęli Cabo Bonae Spei i la insula Madagascaro, którą zową Luzytańczycy Insula S. Lorenca, trafiliśmy in Junio i Julio na takie zimna, które nas z onej gorącości tak przerazili, że od
500 ludu i z bosmanami, okrom mnie jednego, a pilota (...) drugiego, wszyscy wpadli w takie
rozmaite choroby, że ich wyrzucono w morze zmarłych osób 160. Sam nasz kapitan o mało
nie umarł304. Mimo że Pawłowski nie wymienia szkorbutu, możemy być pewni, że wielu
jego współtowarzyszy zmarło wskutek tej właśnie choroby305.
W staropolskich zielnikach wzmiankowany jest gnilec, będący najprawdopodobniej
przyczyną nieprawidłowej diety lub skutkiem przyczyn losowych, takich jak wojna czy klę
ska nieurodzaju. Maciej z Miechowa na wzmocnienie dziąseł i zahamowanie ich gnicia
zalecał przede wszystkim wodę miętową (Aqua Mente) oraz wodę różaną (Aqua Rose)306.

H. Hart, op. cit., s. 207–208.
Antologia pamiętników polskich XVI wiek, red. R. Polak, wybór i oprac. S. Drewniak i M. Kaczma
rek, Wrocław 1966, s. 176.
305
S. Stasiak, Les Indes Portugaises à la fin du XVIe siecle d’apres la Relation du voyage fait à Goa en
1596 par Christophe Pawłowski, gentilhomme polonais, „Rocznik Orientalistyczny” 3 (1925), s. 33
(przyp. 122), 41. O szkorbucie i jego leczeniu zob. M. Siadkowski, Warunki życia na morzu podczas
pierwszej wyprawy okołoziemskiej kapitana Jamesa Cooka (1768–1771) w świetle dzienników Jamesa
Cooka, Josepha Banksa i Sydney Parkinsona, „Teka Historyka” 32 (2007), s. 57–84.
306
L. Krakowiecka, op. cit., s. 191–192.
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S. Falimirz pisał o soku z cebuli zamorskiej307 oraz soku z polnej ruty308. Pomocne
były też płukanki sporządzone z korzenia fiołka gotowanego w winie309 lub smarowanie
dziąseł proszkiem z kokornaku, zmieszanym z miodem310.
Marcin z Urzędowa proponował babkę zwyczajną: Dziąsła gdy gniją albo gdy krew
z nich ciecze, warzyć babkę, pić, a sokiem płokać dziąsła311. Podobne działanie mają po
lej312, róża313, jeżyny314.
E. Beynons na wszelkie zgniłośći dziąsłów napisał wieloskładnikową receptę przygo
towującą maść: wziąć orlika (...), miętkwi, te suche zioła zetrzeć i przesiać, wziąć po łocie
palonego hałunu półtora łota, miodu czysto odszumowanego łotów 6 ten wysmażyć ad cosistentiam i pomienione ingrediencje wsypać w ten miód przestudzony i ten palony hałun na
ostatku, to zamieszać jak najlepiej, najlepiej potem do zażywania w winie umoczywszy i roztarłszy dziąsła wycierać315.
Bardzo podobne składniki i sposób ich użycia odnajdujemy w Promptuarium: Weźmi ziela orlik zwanego, lubo suchego, lubo świeżego, pokraj drobno, przydaj piretrum, warz
w wodzie na poły z octem, przecedź, przydaj soli oczkowatej, lubo inney, płocz często, przytrzymując w uściech.
Item weźmi orliku, szałwi, mięty, gałki muszkatołowej, każdego po pół łota, hałunu palonego pół ćwierci łota, miodu czystego łotów sześć, odszymuj pierwej miód, z którym zmieszaj inne rzeczy na proszek utarte, i tym dziąsła nacieraj, potem wypłukuj wodą wapienną,
w której by wrzała róża sucha316.
Jeśli komuś czas i finanse pozwalały, mógł wyjechać do wód. L. de Lafontaine, nadwor
ny lekarz króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, organizator i badacz wód pierwszego
na ziemi krakowskiej uzdrowiska w Krzeszowicach, zachwalał tamtejsze wody siarczyste
i żelazne, jako dobrze leczące szkorbut, wrzody w ustach i na podniebieniu317.

D. Robaki w zębach
Od starożytności aż do XIX w. istniało przeświadczenie, że próchnica i inne cho
roby zębów są wywoływane przez różnego rodzaju robaki. Wierzyli w to m.in. Scribo
S. Falimirz, op. cit., s. 133, rozdz. 216 C.
Ibidem, s. 52, rozdz. 75 D. Zob. też H. Spiczyński, op. cit., s. 34, rozdz. 77 D.
309
Ibidem, s. 70, rozdz. 109 A.
310
Ibidem, s. 11, rozdz 14 H.
311
 Marcin z Urzędowa, op. cit., s. 37.
312
Ibidem, s. 257.
313
Ibidem, s. 268.
314
Ibidem, s. 325.
315
E. Beynons, op. cit., s. 15.
316
Promptuarium..., s. 165.
317
L. de Lafontaine, Opisanie skutków i używania ciepłych siarczystych i zimnych żelaznych kąpieli w Krzeszowicach, Kraków 1789, s. 27, 177; M. Skulimowski, Pionierzy hydrologii lekarskiej na Ziemi Krakowskiej
w dobie Komisji Edukacji Narodowej, „Archiwum Historii Medycyny” 29 (1976), s. 35–36.
307
308
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nius Largus (lekarz Klaudiusza) czy Galen (lekarz Marka Aureliusza)318. Podobnego
zdania byli Egipcjanie, jak czytamy w papirusie Anastasi IV, 13, 6–7: Inny powiedział,
co następuje (dosł. „że”): Pisarz [o funkcji] mns jest tutaj przy mnie. Drga każdy mięsień
jego twarzy, choroba wšt.t rozwija się w jego oku, robak fnt toczy jego ząb319.
Według K. R. Weeksa, Egipcjanie mogli w ten sposób wyjaśniać etiologię próchni
cy320. Podobny w swej wymowie tekst znajdujemy na asyryjskiej tabliczce klinowej
(Muzeum Brytyjskie, nr inw. 55547):
Kiedy Anu stworzył niebo,
niebo stworzyło ziemię,
ziemia stworzyła rzeki,
rzeki stworzyły kanały,
kanały stworzyły bagno,
wówczas bagno stworzyło robaka.
Przyszedł robak przed oblicze Szamasza płacząc,
przed bogiem Ea płynęły jego łzy:
„Co dasz mi do jedzenia,
co dasz mi do picia?”
„Dam tobie figę dojrzałą
i jabłko granatu”.
„Na co mi figa dojrzała
i jabłka granatu?
Podnieś mnie i między zębami
i dziąsłami pozwól zamieszkać.
Krew dziąseł pozwól mi ssać
i korzenie zębów pozwól mi jeść!”321
				
(tłum. Krystyna Łyczkowska)

K. S. Kolta, König Amenophis III und die Dentologie im Alten Ägypten, [w:] Gedenkschrift für Winfried Barta, red. D. Kessler, R. Schulz, Frankfurt am Main 1995, s. 264.
319
A. Gardiner, Late–Egyptian Miscellanies, Bruxelles 1937, s. 49 (tekst hieroglificzny). R. Caminos,
Late–Egyptian Miscellanies, London 1954, s. 188–189; K. R. Weeks, Ancient Egyptian Dentistry, [w:] An
X–Ray Atlas of the Royal Mummies, red. J. E. Harris, E. F. Wente, Chicago 1980, s. 110; T. Bardinet, Dents
et mâchoires dans les représentations religieuses et la pratique médicale de l’Égypte ancienne, Roma 1990, s. 212;
W. Westendorf, Erwachen der Heilkunst. Die Medizin im Alten Ägypten, Zürich 1992, s. 79.
320
K. R. Weeks, op. cit., s. 110.
321
Babilońskie zaklęcia magiczne, wybór, tłum. z akadyjskiego, komentarz K. Łyczkowska, Warszawa
1995, s. 72–73. Por. K. Łyczkowska, Dwa teksty akadyjskie, „Euhemer. Przegląd Religioznawczy”
69–70 (1968), s. 161–162; K. Sudhoff, Geschichte der Zahnheilkunde, Hildesheim 1964, s. 26;
I. L. Finkel, Zarys historii medycyny starożytnej Mezopotamii, Poznań 1997, s. 46–47; S. Nowicki,
Medycyna starożytnej Mezopotamii. U początków myśli lekarskiej na Wschodzie Starożytnym, „Przegląd
Orientalistyczny” 218–219 (2006), s. 156–158; J. Supady, Historia dentystyki, Łódź 2007, s. 6–17.
318
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Pierwszą wzmiankę o robakach w zębach w piśmiennictwie polskim zawiera dzieło
Franciszka Mymera Dobrego zdrowia rządzenie z 1532 r., w którym pisał:
Masz–li rymę i ból głowy
Ciekące oczy i zbity,
Pełny brzuch, ząb robaczywy,
Nie masz nawiedzić do łaźni322.

Trzy lata później Szymon z Łowicza podał przepis na pozbycie się robaków: Kiedy
komu robacy w zębiech, tedy weź siemienia konopnego uwarz je w nowym garcu aż się pocznie łuszczyć i kamieni w nie włóż dziewięć rozpalonych. Tedy się nad parą oną nachylisz.
Tedy robacy wypadną, rzecz jawna jest323.
Podobną inhalację zaleca Promptuarium: weź nasienia szalejowego, tytoniu, obojga
zarówno, rzucaj po trochu na węgle a parę w usta bierz nieco ją przytrzymując, potym wypłocz octem z wodą324.
S. Beimler zaś pisał: Kiedy się robactwo w spróchniałym zębie zalęże (...) je przez swoiste lub
specyfica wykorzenić trzeba; jako to przez dekokt z kolokwintów, kwiatu centuryowego, kwiatu
wrotyczowego. Także przez pigułki z aloesu i mirry preparowane. Woda z żywym srebrem przez
kilka godzin gotowana ciepło w ustach trzymana, robactwo niszczy. Niektórzy w takim przypadku, zalecają nasienie biegunowe (...), którego dym przez lejek do zęba spróchniałego wpuszcza się.
Jednakże jak z tym nasieniem tak i z pigułkami z opium robionemi, które w spróchniałe zęby niektórzy kładą ostrożnie żeby ani dymu, ani śliny z nich nie połknąć, bo z tego częstokroć nieomylny
przypada letarg325.
Współczesna medycyna odrzuca robaczycę dotyczącą zębów i jamy ustnej. Praw
dopodobnie nowożytne poradniki opisywały muszycę, wywoływaną przez muchówki
synantropijne, których larwy mają kształt robaków. Choroba ta związana jest z częsty
mi dolegliwościami dziąseł, zwłaszcza szkorbutem326.

V. Usuwanie zębów
A. Przypadkowe wypadnięcie zębów
Choroby dziąseł, posunięty w latach wiek oraz przypadkowe urazy były czynnikami
warunkującymi wypadanie zębów. Pierwsze informacje na ten temat pochodzą ze sta
H. Dorski, Rys historii dentystyki w Polsce, Kraków 1947, s. 4.
Szymon z Łowicza, op. cit., s. 9.
324
Promptuarium..., s. 25.
325
S. Beimler, op. cit., s. 268.
326
E. Dorsz, „Robaki zębowe” jako przyczyna bólu zębów w świetle niektórych polskich pism medycznych
XVI–XIX stulecia, „Czasopismo Stomatologiczne” 23 (1970), s. 148–149. Zob. też: E. Dorsz, Czym
leczono robaczyce w XVI–XVIII stuleciu, „Wiadomości Parazytologiczne” 20 (1974), s. 493–498.
322
323
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rożytności. Herodot z Halikarnasu opisał zdarzenie, które spotkało Hippiasza327 na
krótko przed bitwą na równinie maratońskiej w 490 r. p.n.e. (VI, 107): Barbarzyńców
prowadził do Maratonu Hippiasz, syn Pizystrata. Miał on poprzedniej nocy takie widzenie
senne: zdawało mu się, że śpi ze swoją matką. Wnioskował więc na podstawie snu, że po
powrocie do Aten i odzyskaniu panowania umrze jako starzec w swojej ojczyźnie. Tak tłumaczył Hippiasz swój sen. A wtedy, jako przewodnik Persów, naprzód wysadził niewolników
z Eretrii na wyspie Styrejczyków, która nazywała się Ajgilia, potem zawijające do Maratonu
okręty kazał zakotwiczyć, kiedy zaś barbarzyńcy wysiedli na ląd, porządkował ich szeregi.
W chwili gdy to zarządzał, dopadło go kichanie i kaszel w silniejszym niż zazwyczaj stopniu;
ponieważ zaś był już starszym człowiekiem, rozchwiała mu się większość zębów, a jeden
z nich wskutek gwałtownego kaszlu wyleciał i wpadł w piasek. Hippiasz zadał sobie niemało
trudu, aby go odszukać, ale zęba nigdzie nie było widać. Wtedy westchnął i rzekł do otoczenia: — Ziemia ta nie jest nasza i nie zdołamy jej podbić; bo co z niej było moim udziałem, to
teraz ząb posiadł328.
Podobne przypadki opisuje rzymski poeta Martialis w swoich epigramatach.
W Bezpiecznej Elii (I, 21) pisał:
Zakaszlałaś dwa razy, cztery mając zęby
I za każdym ci razem wypadły dwa z gęby,
Teraz już kaszlaj, Elio, kaszlaj bez rachuby
Już się nie potrzebujesz wcale lękać zguby329.

W podobnym tonie utrzymany jest epigram Picens własne kości grzebie (VIII, 57):
Trzy ostatnie swe zęby wypluł Picens razem
Pod swoim własnym siedząc pomnikowym głazem.
Pozbierał drogie szczątki przestronnej paszczęki
I pogrzebem je uczcił tam razem od ręki330.

W literaturze staropolskiej spotykamy się z opisami wypadania zębów wskutek
urazów zadanych podczas pojedynków lub działań wojennych. Ludwik Perzyna wni
kliwie opisał kilka tego typu przypadków, poczynając od krótkiej relacji o samym
zdarzeniu, przez metody leczenia i rehabilitacji, a kończąc na efektach leczenia. Rotmistrz od jazdy — pisał Perzyna — w potyczce ciętym został przez nos i policzek, tak
dalece, że się nos z kawałem szczęki tylko na skórze utrzymywał. (...) Szczęka odcięta,
zęby jedne powypadały, a drugie się chwiały, po ranie poznać było, że ostrym pałaszem
Na temat Hippiasza: T. R. Martin, Starożytna Grecja. Od czasów prehistorycznych do okresu hellenistycznego, Warszawa 1998, s. 99, 122, 133; W. Lengauer, Starożytna Grecja okresu archaicznego
i klasycznego, Warszawa 1999, s. 75.
328
Herodot, Dzieje, z języka greckiego tłum. i oprac. S. Hammer, Warszawa 2003, s. 365–366.
329
M. Waleryusa Marcyalisa epigramów ksiąg XII, tłum. J. Czubek, Kraków 1908, s. 8–9.
330
Ibidem, s. 256.
327
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zadaną być musiała331. Aby przyspieszyć rekonwalescencję, kazałem wystrugać deszczułeczkę do szczęki podobną, w którą wpuściwszy końce zębów szczęki górnej, po obu
końcach przewleczonemi sznureczkami na głowie mu zawiązałem, któraby szczękę na
swoim miejscu niewzruszenie utrzymywała332.
Czasami zdarzało się, że bardzo silne uderzenie powodowało wbijanie się odłam
ków szczęki lub zębów w tkanki miękkie jamy ustnej: sztuka granatu roztrzaśnionego,
uderzyła w dolną szczękę majora od piechoty. (...) Naprzód ile można powyciągałem kostki
w języku trzmiące, toż zęby powybijane z kawałkami szczęki powyjmowałem333. Mimo że
leczenie zakończyło się sukcesem, ów żołnierz martwił się atoli, że twardych potraw, które on lubił, już więcej gryźć nie mógł334.
Podobny los spotkał generała majora Wierzbickiego, który dostał postrzał karabinową kulą, w prawą stronę dolnej szczęki, która wybiwszy mu z dziąsłem i z szczęką ząb trzonowy, kłem nazwany, zupełnie atoli szczęki nie połamawszy, razem z zębem w język się
wbiwszy w nim została335.
Podróżujący po Polsce Giovanni Giacomo Casanova de Seingalt był świadkiem
pojedynku, podczas którego szaleniec (...), zadawszy trzy ciosy szablą, z których jeden
przeciął policzek i wybił mu trzy zęby336.
Powyższe urazy powodowały mniejszy lub większy dyskomfort przy posiłkach i być
może zróżnicowane wrażenia estetyczne. Jednak najtragiczniejszy z wypadków opisa
nych przez L. Perzynę przebiegał tak: w 1772 roku w czasie konfederacji, w Zamku krakowskim, podczas palenia podzamcza, jednemu ze strzelców konfederackich, kartacz moskiewski, do szczętu wedle pierwszych trzonowych zębów, dolną szczękę z językiem odjął337.
Strzelec przeżył, przeszedł wielomiesięczną kurację, jednak na postrach ludziom by też
najmężniejszego serca wyleczył się ów strzelec, okropno było na niego spojrzeć, który puszczony od Moskalów, chodząc po Krakowie, żebrał chleba i pamiętny jest wszystkim, którzy
go wtedy widzieli; ten gdy co jeść miał kładł się na wznak, mając rzadko ugotowane i przestudzone, włożywszy blaszaną liykę w gardło, po troszę lał w nie i tak połykał338.
Stracić zęby przypadkiem można było także będąc u dentysty. Taką anegdotyczną
historię opisał Antoni Magier. Jej bohaterem był Karol Antoni Montagazza del Bene,
powszechnie znany jako Dalbene: Dalbene, dentysta, Włoch, w podeszłym wieku, miał młodą i piękną żonę; młody takoż, a świeży starościc Szweykowski u niej często przebywał, lecz,

L. Perzyna, Nauki..., t. 3, s. 73.
Ibidem, s. 74–75.
333
Ibidem, s. 85–86.
334
Ibidem, s. 89.
335
Ibidem, s. 90.
336
G. G. Casanova de Seingalt, Przygody w Polsce, [w:] Polska stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, Warszawa 1963, t. 1, s. 261.
337
L. Perzyna, Nauki..., t. 3, s. 92.
338
Ibidem, s. 93.
331
332
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gdy niespodzianie dentysta wraca do domu i zastaje panicza w mniemaniu, że cierpi na ból
zębów, każe mu siąść na krześle i starościc rad nie rad daje sobie ząb wyrwać dla miłości339.

B. Samoistne wypadanie zębów
Strach przed bólem, który nieodłącznie towarzyszył usuwaniu zębów, prowadził do
powstania mikstur, których zadaniem było obluzowanie zęba, a nawet jego samoistne
wypadnięcie.
Szymon Syreński radził: A żeby ząb wypadł: wziąć korzenia tego [piretum — przyp.
M. W.], korzenia białej Ciecierzycy, soków z Scamoneum i Euforbium. To wespół co najlepiej utłuc i octem mocnym zaczynić, żeby była masa, którą ząb często przez dzień pocierać,
pierwej go puszczałem z mięsa odkrywszy. Jeno drugich zdrowych zębów tą maścią nie dotykać, bo by i te wypadły340.
Inną maść stosowano przy bardziej opornych zębach: Armoniak zęby bolejące i wypróchniałe bez boleści wyciąga wziąwszy go ile kto chce i z winnym go octem rozczynić na maść, albo
z sokiem biegunowym albo z szałwiowym; a którykolwiek ząb będzie tym namazany, zaraz bez
bólu wypadnie. A gdyby ta maść do tego przysłabszym jeszcze by była tedy przydać więcej armoniaku, arszeniku albo Złotoustu, Rheubarbarum, to co namiele wszystko wespół utrzeć i zaczynić
octem winnym mocnym, jako maść i trochę tego na chusteczce rozmazawszy na ząb przyłożyć
kładąc się spać, a przez noc na zębie to trzymać, wyjdzie bez bólu341.
Podobny algorytm postępowania możemy odnaleźć u Hieronima Spiczyńskiego.
Pisze on m.in.: ziele Tytymallus po naszemu skoczek albo mlecz wilczy albo mlecz leśny albo
też czartowi mleko z tegoż tedy ziela mleka wycisnąć z trochę pszeniczny mąki pomieszać, że
będzie sobie jako ciasto i na bolejący ząb włożywszy w spróchniałą dziurę, trzymać jako
najdłużej spokojnie a tak on ząb dobrowolnie wypadnie ze swego miejsca342.
Inne recepty H. Spiczyńskiego są z naszego punktu widzenia dość kuriozalne, jed
nak warto je zacytować, aby mieć nie tylko pełny obraz medycyny tego okresu, lecz
także i zabobonów: dostać zęba z umarłego człowieka, który na suchoty umarł, tym zębem
natrzeć ząb bolejący, a po chwili jak zdrętwieje, ręką go będziesz mógł wyjąć. Żabkę zieloną,
która na listkach bywa, w garnek mały włożyć i nakryć, aby nie uciekła, do wolnego ognia
przystawić, niech się smaży, aż kości odstaną, kosteczki wyrzucić a smażyć jeszcze do gęstości, potem sam ząb bolejący nasmaruj, po chwili ręką go wyjmiesz. Dalej Spiczyński pisze:
weź dnia 20 maja jaszczurkę polną, pokrajaj ją w kawałki, ponawieszaj na nitkę, wysusz tak
żeby się dała spulweryzować, ten proszek zbierz i schowaj w szklane naczynie, a gdy potrzeba aby ząb bez instrumentu wyskoczył oblep poboczne zęby woskiem i weź podług upodobaA. Magier, Estetyka miasta stołecznego Warszawy, Wrocław 1963, s. 83.
S. Syreński, op. cit., s. 159; M. Fuchs, Szymon Syreński..., s. 137; Z. Pankiewicz, Leki stomatologiczne..., s. 231.
341
S. Syreński, op. cit., s. 219; M. Fuchs, Szymon Syreński..., s. 137; Z. Pankiewicz, Leki stomatologiczne..., s. 231.
342
G. Jarząb–Bastowa, Zabobon w ludowym zębolecznictwie na Lubelszczyźnie, „Czasopismo Stomato
logiczne” 10 (1957), s. 557.
339
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nia tego proszku, wsyp na ząb bolejący przestrzegając tego, aby innych nie doszedł ten proszek bo by razem wyleciały. Również skutecznie krew z żab zielonych w maju
wypuszczona343.
W podobnym tonie utrzymany jest następujący passus z Compendium Medicum
Auctum: Jako zęby może wyjmować bez kleszczyków. Robi się na to najprzód olejek sekretny
z żabek owych, które na drzewach bywają, tym sposobem, jeżeli dostaniesz jednej i drugiej
posiekaj je żywo, włoż do oliwy i usmaż aż się w skwarki obrócą, wyrzuć je, a oliwę schowaj.
Jak znowu będziesz miał jedną i drugą, choć i więcej, znowu je usiekaj i usmaż w tejże oliwie,
możesz to i trzeci raz uczynić, tą oliwą gdy napuścisz chusteczkę a przyłożysz na ząb, choć
będzie mocno siedział możesz go palcem wyjąć, lecz poboczne zęby trzeba oblepić woskiem,
co się zawsze obserwować ma, i w innych aplikacjach. Item. Weź glist ziemnych, ususz je,
utłucz na proszek, którym obłóż ząb w około raz, drugi, trzeci, co raz nowym proszkiem, tak
go łatwo palcami wyjmiesz344.
Oprócz ziół i produktów pochodzenia zwierzęcego uciekano się też do owoców.
M. Siennik za Aleksym z Piemontu radził: weźmi jabłko zamorskie i zgnieć je a włóż w tak
wiele octu by tylko wszystko zamokło zwłaszcza w małym naczyniu, a gdy prawie wymoknie,
będzie ocet gęsty jako miód przyważ potem pospołu by co gęściej było, a podrapawszy dziąsła
około złego zębu tymi powidłkami pomaż, każ choremu w zawartych uściech dzierżyć a po
małej chwili wyjmiesz mu ząb palcami iż bólu żadnego nie poczuje, a sam o tym niezwie, aż
pomaca345. Zalecał też: wodkę dobrą, weźmi Salmiaku, a przepal go w alembiku, ona wodka gdy się zęba dotkniesz, wnet wypadnie. Proch też ktemu dobry. Weźmi prochu z czerwonego koralu wpuśći go w czczy ząb, wykorzeni go. Też gdy roztworzysz salmiak sokiem piołynowym, a tym się zęba dotkniesz wypadnie346.
Cechą charakterystyczną powyższych specyfików jest ich bardzo silne działanie.
Autorzy przestrzegają, aby nie okładać, a nawet dotykać nimi zdrowych zębów, gdyż
może to spowodować ich wypadnięcie. Warto zauważyć, że wszystkie powyższe infor
macje pochodzą z XVI w.; może to świadczyć nie tylko o strachu przed usuwaniem
zębów, ale też o słabej dostępności do „specjalistów”, którzy świadczyli te usługi.

C. Usuwanie zębów za pomocą narzędzi mechanicznych
Trudny do opanowania ból powodował, że uciekano się do ostatecznego rozwiąza
nia, jakim było usuwanie zębów. Do rzadkości należały osoby, które osiągnąwszy wiek
dojrzały, posiadały nieuszczuplony garnitur zębowy. Prawdopodobnie niewielu ojców
mogło zacytować Zeusa, który upominał córkę słowami: Jakież to słowo, moje dziecko,

Ibidem.
Compendium..., s. 414. Por. Promptuarium..., s. 23.
345
M. Siennik, Herbarz, s. 518. Por. M. Jesionowski, Z poradników lekarskich XVII i XVIII wieku,
„Czasopismo Stomatologiczne” 15 (1962), s. 875.
346
Ibidem.
343
344
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wymknęło się z zagrody twych zębów?347 Zaś obraz, niemłodego już szlachcica, wiernie
odmalował Wacław Potocki we fraszce Zęby:
Uskarżał mi się jeden szlachcic stary srodze,
		
Że już tylko samymi dziąsłami chleb głodze,
Że mu jedne wygniły, a drugie w chorobie
		
Przed bólem balwierzowi kazał wybrać sobie.
„Bale cię też już w piekle czart nie będzie witał,
		
Bo czymże byś tam — rzekę — wedle Pisma zgrzytał?”348

Ból zęba nie był oczywiście jedyną przesłanką kwalifikującą go do wyrwania. Lu
dwik Perzyna przedstawia ich cały szereg, zastrzegając jednak pewne wyjątki: widziawszy, że się dziecku w szóstym lub w siódmym roku zęby chwieją, nie czekając aż same wypadać będą powyrywać je potrzeba, a to by nowe pod niemi będące krzywo nie wyrastały.
Dzieciom rodzącym się z zębami gdy niemi pierś gryzą lub w spaniu im przeszkadzają, powyrywać je należy, gdy nie przeszkadzają nic im nie robić. W zbytecznym bólu zębów gdy inne
lekarstwa nie pomagają, powyrywać je. Gdy ząb przeciw przyrodzonym sposobem wyrasta,
twarz szpeci, wargi lub język obraża, wyrwać go. Spróchniały ząb lub pieciki, czyli odnogi
jego gdy fistułę sprawują, powyrywać je i miejsca pogoić. (...) Zębów się rwać należy w zapadłej i zaognionej twarzy, ani też gdy wszystkie po jednej stronie będą bo to fluks jest
w szczęce, nie w zębach ból, ani ciężarnym kobietom zębów wyrywać nie godzi się349, bo by
stąd bieda urość mogła350.
Powikłania zdrowotne spowodowane zbyt długim zwlekaniem przed usunięciem
chorego zęba tak opisał P. Tyssot: Jeśli ząb bardzo jest zepsuty nie masz na to inszego lekarstwa, tylko wyrwać go, bez czego bóle nie ustają, oddech bywa śmierdzący, dziąsła gniją,
insze zęby a częstokroć nawet szczęki butwieją351.
Wyrywaniem zębów zajmowali się chirurdzy cechowi352. Potwierdza to umowa
między Izabellą Lubomirską353 a jednym z chirurgów z 3 IV 1804 r. Punkt pierwszy
stanowił: Na każde wezwanie od Włościan i Officialistów bez opieszałości i wymawiania się
Homer, Odyseja, tłum. i oprac. J. Parandowski, Warszawa 1998, s. 34.
K. Borzęcki, Z. Woźniewski, op. cit., s. 61.
349
Ten pogląd obalił „ojciec stomatologii” Pierre Fauchard de Grandmesnil. Pisał też m.in.: Ząb
również powinien być usunięty, jeśli istnieje ogólne schorzenie, którego przyczyna jest nie znana, czy też
niemożliwa do znalezienia, a są pewne prawdopodobieństwa wskazujące na ząb (J. Krzywicki, Historia
rozwoju dentystyki, „Czasopismo Stomatologiczne” 1 (1948), s. 201; Z. Pankiewicz, Pierre Fauchard
— w dwusetną rocznicę śmierci, „Czasopismo Stomatologiczne” 16 (1963), s. 836).
350
L. Perzyna, Nauki..., t. 2, s. 191–192.
351
P. Tyssot, op. cit., s. 107.
352
Z. Pankiewicz, Cech chirurgów toruńskich w XVI, XVII i XVIII wieku, „Czasopismo Stomatolo
giczne” 32 (1979), s. 991.
353
Izabella Lubomirska (1733–1816) była córką wojewody ruskiego Augusta Czartoryskiego i Zofii z Sie
niawskich primo voto Denhoffowej, żoną marszałka wielkiego koronnego Stanisława Lubomirskiego.
347
348
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słotą, lub porą nocną JmPan do miejsca choćby najodleglejszego w Dobrach gdzie chory
znajduje się, osobiście uda się, i tegoż podług rodzaju choroby i gatunku słabości jeśli potrzeba wymagać będzie puszczeniem krwi, Eremami, gojeniem ran, rwaniem zębów (...) zaratuje, i jak najtroskliwiej o przyprowadzenie do zdrowia Pacjentów starać się będzie — nigdy zaś
przestając na samym opowiedzeniu choroby wprzód niewidziawszy Pacjenta Lekarstwo zapisywać niepoważy się354.
Ze względu na małą liczbę nie mogli jednak wszystkim ulżyć w cierpieniu. Tę lukę
wypełnili cyrulicy, balwierze, łaziebnicy, znachorzy, wędrowni chirurdzy oraz zwykli
kowale355. Powszechnie zwano ich „rwaczami zębów” — w języku francuskim les arracheur des dents lub dentateurs, w języku angielskim tooth drawers lub operators for the
teeth, w języku niemieckim Zahnbrechern lub Zahnreissern, w języku włoskim il cavadenti lub dentistas, w języku portugalskim scamoelas356. Ich profesja nie cieszyła się jednak
zaufaniem społecznym. Ówczesne francuskie przysłowie il ment comme un arracheur des
dents (łże jak rwacz zębów) — potwierdza to w całej rozciągłości357.
Dzięki obrazom nowożytnych malarzy, zwłaszcza mistrzów holenderskich, można
odtworzyć przebieg, atmosferę oraz sposób wyrywania zębów przez wędrownych „den
tystów”. Bardzo dobrym wprowadzeniem do tej analizy jest komentarz J. J. Kaendlera,
XVIII–wiecznego twórcy figurek z porcelany miśnieńskiej, który tak opisuje jedną
z nich: Wędrowny dentysta: Lekarz dentysta, albo krzykacz jarmarczny ubrany w dużą
perukę poleca swoje medykamenta. Obok niego stoi stół, na nim siedzi małpka trzymająca
w łapkach lekarstwa a obok stołu w śmiesznej pozycji arlekin w kapeluszu trzymający zioła.
Krzykaczowi jarmarcznemu udało się ściągnąć pacjenta na podium, ażeby temu pożałowania godnemu człowiekowi, wsunąć ząb przy akompaniamencie grubych żartów. Cudotwórca
ten stoi triumfując i pokazuje publiczności usunięty ząb. Podczas tego chłop siedzi z żałosną
miną trzymając w jednym ręku miskę a drugą obmacując lukę zębową358.
Miejsce pracy
Usuwanie zębów odbywało się bądź pod gołym niebem, bądź w pomieszczeniu.
W pierwszym przypadku wykorzystywano zwykle większe zgromadzenia ludzi, np. jar
marki lub odpusty. Dentysta zatrudniał wtedy m.in. trębaczy, linoskoczków, muzykan
Z. Kossakowska, B. Majewska–Maszkowska, Umowy Izabelli Lubomirskiej z lekarzami, zawarte na
przełomie XVIII i XIX wieku, „Archiwum Historii Medycyny” 25 (1962), s. 77.
355
S. Sokół, Historia chirurgii w Polsce. Cz. 1. Chirurgia okresu cechowego, Wrocław 1967, s. 12;
Z. Pankiewicz, Pomoc dentystyczna..., s. 758; idem, Pogląd..., s. 25; idem, Dentystyka europejska...,
s. 115.
356
B. W. Weinberger, Did dentistry evolve from the barbers, blacksmiths or from medicine?, „Bulletin of
the History of Medicine” 8 (1940), s. 1006; J. de Paiva Boléo, Santa Apolónia. �����������������������
Estudo histórico e iconográfico, Lisboa 1960, s. 27; Z. Pankiewicz, Pomoc dentystyczna..., s. 758; idem, Pogląd..., s. 25.
357
K. Sudhoff, op. cit., s. 188; Z. Pankiewicz, Pomoc..., s. 758; idem, Pogląd..., s. 26; A. Arthaber,
Dizionario comparato di proverbi e modi proverbiali in sette lingue, Milano 1991, s. 405.
358
Z. Pankiewicz, Dentystyka europejska..., s. 116; idem, Pogląd..., s. 27.
354
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tów, których zadaniem było zwrócenie uwagi przechodniów. Czasami heroldowie
oznajmiali, że do miasta przybył sławny na cały świat lekarz359.
Zabiegi odbywały się na specjalnie wybudowanym podium zbitym z desek i umiesz
czonym zwykle na beczkach360 lub, jeśli dentysta nie był zamożny, praktykował bez
owej platformy, wprost na ziemi361. Aby zapewnić w miarę komfortowe warunki, „ga
binet” sytuowano pod rozłożystym drzewem362 lub rozkładano duży parasol363, tudzież
płócienny daszek364.
Ekstrakcja zębów mogła się także odbywać w gabinecie dentysty365, w zwykłym po
mieszczeniu (izbie domu lub karczmy)366 lub w innym miejscu trudnym do identyfikacji367.
W tego typu przypadkach dbano o to, by krzesło ustawić blisko okna368 lub świecy369.
Wygląd dentysty
Dentysta często wyróżniał się z tłumu przez swój ekstrawagancki (wielobarwny,
czasami egzotyczny) strój370 lub nosił wręcz kostium teatralny371. Za nakrycie głowy
służyły proste furażerki372, toczki futrzane373 lub kapelusze z piórami374. Zdarzali się też
dentyści bez nakryć głowy375. Niektórzy wyróżniali się wąsami376 i/lub brodami377.
Ubiór dopełniała przytroczona szpada378, sakiewka379 oraz specyficzny futerał na
narzędzia dentystyczne380. Złoty, gruby i dobrze widoczny łańcuszek z medalionem

Ibidem, s. 28.
Aneks A, numery: 43, 44, 54, 68, 71, 74, 75, 76, 77, 78, 89, 91, 92, 93, 94, 95.
361
Ibidem, numery: 8, 9, 14, 19, 21, 25, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 45, 46, 57, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 68,
70, 73, 90.
362
Ibidem, numery: 40, 43, 59, 70.
363
Ibidem, numery: 44, 45, 46, 64.
364
Ibidem, numery: 33, 57, 78, 89, 93.
365
Ibidem, numery: 12, 18, 24, 29, 30, 31, 36, 41, 42, 47, 48, 50, 52, 56, 63, 82, 85.
366
Ibidem, numery: 49, 60, 61, 62, 83.
367
Ibidem, numery: 1, 3, 4, 5, 6, 11, 13, 16, 20, 23, 26, 28, 37, 55, 58, 72, 79, 81, 84, 86.
368
Ibidem, numery: 12, 16, 18, 29, 36, 41, 42, 47, 49, 59, 60, 61, 62, 85.
369
Ibidem, numery: 23, 55.
370
Ibidem, numery: 13, 20, 36, 37, 38, 45, 46, 47, 48, 49, 61, 64.
371
Ibidem, numery: 76, 78, 88, 94.
372
Ibidem, numery: 25, 27.
373
Ibidem, numery: 47, 48, 50, 52.
374
Ibidem, numery: 19, 28, 37, 40, 54, 56, 65, 78, 88, 89, 92.
375
Ibidem, numery: 1, 12, 20, 23, 24, 26, 36, 38, 59, 61, 62, 68.
376
Ibidem, numery: 3, 11, 16, 17, 20, 22, 23, 24, 28, 34, 38, 39, 40, 45, 47, 48, 49, 50, 52, 56, 57,
63, 65, 66, 70, 73, 78, 84, 88, 89, 90, 94.
377
Ibidem, numery: 1, 3, 12, 13, 16, 17, 22, 23, 24, 52, 57, 73, 84, 88.
378
Ibidem, numery: 11, 16, 24, 64, 67.
379
Ibidem, numery: 9, 14, 22, 30, 37.
380
Ibidem, numery: 17, 30, 36, 37, 38.
359
360
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świadczył o zamożności balwierza381, zaś naszyjnik z wcześniej wyrwanych zębów pod
kreślał znajomość sztuki lekarskiej382.
Usytuowanie pacjenta
Na większości obrazów pacjent siedzi zwykle na krześle383 lub taborecie384. Zdarza
ją się jednak przedstawienia, na których chory siedzi na desce, platformie385, ławce386,
beczce387 lub na ziemi388. Na niektórych przedstawieniach krzesło ma oparcia na łok
cie389; oparcia na nogi pojawią się dopiero w XIX w.
Czasami zdarzało się, że pacjent stał390.
Usytuowanie dentysty
Dentyści prawie zawsze pracowali stojąc. Znajdowali się bądź przed pacjentem391,
bądź też za nim392. Na pojedynczych przedstawieniach klęczeli393, siedzieli za pacjen
tem394 lub... na koniu395. Zwykle w prawej ręce trzymali kleszcze, lewą zaś przytrzymy
wali głowę lub rękę pacjenta396. Czasami byli mańkutami397.
Pomocnicy dentysty
Zakres czynności pomocników lekarza był bardzo zróżnicowany. Jedni z nich trzy
mali wijącego się z bólu pacjenta398, inni podawali instrumenty medyczne399, grali na

Ibidem, numery: 23, 24, 40.
Ibidem, numery: 17, 22, 28, 84.
383
Ibidem, numery: 12, 18, 20, 21, 23, 26, 28, 30, 31, 42, 44, 45, 47, 49, 54, 57, 73, 79, 85.
384
Ibidem, numery: 29, 36, 37, 40, 41, 46, 59, 63, 66, 68, 80, 84.
385
Ibidem, numery: 38, 74, 78, 81, 83, 88, 89
386
Ibidem, numery: 13, 60, 65, 90.
387
Ibidem, numer 67.
388
Ibidem, numery: 9, 14.
389
Ibidem, numery: 12, 18, 20, 21, 23, 28, 30, 42, 44, 47, 49, 54, 79, 85.
390
Ibidem, numery: 11, 39, 58, 82, 86.
391
Ibidem, numery: 11, 16, 18, 19, 25, 26, 36, 37, 45, 47, 67, 72, 73, 79, 82, 84, 85, 91.
392
Ibidem, numery: 9, 12, 14, 20, 21, 24, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48,
49, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 71, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 92,
94.
393
Ibidem, numer 88.
394
Ibidem, numer 64.
395
Ibidem, numer 39.
396
Ibidem, numery: 11, 12, 14, 18, 20, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45,
46, 47, 48, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 72, 73, 74, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86, 89, 90,
91, 92, 94.
397
Ibidem, numery: 16, 19, 21, 33, 44, 49, 62, 70, 71, 75, 78, 81.
398
Ibidem, numery: 1, 8, 18, 21, 30, 31, 56, 66, 79, 80.
399
Ibidem, numery: 6, 41, 29, 30, 60, 71.
381
382
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gitarze, kobzie lub trąbce, by ściągnąć kolejnych klientów oraz zagłuszyć jęki pacjen
ta400, jeszcze inni trzymali świece401 lub szkatułkę z pieniędzmi402.
Widzowie
Zazwyczaj ekstrakcja zębów odbywała się wśród licznie zgromadzonych widzów:
byli to albo zwykli gapie, którzy całe zajście postrzegali jako dobrą zabawę, albo też
ewentualni pacjenci czekający na swoją kolej. Czasami zdarzały się kradzieże. Ofiarą
złodzieja mógł paść pacjent walczący z bólem podczas ekstrakcji (wyciągano pieniądze
z sakiewki lub jajka z koszyka)403 lub zaintrygowany przedstawieniem widz (łupem były
pieniądze z sakiewki lub kaczka z koszyka)404.
Cierpienie
Na anonimowej rycinie z 1582 r. pod wizerunkiem rwacza zębów widnieje nastę
pujący napis: Kiedy wyrywam komuś ząb i zadaję ból, on sika w swoją koszulę i jego twarz
zmienia kolor. Trzem lub czterem pomocnikom każę trzymać najgorszych pacjentów, bowiem
skoro ja zadaję ból to oni mogliby mnie pobić405. Inne oznaki cierpienia przy usuwaniu
zębów to: malujący się grymas lub wręcz przerażenie na twarzy406, gestykulacja (czasa
mi kurczowo zaciśnięte dłonie)407, podnoszenie nóg408 oraz strużka krwi spływająca po
brodzie pacjenta409.
Więcej światła na praktykę wędrownych dentystów rzucił Pierre Fauchard (daty
urodzin i śmierci są sporne), pionier nowoczesnej dentystyki, autor wybitnego dzieła Le
Chirurgien dentiste au traité des dents z 1728 r. (I wydanie w 1731 r.). Pisał on m.in.: Jeśli
istniałyby sekrety, dotyczące łatwego wyrywania zębów, jak to operujący na skrzyżowaniach
dróg i na placach publicznych usiłują wmówić ludziom, to zgadzam się, że zapłaty za nie nigdy
dość. (...) Ci ludzie mieli tylko jedną własną metodę fascynowania publiczności: trud jaki podjąłem, by odkryć tajemnicę tych oszustów, przyniósł mi oświecenie i wyjawił mi ich szalbierstwa.
Cała ich zręczność polega na złowieniu kilku nieszczęśników, którzy wmieszają się w motłoch,
podatny na obietnice doświadczonego oszusta. Fałszywi, opłaceni chorzy, pojawią się w dowolnym czasie i domniemany dentysta, który trzyma w ręce wyrwany uprzednio ząb zawinięty
w cienką błonkę, ubarwioną krwią kury czy jakiegoś innego zwierzęcia, wprowadza swoją rękę
Ibidem, numery: 9, 46, 73.
Ibidem, numer 23.
402
Ibidem, numer 45.
403
Ibidem, numery: 11, 42.
404
Ibidem, numery: 14, 66.
405
A. i P. Baron, op. cit., s. 72.
406
Aneks A, numery: 13, 23, 24, 28, 40, 41, 42, 60, 61, 90, 91.
407
Ibidem, numery: 20, 23, 28, 29, 30, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 60, 61, 64, 65, 70, 74, 77, 78,
90, 91, 92, 94.
408
Ibidem, numery: 39, 40, 56, 64, 90, 91, 92.
409
Ibidem, numer 20.
400
401
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do ust fałszywego chorego i tam pozostawia trzymany przez siebie ząb, po czym wystarczy tylko,
że go dotknie źdźbłem słomy, czy końcem swojego miecza. Może też tylko zadzwonić dzwoneczkiem przy uchu domniemanego pacjenta, a ten wtedy zgryzie to, co mu włożono w usta, wypluwając następnie krew i zakrwawiony ząb (...) Jeśli ktoś z tłumu, zwiedziony tym fortelem,
wystąpi i będzie chciał, by usunięto mu ząb, a odpowiednia sztuczka nie da się zastosować,
wędrowny dentysta znajdzie szybko jakąś wymówkę, nie omieszka domniemywać, że opuchlizna jest za duża, że należy poczekać. (...) Ci rzekomi dentyści zapewniają, że bez pomocy
pewnej sumy nie zdołają nikogo uzdrowić410.
W Rzeczypospolitej usuwanie zębów było znacznie mniej wyrafinowane, o czym
świadczą choćby staropolskie facecje: W Luboszu był konował niedaleko Pniew. Podjął się
babie ząb wyrwać. Uwiązał go powrozkiem, przywiązał do haka niby kobyłę. Rozpalił żelazo, bieży prosto do baby, ona się zląkłszy cofnie się i tak się ząb wyrwał411.
Umiejętności cudzoziemskich cyrulików także nie stały na najwyższym poziomie,
czego wyraz daje taka oto Powiastka: Jako powiadają, poszedł chłop do cerulika Niemca,
aby mu ząb wyrwał. Niemiec cerulik nie natrafił na ząb chory, wyrwał mu zdrowy jeden,
potem i drugi, aż ledwo do trzeciego zęba chorego trafił. Gdy chłop na cerulika takiego do
urzędu skarżyć się chce iść, aż mu mówią: „Nie chciej się skarżyć, bo jak się dowiedzą, że ci
trzy, nie jeden wyrwał ząb, to musisz od wszystkich trzech zębów płacić412.
Nieudane ekstrakcje nie były tylko domeną wędrownych cyrulików. S. Beimler
pisał: miałem (...) na pewnej znacznie dystyngowanej damie przykład, która lubo umiejętnego i skrzętnego cerulika do wyrwania zęba sprowadziła; z tym wszystkim razem z zębem
kawałka szczęki się pozbywszy w śmiertelną kości spruchniałość i kancerowanie zapadła413.
Usunięcie zęba często kończyło się krwawieniem, niekiedy bardzo obfitym: Jeśli
hemorragia — pisał W. Kłossowski — skutkowana jest zerwaniem korzonków i gdy jest
pewność, że pochodzi z gałęzi arteryj, która przedtem donosiła posiłek zębowi, potrzeba rozważyć skąd krew wychodzi414. Po zlokalizowaniu miejsca krwotoku należy ową jamę wydającą krew zatamować płatuszkami, flejtuszkami415. Zdarzały się jednak przypadki z du
żymi powikłaniami: Gdy sobie pewna dama kazała ząb wyrwać zapadła na tak wielką
hemorragię, iż prawie na brzegu grobu stanęła. Krwi nic nie mogło zastanowić, trochę koperA. i P. Baron, op. cit., s. 164.
Dawna facecja..., s. 440. Zob. też: M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej, Warszawa 1891, s. 150–151.
412
Dawna facecja..., s. 404. Podobną przygodę przeżył Ryszard Kapuściński: A więc 9 maja 1945 roku
byłem w Otwocku, bolał mnie ząb, poszedłem do dentysty. Nie był pewny który, więc dla świętego spokoju
usunął mi trzy za jednym szarpnięciem, bez znieczulenia. Szedłem potem ulicami miasta, przez megafony
nadawano komunikaty o zwycięstwie nad faszyzmem, ludzie się cieszyli, a mnie łzy leciały po twarzy. — Ze
szczęścia? — spytała jakaś kobieta. — Jakie tam szczęście?! Wyrwali mi trzy zęby! (J. Mikołajewski,
Sentymentalny portret Ryszarda Kapuścińskiego, Kraków 2008, s. 9).
413
S. Beimler, op. cit., s. 264.
414
W. Kłossowski, op. cit., s. 516.
415
Ibidem.
410
411
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wasu naturalnego startego na proszek, złożonego w komóreczkę z bawełną, którą przytrzymywano palcem, zastanowiło w przeciągu niezupełnej godziny. Pewien człowiek, który miał
jeden ząb spróchniały, bardzo wiele cierpiał na fluxyę, skutkiem od owego zęba. Kazał go
sobie wyrwać, ale nie można było zastanowić hemorragi, która trwała aż do śmierci416.
Podróżujący w XVIII w. po Polsce Friedrich Schulz poświęcił obszerny passus
swych wspomnień lekarzom i rwaczom zębów, boleśnie obnażając ich mierne przygo
towanie medyczne: Doktorowie i chirurgowie w Polsce są czasem i Polacy, ale większa ich
część składa się z cudzoziemców. Ci uczą się w uniwersytetach Halli, Frankfurtu, Berlina
i Wiednia, a po ukończeniu nauk osiadają w kraju lub wchodzą w służbę możnych; ale rzadko mogą się wsławić we własnym kraju, który choruje na upodobanie do rzeczy i ludzi obcych daleko silniej niż którykolwiek inny. Obcy lekarz lub chirurg dość by jedną lub dwie
szczęśliwe dopełnił kuracje, wyrywają go sobie z rąk do rąk (szczególnie w wielkim świecie)
i chwile jego ważą na dukaty. Często ci tak wysoko cenieni lekarze są awanturnicy, którzy
uczyli się wszystkiego prócz medycyny, a w ojczyźnie własnej, dla złej reputacji i lada jakiego
leczenia, rady sobie dać nie mogli; tu zaś przez magnatów na los szczęścia wypisani zostali
lub w drodze przez nich zabrani do Polski itp. Dlatego szeregi lekarzy w Polsce składają się
z wszystkich niemal europejskich narodowości, Anglików, Włochów, Francuzów, szczególniej Niemców ze wszystkich państwa części. Cała ta czereda pracuje tu żwawo, często beż
żadnych patentów i świadectw. Niektórzy świecą lat parę i nagle strąceni padają, gdy im się
para kuracyj znacznych nie powiedzie lub nowy jaki cudowny lekarz się zjawi, który ich
sławę zaćmi; inni znowu, co niedawno jeszcze obcęgami rwali zęby ze szczęk najpospolitszych, a pigułkami niepokoili robaki ubogich dzieci mieszczańskich, przyjeżdżają się nagle
angielskim powozem z pałacu do pałacu a imię ich najarystokratyczniejsze i najpiękniejsze
powtarzają wargi.
Między chirurgami jest wielka liczba Francuzów, których wzywają w pewnych szczególniej wypadkach... a że ich się wiele trafia i że w takim razie opłaca się staranie i dyskrecję
sowicie, wychodzą oni bardzo dobrze. Tejże narodowości jest mnogość zęborwaczy, którzy
objeżdżają całą Polskę od jednego dworu szlacheckiego do drugiego. Szczęściem by było,
gdyby tylko zębów pilnowali, ale — co się samo z siebie rozumie — dają się za wielkich lekarzy, chirurgów i leczą wszystko, co się zdarzy, od jeźdźca począwszy do konia. Szkody,
jakie wyrządzają, tym są większe, że tu żadna policja lekarska nad tym nie czuwa. W Warszawie nie ma jej ani cienia. W czasie sejmu konstytucyjnego chciano założyć kolegium medyczne, ale członkowie jego przyszli byli tak ze sobą sprzeczni, ich projekta i zasady tak się
nie zgadzały, sprzeciwili się sobie tak namiętnie walcząc, iż łatwiej by pono było Szczęsnego
Potockiego z Ignacym pogodzić niż ich do porozumienia przywieść417.

Ibidem, s. 518.
F. Schulz, Podróże Inflantczyka z Rygi do Warszawy i po Polsce w latach 1791–1793, [w:] Polska
Stanisławowska w oczach cudzoziemców, oprac. i wstępem poprzedził W. Zawadzki, Warszawa 1963,
t. 2, s. 604–606.
416
417
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Fakt usuwania zębów czasami zamieszczany był w pamiętnikach lekarzy. Walenty
ze Stargardu, zwany Reszką, lekarz biskupa łuckiego Pawła Holszańskiego, pod datą
1/2 listopada 1512 r. zapisał: Extraxi dentem cuidam Joanni nomine Jaroczky famuli rev.
Luceoriensi (Usunąłem ząb pewnemu Janowi zwanemu Jarecki, słudze najczcigodniejszego
łuckiego)418.
O powszechności ekstrakcji (także nie do końca udanych) świadczy zapis w roz
mówkach niemiecko–polskich Nicolausa Volckmara, wydanych pierwszy raz w Toru
niu w 1612 r.:
Die Zähne thun mir wehe, und sonderlich der Backenzahn.
Zęby mię bolą, a osobliwie trzonowy ząb.


Das ist ein erschreckliche Wehetage, ich wolte ihn lassen ausreisen,
wenn ich wäre als du.
Haniebny to ból, ja bych go dał (dała) wyrwać, by mię tobą dziano
(bych na twym miejscu był).
Mir ist leid wegen des Auges, denn er sitzet gerade unterm Auge.
Boję się dla oka, bo prawie pod okiem siedzi.
Ich wollte ihn lassen ausreisen, so ist er mir entzwei gebrochen.
Chciałem (chciałam) go dać wyrwać, alić mi się przyłomił419.

O profesji dentysty dowiadujemy się także z inwentarzy. W Inwentarzu po śmierci
Jakuba Świerkalskiego z 21 kwietnia 1752 r. znajdujemy zapis: Kleszczyków do zębów
rwania dwoje i pelikan420. Podobną informację spotykamy w Rewizji i taksie rzeczy po
Franciszku Urdzyńskim z 30 grudnia 1779 r.: lewarek do zębów 1; obcążki do zębów 1421.

D. Odontoplastyka
Usunięcie chorych zębów powodowało ulgę w cierpieniu i zarazem pozostawiało
luki w garniturze zębowym. Od starożytności starano się uzupełniać powstałe ubytki.
Uszczypliwe epigramaty Martialisa świadczą o szerokim stosowaniu sztucznych zębów
w antycznym Rzymie:
Kupne zęby i włosy sztukują ci postać.
Cóż z okiem będzie, Leilo? Trudno pono dostać422.
 J. Wiesiołowski, Młode lata doktora Reszki, burmistrza poznańskiego, „Kronika Miasta Poznania”
1 (2001), s. 28, 37.
419
N. Volckmar, Viertzig Dialogi 1612. Źródło do badań nad życiem codziennym w dawnym Gdańsku,
wyd. E. Kizik, Gdańsk 2005, s. 275.
420
Inwentarze majątkowe mieszkańców Kalisza z drugiej połowy XVIII wieku, zebrał i przygotował
do druku W. Rusiński, „Rocznik Kaliski” 7 (1974), s. 201.
421
Inwentarze mieszczan wojnickich 1589–1822, wyd. B. Trelińska, Wojnicz 1995, s. 100.
422
Z. Pankiewicz, Zagadnienia dentystyczne w świetle poezji..., s. 590.
418
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Czemu ma Tais zęby sczerniałe
A Likania śnieżno białe?
Skąd ta różnica, badasz powody?
Co dzieło sztuki, to nie przyrody423.

W czasach nowożytnych za odpowiednio wysoką opłatą można było kupić sztucz
ne zęby. Wykonywano je z kości słoniowej, kości hipopotama, morsa lub z zębów zwie
rząt domowych, zwłaszcza cieląt424.
Istniała też możliwość replantacji zębów ludzkich. Pozyskiwano je z pól bitewnych,
wyrywając martwym żołnierzom, lub kupowano od ubogich425. Ten ostatni sposób
barwnie opisał Wiktor Hugo w Nędznikach: Przechodząc przez rynek, zobaczyła tłum
ludzi otaczający wózek dziwacznego kształtu; na koźle stał jakiś człowiek cały czerwono
ubrany i coś prawił. Był to wędrowny kuglarz–dentysta, który zachwalał publiczności całe
szczęki, lekarstwa, proszki i eliksiry.
Fantyna przyłączyła się do tłumu i śmiała się z innymi, słuchając przemówienia, w którym
koncepty dla gawiedzi mieszały się z wyszukanymi wyrażeniami przeznaczonymi dla słuchaczy
z lepszych sfer. Wyrywacz zębów zobaczył tę ładną, roześmianą dziewczynę i nagle zawołał:
— Panienka ma śliczne zęby. Sprzedaj mi dwie swoje palety, a dam za każdą złotego
napoleona.
— Co to znaczy moje palety? — zapytała Fantyna.
— Palety — objaśnił profesor–dentysta — są to zęby przednie górne, o, te dwa.
— Okropność! — zawołała Fantyna.
— Dwa napoleony! — mruknęła jakaś bezzębna staruszka. — To mi dopiero szczęśliwa
dziewczyna!
Fantyna uciekła zatkawszy uszy, żeby nie słyszeć schrypniętego głosu kuglarza, który wołał
za nią: — Zastanów się, ślicznotko! Dwa napoleony mogą się przydać. Jak się namyślisz, to
przyjdź wieczorem do gospody „Pod Srebrnym Pomostem”. Tam mnie znajdziesz. (...)
— Święty Boże! Ależ to cały majątek! Skąd wzięłaś te dukaty?
— Dostałam — odpowiedziała Fantyna.
I uśmiechnęła się. Blask świecy padł na jej twarz.
Był to krwawy uśmiech. Czerwonawa ślina plamiła kąty warg, między którymi ziała
czarna dziura.
Dwa zęby były wyrwane426.
Więcej szczegółów na temat kosmetyki stomatologicznej podaje L. Perzyna: Z wosku
ugnieć ząb podług proporcyj właśnie takowej jakowego tam niedostaje gdzie go chcesz osadzić,
wziąwszy potem kawałek słoniowej kości lub kawałek zęba morskiego konia, odpiłuj takowy
Ibidem; K. Sudhoff, op. cit., s. 91.
Z. Pankiewicz, Pogląd..., s. 51; A. i P. Baron, op. cit., s. 75.
425
Z. Pankiewicz, Pogląd..., s. 50.
426
W. Hugo, Nędznicy, opracowanie tekstu, posłowie i objaśnienia M. Żurowski, Warszawa 1986,
t. 1, s. 136–138.
423
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ze wszystkim jak ów z wosku był ugnieciony. Gdyby ich zaś kilka w jednym rzędzie niedostawało, możesz ich kilka z jednej sztuki wypiłować w kupie się trzymających, które potem wpuściwszy w puste miejsca między innymi zębami trzymać się będą, albo porobiwszy w nich na
bokach dziurki i przewlokłszy nitkę jedwabną do prawdziwych zębów przymocujesz, jeżeliby
zaś co takowemu osadzeniu przeszkadzało z starych zębów, te albo przypiłować albo powyrywać należy, atoli zęby wprawiane wielkiej czystości wymagają, bo z nich będzie śmierdziało427.
Protezy spełniały funkcje estetyczne i pomagały w mówieniu, lecz były nieprzydat
ne podczas spożywania posiłków. Artur d’Embry w 1605 r. pisał: Ci, którzy mieli sztuczne zęby, wyjmowali je zanim zasiedli do stołu428.
Wspomniany na początku niniejszego artykułu Peter Monau napisał w swej pracy
doktorskiej: To, że są pożyteczne [tj. zęby — przyp. M. W.] do stosowniejszego i trafniejszego formułowania głosu, potwierdza fakt, że można łatwo zauważyć, iż ci, którym wypadły
zęby, przede wszystkim przednie, mają upośledzoną wymowę, seplenią i gwiżdżą, a raczej
syczą429. Dlatego braki w uzębieniu szczególnie dotkliwie odczuwali władcy i politycy.
Poważne problemy z zębami na kilka miesięcy przed śmiercią miał król Szwecji Gustaw
Eriksson Waza (12 V 1496 (?) — 29 IX 1560). Lars Olof Larsson, współczesny biograf
króla, napisał: W górnej szczęce nie miał już zębów, przez co raz po raz dochodziło do infekcji. Dziąsła były nieustannie spuchnięte, sprawiały ból i sączyła się z nich ropa. Efektem tego
było wypadanie kolejnych zębów i powstawanie dziur w dziąśle. W dolnej szczęce miał tylko
dwa zęby trzonowe. Brak zębów sprawiał, że król mówił niewyraźnie i trudno go było zrozumieć430. Problemy z garniturem zębowym skłoniły kanclerza Jana Zamoyskiego (19 III
1542 — 3 VI 1605) do napisania listu (1601 lub 1602 r.) do wybitnego medyka prak
tykującego w Padwie Fabriciusa ab Aquapendente. Kanclerz utyskiwał, że wiele zębów
mu wypadło, zaś reszta już się chwieje: Z tego powodu głos mój jest zbyt krzykliwy, mowa
jakby przytłumiona, nie donosząca wszystkiego dokładnie do uszu słuchaczy. Urząd zaś mój
i rodzaj mego stanowiska wymagają nieodzownie tego, bym przemawiał często bądź to do
senatu, bądź do stanów, bądź wreszcie do żołnierzy431.
Prezydent Jerzy Waszyngton (11/22 II 1732 — 14 XII 1799) stracił wszystkie swo
je zęby do 57. roku życia. Francuski dentysta wykonał mu sztuczną szczękę z kła noso
rożca. Mimo że potem wykonano dla niego jeszcze kilka takich szczęk, nie był z nich
zadowolony. Były zbyt ciężkie i niewygodne, dlatego prezydent unikał publicznych wy
stąpień i rzadko się uśmiechał się z obawy przed wypadnięciem szczęki432.
Ubytki w uzębieniu były powszechne. Sensację zaś budziły osoby starsze, którym
udało zachować się wszystkie swoje zęby. W końcu XVIII w. europejska prasa donosi
427
428
429
430
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432

L. Perzyna, Nauki..., t. 2, s. 192–193.
A. i P. Baron, op. cit., s. 76.
P. Monavius, op. cit., s. 134.
L. O. Larsson, Gustaw Waza. Ojciec państwa szwedzkiego czy tyran?, Warszawa 2009, s. 405.
S. Łempicki, Renesans i humanizm w Polsce. Materiały do studiów, Kraków 1952, s. 307.
L. Pastusiak, Anegdoty prezydenckie, Warszawa 1991, t. 1, s. 26.
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ła o Portugalczyku Verisiusie Nogunni, który zmarł 30 VI 1786 r., w wieku 117 lat,
i wszystkie swe zęby i włosy, z których kilka tylko było zbielonych zabrał z sobą do grobu433.

VI. Święta Apolonia — patronka cierpiących
na choroby zębów i dentystów
Doktor medycyny i teologii Jacek Augustyn Łopacki w liście do Francesco Roncalliego
Parolino z 14 sierpnia 1744 r. tak określił stan sztuki lekarskiej w Polsce: ponieważ tutaj
słabo się rozwijały studia lekarskie, nie bez przykrości spostrzegamy, że za lekarza podaje się
byle prostak, laik, Żyd, mnich, kuglarz, balwierz i stara baba; dzięki temu bardzo niewielu
mądrych uprawia tę sztukę metodycznie i rozumowo434.
Działalność znachorów lub owych starych bab opierała się często na magii. Ucieka
no do tzw. zamawiania, które polegało na wypowiadaniu formuł w określonych miej
scach435. O wschodzie słońca powinno stanąć się przy czarnym bzie i powiedzieć: Bzie,
bzie, weź moje bolenie pod swoje korzenie436. Stojąc zaś przy dębie, mówiło się: Powiedz
mi, powiedz znów, kochany dębie, jakim sposobem leczyć zęby w mojej gębie437. Ból ponoć
także przechodził, gdy bolący ząb był trzy razy naciśnięty palcem zmarłego człowieka
i wyrecytowano zdanie: Weź ból mój sobie do grobu w imię Ojca i Ducha Amen438.
Nic dziwnego, że na takie zachowanie lepiej wykształceni ludzie kręcili głowami z po
litowaniem. J. K. Haur zachęcał do stosowania lekarstw prostych gospodarskich poprzez de
precjację guseł: Dlatego o tej materiej piszę, aby się ludzie prości wiejscy wszelkiego uchronili na
zdrowiu niebezpieczeństwa, aby się ladaiakiemi i zakazanemi gusłami, szeptami, zaklinaniem,
zażegnaniami, wiedźbiastwy i żadnemi zgoła nie bawili czarami, ani poczwarami i bałamuctwy,
które w tym między niemi znajdują się szatańskie, pogańskie, a nie chrześcijańskie postępki439.
Trudno wyobrazić sobie bardziej chrześcijańskie postępki jak modlitwy. S. Szpilczyński zwró
L. Lafontaine, O prawdziwej wartości sztuki lekarskiej, „Dziennik Zdrowia dla Wszystkich Sta
nów” 1 (1801), s. 20–21.
434
S. Konopka, Medycyna w Polsce w połowie XVIII wieku w świetle listu Jacka Augustyna Łopackiego,
„Archiwum Historii Medycyny” 20 (1957), s. 160; Z. Gajda, Jacek Augustyn Łopacki. Studium z dziejów kultury medycznej w Krakowie w XVIII wieku, Wrocław 1969, s. 55.
435
Leczeniem zębów przez „zamawianie” zajmował się m.in. słynny hiszpański konkwistador Fran
cisco de Aguirre (A. Tarczyński, Ruchliwość społeczna i geograficzna hiszpańskich konkwistadorów XVI
wieku, Bydgoszcz 2004, s. 82).
436
 M. Udziela, op. cit., s. 151; G. Jarząb–Bastowa, op. cit., s. 556; W. Piotrowski, Medycyna polska
epoki kontrreformacji (1600–1764), Jawor 1996, s. 76.
437
W. Piotrowski, op. cit., s. 76.
438
G. Jarząb–Bastowa, op. cit., s. 556. Zob. też: Z. Libera, Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy
gminna fantazja?, Wrocław 1995, s. 29, 76, 147, 215.
439
 J. K. Haur, Skład abo skarbiec znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiej, Kraków 1693, s. 379;
J. Partyka, „Skład abo skarbiec...” Jakuba Kazimierza Haura jako źródło do badań nad społeczeństwem
staropolskim, „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” 40 (1996), s. 85.
433
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cił uwagę, że stosowanie zabiegów, podobnie jak samych leków wydawało się czymś zgoła niepotrzebnym w obliczu potęgi Boga. Korzystanie z rad lekarzy poczytywano za brak zaufania do
Boga, nawet za grzech, uważano bowiem, że Stwórca nieba, ziemi i wszystkich żyjących istot
dzierży w swoich rękach losy każdego, najbardziej nawet upośledzonego człowieka440.
W związku z tym już od średniowiecza w klasztorach tworzono „apteki świętych”,
czyli spisy schorzeń lub narządów ciała z przyporządkowanymi do nich świętymi. Według
jednego z takich wykazów, chorobami zębów zajmowało się 21 Niebieskich Uzdrowicie
li441 . Najbardziej znani to: Krzysztof, Egmont, Piotr, Rygobert, Medard (biskup Noyon),
Ida z Navalle, Roch, Dalmacy, Dionizy, Izabella węgierska, Błażej (biskup Sebasty w Ar
menii; patron przeciw chorobom gardła), Klemens, Antoni, Ceranjusz (biskup Paryża),
Mikołaj, Apolinary, Engelmund, Farailda z Gandawy i Osmund (siostrzeniec Wilhelma
Zdobywcy)442. Jednak najpopularniejszą patronką cierpiących na bóle zębów była
św. Apolonia. O jej męczeńskiej śmierci (passio Apollonis) dowiadujemy się z Historii kościelnej Euzebiusza z Cezarei, który zamieścił list biskupa Aleksandrii Dionizego do bisku
pa Antiochii Fabiusza o zamieszkach w Aleksandrii (Alexandrea ad Aegyptum) w 249 r.
(VI, 41, 7): Pochwycili również Apolonię, dziewicę już sędziwą, a wiele naonczas poważaną.
Uderzając ją w szczęki, wybili jej wszystkie zęby, z potem wznieśli stos przed miastem i grozili,
że ją żywcem spalą, jeśli z nimi razem okrzyków bezbożnych wydawać nie będzie. Ona się przez
krótki czas wymawiała, a potem gotowa na ofiarę, sama się w ogień rzuciła i spłonęła443.
Inna wersja, znacznie mniej znana, mówiła, że przyszła męczenniczka o imieniu
Dina żyła w czasach cesarza Juliana Apostaty i była córką senatora Apoloniusza. Se
natorowi przyśnił się anioł, który polecił mu, aby przyjął chrzest. Apoloniusz wykonał
to polecenie razem z córką, która przyjęła imię Apolonia. Cesarz, dowiedziawszy się
S. Szpilczyński, Z dziejów przesądu i zabobonu w lecznictwie, Warszawa 1956, s. 15–16. W podob
nym duchu pisał Vito Fumagalli: Wiele chorób było bezpośrednią, nierzadko natychmiastową konsekwencją stanów psychicznych wywołujących trwogę, załamania, silne i niespodziewane napady lęku. Tak
zwany pozorny paraliż, deformujący skurcz kończyn, ich nagłe zdrętwienie, do którego dochodziło np. na
widok budzących strach relikwii, ustępował, gdy dotknięty takimi przypadłościami pomodlił się na grobie
świętego lub jeszcze za jego życia miał kontakt z jego uzdrowicielską mocą. W średniowieczu święty był
najskuteczniejszym lekarzem, i to nie tylko zdaniem duchownych, także w rzeczywistości, bo wywołane jego
widokiem, relikwiami czy jego słowem silne wzruszenia wstrząsały duchem i ciałem wielu ludzi i w efekcie
przywracały im zdrowie (V. Fumagalli, Świt średniowiecza, Gdańsk 2003, s. 35–36).
441
K. Ostrowski, O czarach, znachorach i lecznictwie, Warszawa 1955, s. 69.
442
Anonim, Kult zęboleczniczy do Świętych Pańskich, „Wiadomości Dentystyczne” 11 (1934),
s. 55–56; Ch. D. O’Malley, J. B. de C. M. Saunders, St. Apollonia. Patroness of Dentistry, „Journal of
the American College of Dentists” 6 (1945), s. 103–104; R. Cammilleri, Wielka Księga Świętych
Patronów, Kielce 2002, s. 159–160; J. Jagla, Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa
i chorób człowieka. Ikonografia „Patronów od chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej
XIV–XVII w., Warszawa 2004, s. 66; R. Donnelly, St. Apollonia: The Patron Saint of Dentistry, „Jour
nal of the History of Dentistry” 53 (2005), s. 97–100.
443
Euzebiusz z Cezarei, Historia kościelna. O męczennikach palestyńskich, z greckiego tłum., zaopa
trzył wstępem, objaśnieniami, skorowidzami ks. A. Lisiecki, Kraków 1993, s. 294.
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o tym, rozkazał zabić Apoloniusza, zaś jego córkę rzucił bestiom na pożarcie (damnatio
ad bestias). Jednak zwierzęta położyły się potulnie u jej stóp. Rozwścieczony cesarz po
lecił wyrwać jej wszystkie zęby, a niedługo potem, gdy zobaczył, że Apolonia modli się
żarliwie, kazał wyciąć jej język i połamać szczęki, a na koniec przebić ją mieczem444.
Relacja o męczeńskiej śmierci Apolonii przeniknęła na Zachód i weszła do kanonu
martylologiów łacińskich. Pierwotnie jej wspomnienie obchodzono 20 lutego, potem
zaś, aż po czasy współczesne, 9 lutego.
Imię Apolonia wywodzi się z języka greckiego, gdzie pierwotnie Apollonia było nazwą
kilku miast, nadawaną ku czci boga Apollona (Apollwn), ojca Asklepiosa (Asklh−
pioV) — boga medycyny445. Z gramatycznego punktu widzenia Apollonia jest przymiotni
kiem rodzaju żeńskiego — „należąca do Apollona”. Jako imię może pochodzić od miasta
(np. wyzwoleńcy) lub dla upamiętnienia urodzin w dniu poświęconym Apollonowi446.
Grafie imion są różne, zależne od regionu, w którym jest czczona. W języku pol
skim pojawia się w 1370 r. w formie Apolonija lub Polonija. Obecnie zaś zawsze w po
staci Apolonia447. W języku francuskim znane są grafie: Apolinne, Apoline, Apollo
ine, Apollonie, Apolline, Pollonie, Polline. Najczęściej używane są dwie pierwsze
formy448. W języku hiszpańskim jest to zwykle Apolónia lub Polónia449; w języku an
gielskim i włoskim — Apollonia450. Tak samo w języku niemieckim, przy czym istnieje
także imię Ploni451. W języku portugalskim, jak ustalił Avelino de Jesus da Costa, po
jawia się po raz pierwszy w dokumencie z 1337 r. w wersji Santa Apeloinha. Inne grafie
to: Apolonia, Apelonia, Appolonia, Apollonia, Aplonia, a nawet Santa Pulinária452.
Według biskupa Dionizego, Apolonia rzuciła się na stos i spłonęła żywcem. Wy
nikałoby z tego, że jej relikwie byłyby stosunkowo nieliczne. W rzeczywistości sytu
acja przedstawiała się inaczej. Do najwcześniejszych miejsc kultu należały: kościół
Marii Magdaleny w Aachen, katedra w Trewirze (relikwie od 1196 r.) oraz dwie
świątynie w Szwajcarii, a mianowicie w Rathausen (od 1259 r.) i w Heiligenbergu
(od XIII w.)453. Najwięcej relikwii św. Apolonii znajduje się w Rzymie. W kościele
H. Dorski, Św. Apolonia, patronka cierpiących na bóle zębów, „Czasopismo Stomatologiczne”
1 (1948), s. 39; W. Bruck, Das Martyrium der Heiliger Apollonia und seine Darstellung in der bildenden
Kunst, Berlin 1915, s. 11–12.
445
P. Grimal, Słownik mitologii greckiej i rzymskiej, Wrocław 1987, s. 44–45.
446
H. Fros, F. Sowa, Księga Imion Świętych, Kraków 1997, t. 1, kol. 247–248.
447
Ibidem, kol. 248.
448
J. de Paiva Boléo, Santa Apolónia. Estudo histórico e iconográfico, Lisboa 1960, s. 26; H. Fros,
F. Sowa, op. cit., kol. 248.
449
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 26.
450
Ibidem, s. 26; H. Fros, F. Sowa, op. cit., kol. 248.
451
Ibidem.
452
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 26.
453
 J. Jagla, op. cit., s. 286–287. Non vidi: W. Bulk, St. Apollonia. Patronin der Zahnkranken. Ihr Kult
und Bild im Wandel der Zeit, Münster–Westfalen 1967.
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Matki Boskiej Większej (Santa Maria Maggiore) jest jej głowa, w kościele św. Waw
rzyńca za Murami (San Lorenzo fuori le Mura) — jedno ramię, w kościele św. Błaże
ja — część żuchwy454. Fragmenty szkieletu świętej są także w Bolonii, Tortonie
i Volterra455. Zęby zaś zostały rozproszone po różnych klasztorach: Araceli, Santa
Maria do Campo de Marti, Santa Cecília in Transtevere456. Części szkieletu znajdu
ją się także w kościele św. Rocha (Săo Roque) w Portugalii oraz w lizbońskich ko
ściołach: Matki Boskiej (Madre de Deus) i świętych Jakuba i Marcina (Săo Tiago
e Săo Martinho)457.
Jej zęby znajdują się też w kościele w Plasencia nad rzeką Jerte w Hiszpanii oraz w klasz
torach w Lille, Artois, Namur, Cambray458 i w kościele w Blaye nad Garonną, 38 km od
Bordeaux we Francji. O tych ostatnich relikwiach wspomina w swej relacji z podróży po
Europie w II poł. XV w. Mikołaj von Popplau, mimo że w Blaye nigdy nie był459.
Liczba zębów rozproszonych po świecie, a przypisywanych św. Apolonii wielokrot
nie przekracza stan liczebny właściwy człowiekowi. Zapotrzebowanie na relikwie było
tak duże, że dopuszczano się zwykłych fałszerstw. Dlatego też papież Pius VI460 rozka
zał, by zebrano zęby znajdujące się w różnych świątyniach we Włoszech, o których
mówiono, że należą do św. Apolonii. Zęby te wypełniły ćwierć korca, po czym papież
polecił wrzucić je do Tybru461.
Z wyjątkiem części szkieletu, znajdujących się w kościołach w Rzymie, i być może,
z wyjątkiem relikwii z kościoła św. Rocha — ze względu na ogromne wpływy, jakie
miał w Rzymie król Portugalii Jan V (1706–1750) — większość relikwii św. Apolonii
ma wątpliwą proweniencję462.
Kult świętej jest rozpowszechniony w Bawarii, Austrii, Francji, Hiszpanii, Belgii,
Holandii, Luksemburgu i Włoszech. W Styrii i na Morawach istnieje zwyczaj zacho
wywania postu 9 lutego w intencji uchronienia się od bólu zębów przez najbliższy

 J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 28; M. Łysiak, M. Łysiak–Seichter, Apolonia z Aleksandrii — zraniona uzdrowicielka, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 70 (2007), s. 122.
455
H. Dorski, op. cit., s. 39; W. Bruck, op. cit., s. 15; Ch. D. O’Malley, J. B. de C. M. Saunders,
op. cit., s. 108.
456
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 28; Ch. D. O’Malley, J. B. de C. M. Saunders, op. cit., s. 108.
457
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 28.
458
Ibidem, s. 28; W. Bruck, op. cit., s. 16.
459
Opisanie podróży Mikołaja von Popplau rycerza rodem z Wrocławia, tłum., opatrzył przedmową
i komentarzami P. Radzikowski, Kraków 1996, s. 122. Na temat Mikołaja von Popplau zob.: P. Ra
dzikowski, Niclas von Popplau — horyzont geograficzny człowieka w przededniu wyprawy Kolumba, [w:]
Dyplomacja. Polityka. Prawo. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Henrykowi Kocójowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. I. Panic, Katowice 2001, s. 377–382.
460
Pius VI (Gian Angelo Braschi), papież od 22 lutego 1775 r. do 29 sierpnia 1799 r. (R. P. McBrien,
Leksykon papieży. Pontyfikaty od Piotra Apostoła do Jana Pawła II, Warszawa 2003, s. 228–230).
461
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 29.
462
Ibidem.
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rok463. W okolicach Bilbao znajduje się mała pustelnia poświęcona św. Apolonii. Kil
kaset metrów od niej przepływa źródło. Peregrynowali tam pątnicy, nabierali wodę do
ust, a następnie udawali się do owej pustelni, by się modlić464. W Czechach, niedaleko
Pilzna, znajduje się nawet wieś St. Apollonia465.
Po opiekę do św. Apolonii zwracały się także koronowane głowy. Cesarz Ferdy
nand III (1637–1657) ufundował w kościele św. Augustyna w Wiedniu kaplicę ku jej
czci w podziękowaniu za uwolnienie od bólu zębów swego syna Leopolda466.
Podróżujący po Europie stolnik żmudzki Teodor Stefan Billewicz 9 lutego 1678 r.
zwiedzał Loreto i był świadkiem nabożeństwa ku czci świętej: Nabożeństwo barzo piękne
ustawnie, ludu różnego rodzaju, cudzoziemców pełno, tak iż z samego Loretu wyganiają alternato [na przemian], aby jedni drugim ustępowali, bo by się mieścić razem nie mogli. (...)
Muzyka barzo wyśmienita podczas mszy śpiewanej była. Spowiedników wszytkich języków
dla różnych foristierów, ustawnie od poranku aż do wieczora siedzących, barzo siła467.
Ciekawym źródłem do kultu św. Apolonii jest literatura piękna. Gospodyni Don
Kichota, chcąc powstrzymać swego pana przed wyruszeniem w świat, zasięga rady ba
kałarza Carrasco. Ten prosi ją, by modliła się do św. Apolonii. Zawiedziona gospodyni
odpowiada (rozdz. VII): Wasza miłość każecie mi odmawiać modlitwę do św. Apolonii!
Byłoby to dobre, gdyby mego pana zęby bolały, ale nie mózgownica468. U Henryka Sienkie
wicza w Krzyżakach odnajdujemy z kolei następujący passus (rozdz. XIII): Są Kosma
i Damian, też wielcy święci, do których się medycy modlą o to, by choróbska na świecie nie
wyginęły, gdyż inaczej nie mieliby co jeść. Jest także święta Apolonia od zębów i święty Liboriusz od kamienia (...)469.
Zachowało się także wiele modlitw i pieśni, którymi zwracano się do świętej.
W Polsce modlono się słowami:
Zaślepieni poganie w pysznej zaciekłości
Porwawszy Apolonię, bili bez litości;
Od pięści i od kleszczy zęby postradała,
Przecie od świętej wiary odwieść się nie dała.
Gdy zawyrokowano, że zginie w płomieniu,
Mężnie w ogień skoczyła ku czci ocaleniu;
Dlatego lud pobożny pełen dla Niej cześci,
Mieni ją swą patronką od zębów boleści.
H. Dorski, op. cit., s. 39.
Anonim, op. cit., s. 56.
465
W. Bruck, op. cit., s. 19; H. Dorski, op. cit., s. 39.
466
Kaplica została rozebrana przez Józefa II (W. Bruck, op. cit., s. 20; H. Dorski, op. cit., s. 39).
467
T. Billewicz, Diariusz podróży po Europie w latach 1677–1678, z rękopisu odczytał, wstępem i ko
mentarzem opatrzył M. Kunicki–Goldfinger, Warszawa 2004, s. 183–184.
468
M. de Cervantes Saavedra, Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy, tłum. A. L. Czerny,
Z. Czerny, Warszawa 1955, t. 2, s. 56.
469
H. Sienkiewicz, Krzyżacy, Warszawa 1993, s. 115.
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Przetrwała również taka modlitwa:
Święta Apolonio, któraś dla miłości Boga Zbawiciela i dla stałości w Jego św.
wierze okrutne katowskie dręczenia i wybicia zębów straszne boleści mężnie wycierpiała, uproś nam u Boga, abyśmy od nieznośnego bólu zębów uwolnieni, cnoty Twe
naśladując, wraz z Tobą miłosierdzie boskie wychwalali na wieki470.

W brewiarzu z Kolonii z 1508 r. inna modlitwa brzmiała:
Deus, pro cuius amore Apollonia virgo et martyr horribilem dentium excussionem
constanter sustinuit, praesta, quaesumus a dolore dentium et capitis semper immunes
custodias et post huius exilii aerumnas ad gaudia suprema percudas471.

Z tego samego roku w brewiarzu utrechckim znajdujemy następującą modlitwę:
O sancta Apollonia, per passionem tuam impetra nobis remissionem omnium
quae dentibus et ore commissimus per gulam et loquelam, ut liberemur a dolore et
stridore dentium hic et in futuro; et diligendo cordis munditiam, per gratiam labiorum
habeamus amicum Regem Angelorum. Amen!472

Kilka innych modlitw pochodzi z Bawarii:
Heilige Apollonia,
Ein armer Sünder steh’ ich da,
Mich schmerzen meine Zähne,
Laß dich doch bald versöhnen
Und schenk mir Ruh in mein Gebein
Daß ich vergeß der Zahnweh Pein!473
Apollonia, Apollonia
Du heilige Himmelshehre,
Sieh an dir mein Beschwerde
Befrei mich von der üblen Not,
Das Zahnweh bringt mir sunst den Tod!474

Trzecia modlitwa świadczy o silnym kulcie świętej w Bawarii:
Apollonia von Bayerland,
Ich hebe meine rechte Hand
Und schwör’ dir zu zehn Kerzen,
Nimmst du mir meine Zahnschmerzen!475

470
471
472
473
474
475

H. Dorski, op. cit., s. 40–41.
Ibidem, s. 39.
W. Bruck, op. cit., s. 17.
Ibidem, s. 18.
Ibidem.
Ibidem.
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Z Francji zachowała się z kolei następująca modlitwa:
Virgo Dei egregia,
Pro nobis Apollonia,
funde preces ad Dominum,
ut tollat omne noxium,
ne pro reato criminum
morbo vexemur dentium,
sed sanitate capitis
gratulemur et corporis476.

Z Francji pochodzi też unikalna Rozmowa między Jezusem a Apolonią:
Sainte Apolline
La divine
Assise au pied d’un arbre
Sur un pierre de marbre,
Jésus, notre sauveur,
Passant là par bonheur
Lui dit: „Apolline,
Qui te chagrine?”
„Je suis ici, maître divin,
Pour donleur et non pour chagrin,
J’y suis pour mon chef, pour mon sang
Et pour mon mal de dents”.
„Apolline, tu as la foi
Par ma grace, rentourne–toi,
Si c’est une goutte de sang, elle chèra
Si c’est un ver, il mourra”477.

Niniejszy korpus modlitw można zamknąć pieśnią z Portugalii:
Santa Apolónia, meu açafato de flores,
Senhora da Conceição manda–lhe muitos louvores.
Santa Apolónia, meu açafato de fitas,
Senhora da Conceição, manda–lhe muitas visitas.
		 Santa Apolónia, que dais a quem vos vem ver
		 Agua da minha fonte para quem a qaiser beber.
		 Santa Apolónia a vossa capela cheira. Cheira
		 A cravos, a rosas, a flores de laranjeira.
Santa Apolónia, quem vos varreu a capela,
		
Foi o Rancho com um raminho de marcela.
		
Santa Apolónia, virgem santa e pura
		
Dai o vosso amor a toda a criatura478.
476
477
478

Ibidem, s. 17.
Ibidem.
J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 65–67.
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Modlitwy wiernych, zanoszone nie tylko do św. Apolonii, nie pozostawały bez od
powiedzi. W Księdze cudów kościoła Bożego Ciała w Poznaniu znajdujemy następujący
opis uzdrowienia: W tym samym roku [1531 — przyp. M. W.], pewną dziewczynę z Cielenina, imieniem Anna, tak straszny dotknął ból gardła i zębów, że nie mogła mówić; poruszeni cierpieniem córki rodzice złożyli wotum i odzyskała zdrowie. Ujrzano ją w kościele,
podczas podniesienia Hostii, z woskiem odpowiadającym wielkości jej ciała obwieszczającą
o cudzie479. Na 367 cudów tylko ten jeden raz jest mowa o zębach480. Aleksandra Wit
kowska zbadała pięć krakowskich zbiorów miracula, obejmujących lata 1430–1520
i związanych z kultem św. Stanisława, biskupa krakowskiego Prędoty z Białaczewa,
Jana z Kęt, Szymona z Lipnicy i kanonika regularnego laterańskiego z klasztoru na
Kazimierzu Stanisława Kazimierczyka481. Na 669 przypadków chorobowych — 20 było
związanych z zębami482, co daje 0,03%. W podziękowaniu za uzdrowienie pątnicy zo
stawiali wota woskowe w kształcie zębów lub żuchwy (sześć przypadków na 185 pozo
stawionych darów, czyli 0,03%)483. Ze źródeł wiemy, że trzy takie wota (wśród 45 in
nych) otrzymał Szymon z Lipnicy, co daje 0,07%; Stanisław Kazimierczyk, który także
otrzymał trzy tego rodzaju wota (lecz wśród 90 innych), co daje 0,03%484. Na szczegól
ną uwagę zasługuje obrazek wotywny z przełomu XVII i XVIII w., który jest podzięko
waniem kilkunastu wiernych dla św. Stanisława Kazimierczyka za uzdrowienie od bólu
zębów, chorób oczu i gorączki. Przedstawiono na nim tłum (kobiety, młodzież, starcy,
kalecy), który wznosi ręce do góry. Święty występuje dwukrotnie: znajduje się wśród
uzdrowionych oraz błogosławi im z chmur. Pod obrazkiem w kartuszu znajduje się na
pis: A. dentium doloribus capitis ocularum tum febricitantes ex voto sanati innumeri485.
Przedstawienia św. Apolonii w sztuce można podzielić na dwie grupy. Najwcześniej
szym typem ikonograficznym było wyobrażenie świętej z narzędziami męczeństwa, czy
li z kleszczami. Jednym z pierwszych wizerunków tego typu jest fresk z krypty kościoła
św. Bawona w Gandawie (XI w.)486, poza tym brązowy medalion z Mediolanu (XIII w.)
Księga cudów poznańskiego kościoła Bożego Ciała (1493–1604), oprac. W. Korkucińska, A. Pawla
czyk, J. Wiesiołowski, „Kronika Miasta Poznania” 3–4 (1992), s. 95.
480
A. Magowska, Kronika cudów dokonanych w kościele Bożego Ciała w Poznaniu jako compendium
medicum, „Kronika Miasta Poznania” 3–4 (1992), s. 166.
481
A. Witkowska, Kulty pątnicze piętnastowiecznego Krakowa. Z badań nad miejską kulturą religijną,
Lublin 1984, s. 40–55.
482
Ibidem, s. 245–246.
483
Ibidem, s. 210.
484
Ibidem.
485
S. Krzysztofowicz, E. Śnieżyńska–Stolot, Obrazki wotywne z kościoła Bożego Ciała w Krakowie,
„Polska Sztuka Ludowa” 21 (1967), s. 34, 38, 49.
486
A. i P. Baron, op. cit., s. 62. W tym kościele, w marcu 1500 r., został ochrzczony syn Filipa Pięk
nego i Joanny Szalonej, późniejszy cesarz Karol V (M. Fernández Álvarez, Cesarz Karol V, Warszawa
2003, s. 19).
479
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oraz malowidło Simone Martiniego z kościoła św. Katarzyny w Pizie (XIII w.)487. Ce
chą charakterystyczną dwóch ostatnich przedstawień są szczypce bez zęba488. Pojawia
się on natomiast na medalionie mediolańskim, jednak jest trzymany w ręku489. Zwykle
święta Apolonia trzyma kleszcze z zębem, który często jest znacznie powiększony,
a przez swoją morfologię (zawsze posiada widoczne przynajmniej dwa korzenie) może
my zaliczyć go do trzonowców490. Oprócz kleszczy święta może trzymać książkę491 i ga
łązkę palmową492, zaś nad nią unoszą się anioły493.
Na szczególną uwagę zasługuje XVII–wieczny obraz Caspara de Crayer, na którym
święta przebywa wśród pięciu aniołów, a jeden z nich trzyma złotą tacę, wyścieloną
białym materiałem, na której spoczywają zarówno zęby, jak i zakrwawione fragmenty
żuchwy494.
Od schematu odbiega także rysunek Albrechta Dürera z 1521 r., na którym nie ma
żadnego atrybutu świętej, pozostaje jedynie szlachetność rysów, która nadaje postaci siłę495.
Najwcześniejszym i jedynym XIV–wiecznym wyobrażeniem świętej w Polsce jest
malowidło z kwatery skrzydła tryptyku z Bąkowa (1370–1380 r.). Apolonia przedsta
wiona jest tylko ze szczypcami496. Następny wizerunek świętej pochodzi z kwatery
skrzydła ołtarza ze Zgorzelca (1430 r.). Apolonia przedstawiona jest z kleszczami,
w których tkwi ząb, i z książką497. Ten motyw pojawi się jeszcze w kwaterach skrzydeł:
pentaptyku z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (ok. 1473 r.), tryptyku z Więcławic
(ok. 1477 r.) i tryptyku św. Wolfganga z kościoła św. Jana w Toruniu (1505 r.)498. Ko
lejne przedstawienia świętej jedynie z kleszczami wraz z zębem możemy odnaleźć
w płaskorzeźbie ze skrzydła tryptyku z Rożnowa (koniec XV w.), na malowidle z kwa
tery skrzydła tryptyku z Woli Rafałowskiej (1510–1530 r.), w rzeźbie ze zbiorów Mu
zeum Zamku w Lidzbarku Warmińskim (początek XVI w.), w rzeźbie z kwatery skrzy
dła ołtarza z Góry Śląskiej (ok. 1512 r.) i w kwaterze skrzydła tryptyku z Czarnowąsów
(początek XVI w.)499.

 J. Jagla, op. cit., s. 288.
Zob. też: Aneks B, numery: 37, 40, 42, 53, 57, 58.
489
 J. Jagla, op. cit., s. 288. Zob. też: Aneks B, numer 64.
490
Aneks B, numery: 1, 2, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 33, 35, 36, 38, 39, 43, 44, 46, 48, 49, 51, 52, 54, 55, 66, 68.
491
Ibidem, numery: 1, 2, 25, 27, 29, 30, 39, 40, 42, 43, 52, 54.
492
Ibidem, numery: 15, 17, 20, 25, 27, 28, 36, 39, 40, 44, 46, 48, 49, 51, 54, 57, 58, 64, 66.
493
Ibidem, numery: 42, 49, 52, 64.
494
Ibidem, numer 49.
495
A. i P. Baron, op. cit., s. 86.
496
 J. Jagla, op. cit., s. 288.
497
Ibidem.
498
Ibidem, s. 289.
499
Ibidem, s. 290.
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Ewenementem jest przedstawienie w kwaterze skrzydła wrocławskiego pentaptyku
z kościoła św. Elżbiety we Wrocławiu (ok. 1470 r.), gdzie obok kleszczy pojawia się
także młotek500.
Drugim typem ikonograficznym, który niósł duży ładunek emocjonalny, było
przedstawienie momentu wyrywania zębów. Pierwszy raz motyw ten pojawił się w klasz
torze św. Apolonii we Florencji (XIV w.). Święta została ukazana z dwoma oprawcami,
z których jeden szykował się do wyrywania jej zębów501.
Męczeństwo świętej było przedstawiane w różny sposób, w zależności od okresu
i szkoły malarskiej, jednak możemy się doszukać wspólnego elementu — Apolonia
była zawsze młodą, pokorną kobietą502. Wyrywanie zębów odbywa się w różnych pozy
cjach: zwykle jest ona przywiązana do kolumny503; zdarzają się też przedstawienia,
gdzie siedzi na postumencie504, klęczy505 lub stoi506 i bez oporu pozwala sobie wyrywać
lub wybijać zęby. Na jednym z przedstawień leży przywiązana do szerokiej deski507.
Dyskrepancje widzimy także w liczbie oprawców oraz miejscu męczeństwa.
Oprawców jest zwykle dwóch508; zdarzają się jednak obrazy, gdzie jest jeden509,
a nawet czterech katów510. Posługują się oni najczęściej kleszczami; wśród narzędzi
tortur pojawiają się też dłuta oraz młotek511. Miejsce kaźni znajduje się na odludziu
albo za murami miasta, gdzie oprócz Apolonii i oprawców nikogo nie ma512, albo też
w mieście, czasami wśród licznie zgromadzonej gawiedzi513.
Dwa przedstawienia są wyjątkowe. Pierwsze pochodzi z ołtarza w Nemesti (1430 r.).
Apolonia stoi pokornie ze spuszczoną głową i złożonymi rękoma do modlitwy. Nie jest
związana. Jeden z katów szykuje się do wyrywania zębów, drugi trzyma w pogotowiu
młotek, trzeci wlewa jej do ucha jakąś ciecz (odosobniony przypadek w ikonografii św.
Apolonii), czwarty zaś pokazuje zebranym ludziom wcześniej wyrwane zęby. Scenę
kaźni obserwuje cesarz.

Ibidem.
Ibidem, s. 291.
502
Wyjątkiem jest przedstawienie Martina de Vos z XVI w. Święta jest przedstawiona jako starsza
osoba. Modli się, klęcząc, ze złożonymi rękoma, obok niej leżą kleszcze i rozsypane zęby (Aneks B,
numer 40).
503
Aneks B, numery: 5, 10, 41, 50, 60.
504
Ibidem, numery: 7, 21, 61, 62, 63.
505
Ibidem, numer 45.
506
Ibidem, numery: 3, 32.
507
Ibidem, numer 6.
508
Ibidem, numery: 7, 21, 41.
509
Ibidem, numery: 5, 10, 32, 45, 50, 60, 61, 62, 63.
510
Ibidem, numery: 3, 6.
511
Ibidem, numery: 3, 7, 21, 32.
512
Ibidem, numery: 7, 10, 41, 50, 60, 62.
513
Ibidem, numery: 3, 5, 6, 45, 61.
500
501
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Drugie przedstawienie pochodzi z Księgi Godzin Stefana Chevaliera, autorstwa
Jana Fouqueta (1461 r.). Apolonia leży przywiązana do szerokiej deski za pomocą
trzech sznurów. Dwóch oprawców unieruchamia jej nogi czwartym sznurem, trzeci
ciągnie ją za długie jasne włosy, zaś czwarty wyrywa zęby kleszczami o długości praw
dopodobnie jednego metra. Sceną tortur kieruje cesarz pośród radującej się gawiedzi.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że obecność cesarza wzmaga okrucieństwo i zapalczywość
katów, których w obu przypadkach jest czterech.
W Polsce znajdują się dwa przedstawienia męczeństwa św. Apolonii. Pierwsze po
chodzi z końca XIV w. i znajduje się na północnej ścianie prezbiterium kościoła farne
go w Chełmnie. Apolonia siedzi wśród trzech katów, którzy lada moment przystąpią
do wyrywania jej zębów. Scenie tej przygląda się cesarz z małżonką514.
Drugie przedstawienie to płaskorzeźbiona kwatera ołtarza w Głuchowie (początek
XVI w.), która jest właściwie analogiczna do powyższego. Święta siedzi na ławie wśród
oprawców wraz z cesarzem i tłumem gapiów515.
Nieliczne przedstawienia Apolonii w sztuce polskiej świadczą o jej dość umiarkowa
nym kulcie. Niemniej jednak mamy do czynienia z bardzo ciekawymi atrybutami (częsty
motyw książki) i oryginalnymi detalami (cesarz z małżonką). Dzięki temu możemy zali
czyć ikonografię św. Apolonii z terenów Polski do jednej z ciekawszych w Europie.
Aneks A
Przedstawienia zabiegów dentystycznych w sztuce
1) Codex Nicetas, IX–X w., rękopis Laur. Plut. 74. 7c. 198v. [Biblioteka
Medicea Laurenziana, Florencja].
Reprodukcje: A. i P. Baron, Stomatologia w malarstwie, Kraków 1999, s. 58.
2) Barber and Surgeon, II poł. XI w., główne drzwi Bazyliki św. Marka w Wenecji.
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, The dentist in art, Copenhagen 1960, s. 16–17.
3) Ruggero z Fruggardo, Chirurgia, ok. 1100–ok. 1200, rękopis O. 1. 20.
[Master and Fellows of Trinity College Library, Cambridge].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 52, 53, 55.
4) Teoderyk Rolad Borgognonii albo Teoderyk z Cervi, Chirurgia, 1265–1275,
rękopis Vassianus 3 fol. 117r., [Bibliotheek der Rijksuniversiteit, Lejda].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., 60–61.

 J. Jagla, op. cit., s. 291–292.
Ibidem, s. 293; S. Dettloff, Ołtarz św. Apolonii w Głuchowie, „Sprawozdania Poznańskiego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk” 10 (1936), s. 126–127.
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515

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 169

6/25/09 12:50:20 PM

170

Marcin Waracki

5) Jacobus, Omne bonum, XIV w., rękopis Royal 6E VI. Fol. 503 British Library
[British Museum, Londyn].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 49.
6) Roland z Parmy, La chirurgia, 1382 r., rękopis, fol. 19r. [Biblioteka Casanatese, Rzym].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 20–21; R. Herrlinger, Geschichte der medizinischen Abbildung von der Antike bis um 1600, München 1967, s. 43; A. i P. Baron, op. cit., s. 50.
7) John Arderne, De arti phisicali et de chirurgia, 1412 r., rękopis [The New York Academy
of Medicine, Nowy Jork].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 46.
8) Rękopis Cod. Poet. 2°2, 1467 r. [Landesbibliothek, Stuttgart].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 47.
9) Hieronymus van Aeken el Bosco (Bosch), Wóz z sianem, ok. 1485–1490, detal [Prado,
Madryt, nr inw. 2052].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 80–81.
10) Henryk z Parche, Księga czynów św. Ludwika, 1520 r., rękopis Z 829 fol. 119 [Bibliote
ka Narodowa, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 57.
11) L
 ucas van Leyden, Dentysta, 1523, rycina [Rijksmuseum, Amsterdam].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 22–23; A. S. Lyons, R. J. Petrucelli,
Ilustrowana historia medycyny, Warszawa 1996, s. 386; A. i P. Baron, op. cit., s. 78; Z. Pan
kiewicz, Pomoc dentystyczna w ubiegłych wiekach na podstawie obrazów wielkich malarzy,
„Czasopismo Stomatologiczne” 15 (1962), s. 760; K. Sudhoff, Geschichte der Zahnheilkunde, Hildesheim 1964, s. 155; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, Historie illustrče de l’art dentaire, Paris 1977, pl. 66.
12) Artznem Buchlein, Lipsk 1530.
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 74.
13) H. Weiditz, Wyrywacz zębów, 1531, rycina [Pensylvania Academy of Fine Arts,
Filadelfia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 73.
14) Piotr Breugel Starszy, Chrystus wypędzający przekupniów ze świątyni, 1556, detal
[Statensmuseum for Kunst, Kopenhaga].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 24; A. i P. Baron, op. cit., s. 84–85.
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15) Galen, Opera omnia, Basel 1561, ilustracja na stronie tytułowej.
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 26–27.
16) Jost Amman, Wyrywacz zębów, Norymberga 1568, rycina pochodząca z Księgi rzemiosł
Hansa Sachsa.
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 28–29; A. i P. Baron, op. cit., s. 75;
M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit., pl. 68.
17) Wyrywacz zębów, 1582, rycina akwarelowa [Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 72.
18) Małpy w roli cyrulików, XVI w., rycina Ms. TFA Res. fol. 66 [Gabinet Sztychów, Biblio
teka Narodowa, Paryż].
Reprodukcje: K. Haeger, The illustrated history of surgery, London 1989, s. 100; J. M. Rut
kow, Surgery. An Illustrated History, St. Louis 1993, s. 122; A. S. Lyons, R. J. Petrucelli,
op. cit., s. 362; A. i P. Baron, op. cit., s. 79; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard,
op. cit., pl. 99.
19) Plac Meira w Antwerpii, XVI w., detal [Musees Royaux des Beaux–Arts de Belgique,
Bruksela].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., 76–77.
20) Caravaggio, Wyrywacz zębów, XVI/XVII [Palazzo Vecchio, Florencja].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 99.
21) Pieter van der Borcht, Małpa wyrywająca zęba, XVI/XVII, rycina.
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 140.
22) Annibal Carracci, Dentysta, XVI/XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 138.
23) Gerrit van Honthorst, Dentysta, 1622 r. [Staatliche Kunstsammlungen, Drezno].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 30–31; A. i P. Baron, op. cit., s. 98;
K. Sudhoff, op. cit., s. 168.
24) Gerrit van Honthorst, Wyrywacz zębów, 1627 r. [Luwr, Paryż, nr inw. R.F. 2852
(MN)].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 101; L. Gowing, Luwr. Arcydzieła malarstwa, War
szawa 2000, s. 296; P. Huard, M. D. Grmek, La chirurgie moderne ses debuts en occident:
XVI–XVII–XVIII siecles, Paris 1968, ilustracja V; Z. Pankiewicz, op. cit., s. 763.
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25) Adriaen Brouwer, Wyrywanie zęba, 1630 r. [Kolekcja księcia Lichtensteinu, Zamek
w Vaduz].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 154.
26) Adriaen Brouwer, Dentysta, I poł. XVII w., rycina [The Philadelphia Museum of Art,
Filadelfia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., 133.
27) Adriaen Brouwer, Wyrywanie zęba, I poł. XVII w.
Reprodukcja: K. Sudhoff, op. cit., s. 169.
28) Teodor Rombouts, Dentysta, I poł. XVII, [Muzeum voor Schone Kunsten, Gandawa].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., 94–95; K. Sudhoff, op. cit., s. 176; M. Dechaume,
P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit., s. 312–313.
29) Adriaen van Ostade, Cyrulik wyrywający ząb, ok. 1630–1635 r. [Kunsthistorisches
Museum, Wiedeń].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 108; Z. Pankiewicz, op. cit., s. 763.
30) Adriaen van Ostade, Wyrywacz zębów, XVII w. [Rijksmuseum, Amsterdam].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 105.
31) Adriaen van Ostade, Dentysta, XVII w. [Museum der bildenden Kunst, Lipsk].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 117; K. Sudhoff, op. cit., s. 170.
32) Andries Both, Wyrywacz zębów w plenerze, 1632 r., rysunek [Prentenkabinett der Rijk
suniversiteit, Lejda].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 130.
33) Andries Both, Wyrywacz zębów, I poł. XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 144.
34) Andries Both, Dentysta, I poł. XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 158.
35) Rembrandt Harmensz van Rijn, Szarlatan, 1635.
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 32–33.
36) Pieter Jansz Quast, Dentysta, I poł. XVII w. [Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Monachium].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 109.
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37) Pieter Jansz Quast, Dentysta, I poł. XVII w. [Rijksprenten Kabinett, Amsterdam].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 111.
38) Pieter Jansz Quast, Wyrywacz zębów, I poł. XVII w. [Muzeum Publiczne, Verviers].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 136.
39) Johannes Lingelbach, Dentysta, 1651 r. [Rijksmuseum, Amsterdam].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 38–39; A. i P. Baron, op. cit., s. 147;
Z. Pankiewicz, op. cit., s. 760.
40) Jan Steen, Dentysta, 1651r. [Gemäldegalerie, Haga].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 36–37; A. i P. Baron, op. cit., s. 153;
K. Sudhoff, op. cit., s. 175.
41) Jan Steen, Dentysta, XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 102.
42) Jan Steen, Dentysta, XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 103.
43) Jan Steen, Szarlatan, XVII w. [Rijksmuseum, Amsterdam].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 150; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Hu
ard, op. cit., il. przed stroną 393.
44) Jan Steen, Wyrywacz zębów, XVII w. rysunek. [Luwr, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 131.
45) Jan Victors, Dentysta lub Dentysta prowincjonalny, 1654 r. [Rijksmuseum, Amsterdam].
Reprodukcje: A. S. Lyons, R. J. Petrucelli, op. cit., s. 451; A. i P. Baron, op. cit., s. 151;
Z. Pankiewicz, op. cit., s. 761; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit.,
pl. 104.
46) Jan Victors, Wyrywacz zębów, 1655–1660 r. [Museum der bildenden Kunst, Lipsk].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 125.
47) Gerrit Dou, Dentysta, 1672 r. [Staatliches Museum, Schwerin].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 100.
48) Gerrit Dou, Dentysta, 1672 r.
Oryginał: Staatliche Kunstsammlungen, Drezno.
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 118; K. Sudhoff, op. cit., s. 174.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 173

6/25/09 12:50:20 PM

174

Marcin Waracki

Kopia z 1673 r.: Collection of Jes Hansen, Kopenhaga.
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 42–43.
49) Gerrit Dou, Wyrywacz zębów, XVII w. [Luwr, Paryż].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 120; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Hu
ard, op. cit., pl. 106.
50) Dawid Teniers, Wyrywacz zębów, 1676 r. [Staatliche Kunstsammlungen, Kassel].
Reprodukcje: P. Huard, M. D. Grmek, op. cit., il. VII; A. i P. Baron, op. cit., s. 113; K. Sud
hoff, op. cit., s. 172; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit., s. 336–337.
51) Dawid Teniers, Dentysta, XVII.
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 44–45.
52) Dawid Teniers, Dentysta, XVII w. [Staatliche Kunstsammlungen, Drezno].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 119; K. Sudhoff, op. cit., s. 171.
53) Dawid Teniers (?), Dentysta, XVII w. [Collection of Count Knud Holstein–Ladreborg,
Ladreborg, Dania].
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 46–47.
54) Gerrit Berckheyde, Wyrywacz zębów, ok. 1680 r. [Staatsmuseum, Kolonia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 152.
55) Domenicus van Tol, Młody dentysta, XVII w. [Musee Communal, Bruksela].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 116.
56) Joos van Craesbeeck, Dentysta, XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 121.
57) Antoon Goubau, Plac Navona w Rzymie, XVII w., detal [Musee Rogal des Beaux–
Arts, Antwerpia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 134–135.
58) Cornelis Bega, Wyrywacz zębów, XVII w. [Kunstsammlungen, Weimar].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 104.
59) Cornelis Bega, Dentysta, XVII w. [Statens Kunstmuseum, Kopenhaga].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 40–41; A. i P. Baron, op. cit., s. 155.
60) Thomas van Apshoven, Dentysta, XVII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 106.
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61) David Ryckaert III, Dentysta, XVII w. [Museum Fabre, Montpellier].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 107; M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard,
op. cit., pl. 105.
62) Jacques Dassonville, Dentysta w kawiarni, XVII w., miedzioryt [Kupfertischkabinett,
Staatlische Museen Preussischer Kulturbesitz, Berlin].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 110.
63) Pieter de Bloot, Szarlatan, XVII w. [Gallery Pintelon, Bruksela].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 112.
64) Lambert Doomer, Dentysta, XVII w., rysunek [Ashmolean Museum, Oxford].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 139.
65) Adriaen van de Velde, Dentysta, XVII w., rycina [Kolekcja Rycin, Biblioteka Narodo
wa, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 141.
66) Jan Miense Molenaer, Dentysta, XVII w. [Herzog Anton Urlich Museum, Brunsz
wik].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 145; K. Sudhoff, op. cit., s. 169.
67) Wyrywacz zębów, XVII w., witraż [Musee du Verte, Liege].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 155.
68) Peeter Gysels, Kiermasz flamandzki, XVII w., detal [Musee Royal des Beaux–Arts,
Antwerpia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 158–159.
69) Norbert Joseph Carl Grund, Lekarz publiczny, XVII w.
Reprodukcja: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 48–49.
70) Jan Both, Wyrywacz zębów, XVII w., rysunek [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 132.
71) Peeter Bout, Adriaen Boudewyuns, Rynek w Italii, XVII/XVIII w., detal [Stedelijk
Museum, Louvain].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 122–123.
72) Jacob Torrenvliet, Dentysta, XVII/XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 124.
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73) Jacob Torrenvliet, Dentysta, XVII/XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 137.
74) Faustino Bocchi, Scena z rynku, XVII/XVIII w., detal [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 126–127.
75) Peeter van Bredael, Pejzaż ze sceną z targu, XVII/XVIII w., detal [Groeningemuseum,
Brugia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 142–143.
76) Balthazar van den Bossche, Wyrywacz zębów na Rynku w Brukseli, ok. 1710 r. [Królew
skie Muzeum Sztuk Pięknych, Bruksela].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 174–175.
77) Dian Domenico Tiepolo, Wyrwiząb, 1754 r. [Luwr, Paryż, nr inw. R.F. 1938–99 (MN)].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 187; L. Gowing, op. cit., s. 532; M. Dechaume,
P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit., il. po stronie 616.
78) Anton Franz Maulpertsch, Szarlatan, 1785 r., rycina [Staatliche Graphische Samm
lung, Monachium].
Reprodukcje: J. J. Pindborg, L. Marvitz, op. cit., s. 52–53; A. i P. Baron, op. cit., s. 178.
79) Dentysta narodowy, 1792 r., rycina akwarelowa [Muzeum Carnavalet, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 173.
80) J. C. Albrecht, kaligram przedstawiający dentystę, XVIII wiek.
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 162.
81) Francesco Maggiotto, Szarlatan, XVIII w. [Kolonia].
Reprodukcje: Z. Pankiewicz, op. cit., s. 760; A. i P. Baron, op. cit., s. 164.
82) Pietro Longhi, Sklep aptekarza, XVIII w. [Galeria dell’Academia, Wenecja].
Reprodukcje: M. Dechaume, P. Huard, M.–J. Imbault–Huard, op. cit., il. przed stroną 513;
A. i P. Baron, op. cit., s. 165.
83) Pietro Longhi, Dentysta, XVIII w. [Musee Brera, Mediolan].
Reprodukcje: Z. Pankiewicz, op. cit., s. 762; A. i P. Baron, op. cit., s. 168.
84) Andreas Herrlein, Zabieg dentystyczny, XVIII w. [Hessisches Landesmuseum,
Darmstad].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 166.
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85) Gerard Thomas, Szarlatan, XVIII w. [Muzeum w Dijon].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 169.
86) Francesco Goya, Al Conde Palatino, XVIII w., rycina [Kolekcja Sztychów, Biblioteka
Narodowa, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 170.
87) Wielki Thomas i jego Akademia, XVIII w., rycina [Kolekcja Sztychów, Biblioteka Naro
dowa, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 171.
88) Christian Wilhelm Dietrich, Wyrywacz zębów na jarmarku, XVIII w., rycina akwarelo
wa [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 172.
89) Georg Joann Trautman, Dentysta, XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 176.
90) Dentysta, XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 177.
91) Francois Watteau (Watteau z Lille), Dentysta–arlekin, XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 179.
92) Giovanni Michele Graneri, Wyrywacz zębów, XVIII w. [Museo Civico, Turyn].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 180.
93) Leonard Defrance, Dentysta, XVIII w. [Dawna Kolekcja Senatora Luciena
Beauduin].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 181.
94) Pieter Angillis, Dentysta, XVIII w. [kolekcja prywatna].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 185.
95) Giovanni Battista Tiepolo, Szarlatan, XVIII w. [Musee des Arts Decoratifs,
Barcelona].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 182.
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Aneks B
Przedstawienia św. Apolonii w sztuce od średniowiecza do końca XVIII w.
1) Św. Apolonia, XI w., fresk [krypta kościoła św. Bawona w Gandawie].
Reprodukcja: A. i P. Baron, Stomatologia w malarstwie, Kraków 1999, s. 62.
2) Święta Apolonia i św. Agata, 1415–1425 r. [fragment skrzydła ołtarza w kościele Matki
Boskiej w Lubece].
Reprodukcja: W. Bruck, Das Martyrium der Heiliger Apollonia und seine Darstellung in der
bildenden Kunst, Berlin 1915, s. 102.
3) Męczeństwo św. Apolonii, 1430 r., ołtarz z Namesti nad Oslavou [Moravska Galerie,
Brno].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 63.
4) Roger van der Weyden, Św. Apolinia i św. Małgorzata, ok. 1445 r. [Staatliche Museum
Preussicher Kulturbesitz, Gemädegalerie, Berlin].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 65, W. Bruck, op. cit., s. 105; J. de Paiva Boléo,
Santa Apolónia. Estudo histórico e iconográfico, Lisboa 1960, s. 129.
5) Jacopo Bellini lub Antonio Vivarini, Męczeństwo św. Apolonii, I poł. XV w. [Galleria
dell’Accademia Carrara, Bergamo].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 29; A. i P. Baron, op. cit., s. 90.
6) Jan Fouquet, Księga godzin Stefana Chevaliera: Męczeństwo św. Apolonii, 1461 r. [Musée
Condé, Chantilly].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 71; W. Bruck, op. cit., s. 10; J. de Paiva Boléo, op.
cit., s. 109.
7) Męczeństwo św. Apolonii, 1467 r., sztych [Gabinet Sztychów, Biblioteka Narodowa,
Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 70.
8) Piero della Francesca, Św. Apolonia, ok. 1470 r. [National Gallery of Art., Samuel H.
Kress Collection, Waszyngton].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 91; J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 120.
9) Święta Apolonia, 1470 r. [ołtarz w Nordlunde (Dania), obecnie w Muzeum Narodowym
w Kopenhadze].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 53.
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10) Ercole de’Roberti, Św. Apolonia, 1475 r. [Luwr, Paryż, nr inw. R.F. 1271 (MN)].
Reprodukcje: L. Gowing, Luwr. Arcydzieła malarstwa, Warszawa 2000, s. 134; R. Giorgi,
Saints in art, Los Angeles 2003, s. 41.
11) Święta Apolonia, ok. 1480 r., rękopis 322 [The Wallace Collection, Londyn].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 68, J. de Paiva Boléo, op. cit., 103.
12) Gheeraert Horenbault, Hortulus animae. Św. Apolonia, ok. 1490 r., rękopis Ms. Hortu
lus animae fol. 288v. [Österreichische Nationalbibliothek, Wiedeń].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 93.
13) Święta Apolonia, ok. 1500 r. [skrzydło ołtarza z Topfseifersdorf k. Erlau, Kgl. sächs.
Altertumsverein, Drezno].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 60.
14) Święta Apolonia, ok. 1500 r. [rzeźba, Kaiser–Friedrich Museum, Berlin].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 91.
15) Marco Zoppo lub Galasso Galassi, Św. Apolonia, XV w. [obraz z ołtarza, Pinacotheca
dell’Accademia delle Belle Arti, Bolonia].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 54.
16) Vincenz von Castua, Święta Apolonia, XV w. [fresk, kościół S. Maria delle Lastre
w Vermo k. Mitlerburga, Istria].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 104.
17) Cosimo Tura, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi, XV w. [ołtarz, Kaiser–Friedrich Mu
seum, Berlin].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 107.
18) Św. Apolonia i św. Klara, XV w. [Museu Nacional de Arte Antiga, Lizbona].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 82.
19) Pietro di Ambrogio, Św. Apolonia, XV w. [Collection Horne, Florencja].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 83.
20) Święta Apolonia, koniec XV w. [obraz z ołtarza w Norymberdze, Germanisches
Museum, Norymberga].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 58.
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21) Męczeństwo świętej Apolonii, XVI w. [rzeźba, kościół św. Krzyża w Gmünd].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 94.
22) Święta Apolonia, początek XVI w. [skrzydło ołtarza z Nahburga, Historischer Verein,
Regensburg].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 61.
23) Święta Apolonia, początek XVI w. [skrzydło ołtarza z Friedrichswalde k. Pirna,
Kgl. sächs. Altertumsverein, Drezno].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 62.
24) Święta Apolonia, początek XVI w. [skrzydło ołtarza, zamek Tirol k. Meran].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 63.
25) Bernardino Luini, Święta Apolonia, początek XVI w. [Monastero Maggiore,
Mailand].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 67.
26) Bernardino Luini, Święta Apolonia, początek XVI w. [S. Maria dei Miracoli,
Saronno].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 68.
27) Marc Anton Raimondi, Święta Apolonia, początek XVI w. [Kupferstichkabinett,
Berlin].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 70.
28) Michelle Cortellini, Madonna z Dzieciątkiem i świętymi, początek XVI w. [ołtarz,
Pinacoteca Municipale, Ferrara].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 116.
29) Jan van Scorel, Święta Apolonia, I poł. XVI w. [kościół w Obervellach, Karyntia].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 71.
30) Księga godzin Dionizego Manuela I: Św. Apolonia, XVI w., rękopis. [Museu Nacional
de Arte Antiga, Lizbona].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 92, J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 36.
31) Św. Apolonia z Balsom, 1520 r., [witraż w klasztorze Maria Stella, Wettingen, Aargau,
Szwajcaria].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 86.
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32) Męczeństwo świętej Apolonii, 1520 r. [rzeźba z ołtarza św. Heleny w kościele św. Wikto
ra w Xanten].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 95.
33) Święta Apolonia i święta Agata, 1520 r. [Muzeum Narodowe w Bawarii].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 114.
34) Albrecht Dürer, Św. Apolonia, 1521 r., rysunek [Kupferstichkabinett, Staatliche
Museen zu Berlin, nr inw. KdZ 1527].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 3; A. i P. Baron, op. cit., s. 87; Albrecht Dürer, heraus
gegeben von Klaus Albrecht Schröder und Maria Luise Sternath, Wien 2003, s. 531.
35) Giovanni di Pietro, Święta Apolonia, 1526 r. [fresk z kościoła św. Giacomo w Spoleto].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 66.
36) Francesco Granacci, Św. Apolonia, 1540 r. [Bayerische Staatsgemäldesammlungen,
Monachium].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 69; A. i P. Baron, op. cit., s. 89.
37) Giorgio Vasari, Św. Apolonia, XVI w. [Collection dr Angot, Paryż].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 88.
38) Ambroży Saraceno, Św. Apolonia, XVI w. [Pinakoteka Narodowa, Bolonia].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 69.
39) Antonio Vaz, Św. Apolonia, XVI w. [Museu Regional Alberto Sampaio, Guimarães].
Reprodukcje: J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 46; A. i P. Baron, op. cit., s. 148.
40) Martin de Vos, Święta Apolonia, XVI w. [Kupfertischkabinett, Berlin].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 45; Ch. D. O’Malley, J. B. de C. M. Saunders, St. Apol
lonia. Patroness of Dentistry, Journal of the American College of Dentists 6 (1945), s. 102.
41) Guido Reni, Męczeństwo św. Apolonii, XVI/XVII w. [Prado, Madryt, nr inw. 860].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 161; J. de Paiva Boléo, op. cit., s. 134.
42) Cornelius Galle, Święta Apolonia, XVI/XVII w. [kolekcja dr. Webera, Hawana].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 74.
43) Anton Wierix, Święta Apolonia, XVI/XVII w. [Kupfertischkabinett, Berlin].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 75.
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44) Schelte Bolswert, Święta Apolonia, początek XVII w. [ilustracja w modlitewniku,
Kupfertischkabinett, Berlin].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 75.
45) Jacob Jordaens, Męczeństwo św. Apolonii, 1628 r. [kościół augustianów, Antwerpia].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 38.
46) Francisco de Zurbaran, Św. Apolonia, 1662 r. [Luwr, Paryż, nr inw. M.J. 724 (MN)].
Reprodukcje: A. i P. Baron, op. cit., s. 149, W. Bruck, op. cit., s. 77; J. de Paiva Boléo,
op. cit., s. 110, L. Gowing, op. cit., s. 422.
47) Carlos Dolci, Św. Apolonia, 1670 r. [Galleria Corsini, Rzym].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 78; M. D. K. Bremner, The story of dentistry from the dawn of
civilization to the present with special emphasis on the american scene, London 1959, wkładka.
48) Św. Apolonia, XVII w. [Kolekcja Galeria Marcus].
Reprodukcja: A. i P. Baron, op. cit., s. 156.
49) Caspar de Crayer, Św. Apolonia, XVII w. [Musee Royal des Beaux–Arts, Bruksela].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 76; A. i P. Baron, op. cit., s. 157.
50) Flaminio Torri, Męczeństwo św. Apolonii, XVII w. [Staatlische Kunstsammlungen, Drezno].
Reprodukcje: W. Bruck, op. cit., s. 39; M. D. K. Bremner, op. cit., wkładka.
51) Święta Apolonia, XVII w. [sztych, kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 80.
52) Święta Apolonia, XVII w. [drzeworyt, kolekcja Pachinger, Linz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 80.
53) Franz Aspruck, Święta Apolonia, XVII w. [sztych, kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 80.
54) Święta Apolonia, XVII w. [rzeźba, Muzeum Luitpold, Würzburg].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 96.
55) Święta Apolonia, XVII lub XVIII w. [miedzioryt, kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 81.
56) Johann Andreas Pfeffel, Święta Apolonia, XVII/XVIII w. [ilustracja w modlitewniku,
kolekcja dr. Kocha, Chemnitz]
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 46.
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57) J. G. Greuber, Święta Apolonia, XVIII w. [obrazek w modlitewniku, kolekcja Pachinger,
Linz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 83.
58) J. Martin Will, Święta Apolonia, XVIII w. [kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 80.
59) Phil. David Danner, Święta Apolonia, XVIII w. [sztych, kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 80.
60) Anton Birkhart, Męczeństwo św. Apolonii, I poł. XVIII w. [ilustracja w modlitewniku,
kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 40.
61) Jeremias Wolff, Męczeństwo św. Apolonii, I poł. XVIII w. [rycina, kolekcja dr. Kleina,
Haga].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 40.
62) Martin Engelbrecht, Męczeństwo św. Apolonii, I poł. XVIII w. [kolekcja dr. Kocha,
Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 41.
63) Ignaz Sebastian Klanber, Męczeństwo św. Apolonii, 1770 r. [kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 42.
64) Ignaz Sebastian Klanber, Św. Apolonia, 1770 r. [kolekcja Pachinger, Linz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 48.
65) Johann Wolfgang Baumgartner, Męczeństwo św. Apolonii, XVIII w. [kolekcja dr. Kocha,
Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 42.
66) Franz Leopold Schmitner, Święta Apolonia, II poł. XVIII w. [kościół augustianów, Wiedeń].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 47.
67) Joseph Erasmus Belling, Święta Apolonia, II poł. XVIII w. [kolekcja dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 42.
68) Joseph Gebhard, Święta Apolonia, późny XVIII w. [ilustracja w modlitewniku, kolekcja
dr. Kocha, Chemnitz].
Reprodukcja: W. Bruck, op. cit., s. 46.
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Szkorbut w Rzeczypospolitej
XVII i XVIII wieku

I. Wstęp
Szkorbut, czyli choroba spowodowana niedoborem witaminy C, przez wiele setek lat
stanowił jedno z największych zagrożeń dla odkrywców pragnących badać nieznane
lądy. Stąd tak wielkie zainteresowanie wczesnonowożytnych medyków z Francji czy
Anglii jego przyczynami i metodami zwalczania. Jednak przeglądając poradniki me
dyczne i zielniki wydane w tym samym okresie w Rzeczypospolitej, można stwierdzić,
że i tam pojawiają się wzmianki o tej groźnej chorobie. Dlatego też warto byłoby się
zastanowić, czy rzeczywiście występowała ona w polskich warunkach, czy też została
opisana jedynie przez nadgorliwych autorów ksiąg lekarskich, wzorujących się na za
granicznych autorytetach. Należałoby także rozważyć, czy nastąpił jakiś postęp w ro
dzimej medycynie w zakresie klasyfikowania i leczenia gnilca oraz czy wielkie odkrycia
zagranicznych lekarzy w tej dziedzinie, w szczególności Jamesa Linda, miały jakiś wpływ
na medycynę w Rzeczypospolitej.
W dziejach medycyny nie jest tak łatwo wskazać momenty przełomowe, jak np.
w historii politycznej czy w wielkich odkryciach geograficznych. Nowoczesne metody
lecznicze często współistniały z tymi sprzed stu albo i więcej lat. Stąd zakres czasowy
tej pracy ogranicza się do XVII i XVIII w., czyli okresu, kiedy także w Europie zainte
resowanie gnilcem było największe. Ponieważ trudno jest określić dokładny zasięg te
rytorialny wykorzystanych źródeł, z których część znano w całym kraju, inne zaś były
dostępne jedynie w miejscu, gdzie się ukazały, niniejszy artykuł dotyczyć będzie obsza
ru całej Rzeczypospolitej z zastrzeżeniem, że sytuacja w poszczególnych wojewódz
twach i prowincjach mogła się różnić.
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Zachowane do dzisiaj materiały opisują głównie sytuację szlachty i bogatego mieszczaństwa. Można jednak zakładać, że niektóre poradniki opublikowane pod koniec
XVIII w. były skierowane do bardziej masowego odbiorcy. Być może informacje o niektórych lekarstwach docierały także drogą ustną do analfabetów. Istnieją także bardziej złożone powody, dla których metody lecznicze stosowane przez niższe warstwy
społeczne nie zachowały się. Jeszcze w XIX w. przepisy i receptury przekazywane z pokolenia na pokolenie stanowiły cenną wiedzę, którą nie dzielono się chętnie z innymi
ani tym bardziej jej nie rozpowszechniano. Michał Fedorowski w następujący sposób
opisuje te praktyki: Własności lecznicze niektórych ziół są u ludzi w największej tajemnicy
ukrywane. Każdy znachor chowa je zwykle w niezbadanem ukryciu i ledwie przy śmierci,
wybierając najzaufańszą osobę (najczęściej sekret odziedzicza po ojcu syn pierworodny, rzadziej najmłodszy, a średni nigdy), wyjawia przed nią tajemnicę, która raz udzielona innemu,
stracona jest dla tego, który ją posiadał: zioło bowiem zadane z ręki takiego człowieka traci
moc swoją i zgoła żadnego nie odnosi skutku1.
Do napisania niniejszego artykułu posłużyły głównie źródła pisane w języku polskim i po łacinie. Niestety, korzystając jedynie z nich, nie można odtworzyć pełnego
obrazu ówczesnej wiedzy medycznej, także tej dotyczącej szkorbutu. Na podstawie
przebadanych tekstów nie udało się także ustalić, które z zagranicznych podręczników
medycznych, oprócz tych cytowanych w dziełach rodzimych autorów, miały znaczniejszy wpływ na metody leczenia w kraju. O tym, że takie oddziaływania istniały, świadczą
chociażby zapisy dotyczące księgozbiorów, znajdujące się w inwentarzach mieszczańskich. Przykładowo: w inwentarzach mieszczan poznańskich często można znaleźć
wzmianki o niemieckich podręcznikach medycznych, jak choćby w księgozbiorze tamtejszego aptekarza Marcina Puschla, w którym zostały wymienione: Wekeri partes utraeque in medicina [Johann Jacob Wecker], liber dictus vademecum in medicina idiomate
Germanico, Herbarium Latinum minus Matioli [Petrus Andreas Matthiolus], Herbarium
Germanicum Fuxii [Leonhard Fuchs], Dispensatoria 2 Valerii Cordi [Valerius Cordus],
Hortus sanitatis [właśc. Ortus], liber de compositione medicamentorum Crodenburgii2.
Niestety, tylko w nielicznych spisach podano tytuły takich dzieł, i to często w tak skróconej formie, że dla współczesnego badacza niemożliwe jest ustalenie, o jaką dokładnie książkę chodziło. Jeszcze trudniejsze zadanie to określenie, jaki wkład w rozwój
medycyny w Rzeczypospolitej mieli liczni, praktykujący na jej terytorium obcokrajowcy. W samej tylko Warszawie w 1792 r. przebywało wraz z rodziną i służbą 18 pochodzących z zagranicy lekarzy i aptekarzy: dziesięciu Niemców, sześciu Francuzów, Włoch
M. Fedorowski, Zielnik Litewski. Rośliny [zasuszone] rosnące dziko w okolicach Wołkowyska i Słonima
z oznaczeniem nazw, jakie im lud miejscowy nadaje, rękopis Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego nr
445, 1877–1906, zeszyt III Zioła Lecznicze używane przez lud litewski w okolicach Wołkowyska i Słonima
z dodatkiem roślin w gusłach i czarach zastosowanie mających.
2
Inwentarz pośmiertny aptekarza Marcina Puschla z 19.03.1603, [w:] Inwentarze mieszczańskie z lat
1528–1635 z ksiąg miejskich Poznania, red. S. Nawrocki, J. Wisłocki, Poznań 1961, s. 326.
1
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oraz Anglik3. Nie wiadomo jednak, czy i w jaki sposób dzielili się oni swoją wiedzą
z mieszkańcami stolicy.
Do badania omawianego tematu najprzydatniejsze okazały się podręczniki me
dyczne. W artykule wykorzystano zarówno te najbardziej znane, jak i mniejsze, często
kilkustronicowe rozprawki. Do tej pierwszej kategorii z pewnością można zaliczyć wy
dane w Częstochowie w 1719 r. Compendium Medicum Auctum To iest, Krotkie Zebranie
y opisanie Chorob, Ich rożności, przyczyn, Znakow, sposobow do leczenia. Przepisy, jakie
można w nim znaleźć, dotyczą zarówno różnych działów medycyny, takich jak np.
chirurgia, interna czy okulistyka, jak i kuchni domowej oraz tzw. rzeczy osobliwych.
O niesłabnącej popularności tego dzieła świadczy fakt, że jeszcze w drugiej połowie
XIX w. było ono znane i w pewien sposób cenione, o czym można się przekonać cho
ciażby czytając opinię doktora Antoniego Rolle: (...) kto tej księgi nie zna? Kto jej przynajmniej w ręku nie miał? A uszanowanie ona w młodym pokoleniu obudzić powinna, toż
tak w nią wierzyli ojcowie nasi...4
Dla szerszego grona czytelników przeznaczony był też publikowany w Warszawie
od 1790 r. Dykcyonarz powszechny Medyki, Chirurgii i Sztuki Hodowania. Lekarz Wieyski. Zawieraiący Rozciągłe wiadomości wszystkich części sztuki Lekarskiey, dokładne i nayszczególnieysze opisy zażywanych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego, i leczenia chorób bydlęcych; Dzieło pożyteczne wszystkim klasom Obywatelow i do ich poiętności
przystosowane, przez Towarzystwo Lekarzow Francuzkich. Na ięzyk Polski przetłomaczone
i wielu ważnemi dodatkami powiększone, przez W. K.*** dawnego w Akademii Krakowskiey Filozofii Doktora i Profesora autorstwa Walentego Kłossowskiego5. Wydawaniu po
szczególnych tomów towarzyszyła intensywna kampania reklamowa w warszawskich
gazetach6, o czym świadczy chociażby apel zamieszczony w „Dodatku do Nru 23 Kore
spondenta Krajowego i Zagranicznego” z 19.03.1793 r.: Uwiadamia się JJ. PP. Prenumeratorów względem Dykcyonarza medyki i Chirurgii &c iako też lekarstw doświadczonych na
choroby zwierząt domowych. Tom 8 tego interesuiącego dzieła iest skończony JJ. PP. PrenuPrzytoczone dane pochodzą z „Tabelli oznaczaiącei wielość Cudzoziemców znayduiących się
w Warszawie do dnia jedenastego Listopada Roku 1792”, „Dodatek do Nru 90 Korespondenta
Warszawskiego we wtorek o godzinie 10 z rana”, nlb.
4
A. J. Rolle, Notatki do historyi chorób wenerycznych w Polsce, „Tygodnik Lekarski”, r. XVI (1862),
nr 39, s. 345.
5
Walenty Kłossowski herbu Rola (1765–1809), wywodził się z ziemiańskiej rodziny z Kielecczyzny.
Studiował w Akademii Krakowskiej, następnie uczył fizyki, mechaniki praktycznej i historii natural
nej w tzw. szkołach przygłównych w Krakowie. Przypisuje mu się tłumaczenie z francuskiego słow
nika medyczno–weterynaryjnego autorstwa N. Demarque’a. Zob. T. Piech, Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Warszawa–Kraków 1967–1968, t. 13, s. 75.
6
Patrz np. „Dodatek do Numeru 44 Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, sobota 01.06.1793,
s. 888; „Dodatek do Numeru 52 Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, sobota 29.06.1793,
s. 1052; „Suplement do Gazety Narodowey y Obcey” Nro 31, 18.04.1792, s. 186; „Suplement do
Gazety Narodowey y Obcey” Nro 54, 07.07.1792, s. 324.
3
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meratorowie niech raczą po niego przysłać iak nayprędzei, ponieważ zabiera mieysca w magazynie p. Dufoura, w Warszawie w Rynku Miasta starey Warszawy pod Nro 58 mieszkaiącemu7. Trudno natomiast ocenić, czy dzieło to należy traktować jako tłumaczenie
z francuskiego czy, ze względu na obszerne komentarze tłumacza, jako osobną pracę
polskiego medyka.
Znaczną popularnością cieszył się także Katechizm zdrowia dla użytku szkół y domowey edukacyi przez D. Bernarda Krzysztofa Fausta, Konsyliarza i Lekarza Nadwornego,
Członka. Ze Czterema Obrazami z Niemieckiego na Polski przetłumaczony przez Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa, Nauczyciela Ordynaryjnego przy Szkole Knipowskiey Katedralney w Królewcu Pruskim, wydrukowany w Warszawie w 1795 r. Ciekawe przepisy i po
rady lekarskie można było też znaleźć w mniej znaczących publikacjach, jak choćby
w Wiadomości ciekawej każdemu wielce pożytecznej: o skutkach i mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych, autorstwa Pawła Biretowskiego z 1772 r.
Użyteczne informacje dotyczące chorób nękających mieszkańców Rzeczypospoli
tej zawierają też traktaty z zakresu balneologii. W swojej pracy wykorzystuję m.in.
Wiadomosc o rozciekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney Koźińskiey przez J.P. Andrzeia Krupińskiego Proto Medyka Cesarskiego napisana a na żądanie
J.W. Amor Jana Hrabi Tarnowskiego Kasztelana Konarskiego, Łęczyckiego, Kawalera Orderu S. Michała, i Lwa złotego, Rothmistrza Znaku Pancyrnego Kawaleryi Narodowey, Generała Mayora Woysk Koronnych & c. Do druku podana, autorstwa Jędrzeja Krupińskie
go8, wydaną w Poczajowie w 1782 r., oraz Opisanie skutków y używania ciepłych
siarczystych y zimnych żelaznych kąpieli w Krzeszowicach przez Leopolda de Lafontaine
Leibchirurga Aktualnego J.K.Mci. uczynione, opublikowane w Krakowie w 1789 r.
Wiadomości o lekach, jakie stosowano w leczeniu szkorbutu, zaczerpnięto z ziel
ników Szymona Syreniusza i Krzysztofa Kluka oraz ze zbiorów receptur, takich jak
np. Krótka Specyfikacja Medykamentów approbowanych z Informacyą należytą zażywania, y ich skutków, Które nie tylko co dziennie dla utrzymania zdrowia, ale też y w niebezpiecznych chorobach z skutkiem używane być mogą, autorstwa Jana Mikołaja Zerenera
z 1760 r.
Natomiast w części dotyczącej wzmianek o szkorbucie w życiu codziennym po
mocne okazały się m.in. pisma dewocyjne, pamiętniki, zbiory listów oraz ogłoszenia

„Dodatek do Numeru 23 Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, wtorek 19.03.1793,
s. 459.
8
 Jędrzej Krupiński (1744–1783), pochodził ze zubożałej szlachty galicyjskiej. W 1765 r. rozpoczął
studia medyczne w Wiedniu pod kierunkiem profesora Antoniego de Haëna. Po powrocie do Gali
cji otrzymał stanowisko protomedyka tej prowincji. Był jednym z założycieli Collegium Medicum we
Lwowie, gdzie następnie wykładał. Napisał m.in. Tractatus de febribus oraz czterotomową Anatomię;
W. Lisowski, Ludzie zasługi niepospolitej, s. 112 i n.
7
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prasowe z „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”9 i „Gazety Warszawskiej”. Po
mocniczo korzystałam też z inwentarzy mieszczan poznańskich10.

II. Występowanie choroby w Rzeczypospolitej
W powszechnej opinii szkorbut bywa kojarzony z wielkimi odkryciami geograficznymi
i dalekimi podróżami morskimi. Nic w tym dziwnego, skoro w XVI, XVII i XVIII w.
mało urozmaicona dieta żeglarzy i podróżników sprawiała, że wszyscy po pewnym cza
sie zapadali na tę chorobę. Zupełnie inaczej wyglądała sytuacja na lądzie. W okresie
pokoju i względnego urodzaju przedstawiciele wszystkich grup społecznych mieli wy
starczający dostęp do świeżych warzyw i owoców. Dlatego pojawienie się gnilca towa
rzyszyło z reguły wojnom, klęskom głodu i nieurodzaju albo zarazom. Mimo to w Rze
czypospolitej nie była to choroba nieznana. Wielu szlachciców decydowało się
zamieścić w prowadzonych przez siebie silva rerum przepisy dotyczące jej zwalczania11,
w katalogach cudów powoływano się na przypadki jej cudownego uzdrowienia, a au
torzy pamiętników wspominali ją ze strachem. Należałoby więc zadać pytanie, na ile
mamy do czynienia z rzeczywiście występującą chorobą, na ile zaś z modnym terminem
zapożyczonym z zagranicy.
Przykładem na przenoszenie zagranicznych metod diagnozowania może być cho
ciażby historia choroby królowej Marii Kazimiery, u której w trakcie pobytu we Francji
miejscowi lekarze rozpoznali szkorbut. Ich opinia nie była jednak niepodważalna dla
Jana III Sobieskiego, który dawał wyraz swojemu oburzeniu w listach: Te nieszczęsne
remede kto radził brać i życzyć Wci sercu memu w Warszawie, bodaj się nigdy nie śnił!
Wspomnij Wć sobie, moje serce, jako się na mnie o to gniewano. Zawszem ja mówił, że to
ani szkorbut, ani ta rzecz, którą oni powiadali; ale oni tak wmówili w Wć i takeś Wć uwierzyła, żeś już i sypiać ze mną nie chciała, i tak wiele do mnie o tym pisałaś listów12. Dalszą
Pismo to wydawane było w Warszawie w latach 1792–1796. W tym czasie kilkakrotnie zmieniało
tytuł. Początkowo ukazywało się jako „Korespondent Warszawski donoszący wiadomości krajowe
i zagraniczne”, w 1793 r. zostało przemianowane na „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”,
od 4 stycznia do 19 kwietnia 1794 r. funkcjonowało jako „Pismo periodyczne Korespondenta”, na
stępnie, do 31 grudnia tegoż roku, jako „Korespondent Narodowy i Zagraniczny”, by wreszcie, od
3 stycznia 1795 r. aż do końca swojego istnienia, przyjąć tytuł „Korespondent Warszawski i Zagra
niczny”. Por. I. Łossowska–Zaporowska, „Korespondent Warszawski” w latach 1792–1796 (Zarys monograficzny), Warszawa 1969, s. 17.
10
Inwentarze mieszczańskie z lat 1528–1635..., Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII. Z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania, red. J. Burszta, C. Łuczak, Poznań 1962–1965, t. 1–2.
9

Archiwum Główne Akt Dawnych, Zbiór Branickich z Suchej: rkps: 258, 321, Zbiór z Mu
zeum Narodowego: rkps: 1247.
11

List do Marysieńki od Jana III Sobieskiego, Piaseczno 1.03.1668 r., [w:] J. Sobieski, Listy do Marysieńki, oprac. Leszek Kukulski, Warszawa 1970, s. 270.
12
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krytykę można znaleźć w innym liście króla polskiego, napisanym w Warszawie 8 mar
ca 1668 r.: Kartę tę, którą przysłał p. doktor, przeczytałem, uważałem i zrozumiałem, że za
łaską bożą nie masz nic niebezpiecznego, Jechać po Wć serce moje rzecz mi niepodobna
podczas takiego zamieszania i niebezpieczeństwa, boby na to trzeba pozwolenia całej rzeczypospolitej; chyba żeby cale porzucić, czego sama nie życzy Astree. (...) Ja przecię tego pojąć
nie mogę, jako tak subtelne ciało i kompleksję tak długimi oni chcą morzyć lekarstwy, do
których natura tak się przyzwyczai, że za własny będzie ich przyjmowała pokarm. Kto radził
w Warszawie zostać na te lekarstwa Wci sercu memu i kto wmówił szkorbut w Wć i drugą
chorobę niepotrzebnie, niech P. Bogu odpowiada. Jam musiał na to pozwolić i zwołać doktorów, kiedym żadnym sposobem tego nie mógł wybić z głowy Wci13.
Z drugiej strony, trafić można na opisy sugerujące, że gnilec był w Rzeczypospolitej
chorobą powszechną. Przykładowo galicyjski medyk Jędrzej Krupiński zamieścił w swo
im Opisaniu chorób powszechnieyszych następującą relację: (...) powróciwszy do Polski,
zdziwiłem się, widząc wiele ludzi szkorbutycznych lub bardzo do szkorbutu skłonnych14.
Natomiast zdaniem Antoniego Formiki: Gnilec panuje w tym kraju, jak we wszystkich
krainach północnych: jest to choroba nagminna i różni się jedynie mniejszym lub większym
nasileniem wśród mieszkańców15. Na fatalny stan uzębienia swojej narzeczonej, księżnej
Sulzbach, narzekał także Hieronim Florian Radziwiłł: Zęby ma czarne, popsowane, bać
się trzeba szkorbutu, a to przez niedbalstwo i niechlujstwo. Owo co u drugich wiedzieli niedoskonałości i wady śmierdzenia z gęby, a w sobie nic nie widzą16. O rozpowszechnieniu
choroby może też świadczyć fakt, że występowała ona jako przyczyna wielu zgonów
w statystykach Księstwa Warszawskiego17.
Codzienna dieta szlachty i mieszczaństwa nie była pozbawiona produktów najsku
teczniej przeciwdziałających szkorbutowi, stąd np. jednym z podstawowych jej skład
ników była kapusta. O popularności tej jarzyny świadczą liczne narzędzia do jej obra
biania i przechowywania, wymienione w inwentarzach. Można w nich znaleźć
chociażby dwa egzemplarze żelaza do siekania i szatkowania kapusty, pozostawione
przez piwowara Franciszka Czochrona18, dwa heble do szatkowania kapusty Marianny
Meierowej19, siekacz do kapusty wart 15 groszy20 oraz beczkę do kapusty za 18 groszy21
Ibidem, s. 276.
 J. Krupiński, Opisanie chorób powszechnieyszych, ich leczenia, Lwów 1775, s. 32.
15
Cyt. za: S. Konopka, Nieznana relacja dra Antoniego Formiki o medycynie polskiej, „Archiwum Hi
storii Medycyny” 1967, t. 30, s. 437 i n.
16
Cyt. za: A. Sajkowski, Dobrodziejki i synkowie mili, [w:] Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziech
cińska, Warszawa 1990, s. 159.
17
Por. W. Piotrowski, Polska medycyna oświeceniowa, Jawor 1997, s. 50.
18
Inwentarz pośmiertny piwowara Franciszka Czochrona z 5.07.1731, [w:] Inwentarze mieszczańskie
z wieku XVIII..., t. 1, s. 211.
19
Inwentarz pośmiertny Marianny Meierowej z 1.02.1732, [w:] ibidem, s. 222.
20
Inwentarz pośmiertny szewca Mateusza Przepiórkowskiego z 2.08.1738, [w:] ibidem, s. 282.
21
Ibidem, s. 284.
13
14
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szewca Mateusza Przepiórkowskiego czy kłodę od zacierania kapusty cieśli Józefa Bar
toszewicza22. Co ciekawsze, na popularność tego warzywa nie miały wpływu żadne
mody ani trendy z zagranicy, a narzędzia do jego przygotowania czy przechowywania
występowały w mieszczańskich kuchniach przez cały omawiany okres. I tak np. żelazo
do kapusty pojawiło się w inwentarzu pośmiertnym Elżbiety Zernerówny, żony krojow
nika sukna Jana Sztameta, z 1633 r.23, zaś w podobnym dokumencie z 1777 r. dowia
dujemy się, że w domu kupca i piwowara Józefa Dretnera znajdowały się dwa takie
urządzenia, wyceniane na 2 zł24.
Potrawy z kapusty były popularne także wśród szlachty. Jędrzej Kitowicz w Opisie
obyczajów za panowania Augusta III wśród popularnych dań wymienia m.in.: Bigos
z kapustą z różnego mięsiwa kawalcami, kiełbasą i słoniną, drobno pokrajanymi i z kapustą
kwaśną pomieszanymi i nazwano to bigosem hultajskim25. Autor ten zwraca także uwagę
na regionalne upodobania ludzi zamożnych w Rzeczypospolitej. Przykładowo: na Rusi
z (...) mięsiwami łączyli warzywa ogrodowe, jako to: marchew, pasternak, rzepę, buraki
i kapustę słodką26. O popularności jarzyn może też świadczyć wzmianka z listu Jana III
Sobieskiego do żony, napisanego we Lwowie 27 lipca 1675 r.: Ja tu siedzę jako w katuszy, nie mając do przechadzki, tylko kapuściany ogród (a dni są tak wielkie, bo się rano
wstaje, że się wiekom równają), gorąco zaś wielkie nie pozwala przejażdżki, chyba ku wieczorowi, i to natenczas spokojnie z myślami się bawić nie pozwolą27. Także dla chłopów,
nawet tych najbardziej ubogich, kapusta była jednym ze stałych elementów posiłku,
o czym wspomina w swoich Przepisach dietetycznych P. Kurcjusz: Chleb gruby, lada jaka
kasza, barszcz, kwaśna kapusta i trunek najprościejszy są zwyczajnym ich posiłkiem28.
Pod koniec omawianego przeze mnie okresu cennym źródłem witaminy C stały się
też ziemniaki, które zaczęto uprawiać w Rzeczypospolitej na szerszą skalę w połowie
XVIII w. Zdaniem Jędrzeja Kitowicza: Zjawiły się naprzód za Augusta III w ekonomiach
królewskich, które samymi Niemcami, Sasami — ekonomistami osadzone były, a ci dla swojej wygody ten owoc z Saksonii z sobą przynieśli i w Polszcze rozmnożyli29. Początkowo
ziemniaki traktowane były podejrzliwie: Długo Polacy brzydzili się kartofli, mieli je za
szkodliwe zdrowiu, a nawet niektórzy księża wmawiali w lud prosty taką opinię, nie żeby jej
Inwentarz pośmiertny cieśli Józefa Bartoszewicza i żony jego Jadwigi z 1741, [w:] ibidem, s. 294.
Inwentarz pośmiertny Elżbiety Zernerówny, żony krojownika sukna Jana Sztameta, [w:] Inwentarze
mieszczańskie z lat 1528–1635..., s. 478.
24
Inwentarz pośmiertny kupca i piwowara Józefa Dretnera z 3.02.1777, [w:] Inwentarze mieszczańskie
z wieku XVIII..., t. 2, s. 136.
25
 J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, oprac. Roman Pollak, Wrocław 1951,
s. 433.
26
Ibidem, s. 434.
27
 J. Sobieski, Listy do Marysieńki, s. 439.
28
P. Kurcjusz, Przepisy dietetyczne czyli reguły zachowania się w czerstwym zdrowiu i przedłużenia życia,
Warszawa 1785, t. 1, s. 95.
29
 J. Kitowicz, op. cit., s. 571.
22
23
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sami dawali wiarę, ale żeby ludzie przywyknąwszy niemieckim smakiem do kartofli mąki
z nich jak tamci nie robili i za pszenną nie przedawali, przez co by potrzebującym mąki przez
się pszennej do ofiary ołtarzowej mąką kartoflaną, choćby i z przenną zmieszaną, zawód
świętokradczy czynili30. Szybko jednak stały się popularne zarówno wśród chłopów, jak
i szlachty we wszystkich rejonach Polski.
Nie było także problemu z kupieniem trudniej wydawałoby się dostępnych cytryn.
Poznańskie inwentarze wskazują, że te owoce, a także ich ziarna, sok czy słodycze
z nich wyrabiane były stałym elementem wyposażenia kramu kupca korzennego czy
aptekarza. Przykładowo: czeladź zmarłego kupca Jana Lesickiego przywiozła ze sobą,
wróciwszy z jarmarku, wśród tzw. rzeczy podróżnych m.in.: cytryn okrągłych funtów 29
szperko31, a wśród rzeczy domowych: cytryn w cukrze funtów 58 szperko, sortes cytryn
w cukrze funtów 44 szperko, candisata na cytrynach podłe funtów 8 netto, [candisata?] na
cytrynach fimi funtów 7 netto32. Kupiec Zygmunt Keyzer miał w swoim sklepie 24 funty
skórek cytrynowych za 20 zł33, a Jan Karol Schnokenig — 20 butelek cytrynowego
soku po 1 zł oraz 29 sztuk cytryn po 8 gr34.
Jeszcze bogatszy wybór wyrobów powstałych na bazie cytrusów można było znaleźć w aptekach. Przykładowo farmaceuta Sebastian Ditius oferował: siropi de acetositatae citri cum zucaro canari libra 1 — gr 1635, w sklepie Marcina Puschla można było
nabyć: siropus de corticibus citri unciae III — gr 336 I seminis citruli unciae 2 — gr 11/2,
zaś Tomasz Białkiewicz oferował: siropum citriniarum funt, mimuam citriniarum 11/2
funta37. Natomiast doktor filozofii i medycyny Paweł Jasieński sprzedawał: [semina]
citri uncia 1/2 — gr 138, [sirupi] de succo acetosae citri libra 1/2 uncia 1 — gr 1039, [w sklepie nadolnym] sirupi de acetosa citri librae 3 — fl. 1 gr 2440, a Adam Wosidło: 11/2 ft.
Citrinum neapolitanum zł 4 gr 1541.

Ibidem, s. 572.
Inwentarz pośmiertny kupca Jana Lesickiego z 5 i 31.05.1627, [w:] Inwentarze mieszczańskie z lat
1528–1635..., s. 427.
32
Ibidem, s. 430.
33
Inwentarz pośmiertny kupca Zygmunta Keyzera z 12.07.1762, [w:] Inwentarze mieszczańskie z wieku
XVIII..., t. 2, s. 23.
34
Inwentarz pośmiertny kupca Jana Karola Schnokeniga z 10.08.1790, [w:] ibidem, s. 274.
35
Inwentarz pośmiertny aptekarza Sebastiana Ditiusa z 13.06, 16.06.1575 i 2.04.1583, [w:] Inwentarze
mieszczańskie z lat 1528–1635..., s. 156.
36
Inwentarz pośmiertny aptekarza Marcina Puschla z 19.03.1603, [w:] ibidem, s. 322.
37
Inwentarz pośmiertny aptekarza Tomasza Białkiewicza z 15.10.1626, [w:] ibidem, s. 411.
38
Inwentarz pośmiertny doktora filozofii i medycyny Pawła Jasieńskiego z 11.05.1620, [w:] ibidem,
s. 371.
39
Ibidem, s. 374.
40
Ibidem, s. 376.
41
Inwentarz pośmiertny aptekarza [Adama] Wosidły z 2.06.1783, [w:] Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII..., t. 2, s. 195.
30
31
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W Opisie obyczajów za panowania Augusta III Jędrzeja Kitowicza można znaleźć
informacje, że to właśnie za czasów tego władcy cytryny stały się powszechnym dodat
kiem do posiłku. Zdaniem autora jeszcze na początku jego rządów owoce te były uży
wane jedynie jako egzotyczna przyprawa. Wymienia je razem z towarami luksusowymi,
takimi jak migdały czy imbir: (...) cytryna, ale natenczas jeszcze mało, jako droga, bo od
tynfa jedna sztuka najtańsza!42 Natomiast kilkanaście lat później: Cytryny były już powszednie i gdzie przedtem nadrabiano octem, tam potem robiono kwasy z cytryn, a jeżeli dla
oszczędności przemieszywano octu, to samego winnego i w małej ilości43.
O zamiłowaniu do owoców świadczą też fragmenty korespondencji Jana III Sobie
skiego z Marią Kazimierą. W liście wysłanym do Marysieńki 8 marca 1668 r. z Piasecz
na polski władca pisał o cytrusach przesyłanych jako prezenty między członkami rodzi
ny: Pytałem o te rzeczy, któreś Wć miała dać dla księżnej rodzonej mojej; o te powiedział, że
ich na oczy swoje nie widział. Słyszał, powiada, nieraz, żeś ich Wć posłać przez niego miała,
ale mu ich nikt nie oddał. Czyniłem inkwizycję i z szypra, ale i ten pod przysięgą zeznał, że
mu nie oddano, tylko dwoje drzewek pomarańczowych, które przywiózł w cale, i pudełko
z pomarańczami44.
Natomiast w piśmie wysłanym do żony z obozu 25 lipca 1665 r. Jan III Sobieski
wspominał o swojej tęsknocie do słodyczy i owoców: Ciokolatę jeśli Wć masz, moja duszo, przyślij mi Wć; tylko by garnuszka potrzeba, choćby wziąć ten u M. des Noyers, a taki
mu odrobić kazać; także i to drewno do kłócenia albo zamieszania. Cytryny, pomarańcze,
kasztany jeżeliby były, przyślij mi Wć moja duszo45. Z kolei list napisany 28 lipca 1675 r.
we Lwowie zawiera wielką pochwałę owoców występujących w Rzeczypospolitej,
w tym także cytryn: Niepodobna, jako dobre wiśnie; rozenki nigdy takie tak śliczne być nie
mogą. Pierwszą także razą tak dobrze zawieziono i tak w cale wiśnie oddane, że jakoby ich
z drzewa dopiero urwał. Porzeczki także roboty du Baron arcydobre. W Żółkwi, znać, że cale
zatracili wiśnie białe, bo zdrajca ogrodnik powiedział w Jaworowie, że jeszcze nie dojrzałe,
a widzę, że ich cale nie masz. Trzeba do Żółkwi, moja panno, posłać Daniela, żeby tam
smażył porzeczki, maliny i wiśnie. A 1’Espine rozkażę, żeby tam zrobił les framboises en
dragee; ale on powiada, że to rzecz bardzo trudna. Przysłała mi też p. wojewodzina sieradzka z swego komarzeńskiego sadu des bigarreaux. Wiem, że we Francji lepsze, większe i mięsistsze być nie mogą; których na ukaz posyłam kilka, choć i nadgniłe. Owo zgoła, i w Polszcze tak dobre jako gdzie indziej mogą być frukta, kiedy drzewo dobrego owocu. Cytryny
także w cale oddane, za które uniżenie dziękuję46.
O zamiłowaniu do cytryn świadczy też ogłoszenie zamieszczone w „Gazecie War
szawskiej” z 2 czerwca 1779 r., w którym okradziony kasztelan gostyński Antoni Lasoc
 J. Kitowicz, op. cit., s. 434.
Ibidem, s. 437.
44
 J. Sobieski, Listy do Marysieńki, s. 274.
45
Ibidem, s. 49 i n.
46
Ibidem, s. 442.
42
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ki domagał się zwrotu m.in. cennej praski do wyciskania tych owoców47. Także same
cytrusy padały czasem ofiarą kradzieży, o czym świadczy następujacy fragment Opisu
obyczajów Kitowicza: Nic to było kucharzom wielkich panów do jednego obiadu na kilkadziesiąt osób zepsuć kopę cytryn, których dawniej kilka do takiegoż obiadu wystarczało, bo
kucharz jedną cytrynę wypotrzebował do potrawy, a dwie schował do kieszeni48.
Zupełnie inaczej przedstawiała się sprawa dostępu do tzw. fachowej wiedzy me
dycznej. Tylko niewielka część podręczników i zielników, wydanych w omawianym
przeze mnie okresie, była skierowana do szerszego grona czytelników (w tym częściej
w XVIII niż w XVII w.). Mogą o tym świadczyć m.in. informacje znalezione w inwen
tarzach mieszczańskich. Do posiadania ksiąg medycznych przyznawali się w nich głów
nie ludzie związani zawodowo z medycyną; lekarze i aptekarze. Przykładowo Stanisław
Głębowicz posiadał w swoich zbiorach herbarz, Dykcjonarz aptekarski oraz Philoso
phię aptekarską49, zaś wśród wymienionych z tytułu ksiąg farmaceuty Mikołaja Łopac
kiego znajdowało się jedno z dzieł Pietro Andrea Mattioli, Antidotarium generale et
speciale Johanna Jacoba Weckera, zielnik Szymona Syreniusza, Pharmacopea medico–
chymica, autorstwa Johannesa Schroderusa, dzieła Galena oraz Tajemnice50 Alexiusa
Pedemontanusa51. Zielnik, najprawdopodobniej Szymona Syreniusza, wart 30 tynfów,
posiadał z kolei aptekarz Stanisław Szygiewicz52. Księgi tego typu nie zawsze były uwa
żane za wartościowe, o czym świadczy opis księgozbioru aptekarza Adama Wosidły,
w którym 72 pozostawione przez niego woluminy wyceniono na 72 zł53. Znacznie cen
niejszy był składający się z 184 pozycji księgozbiór żydowskiego doktora Seligmana,
którego wartość wynosiła 540 zł54.
Wśród przedstawicieli pozostałych grup zawodowych własnym księgozbiorem me
dycznym mogli pochwalić się tylko nieliczni. Przykładowo: puszkarz Filip Libek posia
dał niemiecką księgę doktorską in folio55, w zbiorach ławnika miejskiego Jana Eyberle
znajdowały się dwie księgi aptekarskie, w tym jedna w języku niemieckim56, kupiec

Suplement do „Gazety Warszawskiej” nr 81, środa 2.06.1779, s. 3.
 J. Kitowicz, op. cit., s. 437.
49
Inwentarz pośmiertny aptekarza Stanisława Głębowicza z 7.02.1711, [w:] Inwentarze mieszczańskie
z wieku XVIII..., t. 1, s. 67.
50
Wydawcy inwentarzy podają, że chodzi o Libros 7 de secretis, wydane w Bazylei w 1563 r., choć
może być to też wcześniejsza publikacja np. De secretis libri sex, które ukazało się w Wenecji
w 1550 r.
51
Inwentarz pośmiertny aptekarza Mikołaja Łopackiego z 23.06.1711, [w:] Inwentarze mieszczańskie
z wieku XVIII..., t. 1, s. 90.
52
Inwentarz pośmiertny aptekarza Stanisława Szygiewicza z1711, [w:] ibidem, s. 73.
53
Inwentarz pośmiertny aptekarza [Adama] Wosidły z 2.06.1783, [w:] ibidem, t. 2, s. 183.
54
Inwentarz pośmiertny Żyda Seligmana, doktora z 14.04.1787, [w:] ibidem, s. 245.
55
Inwentarz pośmiertny puszkarza Filipa Libeka z 25.04.1712, [w:] ibidem, t. 1, s. 109.
56
Inwentarz pośmiertny ławnika miejskiego Jana Eyberle z 5.06.1722, [w:] ibidem, s. 187.
47
48
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sukienny Franciszek Pathun przyznawał się do zakupu Przymiotu Wojciecha Oczki57,
a mydlarz Jan Jeremiasz Hofbergier miał starą księgę doktorską i mały zielnik58.
Informacje na temat szkorbutu są często obecne w żywotach świętych i katalogach cu
dów. Ich autorzy rzadko jednak decydowali się zamieszczać szczegółowe opisy choroby, kon
centrując się bardziej na pokorze i spokoju, z jakim święty czy święta ją znosił. Występują tam
za to objawy, które mogłyby wskazywać na brak witaminy C, oraz praktyki, które mogły do
tego doprowadzić. Nie w każdym przypadku można jednak rozstrzygnąć, z jakim schorzeniem
tak naprawdę mamy do czynienia. I tak np.: pod koniec żywota Barbary Langówny z Krako
wa znajduje się rozdział poświęcony wszystkim dolegliwościom, na które cierpiała ona przez
całe życie. Wśród opisanych objawów występują m.in. ustawiczne bóle zębów (czasem nawet
uniemożliwiające jedzenie), sinienie, czernienie i drętwienie rąk, wysypki oraz napady zimna
i gorąca. Niewykluczone, że mająca skłonności do skrajnej ascezy świątobliwa panna cierpia
ła przez jakąś część swojego życia także na awitaminozę59. O podobne skłonności można by
podejrzewać także Elżbietę Grzymalankę z zakonu karmelitanek bosych, która dodatkowo
jeszcze ślubowała nie jeść owoców do końca życia60, oraz ksienię lwowskiego konwentu św.
Benedykta, Annę Kossakowską, która pod pretekstem problemów zdrowotnych unikała ich
jedzenia61. Warzyw wystrzegał się także arcybiskup ruski Bonifacius62.
Czasem jednak podany w źródle opis choroby był na tyle dokładny, że nie można
mieć większych wątpliwości co do jej natury. Przykładowo: Szlachetna Swierczyńska
z Parafii Rozpierskiey pod przysięgą zeznała: że Synowie moi Ian i Stanisław ciężko chorowali, Ianowi w dziąsłach robaki iakieś czerwone zalęgły się były, obudwu ofiarowałam na to
mieysce, skoro to uczyniłam, zaraz ow powstał z łożka, a drugiemu robaki nie wiedzieć kędy
się podziały, które Wotum prędko wypełniłam, z niemi piechotą na to mieysce przyszedłszy63.
Inwentarz pośmiertny kupca sukiennego Franciszka Pathuna z 4.02.1735, [w:] ibidem, s. 242.
Inwentarz pośmiertny mydlarza Jana Jeremiasza Hofbergiera z 5.08.1761, [w:] ibidem, t. 2, s. 12.
59
A. Makowski, Kwiat żywota świętobliwy Panny Barbary Langi, Kraków 1655, s. 191–194.
60
Gdy raz prała wiele korporałów, położyła je blisko studni, które wszystkie trefunkiem w nią upadły, czym
bardzo zturbowana Elżbieta poczęła wołać do Pana Boga, obiecując nie jadać owoców, a gdy zaczęła ciągnąć wiadro wpuszczone w studnią, znalazła wszystkie korporały, okręcone około łańcucha, na którym
wiadro wisiało; F. Jaroszewicz, Matka Świętych Polska albo żywoty świętych błogosławionych wielebnych,
świątobliwych, pobożnych polaków iy Polek. Wszelkiego stanu y kondycji każdego wieku od zakrzewionej
w Polszcze Chrzescianskiey wiary osobliwą życia doskonałością służących. Z Różnych authorow y pism tak
Polskich iako y Cudzoziemskich zebrane y spisane przez X. Floriana Jaroszewicza Kapłana zakonu S.O.
Franciszka Reformatorów. Dla zbudowania zyjących y potomnych, dla pociechy Duchownej swoich krewnych, Kraków 1767, s. 28.
61
Ibidem, s. 166.
62
Ibidem, s. 131.
57
58

Nayswietnieysza Bogarodzica Marya Dobroczynnemi Łaskami i wielorakiemi Cudami, przy swoim Kościele Farnym Piotrkowskim Obrazie długim iuż, a nieprzerwanym lat wielu przeciągiem słynąca To iest krotki opis Rozliczne Łaski i Cuda niegdyś przy wspomnianym Obrazie doznane, Wyrażaiący Teraz za Starszych dozwoleniem do druku podany. Przez A.M. Obywatela Piotrkowskiego,
a niegodnego sługi Maryi, Kalisz 1776, s. 27 i n.
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Także opisany w katalogu cudów Najświętszej Marii Panny z kościoła różanostockiego
pod numerem 35 przypadek szlachcianki Zofii Czarneckiej z 27 października 1662 r.
wydaje się dotyczyć szkorbutu: Tegoż roku y dnia W. Jmć Pani Zofia z Jądźiłłow Czarnecka Mieczna Starodubowska cięszko boleiąc na zęby tak że się wszystkie ruszały; skoro się
w tym bolu do Nayświętszey Panny Rożano–Stockiey ofiarowała, wraz boleć na nie przestała, y zęby na swych zmocnione mieyscach uczuła64.
W przeciwieństwie do powszechniejszych i budzących grozę chorób, np. dżumy,
czyli tzw. morowego powietrza albo tańca świętego Wita, szkorbut nie doczekał się
w Polsce osobnego patrona. Można przypuszczać, że dotknięci nim ludzie zwracali się
do świętej Apolonii, zajmującej się chorobami zębów, lub świętych, których opieka
obejmowała szersze grupy ludności, oraz do Matki Boskiej. Według Łukasza Paprockie
go, jezuity i autora katalogu cudów przy kościele w Sierpcu, cierpiący na gnilec prosili
też o wsparcie świętego Błażeja, który oprócz przypisanych mu chorób gardła miał też
moc leczenia „zepsowanych dziąseł”65. Wspólną ich cechą były natomiast częste
wzmianki o niemocy lekarzy i cudownym ozdrowieniu chorego natychmiast po zwró
ceniu się o pomoc do świętego: Roku 1644 dnia 17 kwietnia J. M. P. Wacław Lesocki tak
niebezpiecznie na szkorbot chorował, że go Doktorowie odstąpili, ale nastąpiła pomoc Królowey Niebieskiey, ślubem nawiedzenia kościoła swoiego Sierpskiego, y te zaraze obaliła66. Po
takim opisie następowała z reguły lista darów, które złożył z wdzięczności cudownie
uzdrowiony. Być może z tego powodu w katalogach cudów mamy do czynienia głównie
z przedstawicielami szlachty.
Odnotowane przypadki, kiedy interwencja świętego pomogła w wyleczeniu gnilca,
pochodzą zarówno z XVII, jak i z XVIII w. W 1630 r. o taką kurację zabiegał np. w ko
ściele w Sierpcu: Wielebny Ksiądz Woyciech z Chełmna, szkorbut cierpiący, ztąd też od
Matki Naywyższego nieśmiertelnego Kapłana Chrystusa, poślubioną drogą lekarstwa zasięgał y otrzymał67. W 1666 r. z podobną prośbą pojawiła się w kościele różanostockim
szlachcianka Zofia Olszewska, co odnotowano jako cud 115; Tegoż roku dnia 2 Lipca
G. Jurkowski, Wonnosc mistyczney rozy z Kośćioła Rożanostockiego WW. OO. Dominikanow Prowincyi Litewskiey, Funduszu Jaśnie WW. Ichmciow PP. Tyszkiewiczow ba całą Oyczyznę naszą wdzięcznie się
rozchodząca; Albo Cuda Przez Łaskę Przenayświętszey Maryi Panny od wielu rożnego Stanu y Kondycyi
Ludzi doznane, y zaprzysiężone, nayprzod w roku 1677 drukiem ogłoszone, a teraz nowo znowu codziennie
niemal przybywaiące, dla pomnożenia większey Chwały Pana Boga, y czci Maryi Panny, za pozwoleniem
Zwierzchnośći Duchowney do druku podane, a Jaśnie Wielmożnym Ichmościom Panom Jozefowi y Annie
z Pociejow Tyszkiewiczom Woiewodztwa Wileńskiego, Raduńskim, Dubickim &c. &c. Starostom. Jako
Fundatorom na zawdzięczenie Łask y Dobrodzieystw Ich od Konwentu Rożano–Stockiego Ofiarowane,
Supraśl 1756, s. 46–47.
65
Ł. Paprocki, Łaski cudowne przy Kościele Sierpskim Wniebowzięcia Pełney Łaski Bogarodzice Panny,
w Woiewodztwie Płockim, Opisane a do Druku podane przez X. Łukasza Paprockiego Societatis Iesu Theologa, Roku Pańskiego 1652. Miesiąca Stycznia, Warszawa 1652, s. 6.
66
Ibidem, s. 49.
64
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Ibidem, s. 45.
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Jmć Pani Zofia z Czarnowskich Olszewska maiąc wnuczkę swą chorą na imię Maryannę
Gniewińską, którą na trzecim po porodzeniu tygodniu, taki opanował szkorbut, że za rzecz
niepodobną sądzili Doktorowie, by z niego, y innych przyłączonych chorób wyniść miała, gdy
ią prawie iuż na śmierć opłakaną, do tey przedziwney Lekarki Panny Nayświętszey z mar
samych nawet podźwignąć mogącey: Fons Vitae vivificans a morte Maria, ofiarowała, y wraz
przedsięwzięcie swe pełniąc, do Rożanego–Stoku się zapuściła, w lepszym za powrotem swoim zdrowiu, wnuczkę znalazła, y w krotce ze wszystkim zdrową oglądała68. Natomiast wy
dany w połowie XVIII w. katalog cudów arcybiskupa gnieźnieńskiego Bogumiła odno
towuje przypadek uzdrowienia Balcera Przeździeckiego, który następnie przybył do
Uniejowa i złożył z tej okazji srebrne wotum: Sławetny Pan Balcer Przeździecki, Burmistrz Miasta Piątku, cięszko zapadłszy na szkorbut tak dalece, że w nim zostaiący iuż do
życia nigdy podobien nie był, albowiem prawie iuż Konaiący zawioniony złą aurą mowę iuż
był utracił, że go żadnym sposobem zrozumieć niemożono. Co wiele Obywatelow Miasta
tamtego y Duchownych y z stanu Szlacheckiego zeznać y przysiąć na to gotowi, że go y sam
doktor iuż odstąpił, nie widząc wnim żadney przyszłey zdrowia nadziei: iednak będąc przy
dobrym słuchu, z Instynktu Boskiego oddaiąc się do wielowładney Protekcyi y Opieki Bogumiła S. z dobrą wiarą y nadzieią, trafiło się że z Przyiacioł y Sąmsiad iego Imieniem Antoni
Kronikowski mieszczanin tegosz Miasta, z żalem wielkim nawiedzaiąc go w chorobie przyniosł mu Książeczkę swieżo wydaną: to iest Officium albo raczey Godzinki z Życiem o Bogumile S. w ktorey znaydował się Obrazek kopersztychowy leżącego w Grobie Bogumiła S.
ten Obrazek zwyż pomieniony chory, Imieniem Balcer Przeździecki, wziąwszy, z afektem
całować począł y ściskać tak dalece, że w owym całowaniu Cudownie choroba się przesiliwszy która przez Niedziel dziewięć trwała (ustawać poczęła y ustała)69.
Pojedyncze przypadki szkorbutu odnotowują też przewodniki po uzdrowiskach,
w których leczono wodą mineralną. Przykładowo Andrzej Krupiński w swojej Wiadomości o rozciekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney Koźińskiey
przytacza historie dwóch chorych, którym pomogło leczenie wodami kozieńskimi. Co
ciekawe, dotyczą one przedstawicieli różnych grup społecznych. Pierwszy z nich to
służący, który miał zapaść na szkorbut z powodu swej nadmiernej ruchliwości: 20to
Chłopiec służący Jmci Pani Kiełbieckiey imieniem Andrzey, miał rany skorbótyczne w nodze,
który przez swawolę biegaiąc, pił codziennie Wodę Mineralną, gdzie potym większe i na
drugiey nodze wyrzuciły się rany: o czym dowiedziawszy się Jmć Pani Kiułbiecka, kazała dla
G. Jurkowski, Wonnosc mistyczney rozy z Kośćioła Rożanostockiego..., s. 87 i n.
B. Sokołowski, Cuda y znakomite łaski za przyczyną błogosławionego Bogumiła Arcy–Biskupa Gnieźnieńskiego Tak przy Grobie Tego Świętego Patrona, w Kollegiacie Uniejowskiey. Jako też y w Dobrowie,
gdzie dni zycia swego w wielkiey świątobliwości na Puszczy Zakończył. Przez Roznych roznego Stanu Ludzi, częścią poprzysiezone, częścią pod sumieniem zeznane a Teraz Jaśnie Oświeconemu Xiązęciu Jmci
Adamowi na Komorowie Komorowskiemu z Bozey Łaski, y S.Stolicy Apostolskiey, Arcy–Biskupowi
Gnieźnieńskiemu Legato Nato, Prymasowi, y Pierwszemu Xiązęciu Korony Polskiey, y wielkiego Xięstwa
Litewskiego, Opatowi Tynieckiemu, przez Xiędza Bartłomieia Sokołowskiego, Oboyga Prawa Doktora:
Kanonika Płockiego, Kustosza y Officyała Uniejowskiego dedykowane, Kalisz 1748, s. 85.
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niego kilka razy kompiel zrobić z teyże wody, i pić codziennie dawać, któremu po tym rany
zagoiły się, i zdrów iest zupełnie70. Drugi przypadek dotyczył szlachcica: 36to Urodzony
Dębicki choruiąc na skorbót ust (orsis) tak, że wszystkie zęby ruszały się, który kąpiąc się
i piiąc Wodę Mineralną (tam interne qua externe) używaiąc zupełnie, do kilku dni zdrów
został71.
O ile w przypadku pism dewocyjnych szkorbut stanowił tylko jedną z wielu chorób,
na której uleczenie mogli mieć wpływ święci, o tyle praktycznie każdy dentysta czy
medyk reklamujący się w stołecznej prasie końca XVIII w. miał w swojej ofercie środ
ki przeciwdziałające gnilcowi. Najbardziej przedsiębiorczym z nich był mieszkający:
(...) u Pana Bursztynowicza na starym Dunaiu naprzeciwko iatek szewskich, gdzie wiszą
trzy zęby72 niejaki Cassata, który od początku istnienia „Gazety Warszawskiej” prowa
dził intensywną kampanię reklamową swojego zakładu. W jego ogłoszeniach można
było przeczytać, że ma on: (...) opiat od skorbutu y zapalenia w ustach, którym dziąsła dwa
razy na dzień, to iest: rano y w wieczor piorem smaruią się, a w pół godziny usta wodą ustową zwaną wypłukuią, po czym wkrotce następuie skutek, ponieważ dziąsła zdrowemi czyni,
a ruchaiące się zęby umacnia73. W Warszawie musiało istnieć wielkie zapotrzebowanie
na tego typu usługi, o czym świadczy fakt, że ten sam medyk jeszcze dziesięć lat później
ogłaszał się w „Korespondencie Krajowym i Zagranicznym”: Pan de Cassata Uprzy:
JKMci i innych w Europie dworów Dentysta ma lekarstwa, co się tyczą ustnych chorób,
bolenia zębów iakiegokolwiek rodzaiu, które kurować przyrzeka. Do chędożenia zębów ma
sławny koralowy proszek (...), opiat od szkorbutu, tynkturę ustową, spirytus od zębów bolenia. Co interesujące, rzeczony medyk nie ograniczał się tylko do leczenia chorób jamy
ustnej, ale w swojej ofercie miał też środki skuteczne na zaćmę, uszkodzenie słuchu,
odciski, brodawki i kamienie nerkowe. O gotowości do dostosowania się do potrzeb
klienta świadczy też następujące zastrzeżenie: Gdyby Damy nie chciały, aby tenże Dentysta onym zęby czyścił, żona iego uskutecznić może tak dobrze iak sam74.
Oczywiście jeden gabinet dentystyczny nie był w stanie zaspokoić potrzeb wszyst
kich mieszkańców ówczesnej Warszawy. W anonsie zamieszczonym w „Gazecie War
szawskiej” 1 listopada 1780 r. można zatem znaleźć informację, że także: (...) J.P.Del
Bene Uprzywileiowany y Aktualny Dentysta Nayiaśnieyszego Naszego Pana, biegłością
w swey sztuce dawno iuż w tey Stolicy ustawiony, (...) ma prawdziwą wodę przeciwko

A. Krupiński, Wiadomosc o rozciekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney
Koźińskiey przez J.P. Andrzeia Krupińskiego Proto Medyka Cesarskiego napisana a na żądanie J.W. Amor
Jana Hrabi Tarnowskiego Kasztelana Konarskiego, Łęczyckiego, Kawalera Orderu S.Michała, i Lwa złotego, Rothmistrza Znaku Pancyrnego Kawaleryi Narodowey, Generała Mayora Woysk Koronnych &c. Do
druku podana, Poczajów 1782, s. 288 i n.
71
Ibidem, s. 294.
72
Suplement do „Gazety Warszawskiej” nr 81, sobota 7.10.1780, s. 4.
73
Ibidem, nr 77, sobota 23.09.1780, s. 4.
74
Dodatek do Nr 36 „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, sobota 4.05.1793, s. 724.
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Szkorbutowi nazwaną de Caperon (...)75. Natomiast mający w swojej ofercie także prze
szczepianie zębów: P.Provost, siostrzeniec i uczeń Kawalera Bourdet Cyrulika Dentysty
Króla Jmci Francuskiego i Familii Królewskiey ogłaszał się, że: leczy rózne choroby w gębie,
iako to: szkorbut, wrzody, rany, narośliny i zgnilizny kości w szczęce76.
Podobne ogłoszenia zamieszczano też w „Korespondencie Krajowym i Zagranicz
nym”. Przykładowo w dodatku do nr 63 z 6 sierpnia 1793 r. reklamował swoje usługi
pochodzący z Neapolu Salwator de Burgia, który specjalizował się w leczeniu chorób
jamy ustnej oraz głuchoty. Swoim klientom oferował: wodę, która wszelkie defekta leczy
zębowe, szkorbutowi zapobiega i nadwyrężone dziąsła umacnia, którą wodą iuż do 2000
osób od podobnych uleczył chorób po różnych miastach iako na to ma dowody od znacznieyszych osób. Można iey dostać za cenę od zł 4 aż do 18 na piwney ulicy w Kamienicy JP.
Gordona Nro 109 (...)77. Natomiast: Przybyły tu z zagranicy Dentysta JP. Lamlain w Marywilu u p. Langi mieszkaiący podkreślał, że zdolny jest uleczyć gnilec oraz inne dolegliwości
jamy ustnej za niewielką tylko opłatą. Co więcej: Ludziom świadectwo ubóstwa maiącym
we wszystkich rzeczonych defektach bezpłatną czynić chce chętnie usługę78.
Prawdziwie dramatyczne opisy skutków, jakie miał nieleczony szkorbut, znaleźć
można dopiero w sytuacjach ekstremalnych, takich jak głód, wojna czy zaraza. W pa
miętniku Jana Piotra Sapiehy z okresu tzw. wielkiej smuty znajduje się opis oblężenia
znajdującego się pod Moskwą monasteru Świętej Trójcy, podczas którego gnilec po
wodował liczne straty wśród broniących się wojsk rosyjskich. Oblężenie rozpoczęto
3 października 1608 r., zaś pierwsze informacje o chorobie pojawiają się w zapisce
z 11 kwietnia 1609 r.: Die 11 pojmano trzech strzelców, którzy wyszli z monasteru [Świętej
Trójcy] z gramotami do Moskwy, przy których naleziono i do pięciuset listów do różnych
osób, między którymi były gramoty do Sujskiego, oznajmiając mu, iż „dłużej trzymać się nie
możem, bo ludzi nie mamy do obrony, gdyż ich wiele pomarło i teraz na każdy dzień, od godziny do godziny, umiera ich [na] cyngę79 po kilkudziesiąt. Dołów nie możem nastarczyć
kopać do chowania”80.
Nawet tak wielkie straty nie były jednak w stanie zmusić Rosjan do poddania się,
o czym świadczy kolejna wzmianka z 3 czerwca 1609 r.: Die 3 Junii przedał się strzelec
z monasteru, który powiedział, iż wiele ludzi poumierało cyngą i teraz umierają, a żadną
miarą zdać się nie chcą81. Wytłumaczenie tej zadziwiającej postawy można znaleźć w in
Suplement do „Gazety Warszawskiej” nr 88, środa 1.11.1780, s. 4.
Ibidem, nr 46, sobota 10.06.1775, s. 3.
77
Dodatek do Nr 63 „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, sobota 6.08.1793, s. 1300.
78
Dodatek do Nr 39 „Korespondenta Krajowego i Zagranicznego”, wtorek 14.05.1793, s. 788.
79
Nazwa szkorbutu funkcjonująca na ziemiach ruskich i w Rosji.
80
 J. P. Sapieha, Dzieje Marsa krwawego i sprawy odważne, rycerskie, przez wielmożnego pana jego mości
pana Jana Piotra Sapiehę, starostę uświadzkiego, w monarchii moskiewskiej od roku 1608 aż do roku 1612
sławnie odprawowane, [w:] Moskwa w rękach Polaków. Pamiętniki dowódców i oficerów garnizonu polskiego w Moskwie w latach 1610–1612, red. A. Nowosad, Liszki 1995, s. 279.
81
Ibidem, s. 285.
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nej zapisce z 9 czerwca 1609 r.: Die 9 przedał się z monasteru wyrostek sługi monasterskiego, który powiedział, iż się żadną miarą poddać nie chcą, bronić się do upadu, „bo choćbyśmy
się poddali, tedy nas pobiją i wycinają, bośmy wiele panom dokuczyli. Przystupu się wielkiego spodziewają na wyłuskę [czyli wypadu], dlatego nie wychodzą, że się boją, aby ich od
muru nie zaskoczono, i nie ma też wychodzić [kto], bo siła ludzi poumierało cyngą i teraz jest
chorych bardzo wiele”82.
Podczas tej wojny sytuacja monasteru Świętej Trójcy nie była niczym szczególnym,
o czym świadczy opis sytuacji panujacej w samej Moskwie, zamieszczony pod datą
24 czerwca 1609 r.: Die 24 przedalo się z Moskwy do obozu jego mości kilka Niemców, którzy
powiedzieli, iż byli ludzie wyszli z Moskwy, ale się nazad wrócili. Sujski jeszcze uprosił wzrok
u miru do dni Piotrowych. Na Moskwie wielka drogość: żyta ćwiertnia po rubli pięć, owies po
rubli czterech, jałowica po rubli piętnastu. Na Moskwie ludzi siła umiera chorobą cyngą83.
Późniejsze, równie dramatyczne wydarzenia opisuje inny pamiętnikarz Józef Budzi
ło. W zapisce z 16 maja 1612 r. o oblężeniu garnizonu polskiego na Kremlu można
przeczytać: Tegoż roku 16 maij, pan Bohowski rotmistrz od pana hetmana przyjechał, oznajmiając o przyjściu jego pod Zwinigród mil 16 od Moskwy. Oblężeńcom radości niemało
przyszło, gdyż w niedostatku gorzałek, ile na wiosnę wielkie się choroby wzmagały — to jest,
cynga — a bardziej Moskwie, która w osadzie z nami siedziała. A tak [za] lada by wódkę,
by jeno gorzałką śmierdziała, za kwartę dać złotych 20 musiał, a [o] obów też trudno tak
było, iż sobie sukienne [boty] żołnierstwo robić musiało. Za boty [każdy] dałby i złotych 30,
by jeno dostać mógł84.
Inny przykład na występowanie szkorbutu można znaleźć we wspomnieniach Lu
dwika Sienickiego, który wraz z bratem, miecznikiem i generałem artylerii litewskiej
Krzysztofem z Bończy Sienickim dostał się do niewoli rosyjskiej podczas wojny północ
nej i został zesłany na Syberię. Udało mu się przeżyć, był też świadkiem śmierci z wy
cieńczenia wielu spośród swoich towarzyszy. Już na początku zesłania zmarł mu brat:
(...) bardzo zalterowany brat mój, pan generał artylerii, w ciężką wpadł chorobę, bo do alteracji umysłu z niewygód i niewczasów, oraz z odmiany tak wielkiej aeryi [powietrza], przymieszała się alteracyja krwi, skąd nastąpił szkorbut, że go już chorego na statek wodny
wnieśli nie respektując na tak ciężką chorobę85.
Ibidem, s. 288.
Ibidem, s. 292.
84
 Józef Budziło, Historia Dymitra fałszywego, [w:] Moskwa w rękach Polaków..., s. 74.
85
L. Sienicki, Dokument osobliwego miłosierdzia Boskiego cudownie z kalwińskiej sekty pewnego sługę
i chwalcę swego do Kościoła Chrystusowego pociągający, z wykładem niektórych kontrowersyi zachodzących między nauką Kościoła Powszechnego Katolickiego, a podaniem wymyślonym rozumem ludzkim luterskiey, kalwińskiey, greckiey, y innych w tej księdze wyrażonych y namienionych sekt, y z wspomnieniem
o mniey znanych Moskiewskiego Państwa krainach w pogańskich błędach jeszcze zostających, dla duchowwnego pożytku ludzi w różnych sektach od jedności Powszechnego Kościoła odpadłych, częścią z uporu,
częścią z niewiadomości żyjących, z druku pierwszy raz wychodzący, [w:] Dwa polskie pamiętniki z Syberii, red. A. Kuczyński, Warszawa–Wrocław 1996, s. 121 i n.
82
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Mieszkańcy Rzeczypospolitej mieli niewiele okazji, żeby brać udział w dalekomor
skich wyprawach. Nawet gdańscy żeglarze, którzy pływali głównie po Bałtyku, nie prze
bywali na morzu na tyle długo, aby ta choroba mogła stanowić zagrożenie dla ich życia.
Natomiast perypetie tych, którzy zdecydowali się na podjęcie wyprawy poza Europę,
z reguły pozostawały w kraju nieznane. Wyjątek stanowili polscy misjonarze podróżują
cy szlakiem dookoła Afryki do Chin i Indii. Za przykład może posłużyć jezuita i męczen
nik Wojciech Męciński86, którego postać stała się obiektem powszechnego kultu, mimo
braku oficjalnej kanonizacji. Świadczą o tym jego liczne żywoty autorstwa m.in. Kaspra
Drużbickiego, Rafała Skrzyneckiego czy Marcina Czermińskiego. Dzięki znajdującym
się w nich opisom chorób można się dowiedzieć, że misjonarz ten przynajmniej dwu
krotnie miał okazję zetknąć się z bardziej zaawansowanymi stadiami gnilca.
Po raz pierwszy Męciński miał do czynienia ze szkorbutem w 1631 r., kiedy podjął
próbę dotarcia do Azji, ale z powodu złej pogody zmuszony był zawrócić do portu w Li
zbonie. Kasper Drużbicki przytoczył opis tragicznej sytuacji, która panowała wtedy na
statku: Leżeli wszędzie opuszczeni chorzy, których upał słońca z wierzchu, wewnątrz zgniła
gorączka trawiła, z tąd gryzienie wnętrzności, wrzody, robaków toczenie, że on, wszelaką
żywnością naspiżowany Okręt w ieden się szpital przemienił87. Jezuita, mimo posiadania
podstaw wiedzy medycznej zdobytych podczas wcześniejszych studiów, sam nie uniknął
choroby i po powrocie na kontynent musiał kurować się przez osiem miesięcy. Podobny
opis tych wydarzeń można znaleźć w jego żywocie, zamieszczonym w dziele Floriana
Jaroszewicza: W tey drodze pięć tysięcy mil upłynąwszy, y iuż na brzegach Brazylii stanąwszy, gwałtownym wiatrem znowu aż do Portugalii nazad był przypędzony. Miał tam X. Woyciech wielką do zasługi okazyą usługuiąc chorym, słuchaiąc spowiedzi, albowiem we dwuch
okrętach z iakyisi zarazy dwieście ludzi pomarło, z których wiele było takich, których w przod
robacy roztoczyli niżeli skonali, aż też y sam X. Woyciech przy tey pracy na gorączke y łamanie w stawach zachorował, przeto go przybiwszy do portu aż na linie z okrętu spuszczono,
y ledwie na ramionach na łoszko zaniesiono z którego ośm Miesięcy nie wstawał88.
Po raz kolejny jezuita zetknął się ze szkorbutem w 1633 r. w czasie podróży do Mo
zambiku. Drużbicki przytoczył list misjonarza do zakonu, w którym można przeczytać,
jak wielkie spustoszenie poczynił wtedy szkorbut wśród uczestników wyprawy: (...) po
trzech Miesiącach wielka nastąpiła klęska, albowiem wiele ich [uczestników wyprawy] na
gorączkę zachorzawszy pomarło. Starszy nasz ze mną, ktorzyźmy tylko Xięża byli, y drudzy
Wojciech Męciński herbu Poraj (1598–1643) był synem Jana Wojciecha Męcińskiego i Felicjany
Głogowskiej. Studiował kolejno w jezuickim kolegium w Lublinie, Akademii Krakowskiej (od
1612 r.) i na Uniwersytecie w Padwie (od 1619 r.). Wstąpił do zakonu jezuitów w 1621 r. W 1633 r.
udał się z wyprawą misyjną do Japonii, gdzie został pojmany, poddany torturom i zmarł. B. Natoński,
Polski Słownik Biograficzny, Wrocław–Gdańsk 1975, t. 20, s. 498–500.
87
K. A. Drużbicki, Szkarłatna róża boskiego raiu. To iest żywot y śmierć Swiątobliwey Pamięci, X. Woyciecha Męcińskiego Societatis Jesu, który dla S. Wiary Katolickiey w Iaponii pospołu ze czterema Oycami
tegoż Zakonu okrutnie był zabity. Roku Pańskiego 1643. Dnia 23 Marca, Kraków 1672, s. 41.
88
F. Jaroszewicz, op. cit., s. 142–143.
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Bracia, odważyliśmy się umrzeć w uczynku miłosiernym, wysługuiąc chorym. Po kilku
dniach iednegi z naszych Braci, iad on zaraził y zaraz też naszego starszego, który się zwał
Sebastian Alvarez, którzy obadwa prędko w uczynkach miłosiernych pracuiąc dla Chrystusa, tego żywota postradali. Iam nastąpił na starsze mieysce, ale y na wielki ciężar; było albowien około ośm set osob w okręcie, z których większa część leżała: żadnego nie było, coby
Spowiedzi słuchał, tylko ia. Bracia, którzy ze mną byli, wszyscy prawie na gorączkę chorowali89. Także Jaroszewicz potwierdza tę wersję wydarzeń: Z razu się mu y towarzyszom
dobrze powodziło, codzien się Msza S. odprawowała, y nauka Chrześciańska bywała, ale po
trzech Miesiącach siła ich pomarło, a między innemi starszy ich X. Sebastian Alwarez, po
którym wszystka się praca zwaliła na X. Woyciecha ile że sam ieden tylko Kapłanem będąc,
około osmiu set Osob na okręcie będących chodzić musiał, spowiedzi ich słuchaiąc y na
śmierć wielu z nich dysponuiąc90. Sam misjonarz uniknął tym razem cięższych proble
mów zdrowotnych dzięki opiece, jaką zapewnili mu po przybyciu na miejsce członko
wie zakonu jezuitów. Być może stało się tak ze względu na zapewnienie chorym właści
wej diety, gdyż oba źródła wspominają np. o orzechach większych od ludzkiej głowy
(kokosach?), którymi karmiono odpoczywających w Makao chorych.
Powyższe relacje, które z pewnością były znane szerszemu gronu czytelników, do
skonale obrazują stan współczesnej im medycyny. Choć czas wystąpienia i objawy wy
raźnie wskazują na chorobę, z jaką przyszło się zmierzyć wyprawie misyjnej, to jednak
żadne ze źródeł nie określa jej jako szkorbut. Można zakładać, że tego typu szczegóły
nie były istotne w literaturze typu hagiograficznego, jednak prawdopodobne też jest, iż
ich autorzy nie przypuszczali, że jedno schorzenie może występować w tak odmien
nych warunkach. Błędne było także założenie, że dziesiątkująca marynarzy i zakonni
ków przypadłość jest zaraźliwa. W obu przypadkach zejście na ląd i dostęp do świeżego
pożywienia umożliwiły wyzdrowienie tym, którym udało się przetrwać podróż.
Także inny jezuita Andrzej Rudomina miał okazję zajmować się cierpiącymi na
szkorbut marynarzami. Podczas podróży do placówki zakonnej w Goa, mimo że sam nie
był w najlepszej kondycji: (...) ile mu sił y zdrowia stawało, inszym chorym usługował, nędznych ratował z taką miłością, że go wszystcy w tym co on Okręcie będący, Swiętym zwali91.
Publikowane w XVII i XVIII w. w Rzeczypospolitej opisy wypraw misyjnych nie
ograniczały się jednak tylko do polskich duszpasterzy. Poprzez wydawanie relacji, li
stów bądź broszur poszczególne zakony chciały udokumentować przed wiernymi swoją
działalność. Szczególnie aktywni byli na tym polu jezuici, którzy dzięki intensywnemu
drukowaniu publikacji sprawiali nawet wrażenie jedynego zakonu prowadzącego dzia
łalność na Dalekim Wschodzie92. Ciekawe i poruszające historie tych, którzy zdecydo
K. A. Drużbicki, op. cit., s. 48–49.
F. Jaroszewicz, op. cit., s. 143.
91
Ibidem, s. 426.
92
Por. D. Ha Nguyen, Polscy misjonarze na Dalekim Wschodzie w XVII–XVIII wieku, Warszawa 2006,
s. 137 i n.
89
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wali się wyruszyć w tak daleką podróż, miały też motywować polskich zakonników do
podejmowania pracy misyjnej. Być może dlatego nie ukrywano w nich wszystkich za
grożeń, na jakie byli narażeni misjonarze. Świadczyć o tym może chociażby opis opieki
medycznej, która była dostępna podczas takich wypraw, pochodzący z listu jezuity
z prowincji austriackiej, Adama Gerstla: Niczegośmy się zaś tak nie obawiali, iako choroby dla ostatniey Medykow niedoskonałości, którzy pospolicie innego remedium nie maią, ieno
krwi puszczenie, ale y tego dobrze nie umieią. Okoliczność choroby niech będzie iaka chce,
tedy choremu w żyle tak wielką dziurę robią, że w nię palec włożyć można, y krwi tak długo
upuszczaią, aż chory omdleie. Ieśli zaś choroba trwa długo, powtarzaią tą katownią co dzień,
aż na koniec chory, albo umiera albo mu się polepszy93.
Typowym przykładem spustoszenia, jakie szkorbut czynił pośród uczestników jezu
ickich wypraw misyjnych, może być historia księdza Jerzego Brandta z Czech, który
w liście do swojego prowincjała żalił się, że: Niewiem ieśli się kiedy nowym Missyonarzom
w drodze do Indyi więcei mizeryi przytrafiło, iako mnie wraz z Kollegami memi na wodzie
y na lądzie, za co Autorowi wszystkich łask Bogu naszemu serdeczne oddaięmy dzięki94.
Członkowie załogi na równi z pasażerami cierpieli głód z powodu trudności z zaopa
trzeniem i szybkiego psucia się zabranej żywności. Do tego ieszcze przyłączyło się powietrze, które iakiś fetor czyni, y Cudzoziemcom barziey niż innym życie ukraca. Ta zaraza
z naszey Flotty we czterech miesiącach na tysiąc sześćset trupow uczyniła, oprocz barzo
wielu chorych, którzy do Kartagena odesłani są. Iednakże Medycy nie przypisuią tego zarazie powietrzney, ale niedostatkowi zdrowego pokarmu95.
Pokładowi lekarze próbowali jednak powstrzymać dziesiątkującą załogę zarazę za po
mocą konwencjonalnych środków, głównie puszczania krwi. Być może dlatego Jan Brandt
nie myślał zbyt optymistycznie o dalszych losach wyprawy, gdyż, jak sam pisał: Morze Południowe, które ieszcze iest przed nami, barzo nam ciężkie będzie, gdyż prawie wszyscy, którzy nim
iadą, albo śmierci dostaią, albo choroby. Słyszałem od Xiędza Rektora Tuteyszego, że od dwoch
licznych Missyi które tędy przechodziły, y przez to morze (Pacificum) iechali, ledwo ieden y drugi
został, wszyscy na okręcie wymarli. Co podobno y nas czeka, kiedy tak do wyżey wspomnionych
mizeryi, inne przystępować będą, iako w przeszłych żeglugach. Ale ia ich opisywać nie chcę; naSumma dwudziestu sześciu listów, które Pater Adamus Gerstl Societatis Iesu Missionarius z Prowincyi
Austriackiey pisał do Oyca swego, częścią vz Hiszpanii, częścią z Indyi zachodnich od Dnia 30 Junii Roku
1678, aż do 14 Julii 1681. Kiedy raz ostatni z Angelopolu z Nowey Hiszpanii pisał, [w:] Listy rozne ku
chwalebney ciekawości y chrzescianskiemu zbudowaniu słuzące. Z Azyi, Afryki, Ameryki, Niegdyś Od
Missyonarzow Societatis Jesu. W rozmaitych językach do Europy przesłane, teraz dla pragnących wiedzieć
o progressach Wiary S. Katolickiey Rzymskiey w tamtych kraiach, Jako też o obyczajach tak odległych
narodow, o sytuacyi państw, miast, rzek, gor, &c. &c. &c. polskiemu swiatu językiem oyczystym kommunikowane, Warszawa 1756, t. 1, s. 164.
93

List Xiędza Jerzego Brandt Societatis Jesu Missyonarza z Czech do W. Xiędza Bartłomieia Christelium tegoż Zakonu, y Prowincyi Prowincyała; dany z Panama w Ameryce I. Febr. 1686, [w:] ibi
dem, s. 127.
94

95

Ibidem, s. 129.
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mieniam tylko; że na Okręcie dla szczupłey izby tak ciasno leżeć musieliśmy, że był powinien ieden
od drugiego koniecznie się zarazić, zwłaszcza, że chorzy nasi, nie tylko febrą, ale powietrznymi
karbunkułami, iadowitemi plamami y pęcherzami, pełnemi ropy wrzodami &c. byli obsypani.
Z tego też mieszkanie nasze było pełne plugastwa y fetoru96.
O szkorbucie pisał też w swoim diariuszu pochodzący z Tyrolu jezuita Andrzej
Sepp, który we wpisie z 22 lutego 1700 r. zamieścił następujący passus: Niektorzy Missyonarze byli w niebespieczeństwie robaka, który pod tą linią [Lineam Aequatoris, pod ktorą
dzień y noc są rowne] będącym roście, y życie ukraca, ieśli sokiem limoniowym zabity nie
będzie97. Natomiast misjonarz Gabriel Marest narzekał na chciwość podróżników
i kupców, którzy w dążeniu do osiągnięcia jak największych zysków gotowi byli zaryzy
kować nawet własne życie i zdrowie: A chociaż y ten handel [skórami] Anglikom, którzy
na szkorbut pochorowali, zdrowiem kosztował, iednakże Francuzi nasi zarobku tego im zazdrościli, bo się po tychże mieyscach w handle wdawali98.

III. Szkorbut w oczach współczesnych
W omawianym przeze mnie okresie szkorbut występował powszechnie wśród różnych
grup społecznych. Choroba ta, jak twierdzi W. Kłossowski w swoim Dykcyonarzu powszechnym Medyki, Chirurgii i Sztuki Chodowania: Przed wiekiem szesnastym nie była (...)
cale znaną, a przez przeciąg około dwoch wiekow więcey niż sto traktatow napisano o szkorbucie, pomiędzy temi traktat P. de Lind naywiększą ma zaletę99. Ta pospolitość nie ułatwia
jednak pracy badaczowi. Wielu ówczesnych pisarzy, jak choćby autorzy szlacheccy si
lva rerum, nie uznało za stosowne podawać szczegółów dotyczących objawów czy przy
czyn gnilca i skupiało się na omówieniu zwięzłych przepisów na lecznicze maści czy
enemy. Także pamiętnikarze nie starali się dowiedzieć, dlaczego ta choroba dotknęła
ich lub kogoś z otoczenia, lecz ograniczali się jedynie do podania jej najbardziej dra
stycznych skutków. Dlatego, zajmując się genezą i objawami choroby w rozumieniu
mieszkańców Rzeczypospolitej Obojga Narodów, będę mogła korzystać tylko z jedne
go typu źródeł, jakim są traktaty medyczne.
Ibidem, s. 130.
Dyariusz drogi Xiędza [Antoniego] Seppa [Jezuity Missyonarza, a potym w Parakwaryi nad Missyami
Przełożonego, z Prowincyi Wyższych Niemiec Tyrolczyka], [w:] ibidem, s. 258.
98
List P. Gabrielis Marest Societatis Jesu Missyonarza, do Xiędza de Lanbreville ejusdem Societatis dany
w Ameryce w Prowincyi Nowey Francyi r, 1700, [w:] ibidem, s. 319.
99
W. Kłossowski, Dykcyonarz powszechny Medyki, Chirurgii i Sztuki Hodowania. Lekarz Wieyski. Zawieraiący Rozciągłe wiadomości wszystkich części sztuki Lekarskiey, dokładne i nayszczególnieysze opisy
zażywanych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego, i leczenia chorób bydlęcych; Dzieło pożyteczne
wszystkim klasom Obywatelow i do ich poiętności przystosowane, przez Towarzystwo Lekarzow Francuzkich. Na ięzyk Polski przetłomaczone i wielu ważnemi dodatkami powiększone, przez W. K.*** dawnego
w Akademii Krakowskiey Filozofii Doktora i Profesora, Warszawa 1792, t. 7, s. 223.
96
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Dla uczestników wypraw dalekomorskich lub żołnierzy w oblężonej twierdzy szkor
but był wielkim zagrożeniem, jednak w codziennych warunkach rzadko doprowadzał
do śmierci chorego. Dlatego wiele łagodniejszych przypadków tej choroby leczono do
mowymi sposobami, które, choć dobierane bez znajomości prawdziwych przyczyn jej
pojawienia się, przyczyniały się czasem do poprawy stanu zdrowia pacjenta. Wolny
rozwój gnilca sprawiał też, że do jego wyleczenia mogły doprowadzić czynniki zupełnie
niezależne od stosowanej kuracji, jak choćby zmiana pór roku i możliwość spożywania
bogatych w witaminę C roślin sezonowych100. Przykładowo w XVIII–wiecznej broszu
rze Adama Kwaśniczki zalecane są głównie nieskomplikowane lekarstwa możliwe do
przygotowania w warunkach domowych, a jedynie w bardzo ciężkich przypadkach na
mawia ona do szukania pomocy u medyków z Jaryszowa101. Także wydana w 1785 r.
w Warszawie Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny smierci tak wielkiey
ilości dzieci, przetłumaczona z języka francuskiego przez Stanisława Szymańskiego, po
daje, że szkorbut nie bywa leczony, równie jak i gruczoły, chyba za radą Doktora102. Być
może z tego powodu w Rzeczypospolitej w ciągu prawie dwustu lat, których dotyczy
moja praca, powstały jedynie dwa traktaty zajmujące się wyłącznie problematyką dia
gnozowania i leczenia szkorbutu. Oba zostały napisane jako prace dyplomowe w Kra
kowie, największym krajowym ośrodku nauczania medycyny, ale ich wydanie dzieli
prawie sto lat; Ouestio de scorbuto Wawrzyńca Smieszkowicza wydrukowane zostało
w 1629 r., natomiast De scorbuto Jana Antoniego Słowakowica103 — w 1716 r.
Wiele szczegółowych informacji na temat gnilca podają natomiast ogólne kom
pendia wiedzy medycznej. Przykładowo Compendium Medicum Auctum i prawie do
słownie powtarzająca jego treść Ekonomika Lekarska albo Domowe Lekarstwo Jakuba
Kazimierza Haura104 czy Dykcyonarz powszechny Medyki, Chirurgii, i Sztuki Hodowania
Szkorbut mógł doprowadzić do śmierci chorego mniej więcej od siódmego do połowy dziesiątego
miesiąca od momentu rozpoczęcia diety ubogiej w witaminę C; por. Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, red. K. F. Kiple, Poznań 2002, s. 99.
101
A. Kwaśniczka, Sposób nayprościeyszy zaradzenia w teraznieyszych zarazliwych szkorbutycznych
chorobach, Jaryszów 1791, s. 4.
102
 J. Ballexserd, Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny smierci tak wielkiey liczby dzieci,
y jakie są nayskutecznieysze oraz nayproscieysze sposoby do ocalenia ich życia, Warszawa 1785, s. 178.
103
 Jan Antoni Słowakowic (zm. 26.05.1721) był synem Stanisława Słowakowica, rajcy i burmistrza
Krakowa oraz profesora Uniwersytetu w Krakowie. Studiował na Uniwersytecie Krakowskim, gdzie
uzyskał tytuł magistra filozofii w 1696 r., następnie w latach 1703–1705 uczył się medycyny w Pa
dwie. Dzięki rozprawie De scorbuto otrzymał stanowisko profesora na Wydziale Lekarskim Uniwer
sytetu Krakowskiego w 1716 r. Miał tytuł Kawalera Złotej Ostrogi. Zob. Z. Noga, PSB, Warszawa–
Kraków 1999, t. 39, s. 75.
104
 Jakub Kazimierz Haur (1632–1709), pochodził z rodziny, która uzyskała tytuł szlachecki dopiero
za panowania Jana Kazimierza, miał więc silne powiazania ze środowiskiem mieszczańskim. Studio
wał w Akademii Krakowskiej. W 1675 r. opublikował traktat agronomiczny pt. Ekonomika ziemiańska, a w 1693 r. Skład albo skarbiec znakomitych znakomitych sekretów ekonomiej ziemiańskiej.
Zob. A. Podraza, PSB, Wrocław–Kraków–Warszawa 1960, t. 9, s. 311 i n.
100
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Bydląt W. Kłossowskiego zawierają nawet osobne rozdziały omawiające tę chorobę.
Jednak poszukując w tego typu dziełach informacji na temat szkorbutu, nie można się
tylko sugerować jego najbardziej dziś znanym objawem, czyli gnijącymi dziąsłami. Róż
norodne skutki, jakie powoduje niedobór witaminy C, sprawiały, że ówcześni lekarze
mieli problemy z jednoznaczną klasyfikacją tej choroby. Jedynie Ludwik Perzyna105
w Radzie dla pospólstwa względem zdrowia jego106 umieścił opis gnilca w rozdziale doty
czącym chorób zębów. Natomiast Compendium Medicum Auctum oraz Wiadomość Ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y mocy Zboż wszelkich, Jarzyn, y Zioł rożnych
klasyfikują go jako chorobę wewnętrzną. Dykcyonarz powszechny Medyki, Chirurgii,
i Sztuki Hodowania Bydląt oraz Dyssertacya na to pytanie jakie są przednieysze przyczyny
smierci tak wielkiey liczby dzieci nie zawierają podziału chorób ze względu na dotknięte
przez nie części ciała, ale wśród objawów szkorbutu gnicie dziąseł wymieniane jest
w jednym ciągu ze stanem skóry, opuchlizną czy paraliżem. Jeszcze mniej precyzyjnie
określa to schorzenie Opisanie skutków y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych kąpieli w Krzeszowicach, którego autor raz wymienia je wśród dolegliwości głowy,
innym razem skóry107.
Podobna różnorodność panuje wśród przyczyn występowania szkorbutu, które po
dają przytaczani przeze mnie lekarze. Najdokładniej tą kwestią zajmował się W. Kłos
sowski. W swoim Dykcyonarzu powszechnym Medyki, Chirurgii, i Sztuki Hodowania wy
różnił on kilkanaście czynników mogących spowodować rozwój tej choroby, które da
się generalnie podzielić na zewnętrzne (zwane przez niego przypadkowymi), typu: kli
mat, pożywienie albo tryb życia, oraz na wewnętrzne procesy zachodzące w organizmie
człowieka (określane jako przyczyny bliskie): Przyczyną bliską szkorbutu iest zsiądnienie
się krwi, i oddzielenie limfy, która przestanie iednoczyć się z nią; co iest przyczyną iż ona
nabiera pewnego stopnia ostrości, która powiększaiąc się codziennie odradza się w korrupcyą
zgniłą. Przyczyny przypadkowe są powietrze zimne, i wilgotne, mieszkanie na mieyscach
takichże; pokarmy gęste, i słone, dyeta kwaśna, zbyteczne używanie aromatów i likworów
spirytusowych, niedostatek agitacyi, passye powolne, iako to smutek, nudność, sypianie zbyt
długie &c.108 Do tej grupy czynników dodaje jeszcze w innej części traktatu powietrze
Ludwik Perzyna (1742–1812), był samoukiem w dziedzinie medycyny, a doświadczenie w zawo
dzie zdobywał pracując na Ukrainie, Pokuciu, Wołoszczyźnie i Spiszu. W 1782 r. został przyjęty do
Zakonu Szpitalnego św. Jana Bożego (tzw. bonifratrów), w latach 1790–1793 kierował szpitalem
im. Jana Bożego w Warszawie. Zob A. Schletz, PSB, Warszawa–Gdańsk 1980, t. 25, s. 644 i n.
106
L. Perzyna, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego przez p. Tyssot doktora, i professora medycyny, i wielu akademiy towarzysza, teraz od niegoż samego poprawna, i powiększona, z Francuzkiego na Polski Język na nowo dokładniey, i do Polszczyzny stosowniey przełożona, Warszawa 1785, t. 1,
s. 123.
107
L. de Lafontaine, Opisanie skutków y używania ciepłych siarczystych, y zimnych żelaznych kąpieli
w Krzeszowicach przez Leopolda de Lafontaine Leibchirurga Aktualnego J.K.Mci. uczynione, Kraków
1789, s. 177–178.
108
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 233.
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zimne i wilgotne, życie próżniackie, affekcye dręczące duszę, potrawy grube, kleiste, zgniłe,
i bez roślin. [Do tego szkorbut] Może ieszcze bydź skutkiem choroby iakiey długo trwałey,
gorączek przestankowych, i zbyt długiego używania lekarstw kruszcowych109. Kłossowski
znał i podziwiał traktowane później jako przełomowe w dziedzinie leczenia szkorbutu
dokonania angielskiego lekarza Jamesa Linda, jednak nie zrezygnował z opisania star
szych, mniej naukowych czynników wywołujących tę chorobę. Prawdopodobnie wy
szedł z założenia, że nadmiar ostrożności pacjentom nie zaszkodzi. Zdecydowanie za
przeczył jedynie stwierdzeniu, jakoby była to choroba zakaźna: Niektóry Lekarze
utrzymuią iż, ona iest zaraźliwą, lecz niektórzy znowu sądzą przeciwnie: daią oni za przyczynę swego mniemania postrzeżenie dowodzące, iż w obozach, w których szkorbut okrutnie
pustoszy woysko, Generałowie, i Officyerowie bywaią pospolicie wolni od niego; że na okręcie gdzie cała czeladź tą chorobą iest zarażona, kapitan okrętowy, i mała liczba Officyerów
zostaią w zdrowiu. Lekarze którzy to zdanie utrzymuią, przypisuią wzmaganie się tey choroby pomiędzy żołnierzami, i maytkami, złym przymiotem pokarmow, ktoremi się oni żywią,
i wodzie zepsutey, którą oni są przymuszeni pić. Dowodzą przez to sposobem bardzo dowodliwym, i iasnym, dlaczego Generałowie, Kapitani okrętow, i prawie wszyscy Officyerowie,
którzy używawaią lepszych pokarmow, i wina są od tey choroby wyięci. Co do nas łączymy
się także ze zdaniem tychże samych Lekarzy110.
Na procesy zachodzące we krwi chorego zwraca też uwagę Compendium Medicum Auctum, które podaje, że: Przyczyna [szkorbutu] iest zbytnia ostrość krwi, z skłonności i kwaśności pochodząca111. W traktacie wyróżniono także dziedziczną, niemożli
wą do pełnego wyleczenia odmianę choroby. Zdaniem autora bardziej podatne są też
na nią kobiety112. Z kolei Franciszek Ksawery Ryszkowski wymienia gnilec wśród
przypadłości typowych dla osób o temperamencie melancholicznym: Melancholicy,
dla obgęstwey i obgrubney krwi, podlegli są długociągłym czyli chronicznym chorobom,
iakoto hipokondryi, szkorbutowi, kamieniu, rąk darciu, hemorroidom, kachexyi, skirrowi,
wątroby bądź to, bądź śledziony, lub błony srzodielitney113. Ostrość krwi jako przyczynę
bólu zębów o szkorbutycznym podłożu podaje także Ludwik Perzyna114. Jan Mikołaj
Zerener, zwolennik teorii humoralnej, wyliczając choroby z nieczystości wodnistego
w człowieku soku powstaiące115, obok osypek i liszajów wymienia także szkorbut. Na
Ibidem, t. 7, s. 223.
Ibidem, t. 7, s. 225 i n.
111
Compendium Medicum Auctum To iest, Krotkie Zebranie y opisanie Chorob, Ich rożności, przyczyn,
Znakow, sposobow do leczenia, Częstochowa 1719, s. 322.
112
Ibidem, s. 323.
113
F. K. Ryszkowski, Stan człowieka zdrowego naturalny podług pism sławnych nauką mężów. Przez
Franciszka Xawerego Ryszkowskiego, w Akademiiach; Krakowskiey Nauk Wyzwolonych i Filozofii,
w Bonońskiey zaś Medycyny Doktora. Oyczystym językiem określony, Kraków 1786, s. 106.
114
L. Perzyna, op. cit., t. 1, s. 123.
115
 J. M. Zerener, Popis ścisły niektórych w rożney przygodzie za dawnym doświadczeniem potwier
dzonych lekarstw, przy tym informacya dla zażywania, na wszelkie przypadkow przemiany bespiecz109
110
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tomiast w poradniku Jakuba Ballexserda, w rozdziale dotyczącym wyboru odpowied
niej mamki, można się doszukać informacji, jakoby szkorbut był zaraźliwy. Zaleca on
bowiem troskliwym rodzicom, aby w celu ochrony zdrowia niemowlęcia wcześniej
upewnili się, czy kandydatka nie choruje na szkorbut116. Także w Apteczce domowej
większej znajduje się fragment o możliwości zachorowania poprzez kontakt z osobą
cierpiącą na gnilec117.
Popularna była także teoria, jakoby źródło szkorbutu stanowiła niezdrowa żyw
ność. W tłumaczonych na język polski pracach Simona Andre Tissota można przeczy
tać o zgubnych właściwościach nieposolonego mięsa: Mięsiwa solone i słoniny nie są
bardzo zdrowe, ale nie zdrowsze są wędzonki nieposolone i zaczynaiące się psować, sprawuią Febrę, Skorbut i Maligny, czym twardsze będzie mięso tym mnieyszemi kawałkami ma być
pożywane, dla dostatecznieyszego pożucia go118. Profilaktycznie zaleca on także stosowa
nie antyszkorbutycznych ziół dla osób prowadzących niezdrowy, siedzący tryb życia119.
Z kolei znany warszawski lekarz Antoni Formika uważał, że gnilec można zaliczyć do
chorób wywoływanych przez nadmierne działanie słonych humorów, zaś firmowany
jego nazwiskiem proszek puryfikujący działał: także na skorbutyczne defekta, y gdzie się
pokazuię plamy czerwone na ciele, y słowem mowiąc na wszystkie defekta z słonych humorow pochodzące, iest wyśmienity120.
Podsumowując: idea zmiany diety, czyli jedyna naprawdę skuteczna metoda lecze
nia gnilca, nie była zupełnie obca polskiej medycynie omawianego okresu. Pojawienie
się choroby tłumaczono jednak nadmiarem, a nie niedoborem ważnych składników.
Mimo to należałoby podkreślić, że teorie z XVIII–wiecznych traktatów medycznych
prezentują się znacznie bardziej wiarygodnie niż ich późniejsze o sto lat odpowiedniki.
Przykładowo F. V. Raspail, autor dziełka wydanego w 1852 r. w Warszawie pt. Domowy
lekarz i domowa apteka, podaje, że przyczyną szkorbutu było: Wejście do dziąseł i na boki
gęby robaków już to z wód słodkich (szkorbut lądowy), już to z wód morskich (szkorbut
morski), który psuje tkanki i w końcu zaraża ciecze w całem ciele121.

nego takich, iakie się ku dobru pospulitemu na porzeday gotuią w Hali Maydeburskiey u Iana Mikołaia
Cerenera. Doktora i Medyka tamecznego, Halle 1756, s. 4.
116
 J. Ballexserd, op. cit., s. 178. Poszukujący odpowiedniej mamki rodzic musi też zwrócić szczegól
ną uwagę na stan jamy ustnej kandydatki, która powinna mieć: dziąsła jędrne i czerwone, zęby zdrowe, oddech czysty, wargi różowe; ibidem, s. 66.
117
Apteczka domowa większa, abo pierwsza część lekarstw domowych Dla Ludzi Gospodarnych, Żołnierskich, Podrożnych, y dla bydła, koni, potrzebnych, [b.m.] 1706, s. 143.
118
S. A. Tissot, Porządek życia w Czerstwości Zdrowia w długie prowadzący lata. Ze wszystkich
dzieł p. Tyssota w iedno zebrany, Kalisz 1789, s. 35.
119
Ibidem, s. 12.
120
A. Formika, Cnoty y Używanie Proszku puryfikującego albo czyszczącego, który się znayduie
w Warszawie u Fizyki Doktora Antoniego Formiki, Warszawa 1731, s. 1.
121
F. V. Raspail, Domowy lekarz i domowa apteka, Warszawa 1852, s. 143.
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Zdaniem większości nowożytnych lekarzy właściwe sklasyfikowanie choroby było
kluczem do jej wyleczenia. Najczęściej stosowano podział ze względu na miejsce wystę
powania lub fazę jej rozwoju. Nie inaczej było w przypadku szkorbutu. Już na początku
rozdziału poświęconego tej chorobie W. Kłossowski stwierdza np.: Dzielą pospolicie
szkorbut na początkowy, stwierdzony, albo wzmagaiący się, i zastarzały. Dzielą go ieszcze na
szkorbut morski, i lądowy; na koniec na gorący i zimny122. Zastrzega jednak, że nie wszyst
kie z wymienionych kryteriów tego podziału uznaje za prawidłowe: Dawniey dzielono
szkorbut na dwa gatunki, to iest: na ziemny, i morski, lecz świeższemi doświadczeniami dowiedziono, że te dwa gatunki nie są iak tylko iednym, i tymże samym gatunkiem. My przestaniemy na podzieleniu szkorbutu na zimny, i gorący podług natury temperamentu, klimatu,
i skutkow choroby123. W dalszych partiach dzieła pojawiają się jeszcze inne metody kla
syfikowania gnilca, jak choćby wspomniany mimochodem podział na dziedziczny i na
byty: Szkorbut początkowy, gdy się z nim postępuie roztropnie, zwykł pospolicie z łatwością
ustępować na użyte lekarstwa: lecz to powinno się rozumieć o szkorbucie przypadkowym,
gdyż szkorbut dziedziczny, ten który napada po iakiey grubey melancholii, albo po iakiey
chorobie długotrwałey daleko bywa uporczywszy124. Ponadto autor próbuje też uprościć
podział ze względu na fazę rozwoju z trzech do dwóch etapów: skłonności szkorbutycz
nej i szkorbutu stwierdzonego125. Dodatkowo wspomina też o dziecięcej odmianie gnil
ca, ale nie poświęca jej osobnego opisu126.
Pozostałe z wykorzystywanych przeze mnie traktatów nie stosują aż tak skompliko
wanych podziałów i wyróżniają jedynie wczesną i późną fazę choroby. Tylko Compendium Medicum Auctum wspomina jeszcze, jak już pisałam, o wrodzonej odmianie gnil
ca. Być może podział na odmianę morską i lądową występował rzadziej niż w literaturze
medycznej innych krajów Europy, gdyż problem dziesiątkowania marynarzy przez
szkorbut w trakcie wypraw dalekomorskich w większości przypadków nie dotyczył
mieszkańców Rzeczypospolitej.
Bardzo dokładnie zostały natomiast wyszczególnione objawy tej choroby. Wśród
nich najczęściej, oprócz gnicia zębów i dziąseł, wymieniane były zmiany skórne, w zależ
ności od natężenia przypadłości od plamek do wrzodów, puchnięcie stawów, krwawe
biegunki, otwieranie się starych ran oraz różnego rodzaju bóle. Często zwracano też uwa
gę na wpływ gnilca na samopoczucie chorego. Przykładowo w Apteczce domowej większej
można znaleźć następujący opis: Szkorbut abo gnilec iest chorobą, gdy komu dziąsła puchną,
cuchną, krew z nich ciecze, na nogach, ramionach, abo innych ciała częściach plamy czarne,
żółte abo sine się pokazuią, boki bolą, dychawica y ociężałość ciała dokucza127.
122
123
124
125
126
127

Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 223.
Ibidem, t. 7, s. 230–231.
Ibidem, t. 7, s. 226.
Ibidem, t. 7, s. 231–232.
Ibidem, t. 7, s. 230.
Apteczka domowa większa..., s. 142.
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Natomiast W. Kłossowski w swoich opisach podaje zarówno ogólny stan pacjenta,
jak i natężenie poszczególnych objawów choroby. W początkowym stadium rozwoju
gnilca zaznaczają się wszystkie z wymienionych symptomów, jednak w złagodzonej for
mie. Zgodnie z Dykcyonarzem powszechnym: Znaki szkorbutu początkowego są bladość
i nieznaczne nabrzmienie twarzy, kolor zielonawy warg, i gruczołków łzowych, kolor blady
całego ciała, który z czasem ciemnieie, a na koniec sinieie; smutek, i udręczenie duszy, ociężałość i omdlałość członków, drętwienie i słabość kolan; trudność w oddychaniu, i zmordowanie które się za naymnieyszym ruchem znacznie powiększa, świerzbienie, nabrzmiałość,
i krwawienie dziąseł, ich kolor czerwony lub czarniawy; tudziez miękkość, korrupcya, i cuchnienie ust. Skora staie się lśniącą i gładką, potym siersztką i strupiastą; liczba plamek coraz
się bardziey powiększa na udach, pośladku, ramionach i rękach: te są w początkach czerwone, a potym błękitne, sine, i czarne, niekiedy płaskie128.
W następnej fazie choroby istniejące już objawy ulegają zaostrzeniu; pojawiają się
też niespodziewane krwotoki z nosa i krwawe biegunki. Zdarzają się także pierwsze
przypadki śmiertelne. Paradoksalnie jednak chorzy wciąż mają apetyt, choć tracą chęć
do wszelkiej aktywności fizycznej: W szkorbucie wzmagaiącym się ścięgacze schylaiące
uda, ściągaią się ku lędzwiom, i część tę wytężaią, kolana nabrzmiewaią staią się bolesnemi,
i tracą całkiem swoię ruchawość. Napada chorego osłabienie znaczne, i gdy przez dłuższy
czas zostawać będzie w spoczynku za naymnieyszym wzruszeniem wpada w słabość; ci których wystawiaią na otwarte powietrze, umieraią bardzo często nagle. Kolor ich twarzy bywa
ołowiany; skarza sie na gwałtowne bole w piersiach; napadaią ich płynienia krwi nosem,
dziąsłami i hemostyzye. Stolcem wydaią z siebie krew czystą wrzody staią się zakrwawionemi. Jednakże mimo osłabienia duszy, i ciała, funkcye zmysłów, i apetyt zostaią w swym przyrodzonym stanie, i chorzy nie czuią żadnych boleści, byle się tylko nie ruszali129.
Podczas ostatniego, najbardziej niebezpiecznego, etapu swojego rozwoju gnilec
uniemożliwia cierpiącemu jakąkolwiek aktywność. Dodatkowym niebezpieczeństwem
są też inne choroby, które mogą wtedy zaatakować wycieńczony organizm: W szkorbucie zastarzałym, rany zadawnione, ieżeli iakie są, otwieraią się, skóra na udach trzaska; widać
na niey narostki miękkie, sine, boleśne, wrzody gąbczaste, i krwiste; chorzy bywaią dręczeni
gorączkami kilkodziennemi (Synochus) zgniłemi wraz z potami zimnemi, i hemorragiami
śmiertelnemi. Napada ich żółtaczka, puchlina, hipokondrya, zatwardzenie uporczywe, niekiedy trudność w oddychaniu, która ich nagle zadusza; uryna ich bywa dosyć mała, smrodliwa,
i czerwona; smutny ten widok bywa na koniec zamknięty słabościami i śmiercią130.
Oczywiście autorzy XVIII–wiecznych traktatów nie zakładali, że choroba w każ
dym przypadku będzie przebiegała w ten sam sposób. W Compendium Medicum Auctum podano np. dwa możliwe scenariusze psucia się dziąseł w zależności od „humoru”,
jaki na nie działa: Gdy dziąsła zbytnie wyrastaią, na kształt grzybow w koło, znak wielkiey
128
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Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 223–224.
Ibidem, t. 7, s. 224.
Ibidem, t. 7, s. 225.
Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 210

6/25/09 12:50:22 PM

Szkorbut w Rzeczypospolitej XVII i XVIII wieku

211

ostrości humorow. Ieżeli zaś dząsła niszczeią, a zawczasu się temu nie zabieży, w krotce
i usta zarażone bywaią tak dalece, że ciało (zarażone iadowitym humorem) w koło ust opada i zęby wszystkie opadaią131. Także Antoni Formika podawał, że polscy lekarze brali
pod uwagę różne możliwe scenariusze rozwoju gnilca: Zależnie od różnych temperamentów zmieniają się i objawy choroby, toteż sposoby leczenia nie zawsze są te same — zależnie
od rozwagi lekarza132. Z kolei Kłossowski zalecał daleko posuniętą ostrożność w ocenie
poszczególnych objawów dla dalszego prognozowania stanu zdrowia pacjenta: Plamki
które nie są ieszcze czarne, ani sine, nie są żadnym znakiem okropnym: owszem miane one
są za znaki przyiazne. Toż samo sądzić należy o płynieniach krwi, iednakże gdy te są częste,
lub zbyteczne, mogą chorego kosztować życie. Ciężkość i udręczenie są znakami złemi. Toż
samo się rozumieć ma o płynieniu żołądka, zwłaszcza ieżeli stolce będą krwiste. Bole wnętrzności żywe i ciągłe grożą sfacelą w kiszkach. Narostki których wzrost i zmnieyszanie się bywaią nagłe, obwieszczaią paraliż133.
Dla porównania należałoby wspomnieć, że jeszcze w XIX w. autorzy poradników
medycznych miewali problemy z opisaniem objawów tej choroby. Autor wydanego
w 1852 r. Domowego lekarza i domowej apteki F. V. Raspail stwierdzał, że: Wystawić sobie
można jak różne być muszą symptomaty tej choroby, gdy się uważa od początku aż do końca,
i stosownie do sposobu jakim chory leczony bywa. Dziąsła psują się i ropieją, toż cała gęba
wewnątrz, a zęby z ciała obnażają się; oddech bywa bardzo obraźliwy, chory wpada w odrętwienie po gorączce i umiera w niemocy i psuciu się ciała134.
Choć szkorbut stawał się zagrożeniem dla życia dopiero od siódmego miesiąca sto
sowania niewłaściwej diety, to jednak część z wymienianych przeze mnie autorów nie
lekceważyła tej choroby. W Compendium Medicum Auctum można znaleźć stwierdze
nie, że rozpoczęcie leczenia we wczesnej jej fazie praktycznie gwarantuje powrót do
zdrowia, natomiast w późniejszych stadiach gnilca szanse na wyleczenie maleją. Dodat
kowym zagrożeniem jest możliwość zapadnięcia na inne choroby, np. paraliż czy kon
wulsje. Jeżeli w tey chorobie śledziony, i wątroby obstrukcya będzie, nadzieia życia zginęła135.
Apteczka domowa większa przestrzegała także przed wyjątkową zjadliwością tego scho
rzenia, szczególnie dla ludzi wcześniej osłabionych przez inne dolegliwości: Maiący gorączkę abo febrę, gdy szkorbutu dostanie, drugiego zarazi, abo sam umrze, wpadnie bowiem
w biegunkę nie uleczoną, która gdy się nie spodziewa, nagle duszę wypuści136. Z kolei Walen
ty Kłossowski zwracał uwagę na objawy, które mogły świadczyć o znacznym pogorsze
niu się stanu zdrowia pacjenta: Wrzody szkorbutyczne bywaią uporczywe. Sciągnienie ko-

Compendium Medicum Auctum, s. 322.
Cyt. za: S. Konopka, Nieznana relacja dra Antoniego Formiki o medycynie polskiej, „Archiwum
Historii Medycyny” 1967, t. 30, s. 438.
133
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 226–227.
134
F. V. Raspail, op. cit., s. 143.
135
Compendium Medicum Auctum, s. 322.
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Apteczka domowa większa..., s. 143.
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lan bywa bardzo trudne do uleczenia. Usposobienie do gangreny gdy iuż iest iawne, nie
podobne iest prawie do uleczenia; na koniec częste synkopy są znakiem prędkiey śmierci137.
Stosunkowo mało miejsca poświęcono kwestii właściwego rozpoznania tej dolegli
wości. Na zachodzie Europy problem odróżnienia szkorbutu od innych chorób był po
wszechnie zauważany, o czym może świadczyć chociażby znane stwierdzenie angielskie
go medyka Johna Halla, według którego: Jeśli ktoś jest chory i nie zna swojej choroby,
trzeba mu zasugerować szkorbut138. Natomiast w Rzeczypospolitej dokładniej tym proble
mem zajął się jedynie W. Kłossowski, który w swoim Dykcyonarzu powszechnym podał
szczegółowe sposoby odróżnienia gnilca od najbardziej przypominających go schorzeń:
Szkorbut rożni się tym od hipokondryi, i melancholii w tym, iż w szkorbucie humory większą
maią ostrość, krew bywa gruzłowata, i oddzielona od części białey; gdy natomiast szkodzi ona
bardziey przez zgęstnienie w tamtych chorobach. Zatkanie w hipokondryi bywa tylko proste,
gdy w szkorbucie bywa ono pospolicie złączone z korrupcyą, ziadliwością, i fetorem; dla tegoć
to szkorbutycy podlegaią mdłościom, drżeniu, i ograźkom gorączkowym ustawicznym139.
Jeszcze dokładniej opisane zostały tu różnice pomiędzy gnilcem a francą. Zalecano
staranne oględziny pacjenta, żeby wykluczyć możliwość postawienia błędnej diagnozy:
Rożnią szkorbut od francy, przez ścisły rozbior wszystkich znakow złączonych z temi chorobami: szkorbut komunikuie się pospolicie przez usta; franca zaś częściami rodzaynemi;
pierwsza zalega dziąsła, zęby które toczy, i psuie; druga zwykła osiadać na mandlach, ięzyczku, podniebieniu, nosie i rodzi maleńkie wrzodki, które wkrotce obracaią się w zgniliznę.
Wrzody szkorbutyczne bywaią krwiste, i wodniste; gdy wrzody francowate są strupiaste,
i lipkie. Szkorbut wyrzuca plamki na skorę, franca zaś gruczoły i narostki: w szkorbucie
chorzy doświadczaią bolow ostrzeyszych, i przestankowych; w francy zaś bywaią one bardziey zrzące, i stałe, i powiększaią się zawsze w nocy. Szkorbutycy dosyć są spokoyni w łożku, gdy francowaci wiele leżąc nawet cierpią. Uryna szkorbutykow miewa zawsze kolory
żywe; w francy zaś nietak, i bywa mętnieysza140.

IV. Jak leczyć szkorbut?
Mało iest chorób, przeciwko którym byłoby tyle ratunkow, iednakże przeto nie iest ona zbyt
łatwa do uleczenia, i codziennie prawie patrzamy na Lekarzy naydoświadczeńszych, którym
zbywa na sposobach ratowania szkorbutykow141. Tymi słowami Walenty Kłossowski roz
poczyna opis lekarstw na szkorbut. Gdyby wziąć pod uwagę jedynie ilość zachowanych
przepisów i receptur, należałoby przyznać mu rację. Dokładniejsza analiza źródeł poka
137
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Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 227.
Cyt. za: F. E. Cuppage, James Cook and the conquest of scurvy, Westport 1994, s. 11.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 231.
Ibidem, t. 7, s. 231–232.
Ibidem, t. 7, s. 230.
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zuje jednak, że w porównaniu z kuracjami stosowanymi na np. tzw. morowe powietrze
czy podagrę metody używane w leczeniu omawianej choroby w Rzeczypospolitej XVII–
XVIII w. były mało zróżnicowane. Prawie wszyscy ówcześni medycy zwracali uwagę
jedynie na objawy, zaś podstawowe składniki leków powtarzały się w większości recep
tur, brakowało także środków przeznaczonych jedynie do leczenia gnilca. Potwierdza
się jednak dalsza część cytowanej wyżej opinii; mało który z ówczesnych lekarzy znał
właściwą metodę leczenia szkorbutu i tylko nieliczne z proponowanych terapii mogły
mieć jakikolwiek pozytywny wpływ na zdrowie pacjenta.
Doświadczenia Jamesa Linda udowodniły, że odpowiednia dieta jest skuteczna
w każdym stadium rozwoju gnilca. Polscy lekarze stosowali ją najczęściej jako pomoc
niczy element całej kuracji. Autor Dykcyonarza powszechnego zaznacza, że poprawa
warunków bytowania i jedzenia tylko na początku może przynieść jakiś efekt142. Za
mieścił on jednak bardzo szczegółowy opis diety, której powinien przestrzegać chory:
Przepisze się zatym szkorbutykom tryb życia chłodzący. Każe się im przez długi czas używać
ciągle sałat chłodzących, i nieco kwaskowatych, iak iest sałata, cykorya, szczaw, i rzeżucha.
Za pokarm dawać się im będą iarzyny, iako to kapusta, rzepy, pory, cwikła &c. Ich napoiem
powinno bydź nie co dobrego białego wina Burgońskiego albo Ryńskiego, w znaczney ilości
wody roztworzonego. Można im także pozwolić nieco mleczywa, i nieco mięsa świeżego.
Czosnek, płodziszek, cybula, cytryny, galarety porzyczkowe, pomarańczowe, wiśnie i inne
owoce kwaskowe pomagaią im bardzo143.
Wiele produktów znanych dzisiaj jako doskonałe źródło witaminy C nie było tak
jednoznacznie ocenianych w XVII–XVIII w. Sprzeczne opinie można znaleźć np. o owo
cach. Eliasz Beynons zaliczył je do grupy potraw, których wszyscy ludzie powinni się
wystrzegać: Te zaś niżey opisane potrawy są ludziom szkodliwe, lubo zimney, lubo wilgotney
natury: iako to cybula albo czosnek, rzodkiew, gorczyca, y wszystkie niemal frukta, które
z rzadka mogą być strawione144. Natomiast w Katechizmie zdrowia Bernarda Krzysztofa
Fausta można przeczytać, że dojrzałe owoce i kwaśne pokarmy czyszczą ciało i uczerstwiają145. Nie polecano w nim natomiast jedzenia nadmiernych ilości kartofli146.
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Ibidem, t. 7, s. 226.
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Ibidem, t. 7, s. 227.

E. Beynons, Eliasza Beynonsa Świeżo przyczyniony Miłosierny Samarytan, albo przyiazno–braterska
rada Na wszelkie choroby, łamania w ludzkim ciele, tak wnętrzne, iako y powierzchowne, podłemi y mełemi sposobami do uleczenia bez wielkiego kosztu świeżi wynaleziona, y z miłości Chrzescijańskiey na poratowanie Polski przetłumaczona. Teraz świeżo errory y błędy, które dla nieumieiętnego Tłumacza znaidowały się, poprawione, z przydatkami opuszczonych lekarstw przez Mikołaia Ignacego Ackerbauma Medyka
J.K.M y powtóre do druku podana, Warszawa 1695, s. 5 i n.
145
B. K. Faust, Katechizm zdroweia dla użytku szkół y domowey edukacyi przez D. Bernarda Krzysztofa
Fausta, Konsyliarza i Lekarza Nadwornego, Członka. Ze Czterema Obrazami z Niemieckiego na Polski
przetłumaczony przez Krzysztofa Celestyna Mrongoviusa, Nauczyciela Ordynaryjnego przy Szkole Knipowskiey Katedralney w Królewcu Pruskim, Warszawa 1795, s. 43.
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Ibidem, s. 42.
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Najgorszą opinię wśród polskich medyków miała jednak kapusta. Anonimowy au
tor Apteczki domowej śrzedniej, powołując się na dokonania angielskiej szkoły salerni
tańskiej, twierdził, że Kapusta grube humory rodzi, y wszystkim chorym szkodzi147. Ewen
tualnie, zgodnie z zaleceniami Apteczki domowej, części czwartej można było przykładać
jej liście do chorobowo zmienionych miejsc albo przemywać jej sokiem pokrytą parcha
mi głowę lub strupy148. Szymon Syreniusz wymieniał ją jako jedną z przyczyn powstawa
nia szkorbutu149. Także Tissot przestrzegał przed jej stosowaniem: Nayszkodliwszą rzeczą
iest przestarzała kwaśna kapusta, która dawnością swoią tak zwykła kwaśnieć, że iey iuż
prawie ieść nie można, i gdy ieszcze z wędzonką ugotowana będzie, tym bardziey złe powiększone gorszym się staie, bo kwas kapuściany krew zaraża, soki żołądkowe w ciele psuie, i sam
żołądek wyniszcza150. Jedynie Krzysztof Kluk miał o tej jarzynie inne zdanie. W ustępie
poświęconym kapuście kuchennej (Brassica Oleracea) zaznaczył, że: Kwaśna wprawdzie
potrzebuie żołądka mocnego, ale nayskuteczniey zachowuie od Szkorbutu151.
Tak jak w przypadku wielu innych chorób, podstawowym sposobem leczenia szkor
butu było przywrócenie naturalnej równowagi humorów w organizmie człowieka.
Zgodnie z Dykcyonarzem powszechnym: Cel który sobie zamierzyć powinniśmy w leczeniu
szkorbutu, iest ażeby ułagodzić ostrość humorow, wstrzymać wzmaganie się oneyże, któremu
zastanowienie iadu zdaie się sprzyiać, przez ułatwienie wyiścia temuż iadowi, i pracować
nad wyniszczeniem go lekarstwami szczegolnemi152. Compendium Medicum Auctum nie
neguje żadnej metody służącej do wyprowadzenia poza organizm człowieka zbędnych
substancji: Na pozbycie się tey choroby, zrazu zaraz należą się purganse, krwie puszczanie,
womitorya, otwieraiące lekarstwa, na poty, na pędzenie uryny, także Absorbentia (...)153.
Dykcyonarz powszechny radził stosować w tym celu purganse, czyli leki przeczyszczają
ce, które są bardzo skuteczne na wstrzymanie wzmagania się iadu, i ostrości humorów przez
stagnacyą onychże. Przepisuią na ten koniec trunki lekko laxuiące, zrobione z tamarynd,
kremostartary i manny. Popędza się uryna tyzannami dyuretycznymi, i apozemami roztwarzaiącemi; oxymel scylitycki dany w małych dozach, lecz często, tak ażeby chory wyżył go
Apteczka domowa śrzednia, abo Część wtora domowych lekarstw, na poratowanie ludzkiego y bydlęcego zdrowia, Gospodarzom, Żołnierzom, y wszelkiey kondycyi osobom służąca, [b.m.] 1704, s. 70.
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Apteczka domowa abo czwarta część Domowych lekarstw każdemu człowiekowi dla poratowania
zdrowia, y dla wiadomości lekarskiey, wygodna, [b.m.] 1706, s. 30 i n.
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S. Syreniusz, Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią, Kraków 1613, s. 618.
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S. A. Tissot, Porządek życia w Czerstwości Zdrowia..., s. 58.

K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny, w którym podług układu Linneusza są opisane rośliny nie tylko
kraiowe dzikie, pożyteczne, albo szkodliwe: na roli, w ogrodach, oranżeryach, utrzymywane: ale oraz y cudzoziemskie, ktoreby w kraiu pożyteczne być mogły: albo z których mamy lekarstwa, korzenie, farby, &c.
Albo które jakową nadzwyczaynosc w sobie maią: ich zdatności lekarskie, ekonomiczne, dla ludzi, koni,
bydła, owiec, pszczoł, &c. Utrzymywanie, &c. Z poprzedzaiącym wykładem słow Botanicznych, y kilkorakim na końcu Regestrem; przez X.Krzysztofa Kluka Kanonika katedry inflanckiej, dziekana drohickiego,
proboszcza ciechanowieckiego, t. 1, Warszawa 1786, s. 80.
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Dykcyonarz powszechny..., t. 7, Warszawa 1792, s. 227.
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przez dzień do półtory uncyi, przynosi także tenże sam skutek154. Natomiast w Apteczce
domowej mniejszej zalecano unikanie pijaństwa, gwałtownych uczuć, ciężkostrawnych
potraw, a nawet pracy umysłowej, polecając jednocześnie przebywanie na zdrowym,
iasnym, y subtelnym powietrzu155.
Walenty Kłossowski opisał też dokładnie właściwości, którymi powinny się cha
rakteryzować medykamenty mogące szybko poprawić stan zdrowia cierpiącego na
szkorbut: Co do lekarstw te powinny bydź także chłodzące, rozwalniaiące, i kwaskowate.
Można za tym przepisać choremu tyzanny zrobione z korzeni chrzanu dzikiego, liści szczawiu, i rzeżuchy wodney156. Ten sam autor wymienił też czynniki sprzyjające rozwojowi
tej choroby: Wystrzegać się zaś potrzeba wszystkiego tego co stać się może przyczyną zsiadnienia krwi, iak są wina kwaśne, wiśnie, porzyczki, mięsa solone, i wędzone, aromata, likwory spirytusowe, powietrze grube, pokarmy kleiste i lipkie, spanie zbyt długie, passye powolne,
iak iest smutek, nudność &c.157
Zdecydowanie największą grupę lekarstw przeciwko szkorbutowi stanowią proste
smarowidła albo napary preparowane na bazie ziół. W. Kłossowski wymienia je i klasy
fikuje następująco: Pomiędzy krzewnemi istotami, znayduiemy korzonki chrzanu dzikiego
i sadzonego, kobylego szczawiu, łopianow, selerow, opichu, omanu, dzięglu, miarzu czyli
mistrzownika, iębieru, rubarbarum, czosnku, i zębownika; kwiaty warzęchwy, weroniki
wodney, opichu wodnego, rzerzuchy wodney, czosnaczku, rutki ptasiey, chmielu, czosnkowego ziela, rzerzuchy Indyiskiey, aaronowey brody, pieprzycy wielkiey, małego rozchodniku
znanego w botanice pod imieniem sedum minus vermiculare acre, estragonu czyli toruniu
ziela, rukwi, gorczycy polney czyli pszonaku, pietruszki, izopku; ziarno gorczyczne, iagody
iałowcowe, kora gruszczyczki drzewo gwaiakowe, gummi laka158. Także Ludwik Perzyna
w Radzie dla pospólstwa względem zdrowia jego wymienił rośliny, które leczyły „po
wszechną ostrość w krwii człowieka”, tj. dziki chrzan, wodną rzeżuchę, szczawnik, bo
bownik oraz pieprz dziki, czyli zajęcze ziele159.
Częstym składnikiem lekarstw na gnilec były wierzchołki, szyszki lub żywica drzew
takich jak np. jodła, sosna, świerk czy klon. W samym zielniku Krzysztofa Kluka znaj
dziemy aż dziesięć gatunków, z których można było uzyskać odpowiednie medykamen
ty. Były to klon jaworowy (Acer pseudoplatanus); Drzewo to pełne iest soku, który się tak,
iak z Brzozy wytaczać daie, lecz słodszy iest od brzozowego, y który ma mieć moc leczenia
szkorbutu160, wierzchołki lub latorośle w formie herbaty sosny świerk (Pinus picea)161
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Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 228.
Apteczka domowa mnieysza Abo trzecia część y Sposób zażywania lekarstw rozmaitych, [b.m.] 1704, s. 40.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 227.
Ibidem, t. 7, s. 238.
Ibidem, t. 1, s. 108.

159

L. Perzyna, op. cit., t. 1, s. 178.
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K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny..., t. 1, s. 1.
Ibidem, t. 2, s. 193.
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i sosny jodły (Pinus abies)162, wiąz zwyczajny (Ulmus campestris)163, brzoza zwyczajna
(Betula alba)164, jałowiec pospolity (Juniperus communis)165, laur sasafras (Laurus sa
safras)166, wierzba łozina (Salix pentandra)167, wierzba pospolita (Salix alba)168 oraz
żywica (najlepiej wygotowana z pąków) topoli balsamowej (Populus balsamifera) roz
puszczona w spirytusie winnym, którą oprócz szkorbutu można było także stosować na
pędzenie moczu i wyrostki, które miały zostawać w kanale moczowym po przebyciu
francuskiej choroby169.
Inne źródła także wymieniają liczne lekarstwa otrzymywane z drzew. I tak np.
Apteczka domowa większa zalecała, jako element pomocniczy w kuracji szkorbutu,
piwo z młodymi szyszkami jodłowymi lub sosnowymi170, zaś w Czwartej części Apteczki
domowej też opisano lecznicze właściwości: sosna iakimkolwiek sposobem zażywana,
pomaga przeciwko boleniu zębów, wątroby, piersi, gardła, kataru, szkorbutu, zatrzymania
uryny, powietrzu morowemu, zaraźliwym chorobom, suchotom, etc. W celu uzyskania
odpowiedniego leku należało: Warzyć drzewo, iglice, abo żywicę sosnową w piwie, y to
piwo ciepło pić, abo usta płokać, abo rany wymywać y wrzody171. Przydatna była także
jedlina, której: Szyszki młode abo latorostki moczyć w piwie abo w winie, na szkorbut y
zepsowanie krwi, ten napoy pić172. W Compendium Medicum Auctum można było z kolei
znaleźć informację, że wierzchołki sosnowe warzone z jałowcem w piwie były stosowa
ne przez ludzi ubogich173, natomiast Dykcyonarz powszechny zachwalał wykorzystanie
wody de gourdon, czyli dekoktu z młodych gałązek tej rośliny174. Współczesne bada
nia dowiodły, że drzewa iglaste mogą stanowić źródło witaminy C. Ich świeże igły
Ibidem, t. 2, s. 195; również na wrzody nóg, suchoty i gonorrheę (rzeżączkę).
Ibidem, t. 3, s. 139; wewnętrzna kora gotowana w wodzie.
164
Ibidem, t. 1, s. 71; na zimne febry połączone z „wkorzenionym” szkorbutem należało stosować
białą zewnętrzną korę obgotowaną w wodzie, zaś na suchoty spowodowane ostrością szkorbutową,
syrop zrobiony z gotowanego soku.
165
Trunek z niego iest skuteczny w chrobie francuzkiey, w Szkorbucie, w Katarach, poty pędzi; ibidem, t.
1, s. 66.
166
Ibidem, t. 2, s. 76.
167
Ibidem, t. 3, s. 40; młoda (najlepiej z rocznych pędów) kora powoli w cieniu ususzona w proszku
lub z dodatkiem wody na: febry, wodnicę, chropowatość gardła, nabrzmiałość dziąseł, słabość we
wnętrznych naczyń, nerki, zepsuty żołądek, biegunki krwawe i flegmiste, przypadki miesięczne i zło
tej żyły, szkorbut, trąd, fluksy, ciężkość piersi i żółtaczkę. Próbowano stosować ją zamiast drogiej
chininy.
168
Ibidem, t. 3, s. 45; kora z gałązek dwu– lub trzyletnich ususzona i drobno utłuczona (0,5–1,5
łota), świeża do 4 łotów w pół garca wody gotowana: febry, womity, robaki, szkorbut, owrzodzenia,
słabe żołądki. Wzmacnia w lekarstwach tęgie cząsteczki.
169
Ibidem, t. 2, s. 222.
170
Apteczka domowa większa..., s. 142.
171
Apteczka domowa abo czwarta część..., s. 85.
172
Ibidem, s. 28.
173
Compendium Medicum Auctum, s. 324.
174
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 228.
162
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i kora zawierają od 30 do 270 mg kwasu askorbinowego na 100 g, jednakże po podda
niu ich fermentacji pozostaje mniej niż 0,5 mg na 100 g175, stąd niewielka przydatność
powyższych przepisów.
Następnym, równie istotnym składnikiem antyszkorbutycznych medykamentów były
różne odmiany warzęchy (zwanej także warzuchą). Ziele to było powszechnie uznanym
środkiem przeciwko szkorbutowi, o czym najlepiej świadczy jego angielska nazwa, scurvy
grass176. Stosowne przepisy można znaleźć już w herbarzu Szymona Syreniusza, który pole
cał m.in. warzyć ją w mleku albo winie i pić przez kilkanaście dni177. Z kolei Krzysztof Kluk
w swoim Zielniku wymieniał jej dwa gatunki: warzęchę lekarską (Cochlearia Officinalis),
której liście słone, ostre y gorzkie, są nayskutecznieyszym lekarstwem na flegmiste przypadki
szkorbutowe, ale świeże: suche bowiem nie maią nic procz goryczy, oraz warzęchę chrzan (Co
chlearia Armoracia), która oprócz szkorbutu pomagać miała także chorym na wodnicę,
zimną puchlinę, wilgotną dychawicę, kamień i wypędzała robaki. Jej działanie autor okre
ślił przy tym jako mocno przeczyszczające i moczopędne. Zgodnie z jego przepisem Wino lub
Serwatka, w ktorychby mokł świeży Korzeń, albo sok wyciśniony w Mleku lub Piwie, zażywane
rano y w wieczor, leczą Szkorbut. Nie można było jednak nadużywać tego lekarstwa, gdyż
mogło ono zaszkodzić głowie i oczom chorego178.
Mikołaj Zerener w Krótkiej specyfikacji medykamentów approbowanych podał przepis
na Spiritus Cochleariae; Ten Spiritus osobliwie iest wynaleziony, dla takich, którzy są szkorbutowi podlegli Do płokania dziąseł od szkorbutu gniiących trzeba rozprawić z miodkiem
rożowym, albo ieszcze lepiey z wodą orlikową179. Autorzy Wiadomości ciekawej Każdemu
wielce pożytecznej radzili chorym na gnilec warzyć to zioło w mleku lub winie i pić re
gularnie przez kilkanaście dni180. Warzęcha wchodziła także w skład syropu antyszkor
butycznego, opiatu antyszkorbutycznego i tyzanny przeciwszkorbutycznej — zaleca
nych przez W. Kłossowskiego181.
Wśród przeglądanych przeze mnie przepisów często trafiały się i takie, które miały
w swym składzie jeżyny, jagody lub borówki. Przykładowo Czwarta część Apteczki

F. E. Cuppage, op. cit., s. 124.
Cochlearia Officinalis zawiera ok. 50–200 mg kwasu askorbinowego na 100 g rośliny.
177
S. Syreniusz, Zielnik..., s. 617.
178
K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny..., t. 1, s. 140.
179
M. Zerener, Krotka specyfikacya Medykamentow approbowanych Z Informacyą należytą zażywania,
y ich skutkow, Które nie tylko co dziennie dla utrzymania zdrowia, ale też y w niebespiecznych chorobach
z skutkiem używane być mogą. Do druku podana przez Jana Mikolaja Zerener, Medicinae Doctora w Hali
Magdeburskiey Roku 1757, Halle 1757, s. 110.
180
Wiadomość ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y mocy Zboż wszelkich, Jarzyn, y Zioł
rożnych, tak Ogrodowych iako y Polnych, iakie skutki i pożytki przynoszą Człowiekowi w różnych okolicznościach osobliwie na poratowanie zdrowia służąca. Z poważnych autorow dla wygody Ludzkiey krotko
zebrana. Y z przydatkiem osobliwszych ciekawości do druku podana w Łowiczu, Przemyśl 1772, s. 72.
181
Dykcyonarz powszechny..., t. 1, s. 110 i n.; ibidem, t. 7, s. 478.
175
176
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domowej zalecała na szkorbut i bóle gardła płukanie naparem z ziela jeżyny182, zaś Wiadomość ciekawa znajdowała zastosowanie dla wszystkich części tej rośliny: jeżyna (Rubus) ggnilec w uściech, Dzięgnę, rany w gardle, y zatwardziałości w uściech goi liście, albo
wierzchołki, owoc niedoyrzały, lub korzenie w cierpkim winie czerwonym, lub w białym, albo
w wodzie Babczaney, lub w Kowalskiey wodzie (w ktorey obniste żelazo gaszą) warzone,
przydawszy do tego trochę miodu, cieplo płocząc, y gargaryzmy czyniąc. W przypadku
szkorbutu: Dziąsła z mięsa opadłe utwierdza tak sok iey, iak y iucha, z ważonych iagod Jeżynowych, często wymywaiąc183. Natomiast Krzysztof Kluk, opisując w swoim Zielniku
malinę kamionkową (Rubus saxatilis), wspomniał, że jej: Sok iagodowy ma od niektórych lekarzow wielką na Szkorbut zaletę184. Jego zdaniem na gnilec pomagały także sma
żone w cukrze jagody borówki czernicy (Vaccinum myrtillus)185 oraz małpia jagoda
bagnówka (Empetrum nigrum)186.
Nieliczne były natomiast przepisy zawierające cenione przez Jamesa Cooka prze
twory jęczmienia. Występują one jedynie w źródłach z końca XVIII w. W Dykcyonarzu
powszechnym można np. znaleźć przepis na płyn do płukania chorobowo zmienionych
dziąseł, przygotowany na bazie tej rośliny: Wrzody dziąseł nie potrzebuią tylko płokań
ścieraiących i przeciw szkorbutycznych, woda ięczmienna z miodem praśnym, przydawszy
do tego kilka kropel spirytusu warzęchy, może zastąpić wszystkie inne; niektorzy ieszcze
mieszaią hałun, i inne kwiaty mineralne, lecz używanie ich nie iest bez nieprzyzwoitości187.
Natomiast w opisie jęczmienia pospolitego (Hordeum vulgare) w herbarzu Krzysztofa
Kluka znajduje się następujący przepis: Z Słodu na wietrze suszonego 12 Łotow w garcu
wody gorącey kilka godzin mocząc, czynią trunek bardzo skuteczny na szkorbut, przeciwko
womitom, i strawieniu pomagaiący: który zażywać można zamiast zwyczaynego napoiu, dla
przyiemności nieco wina przylewaiąc188.
Wiele receptur miało w swoim składzie rzeżuchę. Roślina ta często pojawiała się
w przepisach zalecanych np. przez W. Kłossowskiego189 czy Adama Kwaśniczkę190.
Pod tym polskim określeniem mogło się jednak kryć wiele różnych gatunków roślin,
o czym świadczą towarzyszące mu łacińskie nazwy. Krzysztof Kluk zamieścił również
opis kilku ziół, które zaliczano do tej grupy. Były wśród nich: rzeżucha górna łąkowa
(Cardamine pratensis) i rzeżucha górna gorzka (Cardamine amara), których liście
zażywane jak sałata mogły być użyte do leczenia szkorbutu191, gorczycznik rzeżucha
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191

Apteczka domowa abo czwarta część..., s. 27.
Wiadomość ciekawa..., s. 166 i n.
K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny..., t. 3, s. 31.
Ibidem, t. 3, s. 144.
Ibidem, t. 1, s. 199.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 229.
K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny, t. 2, s. 43.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 227 i n.
A. Kwaśniczka, op. cit., s. 3.
K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny, t. 1, s. 102.
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zimowa (Erysimum barbarea)192, pieprzyca rzeżucha ogrodowa (Lepidum sativum)193
oraz rukiew rzeżucha wodna (Sisymbrium nasturtium), która: Jako herbata albo lepiej
wyciśnięty sok na śledzionę, zamulone wnętrzności, choroby piersi i, w szczególności, na
szkorbut194.
Powszechnie wierzono w lecznicze działanie babki. Samuel Beimler twierdził np.,
że: Sok z ziela Babki y psi ięzyczek nazwanego z podziwieniem Dziąsła goi, zmacnia, y Bol
uśmierza, kiedy nim Dziąsła wycieraią się, oraz powierzchownie na szczękę chustka w Kamforowey Wodce maczana przykłada się195. Płukankę zrobioną na bazie tej rośliny polecał
też Szymon Syreniusz196.
Innym popularnym składnikiem lekarstw przeciwko gnilcowi był szczaw. W Dykcyonarzu powszechnym W. Kłossowskiego można było znaleźć przepis na „Apozema
antyszkorbutyczne” na bazie tej rośliny: Weź korzonkow kobylego szczawiu i szczawiu
zwyczainego, każdego po uncyi. Warz w dostateczney ilości wody, aż trzecia część wywre.
Odsuń potym naczynie z ognia, i wrzuć garść ptasiey rutki i rzerzuchy. Przecedź potym wyciskaiąc. Do każdey szklanki apozemu, dodasz poł uncyi syropu cykoryowego, i dziesięć kropel spirytusu warzęchwy197. Kilka innych prostych przepisów zalecał też Adam Kwa
śniczka: Zbieray zioła iakoto Szczaw, Pokrzywe, Cykorye; te z Barszczem gotuy i takowy
Barszcz staray się by przynaymniey raz na dzień tego używać lub Nakop Korzenia Łopuhu
i wielkiego Szczawiu opłucz to i wcieniu lub za piecem wysusz. Weź wodu dwa garce, i wsyp
tego korzenia garść iedne, gotuy przez puł godziny, i to pić daway iak nayczęściey za napóy
ordynaryiny198.
Wspomniana w powyższej recepturze pokrzywa zachwyciła z kolei wielością swoich za
stosowań Krzysztofa Kluka: Pokrzywa Wielka (Urtica Dioica); Herbata z suchych liści na szkorbut, podagrę, reumatyzmy, bolenie gardła i ospę. Oprócz tego odchudza i pobudza potencję199.
W omawianym okresie wiele zastosowań leczniczych miał także tytoń. Zgodnie
z Apteczką domową mnieyszą świeże lub suche, rozmoczone liście tytoniowe należało
przykładać do zmienionych pod wpływem szkorbutu dziąseł200. Jeszcze szerzej opisał

192
193
194

Ibidem, t. 1, s. 208.
Ibidem, t. 2, s. 79.
Ibidem, t. 3, s. 80.

S. Beimler, Medyk Domowy Samuela Beimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego Fizyka, Nauczaiący Domowemi y mało kosztownemi lekarstwy, Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywać, wszystkim osobliwie tym potrzebny, którzy od medykow są odlegli, a prędkiego ratunku
potrzebuiący, Z niemieckiego na Polski Język przetłumaczony, y rożnymi bardzo gruntownymi annotaciami objaśniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mości Pana
Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego, Leszno 1749, s. 257.
195

196
197

S. Syreniusz, Zielnik..., s. 1133.
Dykcyonarz powszechny..., t. 1, s. 110 i n.

198

A. Kwaśniczka, op. cit., s. 1 i n.
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K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny..., t. 3, s. 142.
Apteczka domowa mnieysza..., s. 31 i n.
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wykorzystanie tej używki Samuel Beimler: Fetor y zgniliznę Dziąseł popioł tytoniowy oddala. Albo Weźmi: Popiołu Tytoniowego, Jałowcowego, Rozmarynowego, każdego ćwierć
Łota. Miodu, według upodobania. To wszystko zmieszawszy na Konfekejk, Dziąsła smaruy.
Ten Konfekt ciało, które szkorbutyczna krew pożera, naprawia, y świeżym nieiako mięsem
Dziąsła ozdobi201.
W Apteczce domowej mnieyszej można też znaleźć opis medycznych właściwości
kawy. Jej działanie miało być naprawdę wszechstronne, gdyż oprócz szkorbutu zaleca
no ją na cholerę, katar, ból głowy, zepsutą krew, macicę, piersi, płuca, puchlinę, poda
grę, śledzionę, wątrobę, wiatry i wszy. Ważne było odpowiednie jej przygotowanie:
Kawa ususzywszy na proch zbić, zbitego prochu wziąć na raz naparstek, namoczyć w wodzie gorącey przez noc, abo przez godzin kilka, przecedziwszy przez sitko abo czystą chustkę,
ocukrować według smaku, y pić co dzień ciepło na czczo, kwaterkę, abo połkwarty na raz,
iako się podoba202.
Niewiele informacji znajdziemy natomiast o cytrynie, uznanej obecnie za najsku
teczniejszy lek przeciwko szkorbutowi. Być może wynikało to z faktu, że uważano ją za
skuteczną głównie w tzw. gorącej odmianie szkorbutu, czyli tej występującej na morzu.
W ten sposób ocenił ją np. Krzysztof Kluk w ustępie poświęconym cytrynie zwyczajnej
(Citrus medica)203. W. Kłossowski podał natomiast, za swoimi zagranicznymi źródłami,
przepis na przecier cytrynowy nadający się do przechowywania w trakcie dalekomor
skich podróży: Ponieważ ten gatunek szkorbutu pospolity iest maytkom, i żołnierzom i ponieważ trudno iest konserwować cytryny i limonie przez tak długi czas, iakby tego potrzeba
było, można więc ten niedostatek zastąpić, zrobiwszy massę, która się tak długo konserwować może, iak zechcemy. Nie idzie tylko, żeby trzeć cytryny o cukier poty, poki się powłoka
żołta całkiem niezetrze, i ten cukier schować do użycia, który się potym roztwarza w wodzie
i która iest wybornym napoiem przeciwko szkorbutowi morskiemu204.
Zdarzały się też oczywiście rośliny, których stosowanie w leczeniu szkorbutu pole
cało tylko jedno z badanych przeze mnie źródeł. I tak np. przepis zawierający wodne
kotewki albo orzechy (Tribulus Aquaticus) znajdziemy jedynie u Szymona Syreniu
sza205, zaś Wiadomość ciekawa zachwalała ślazy ogrodowe: Z własności swoyey gnilec
w uściech goią, mocząc kwiecie w wodzie, a tą często usta płocząc, y wycieraiąc206 oraz
ziele kosaciec, które: Gnilec w ustach leczy, z Mirrhą w winie warzony, a ciepło płokany207.
Natomiast Samuel Beimler polecał szkorbutykom czyszczenie zębów wywarem zawie
rającym ziele o nazwie ptaszy ząb: Weźmi liścia ptaszy zob (po lacinie Ligustrum) nazwa-
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S. Beimler, op. cit., s. 255 i n.
Apteczka domowa mnieysza..., s. 5.
K. X. Kluk, Dykcyonarz roślinny..., t. 1, s. 134.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 239 i n.
S. Syreniusz, Zielnik..., s. 1274.
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nego, garść iednę, Hałunu ćwierć Łota, zgotowawszy z wodą; myi zęby według upodobania
choć kilkanaście razy na dzień208.
Najczęstszymi składnikami pochodzenia zwierzęcego, używanymi do leczenia szkor
butu, były mleko lub jego przetwory — maślanki i serwatki. Napój na bazie koziego
mleka zalecała np. Apteczka domowa większa: Wziąć poty rzeżuchy wodney, abo szczawiu
mnieyszego z kwiatem, y z korzeniem, pokraiawszy namoczyć w czterech kwartach koziego
mleka przez noc, nazaiutrz warzyć ze wszystkim, ogniem wolnym, aż kwarta wywra; przecedziwszy to mleko, pić co dzień na czczo, y we trzy godziny po obiedzie, poty, poki się krew
przeczyści, y chory do zdrowia przyidzie (...)209 czy Wziąć śmietany z koziego mleka, dryakwi
kawał iak orzech włoski, także wiele hałunu, [piołunu] zmieszać, y płokać tym zęby210. Oprócz
tego można tam było znaleźć również zalecenia dotyczące picia kobylego mleka oraz,
pomocniczo w stosunku do innych lekarstw, maślanki211. Z kolei według Compendium
Medicum Auctum ośle mleko mogło łagodzić niektóre uboczne skutki szkorbutu, np. Na
spadanie z ciała (aby go chory prędko nabył) niech piie ośle mleko, albo Dekokcyą z Chiny ze
ślimakami212. Natomiast W. Kłossowski uznawał tylko serwatkę213.
Pozostałe komponenty odzwierzęce występują rzadko i nie powtarzają się w wielu
poradnikach. Apteczka domowa większa zalecała np. napój z odchodów byka: Łayno
byka z chrzanem w piwie warzyć, a gdy się ustoi, pić rano y w wieczor214. W podobny spo
sób można było także stosować produkty gęsiej przemiany materii: Gęś nie tylko do
kuchni, lecz y do lekarstw wchodzi. (...) Łayno gęsie zielone z piwem abo z winem roztarszy,
przez chustę przecedzić, y ciepło dawać. Przepis ten stosowano do leczenia innych scho
rzeń; żółtaczki, puchliny wodnej i kaszlu. Dzięki dłuższej kuracji tego typu można było
też ułatwić choremu oddawanie moczu czy przyspieszyć menstruację215. Samuel Beim
ler postulował natomiast płukanie zębów własnym moczem: Przeciwko chwieieniu lub
obruszeniu zębow, szkorbutowi, czyli zgniliźnie dząseł w twoiey własney urynie lekarstwo
znaydziesz: która ciepła gniiące y smierdzące Dziąsła chędoży, obruszone zęby zmacnia,
y szkorbutowi w dziąsłach wkorzenionemu przeciwna iest. Tąż uryną kilka razy na dzień
Dziąsła płocz ciepło216.
Kolejnym nietypowym składnikiem stosowanym w leczeniu gnilca był galas217.
Zgodnie z Apteczką domową większą należało: Wziąć galasu garść, przetłuc z grubsza,
208
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S. Beimler, op. cit., s. 256 i n.
Apteczka domowa większa..., s. 142.
Ibidem, s. 143.
Ibidem, s. 142.
Compendium Medicum Auctum, s. 326.
Dykcyonarz powszechny..., t. 1, s. 109.
Apteczka domowa większa..., s. 143.
Ibidem, s. 17.

S. Beimler, op. cit., s. 255.

Galas — wyrośl powstała z tkanki roślinnej, spowodowana przez zwierzęta, głównie owady oraz
pajęczaki.
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warzyć wodą nalawszy; przecedzić przez chustę, abo przez sitko, y tą polewką ciepłą usta y
dziąsła rano, w południe, y na noc płokać co dzień218. Składnik ten występuje też w nie
których przepisach z Zielnika Szymona Syreniusza, np. w opisie Babki (Plantago Arno
glossum): Gnilec w uściech wychędaża płczac nia, galasu a wodki Rożanej przydawszy219.
Niektóre komponenty pochodzące od zwierząt występowały tylko w jednym źródle,
jak np. Szpik goleni końskich, w piwie ciepły daią przeciwko szkorbutowi220.
Jak można zauważyć, większość wymienionych wyżej składników była raczej łatwo
dostępna i tania. Zdecydowanie rzadziej występowały tu natomiast drogie komponenty
lekarstw typu złoto, koral czy masa perłowa. Mikołaj Zerener w Krótkiej specyfikacji medykamentów zalecał 20–30 kropel Tinctura Corallorum, rozpuszczonej w likworze221.
Stosunkowo kosztowne byłoby też przygotowanie smarowidła na zęby według przepisu
Dykcyonarza powszechnego: Liniment następuiący bardzo iest skuteczny, na umocnienie
dziąseł, i zębow, gdy te są nadwyrężone przez szkorbut. Weź Krwi smoczey, Santału, Koralu
czerwonego preparowanego, i śtartego na proszek, Nasion szkarłatowych, Hałunu skalistego
każdego po drachny 2. Utrzyi to wszystko i pomieszay, przydawszy ieszcze: Miodku rożanego
klarownego uncyi 3. Gotuy to potem aż do zsiadłości elektuaru płynnego. Używać się będzie
tey mieszaniny na smarowanie sobie z rana i w wieczor dziąseł222.
Stosowane przeciwko szkorbutowi składniki mineralne były dużo rzadsze od kom
ponentów pochodzenia zwierzęcego i z reguły miały jedynie wzmacniać działanie pew
nych specyfików. Mikołaj Zerener w poradniku pt. Tu wnetrzne popisane I przez niezliczone Probow doswiadczone Medykamentow dostania się u Mikołaja Zerenera, Laboranta
ac Tist. W Glaucha przy Hally o słusznego cena polecał na szkorbut białą magnezję223,
opisaną jako bardzo drobny biały proszek, który wymieszany z miodem przypomina
mleko. Substancję tę można było mieszać z destylowaną wodą, herbatą lub kawą i za
żywać rano albo dwie godziny po kolacji w dawce około 1–2 drachmy na raz224. Autor
ten wskazywał też na niezwykłe właściwości Sal volatilis Oleosus Sylvii, która jako
skuteczna w leczeniu chorób długich, zimnych i wolnych, mogła wspomóc też zwalcza
nie gnilca225. Apteczka domowa abo czwarta część Domowych lekarstw zalecała smaro
Apteczka domowa większa..., s. 143.
S. Syreniusz, Zielnik..., s. 1133.
220
Apteczka domowa abo czwarta część..., s. 33.
221
M. Zerener, Krotka specyfikacya Medykamentow approbowanych..., s. 115 i n.
222
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 240.
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Czyli tlenek magnezu, który otrzymuje się poprzez spalenie magnezu lub prażenie magnezytu
(zasadowego węglanu magnezu). Obecnie w małych dawkach (do ok. 0,5 g) służy do leczenia nad
kwasoty. Większe ilości (2 g) mają działanie przeczyszczające. Por. S. Rolski, Chemia środków leczniczych, Warszawa 1968, wyd. III, s. 841 i n.
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wanie gnijących dziąseł (a także krost, zanogcic, podagry, łysiny lub fistuł) rdzą żelazną
rozpuszczoną w occie226. Natomiast Walenty Kłossowski przypisywał lecznicze działa
nie antymonowi (antimonium).
W aptekach znajdujących się na terenie XVII–XVIII–wiecznej Rzeczypospolitej
można było nabyć gotowe specyfiki pomocne w leczeniu szkorbutu. Ich krótki opis
znajdziemy chociażby w Dykcyonarzu powszechnym: Znayduiemy u aptekarzy, wody pędzone z warzęchwy, weroniki wodney, rutki ptasiey, z rzerzuchy iałowcu i mazi; syrup z warzęchow ziela, iego ekstrakt i spirytus, korzeń gwaiaku, Antihecticum Poterii, Antimonium
Diaphoreticum, nakoniec wino de Mouret227. W. Kłossowski uznawał to ostatnie za jedno
z najdoskonalszych osiągnięć ówczesnej medycyny w walce z gnilcem. Zamieścił też
dokładny przepis na nie, który, jak podkreślał, dopiero niedawno podano do wiadomo
ści publicznej: Weź korzeni chrzanu uncyi 12, Łopianu uncyi 6, Liści warzęchy, rzeżuchy
wodney, rutki ptasiey każdych po gar[ści] 2, Opłukać należy dobrze zioła i korzenie, a wysiąknąwszy należycie utłuc ie w moździerzu tak żeby się z tego zrobiło ciasto; utłuc także
należy w osobnym naczyniu. Nasion musztardowych uncyi 5. Włożyć to wszystko do kukurbity i nalać na to. Dobrego wina Burguńskiego kwart 14. Soli Ammoniackiey startey na
miałki proszek drachm 30. Przytyka się po tym otwór kukurbity bibułą w ośmioro złożoną,
obwięzuie się należycie, i wstawia się in balneum mariae na mierny stopień ciepła, gdzie
wszystkie te przyprawy powinny tak moknąć przynaymniey przez godzin dwanaście, po czym
gdy kukurbita ostygnie, przecedza się likwor wyciskaiąc go mocno, i zlewa się w butelki do
zażycia. Może się on konserwować przez dwa miesiące228. Dorosłym zalecano picie tego
napoju dwa razy dziennie: tuż po przebudzeniu oraz dwie godziny po jedzeniu, nato
miast dla dzieci oraz ludzi młodych dawka ta powinna była zostać odpowiednio zmniej
szona. Dodatkowo można było: pić za napoy ordynaryiny tyzannę zrobioną z dwoch
drachm kiny pokraianey w talerzyki, ktorą gotowć należy przez poł godziny w dwoch kwartach wody zdroiowey, do ktorey można ieszcze przydać nieco wina229.
Najwięcej gotowych mikstur opisał w swoich trzech książkach Mikołaj Zerener.
Wśród tych skutecznych w leczeniu szkorbutu polecał essentia dulcis, essentia amara,
pulvis vitalis, pillulae polychrestae oraz elixier viscerale. Pierwsze cztery występują we
wszystkich jego poradnikach.
Esencja łagodna nadawała się przede wszystkim dla tych pacjentów, którzy mieli
już dość niesmacznych leków, gdyż mikstura ta, nawet rozcieńczona, zachowywała
pełnię swoich właściwości. Te zaś były naprawdę zadziwiające: Nie wspominam iż otwiera strumienie po ciele człowieczym rozpostrzone, tego tylko dodaię, iż, oprocz i naymnieyszey
we krwie burzliwości, sporzy i utrzymuie stolcem uryną i potem, iak rzeczy ku życia i zdrowia nie naruszonego zachowaniu wielce potrzebnych, powinne rozłączenie i wyrzuty zbyt226
227
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nich humorow z ciała. (...) Mamy to bowiem wszyscy z doświadczenia, iż same zdrowie na
wolnym tylko i niepohamowanym po człąkach krwie i humorom zawisło krężeniu. To zaś
lekarstwo zachowuie otworem ciała naszego ścieczki, czego mu też łatwie dokonać, częścią
zwolna wskrzeszaiąc humory siadłe do wysypania, a rżadkie chędożąc i rozpuszczaiąc: obdarza tedy przeto zupełną wszystkie człąki żywotnością, albo raczey wszelkiego sposobu
utwierdza i przyczynia przemożenia, osobliwie ile do podeszłych w leciech, a tak niby ustawiczną chorobą zniewolonych, barzo wielkiem staie się posiłkiem230.
Lekarstwo to nadawało się do użytku dla każdego, niezależnie od płci czy wieku;
nie szkodziło nawet niemowlętom, które przyjmować je miały wymieszane z mlekiem
matki. Nie było także ścisłych zaleceń odnośnie do jego zażywania, gdyż można było
pić tę miksturę co dwie, trzy lub cztery godziny, a nawet co godzinę, jeśli odpowiednio
zmniejszyło się dawkę. Dla dorosłych odpowiednią liczbę stanowiło 15–30 kropli,
w zastarzałych chorobach — 15 kropli, dla dzieci, w zależności od wieku, od 2 do 8
kropli, a dla podrostków 10–12 kropli. Esencję łagodną zalecano podawać wraz z wi
nem, piwem, paloną wódką lub letnim rosołem231.
Podobnie złożone działanie miała tzw. esencja gorzka: Ona bowiem będąc złozona
z rzeczy gorzkich i balsamowych, do zwilżenie lipkości humorow, i do ich pobudki się zabiera.
Porachowawszy się z rozumem tak iako i z doświadczeniem, wiem to na ta tu esencyą, ze ona
przez same ułożenie swoie wszelkiem przypadkom poradzi, ile ich z krwie nieczystey i humorow urośnie. Więc, oney to nie wskurać na skorbucie albo takich krostach, na liszayu, na
otoku z uszu, z oczu i z macice, na płynieniu nasienia, na ustach czuchniących, którym żołądek zepsowany przyczyną, a z pełna na weneryczne uciski wszelkie? Bylebyś wspieraiąc
zacney iey cnoty, iakiego lekarstwa uwolniaiącego, albo wolnego, według chorego kompleksyi
i gotowey przygody, raz albo dwa razy w tydzien, purgansu ieszcze przydał232. Można ją było
podawać w dowolnym napoju, w dawce 40–50 kropli dla dorosłych, 20–30 dla ludzi
młodych oraz 10–15 dla dzieci233. Nie była to zbyt droga kuracja; w inwentarzu po
śmiertnym poznańskiego aptekarza Adama Wosidły z 1783 r. funt tego specyfiku kosz
tował 1 złoty 16 groszy234. Duże zapasy esencji gorzkiej, wycenione na 18 zł 12 gr, po
siadał też inny poznański aptekarz Jan Emanuel Wolff235.
Proszek żywotny był z kolei przedstawiany jako idealne lekarstwo na szkorbut,
„płynienie nasienia”, potok białogłowski zaraźliwy, cuchnące usta, wrzody zgniłe lub
 J. M. Zerener, Popis ścisły niektórych w rożney przygodzie za dawnym doświadczeniem potwier
dzonych lekarstw, przy tym informacya dla zażywania, na wszelkie przypadkow przemiany bespiecz
nego takich, iakie się ku dobru pospulitemu na porzeday gotuią w Hali Maydeburskiey u Iana Mikołaia Cerenera. Doktora i Medyka tamecznego, Halle 1756, s. 2 i n.
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inne efekty „wszeteczeństwa”. Ponieważ wywoływał on poty, w trakcie kuracji trzeba
było się ciepło ubierać i uważać na przeziębienia. Dorośli mogli zażyć całą porcję tego
proszku, dzieci pół, co 24, 12 lub 8 godzin, w zależności od nasilenia choroby. Można
go rozpuszczać w dowolnym napoju236. Omawiany specyfik miał zbliżone wlaściwości
do poprzednich leków, gdyż Dokazuie iednak swoią przez poty wolne i przez transpiracyą,
krom wszelkiey krwie albo i kumorow burżliwości, zdolność przednią, nie odeymuiąc sił, ale
owszem umacniaiąc zyły i wszelkie po całym człowieku członki łagodnym ugłaszcze sposobem, tudzież zrzuca z ciała, a do tego bez obrazy, humory nieczyste237.
Natomiast o pigułkach polichretowych omawiany autor pisał, że naprawiają i roz
praszają niezdrowe i szkorbutyczne humory238. Były one dostępne np. u aptekarza po
znańskiego Jana Emanuela Wolffa, gdzie kosztowały 3 zł 221/2 gr za 1 drachmę
i 6 uncji239.
W Tu wnętrznym popisaniu medykamentów Mikołaj Zerener zalecał także żołądko
we i żółciowe kropelki, które oprócz leczenia niestrawności miały także wspomagać
organizm w walce ze szkorbutem. Ich skuteczność w zwalczaniu tej choroby była zda
niem autora znana już od dawna, gdyż: Panowie wojacy, którzy na morskie i w Obozie
rozmaity pokarm i napoju używają; są te Kropelki we wszystkich Przypadkow barzo skuteczny jako i nie mniey podrożne osoby się tych posługiwać mogą (...)240.
W Krótkiej specyfikacji medykamentów opisany był jeszcze Elixier Viscerale, który:
Osobliwsze przynosi skutki we wszelkich długo trwaiących chorobach, u ktorych się pospolicie ciężka y gęsta krew nayduie, która z przykrośćią w dolnych częściach cyrkulacyą odprawia (...) m.in. szkorbut. Dorosłym zalecano zażywać 70–80 kropel, a dzieciom 15–30,
w kawie lub w innych napojach241. Zgodnie z inwentarzem poznańskiego aptekarza
Beniamina Daniela Szterlinga specyfik ten kosztował w 1782 r. 18 gr za 3 uncje242,
natomiast według zapisu z inwentarza Jana Emanuela Wolffa, za jego 15 uncji eliksiru
trzeba było zapłacić 6 złotych243.
Medycy zajmujący się leczeniem szkorbutu z reguły popierali upuszczanie krwi
u pacjenta, pod warunkiem jednak zachowania pewnych środków ostrożności. Przy
kładowo Jan Antoni Słowakowicz zaleca puszczanie krwi z Salwatelli (małej żyły zwa
nej tak od „małego zbawienia”, gdyż puszczanie z niej krwi pomagało na większość

 J. M. Zerener, Popis ścisły..., s. 18 i n.
Ibidem, s. 17.
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schorzeń), o ile nie występowała atrofia244, w Apteczce domowej większej dopuszczano
ten zabieg jedynie na początku kuracji245, zaś Compendium Medicum Auctum wybór
czasu i miejsca upustu pozostawiało doświadczonemu lekarzowi246. Natomiast Ludwik
Perzyna uznawał za skuteczne stawianie pijawek: Stawiay [pijawki] w zastrzałach,
w świerzbach, liszaiach, w oblaniach głowy lub ciała, w obsypaniu wrzodami, w upartey
róży, w gnilcu czyli w szkorbucie247. Jedynie Kłossowski był przeciwny upuszczaniu krwi,
choć i on dopuszczał pewne okoliczności, kiedy ten zabieg mógł okazać się pomocny:
Puszczanie krwi nie służy iey także zawsze, są atoli niektóre okoliczności, które go wymagaią,
iak naprzykład ciężkości gwałtowne248.
Nie było także jednoznacznej oceny skuteczności rtęci w leczeniu gnilca. Z jednej
strony, wiele lekarstw z Compendium Medicum Auctum miało w swoim składzie ten
metal, a jego autorzy twierdzili, że: Mercurii dulcificati usus per continuos 12 dies doskonale leczy tę chorobę, byle był 7 albo 8 razy sublimowany, żeby Salwaciy niepobudził, daiąc
przy tym pić Dekokcyą z zioł należytych chorobie249, z drugiej zaś, zdaniem autora Dykcyonarza powszechnego: merkuryusz tu bardzo iest szkodliwy, i ieżeli niektórzy Autorowie
mniemayą, iż za pomocą niego uleczyli szkorbutykow, tedy bez wątpienia sądzić można, iż
Lekarze ci nie poznali się na właściwych znakach i poczytali choroby inne za szkorbut. Te
szczęśliwe błędy nie są rzadkie w sztuce Lekarskiey250. Opinię tę potwierdza Andrzej Kru
piński i podaje za Janem Jakóbem Schouchzerem: Ze parchy szkorbutyczne przez przykładanie Maści Merkuryalney przez niektórą niewiastę zamieniły się w łamanie kości, czyli
artrytyke bardzo przykre i członków nieruchawość251.
Częściej stosowano leki o działaniu miejscowym, dobierane w zależności od obja
wów. Z reguły były to różne smarowidła czy płukanki na chore zęby i dziąsła. Przykła
I. A. Słowakowicz, Quaestio medica, de scorbuto. Sub felicissimo Regimine, Magnifici, Perillustris,
& Admodum Reverend Domini, D.M. Martini Oslinski, Sacre Theol: Doct: & Professoris, Collegae Majoris, Ecclesiae Collegiatae S. Annae Decani, Prosovicensis Praepositi, Zielone centis Curati, Contubernij
Hierosolymitani, & Classium Novodvorscianarum Studij Almae Universitatis Cracoviensis, Generalis
Vigilatissimi Rectoris. Pro loco Inter Clarissimos, & Excellentissimos DD. Inclytae Facultatis Medicae
Doctores & Professores, in Alma Universitate Studij Generalis Cracoviensis Obtinendo. A M. Ioanne
Antonio Słowakowicz, Philosophiae, & Medicinae Doctore, Consule Cracov: S.R.M. Secretario, In florentissima Illustrium Hospitum Corona, ad Disputandum In Lectorio Collegii Majoris CC. DD. Theologorum
Proposita, Kraków 1716, s. 3.
245
Apteczka domowa większa..., s. 142.
246
Compendium Medicum Auctum, s. 326.
247
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospolstwa W chorobach i dolegliwościach naszemu
Kraiowi albo właściwych, albo albo po większey części przyswoionych, każdemu naszego Kraiu Mieszkańcowi do wiadomości potrzebna, Kalisz 1793, s. 247.
248
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 228 i n.
249
Compendium Medicum Auctum, s. 324.
250
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 228 i n.
251
A. Krupiński, Wiadomosc o rozciekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney
Koźińskiey..., Poczajów 1782, s. 157.
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dowo w Medyku domowym Samuela Beimlera można było znaleźć następujące przepi
sy: Weźmi: Zołędzi, ćwierć Łota, Gałek dębowych, połćwierci Łota, Hałunu połćwierci Łota
Czerwoney Roży, połgarści. Zgotuy to pospołu w Kwarcie Wina czerwonego, y często usta
y dziąsła tym płokać trzeba. Rożą zaś do pierwszych iuż gotowych ingredycyi dopiero na ostat-
ku włożysz, y nakrywszy, zaraz od ognia odstawisz252, lub: Weźmi, Mirry Wenecki, Kamienia Krwawnikowego, każdego ćwierć Łota, Muszkatowey gałki, Hałunu, każdego po połćwierci Łota. To wszystko zmieszawszy, z Miodem, zrobisz Konfekt, którym Dziąsła smaruy.
Jeżeliby zaś tak bardzo Dziąsła zepsowane y zgniłe były, iżby wiekszego chedozenia potrzebowały, to ie Maścią Egipską posmarować możesz, która nad inne lekarstwa Dziąsła skuteczniey leczy. Potym wymiy y sobie usta następuiącą wodą253. Podobny przepis zamieścił
w swoim Dykcyonarzu W. Kłossowski: Weź soli ammoniackiey gran 48, Kamfory w proszku gran 24, Spirytusu winnego uncyi 6. Włoż te przyprawy do butelki, którą poty kłocić, aż
się wszostko roztworzy. Napoi się potym tą mieszaniną pęzelek zrobiony z płotna wytartego
obwinąwszy nim koniec iakiegoś patyczka, i tym się smarować powinny dziąśła zarażone, co
powtarzać trzeba do trzech, lub czterech razy na dzień, podeług stanu, stopnia, i mocy wytrzymania chorego254.
Osobną kategorię lekarstw stanowiły oczywiście panacea, czyli specyfiki zdolne do
uleczenia każdej choroby. Przestrzegał jednak przed nimi Ludwik Perzyna, pisząc: Lekarz, który się chełpi z tym, że nowe wynalazł lekarstwo, które albo powszechnie na wszystkie choroby, albo też na szczegulnie iakowy rodzay choroby ktoreykolwiek, niezawodnie
i każdego czasu pomagać musi, takowy lekarz albo iest samochwał i baia, albo oszust255.
Podobnie krytyczne podejście miał W. Kłossowski, który zalecał ostrożne dobieranie
różnych medykamentów w zależności od etapu rozwoju szkorbutu i jego odmian: Nikt
zatym nie doydzie uleczenia tey choroby [szkorbutu], tylko ten, który roztrząśnie należycie
iey symptomata, a nade wszystko przyczynę, nie daiąc żadney preferencyi mniemanym iedynie właściwym w swym gatunku lekarstwom (specifica) których ciarletanizm, z chciwością
złączony, napłodził256.
Nawet tak ostra krytyka wykwalifikowanych lekarzy nie zdołała jednak wyprzeć
z ówczesnego rynku medykamentów rzekomo skutecznych na wszystko. W Sposobie
konserwowania zdrowia Józefa Andrzeja Załuskiego, w rozdziale pt. Supplement albo
przydatki rozne do zdrowia ludzkiego, lub Gospodarstwa y Ekonomij Ziemiańskiey &c. należące zamieszczono np. reklamę esencji balsamicznej — cudownego leku na wszelkie
schorzenia. Autor do tego stopnia zachwalał to cudowne lekarstwo, że książka swoim
układem zaczęła przypominać miraculia. Przykłady cudownych uzdrowień zostały po
dzielone na kategorie, takie jak przywrócenia wzroku i mowy czy uleczenia ze śmiertel
252
253
254
255
256

S. Beimler, op. cit., s. 255.
Ibidem, s. 256.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 243.
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospolstwa..., s. 850.
Dykcyonarz powszechny..., t. 7, s. 108.
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nych chorób, często pojawiały się też formułki o bezsilności konwencjonalnych środ
ków. Na długiej liście chorób, które leczyć miał ten specyfik, nie zabrakło też
szkorbutu: Jest tasz Essencya naydoskonalszym na szkorbut lekarstwem, zażywaiąc iey po
łyszcze iedney (lub dwoch) zaraz po obiedzie257.
Innym „genialnym lekarstwem” miał być w XVIII w. plaster balsamiczny niejakiego
Schiffhausena. Informacje o nim docierały do Rzeczypospolitej z różnych źródeł, trudno
więc określić, kiedy dokładnie stał się on tu popularny. Jego recepturę można znaleźć
m.in. wśród odręcznych notatek258. Najszerszych informacji o nim dostarczała jednak
anonimowa broszura wydana w Warszawie w 1791 r. Zgodnie z nią w skład tego specyfi
ku wchodziły: oliwa, weneckie białe mydło, funt bleywasu weneckiego, funt minii, trzy
uncje kamfory i półtorej uncji tzw. bobrowego stroju. Ulotka zawierała także wykaz
33 chorób, na które działał ów plaster, m.in. migrenę, ślepotę, głuchotę, ból zębów, pa
raliż, gorączkę, zepsuty żołądek, hemoroidy, choroby weneryczne czy odciski i brodawki.
Spory fragment tekstu poświęcono także odkrywcy owego leku: Schiff Hausen von Veseling Kamer–Junkier Króla W. Brytannii, po trzydziestoletniey Experyencyi i pracach w Chymii,
wynalazł Balsamiczny Plaster, którym On więcey Tysiąca Ludzi, ciężko choruiących na nieuleczone choroby, bezpłatnie i doskonale uleczył259. Ów genialny plaster miał rzekomo wycią
gać z ciała szkodliwe substancje i uśmierzać ból. Należało nim smarować na podkładzie
z irchy białej lub szarej bolące miejsca. O samym szkorbucie twierdzono: Chociażby iuż
niektóre członki były nim przeięte, iednakże całe ciało na około będąc od karku do pięt tym
Plastrem obłożone, w dwunastu lub czternastu dniach, wolnemi od szkorbutu pokazały się260.
Do tej samej kategorii specyfików można także zaliczyć proszek puryfikujący An
toniego Formiki, który działał: także na skorbutyczne defekta, y gdzie się pokazuię plamy
czerwone na ciele, y słowem mowiąc na wszystkie defekta z słonych humorow pochodzące,
iest wyśmienity261. Należało go rozpuszczać w wodzie źródlanej lub herbacie, za to w żad
nym przypadku w słonych potrawach (jak np. rosół) czy w alkoholu, bo to osłabiało
jego właściwości. Lekarstwo to należało stosować rano i wieczorem przed jedzeniem.
 J. A. Załuski, Apteka dla tych, co iey, ani Lekarza nie maią. Albo sposób Konserwowania zdrowia,
mianowicie dla tych spisana, co Lekarza nie maią, Apteki nie znaią To ies Szkoła Salernitanska. Z Łacińskiego wierszu metrem Oyczystym przełożona w podróży, z nienawiści próżnowania, A z miłości ku ubogim chorym po wsiach mieszkaiącym do druku podana. Przez tego który Jest Ziemianow Rodakow Kochaiący który oprocz Dyskursu o dawności zacności Authorach y edicyach Szkoły Salernitańskiey dołożył
kilka ciekawych Informacyi Sine fictione didici, sine invidia communico (Sapientiae cap. 4), Warszawa
1750, s. 128.
258
Zbiór przepisów gospodarskich i lekarskich, rachunki z końca XVIII i początku XIX w. oraz wiersze
okolicznościowe spisane w Boryszewie u Woyniłłowiczów, Polska XVIII/XIX w., s. 50 i n.
259
Opisanie schiff–hausenskiego balsamicznego plastru z rossyiskiego na polski język przetłumaczone,
Warszawa 1791, s. 4.
260
Ibidem, s. 21.
261
A. Formika, Cnoty y Używanie Proszku puryfikującego albo czyszczącego, który się znayduie w Warszawie u Fizyki Doktora Antoniego Formiki, Warszawa 1731, s. 1.
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Nie podano jednak jego składu, choć autor podkreślił, że na życzenie przygotuje sa
szetki z owym proszkiem, pieczętowane sygnetem pod znakiem słońca.
Inną metodą pozwalającą na pozbycie się dolegliwości związanych ze szkorbutem
było picie wód mineralnych lub kąpiele w tychże wodach. Zdaniem Leopolda de La
fontaine’a obydwa gatunki wody występujące w Krzeszowicach mogły mieć pozytywny
wpływ na leczenie tej choroby. Pierwszy z nich zawierał siarkę, która: subtelny tłuszcz
krew i soki czyści i osładza, gdyż ona ostre i zbyteczne solne części Ciała obwija, tępi i po
otworzeniu dziurek potowych, czyli porow one przez poty wyprowadza. W mocnych częściach ciała ma ona rozwalniaiącą i giętkość czyniącą moc, tak iako i naylepszym bole uśmierzaiącym lekarstwem iest. Woda siarczysta iest zatem w następuiących chorobach naylepszym leczenia sposobem, to iest: we wszystkich gatunkach skorney choroby, a osobliwie
w świerzbie, kołtunie, żołtaczce, szkorbucie, kurczach, kolkach, bladości, pedogrze, chiragrze, artritis262. Równie skuteczne miały być źródła żelaziste. Regularne korzystanie
z nich powodować miało bowiem, że woda przepływała przez cały organizm i oczyszcza
ła go: Tak iż grubą szlinistość, przymnożone ziemne grube części, materyą szkorbutną i słoną, zbyteczną gorącość, palącą ostrość żółci, jednym słowem wszystkie nieczystości, wszystkie grube soki rozrzedza, rozwalnia, rozdziela wewnątrz przez wszystkie wnętrzności,
zewnątrz zaś przez całą powierzchowność skóry wypędza263.
W podobny sposób zachwalał kozińskie uzdrowisko Jędrzej Krupiński, pisząc: Pytać
by się można, czy we wrzodach skorbótycznych, po nogach, rękach lub innych iuż powierzchownych częściach się ukazuiących wody Kozińskie służyć by mogły? Powodem pytania tego
są doświadczenia z wód siarczystych wzięte, które nas uczą, że w większym skorbutu stopniu
wody siarczyste są szkodliwe, dla przyczyn z natury wód siarczystych wypływaiących. Lecz
wielka iest między siarczystemi, i koperwasowemi, pospolicie żelaznemi nazwanemi różnica
wodami, która z żywiołów iedney i drugiey wodzie istotnych wynika. Przeto aczkolwiek wody
siarczyste nie są zdatne we wrzodach skorbótycznych iuż z wkorzenionego głęboko skorbotu
pochodzących, wody iednak koperwas w sobie maiące, iakie są Kozinskie, pomocnemi stać się
mogą264. Zastrzegał on jednak, że nie można zaniedbywać też normalnej terapii.
Tym osobom, które z różnych przyczyn nie mogły udać się do tzw. wód, medycy pole
cali proste do przygotowania kąpiele. Anonimowy autor Apteczki domowej większej twier
dził np., że chorzy na szkorbut powinni: Do wody ciepłey nakładszy liścia wierzbowego, abo
owsa w snopach kąpać się265. Podobny przepis zamieszczono w Apteczce domowej mniejszej:
Wanna albo kąpiel ciepłey wody, nie gorącey, gotowaney z liściem wierzbowym, z owsem w snopach, y innemi ziołami, pomocna iest przeciwko rozmaitym chorobom, kąpiąc się po iedzeniu
w kilka godzin przez godzinę krócey albo dłużey. Zabieg ten miał być pomocny nie tylko prze
L. de Lafontaine, op. cit., s. 26 i n.
Ibidem, s. 179.
264
A. Krupiński, Wiadomosc o rozciekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney
Koźińskiey..., s. 181 i n.
265
Apteczka domowa większa..., s. 143.
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ciwko gnilcowi, ale także na rzeżączkę, kolkę, kołtun, suchoty, a nawet czary266. W Dykcyonarzu powszechnym można było znaleźć stwierdzenie, że: kąpiele ciepłe około schyłku tey
choroby bywaią niekiedy pożyteczne267, natomiast Jan Antoni Słowakowicz zalecał kąpiele
w słodkiej wodzie oraz ciepłe okłady w okolicach żołądka i smarowania268.
Na koniec należałoby jeszcze wspomnieć o znacznie późniejszej, ale za to niezwykle
interesującej tzw. metodzie kamforowej F. V. Raspaila: Powietrze lądowe i sałata strumieniowa (rzeżucha), leczą szkorbut morski; podróż morska ulecza ze szkorbutu lądowego. Nasza
kamforowa metoda leczenia, lepsza jest od obydwóch, tak ze względu na małe miejsce jakie
zajmuje lekarstwo, jak i na prędkość z jaką choroba bywa uleczona. Płókać często gębę wódką,
w której kieliszku rozpuszczone jest grano kamfory, i tę wódkę połknąć, kto jest do picia wódki
przywykły. Kobiety zamiast wódki, używać mogą wody kolońskiej wodą rozcieńczanej. Zażywa
się często aloes i bierze enemy od robaków; zmywa się ciało już to alkoholem kamforowym, już
to wodą uśmierzającą, już to octem kamforowym wodą rozwiedzionym; gryzie się kamforę, lub
trzyma w zębach i zażywa jej proszek, jak tabakę. Pali się sygaro, fajkę, lub trzyma w ustach
sygaretkę kamforową; posypuje się kamfory w pościel i przysypują się nią suknie. (...) Widziałem kapitanów morskich, którzy przekonawszy się o dobrych skutkach tej metody leczenia,
pozamawiali sobie apteczki przenośne, podróżne ale na ogromną stopę269.

V. Zakończenie
Jako odrębna choroba szkorbut został zauważony i fachowo zaklasyfikowany dopiero
w drugiej połowie XVI w. Wtedy też powstały pierwsze traktaty na jego temat oraz
funkcjonująca do dzisiaj nazwa. Mimo że już w starożytności zdarzały się przypadki
występowania gnilca, ówcześni medycy czy podróżnicy nie potrafili znaleźć cech wspól
nych tego schorzenia i opisywali je jako nieznane, bardzo groźne, różne przypadłości.
Wraz z rozwojem technik żeglugi ludzie byli w stanie dotrzeć w coraz odleglejsze obsza
ry i opisy gnilca zaczęły się pojawiać w praktycznie każdej relacji z dalekomorskiej wy
prawy. Musiało upłynąć jeszcze sporo czasu, zanim odkryto i powszechnie uznano sku
teczną kurację na tę chorobę. Pomimo faktu, że lecznicze działanie cytrusów było
znane już w XVI w., różnorodność funkcjonujących wtedy remediów przeciwko szkor
butowi nie pozwalała na jednoznaczne określenie ich rzeczywistego wpływu na jego
wyleczenie.
W warunkach lądowych szkorbut nie był aż tak groźny jak podczas dalekomor
skich wypraw. Dlatego też w tych krajach Europy, które nie brały udziału w eksploracji
najdalszych zakątków świata, nigdy nie zdobył tak złej sławy jak np. w Anglii czy Fran
266
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cji. Także w Rzeczypospolitej w XVII i XVIII w. nie budził zbyt wielkiego strachu. Jej
mieszkańcy mieli szeroki dostęp do uważanych dzisiaj za najskuteczniejsze w walce
z niedoborem witaminy C kapusty i cytrusów, choć ich lecznicze działanie nie było
wtedy w pełni uznane. Czasem nawet, jak w przypadku kapusty, odradzano jej jedzenie
w większych ilościach.
Natomiast wzmianki o gnilcu pojawiały się w pamiętnikach oraz, pod koniec omawia
nego przeze mnie okresu, w ogłoszeniach prasowych. Zdarzały się też przypadki cudownych
uzdrowień tej choroby. Docierały także listy i inne publikacje z zagranicy, w których szkor
but był wspominany; mogło to przyczynić się do spopularyzowania tej choroby.
Ze względu na różnorodność objawów i nieustalone przyczyny większość wcze
snonowożytnych lekarzy miała problem z klasyfikacją gnilca. Określano go więc jako
chorobę skóry, zębów, krwi albo przypadłość wewnętrzną. Równie liczne były hipote
zy dotyczące czynników powodujących powstawanie szkorbutu. Zazwyczaj obwiniano
o to tzw. złe powietrze, choć zdarzały się także teorie wskazujące na nieodpowiedni
tryb życia, niezdrową żywność lub wrodzone skłonności ku niemu u niektórych ludzi.
Często starano się także dzielić tę chorobę pod kątem fazy jej rozwoju na tzw. szkor
but właściwy oraz skłonność szkorbutyczną. Znany był też podział na morską i lądową
odmianę gnilca, ale w Rzeczypospolitej nie przywiązywano do niego zbyt wielkiej
uwagi.
W leczeniu gnilca stosowano głównie proste do przygotowania i stosunkowo tanie
lekarstwa ziołowe, spośród których za najskuteczniejsze uznawano przepisy z warzęchy
i rzeżuchy. Popularne były też wywary gotowane z wierzchołków drzew iglastych albo
specyfiki mające w swoim składzie chrzan. Składniki pochodzenia zwierzęcego, głów
nie mleko, stosowano rzadko, dla poprawienia smaku danego medykamentu. W apte
kach można też było nabyć gotowe lekarstwa na szkorbut, a niektórzy lekarze zalecali
lecznicze kąpiele, puszczanie krwi albo picie wód mineralnych.
Na podstawie zachowanych źródeł nie można stwierdzić, jak bardzo rozpowszech
niona w Rzeczpospolitej XVII–XVIII w. była sama choroba, mimo że termin „szkor
but” był w powszechnym użyciu zarówno w środowisku lekarskim, jak i wśród zwykłych
ludzi. Być może zatem część z omówionych przeze mnie przypadków dotyczyła w rze
czywistości innych chorób.
Nie jest możliwe wyznaczenie w Polsce momentu przełomowego w leczeniu gnilca,
jakim w przypadku medycyny brytyjskiej były badania Jamesa Linda. Choć odkrycia
i nowinki zagraniczne docierały do Rzeczypospolitej tylko z nieznacznym opóźnieniem,
to jednak stare metody wciąż pozostawały w użyciu i nawet w XIX w. kuracja złożona
z cytryn czy kapusty nie mogła zdobyć uznania. Nie należy też zapominać, że angielski
sukces we wprowadzaniu nowoczesnych metod w walce z tą chorobą dotyczył jedynie
zamkniętego środowiska statków Royal Navy, nad których zaopatrzeniem i trasą ścisłą
kontrolę mieli lordowie admiralicji oraz kapitanowie poszczególnych jednostek. Do
piero powodzenie metod stosowanych przez marynarkę sprawiło, że powoli zaczęły być
one używane również w innych warunkach czy za granicą.
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CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
W POLSKICH OSIEMNASTOWIECZNYCH
PORADNIKACH MEDYCZNYCH.
Diagnozowanie, przebieg i leczenie

I. WSTĘP
Nowożytne poradniki medyczne drukowane w Polsce oraz zalecane w nich leki do dziś
nie doczekały się szczegółowej publikacji. Poniższy artykuł, stanowiący skróconą wersję
pracy magisterskiej obronionej w 2007 r., zajmuje się właśnie tą problematyką. Oczy
wiście tytułowy temat nie został przeze mnie opracowany w sposób wyczerpujący i wy
maga dalszych badań. Celem mojej pracy było głównie przyjrzenie się lekom, metodom
i teoriom leczniczym opisanym w specyficznym typie literatury, jakim były poradniki
medyczne służące do samodzielnego radzenia sobie z chorobą. Z bardzo szerokiego ma
teriału wybrałam jedynie choroby układu oddechowego i zdecydowałam się przyjrzeć
wyłącznie kuracjom dotyczącym tych dolegliwości.

II. STAN MEDYCYNY I LITERATURA MEDYCZNA
Na początku XVIII w. medycyna polska przeżywała głęboki kryzys. Podczas gdy w tym
czasie w licznych krajach europejskich zaczęła rozwijać się nowoczesna nauka, oparta
na racjonalizmie i empiryzmie, poziom wiedzy medycznej i farmakologicznej w Rzeczy
pospolitej nie tylko nie podniósł się, lecz wręcz obniżył w porównaniu z wcześniejszym
okresem. W poprzednich wiekach działali i pisali swe prace tacy lekarze jak Maciej
z Miechowa, Józef Struś, Wojciech Oczko, Sebastian Petrycy, Jan Jonston i Janusz
Abraham Gehema; w czasach saskich zabrakło natomiast wybitnych uczonych zajmu
jących się medycyną. Do pewnych zmian doszło dopiero w drugiej połowie XVIII w.,
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kiedy to pracowali w Polsce fachowi lekarze: Michał Bergonzoni, Franciszek Kurcjusz
i Franciszek Leopold Lafontaine1.
Przez cały XVIII w. podstawowy problem stanowiła niedostateczna liczba wykwa
lifikowanych medyków. Studia zagraniczne były kosztowne, natomiast krajowe wy
działy medycyny wyższych uczelni w pierwszej połowie tego stulecia praktycznie nie
działały lub reprezentowały niski poziom. Zmiany nastąpiły dopiero w drugiej połowie
wieku. Po 1780 r. władze rozpoczęły akcję zmierzającą do zapewnienia krajowi facho
wej kadry lekarskiej. Zaczęły powstawać nowe szkoły medyczne (w Grodnie, Lwowie,
Wilnie i Warszawie), doszło także do reformy Wydziału Lekarskiego w Krakowie. Sy
tuacja nie poprawiła się jednak radykalnie, a upadek państwa nie pozwolił doprowa
dzić reformy do końca, nie zdołano w pełni uzupełnić braków kadrowych2.
Nawet porada wykształconego medyka nie gwarantowała jeszcze odpowiedniej
kuracji. Ówcześni lekarze często proponowali leczenie, które bardziej mogło zaszko
dzić, niż pomóc. Przykładowo: bardzo nieostrożnie używali środków chemicznych; spe
cyfikiem często stosowanym w niewłaściwych przypadkach i w zbyt dużych dawkach
była rtęć3. Nic też dziwnego, iż irlandzki lekarz Bernard O’Connor tak oceniał wiedzę
polskich medyków na początku XVIII stulecia: W swych kuracyjach używają razem
z nami tych samych lekarstw np. merkuriuszu, stali, antymonu, chiny, salia volatilia [chlo
rek amonowy], spiritus vitalis itd. (...) Pomimo tego, że Polacy tych samych lekarstw używają, które my przepisywać zwykli, nie rozumieją przecież metody, jak takowe mają być
zastosowane. W swych naradach nie dochodzą przyczyn, dlaczego by to, lub owo tak być
musiało, lecz są zadowoleni, kiedy tylko są w stanie swoje zdanie powagą jakiego pisarza, lub
profesora stwierdzić4.
Sytuacji nie polepszał fakt, iż coraz częściej pojawiali się w Polsce lekarze cudzo
ziemcy. Niektórzy z nich posiadali co prawda szeroką wiedzę medyczną, lecz w więk
szości byli to oszuści szukający łatwego zysku5. Skłoniło to Hugona Kołłątaja do nastę
T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1995, s. 55–56; B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie,
Warszawa 1977, s. 457–460, 465.
2
 Michał Bergonzoni, naczelny lekarz Wojska Polskiego, w 1805 r. tak pisał o panującej w tej dzie
dzinie sytuacji: Komisja Edukacyjna (...) myślała zająć się nią [tj. medycyną]. Profesorowie po archigimnazjach byli ustawiani, lecz uczniów nie wiele się znajdowało, mimo szrodków, których ona używała do ich
zachęcenia; te szrodki były nadto szczupłe względem młodych uczniów (...). Osoby, które przez urodzenie
i majątek mogły zachęcić własne dzieci do lekarskiego stanu nie dość go ceniły aby ich ołtarzom Eskulapiusza poświęcić chcieli (...) mało było nawet ze średniego stanu ludzi, którzy na lekarzów przeznaczali swoich
potomków. Cyt. za: M. Hanecki, Dr Michał Bergonzoni o stanie nauk lekarskich w Polsce, „Lekarz Woj
skowy” 1968, nr 4, s. 327.
3
Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa polskiego od schyłku XVI wieku do
końca XVIII wieku, Łódź 1972, s. 53–54.
4
Wybór tekstów źródłowych do dziejów medycyny polskiej, red. T. Brzeziński, Kraków 1983, s. 74.
5
 Małgorzata Żbikowska obliczyła, że w 1740 r. w Rzeczypospolitej udział cudzoziemców wśród ogól
nej liczby lekarzy wynosił 21,5%; M. Żbikowska, Lekarze polscy doby oświecenia — próba portretu
grupy, [w:] Wiek oświecenia, t. 5, Elity społeczne w Polsce, Warszawa 1988, s. 118.
1
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pujących wniosków: Polska była ucieczką i schronieniem wszystkich szarlatanów, empiryków
i awanturników. Każdy kto chciał, lub znalazł protekcję, mógł być doktorem, osiadał sobie po
miastach i miasteczkach, leczył, zakładał aptekę, preparował medykamenta, bez najmniejszej
komużkolwiek opowiedzi6.
Reasumując, nieliczni lekarze byli w XVIII w. bardzo drodzy, a pacjenci nigdy nie
mogli być pewni ich umiejętności i znajomości medycyny. Oprócz nich działali znacho
rzy i szarlatani, których honoraria były zwykle niższe, ale wiedza medyczna dużo mniej
sza. Jednocześnie rozwijało się zainteresowanie sprawami zdrowia oraz wrastała chęć
świadomego uczestnictwa w kuracji7. Dotyczyło to oczywiście relacji między lekarzem
a chorym z wyższej bądź średniej warstwy społeczeństwa. Coraz liczniejsze grono ludzi
pragnęło dbać o swoje zdrowie. Wszystko to powodowało, że popularne stawały się
książki medyczne, mogące pomóc w samodzielnym rozpoznawaniu i leczeniu chorób.
Osiemnastowieczną polską literaturę leczniczą można podzielić na dwie katego
rie8. Pierwszą stanowią ściśle naukowe dzieła medyczne przeznaczone dla lekarzy, do
drugiej należą wszystkie książki popularnonaukowe, skierowane do szerszego kręgu
odbiorców. W tej grupie znajdują się poradniki, które stanowią źródło mojej pracy.
W Rzeczypospolitej pierwsze samouczki zaczęły pojawiać się już w końcu XVII w.,
a w XVIII stuleciu ich liczba gwałtownie wzrosła9.
Poradniki medyczne były to głównie kompendia zawierające opis i leczenie wszyst
kich bądź większości chorób znanych ówczesnej medycynie. Niektóre z nich pochodzi
ły z wieków wcześniejszych i w mojej bazie źródłowej znalazły się ze względu na wzno
wienie. Skoro były one nadal wydawane, w jakimś stopniu reprezentowały poziom
ówczesnej wiedzy medycznej. I tak np. Alexego Pedemontana Medyka i Filozofa tajemnice10, choć napisane jeszcze w XVI w., w Polsce do końca XVIII stulecia zostały wydane
siedmiokrotnie. Podobną popularnością cieszyła się ta książka w innych krajach euro
pejskich11. Niektóre omawiane poradniki były tłumaczeniami zagranicznych opraco
H. Kołłątaj , Stan oświecenia w Polsce w ostatnich latach panowania Augusta III, oprac. J. Hulewicz,
Wrocław 1953 s. 72.
7
Z. Podgórska–Klawe, Związki pomiędzy chorym a lekarzem na przełomie XVIII i XIX wieku, „Archi
wum Historii i Filozofii Medycyny” 2002, t. 65, z. 2/3, s. 343–357.
8
Szczegółowy podział i omówienie polskiej literatury medycznej znajdziemy w pracy F. Wysockiej,
Zarys historii polskiej literatury medycznej i piśmiennictwa medycznego do początków XIX wieku, Piotr
ków Trybunalski 1999.
9
 Można przyjąć, że ich poprzednikami były szesnastowieczne herbarze wydawane we wszystkich
państwach Europy; drukowane także w Rzeczypospolitej zielniki przydatne okazywały się tym
wszystkim, którzy nie mogli pozwolić sobie na sprowadzenie lekarza, a chcieli zajmować się lecze
niem swoich rodzin i najbliższego otoczenia przy pomocy ziół i innych ogólnie dostępnych środków.
Cieszyły się one dużym zainteresowaniem polskiej szlachty i bogatszego mieszczaństwa. W później
szym okresie ich miejsce zajęły poradniki medyczne.
10
A. Pedemontan, Alexego Pedemontana Medyka i Filozofa tajemnice, Supraśl 1737.
11
St. Szpilczyński, Tajemnice mistrza Aleksego Pedemontana, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”
1971, s. 27 i n.
6
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wań. I tak polski chory mógł korzystać z rad lekarzy francuskich, zawartych w dziewię
ciotomowym Dykcjonarzu powszechnym medyki12, bądź zastosować zalecenia
szwajcarskiego lekarza Simona Tissota13. Niektóre z książek stanowiły kompilację wia
domości z różnych dzieł. Sytuacja taka miała np. miejsce w książce pt. Wiadomość ciekawa o skutkach i mocy zbóż wszelkich, jarzyn i ziół różnych tak ogrodowych jak i polnych
osobliwie na poratowanie zdrowia służąca z poważnych autorów zebrana14. Autor Compendium Medicum czerpał informacje z kilkunastu książek obcych autorów, o czym za
wiadamiał swoich czytelników we wstępie15. Zdarzało się też, że polscy tłumacze posze
rzali obcą pracę o własne artykuły16. Niektóre poradniki wydawano anonimowo i do
dziś trudno jest ustalić nazwisko i wykształcenie autora. Przykładem tego był pierwszy
osiemnastowieczny poradnik Compendium Medicum. Samouczek ten cieszył się popu
larnością przez całe stulecie. Opublikowany po raz pierwszy w 1703 r. doczekał się
dziesięciu wydań17. Kolejne edycje były rozszerzane i w pewnym stopniu zmieniane.
Ostatnie wydanie Compendium ukazało się w 1789 r. Jego autor napisał także wydane
nieco później Promptuarium Medicum i Vademecum Medicum18. Józef Rostafiński po
przeanalizowaniu treści tych czterech poradników doszedł do wniosku, że autor za
pewne był duchownym19.
Wydawcami poradników były oczywiście także osoby o wykształceniu medycznym.
Np. Ludwik Perzyna zdobywał wiedzę lekarską w czasie długoletniej praktyki na Ukra
inie, Pokuciu i Wołoszczyźnie. Kierował szpitalami Jana Bożego w Warszawie i Świę
tego Ducha w Kaliszu20, a jego dzieło: Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa
w chorobach21 prezentowało wysoki poziom wiedzy medycznej. Tytuł drugiej pracy su
gerował, że stanowi ona jedynie tłumaczenie poradnika Tissota (Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie prowadzone lata ze wszystkich dzieł pana Tissota w jedno zebrany).
Dykcjonarz powszechny medyki czyli lekarz wiejski, t. 1–9, Kraków 1788–1792.
S. A. Tissot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego, Warszawa 1773.
14
P. Biretowski, Wiadomość ciekawa o skutkach y mocy zbóż wszelkich, jarzyn y ziół różnych tak ogrodowych jak i polnych osobliwie na poratowanie zdrowia służąca z poważnych autorów zebrana, Zamość
1769.
15
Compedium Medicum, to jest krótkie zebranie chorób i ich istotności, różności, przyczyn, znaków, sposobów leczenia, Częstochowa 1707, wstęp i n.
16
Np. S. Beimler, Medyk domowy, tłum. J. Jelonek, Przemyśl 1749.
17
Wydania z lat 1703, 1704, 1707, 1715, 1719, 1725, po dłuższej przerwie w 1752 r. książka zostaje
wznowiona pod tytułem Compendium Medicum Auctum. Następne wydania pochodzą z lat 1767,
1775, 1789.
18
Promptuarium Medicum Empiricum to jest krótkie opisanie wszystkich prawie tak wnętrznych jako
i powierzchownych, męskich, białogłowskich i dziecinnych chorób, Kraków 1716; Vademecum Medicum,
Częstochowa 1724.
19
 J. Rostafiński, O trzech książkach lekarskich z XVIII wieku tego samego autora, Kraków 1902,
s. 1–5.
20
L. Chaskielewicz, Ludwik Perzyna i jego zasługi dla medycyny polskiej, Poznań 1939, s. 9 i n.
21
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa w chorobach, Kalisz 1793.
12
13
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Jednak autor we wstępie wyjaśniał: do żadnego dzieła pana Tissota nie przywiązywałem
się, żem tylko imienia jego użył, szczególnie do tytułu tej książki jako już w naszym Narodzie
w akceptacji będącego22.
Wszystkie poradniki miały służyć do samodzielnego radzenia sobie z chorobą,
o czym świadczyły często już same ich tytuły: Medyk domowy; Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowie poratować może; Apteczka
domowa, zawierająca zbiór lekarstw po wielkiej części prostych, których materie łacno się
w domu znajdować mogą23. Powstawały one więc dla: tych, którzy nie mając w bliskości
aptek i sposobności poradzenia się lekarzów, nie tylko nędzne prowadzić życie ale też przed
czasem umierać częstokroć muszą24. Autorzy samouczków dostrzegali przy tym wysokie
koszty wizyty lekarskiej, proponując samemu radzić sobie z lżejszymi dolegliwościami25.
Niektórzy podkreślali jednak, że korzystać z książki i leczyć się bez pomocy specjalisty
należy tylko w nagłej potrzebie. Lekarz dla włościan Ludwika Perzyny miał np. służyć:
dla swego i swoich sąsiadów ratunku lecz nie dla czynienia się doktorem bo każdy powinien
swego sposobu życia pilnować, a rad w tej książce zawartych tylko w potrzebie używać26.
Samouczki kierowane były przede wszystkim do szlachty, która starała się sama
dbać o swoje zdrowie. Posługiwanie się nimi zalecano zwłaszcza kobietom, które lepiej
miały zrozumieć przyczyny choroby i dzięki większej cierpliwości zyskiwać zaufanie
chorego27.
Niektóre kompendia adresowano do najbiedniejszej grupy ludności. Ich autorzy
nie łudzili się, że będą one czytane przez chłopów, ale mieli nadzieję, że dotrą one do
nich za pośrednictwem bardziej wykształconych osób: duchownych lub szlachty28.
Simon Tissot we wstępie swojej pracy tak objaśniał cel, który pragnął osiągnąć: Tytuł
rady dla pospólstwa nie jest skutkiem omamienia, który mi otuchę czyni, iż ta książka
stanie się sprzętem użytecznym w domu każdego wieśniaka. Większa daleko część o niej
nie będzie wiedzieć, wielu nie będzie jej umiało czytać, większa liczba, choć jest łatwa, nie
zrozumie jej. Lecz piszę ją dla ludzi rozumnych i miłości pełnych, którzy żyją we wsiach
i przez szczególne powołanie opaczności wezwani są, aby ludowi, który ich otacza, przez
swe dopomagali rady29.

L. Perzyna, Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie prowadzone lata ze wszystkich dzieł pana
Tissota w jedno zebrany, Kalisz 1789, wstęp i n.
23
Apteczka domowa, zawierająca zbiór lekarstw po wielkiej części prostych, których materie łacno się
w domu znajdować mogą, Wilno 1793; Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności
medyka snadno zdrowie poratować może, Lwów 1756.
24
Apteczka domowa..., s. tytułowa i n.
25
Vademecum Medicum, s. 2.
26
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 4.
27
S. A. Tissot, op. cit., s. 17.
28
Ibidem, s. 15–17; Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 1, s. 17.
29
S. A. Tissot, op. cit., s. 15.
22
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Zdarzało się także, że autorzy proponowali, aby poradniki czytali wszyscy pseudo
medycy i w ten sposób zyskiwali wiedzę lekarską. Dla tych tędy nieuków, którzy się wdzierają (na domysł leczyć chorych leki wymyślają) podaję się naukę w tej małej podstawie30.
Niektóre książki były podzielone na rozdziały zajmujące się różnego rodzaju medy
kamentami, choć zwykle dzielono je na części dotyczące jednostek chorobowych.
Wprowadzano układ tematyczny lub alfabetyczny31. W samouczkach znajdowały się
opisy kuracji tych dolegliwości, które najczęściej gnębiły ówczesne społeczeństwo. Były
więc porady dotyczące leczenia chorób epidemicznych (m.in. ospy, duru brzusznego
i czerwonki) oraz wenerycznych (np. kiły). Odrębne rozdziały poświęcano schorze
niom układu oddechowego czy pokarmowego. Pojawiały się wiadomości dotyczące
położnictwa i dentystyki, a niekiedy pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Zajmo
wano się urazami, złamaniami, zwichnięciami i potłuczeniami. Opisywano sposoby
leczenia zaburzeń nerwowych i psychicznych.
Kto był faktycznym odbiorcą poradników? Bardzo trudno to dziś ustalić. Tylko
w Dykcjonarzu powszechnym medyki zamieszczona została lista prenumeratorów. Znaj
dowały się na niej nazwiska magnatów, urzędników państwowych, wyższych wojsko
wych, kościelnych hierarchów, proboszczów, księgarzy, chirurga i felczera. Są tu także
nazwiska szlachty, bez podania funkcji pełnionych przez ich właścicieli oraz biblioteka
klasztorna OO. kapucynów i zakon bonifratrów32. O poczytności poradników świadczą
kilku–, a nawet kilkunastokrotne ich wznowienia. Miało to np. miejsce w przypadku
wspominanego już Compendium Medicum. Także Wiadomość ciekawa, autorstwa Pawła
Biretowskiego, w latach 1768–1797 miała 14 wydań33.
Poradniki różniły się wielkością. Najkrótsze liczyły około 100 stron, najdłuższy —
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydła czyli lekarz wiejski —
składał się z dziewięciu kilkusetstronicowych tomów. W związku z różną objętością
niejednolite były też ich ceny, i tak np. Rada dla pospólstwa kosztowała w 1774 r. siedem
złotych, co stanowiło równowartość pięciu indyków34, natomiast najdłuższa encyklope
dia, jeśli kupujący zdecydował się od razu zapłacić całą sumę, była warta 54 złote35. Bez
prenumeraty cena jej wynosiła aż 128 złotych36. Suma taka to średni koszt konia w roku
wydania książki37. Fryderyk Schultz tak pisał o cenach książek w Polsce: Dzieła nauki
Vademecum Medicum, s. 2.
Dykcjonarz powszechny medyki miał układ alfabetyczny, a np. w Compendium Medicum Auctum
treść rozdzielona została na traktaty, obejmujące środki lecznicze na choroby pewnych części ciała,
a zatem na części głowy, piersi, wnętrzności itd.
32
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 1, s. 724; ibidem, t. 2, s. 759.
33
K. Bednarska–Ruczajowa, Uczyć, bawić, wychowywać. Książka i jej funkcje społeczne w Polsce
w okresie oświecenia, Kraków 2004, s. 127.
34
St. Siegel, Ceny w Warszawie w latach 1701–1815, Lwów 1939, s. 185.
35
Cena obejmuje osiem tomów, tom dziewiąty to suplement, którego na początku nie przewidziano.
36
Cztery złote za jedną książeczkę ukazującą się co miesiąc. Z czterech książeczek składał się jeden tom.
37
St. Siegel, op. cit., s. 130.
30
31

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 238

6/25/09 12:50:25 PM

Choroby układu oddechowego w polskich osiemnastowiecznych poradnikach...

239

i sztuki trudniej się także dostaje tutaj, a zatem drożej niż gdzie indziej płacą. Cena książek jest
najmniej o połowę wyższa niż we Francji, Włoszech i Niemczech38. Trzeba jednocześnie pa
miętać, że jeszcze w XVI w. cena zielnika mogła się równać wartości niewielkiej wsi39.

III. CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO.
PODZIAŁ, DIAGNOSTYKA, PRZYCZYNY, OBJAWY
Zanim zajmę się szczegółowym omówieniem chorób układu oddechowego opisywa
nych w osiemnastowiecznych poradnikach medycznych, chciałabym przedstawić ów
czesne wyobrażenie na temat choroby, a także specyficzne sposoby diagnostyki, tak
bardzo różne od dzisiejszych.
W XVIII stuleciu w literaturze medycznej powoli zanika, popularna we wcześniej
szym okresie, koncepcja choroby jako kary boskiej za grzechy. Gdzieniegdzie jednak nadal
pobrzmiewają takie poglądy, m.in. w Apteczce domowej możemy przeczytać, że: choroba po
chrześcijańsku uważana częścią jest doświadczenia cnoty człowieka40. Bóg doświadcza nas tak
jak Hioba czy Tobiasza; choć choroba może być też karą za grzechy. Wiara wymaga od nas
pokory, cierpliwości; człowiek powinien zdać się na opatrzność boską, choć należy też
korzystać z możliwości leczenia. Autor poradnika przywoływał cytat z Księgi Syracha: czcij
lekarza dla potrzeby albowiem go Najwyższy stworzył. Od Boga jest wszystkie lekarstwo. Najwyższy stworzył lekarstwa z ziemi a człowiek mądry nie będzie się niemi brzydził41.
Z drugiej strony w niektórych opracowaniach pojawiała się wiara w magiczne przy
czyny choroby. W Compendium Medicum autor informował czytelników: Trafiają się też
choroby niezrozumiane z czarów pochodzące, w których dziwne symptoma i odmiany bywają, zdają się bowiem tacy, że już umierają aliści prędko przychodzą do siebie, jakom się i sam
napatrzył (...) Szatani bowiem, albo przez się, albo przez czarowników i czarownice najczęściej zdrowiu ludzkiemu szkodzą42.
Częściej spotykana w poradnikach koncepcja choroby oparta jest na teorii humo
ralnej. Wprowadzona ona została jeszcze przez Hipokratesa i zakładała istnienie czte
rech płynów (humorów) znajdujących się w ciele człowieka. Te cztery humory to: cie
pła i wilgotna, wydzielana przez serce krew; zimny i wilgotny, pochodzący z mózgu śluz,
czyli f1egma; ciepła i sucha, wytwarzana przez wątrobę żółć oraz zimna i sucha czarna
żółć, której siedliskiem jest śledziona43. U zdrowego człowieka ilość i jakość humorów
F. Schultz, Podróże inflantczyka, tłum. J. I. Kraszewski, oprac. W. Zawadzki, Warszawa 1956,
s. 217.
39
B. Seyda, op. cit., s. 445.
40
Apteczka domowa..., wstęp i n.
41
Ibidem, wstęp i n.
42
Compendium Medicum Auctum, wstęp i n.
43
F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997,
s. 20.
38
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powinna być w stanie normy. Była to jednak miara niejednolita dla różnych ludzi. Co
powodowało występowanie czterech temperamentów ludzkich. Przewaga humoru
krwistego dać miała temperament krwisty, nadmiar flegmy — flegmatyczny; dużo żół
ci charakterystyczne jest dla choleryków, zaś czarnej żółci — dla melancholików44.
Choroba następować miała wtedy, gdy któryś z soków–humorów występował
w mniejszej lub większej ilości niż normalnie lub był zepsuty. Wyleczenie polegało za
tem na przywróceniu normy w ilości i stanie płynów humoralnych. Koncepcję tę uzna
wali i modyfikowali także inni, późniejsi lekarze starożytni, m.in. najwybitniejszy obok
Hipokratesa lekarz starożytności — Galen45. Koncepcja humoralna upowszechniła się
w średniowieczu i przetrwała aż do XVIII w. Określenie choroby jako zepsucia soków
w ciele pojawiało się we wszystkich poradnikach. Znaleźć możemy także inne interpre
tacje. Np. Simon Tissot tłumaczył, że większość chorób bierze się z zatrzymania trans
piracji, czyli uchodzenia z organizmu zbędnych substancji, tj. humorów, przez specjal
ne pory46. Twierdził też, że waga spożywanego przez człowieka jedzenia jest większa niż
waga jego stolców i moczu, a pozostałe substancje w zdrowym organizmie odchodzą
przez te właśnie pory. W momencie zatrzymania transpiracji resztki pokarmu, czyli
zepsute humory, nie zostają wydalone i dochodzi do choroby. Natomiast w Compendium Medicum Auctum pojawia się przypuszczenie, że większość chorób pochodzi ze złej
dyspozycji przedniejszych członków wnętrznych to jest wątroby i śledziony47.
Autorzy poradników szukali też przyczyn chorób wśród czynników zewnętrznych.
Ludwik Perzyna mówił o przeziębieniu, niestrawnych potrawach i zarażaniu się od in
nych ludzi48, zaś Simon Tissot wymieniał m.in. ciężką pracę, ubóstwo, niedostatek
pożywienia, picie zimnej wody, zmiany pogody, deszcze, chłód, brak higieny i pijań
stwo49. W Apteczce domowej dodano nadmiar jedzenia i picia, brak ruchu i rozpustne
życie50.
Diagnozowanie chorób w XVIII w. bardzo różniło się od dzisiejszych badań lekar
skich i niosło ze sobą różne ograniczenia. Lekarz oglądał pacjenta i zadawał mu pyta
nia; prawie go nie dotykając, do czynności manualnych wzywał ewentualnie chirur
Ludwik Perzyna tak charakteryzuje kolejne temperamenty: krwisty: Łatwość do rozpalających chorób. Żywa i przyjemna cera, ciało pełne, niestali w każdej czynności, zmienni w przyjaźni. Łatwo ich uwieść
i oszukać (...). Flegmatyczni: Miękka biaława skóra, ociężałe ciało, ospały wzrok. Skąpy, powolny puls.
Znoszą niewygody i krzywdy. Bardziej stworzeni do posłuszeństwa niż do rządów (...). Cholerycy: Skóra
biała lub trochę żółtawa, wzrok przenikliwy, puls prędki. Szybcy energiczni, stworzeni do rządzenia (...).
Melancholicy: mają ponury wzrok, czarne włosy, są smagli. Puls drobny i rzadki. Inteligentni, pojętni chociaż przydługiego rozważania bywają (...). L. Perzyna, Porządek życia..., s. 3–5.
45
T. Brzeziński, op. cit., s. 141–143.
46
S. A. Tissot, op. cit., wstęp i n.
47
Compedium Medicum Auctum, s. 16.
48
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 53.
49
S. A. Tissot, op. cit., s. 1–8.
50
Apteczka domowa..., wstęp i n.
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ga51. Trzeba także pamiętać, że od XVII w. zaczął szerzyć się zwyczaj zasięgania porad
medycznych korespondencyjnie i aż do XIX stulecia większość medyków tak leczyła
pewną część swoich pacjentów52. Proszeni o poradę lekarze wysyłali pacjentowi odpo
wiedni kwestionariusz, na który chory albo członek jego rodziny odpisywał. Na podsta
wie listownej odpowiedzi medyk stawiał diagnozę i wysyłał zalecenia. W omawianych
poradnikach ślady tego sposobu leczenia widać u Simona Tissota i Ludwika Perzyny.
W Lekarzu dla włościan autor pisał, że jest rzeczą nieznośną gdy ja się posłańca o coś pytam, a on mi odpowiada: o tym nie wiem, (...) o tom się nie pytał53. A więc przyznawał, że
jest dla niego naturalne przyjmować posłańców z opisem choroby zamiast samego pa
cjenta. Przeszkadzała mu tylko niedokładność sprawozdania. W ostatnim rozdziale
Rady dla pospólstwa, zatytułowanym Pytania, na które bezwzględnie trzeba znać odpowiedź, kiedy się idzie do lekarza, Simon Tissot konstatował: Należałoby sobie nawet życzyć, aby każdego stanu osoby, które piszą dla otrzymania porady, zechciały stosować się do
podobnego schematu w swoich listach54.
Chorobę rozpoznawano więc głównie dzięki długiemu i skrupulatnemu przepyty
waniu pacjenta i jego otoczenia. Drugim istotnym elementem diagnostyki były oglę
dziny wydzielin: krwi, moczu i stolców chorego. W czasie badania pacjenta ważne
i dzisiejszym metodom chyba najbliższe było badanie pulsu. W diagnozowaniu brano
także pod uwagę oparte na astrologii tzw. lata i dni krytyczne mające znaczenie dla
przebiegu dolegliwości55.
W tym miejscu trzeba wspomnieć, jakie dodatkowe metody diagnostyczne mogły
być stosowane w przypadku chorób układu oddechowego. I tak np. Austriak Leopold
Auenbrugger w 1761 r. wymyślił metodę opukiwania, która do dziś jest bardzo istotna
w diagnozowaniu chorób płuc i narządów jamy brzusznej. Pomysł jego był wynikiem
doświadczeń z dzieciństwa: ojciec odkrywcy pracował w karczmie i pukając w beczki,
sprawdzał, czy są one pełne, czy „oszukane”. Auenbrugger wykorzystał ten sposób
przy badaniu pacjentów. Chore płuco gromadzi płyn i słychać odgłos stłumiony, zaś
zdrowe zawiera powietrze i pukanie w nim daje lepszy rezonans. Nikt niestety nie za
interesował się odkryciem i dopiero w XIX w. opukiwanie rozpowszechniło się56.

F. Lebrun , op. cit., s. 59.
Z. Podgórska–Klawe, op. cit., s. 346.
53
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 75.
54
S. A. Tissot, op. cit., s. 270.
55
Lata krytyczne zależały od tego, spod jakiego znaku zodiaku pochodził pacjent. Uważano bowiem,
że ludzie rodzący się pod różnymi znakami zodiacznymi lubo w niektórych latach podlegli są pomieszaniu
natury i stąd niebezpieczeństwo życia. Wierzono także, iż w przebiegu każdej choroby występują
tzw. dni krytyczne, które dzielono na Dies critici, czyli dni kryzysowe, Indicantes, prognostykujące
rokowanie, Intercidentes, w których natura sama zwalcza chorobę, i Medicinales, które nadają się do
leczenia; patrz Compendium Medium Auctum, s. 17–18.
56
Ch. Singer, E. A. Underwood, A short history of medicine, Oxford 1962, s. 172.
51
52
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W żadnym też z poradników omawianych przeze mnie nie ma nawet wzmianki o tej
metodzie i jej zastosowaniu w leczeniu chorób.
Kolejnym ważnym wynalazkiem związanym z badaniem chorych płuc było osłuchi
wanie. Francuski lekarz René Laënnec początkowo osłuchiwał klatkę piersiową gołym
uchem. Później skonstruował narzędzie, które umożliwiało dokładniejsze badanie. Był
to stetoskop. Po szeregu doświadczeń wydał też dzieło na ten temat57. Wszystko to
miało jednak miejsce dopiero w drugim dziesięcioleciu XIX w., a więc dla autorów
omawianych poradników metoda ta także nie była znana.
Choć choroby układu oddechowego nie stanowiły największego z zagrożeń XVIII–
wiecznego Polaka, były one widoczne i zauważane przez ówczesnych obserwatorów
zdrowia publicznego. Krakowski lekarz owej epoki Jacek Augustyn Łopacki pisał np.:
zapalenie opłucnej i zapalenie gardła dają się często zaobserwować w czasie zmian pór roku,
ale rzadko kiedy są niebezpieczne. Niekiedy występuje nagminnie kaszel, który jest suchy,
trwa dłużej i jest bardziej przykry58. Natomiast inny medyk Antoni Formika w swojej
relacji z 1744 r. zauważył dość częste pojawianie się suchot i bardzo rzadkie zapalenia
opłucnej59, zaś Leopold Lafontaine zwracał uwagę w 1792 r. na bardzo dużą częstotli
wość: kaszlu, kokluszu, plucia krwią i gruźlicy60.
Nie wszystkie poradniki poświęcały miejsce diagnostycznym opisom chorób. Nie
które z nich traktowały problem rozpoznawania dolegliwości marginalnie i zwracały na
niego uwagę w zaledwie kilku zdaniach, inne zupełnie go pomijały i zajmowały się je
dynie metodami leczniczymi. Poradnikami, które szerzej opisywały przyczyny, objawy
i przebieg chorób, były przede wszystkim: Dykcjonarz powszechny medyki, Compendium
Medicum Auctum, Medyk domowy, Ekonomika lekarska oraz książki Ludwika Perzyny
i Simona Tissota.
Omawiając kolejne choroby, postaram się najpierw przedstawić dzisiejszy stan
wiedzy na temat określonej dolegliwości, a następnie jej obraz w XVIII–wiecznych
kompendiach. Oczywiście nie znano wtedy wszystkich rozpoznawanych dzisiaj chorób
układu oddechowego. Różne choroby gardła, które charakteryzowały się ropnym na
lotem, określano jako ślinogórz. Sporo miejsca poświęcano zapaleniu płuc61 i zapale
niu opłucnej, czyli tzw. pleurze. Dobrze opisaną chorobą była dychawica, czyli astma.
Pewne objawy były traktowane jako samodzielne schorzenia. Leczono np. kaszel i ka
tar, plucie krwią. Najwięcej uwagi poświęcano oczywiście gruźlicy.
Ibidem, s. 173.
S. Konopka, Medycyna w Polsce w połowie XVIII wieku w świetle listu Jacka Augustyna Opackiego,
„Archiwum Historii Medycyny” 1957, t. 20, nr 1–2, s. 162.
59
S. Konopka, Nieznana relacja dr. Antoniego Formiki o medycynie polskiej, „Archiwum Historii Me
dycyny” 1967, t. 30, s. 443.
60
W. Szumowski, Na co najczęściej chorowali nasi pradziadowie przed 150 laty?, „Archiwum Historii
i Filozofii Medycyny” 1929, t. 9, s.177.
61
Pod tą nazwą mogło kryć się także zapalenie oskrzeli, ponieważ tej jednostki chorobowej nie
rozpoznawano.
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Dziś wiemy, że kaszel zwykle jest symptomem jakiejś innej choroby. Może to być
infekcja górnych dróg oddechowych, tzw. przeziębienie, zapalenie oskrzeli, płuc czy
krtani. Kaszel występuje też w gruźlicy, grypie i krztuścu, zwanym kokluszem62. W oma
wianych poradnikach kaszel pojawiał się zawsze jako jeden z objawów suchot czy dy
chawicy, ale jednocześnie uważano go za oddzielną jednostkę chorobową. Kaszel to jest
płuc częste i gwałtowne wzruszenie się od humorów ostrych, z głowy do nich spływających63
— tłumaczył autor Compendium Medicum Auctum. Natomiast Dykcjonarz tak definio
wał kaszel: Jest poruszenie tajemne, brzemienne, spokojniejsze lub gwałtowniejsze, które się
odbywa za pośrednictwem narzędzi oddychania gdy się przytrafi iż jaka rzecz utrudnia płuca, a natura chce się jej pozbawić64. Przyczyną kaszlu pospolitego miało być przeziębienie
piersi zimnym powietrzem bądź chłodnymi napojami, ale także wdychanie gryzących
dymów i jedzenie tłustych potraw. Autor Vademecum Medicum sądził, że choroby takie
jak kaszel i katar pochodzą z nadmiaru flegmy w ciele. Miała być ona widoczna we
krwi; cechował ją biały kolor65. Autorzy dzielili kaszel na suchy i mokry. Według Dykcjonarza kaszel mokry charakterystyczny był dla ludzi o temperamencie miękkim i wol
nym, dla starców oraz osób mieszkających w miejscach wilgotnych, zaś kaszel suchy
spotykał osoby chude i pełne żółci66. Samuel Beimler pisał o niebezpieczeństwie i trud
nościach w leczeniu suchego kaszlu67.
Inną jednostką chorobową był katar, czyli nieżyt nosa, zazwyczaj spowodowany
zakażeniem wirusowym, szerzącym się drogą kropelkową. Przyczynę kataru Compendium Medicum Auctum upatrywało w: pełności humorów a osobliwie flegmy i melancholii
(...) także z gorącości i wilgotności wątroby, także ze zbytnich turbacji, myśli, z pijaństwa,
z fetorów, z brania częstego tabaki68. Katar mógł spływać do różnych części ciała: piersi,
nosa, uszu i ust, a także do karku, do łopatek, do nóg, do rąk sprawując w nich nieznośne
bole. Potwierdzał to Dykcjonarz, nazywając katar fałszywym zapaleniem, które może
osiadać na wszystkich częściach ciała, przede wszystkim w piersiach, gardle i nosie.
Katar zawsze miał zaczynać się od nosa, ponieważ rzeczona część wystawiona jest bezsprzedniej, że tak rzeknę na dotknięcia powietrza zimnego niźli inne69. Simon Tissot za
przyczynę kataru uważał zatrzymanie transpiracji i zapalenie krwi70. W Dykcjonarzu
powszechnym medyki pojawiła się teoria, że to pozbywanie się pewnej materii jest spo
Pierwsze opisy krztuśca w medycznej literaturze europejskiej datuje się na XVI w., jednak w pol
skich poradnikach nie wyodrębniano tej jednostki chorobowej. (St. Wszelaki, Zarys kliniki chorób
zakaźnych, Warszawa 1954, s. 268).
63
Compendium Medicum Auctum, s. 109.
64
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 3, s. 36.
65
Vademecum Medicum, s. 6.
66
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 3, s. 40.
67
S. Beimler, op. cit., s. 480.
68
Compendium Medicum Auctum, s. 8.
69
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 3, s. 58.
70
S. A. Tissot, op. cit., s. 89.
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wodowane zahamowaniem innych odpływów, a więc katar może być konsekwencją
zatrzymania się upławów miesięcznych i hemoroidalnych71. Ten sam poradnik zazna
czał, że osoby słabe, chorowite i prowadzące próźniacze życie mają skłonność do katarów72,
zaś Jakub Haur dodawał, iż ludzie pracowici nie znają tej choroby73. Istniało przekona
nie, że katar może być dobroczynny dla organizmu. Rada dla pospólstwa odrzucała jed
nak trzy istniejące teorie dotyczące kataru: To, że nie jest niebezpieczny, nie potrzebuje
lekarstw, jest zbawienny74, a autor konstatował: wprawdzie nie umiera się z kataru, kiedy
sam tylko jest, lecz gdy się zaniedba sprawuje choroby piersi, które zabijają75. Schorzeniu
temu mogła towarzyszyć też inna dolegliwość. Dykcjonarz powszechny medyki tak pisał
o chrypie: przypadek ten jest symptomem spływu katarowego w organ głosu, to jest
w krtań76.
Warto jeszcze zwrócić uwagę na spostrzeżenia Simona Tissota dotyczące zapalenia
zatok. Katar wydobywać się miał spod niektórych dołkowatości, które się znajdują w kościach policzkowych i czoła. Dołkowatości te wszystkie mają komunikację z nosem77.
Autorzy osiemnastowiecznych poradników medycznych mieli poważne problemy
z różnicowaniem schorzeń gardła. Pojawiały się u nich takie nazwy jednostek chorobo
wych jak: ślinogórz inaczej squinacja, czyli angina, nabrzmienie mandlów, czyli ślin
nych jagód78, inflamacja ślinnych jagód, oprócz tego: ból gardła, choroba gardła, wrzo
dy w gardle79, zapalenie gardła oraz opadanie języczka, spadanie języczka, zapalenie
i nabrzmienie języczka. Często trudno stwierdzić, jakiej choroby według dzisiejszej kla
syfikacji dotyczy konkretny opis.
Najwięcej wątpliwości budzi ślinogórz. Dziś wiemy, że angina jest ostrym zapale
niem migdałków podniebiennych i błony śluzowej gardła, wywołanym przez bakterie
paciorkowców. Objawia się ona silnym bólem utrudniającym połykanie i mowę, prze
krwieniem gardła (szczególnie w okolicy migdałków), ropnym nalotem na migdałkach,
podwyższoną temperaturą ciała i złym samopoczuciem80. Jednak ropne naloty w gardle
mogły być także objawem błonicy, płonicy oraz ropienia okołomigdałkowego. Chociaż
płonica, czyli szkarlatyna, została już sklasyfikowana w XVII w. przez Tomasza Syden
hama, tylko Dykcjonarz powszechny medyki wyodrębniał tę chorobę pod nazwą szkar
łatnej febry. Tę ostrą chorobę zakaźną cechuje m.in. powstawanie zmian zapalnych
w gardle oraz wystąpienie zmiennej drobnoplamistej wysypki skórnej, zlewającej się,
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 3, s. 59.
Ibidem, s. 60.
73
 J. Haur, op. cit., s. 24.
74
S. A. Tissot, op. cit., s. 87.
75
Ibidem, s. 87.
76
Dykcjonarz powszechny medyki, t. 1, s. 526.
77
Ibidem, t. 1, s. 99.
78
Chodzi tu o zapalenie migdałków.
79
Z opisów wynika, że pod tą nazwą kryją się naloty ropne i angina.
80
Choroby układu oddechowego, red. K. Gibiński, Warszawa 1990, s. 85–86.
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o charakterystycznym szkarłatnym zabarwieniu. W Dykcjonarzu, po scharakteryzowa
niu owej wysypki, podana została informacja, że może być połączona z skwinancyją prostą lub zwrzodowaciałą81.
Jeszcze częściej mylono anginę z błonicą, czyli dyfterytem — ciężką chorobą za
kaźną wywołaną przez maczugowca błonicy. Charakteryzuje się ona umiarkowaną go
rączką, bólem gardła, a także trudnościami w połykaniu, wynikającymi z powiększania
się węzłów chłonnych i powstawania błon martwiczych. Szyja chorego puchnie, a na
migdałkach i błonie śluzowej gardła tworzą się szare, przezroczyste bądź czarne błony
martwicze. Jako oddzielną jednostkę chorobową dyfteryt sklasyfikowano dopiero
w XIX w.82 Wiemy jednak, że choroba ta szerzyła się na ziemiach polskich w XVIII w.
i często prowadziła do zgonów83. Prawdopodobnie to właśnie o błonicy myślał Simon
Tissot, opisując ciężki przypadek ślinogórza: twarz jest nadęta i zapalona, podobnież gardła wewnętrzność, chory nic nie połyka oddycha z trudnością i ckliwością, co złączone z zamuleniem mózgu przyprowadza go do szaleństwa okrutnego. Język wzdyma się i wychodzi
z ust, cała szyja aż ku piersią jest zbytecznie wzdęta (...) chory nie ma sił i umiera pospolicie
po dwóch albo trzech dniach84. Objawy skwinancji można także wiązać z innymi choro
bami. Zaczerwienione gardło to np. symptom zapalenia krtani i gardła, zaś trudności
z połykaniem mogą wynikać chociażby z nowotworów85.
Według Dykcjonarza ślinogórz powodować miało chłodne i suche powietrze, niewstrzemięźliwość w napojach i pokarmach oraz skaleczenie arterii krtaniowych86. Cha
rakteryzowano tę chorobę w ten sposób: gorączka, trudności z połykaniem i opuchnię
te gardło87. Jakub Haur pisał podobnie — o ciężkim oddechu, bólu, gorączce i wielkich
trudnościach z połykaniem88. Ten ostatni objaw zauważali wszyscy autorzy poradni
ków. W Promptuarium Medicum ślinogórz to wrzód w gardle albo nabrzmiałość i zapalenie89. W Radzie dla pospólstwa pojawił się z kolei taki oto opis tej choroby: drżenie, rozpalenie, gorączka, głowy bolenie, uryny czerwone, trudności, a częstokroć niepodobieństwo
połknięcia bądź czegokolwiek90. W Dykcjonarzu mowa jest natomiast o strupie w gardle,
który się znacznie wzmaga jeśli nie będzie wstrzymany91.

Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 7, s. 219.
St. Wszelaki, op. cit., s. 125.
83
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej w XVII–XVIII
wieku, Warszawa 1954, s. 133.
84
S. A. Tissot, op. cit., s. 80.
85
Ch. Mattingly, Rozpoznanie przy łóżku chorego, Warszawa 1984, s. 116.
86
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 6, s. 176.
87
S. Beimler, op. cit., s. 323.
88
 J. Haur, op. cit., s. 137.
89
Promptuarium Medicum..., s. 99.
90
S. A. Tissot, op. cit., s. 80
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Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 6, s. 197.
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Często pojawiająca się w poradnikach choroba to schorzenia języczka (wyrostek
na tylnym brzegu podniebienia miękkiego). Autor Dykcjonarza tak je opisuje: Języczek
może się zapalić, nabrzmieć lub rozwolnić, zapalenie niekiedy tak przydłuża tej części, że
pada na czopek. Pod ten czas chory ani połykać, ani oddychać nie może. Część ta jest pod
ów czas bolesna, kolor ma czerwony lub siny. Chory bez ustanku pluje, ma kaszel nie przerwany. Jeśli języczek zropieje trudność oddechu i połykania wzmaga się i choremu grozi zadławienie92. Oczywiście dziś wiemy, że nie jest to żadna oddzielna choroba, tylko jeden
z objawów anginy czy ostrego zapalenia gardła.
Duszność i trudności z oddychaniem traktowano również jako samodzielną jed
nostkę chorobową. Trudno powiedzieć, z jakim schorzeniem była ta duszność związa
na. Zaburzenia oddychania może wywołać nie tylko astma, ale też otyłość, zapalenie
płuc, odma opłucnowa, niewydolność krążenia, krup, rak płuc, atak paniki oraz inne
choroby93.
Opis dychawicy, czyli astmy, pojawiał się w większości medycznych poradników.
Jak wiadomo, jest to przewlekłe schorzenie charakteryzujące się częstymi atakami
duszności. W napadzie astmy oskrzela zwężają się, gdyż ich ściany kurczą się, a wyni
kająca stąd częściowa niedrożność powoduje trudności w oddychaniu. Do zwężenia
dochodzi nagle, w ciągu paru minut, choć może także następować powolny obrzęk
śluzówki oskrzela. W wielu przypadkach napady są spowodowane alergią na pyły, kurz
lub sierść zwierząt94. W Compendium Medicum Auctum za jej przyczyny uważano: poprzyleganie humorów klinowatych w około arterii oddechowi służącej, którą nazywają aspera; zatwardzenie płuc od waporów albo dymów ostrych albo kurzów, jako to wapiennych,
kamiennych; krew spiekła w żyłach płucnych oraz krew w katarze nie należycie puszczona95.
Według Dykcjonarza miało ją z kolei powodować powietrze mocne, suche i obciążone
parami oraz wielkie zimno96. Narażeni na dychawicę byli też kamieniarze, gipsownicy,
mularze i wszyscy ci, którzy pracowali w pyle i kurzu97. Dychawica charakteryzowała
się oddechem ciężkim i pracowitym z świstaniem i rzężeniem w piersiach, a czasem z wysadzaniem gulów po szyi98. W Dykcjonarzu czytamy: Jest to wielka ciężkość oddechu, gwałtowny ruch piersi, nijakie gwizdanie, czyli świszczenie towarzyszące prawie każdemu odetchnieniu oraz zatchnienie chorego po przystępie. W tym samym poradniku rozróżniano
astmę wilgotną i suchą. W dychawicy wilgotnej objawy, takie jak bóle serca i głowy,
gorąco oraz zmęczenie, miały pojawiać się dzień przed atakiem. Oddech był ciężki, głos
Ibidem, t. 2, s. 674.
Ch. Mattingly, op. cit., s. 217.
94
Choroby układu oddechowego, s. 119–120.
95
Compendium Medicum Auctum, s. 134.
96
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 2, s. 27.
97
Ibidem, t. 2, s. 20. Zapewne w tym przypadku mowa o pylicy płuc. Charakteryzuje się ona wystę
powaniem przewlekłego zapalenia oskrzeli i postępującej rozedmy płuc. Dotyczy grupy osób narażo
nych na wdychanie różnych pyłów, np. pył węglowy powoduje pylicę węglową.
98
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 184.
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chrapliwy, występował kaszel. Im bliżej ataku, tym więcej trudności towarzyszyło od
dychaniu; mogło dojść do wymiotów. Puls był nierówny i częsty. Na dychawicę wilgot
ną zapadali ludzie temperamentu chorowitego (...) którzy w brzuch wierzą oraz mają sobie
za sławę i zaszczyt żyć w występnym próżniactwie. Być może opis ten dotyczył trudności
oddechowych związanych z otyłością. Natomiast dychawica sucha, czyli konwulsyjna,
miała pojawiać się nagle i niespodziewanie i zaczynać się od bólu i skurczu w piersiach.
Chorujący na tą odmianę zazwyczaj bywają konstrukcji cholerycznej99. Compendium Medicum Auctum dzielił astmę na trzy rodzaje, w zależności od natężenia i siły ataku.
Dysphnea czyli oddech ciężki bez sapania wielkiego i bez świstu, astchema: cięższość większa
w piersiach, oddech ciężki z chrapaniem i świstem i orthopnea: w której chory oddychać nie
może aż wyciągnąwszy szyję100.
W poradnikach opisywane było zapalenie płuc (pneumonia, perypneumonia), nie
występowało natomiast zapalenie oskrzeli. Obie te choroby mają podobne objawy ze
wnętrzne, a do ich rozróżnienia niezbędne jest osłuchiwanie pacjenta. Skoro osiemna
stowieczni lekarze nie znali tej metody, zapewne zapalenie płuc i oskrzeli stanowiły dla
nich jedno i to samo. Pneumonia jest stanem zapalnym miąższu płucnego. Zaczyna się
gorączką, której towarzyszy kaszel, ból głowy i dreszcze. Pojawia się ból w klatce piersio
wej, ramionach i brzuchu. Oddech staje się częstszy, płytki i bolesny. Kaszel, początkowo
suchy, zmienia się w wilgotny, plwocina jest rdzawa i niekiedy podbarwiona krwią. Na
tomiast w zapaleniu oskrzeli początkowo objawy przypominają przeziębienie; wyciek
z nosa, ogólne złe samopoczucie, podwyższona temperatura i dreszcze. Mogą pojawić się
też bóle mięśni. Występuje suchy i wyczerpujący kaszel. Odkrztuszana plwocina najpierw
jest biała, a następnie żółtawa i ropna. Temperatura ciała wzrasta101.
Według Samuela Beimlera przyczyną omawianej choroby było picie zimnej wody
i niepogoda, a ponadto zatkanie krwi w płucach102. Simon Tissot sądził natomiast, że to
zmienność pogody lub zażywanie rozrzedzających lekarstw były najczęstszymi przyczy
nami zapalenia103. Według Compendium Medicum Auctum pochodziło ono z krwi cholerycznej bądź krwi flegmistej104. Mogło występować przy tym uczucie bólu z jednej stro
ny piersi, kaszel suchy bądź wilgotny, czasem z krwią. Na początku choroby uryna
miała też być skąpa i czerwona, później — obfitsza i jaśniejsza105. Samuel Beimler pisał,
że jeśli mocz chorego jest pomarańczowy, to znak, iż choroba jest poważna106, W Compendium Medicum Auctum tak z kolei ją opisywano: gorączka wielka, kaszel po czas suchy, czasem wilgotny, różnego koloru oddech ciężki dla ściśnienia płuc, tak, że ledwie nie
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 2, s. 21–28.
Compendium Medicum Auctum, s. 134.
101
Choroby układu oddechowego, s. 93, 135.
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S. Beimler, op. cit., s. 543.
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S. A. Tissot, op. cit., s. 43.
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Compendium Medicum Auctum, s. 151.
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udusi chorego, ból ciężki i głęboki z dołu od piersi i do grzbieta idący, a także peripneumonia
jest gorsza nad pleurę więcej mając w sobie niebezpieczeństw aniżeli bólu107. Natomiast
Dykcjonarz powszechny medyki wprowadzał podział na zapalenie prawdziwe i fałszywe.
Perypneumonia prawdziwa to jego zdaniem inflamacja płuc, trudności oddychania,
gorączka, ból uciskający piersi, częste plucie krwią oprócz tego puls pełny, wielki, przeskakujący, pospolicie miękki, a często nie jednostajny, zaś zapalenie fałszywe to humor flegmisty i lipki, który osiadł na płucach (...) wielka ciężkość, oddech trudny kaszel uporny108.
Być może owo zapalenie fałszywe było właśnie zapaleniem oskrzeli lub zwykłym prze
ziębieniem.
Chorobą, którą szczegółowo opisywano i odróżniano od zapalenia płuc, była pleu
ra, czyli zapalenie opłucnej. Już w drugiej połowie XVII w. Charles Barbeyrac wyraź
nie rozgraniczył te dwie choroby109 i ta wiedza znalazła swe odzwierciedlenie także
w polskich poradnikach medycznych. Opłucna, która pokrywa każde płuco, w wa
runkach prawidłowych zawiera między obu jej blaszkami cienką warstwę nawilżające
go ją płynu, co pozwala na ich delikatne ślizganie się w czasie wdechu i wydechu.
W stanie zapalnym opłucna staje się przekrwiona i traci swą gładkość. Suche zapale
nie opłucnej powoduje ostry ból w klatce piersiowej w czasie oddychania; w zapale
niu wysiękowym chory nie odczuwa bólu, jednak może pojawić się duszność, ponie
waż płuco zostaje uciśnięte przez płyn. Zapalenie opłucnej jest zwykle spowodowane
wcześniejszym zapaleniem płuc, zapaleniem oskrzeli lub ropniem płuc. Często jego
przyczyną jest też zakażenie prątkiem gruźlicy110. Dykcjonarz powszechny medyki za
czynniki powodujące pleurę uważał: zimno, suchość powietrza, zimną kąpiel w czasach
zimnych, za dużo napoi spirytusowych, mięsa wędzone, ryby słone, przyprawy, ruch ciągły,
praca gwałtowna, niespanie. Zapalenie opłucnej najczęściej miało dotykać osoby w wie
ku od 8 do 40 lat111. Zaznaczano, że choroba znajduje się nie na płucach, ale w błon
ce piersi i w żebrach. Ból odczuwany był bardziej z wierzchu niż w zapaleniu płuc.
Jeśli chory był cholerykiem: plwociny bywają żółte, gorączka większa, puls prędszy, ból
cięższy, niespanie, w ustach gorzkość, uryna cienka i żółtawa jeśli zaś flegmatykiem to
plwociny bywają białe, gęste pieniste, słodkawe, gorączka wolniejsza, pragnienie mniejsze,
ból nie tak dokuczający uryna blada i gruba112. Krew pleuryków miała być bardzo często
pokryta skórką białą nieco błękitną, tak gęstą i ściśnioną, iż trudno ją rozdzielić narzędziem
ostrym113. Suchy kaszel w tej chorobie oznaczał, że pacjent albo długo poleży albo życie
skończy114. Część autorów poradników dzieliła pleurę na prawdziwą i fałszywą. Praw
Compendium Medicum Auctum, s. 151–153.
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 354–366.
109
R. W. Gutt, O zdrowych i chorych, Kraków 1977, s. 30.
110
Encyklopedia zdrowia, red. W. Gumułka, W. Rewerski, Warszawa 2000, t. 1, s. 195.
111
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 588.
112
 J. Haur, op. cit., s. 94.
113
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 593.
114
 J. Haur, op. cit., s. 94.
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dziwa, czyli legityma, to zapalenie membrany pokrywającej żebra albo zapalenie muszkułów wewnętrznych to jest między żebrami zostających, zaś fałszywa — tzw. pleura notha
— to zapalenie powierzchownych muszkułów i zapalenie błony dzielącej płuca115. Prawdo
podobnie pod tą nazwą kryło się zapalenie nerwów międzyżebrowych. Dykcjonarz powszechny medyki rozróżniał pleurę wilgotną i suchą, czyli zbliżał się do dzisiejszego
podziału116.
W większości poradników pojawiała się hemophtisis, czyli plucie krwią, które było
traktowane jako oddzielna choroba. Określenie to dotyczyło tylko wykrztuszania krwi
z płuc. Należało wykluczyć zatem krew płynącą z dziąseł, nosa, żołądka czy gardła117.
Krwioplucie miało być spowodowane przerwanymi żyłkami w płucach. Compendium
Medicum Auctum za jego przyczynę uważało picie napojów gorących i alkoholu, jedze
nie potraw korzennych, przeziębienie i kaszel oraz nadmiar krwi w organizmie. Autor
wyjaśniał, że natura często pozbywa się krwie zbytniej118. Dykcjonarz powszechny medyki
z kolei przypuszczał, że wpływ na to może mieć śpiew, krzyk, kaszel, upadek, uderzenie
i zatrzymanie upławów i hemoroidów. Chorować mieli najczęściej ludzie w wieku 15–
35 lat, często literaci i kobiety119. Plucie krwią miało stanowić pierwszy krok do suchot.
Według dzisiejszej wiedzy odkrztuszanie krwi oczywiście nie jest samodzielną jednost
ką chorobową i może być jedynie objawem innych chorób, m.in. zapalenia płuc, gruź
licy, ropnia płuc, raka oskrzela lub tętniaka aorty120.
W poradnikach medycznych najwięcej miejsca zajmowały oczywiście suchoty.
Gruźlicę płuc wywołują tzw. prątki Kocha (nazwane tak na cześć niemieckiego bakte
riologa Roberta Kocha, który wyizolował te bakterie w 1882 r.). Do zakażenia zazwy
czaj dochodzi drogą kropelkową, źródłem zakażenia jest prątkujący chory na płucną
postać gruźlicy. Ponieważ stosunkowo duża ilość prątków potrzebna jest do wywołania
choroby, do zakażenia dochodzi najczęściej w źle wentylowanych budynkach. W więk
szości przypadków organizm człowieka potrafi sam obronić się przed rozwojem zacho
rowania i tylko u 2–3% zakażonych rozwija się gruźlica. Mimo profilaktyki oraz stoso
wania nowoczesnych i skutecznych leków ona stanowi nadal duży problem zdrowotny
na świecie i w Polsce. Objawy kliniczne występujące w przebiegu tej choroby to: chud
nięcie, gorączka, długotrwały kaszel oraz (występujące coraz rzadziej) w zaawansowa
nej postaci odpluwanie plwociny z krwią.
Gruźlica jest tak stara jak ludzkość i pierwsze jej ślady można znaleźć już w ko
ściach ludzi z epoki kamienia. Była to jedna z najgroźniejszych chorób zachodnioeuro
pejskiego średniowiecza; w późniejszym okresie zapadalność na tę chorobę uległa
115
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117
118
119
120

Ibidem, s. 93.
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zmniejszeniu, aby znowu nasilić się w początkach XIX w.121 Stała się wtedy gruźlica
największą klęską społeczną, atakującą przede wszystkim biedne warstwy ludności za
mieszkujące skupiska miejskie. Jednak w Polsce częstsze zapadanie na nią występuje
już od lat 40. XVIII w. I nie można wiązać tego nasilenia z uprzemysłowieniem, jak to
miało miejsce w innych krajach Europy Zachodniej122. Z badań statystycznych wynika,
iż w Warszawie pod koniec XVIII w. gruźlica była drugą po ospie chorobą powodującą
największą liczbę zgonów. W 1800 r. na ogólną liczbę 2740 zmarłych, na suchoty zeszło
305 osób, czyli 11,1%123.
Warto zwrócić uwagę na fakt, że część autorów zauważała zaraźliwość owej choro
by, czyli to, co zostało udowodnione naukowo dopiero w XIX w., było wcześniej stwier
dzone na podstawie obserwacji124. Jakub Haur pisał np., że suchotami można się zara
zić przez oddech chorego, spanie z nim lub wspólne jedzenie125, wspominał też
o dziedziczności tej choroby. Popełniał tu jednak błąd, gdyż chora na gruźlicę matka
rodziła zdrowe dziecko, które po prostu bardzo szybko zarażała. Pojawiały się również
przypuszczenia, że gruźlica jest skutkiem innych chorób. W Dykcjonarzu powszechnym
medyki czytamy, że: zrodzić się może ze wszystkich chorób dotykających ciało ludzkie, głównie z chorób piersiowych i nerwowych, gdy są długotrwałe126. Dziś wiemy, że osłabienie
odporności zwiększa prawdopodobieństwo zachorowania, a za grupę zwiększonego ry
zyka uznaje się m.in. także alkoholików. W Compendium Medicum Auctum picie go
rzałki było też traktowane jako jedna z przyczyn suchot127.
Wszystkie pozostałe przemyślenia związane ze źródłem tej choroby są już jednak
bardzo dalekie od prawdy. U Jakuba Haura pojawiało się np. przypuszczenie, że jest
ona wynikiem czarów128, zaś Vademecum Medicum przekonywało, że u dzieci gruźlica
pochodziła z małych robaczków, które im się w grzbiecie rodzą129. Inna koncepcja sugero
wała z kolei, że jej powodem może być wcześniejsza zła kuracja np. w kaszlach bardzo
słodkie i odwilżające lekarstwa130.
Według Jakuba Haura najłatwiej rozpoznać chorobę po flegmie: Jest ona żółta, popielata zielona z ropą czasem ze krwią (...) gdy w ogniu położysz, smród z siebie wydaje,
a gdy wrzucisz do wody zaraz tonie131. Najbardziej szczegółowo gruźlicę opisano w DykZ. Moskwa, Zarys historii leczenia gruźlicy płuc, Warszawa 1987, s. 11.
Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem, s. 29.
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szej połowie XVI w.
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 J. Haur, op. cit., s. 160.
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cjonarzu powszechnym medyki. Jego autor podzielił suchoty na trzy okresy132. W okresie
pierwszym zauważano znaki podobne do kataru, występowały też napady kaszlu, bez
senność, gorączka, niezdrowe rumieńce i uczucie ciężkości w piersiach. Kaszel był zwy
kle suchy, czasami wilgotny. Chory chudł nieznacznie. W drugim okresie kaszel wzma
gał się, a pacjent chudł coraz bardziej, jego skóra stawała się bledsza i żółta. Kilka razy
w ciągu dnia występowały też napady gorączki. W trzecim okresie gruźlik stawał się
chodzącym szkieletem, oczy się zapadały, wypadały mu włosy. Mimo złego stanu su
chotnicy w ostatnim etapie choroby zwykle robili plany na przyszłość i wierzyli, że wy
zdrowieją. Okres trzeci był najbardziej zaraźliwy.
Tak wyglądała wiedza osiemnastowiecznych lekarzy na temat chorób układu od
dechowego. Te poradniki, które zajmowały się opisem dolegliwości, starały się robić to
szczegółowo, ukazując jak najwięcej objawów w kolejnych etapach choroby. Mimo że
w XVIII w. postępowała praca nad klasyfikacją chorób, pojawiały się oczywiście pro
blemy z rozróżnianiem pewnych jednostek i symptomów. Zastanawiając się nad przy
czynami różnych dolegliwości, medycy kładli duży nacisk na obserwację, co zwykle
prowadziło do rozsądnych wniosków (zaraźliwość gruźlicy, narażenie pewnych grup na
pylicę płuc). Z drugiej strony jednak pozostawali wierni teorii humoralnej, powtarza
jąc takie absurdy jak np. przekonanie o tym, że brak krwawień miesięcznych u kobiet
może prowadzić do krwioplucia.

IV. LEKI, ICH PODZIAŁ I SKŁAD
Poradniki medyczne miały teoretycznie służyć do rozpoznania choroby i samodzielne
go przygotowania leków potrzebnych do kuracji. Jak pisałam w poprzednim fragmen
cie, nie wszystkie spełniały pierwsze zadanie. Część poradników nie omawiała chorób,
ich przyczyn i przebiegu, skupiając się jedynie na kuracji. Chciałabym się zastanowić,
skąd przeciętny czytelnik poradnika mógł uzyskać składniki do potrzebnego lekarstwa
i jak mógł radzić sobie z jego przygotowaniem.
Większość ingrediencji, zwłaszcza roślinnych i zwierzęcych, można było zdobyć,
nie korzystając z apteki, czerpiąc jedynie z zasobów pól, łąk i lasów. Dużo lekarstw
przygotowywano z ziół krajowych oraz z warzyw i owoców rosnących w polskich sa
dach i ogrodach. Także składniki pochodzenia zwierzęcego, które pojawiają się w re
cepturach, były w większości łatwo osiągalne w gospodarstwie lub jego okolicach.
Autorzy wielokrotnie podkreślali tę dostępność składników, zaznaczając, że poradni
ki mają być potrzebne właśnie wtedy, kiedy dotarcie do lekarza i apteki było utrud
nione133.
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Omawiane poradniki z XVIII w. pozbawione były niestety ilustracji, a ich czytel
nik, poszukując roślin leczniczych, musiał albo zdać się na własne doświadczenie, albo
szukać informacji o nich w innych źródłach. Rzadko też można było znaleźć wiadomo
ści objaśniające, czym są, jak wyglądają lub gdzie można znaleźć składniki, które poda
ne były w recepturach. Jednak czasami, choć bardzo rzadko, pewne medykamenty,
a zwłaszcza ich łacińskie nazwy były wyjaśniane. W Tajemnicach Alexego Pedemontana,
po opisie kilku lekarstw zalecanych w dolegliwościach gardła, których głównym skład
nikiem było album greacum, czytelnik dowiadywał się, że ta substancja jest niczym
innym jak psim łajnem z miodem, z szafranem, z wodą przeważonym134. Wyjątek stanowił
również Dykcjonarz powszechny medyki. Ta dziewięciotomowa encyklopedia zawierała
liczne hasła objaśniające wygląd, pochodzenie i działanie materii leczniczych. I tak np.
pod hasłem olbrot znajdowała się szczegółowa informacja: łacinnicy niewłaściwie nazwali olbrot sperma cetae, bo nic innego nie jest jak tylko materia tłusta, biała, olejowata,
którą znajdują w głowie pewnej ryby wielkiej nazywanej cachelot należącej do gatunku wieloryba135. Poniżej znajdowały się wiadomości, gdzie kaszalota można znaleźć, jak wyglą
da już przygotowany specyfik i w leczeniu jakich chorób go stosować, a także przykła
dowe recepty na lekarstwa z tą substancją. Także Apteczka domowa wprowadzała mały
słowniczek objaśniający najczęściej spotykane składniki medykamentów136.
Ciekawym zagadnieniem jest liczba składników, jaką operowały poszczególne po
radniki. Różnice pod tym względem były ogromne. I tak np. Ludwik Perzyna w Porządku zdrowia podawał zbiór komponentów, który powinien mieć każdy gospodarz i na
tym niewielkim zestawie budował większość niezbędnych lekarstw. W tak przygotowa
nej apteczce miały się znajdować: zioła: podbiał, mięta, krwawnik, ptasza ruta, centuria,
piołun; korzenie: cykorii, ślazu włoskiego, jalapy, łopianu, lukrecji; kwiecie: rumiankowe,
bzowe, cierniowe; jagody: jałowcowe; sole: gorzka sedlicka sól [zapewne siarczan magne
zu], salitra, winny kamień [winnian potasu]; powidła: bzowe i jałowcowe137. Natomiast
regest lekarstw prostych i składanych, który należy mieć zawsze na podoręczy, osobliwie na
wsiach, który znajdował się w Dykcjonarzu powszechnym medyki, składał się z paruset
pozycji138.
W XVI– i XVII–wiecznych herbarzach bardzo często zaznaczano znaczenie czasu
zbierania konkretnych ziół na działanie powstałych z nich lekarstw. A więc pewne ro
śliny należało zbierać np. po wschodzie słońca lub po wschodzie księżyca, znaczenie
miało też ustawienie planet139. W poradnikach drukowanych w XVIII w. rady takiego
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typu pojawiały się raczej rzadko, choć w Apteczce domowej znajdujemy jeszcze przepis na
lekarstwo, w skład którego wchodziły ślimaki gromadzone przed wschodem słońca140.
Istotny mógł być też sposób, w jaki uzyskiwano dane składniki. Kora z pewnego
drzewa, skrobana z góry na dół, miała powodować przeczyszczenie dołem, czyli biegun
kę, a zbierana od dołu ku górze — czyszczenie górą, czyli wymioty141. Nie znalazłam
jednak przykładów wpływu sposobu zbierania na skuteczność lekarstw używanych
w chorobach układu oddechowego. Dla ówczesnych lekarzy znaczenie miało też, które
części wybranej ingrediencji należy używać. Na anginę np. pomagały kwiatki fiołka
brunatnego, choć tylko to co modre, a żółte odrzucić142.
Już zdobyte składniki musiały ulec pewnej obróbce, zanim nadawały się do użytko
wania. Rośliny zwykle suszono na słońcu, w suszarni lub na piecu piekarskim143. W Apteczce domowej znajdowały się też rady, jak przygotowywać do użytku korale, kredę,
tłuszcze zwierzęce, saletrę144.
Do preparowania pewnych lekarstw potrzebne były jednak także składniki, do
których dostęp był trudniejszy. Często pojawiały się zamorskie przyprawy i egzotyczne
owoce, które trzeba było zamówić u kupców. A także środki mineralne i chemiczne,
które nabywano w aptekach.
Ceny surowców zdobywanych u aptekarzy były, podobnie jak dzisiaj, bardzo różne
i zależały od trudności w ich zdobyciu i przygotowaniu. O ile np. funt koperwasu,
czyli siarczanu miedzi, na początku XVIII w. kosztował w Warszawie trzy i pół grosza,
czyli o grosz mniej niż bochenek chleba, o tyle guma arabska warta była wtedy groszy
dwadzieścia, a opium — blisko dziewiętnaście złotych, czyli równowartość ponad
czterystu bochenków chleba. Jeszcze droższe było castoreum, czyli strój bobrowy, któ
re kosztowało dwadzieścia sześć zł i dwadzieścia groszy145. Trzeba jednak pamiętać,
że zwykle do przygotowania zalecanego lekarstwa kupujący potrzebował znacznie
mniej niż cały funt kosztownego składniku, zaś droższe i trudniejsze do zdobycia in
grediencje znajdowały się głównie w poradnikach przeznaczonych dla bogatszych czy
telników. Czasami proponowano dwie wersje lekarstwa, ze składnikami droższymi
i tańszymi.
Gdy już użytkownik poradnika zebrał wszystkie niezbędne do przyrządzenia lekar
stwa substancje, musiał je w odpowiedni sposób odmierzyć bądź zważyć, choć według
niektórych autorów ilość lekarstwa zdawała się być bez znaczenia. Inni, podając prze
pis lekarstwa, zalecali, aby tego bądź innego składnika dołożyć ile potrzeba146, często
Apteczka domowa..., s. 47.
Compedium Medicum Auctum, s. 641.
142
P. Biretowski, op. cit., s. 107.
143
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 8, cz. 2, s. 63.
144
Apteczka domowa..., s. 3–6.
145
Przykłady pochodzą z zestawienia taks aptekarskich [w:] E. Świerzewski, K. Wenda, Materiały do
dziejów farmacji w dawnej Polsce, z. 1, 1882–1887, s. 124–131; St. Siegel, op. cit., s. 25.
146
 J. Haur , op. cit., s. 138.
140
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odmierzano je za pomocą ręki. Popularną miarą była np. garść (czyli tyle ile jesteśmy
w stanie zagarnąć pełną dłonią) i szczypta (tyle ile weźmiemy w trzy palce). Do odmie
rzania substancji używano również noży i łyżek. Oprócz tych domowych sposobów po
radniki posługiwały się wagami aptekarskimi. Był to system norymberski, wprowadzo
ny przez radę miejską w Norymberdze w 1555 r., korzystający ze wzorców rzymskich,
który przyjmował funt za jednostkę podstawową. Bardzo szybko rozpowszechnił się on
w Europie, na Wyspach Brytyjskich i w Ameryce. Używany był również w polskich
aptekach147. Funt aptekarski różnił się od kupieckiego, ten ostatni był większy148.
W przypadku płynów autorzy poradników posługiwali się miarą garnca, kwarty i kwa
terki. Garniec dzielił się na cztery kwarty, ta zaś na szesnaście kwaterek; garniec rów
nał się niecałym czterem litrom149. Pojawiały się też domowe mierniki, takie jak szklan
ka czy filiżanka.
Leki dzielono na medykamenty proste, jednoskładnikowe (simplicja) i rozbudo
wane, złożone z wielu ingrediencji (compositia); większą popularnością cieszyły się te
drugie. Niechęć do prostych lekarstw tłumaczył w swojej rozprawie Ferdynand Szwe
izer, który pracował jako lekarz w Konwencie Jasnogórskim w drugim dziesięcioleciu
XVIII w.150 W 1715 r. napisał Krótką rozprawę o tym, które leki należy wyżej cenić: proste
czy złożone. Sądził, że w nowożytnych czasach natura tak urządziła stosunki między ludźmi,
że jednak bardziej się ceni leki złożone, aniżeli nasze bezpieczne polskie, niezłożone. Domowe
bowiem z powodu powszechnego używania i niskiej ceny są w wielkiej pogardzie choć są
w większym wyborze, świeże, bezpieczne i zdrowsze od leków egzotycznych złożonych151.
Lekarstwa osiemnastowiecznych poradników zaskakiwały różnorodnością postaci.
Większość z tych, które miały pomagać w chorobach układu oddechowego, podawana
była doustnie najczęściej w formie płynnej. Część z nich stanowiły preparaty otrzymy
wane przez wytrawianie surowców roślinnych152. Wytrawiane były m.in. odpowiednio
rozdrobnione zioła, liście, kwiaty, owoce, nasiona kory, korzenie itp. W zależności od
rozpuszczalnika powstawały wina lecznicze, octy lecznicze, nalewki, wyciągi i odwary.
W. Roeske, Polskie apteki, Wrocław 1991, s. 143–144.
Najmniejszą jednostkę systemu wag aptekarskich stanowił gran, granum, który miał się równać
ciężarowi ziarna jęczmienia bądź pieprzu. Skrupuł to dwadzieścia granów, drachma równała się
sześćdziesięciu granom, łut zawierał w sobie dwieście czterdzieści granów, uncja — czterysta osiem
dziesiąt, natomiast funt aptekarski to pięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt granów, co w przeliczeniu
na współczesne jednostki równało się trzystu sześćdziesięciu gramom (Apteczka domowa..., s. 336;
Compedium Medicum Auctum, s. 658; Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 1, wstęp).
149
St. Proń, Musaeum Poloniae Pharmaceticum. Rzecz o muzealnictwie historycznym aptekarstwa
w Polsce, Warszawa 1967, s. 199–200.
150
W. Szczepański, Poglądy lekarza z XVIII wieku na leki, „Archiwum Historii Medycyny” 1975,
t. 38, z. 2, s. 159.
151
Ibidem, s. 161.
152
Wytrawianie, inaczej ekstrakcja, to proces wyodrębniania z ciał stałych, polegający na ich płuka
niu rozpuszczalnikiem. W trakcie ekstrakcji zachodzi fizyczny proces absorpcji i desorpcji, powodu
jący przenikanie cząsteczek do rozpuszczalnika.
147
148
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Kolejną grupę leków płynnych stanowiły wódki aromatyczne — aż do końca
XVIII w. bardzo cenione w lecznictwie specyfiki153. Jako lekarstwa proponowano soki
roślinne, syropy i kleiki, do leczenia używano także olei i olejków. XVIII–wieczny cho
ry zażywał również tzw. lekarstwa miękkie, do których należały tabliczki, konfekty
i konfitury oraz leki stałe — czyli proszki i tabletki.
W przypadku chorób gardła część poradników całkowicie rezygnowała z doustnej
formy leku, postulując kuracje oparte na inhalacjach, płukaniach i różnego rodzaju
smarowaniach gardła. W chorobach układu oddechowego przykładano także okłady
na piersi lub szyję. Ludwik Perzyna podkreślał, że mają być one ciepłe, nie gorące, oraz
należy też utrzymywać ich temperaturę; nie moczyć nimi stroju i pościeli chorego154.
Oprócz zwykłych okładów pacjent mógł użyć także kataplazmu, czyli woreczka wypeł
nionego półpłynną masą. Simon Tissot polecał, aby na piersi chorych na zapalenie
płuc kłaść kataplazmy z jęczmienia, ryżu bądź chleba, wygotowane na papkę155.
Popularnością cieszyły się także kąpiele lecznicze. Ludwik Perzyna zaznaczał, że po
wyjściu z ciepłej wody należy zaraz wleźć w łóżko, które rozgrzane być powinno, a to by
rozparzonego ciała nie oziębić, bo z tego gotowa nowa choroba urośnie156. Lekarstwa poda
wano także doodbytniczo za pomocą czopków i lewatyw. Omówieniem tych medyka
mentów zajmę się w części pracy dotyczącej metod lecznictwa humoralnego.
Oprócz przepisu zazwyczaj znajdowały się informacje, w jakiej ilości i jak długo
zażywać należy dane lekarstwo, choć czasami autorzy zalecali, aby pić według uznania157. Ilość przygotowanego lekarstwa odmierzano podobnie jak jego składniki, albo za
pomocą wag aptekarskich, albo domowymi sposobami. Zwykle dawka była jednakowa
dla wszystkich chorych. Dykcjonarz powszechny medyki podkreślał jednak, że ilość le
karstwa powinna zależeć od wieku, płci i temperamentu chorego, a także od pory roku
i klimatu158. Z kolei Ludwik Perzyna pisał, aby chory regularnie lekarstwa podług przepisu
doktora zażywał, nie dawać mu na jeden raz (...) tyle ile przez kilka razy zażywać być miało 159 i w tym samym poradniku dodawał używanie stateczne, bez przerwania i długie,
skutek porządny przyniesie, kto zaś raz, dwa lub trzy, albo kiedy niekiedy zażywać myśli,
niechaj lepiej nie zażywa160.

Nazwa taka jednoznacznie kojarzy się nam dziś z wyrobami spirytusowymi. Niekoniecznie tak
musiało być. Wódki, o których tu mowa, wytwarzano od XVI w. i były one niczym innym jak wod
nymi destylatami z wielu roślin leczniczych oraz z surowców zwierzęcych i mineralnych (W. Roeske,
op. cit., s. 109).
154
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 171.
155
S. A. Tissot, op. cit., s. 48.
156
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 173.
157
S. Beimler, op. cit., s. 100.
158
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 1, s. 699.
159
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 89.
160
Ibidem, s. 133.
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Lekarstwa proponowane przez osiemnastowieczne poradniki odznaczały się nie
tylko różnorodnością postaci, ale także wielorakością stosowanych składników. Oprócz
wyszczególnienia popularnych ingrediencji, warto się zastanowić się nad ich skutecznością w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej. Dzięki temu można ocenić efektywność
osiemnastowiecznej farmacji i pomocy lekarskiej oferowanej przez poradniki. Badania
te nie będą pełne, ponieważ trzeba pamiętać, że w tego typu wydawnictwach ogromną
popularnością cieszyły się compositia, czyli leki złożone, często nawet z kilkunastu surowców. Zbadanie skuteczności tak skomplikowanych preparatów wymagałoby głębokiej wiedzy farmaceutycznej, której niestety nie posiadam. Ograniczę się więc jedynie
do omawiania wartości leczniczych pojedynczych składników.
Wśród wszystkich komponentów leczniczych przewagę zyskiwały oczywiście rośliny, zwłaszcza zioła europejskie. Lekarze zdawali sobie sprawę z ich dobroczynnego
działania i doceniali ich dostępność. W wierszowanym wstępie zachęcał do nich autor
Vademecum Medicum: Szczęśliwy, prostych ziół różne przymioty,/ Znający skutki i tajemne
cnoty/ Bezpieczniej każdą chorobę ziołami/ Uleczyć można niż panaceami./ Pewniej niż
z złota droga esentia,/ Z pereł, korali, z ambry alchemia (...)./ Przewyższy skutkiem czasem
pospolita/ Zielina prosta w chorobie zażyta161.
Część ziół rosła dziko, inne musiały być hodowane. Powstawały ogrody przyklasztorne, a także ogrody przy dworach, w których uprawiano rośliny lecznicze162. Do ziół
najczęściej stosowanych w chorobach układu oddechowego należy zaliczyć: podbiał,
tymianek, ślaz, hyzop, szałwię, rumianek, szantę, tatarskie ziele (tatarak), oman i majeranek.
Podbiał zalecany był przez większość poradników zarówno w zwykłych przeziębieniach, jak i w gruźlicy. Jego liście podawano doustnie oraz jako składnik inhalacji.
Dzisiaj wiemy, że dzięki śluzowi i innym substancjom znajdującym się w tej roślinie
odwary z niej zrobione mogły zmniejszać podrażnienie błon śluzowych górnych dróg
oddechowych, rozrzedzać zalegającą wydzielinę i ułatwiać odkrztuszanie. Odwary takie miały też działanie przeciwzapalne i przeciwbakteryjne163. Podbiał łączono często
z tymiankiem (macierzanka), który także skutkuje wykrztuśnie i przeciwbakteryjnie.
Podobne działanie ma ślaz dziki, czyli malwa. Wodne wyciągi z kwiatów malwy powlekają błony śluzowe górnych dróg oddechowych warstewką śluzu, chroniąc je przed
dalszym podrażnieniem. Do dzisiaj z tej rośliny produkowane są lekarstwa na kaszel
i stany zapalne gardła164. Ludwik Perzyna pisał, że: ślaz niezmiernie jest klijkowaty, przeto
w kaszlach suchych (...) i chrapce z pożytkiem zażywany być może165.

161
162
163
164
165

Vademecum Medicum, wstęp i n.
T. Brzeziński, op. cit., s. 166.
A. Ożarowski, Ziołolecznictwo. Poradnik dla lekarzy, Warszawa 1976, s. 222.
Ibidem, s. 143.
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 135.
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Proponowany przez poradniki hyzop lekarski działa wykrztuśnie i przeciwzapalnie.
Dziś stosowany jest w leczeniu przewlekłych nieżytów oskrzeli i w dychawicy oskrzelo
wej166. Szałwia natomiast jest współcześnie uważana za jeden z najbardziej wszech
stronnych leków roślinnych167. Podobnie jak dzisiaj, osiemnastowieczne poradniki za
lecały ją zwykle w naparach służących do płukania gardła168. Rumianek ma działanie
łagodzące i przeciwzapalne, natomiast szanta zwyczajna, która dzisiaj używana jest za
zwyczaj dla swoich właściwości regulujących czynności serca, ma także łagodne dzia
łanie wykrztuśne169. Paweł Biretowski zalecał ją m.in. w przypadku dychawicy i suchot,
zaznaczając, że rozgrzewa ona i wysusza płuca170. Tatarak, czyli tatarskie ziele, który ma
działanie przeciwbólowe i uspokajające, w poradnikach był zazwyczaj jednym ze skład
ników inhalacji stosowanych w chorobach gardła, zaś oman, a zwłaszcza jego korzeń,
wielokrotnie zalecano we wszystkich chorobach układu oddechowego, zarówno jako
simplicjum, jak też jeden z elementów wieloskładnikowych mieszanek. Dzisiejsze zio
łolecznictwo uznaje jego skuteczność w nieżycie oskrzeli (szczególnie gdy towarzyszy
mu zaleganie wydzieliny), w zapaleniu gardła i jamy ustnej oraz w męczącym kaszlu
u gruźlików171.
Warto tu wspomnieć także o wykorzystywaniu w lecznictwie soku pochodzącego
z niedojrzałych główek maku. Znane od starożytności opium traktowano jako środek
uspokajający. W XVI w. Paracelsus wprowadził do lecznictwa substancję nazywaną
przez niego laudanum, będącą alkoholowym wyciągiem z opium. Lekarze epoki nowo
żytnej często podkreślali, że trudno byłoby im wypełniać swoje obowiązki bez możliwo
ści stosowania opium172. Opium i laudanum znalazły swoje zastosowanie w leczeniu
gruźlicy. Postępowanie takie było jak najbardziej słuszne, ponieważ oprócz działania
uspokajającego i przeciwbólowego, wchodząca w skład tych substancji kodeina znosi
odruch kaszlu, natomiast narkotyna, mająca również działanie przeciwkaszlowe, pobu
dza ośrodek oddechowy173. Jak widać, autorzy poradników wiedzieli, które z ziół mogą
zostać użyte do leczenia chorób układu oddechowego. Czasami jednak zalecali także
takie, którym dzisiejsza medycyna odmawia jakiegokolwiek wpływu na leczenie oma
wianych dolegliwości. Doskonałym przykładem może być tu polna driakiew, czyli
tzw. ziele św. Urbana, któremu przypisywano wiele właściwości medycznych, zupełnie
niepotwierdzonych przez dzisiejszą naukę.

A. Ożarowski, op. cit., s. 131.
Ibidem, s. 202.
168
 J. Haur, op. cit., s. 208; J. E. Nelson, op. cit., s. 57.
169
A. Ożarowski, op. cit., s. 144–145.
170
P. Biretowski, op. cit., s. 146.
171
A. Ożarowski, op. cit., s. 131, 132.
172
I. Arabas, Badania opioidów oraz ich rola w rozwoju nauk o leku w Polsce XIX w., Warszawa 1995,
s. 15.
173
A. Ożarowski, op. cit., s. 159–161.
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W poszukiwaniu skutecznych lekarstw autorzy poradników decydowali się na uży
cie niektórych warzyw i owoców. Zwłaszcza Paweł Biretowski — autor Wiadomości
ciekawej — podkreślał ich lecznicze działanie. Rozpowszechnione było np. przekona
nie, że rzodkiew i ćwikła (ugotowane i utarte buraki) są odpowiednimi medykamenta
mi na katary. Jakub Haur zalecał, aby ćwikłą smarować skronie bądź wciągać ją no
sem174. W innych receptach uwzględniano m.in. bób, kapustę, dynię, ogórki i pigwę.
Ogromnie popularny i często zalecany był też czosnek. Związki siarkowe czosnku ła
two przenikają do płuc i są wydychane wraz z powietrzem. Niszczą one wówczas florę
bakteryjną w płucach, oskrzelach, tchawicy i krtani. Czosnek używany jest do dziś
w przewlekłym nieżycie oskrzeli i w stanach zakaźnych dróg oddechowych175. Zwykła
cebula ogrodowa znalazła także swoje zastosowanie. Cierpiący na przewlekły kaszel
mogli: cebulę wielką upiec, upiekwszy drobno posiekać, cukru łyżkę, oliwy pół łyżki przydać,
przysmażywszy za jedno u ognia na rynce, zjeść to rankiem przed śniadaniem176. W nowo
żytnych receptach znajdziemy też składniki owocowe, takie jak jabłka, gruszki, śliwki,
poziomki i jeżyny. Wszystkie te owoce, pozbawione jakichś specjalnych właściwości
leczniczych, były niewątpliwe bogatym źródłem witamin i podane w większej ilości
wzmacniały organizm pacjenta. Działanie lecznicze przypisywano także zbożom,
zwłaszcza jęczmieniowi i owsowi. Kleiki jęczmienne z dodatkiem różnych ziół pojawia
ły się często w kuracjach gruźlicy177. Na zapalenie płuc Simon Tissot polecał: weź dwie
uncje jęczmienia i półtorej dragmy czyli półtorej ćwierci łuta saletry, warz w półtrzeciej kwart
wody, aż się jęczmień nie rozpuknie, przecedź przez chustę białą, przydaj do tego półtorej
uncji miodu i uncję octu178. Natomiast Dykcjonarz powszechny medyki zalecał owies na
kaszel, katar, choroby gardła, suchoty i zapalenie płuc179.
Obok roślin krajowych w poradnikach pojawiały się także egzotyczne zioła i przy
prawy. Rośliny te pochodziły z Azji bądź z Ameryki Południowej. W XVII w. monopol
na sprowadzanie do Europy tych ziół i korzeni posiadali Holendrzy, ale w następnym
stuleciu część tego handlu przeszła w ręce Anglików i Francuzów180. Zwłaszcza wydaw
nictwa będące tłumaczeniami zagranicznych poradników proponowały stosować ko
rzenie i orientalne owoce. Przodował wśród nich Dykcjonarz powszechny medyki.
W skład wyliczanych przez niego lekarstw wchodziły m.in. manna, senes, jalepa, imbir,
lukrecja i anyż (badian). Trzy pierwsze rośliny miały działanie przeczyszczające i ich
użycie było związane z terapią humoralną181. Z kolei korzeń lukrecji dzięki swoim wła
ściwościom wykrztuśnym do dziś stosowany jest w nieżytach gardła i oskrzeli, zaś imbir,
 J. Haur, op. cit., s. 24.
A. Ożarowski, op. cit., s. 31–32.
176
 J. Haur, op. cit., s. 26
177
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 159; J. E. Nelson, op. cit., s. 68.
178
S. A. Tissot, op. cit., s. 45.
179
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 229.
180
F. Lebrun, op. cit., s. 69.
181
O tej teorii medycznej będę pisać w innym fragmencie artykułu.
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pobudzając wydzielanie śluzu, łagodzi kaszel. Natomiast anyż pozbawiony jest właści
wości leczniczych skutecznych w omawianych chorobach.
W zestawie polecanych leków znajdowały się także mieszanki, które dzisiaj zakwa
lifikowano by do wybornych deserów, a więc specyfiki sporządzone z fig, migdałów czy
rodzynków182. Były one bogatym źródłem witamin i związków mineralnych. W skład
inhalacji wchodziły często wonne żywice, takie jak guma arabska, mastyks i storaks.
Pierwszą uzyskiwano z akacji senegalskiej, drugą — z pistacji mastyksowej, zaś trzecią
— z ambrowca. Dziś używane są one głównie jako składnik farb lub klejów.
Omawiając rośliny egzotyczne, nie można zapomnieć o korze chininowej. Przywie
ziona została ona z Ameryki Południowej w 1640 r.; pierwszymi Europejczykami, któ
rzy poznali ten specyfik, byli jezuici183. Chinina była stosowana przede wszystkim jako
lekarstwo na malarię. Jej silne właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i prze
ciwbólowe były przydatne także w leczeniu chorób układu oddechowego. Jan Ernest
de Nelson podawał np. przepis na rosół z kury doprawiony sporą dawką chininy, który
miał być skuteczny w suchotach184. Innym amerykańskim lekiem sprowadzonym z Ko
lumbii do Europy w XVII w. była ipekakuana (wymiotnica lekarska). Preparaty z jej
korzenia w większych dawkach działają wymiotnie, natomiast w małych wzmagają
czynność wydzielniczą w oskrzelach i działają wykrztuśnie. Mają także właściwości an
tyseptyczne i tamują krwawienie185.
Lista produktów pochodzenia roślinnego byłaby niekompletna, jeśli zostałyby po
minięte czekolada, kawa i herbata. Nie były one traktowane tylko jako zwykłe napoje
spożywcze, lecz przypisywano im także duże znaczenie lecznicze. Wprowadzona do
Europy po podbiciu Meksyku czekolada weszła w powszechne użycie dopiero w pierw
szej połowie XVII w. Lekarze zalecali ją, uważając, że ochładza zbyt rozgrzane żołądki,
a ogrzewa zbyt chłodne186. W latach 70. XVII w. we Francji zaczęto pijać kawę, w której
medycy dostrzegali działanie pobudzające. Była ona uważana za lekarstwo utrzymujące
w doskonałym zdrowiu i oczyszczające humory187. Herbatę traktowano z kolei jako
środek pobudzający umysł. Poradniki z drugiej połowy XVIII w. włączały wszystkie te
napoje do kuracji stosowanych w chorobach układu oddechowego. Zwłaszcza kawa
upowszechniła się szybko i stosowana była do picia, płukania gardła i inhalacji. Jedynie
Ludwik Perzyna okazał się zagorzałym przeciwnikiem egzotycznych nowinek. Kawę
i czekoladę uważał za szkodliwe i osłabiające organizm188.
Surowcem roślinnym rozpowszechnionym w badanym okresie i uznawanym za do
skonały specyfik była tabaka. Niektórzy lekarze sądzili, że jest to medykament oczysz
P. Biretowski, op. cit., s. 93; J. Haur, op. cit., s. 211.
Kronika medycyny, red. H. Schott, Warszawa 2002, s. 175.
184
 J. E. Nelson, op. cit., s. 35.
185
A. Ożarowski, op. cit., s. 69–70.
186
F. Lebrun , op. cit., s. 70.
187
G. Vigarello, Historia zdrowia i choroby. Od średniowiecza do współczesności, Warszawa 1997, s. 118.
188
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 39.
182
183

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 259

6/25/09 12:50:26 PM

260

Aleksandra Wieniawska

czający mózg189. Tabaka miała być też lekarstwem pomagającym pozbyć się kataru:
Extrakt z tabaki znacznie wyciąga humory katarowe, zrobiwszy z niego pigułkę trzymając na
języku. (...) Mają drudzy zwyczaj tabakę czyli tytoń gryźć, wielom to pomaga190 — zapew
niał autor Compendium Medicum Auctum, choć na wcześniejszych stronach poradnika
branie tabaki uważał za przyczynę tej dolegliwości191.
Obok ziół i wszelkiego rodzaju leków roślinnych ważną rolę w lecznictwie odgry
wały produkty pochodzenia zwierzęcego, chociaż w poradnikach polecano je zdecydo
wanie rzadziej niż specyfiki roślinne192. Używano m.in. nabiału. Mleko stosowano jako
rozpuszczalnik w wieloskładnikowych lekach; w większości poradników stanowiło ono
niezmienną kurację przeciwgruźliczą. Autorzy zalecali zazwyczaj mleko krowie, kozie
i ośle193; pojawiała się także propozycja użycia mleka ludzkiego194. Jedynie w Dykcjonarzu powszechnym medyki znajdowała się informacja, że w suchotach mleko nie przyno
si żadnego skutku, natomiast łagodzi kaszel. Jego autor przestrzegał też przed zbytnim
nadużywaniem tego płynu, sądząc, że: osoby używające mleka są tłuste ciężkie i głupowate195. Do komponowania lekarstw używano też masła, serwatki i jaj kurzych. Substan
cje te nie mogły oczywiście wyleczyć żadnej choroby, jednak bogate w białko, wapń
i witaminy wzmacniały organizm pacjenta. Podobnie można ocenić miód pszczeli, któ
rego używano do przygotowywania wielu medykamentów196.
Niejednokrotnie jako lekarstwo stosowano mięso zwierzęce. Apteczka lekarstw domowych w przypadku gruźlicy zachwalała lisa197, zaś w Ekonomice lekarskiej znajdowała
się recepta na zapalenie gardła, która proponowała mięso z kury198. Dużo częściej po
radniki zalecały spalić lub ususzyć zwierzę i uzyskany proszek zażywać. Na astmę sku
teczne mogły okazać się upieczone i utłuczone stonogi199.
Popularne były buliony sporządzone na mięsie różnych zwierząt. Wielokrotnie jako
doskonałą kurację na suchoty zalecano bulion z raków bądź żab200. Było to praktyko

G. Vigarello, op. cit., s. 120.
Compendium Medicum Auctum, s. 13.
191
Ibidem, s. 8.
192
Także w polskich farmakopeach epoki nowożytnej leki pochodzenia zwierzęcego nie przekracza
ły 10% wszystkich wymienionych medykamentów. Dopiero w XX w., wraz z pojawieniem się w far
makopeach polskich hormonów i leków biologicznych, liczba lekarstw pochodzenia zwierzęcego
wzrosła. T. Tugendhold, O zwierzętach w medycynie dawnej i dzisiejszej, „Wiadomości Farmaceutycz
ne” 1930, r. 57, nr 9, s. 117–118; nr 10, s. 104.
193
S. Beimler, op. cit., s. 510; J. Haur, op. cit., s. 161.
194
 J. Haur, op. cit., s. 140.
195
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 4, s. 330.
196
Promptuarium Medicum, s. 94; S. Beimler, op. cit., s. 491.
197
Apteczka lekarstw domowych..., s. 59.
198
 J. Haur, op. cit., s. 96.
199
Promptuarium Medicum, s. 55.
200
Apteczka domowa..., s. 135.
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wane w całej Europie201. Z kolei w Apteczce domowej autor polecał wywar z trzech
myszy202, na kaszel i suchoty miał też działać syrop przygotowany ze ślimaków. Recepta
brzmiała następująco: Weźmij ślimaków ogrodowych zbieranych przed wschodem słońca
funt jeden, powydobywaj one ze skorup i posiekaj na kawałki, pocukruj one, włóż wszystko
do sita, pod które postawisz gliniane polewane naczynie i zanieś do piwnicy. Syrop, który do
naczynia podstawionego zaciecze ma być po łyżeczce stołowej co godzinę zażywany203.
Jako lekarstwa stosowano też poszczególne narządy bądź części ciała zwierzęcego.
Pierwszeństwo miały tutaj płuca, co powiązane było z nauką o tzw. sygnaturach, o któ
rej szerzej będę pisać w późniejszym fragmencie. I tak np. Promptuarium zachwalało
w leczeniu suchot płuca gęsi204. W przypadku wysokiej gorączki towarzyszącej gruźlicy
pomocna miała być wątroba wilcza205. W XVIII w. uznawano lecznicze właściwości
sproszkowanych kości, zębów i rogów. Przykładowo: ząb wieprzowy miał według Vademecum Medicum i Tajemnic Aleksego Pedemontana skutkować w leczeniu pleury206, na
tomiast inny poradnik ten sam specyfik zalecał na ślinogórz207. Na suchoty stosowano
także starty róg jelenia208, na pleurę miały okazać się pomocne: kość słoniowa, kły
dzika i szczęka rekina209. W leczeniu chorób układu oddechowego leki tego typu oczy
wiście nie przedstawiały żadnej wartości. Lecznicze działanie przypisywano też krwi,
która miała być skutecznym lekiem na gruźlicę. Jeden z samouczków zalecał wódkę
wypaloną z krwi prosiej210. Jako lekarstwa służyły także tłuszcze zwierzęce, zarówno
o konsystencji smalcu, jak i twarde, np. łój. Ze względu na swoje działanie gojące były
one zazwyczaj stosowane jako podstawy maści (do lepszego wchłaniania leku), choć
pojawiły się także jako składnik medykamentów doustnych. Ponieważ łatwo ulegały
procesom jełczenia, w dzisiejszych czasach zostały prawie całkowicie usunięte z lecz
nictwa211. W leczeniu chorób płuc wielokrotnie proponowany był łój kozła, choć Si
mon Tissot odmawiał mu właściwości leczniczych212. Promptuarium Medicum na od
krztuszanie zalecało z kolei lekarstwo, w skład którego wchodziło sadło kapłonie213.
 Jako ciekawostkę warto tu zaznaczyć, że w latach 80. XVIII w. Luigi Galvani, przygotowując
bulion, zauważył, że mięśnie nóg żaby doznają skurczu w wyniku kontaktu z dwoma różnymi meta
lami. Po raz pierwszy w historii obserwowany był (co prawda krótkotrwały) prąd stały, podtrzymywa
ny przez źródło elektrochemiczne.
202
Apteczka domowa..., s. 51.
203
Ibidem, s. 47.
204
Promptuarium Medicum, s. 43.
205
 J. Haur, op. cit., s. 161.
206
Vademecum Medicum, s. 81; A. Pedemontan, op. cit., s. 104.
207
 J. Haur, op. cit., s. 138.
208
 J. E. Nelson, op. cit., s. 152.
209
Apteczka domowa..., s. 127–128.
210
Compendium Medicum Auctum, s. 132.
211
T. Tugendhold, op. cit., s. 117–118.
212
S. A. Tissot, op. cit., s. 78.
213
Promptuarium Medicum, s. 43.
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Częstym składnikiem leków był wosk, zarówno łatwiej dostępny wosk pszczeli, jak
i droższy olbrot, czyli wosk z jamy głowowej waleni. Według Dykcjonarza powszechnego
medyki: uspokaja kaszel, łagodzi ostrość piersi (...) jest wybornym lekarstwem w pleurach,
w perypneumoniach, w chorobach zapalających piersi, w dychawicy suchej, wilgotnej, w katarach zagławiających214. Dziś olbrot używany jest w produkcji kremów.
Inną substancją uzyskiwaną z wieloryba była ambra. Wątpliwości co do jej pocho
dzenia mieli sami autorzy poradników. Jedni mówią, że ścieka wnętrzności ziemi do morza, wzbija się ponad wodę, to jest pływa po wierzchu i na brzegu obfitą zbierają. Niektórzy
mówią, że jest mieszaniną wosku i miodu215. W rzeczywistości ambra to woskowata sub
stancja, lżejsza od wody, pozyskiwana z wnętrzności wielorybów, przede wszystkim ka
szalota. Szarobrunatna i dość twarda, znajdowana była w ich jelitach. Dzisiaj ambra
służy głównie jako emulgator i wzmacniacz zapachu do produkcji perfum.
Z mórz czerpano także inne składniki leków: perły i korale. Przeznaczone były one
dla zamożnych pacjentów. Jan Ernest de Nelson zalecał na suchoty: dla bogatych, wziąć
(...) perły i korale czerwone, od każdego po ćwierć łuta, na miałki bardzo proszek potłuc, ten
proszek na cztery razy rozdzielić i pacjentowi co 6 godzin dawać, 1 dosim. W mleku oślicy216.
Do często spotykanych w aptekach, choć też bardzo kosztownych środków, należał
tzw. bezoar. Był to koprolit: stwardniała wydzielina osadzająca się w kiszkach kozła.
Lekarstwo to w okresie średniowiecza wprowadzili do medycyny Arabowie. Według
legendy uważane było za łzy jelenia. Bezoar miał różne kształty oraz barwę oliwkową,
niekiedy z żyłkami koloru złotego. Taki był najcenniejszy217. Bezoaru używano jako od
trutki, ale także jako lekarstwa na różne choroby. Jeden z poradników zalecał, aby go
dodać do proszku na astmę218.
Inny popularny medykament pochodzenia zwierzęcego to bobrowy strój, czyli sub
stancja o silnym zapachu, wydzielana przez gruczoły przypłciowe bobrów. Miał to być
lek prawie uniwersalny, więc oczywiście znalazł się także w zestawie środków wykorzy
stywanych w leczeniu układu oddechowego219. Medykamentem charakterystycznym
dla osiemnastowiecznych poradników były także tzw. racze oczy. Jak wyjaśniał autor
Dykcjonarza powszechnego medyki: nazwisko jest to nadane tym małym kamyczkom okrągłym wielkości pospolitego grochu, a niekiedy mniejszym, z jednej strony wypukłym, a z drugiej wklęsłym które się znajdują w rakach (...) Kolor ich nie zawsze jest jednaki, bywają one
białe, błękitnawe, czerwono–złote220. Poniżej znajdowało się ostrzeżenie przed nieuczci
wymi aptekarzami, którzy często zamiast prawdziwych raczych oczu sprzedawali kawał
ki gliny.
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 22.
Ibidem, t. 1, s. 49.
216
 J. E. Nelson, op. cit., s. 67.
217
B. Koskowski, Zarys historji leków. Przyczynek do historji farmacji, Warszawa 1935, s. 79.
218
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 2, s. 31.
219
Vademecum Medicum, s. 532.
220
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 6, s. 208.
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W przepisach wielokrotnie pojawiały się też odchody zwierzęce, służące „obrzydze
niu choroby”. Szerzej omówię te medykamenty w następnym fragmencie, poświęco
nym magicznym praktykom.
Innych lekarstw: nieroślinnych i niepochodzących od zwierząt było bardzo niewie
le. W XVIII w., korzystając jeszcze ze zwyczajów średniowiecznych, w przepisach zale
cano sproszkowane kamienie i metale szlachetne221. Jednak w chorobach układu od
dechowego nie znalazły one zastosowania. Jedynie Dykcjonarz powszechny medyki
wspomina o stosowaniu srebrnych i złotych blaszek do powlekania niektórych pigu
łek222. Natomiast często zalecane były trzy inne substancje, które karierę swą rozpoczę
ły w pracowniach alchemicznych: siarka, rtęć i sól. Zdaniem alchemików siarka i rtęć
reprezentowała dwie powszechnie obecne w naturze właściwości materii. Siarka miała
być elementem aktywnym i męskim, rtęć — elementem żeńskim i pasywnym. Sól sta
nowiła łącznik pomiędzy tymi dwiema substancjami223. To, co fascynowało alchemi
ków, znalazło swoje miejsce w poradnikach medycznych. Rtęć, nazywaną inaczej mer
kuriuszem, w epoce nowożytnej stosowano jako główne lekarstwo przeciw chorobom
wenerycznym. Uważano, że działa ona skutecznie także w przypadku wielu innych
dolegliwości. Nie zdawano sobie jednak sprawy z tego, że jest to silnie toksyczny pier
wiastek, i nie wprowadzano żadnych ograniczeń w jej używaniu. Autor Dykcjonarza
zauważał jedynie, że pewne niebezpieczeństwo dotyczy tylko osób, które pracują przy
jej wydobyciu224.
Jeszcze powszechniej stosowano siarkę. Dodawano ją do wielu lekarstw używa
nych w chorobach układu oddechowego. Często proponowano ją w postaci tak zwa
nego kwiatu siarczanego225. Była to siarka sublimowana, składająca się z bardzo drob
nych kryształków. Sól kamienna pojawiała się także w wielu receptach, głównie jako
przyprawa poprawiająca smak lekarstwa.
W Wiadomości ciekawej znajdował się z kolei taki oto przepis: Wziąć maku białego
półtora łuta, nasienia podróżnikowego, szczawikowego po półtorej ćwierci łuta, migdałów,
ziarn baniowych i ogórkowych, wytłuczonych po jednym łucie, ziarenek pigwowych pół łuta,
żywicy arabskiej i krochmalu po ćwierci łuta, soku lukrecjowego pół łuta, płucek lisich półtorej ćwierci łuta, glinki ormiańskiej ze wschodnich krajów kwintę i dwie części cukru (...)
z tego uczynić proch i tego prochu po pół ł z syropem fiołkowym lub z jego polewą rano i wieczorem używać226. Czym była owa glinka ormiańska, trudno powiedzieć. Być może cho
dziło o tzw. ziemię spożywczą, która miała mieć właściwości lecznicze. Wyrabiano z niej
krążki oraz wycinano różne znaki i symbole, skąd druga nazwa — terra sigillata227.
221
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G. Vigarello, op. cit., s. 21–22; W. Roeske, op. cit., s. 125.
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 555.
C. Brelet, Święta medycyna, Gdańsk 1995, s. 83–84.
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Ten sam poradnik polecał wziąwszy ruty wierzchołków świerzych i sok z niej wycisnąwszy,
wziąć go 4 albo 5 łyżek i przydać do tego trzecią część smoły z żydowskiej ziemi i miałko to
utarwszy wszystko dać z winem wypić228.
Choć od czasu prac Paracelsusa nad użyciem w medycynie niektórych minerałów
rozwijała się tzw. farmacja chemiczna, to rezultaty widoczne w poradnikach są bardzo
nikłe. Oprócz trzech wymienionych specyfików medycy do przyrządzania lekarstw uży
wano jeszcze ołowiu, zazwyczaj w postaci glejty, czyli tlenku ołowiu (II), lub octanu
ołowiu229. Stosowany do użytku wewnętrznego miał on działanie rozgrzewające; był
jednak toksyczny i szkodliwy. W składzikach leków domowych niewątpliwie musiała
się też znaleźć saletra. Ludwik Perzyna pisał: salitra jest chłodzącej i rozwolniającej mocy.
Można jej zażywać w gorących boków kuciach, w ciężkim oddychaniu. (...) można salitrę
dawać w proszku albo rozpuszczoną w wodzie230. Jako środków przeczyszczających uży
wano także soli angielskiej (siarczanu magnezu), koperwasu (siarczanu miedzi)231 lub
soli Glaubera, czyli siarczanu sodu232.
Jak widać, w XVIII w. występowała duża rozmaitość leków, a składniki różnego
pochodzenia były ze sobą łączone dość dowolnie. Sprawia to, że często trudno dokład
nie określić ich działanie. Najlepsze wyniki lecznicze przynosiły medykamenty roślin
ne. Autorzy poradników zalecali te zioła, które miały działanie wykrztuśne czy łagodzą
ce. Do inhalacji używano wonnych żywic i takich roślin, które działały przeciwzapalnie
i uspokajająco. Przydatnymi lekami były chinina i ipekakuana, nie można zapomnieć
też o opium, które okazywało się niezbędne w końcowym stadium gruźlicy. Dzięki wi
taminom warzywa i owoce stawały się wartościowym dodatkiem kuracji. Zaskakuje
natomiast wiara, jaką pokładano w działanie kawy i tytoniu, których dzisiaj nikt nie
uznaje za lekarstwa. Leki pochodzenia zwierzęcego nie przynosiły zbyt widocznych
skutków, jednak nie szkodziły pacjentom i w pewnych sytuacjach mogły wzmacniać
ich organizm. Głęboka wiara w dobroczynne działanie takich specyfików jak bobrowy
strój czy racze oczy sprawiała, że mogły spełniać one pewną rolę psychoterapeutyczną.
W lekarskiej nauce wiara uzdrawia — pisał Staszic233. I w tym znaczeniu leki te mogły
działać skutecznie.
Najgorzej wypada ocena leków chemicznych i mineralnych. Większość substancji
służyła jedynie do przeczyszczania organizmu, inne, np. rtęć, nie przynosząc żadnych
pozytywnych skutków w leczeniu chorób układu oddechowego, zagrażały życiu. Trzeba
jednak pamiętać, że pierwsze próby używania środków chemicznych w lecznictwie
miały w przyszłości doprowadzić do uzyskania wielu wartościowych leków.
P. Biretowski, op. cit., s. 76.
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 185.
230
Idem, Porządek życia..., s. 139.
231
Idem, Lekarz dla włościan..., s. 165.
232
 J. E. Nelson, op. cit., s. 35.
233
Cyt. za: W. Piotrowski, Szkice z historii polskiej medycyny, s. 63.
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V. METODA HUMORALNA, METODA SYMPATYCZNA, WIARA
W MAGIĘ I PANACEUM
Jak już wcześniej pisałam, we wszystkich ówczesnych samouczkach widać było przede
wszystkim ogromne zaufanie do starożytnej metody humoralnej. Większość autorów
poradników za przyczynę choroby uważała zepsucie tzw. humorów w organizmie. Wią
zało się to z ogólną nieumiejętnością myślenia w kategoriach anatomicznych i jedno
cześnie odbijało się na samym pojmowaniu istoty choroby i jej charakteru. Nie potra
fiono na nią spojrzeć jako na ściśle określoną anatomicznie dolegliwość i sądzono, że
większość przypadłości ma podłoże ogólnoustrojowe234. Dlatego też przewagę w dia
gnostyce stanowiły badania krwi, moczu, śliny itp. Naturalną konsekwencją tego było
także to, że za najlepszą metodę leczniczą uważano przywrócenie równowagi płynów
ustrojowych w organizmie ludzkim. Większość medykamentów i zabiegów leczniczych
miała właśnie temu służyć.
Zarówno w średniowieczu, jak i w wiekach późniejszych w celu uleczenia chorego
stosowano wszelakiego rodzaju „odciąganie” płynów z organizmu. „Odciąganie”, jako
środek terapeutyczny, obejmowało takie metody, które miały pomóc usunąć chorobo
twórcze płyny ustrojowe lub szkodliwe substancje. Zalecano środki napotne i przeczysz
czające. Lekarstwa przeczyszczające nazywane purgansami i lewatywy, zwane krysterami
albo enemami, służyły czyszczeniu w „dół”, natomiast środki wymiotne powodowały
czyszczenie „do góry” i określane były womitoriami. Nie ma wśród omawianych porad
ników żadnego, który odżegnywałby się od tego sposobu leczenia. Najbardziej upo
wszechnione i najczęściej spotykane w omawianych pracach było puszczanie krwi. Krew
upuszczano wszystkim, często i w dużych ilościach. Siedemnastowiecznemu władcy
Francji Ludwikowi XIII wykonano w ciągu jednego roku blisko 50 takich zabiegów235.
Według jednego z francuskich lekarzy królewskich owej epoki: im więcej wyciąga się wody
ze studni, tym więcej dobrej do niej napływa; im częściej dziecko ssie swoją mamkę, tym więcej
ma ona mleka; podobnie jest z krwią i jej puszczaniem236. Mógł być to także środek zapobie
gawczy. Szczególnie często stosowano tę kurację w maju, skąd powstała nawet nazwa
„majowego lekarstwa”237. Michał Kazimierz Radziwiłł w swoim diariuszu, w którym dro
biazgowo zapisywał szczegóły dotyczące swojego stanu zdrowia, przyznawał się do 65
upustów w ciągu 34 lat (od 1 do 3 razy w roku)238. W ponad 60% zabiegi te odbywały się
właśnie w maju i miały charakter prewencyjny.
K. Stojek–Sawicka, Polskie poradniki medyczne czasów saskich i ich wpływ na kształtowanie się standardu polskiej medycyny, [w:] Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno–kulturowy, red. B. Płonka–Syroka, A. Syroka, Wrocław 2004, s. 286–287.
235
Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem, s. 67.
236
Cyt. za: F. Lebrun, op. cit., s. 63.
237
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi, s. 123.
238
K. Zuba, O tym jak Rybeńkę leczono. Kuracje i zabiegi medyczne Michała Kazimierza Radziwiłła
(1702–1762), „Medycyna Nowożytna” 2001, t. 8, z. 1, s. 93.
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Upuszczaniem krwi zajmowali się cyrulicy i chirurdzy. Niewiele wiemy o technicz
nych szczegółach ich pracy. Zwykle pacjent siedział lub leżał, wkładano mu w dłoń
drążek i kazano go mocno ściskać. W przypadku nogi zawiązywano opaskę pod kola
nem powyżej nacięcia, stopy powinny znajdować się w wanience z gorącą wodą. Żyły
pacjenta nabrzmiewały i wystarczało wtedy szybkie cięcie, by krew gwałtownie z nich
wypływała. Do zabiegu używano puszczadła, które chirurg musiał sam sporządzić i wy
ostrzyć. Tę umiejętność sprawdzano podczas egzaminu mistrzowskiego239. W później
szym okresie stosowano lancet, czyli nóż chirurgiczny o obustronnym ostrzu. Rodzaj
nacięcia zależał od wielkości żyły. Nacięcie podłużne robiono w wielkich żyłach, ukośne
— w średnich, małe żyły cięto natomiast w poprzek240. Inną odmianą tego zbiegu była
arteriotomia, czyli nakłuwanie tętnic: stosowano ją raczej rzadko i tylko w krytycznych
sytuacjach. Niektórzy pisarze zauważali niebezpieczeństwa, jakie niosła ze sobą taka
interwencja chirurgiczna, a więc groźbę zakażenia i zbyt duży ubytek krwi241. Jacek
Dziarkowski, który studiował medycynę w Paryżu i w Berlinie w latach 80. XVIII stule
cia, wniósł szereg innowacji do tego zabiegu. Do obowiązków cyrulika, który chciał
wykonywać upust krwi, należało: 1. gruntowne anatomii poznanie, 2. zręczność, stałość
i delikatna lekkość ręki (...) 3. instrumenta ostre różnej wielkości (...) w czystości zachować,
aby uniknąć zarażenia innych chorób, jak już nie jedne potwierdziły doświadczenia242 .
Istotny był też czas omawianych operacji. Według Pawła Biretowskiego pewne dni
były tu lepsze od innych. I tak odpowiednie do puszczania krwi były dni: świętego
Marcina (11 XI), Błażeja (3 II), Filipa (26 V) i Bartłomieja (24 VII), nie należało na
tomiast podejmować się tej kuracji w dniach świętych: papieża Marcella (16 I) , Syl
westra (31 XII) i Piotra w okowach (1 VIII)243. W jednym z samouczków znajdowało
się inne zalecenie, aby krew puszczać dobrze przy którym dniu jest baran, rak, niedźwiadek
[czyli skorpion], strzelec, wodnik, ryby244. Jednocześnie poniżej zapisana była lista dni
miesiąca, w które nie należało wykonywać upustu. Były to m.in.: 1, 2, 5, 7, 8 i 15 stycz
nia. Paradoksalne, że właśnie to wyznaczanie dni niewłaściwych do przeprowadzenia
kuracji ograniczało ilość wyciąganej krwi i w ostateczności chroniło chorego przed
zbytnim osłabieniem. Jednak w Apteczce lekarstw domowych z 1756 r. autor zaznaczał,
że jeśli choroba jest groźna, nie należy oglądać się na kalendarz czy układ planet i wy
konywać zabieg podczas Nowiu, Pełni, Kwadry, tak o tym wszyscy medycy nauczają245.
Sugerowano jednak też pewne ograniczenia: nie należało puszczać krwi na początku
suchot246, w czasie upałów i podczas gorączki lub wcześniej niż dwie, trzy godziny po
S. Sokół, Historia chirurgii w Polsce, cz. 1, Chirurgia okresu cechowego, Wrocław 1967, s. 201.
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 388–392.
241
Ibidem, t. 5, s. 388.
242
Wybór tekstów źródłowych do dziejów medycyny polskiej, red. T. Brzeziński, Kraków 1983, s. 275–277.
243
P. Biretowski, op. cit., s. 221.
244
Apteczka domowa..., s. 21.
245
Apteczka lekarstw domowych..., r. 2.
246
 J. Haur, op. cit., s.160.
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240
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posiłku247. Zabiegu takiego nie powinno się przeprowadzać na starcach, małych dzie
ciach i delikatnych osobach248. Podzielone były zdania co do kobiet w ciąży; mimo
pewnych wątpliwości uważano, że w razie potrzeby można i u nich wykonać ten za
bieg249. Zwykle po pierwszym upuście po kilku godzinach następowały kolejne. Żeby
kuracja zadziałała, powtarzano ją kilkakrotnie, według różnych poradników od 2 do
5 razy250. Właściwa ilość upuszczanej krwi była różna w poszczególnych kompendiach
i zależna od choroby, wieku i sił pacjenta. W Praktyce lekarskiej zalecano trzy spodki
w przypadku plucia krwią251; Lekarz dla włościan proponował o połowę mniej252.
Znaczenie miała także część ciała, na której dokonywano nacięcia. W jednej z pol
skich rozpraw z XVI w., Andrzej z Kobylina rozróżniał 53 miejsca, gdzie mogły być
dokonywane upusty krwi; dobór ich dostosowano do rodzaju choroby253. W XVIII w.
nadal upuszczano krew także z wielu żył. Bardzo szczegółowo możliwości w tym wzglę
dzie wymieniało Compendium Medicum Auctum. W spisie tym pojawiają się tak zaska
kujące miejsca jak czubek nosa, uszy, wargi, mały palec u nogi254. W przypadku chorób
górnych dróg oddechowych, a więc wszędzie tam, gdzie pojawiał się ból gardła, zaleca
no upust krwi z żyły położonej pod językiem255. W dychawicy puszczano często krew
z żyły poniżej kostki na nodze256. Samuel Beimler, który w przypadku choroby płuc
także proponował upust z nogi, tłumaczył to w ten sposób: krew gwałtownym impetem
w górę wzbierająca się, na dół sprowadzona bywa257. Inną opinię na ten temat miał Lu
dwik Perzyna. Uważał on, że nie jest ważne, z której żyły krew zostanie puszczona,
nacięcie należy wykonać w miejscu gdzie najłatwiej i najwygodniej258.
Omówiona metoda, za którą przemawiały autorytety Hipokratesa i Galena, miała
niewielu przeciwników. Liczne, kierowane pod jej adresem uwagi odnosiły się do jej
nadużywania, a nie do stosowania. Ludwik Perzyna pisał: Był to zastarzały zwyczaj,
któremu i lekarze sami podpadali, iż kto tylko rumiano i zdrowo wygląda w maju koniecznie
krew był puszczać powinien (...) albo go też niechaj głowa pobolewała, więc musiał niezabawem drugi raz jej upuścić (...) powiadam ci, że człowiek zdrowy krwi puszczać nie powinien.
I dalej informował, że we krwi mało się znajduje chorób, te zaś gdy się znajdują, krwi

Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 392; S. Beimler, op. cit., s. 101.
Compendium Medicum Auctum, s. 33–34; S. A. Tissot, op. cit., s. 189.
249
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 393.
250
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 163; J. Haur, op. cit., s. 138; S. A. Tissot, op. cit., s. 83.
251
 J. E. Nelson, op. cit., s. 26.
252
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 227.
253
S. Sokół, op. cit., s. 206.
254
Compendium Medicum Auctum, s. 28–35.
255
 J. Haur, op. cit., s. 138; Compendium Medicum Auctum, s. 29.
256
Domowe lekarstwa, wstęp i n.; Compendium Medicum Auctum, s. 31.
257
S. Beimler, op. cit., s. 531.
258
L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 227.
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upuszczenie ich nie wykorzeni259. W drugim poradniku tego samego autora znajdziemy
jednak taką informację: Nie w każdej chorobie puszczanie krwi jest pomocne i potrzebne
(...) ale w zajątrzających chorobach, gdy pierś się zawaliła, także plującym krwią upuścić jej
potrzeba260. Dykcjonarz powszechny medyki, choć bardzo przychylny krwioupustom, tak
że zalecał rozsądek w ich stosowaniu. Sztuka lekarska, nie posiada lekarstwa skuteczniejszego nad puszczanie krwi w wielkiej bardzo liczbie chorób. Lecz ten sposób leczenia tak
zbawienny w ręku roztropnego lekarza (...) jest mieczem zabójczym, gdy jest użyty bez rozeznania i tylko przez ślepy zwyczaj. Są ludzie, którzy się nigdy do chorego nie zbliżą, nie powiedziawszy iż potrzeba krew puścić261. Mimo tych zapewnień okazuje się, że puszczanie
krwi było doskonałym lekarstwem zarówno na zwykły kaszel, jak i katar. W poradni
kach opisywane były przypadki zbyt gorliwego wykonywania tego zabiegu. Simon Tis
sot wspominał o lekarzach, którzy potrafili zlecać puszczanie krwi 18, 19, a nawet
24 razy dziennie262.
Krwioupusty były zabiegiem szkodliwym, narażającym pacjenta na szereg zagrożeń,
m.in.: niepotrzebne osłabienie organizmu w okresie choroby, ryzyko infekcji oraz
krwotoku. Popełniane błędy w upuszczaniu krwi często prowadziły też do uszkodzenia
nerwów oraz przetoków tętniczo–żylnych, powstałych na skutek jednoczesnego prze
bicia żyły i leżącej obok tętnicy263. Zbyt obfite upusty mogły też spowodować śmiertel
ne wykrwawienie. Obecnie praktyka ta ze względu na brak potwierdzonej skuteczności
została zarzucona z wyjątkiem kilku przypadków. W przeszłości stosowanie jej mogło
być słuszne jedynie przy nadciśnieniu, ze względu na brak znajomości innych środków
leczniczych, zaś nagminne puszczanie krwi z błahych powodów należy ocenić całkowi
cie negatywnie.
Innym sposobem oczyszczania organizmu z zanieczyszczonej krwi było użycie pija
wek. Autorzy poradników zalecali korzystać z nich zwykle wtedy, kiedy z jakichś po
wodów niemożliwy był zabieg krwioupustu. Należało je stawiać około lub na tych samych miejscach, które ich potrzebują264, np. w przypadku ślinogórza wokół gardła265.
Pozbyć się niezdrowej krwi można było także stawiając bańki. Najpierw przykładano
bańki suche, czyli takie, które są praktykowane do dziś. Kiedy krew podchodziła pod
skórę, bańkę zdejmowano, nacinano naskórek i stawiano po raz kolejny. Wtedy krew
gwałtownie wytryskiwała i zostawała w szklanym pojemniku. Zabieg taki nazywano
bańkami wilgotnymi i uważając go za łagodniejszy od zwykłego krwioupustu, stosowa
no, gdy potrzeba wypróżnienia nakazuje krwi puszczenie, a słabość chorego zabrania jej
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Ibidem, s. 215–217.
L. Perzyna, Porządek życia..., s. 101.
Dykcjonarz powszechny medyki..., t. 5, s. 392.
S. A. Tissot, op. cit., s. 192.
S. Sokół, op. cit., s. 206.
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przeciwnie266. W kaszlu stawiano bańki na plecach, w pleurze — na bolącym boku,
w anginie — pod brodą267. Jeśli i to nie pomagało, przecinano guzki hemoroidalne
i z krwią z nich wypływającą pozbywano się niezdrowych humorów. Autorzy poradni
ków nazywali ten zabieg „otwieraniem hemoroidów”268.
Innym sposobem pozbycia się zepsutych humorów było kauterium, inaczej zwane
aperturą. Była to rana bądź wrzód, przez które miała się wydalać z organizmu materia
chorobliwa269. Rana taka mogła być otwierana rozpalonym żelazem, ale w tej metodzie
używano często także środków żrących, mających wytworzyć ropny wrzód. Kamień palący używany do apertur to zwykle substancja, w skład której wchodziło niegaszone
wapno270. Wykonujący zabieg przykładał do skóry plaster z okienkiem, w które wkładał
żrącą materię, zaklejał kolejnym plastrem i pozostawiał tak na 7–8 godzin. Następnie
ostrym narzędziem rozszerzał ranę i wkładał do niej ziarnko grochu, które codziennie
należało wymieniać271. Prowadziło to do tego, że rana nie mogła się zagoić. Apertury
zwykle robiono na rękach i nogach, rzadziej — w okolicach bolącego miejsca. Skrajny
przykład kauterium mającego zapobiec migrenie proponował Dykcjonarz powszechny
medyki: Nosić aperturę na głowie, przy złączeniu dwóch szwów strzałkowego i skroniowego
(...) potrzeba iżeby rana taka głęboko była aby kości zupełnie odkrywała272.
Równie często jak upusty krwi stosowano przeczyszczania, wywodzące się z tej sa
mej zasady leczenia oczyszczającego. Autorzy poradników znali szeroką gamę lekarstw,
które mogły spowodować biegunkę. Lekarstwa katarktyczne, czyli purgujące, autor
Dykcjonarza podzielił na lekkie, do których należały: kawa, manna, olejek migdałów
słodkich; „obfite”, czyli rabarbar, senes, jagody szakłakowe; oraz „drastyczne”, do któ
rych zaliczały się: kolokwintyda, gumma gutta, kleszczowina. Tych ostatnich lekarze
powinni się strzec273. Także niektóre środki chemiczne mogły służyć jako lekarstwa
przeczyszczające. Samuel Beimler zalecał np. saletrę274, zaś inny poradnik proponował
sól angielską (siarczan magnezu) lub sól Glaubera, czyli siarczan sodu275. Natomiast
Ludwik Perzyna zauważał, że istnieje zwyczaj profilaktycznego przeczyszczenia, i prze
strzegał przed nim. Ci są godni wyśmiewania i użalania, którzy będąc zdrowemi dla zwyczaju, a nie z potrzeby, lub uprzedzeni modą w maju lekarstwa biorą, które się niektórym
wcale szkodliwemi stają, bo mocne laksatywy osłabiają ciało, w choroby nieznacznie wpra-
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wują276. Z kolei w Dykcjonarzu powszechnym medyki znajdujemy odmienną radę. Osoby
chorujące na astmę, aby zapobiec atakom, powinny profilaktycznie brać co miesiąc
lekarstwa przeczyszczające277.
Choć w większości chorób układu oddechowego środki przeczyszczające stosowa
ne były szeroko, czasami poradniki odradzały ten rodzaj „oczyszczenia”. W leczeniu
katarów Compendium Medicum Auctum zalecało ostrożność w używaniu środków prze
czyszczających, aby materia gruba z głowy za wzięciem lekarstwa nagle na pierś nie opadła278. Liczba przeciwwskazań była tu jednak znacznie mniejsza niż w przypadku upu
stów krwi. Należało jedynie zachować ostrożność, podając stosowne lekarstwa
kobietom ciężarnym279.
Do przeczyszczenia używane były najczęściej lewatywy, zwane krysterami, klistera
mi bądź enemami. Było to: wstrzykiwanie obfite jakiego lekarskiego płynu do kiszek za
pomocą sikawki cyrylickiej czyli feryngi280. Teoretycznie zajmowali się tym aptekarze,
choć często robienie enem należało do obowiązków służby281. Lewatywy powinny być
nie za gorące, ale ciepłe i podawane powoli282. Aplikowano je zwykle wielokrotnie
w czasie jednej choroby. Simon Tissot radził, aby w zapaleniu płuc na początku choro
by robić enemę dwa, trzy razy w ciągu doby, a w późniejszym okresie jedną każdego
wieczoru283. Zabieg nie powinien być wykonywany zaraz po jedzeniu, a ilość wstrzyki
wanego płynu zależała od wieku chorego. Dla małych dzieci właściwą miarą była kwa
terka, dla starszych dzieci pół kwarty, dorośli natomiast otrzymywali klisterę z kwarty
płynu. Osobom z problemami pęcherza, nerek czy kiszek miały być robione mniejsze
wlewki284. Omawiana metoda znajdowała także zastosowanie w chorobach układu od
dechowego. Co dziwne, polecano ją m.in. w trakcie ataku astmy285. Skład wprowadza
nych do organizmu płynów był bardzo szeroki i czasem zaskakujący. Składniki zmie
niały się w zależności od choroby. Ten sam autor polecał inną wlewkę na plucie krwią,
inną — w przypadku zapalenia opłucnej. Widocznie ówcześni lekarze wierzyli, że le
karstwo wchłonie się tą drogą do organizmu. Sądzono też błędnie, że enemy mogły
służyć do wprowadzania pokarmu do ustroju. Miało to znaczenie w ostrych przypad
kach ślinogórza, kiedy chory z powodu ropni nie mógł nic przełknąć286.
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Najczęściej spotykane były lewatywy ze zwykłej wody, wywaru z ziół, mleka lub
z kleiku z jęczmienia czy ryżu. Jako odpowiednie substancje do enemy Dykcjonarz powszechny medyki wymienia takie składniki jak miody, olejki, ocet, masło, kawę, oliwę,
sól, terpentynę, jaja i wino287. Choć lewatywy były popularne i często stosowane, auto
rzy poradników przestrzegali przed ich nadużywaniem288.
Zamiast enemy czy purgansów można było także zastosować środki czyszczące
„górą”, czyli medykamenty wymiotne. Niektórzy lekarze uważali je za przeciwne przyrodzeniu, jednak w pewnych dolegliwościach niezbędne289; większość nie zgłaszała za
strzeżeń do tej metody. Polecano ją zwłaszcza stosować u dzieci. Ludwik Perzyna uwa
żał za błędny pogląd, że w przypadku chorych płuc nie należy doprowadzać do
wymiotów. Według niego zabieg ten miał pomóc i wzmocnić organizm290. Najlepszy
moment następował na początku choroby. Jeśli pacjent już miał mdłości, wystarczyło
podać mu dużą ilość wody bądź herbaty i za pomocą palca pobudzić do wymiotów291.
Jeżeli to nie skutkowało, proponowano liczne leki działające wymiotnie, w tym: korzeń
ipekakuany, dziś zwany także wymiotnicą lekarską, a także emetyk, tzw. winny kamień
— czyli winian antymonu–potasu. Po zażyciu lekarstwa jego działanie można było
wzmocnić kilkoma filiżankami kawy292. Jeśli to wszystko przyniosło oczekiwany skutek,
po gwałtownych wymiotach, dla uspokojenia żołądka, zalecano napić się letniego mle
ka293. Środki przeczyszczające i wymiotne nadal stosowane są w medycynie, jednak
w zupełnie innych sytuacjach.
Aby zakończyć omawianie lekarstw i metod leczniczych, które miały służyć przy
wróceniu równowagi płynów w organizmie, trzeba jeszcze wspomnieć o środkach na
potnych. Wielkim ich przeciwnikiem był Simon Tissot, który pisał: Widziałem przykłady, w którym zażyte dla wymuszenia potów starania, zrządziły śmierć choremu, tak
widocznie jak gdyby mu kto postrzałem rozwalił głowę294. Inne zdanie w tej kwestii miał
Ludwik Perzyna, który uważał wywoływanie potów za pomocne w takich chorobach
jak zaziębienie, katar, ból gardła czy zapalenie opłucnej. Zaznaczał on, że najlepsze są
lekkie poty, gdyż zbyt gwałtowne i silne mogą być niebezpieczne295. Pocenie mogły
wywoływać m.in. medykamenty sporządzone z bzu (herbatka, powidła)296.
Tak wyglądały zabiegi i lekarstwa związane z metodą lecznictwa humoralnego ma
jące doprowadzić do oczyszczenia organizmu pacjenta. Niekiedy były one używane
287
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wymiennie. Według Dykcjonarza, jeżeli kaszel był suchy, należało puścić krew, jednak
w przypadku wilgotnego kaszlu trzeba było wysuszyć źródło choroby i dać choremu le
karstwa na wymioty297. Proponowane zabiegi często też łączono ze sobą, co mogło
prowadzić do wielkiego spustoszenia w organizmie. Compendium Medicum Auctum tak
proponuje rozpocząć leczenie pleury: najprzód krwi puszczenie jest najpotrzebniejsze, z tej
strony z której ból dokucza i z powtórzeniem (...) wprzód jednak wziąć enemę. Wyomitorium
jest bardzo skuteczne, jako o tym wielu autorów pisze (...) Jeżeli dla pewnych przyczyn krew
puszczona być nie mogła, miast to stawiać bańki z pijawkami na rękach i nogach (...) Purganse nie służą aż na koniec choroby, które mają być w trunkach298.
W osiemnastowiecznych poradnikach znajduje odbicie także nauka o tzw. sygna
turach. Teoria ta, znana od czasów starożytnych, została rozwinięta i rozpropagowana
w XVI w. przez Paracelsusa. Jego zdaniem Bóg przygotował na każdą chorobę odpo
wiedni lek (arcanum). Aby ułatwić człowiekowi jego znalezienie, dał mu odpowiednie
znaki zewnętrzne (sygnatury). I tak np. liście nerkowate powinny leczyć dolegliwości
nerek, sercowate — choroby serca, szafran o barwie żółtej — żółtaczkę, a makówki
— bóle głowy. Czerwonych kamieni szlachetnych należało użyć w schorzeniach krwi
i krążenia299. Teorię tę nazywano medycyną sympatyczną. Warto przytoczyć fragment
rozprawy Ferdynanda Szweizera, którego poglądy zgodne były z nauką o sygnaturach.
Twierdził on, że nazwy ziół nie mają żadnej mocy, a ich cała siła kryje się w kształtach
bądź kolorach. Wszystko bowiem co się mieści wewnątrz nosi w sobie zewnętrzną postać
tego ukrytego i jak nasze ukryte zwyczaje można najczęściej śledzić ze znanych cech naszego
ciała, tak i zewnętrzne cechy roślin i oznaczenia ich wewnętrznej mocy mogą pouczać człowieka. (...) Pewnym jest, że gdzie istnieje jakieś zło lub choroba, tam rzeczywiście w bliskości
staje natura podsuwając właściwy środek, byśmy nie musieli żebrać ani długo szukać300.
W osiemnastowiecznych poradnikach znajdowały się porady, które nawiązywały
do medycyny sympatycznej. I tak w przypadku chorych migdałków polecano smaro
wać je olejkiem migdałowym301, zaś na plucie krwią i gruźlicę stosowano z kolei leki
o czerwonym kolorze, mogły to być owoce jeżyn gotowane w czerwonym winie302. Inny
poradnik zalecał w takim wypadku czerwone korale303. Na wszystkie choroby dolnych
dróg oddechowych najbardziej popularne z tej grupy leków były oczywiście płuca zwie
rząt. W Apteczce domowej autor radził: Płuca lisa dobrze w winie wypłukane i wysuszone,
subtelno na proszek utarte zapraw z cukrem304. Wspomniana teoria medyczna, choć
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z dzisiejszego punktu widzenia bezsensowna, na pewno była zdecydowanie mniej szko
dliwa dla organizmu niż zabiegi medycyny humoralnej.
Na kartach poradników znajdowały się także recepty, które bardzo silnie powiąza
ne były ze światem magicznych praktyk. Warto przypomnieć, że mimo iż samouczki
krytykowały kuracje zalecane przez wiejskie znachorki używające podejrzanych le
karstw o magicznym znaczeniu, same nie były całkiem wolne od tego typu zaleceń.
W Wiadomości ciekawej Pawła Biretowskiego znajdowała się np. taka oto porada na
suchoty: jajo świeże, kurze w urynie od tego, który na suchoty choruje o północy wzięte,
w garnuszku dobrze zaszpuntowanym twardo ugotować, a potem go szpikulcem z drzewa
brzozowego zrobionym pokłuć i w gniazdo mrówcze włożyć305. Innym popularnym lekiem
na choroby gardła był okład zrobiony z gniazda jaskółek. I choć Simon Tissot odma
wiał mu skuteczności306, to jednak większość autorów poradników polecała tę metodę.
Gniazdo jaskółcze ze wszystkim utłucz, waż z mlekiem słodkim przykładaj na gardło307. Na
tomiast według Compendium Medicum Auctum, przed podaniem mleka, które miało
pomóc przy pluciu krwią, należało najpierw zgasić w nim stalowy przedmiot308, zaś
papier maczany w mleku kobiecym i przykładany na głowę miał być skutecznym lekar
stwem w chorobach gardła309. Nawet Ludwik Perzyna, który był przeciwnikiem wszel
kich zabobonnych praktyk, w przypadku chorób języczka polecał trudny do wytłuma
czenia rytuał nakazujący, aby z samego czubka głowy długie pasmo włosów szarpnąć
niespodziewanie310.
Popularnością cieszyły się również tzw. leki obrzydliwe, czyli wszelkiego rodzaju
wydzieliny ciała ludzkiego i zwierzęcego, takie jak mocz, kał czy ślina. Lekarstwa tego
typu były używane od starożytności aż do końca XVIII w.311, jako iż w ówczesnej świa
domości istniało przekonanie, że w ten sposób można zohydzić chorobę i zmusić ją do
opuszczenia ludzkiego ciała. Pojawiało się więc m.in. takie oto lekarstwo: Weź łajno
wieprzowe, ususz go i utrzyj na proszek, daj tego proszku pić w trunku, jakim jest rzecz pewna i doświadczona, że już krwią pluć nie będzie312. Vademecum Medicum zalecało z kolei
nalewkę z łajna końskiego na pleurę313, a Promptuarium w przypadku anginy przepisy
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wało okład na szyję, w skład którego wchodzić miały psie odchody314. Autor Compendium Medicum Auctum okład na to samo schorzenie proponował zrobić z dziecięcego
kału i dodawał smrodliwy to sekret, kto zniesie, niech go zażyje315. Pozostałe wydzieliny nie
były używane w leczeniu chorób układu oddechowego. Dykcjonarz powszechny medyki
wspominał jedynie, że niektórzy leczą dychawicę moczem, ale on sam odradzał ten
sposób316.
Stosowanie zabobonnych praktyk w lecznictwie należy wiązać z ogólnymi tenden
cjami ówczesnego społeczeństwa do magicznego sposobu myślenia. Częsta nieskutecz
ność zwykłych leków zmuszała do szukania innych rozwiązań. Nie należy jednak zapo
mnieć, że w porównaniu z XVII w. w prezentowanych źródłach wątków magicznych
było dużo mniej317. W leczeniu dolegliwości układu oddechowego nie znajdziemy żad
nych formuł magicznych służących do zamawiania choroby ani zaleceń noszenia amu
letów. Istniało przekonanie, że jedyną korzyść z tych ostatnich czerpią szarlatani, któ
rzy je sprzedają318.
W poradnikach medycznych pojawiały się niekiedy lekarstwa, które miały służyć
do leczenia wszelkich chorób jednocześnie. Najbardziej znanym tego typu panaceum
była driakiew, inaczej teriak, cudowne antidotum i środek przeciwko wszelkim scho
rzeniom. Teriak, którego pochodzenie sięga czasów cesarza Nerona, składał się wiel
kiej liczby ingrediencji, z których najważniejsze były wino, miód, mięso ze żmij i opium.
Popularny w Europie teriak d’Aquina zawierał ponad 70 substancji, wśród nich 30 roś
lin działających nasennie319. W omawianych poradnikach medycznych znajdowały się
przepisy na rodzimą odmianę tego medykamentu. I tak w Vademecum Medicum zapisa
no recepturę driakwi domowej, której autor przypisywał taką samą skuteczność jak
słynnej driakwi weneckiej. Złożona z ponad 50 składników: roślinnych, zwierzęcych
i mineralnych, doprawiona winem i miodem, miała podziałać na rozliczne choroby320.
Pojawiały się też inne lekarstwa o szerokim zastosowaniu. Polewka z otrąb, polecana
przez Wiadomość ciekawą, miała służyć uleczeniu aż 17 rodzajów schorzeń, w tym m.in.
biegunek, kolek, łupieżu, kaszlu, ślinogórza, dychawicy, pleury i suchot321. Z kolei Ja
kub Haur podawał przepis na maść amerykańską, w skład której wchodziły oliwa,
wosk, kamfora, mastyks i żywica. Używana zewnętrznie pomagała w 23 dolegliwo
ściach, m.in. w dusznościach i kaszlu322.
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Jedynie Ludwik Perzyna nie popierał lekarstw–panaceów i pisał: nie masz na świecie
powszechnego, czyli na wszystkie choroby służącego lekarstwa. Czyliż mogą buty na jedno
kopyto robione wszystkim na świecie ludziom przydać się323.
Proponowane przez polskie poradniki teorie i metody lecznicze niewiele różniły się
od tych polecanych w wiekach poprzednich. Tam, gdzie korzystano z lecznictwa humo
ralnego (a zdarzało się to nadal często), można było jedynie bardzo osłabić organizm
pacjenta, zaś w chorobach układu oddechowego trudno dziś znaleźć jakiekolwiek racjo
nalne przesłanki do stosowania tej metody. Pozostałe teorie, mniej niebezpieczne, także
nie przynosiły oczekiwanych skutków i działać mogły jedynie na zasadzie placebo.
Z omawianych samouczków, najbardziej wolne od przesądów, choć całkowicie ich nie
pozbawione, były książki Simona Tissota i Ludwika Perzyny. Nie można tego powie
dzieć o innych poradnikach, nawet tych wydawanych pod koniec XVIII w.

VI. ZAKOŃCZENIE
W powyższym tekście starałam się przedstawić poziom medycyny i farmacji reprezen
towanej przez osiemnastowieczne polskie poradniki służące do samodzielnego radze
nia sobie z chorobą. Z braku wystarczającej liczby lekarzy i często z powodu wątpliwych
ich kompetencji w ówczesnej Rzeczypospolitej coraz większą popularność zyskiwały
wszelkie samouczki i kompendia wiedzy medycznej. Simon Tissot zalecał korzystanie
z tego typu wydawnictw i przestrzegał przed znachorami, których przyrównywał do
zwykłych przestępców: zbójca, który zabija pośród drogi zostawia przynajmniej sowity sposób bronienia się i ujścia niebezpieczeństwa. Trujący zaś który zdradza chorego zaufanie
i zabija go sto razy niebezpieczniejszy jest i zarówno kary godny324.
Po przeanalizowaniu materiału dotyczącego chorób układu oddechowego można
stwierdzić, że nie wszystkie poradniki poświęcały należytą uwagę opisom diagnostycz
nym i objawom omawianych dolegliwości. Część samouczków zupełnie pomijała tę
kwestię. Należy więc zastanowić się nad ich przydatnością dla laików. Książka zawie
rająca jedynie przepisy lekarstw nie jest pomocna w diagnozowaniu choroby. Jednak
wiele pozycji, m.in. Compendium Medicum Auctum, Dykcjonarz powszechny medyki,
Medyk domowy oraz książki autorstwa Ludwika Perzyny i Simona Tissota, usiłowało
sumiennie opisać symptomy i przebieg chorób. Mimo podjętych starań często nie roz
różniano jednak jednostek chorobowych. Pod nazwą ślinogórza mogła kryć się zarów
no angina, jak i krup czy szkarlatyna. Drobiazgowo opisywano zapalenie płuc, jednak
nie wyodrębniono jeszcze zapalenia oskrzeli. Jako oddzielne jednostki chorobowe au
torzy poradników traktowali także takie objawy jak plucie krwią czy kaszel. W części
zajmującej się diagnozowaniem i opisem choroby niewątpliwie najlepiej wypada ob
323
324
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szerny Dykcjonarz powszechny medyki. Choć nie wolny od błędów, jest jednak szczegó
łowy i reprezentuje najwyższy poziom wiedzy anatomicznej i fizjologicznej wśród oma
wianych wydawnictw. Przykładem wnikliwości może być wielostronicowy opis suchot,
z podziałem tej choroby na trzy okresy prowadzące do całkowitego wyniszczenia orga
nizmu.
Więcej miejsca poświęcały poradniki lekom i zabiegom medycznym. W tej kwestii
pomysłowość autorów często zdawała się być nieograniczona. Samouczki zaskakiwały
różnorodnością lekarstw, choć trzeba podkreślić, że przewagę zyskiwały płynne specy
fiki. Wywary, odwary oraz destylaty ziół i innych substancji zajmowały pierwsze miej
sce na liście proponowanych medykamentów. Taką samą różnorodnością cechowały
się składniki leków. Osiemnastowieczne poradniki zalecały zazwyczaj leki znane już
w starożytności i w średniowieczu, choć znajdziemy w nich też pewne nowinki me
dyczne, chociażby rośliny lecznicze pochodzące z Ameryki czy pierwsze leki chemicz
ne. Samuel Beimler tak argumentował wielorakość zalecanych specyfików: niech mi nie
ma za złe łaskawy czytelnik, że tu siła różnych lekarstw komunikuję, a to nie dlatego, żeby
które z nich nie miało być dobre, lecz iż pacjenci jedni takie, drudzy inne lekarstwa bardziej
lubią i jednym te, drugim owe bardziej służą, częścią, że na czas drugich nawet w ubogich
aptekach nie dostanie325.
Wśród tak szerokiej gamy leków, we wszystkich poradnikach można zauważyć
pewne powtarzające się zalecenia. W chorobach układu oddechowego proponowano
np. grupę ziół wykrztuśnych i rozrzedzających flegmę. Należały do nich m.in. ślaz,
podbiał, tymianek i oman. Zastosowanie znalazły także rośliny łagodzące, uspokajają
ce, przeciwgorączkowe i przeciwbólowe. To właśnie ta część lecznictwa warta jest naj
większej pochwały. W przypadku braku znajomości innych, silniejszych specyfików
pacjent najszybciej mógł zawdzięczać wyleczenie ziołolecznictwu. Mimo pewnych
omyłek i przypisywaniu nic nieznaczącym chwastom działania leczniczego, poradniki
zwykle reprezentowały tu wysoki poziom wiedzy ziołoleczniczej. Pamiętać też trzeba, że
była to wiedza wcześniejszych pokoleń, czerpana m.in. z renesansowych herbarzy. Tak
że stosowane owoce i warzywa mogły wzmocnić osłabiony organizm. Leki pochodzenia
zwierzęcego w świetle dzisiejszej wiedzy medycznej miały może mniej istotne działanie
lecznicze, lecz na pewno nie mogły zaszkodzić choremu. Przyjmowanie pewnych me
dykamentów mogło przynosić pozytywne efekty dzięki głęboko zakorzenionej wierze
w ich skuteczność. Zapewne było tak w przypadku wielokrotnie zalecanych płuc róż
nych zwierząt, co miało związek z zasadami medycyny sympatycznej. Zaskakuje także
wiara w działanie leków obrzydliwych, czyli odchodów zwierzęcych i ludzkich, które
stosowano zarówno doustnie, jak i miejscowo, w postaci smarowań czy płukań. Wielu
autorów poradników wierzyło także w skuteczność kuracji przeciwgruźliczej, w skład
której wchodziło przede wszystkim mleko i bulion z żab. Leki mineralne i chemiczne
stosowano rzadko i raczej ostrożnie. Warto zwrócić uwagę na to, że im poważniejsza
325
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choroba, tym bardziej skomplikowane, wieloskładnikowe lekarstwa. Wierzono, że
trudno dostępne i drogie ingrediencje uleczą poważne dolegliwości. To jeden z poważ
niejszych błędów osiemnastowiecznych poradników. Recepty złożone z kilkunastu
substancji i często długotrwały proces ich przygotowania wcale nie przynosiły oczeki
wanych rezultatów. Na tym tle nieźle wypadają prace Simona Tissota i Ludwika Perzy
ny. Stosunkowo skromny zestaw roślin i innych ingrediencji, często proste i nieskom
plikowane przepisy mogły zapewne przynieść pacjentom pewną ulgę. Obydwaj ci
autorzy zwykle kierowali się zasadą: najważniejsze nie szkodzić. Także Wiadomość ciekawa Pawła Biretowskiego, w której znajdują się jedynie leki pochodzenia roślinnego,
była wartościową pomocą dla chorych.
Jednak nawet te najwyżej oceniane przeze mnie wydawnictwa nie pozostawały
wolne od wiary w skuteczne działanie metod humoralnych. Nagminne puszczanie krwi
i stosowanie lewatyw występowały we wszystkich poradnikach. Ten rodzaj terapii,
wprowadzony przez Hipokratesa i spopularyzowany w średniowieczu, w osiemnasto
wiecznych samouczkach nadal stanowił jedną z podstaw lecznictwa. Między poradni
kami występowały oczywiście pewne różnice w częstotliwości i natężeniu zabiegów
oczyszczających ze szkodliwych humorów; najbardziej ostrożny okazał się w tej kwestii
Ludwik Perzyna.
Po gruntownym przeanalizowaniu osiemnastowiecznych polskich poradników me
dycznych można dojść do wniosku, że niewiele miały one wspólnego z najnowszymi
odkryciami ówczesnej medycyny. Poziom Apteczki lekarstw domowych czy Domowego
lekarstwa niewiele różnił się od Tajemnic Aleksego Pedemontana, których pierwsze wy
danie pojawiło się w XVI w. Trudno jednoznacznie ocenić ten typ literatury. Oprócz
często nieracjonalnych praktyk i zabobonnych przekonań, znajdziemy w nich rozsądne
zalecenia, które mogły łagodzić nawet poważne dolegliwości. Poradniki z drugiej poło
wy XVIII w. cechują się sensownymi wskazówkami w kwestii profilaktyki i dietetyki;
najbardziej radykalne metody lecznicze uległy też złagodzeniu.
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TERMINY MEDYCYNY OSIEMNASTOWIECZNEJ
POJAWIAJĄCE SIĘ W TEKŚCIE
album greacum — lekarstwo, którego podstawę stanowią psie odchody
ambra — woskowata substancja z wnętrza wieloryba
bezoar — koprolit, stwardniała wydzielina powstająca w żołądkach przeżuwaczy, przez
nagromadzenie niestrawionych resztek pokarmu
castoreum — strój bobrowy, substancja o silnym zapachu, wydzielana przez gruczoły
przypłciowe bobrów
compositia — leki złożone
driakiew, teriak — wieloskładnikowa odtrutka na trucizny i panaceum na wszelkie choroby
dychawica — astma
flebotomia — upust krwi
gargaryzm — płukanie
hemophtisis — plucie krwią
humory — cztery płyny: krew, flegma, żółć i czarna żółć
inflamacja — zapalenie
kataplazm — woreczek wypełniony półpłynną masą
kauterium, apertura — rana bądź wrzód, przez które miały się wydalać z organizmu
szkodliwe humory
koperwas — siarczan miedzi
krystery, enemy — lewatywy
merkuriusz — rtęć
nabrzmienie mandlów, czyli ślinnych jagód — zapalenie migdałków
olbrot — substancja znajdująca się w głowie kaszalota
pleura — zapalenie opłucnej
pneumonia, perypneumonia — zapalenie płuc
poty angielskie, potnica — grypa
purganse — lekarstwa przeczyszczające
puszczadło — narzędzie chirurgiczne służące do upuszczania krwi
simplicja — leki proste
suchoty — gruźlica płuc
szkarłatna febra — płonica, czyli szkarlatyna
ślinogórz, squinacja — choroby gardła, które charakteryzują się ropnym nalotem
sól angielska — siarczan magnezu
sól Glaubera — siarczan sodu
teoria humoralna — wywodzi się ze starożytnej Grecji. Według tej nauki w każdym
organizmie znajdują się cztery płyny (łac. humores). Choroba to zachwianie równowagi
ilości tych płynów, a leczenie zazwyczaj oznacza przywrócenie tej równowagi
temperamenty — typ osobowości determinowany przez przewagę jednego z humorów
transpiracja — uchodzenie zbędnych substancji tj. humorów przez pory
winny kamień emetyk — winnian potasu
womitoria — środki wymiotne
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Pomoc przy porodach
w Rzeczypospolitej w epoce
nowożytnej w świetle zielników
i poradników medycznych

T

roska o zdrowie i lęk przed chorobą były zawsze nieodłączną częścią życia człowie
ka. Przejawiały się w różny sposób i ze zmiennym natężeniem, lecz świadomie lub
nieświadomie ludzie ciągle ocierali się o zagadnienia związane z zachowaniem zdrowia
bądź leczeniem. Pierwsze zabiegi medyczne, które poznała ludzkość wiązały się z naro
dzinami człowieka. Najbardziej pierwotne instynkty, w tym chęć zachowania gatunku,
nakazywały też ludziom opiekę nad rodzącą kobietą i noworodkiem.
Początek epoki odrodzenia wraz z przeniesieniem uwagi na człowieka i jego potrze
by dał impuls do rozwoju medycyny. Czas oczekiwania na narodziny dziecka oraz jego
przyjście na świat stały się przedmiotem zainteresowania ówczesnych naukowców.
Okres ten przyniósł także pogłębione spojrzenie na „cierpiącą trudy rodzenia” kobietę.
Nakaz biblijny zawarty w Księdze Rodzaju — obarczę cię niezmiernie wielkim trudem
twej brzemienności w bólach będziesz rodziła dzieci1 — nabrał nowego znaczenia. Posze
rzenie wiedzy na temat przebiegu porodu dawało możliwość sprawowania skutecznej
opieki nad brzemienną i zwiększyło możliwość udzielenia jej pomocy, co prowadziło do
złagodzenia jej cierpień.
Próba odpowiedzi na pytanie, jaki był stan wiedzy medycznej z zakresu pomocy
przy odbieraniu porodów w Rzeczypospolitej w XVI i XVII w., stała się głównym celem
niniejszego artykułu. Zamiarem moim było uporządkowanie wiedzy na temat opieki
okołoporodowej, a także ukazanie zmian, jakie zaszły w tej dziedzinie na przestrzeni
omawianego okresu w zakresie teorii i praktyki. Pole badawcze stanowią zagadnienia
1
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związane z porodem, od wystąpienia czynności skurczowej macicy, urodzenia łożyska
i błon płodowych. Omówione zostaną porody fizjologiczne przebiegające prawidłowo,
jak też powikłane przeszkodami zarówno ze strony matki, jak i dziecka. Dotyczy to
m.in. zagadnienia chirurgicznego rozwiązania ciąży, porodów przedwczesnych oraz
tzw. ciąż przenoszonych.
Granice chronologiczne artykułu obejmą okres od początków XVI w., a dokład
niej od 1534 r., gdy w Krakowie ukazał się pierwszy polski druk dotyczący położnictwa,
do przełomu XVII i XVIII w. Od tego ostatniego momentu nastąpiła blisko 70–letnia
przerwa w piśmiennictwie położniczym, a impuls do powstania kolejnych dzieł z tej
dziedziny dało dopiero powstanie pierwszych szkół położniczych. Prace z końca
XVIII w. mają jednak nieco inny charakter, gdyż były pisane jako podręczniki, z prze
znaczeniem do wykorzystania w szkołach akuszeryjnych. W celu zaprezentowania
szerszego spojrzenia na niektóre kwestie przytoczono pewne przykłady z epoki średnio
wiecza, zaś by zweryfikować wiedzę nowożytnych położników, wykorzystano osiągnię
cia medycyny XX i XXI w.
Podstawę źródłową do badania zarysowanych wyżej zagadnień stanowią zielniki
i poradniki medyczne. Te prace, nazywane także herbarzami, były swego rodzaju ency
klopediami przyrodniczo–lekarskimi. Zawierały informacje z zakresu lekoznawstwa
i częściowo lecznictwa. Pierwszy polski druk o położnictwie jest częścią dzieła Stefana
Falimirza, zatytułowanego O ziołach i mocy gich, które zostało wydane w 1534 r. w Kra
kowie w drukarni Floriana Unglera. Nie jest to praca oryginalna, lecz stanowi stresz
czenie wydanego w Moguncji w 1485 r. herbarza Jochana Cuby pod tytułem Hortus
Sanitatis. Zielnik Falimirza nie jest jednak tylko tłumaczeniem, różni się od pierwowzo
ru układem materiału i indywidualizmem polskiego autora. We wstępie Falimirz pisze:
przetoż ta napierwsza była tego przyczyna, że wiele miast w tej to sławnej Koronie jako i indzie lekarzów i aptek mieć nie mogą. Snadź by się wiele zacnych ludzi, a Rzeczpospolitej
potrzebnych wyleczyło, ale i że porady lekarskiej nie mają muszą przed czasem schodzić
z tego świata2. Autor podjął więc pionierskie zadanie zebrania ówczesnej wiedzy me
dycznej, jego dzieło skierowane było do powszechnego użytku nie zaś dla lekarzy. Ziel
nik składa się z 13 traktatów, z których VII zatytułowany jest O rodzeniu człowieczem,
jako a któremi obyczajami płód z żywota matek swoich wychodzi na świat i tudzież o przygodach i o rozmaitych przypadłościach pań i niewiast, które miewają przy rodzeniu dziatek
swoich. I też o pomocach lekarskiemi rzeczami ku lekkiemu rychłemu porodzeniu i k temu
o sprawie i rządzeniu pań brzemiennych, tak przed porodzeniem jako i po porodzeniu. Ale
naprzód oznajmia rozmaite obyczaje rodzenia człowieczego. A najpierw którym obyczajem
płód w żywocie leży a wielą błonek bywa obleczon. Poprzedzono go krótkim wstępem,
w którym Falimirz zamieszcza kilka uwag o symptomach i przebiegu ciąży, opisuje jej
anatomię oraz sposoby ułożenia płodu w macicy. Wyróżnia także kilka rodzajów poro
du oraz daje zalecenia dla rodzącej i osób jej asystujących. Karta początkowa zawiera
2
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drzeworyt przedstawiający rodzącą położnicę, spoczywającą na stołku porodowym
w asyście kobiet. Inne drzeworyty przedstawiają ułożenie płodu w macicy. Ikonografia
okazała się tym cenniejsza, że opisy słowne zamieszczone w traktacie wyrażają zupełnie
inne wyobrażenie niż drzeworyty. Traktat daje bardzo interesujący i pełny obraz stanu
ówczesnej wiedzy. Problemów w ocenie jego przydatności nastręczy osoba autora,
o którym informacje są niepewne i bardzo skąpe. Liczni historycy, m.in. Ignacy Cho
dynicki, Ludwik Gąsiorowski, Aleksander Kremer, Stanisław Kośmiński, Maria
Chmielińska, są zdania, że z zawodu był botanikiem lub lekarzem albo też wykonywał
oba te zawody3. Nie powinno to podlegać dyskusji, gdyby nie fakt, że informacji tych
nie potwierdzają źródła. Analizując bowiem zielnik Falimirza oraz jego późniejsze re
dakcje w opracowaniu Siennika i Spiczyńskego, nie można natrafić na stwierdzenie,
które uprawniałoby do takiego domniemania. Potwierdzenia takiej tezy nie można
także doszukać się w nocie wydawniczej Floriana Unglera, który w innych wypadkach
zwykł wymieniać należne autorowi tytuły4. Podobnie wzmiankujący wielokrotnie Fali
mirza Marcin z Urzędowa (autor innego zielnika) nic nie pisze o jego zawodzie. Nie
wiemy zatem, skąd posiadał on informacje i czy były one poparte jego własnymi bada
niami, czy też powielał wiedzę Jochana Cuby.
Podobnie otwarta pozostaje kwestia pochodzenia autora omawianego zielnika. Lu
dwik Gąsiorowski5, a za nim Aleksander Kremer6 i Józef Rostafiński7 uważali, że był on
Rusinem, lecz nie podali na potwierdzenie tej hipotezy żadnych pewnych argumen
tów. Stanisław Kośmiński8 i Józef Oettinger9 identyfikują go ze Stefanem z Poznania,
który w latach 1535 i 1537 uzyskał stopnie naukowe w Akademii Krakowskiej. Obaj
autorzy nie podają jednak, na jakiej podstawie wysnuli takie wnioski. Jedyne pewne
informacje, jakie zatem posiadamy o Falimirzu, to fakt, że żył w pierwszej połowie
Por. I. Chodynicki, Dykcyonarz uczonych Polaków, Lwów 1833, t. 1, s. 141 i n.; L. Gąsiorowski,
Zbiór wiadomości o historyi sztuki lekarskiej w Polsce, Poznań 1893, t. 1, s. 228; A. Kremer, Pierwsze
zielniki polskie, [w:] Historia nauk przyrodniczych podług ustnego wykładu Jerzego Curviera, Wilno 1854,
t. 2, s. 204; S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący prócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce osiadłych dokładną bibliografię lekarską od czasów najdawniejszych aż
do chwili obecnej, Warszawa 1883, s. 116; Encyklopedia powszechna S. Orgelbranda, t. 5, s. 285;
M. Chmielińska, Polska bibliografia zielarstwa za okres od początku wieku XVI do roku 1940, Warszawa
1954, s. 33; Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1964, t. 3, s. 571.
4
Por. Aemilius Macer de herbarum virtutibus..., auctore Simone a Lowicz artium liberlium magistro,
Kraków 1532.
5
L. Gąsiorowski, op. cit., t. 1, s. 228.
6
A. Kremer, op. cit., s. 204.
7
 J. Rostafiński, Nasza literatura botaniczna XVI wieku oraz jej autorowie lub tłumacze, [w:] Pamiętnik
Akademii Umiejętności w Krakowie, Wydział Matematyczno–Przyrodniczy, Kraków 1888, t. 14, s. 169.
8
S. Kośmiński, op. cit., s. 116.
9
 J. Oetinger, Rys dawnych dziejów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego od założenia tegoż
w r. 1364, aż do reformy dokonanej przez Komisję Edukacyjną w roku 1780, [w:] Rozprawy i sprawozdania z posiedzień wydziału filologicznego Akademii Umiejętności, Kraków 1872, t. 6, s. 183–424.
3

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 281

6/25/09 12:50:28 PM

282

Bożena Zaborowska

XVI w. oraz że był związany z dworem Jana z Tęczyna — co potwierdza dedykacja
zielnika. Nie wiadomo jednak, jaką pełnił tam funkcję. Jerzy Chrystian Arnold10 twier
dzi, że był pisarzem i zaufanym Jana Tęczyńskiego, łączyły go też bliskie kontakty z wy
dawcą zielnika Florianem Unglerem, gdyż pisze o nim „mój miły Florian”. W związku
z nielicznymi informacjami o autorze tekst traktatu O rodzeniu dziatek należy przyjąć
„z dobrodziejstwem inwentarza”, a ocena zawartych w nim informacji pozostać musi
niepełna.
Kolejne dwa zielniki, które powstały w XVI w., tzw. zielnik Hieronima Spiczyń
skiego wydany w 1542 r. i Marcina Siennika wydany w 1568 r., są właściwie nowymi
redakcjami herbarza Falimirza. Ich zawartość została nieco inaczej podzielona, a po
szczególne części ułożono w innej niż u Falimirza kolejności. Traktatowi O rodzeniu
człowieczem odpowiada w dziele Spiczyńskiego rozdział pt. Xięgi siódme mające w sobie
naukę jako brzemienne panie sprawować się mają nosząc płód. Jako się też ku rodzeniu
i przy rodzeniu rządzić. Podobnie zatytułował tę część Siennik. Począwszy od Lelewela,
wielu badaczy zauważało podobieństwo treści wszystkich wspomnianych zielników.
Ostatecznie ich porównanie przeprowadził Józef Rostafiński w rozprawie Porównanie
tak zwanych zielników Falimirza, Spiczyńskiego i Siennika, gdzie wykazał, że różnią się
one tylko w nielicznych fragmentach11. Kolejny badacz polskiego piśmiennictwa me
dycznego Michał Zieleniewski, porównawszy je, napisał Wszelkie późniejszych naszych
zielnikarzy traktaty jak się naocznie z porównania Spiczyńskiego i Siennika z Falimirzem
przekonaliśmy, są naśladowniczem powtórzeniem Falimirza12. Autor ten zaznaczył jednak
w innym miejscu, że Siennik nie był prostym powtarzaczem Spiczyńskiego, lecz go w wielu miejscach poprawił, uczyniwszy przez to swój wkład w nauce położniczej o wiele jaśniejszym i zrozumialszym13. Podobnie jak w przypadku Falimirza krytykę dzieł Spiczyńskie
go i Siennika utrudnia nikła wiedza o osobach autorów. Historiografia przypisała im
miano lekarzy i botaników. Jan Szostak po szczegółowym przebadaniu informacji do
stępnych w źródłach na ich temat nie znalazł jednak potwierdzenia tej tezy. Podobnie
więc jak w przypadku Falimirza nie ma pewności, czy wiedza zawarta w zielnikach była
poparta badaniami własnymi autorów. W przypadku kolejnych redakcji nie miałoby to
tak dużego znaczenia, gdyby nie fakt sporych różnic między zielnikami. Nie wiadomo,
czy są one wynikiem weryfikacji, czy pomyłki.
Omówione zielniki zachowały się w postaci starodruków i od XVI w. nie były
wznawiane. W latach 50. XX w. w tygodniku „Położna” wydrukowany został duży
fragment zielnika Falimirza wraz z reprodukcją drzeworytów14. Jest to jednak tylko
 J. Ch. Arnold, De monumetis historiae naturalis Poloniae ad finem saeculi XVI, Warszawa 1818,
s. 26.
11
 J. Rostafiński, Porównanie tak zwanych zielników Falimirza, Spiczyńskiego i Siennika, Kraków 1888.
12
M. Zieleniewski, Zarys rozwoju nauk lekarskich w Polsce, Warszawa 1958, s. 57.
13
Ibidem, s. 75.
14
L. Grabowiecka, Pierwszy polski druk o położnictwie, „Położna” 1951, nr 11, 12, 13, 14.
10
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część traktatu, a ponadto sposób modernizacji języka zaproponowany przez opracowu
jącą przedruk Lidię Grabowiecką nie oddaje w pełni tekstu oryginalnego. Dlatego
w badaniach posłużono się dostępnymi starodrukami. Stan ich zachowania pozostawia
wiele do życzenia, dlatego zaistniała konieczność korzystania z wielu wydań i kompilo
wania tekstu z kilku dostępnych egzemplarzy. Ponieważ zawartość treściowa wszyst
kich trzech zielników jest prawie identyczna, w toku narracji przytaczane będą cytaty
wg herbarza Falimirza.
Kolejnym źródłem wykorzystanym w tekście był poradnik Nauka ratowanie położnic autorstwa Andrzeja Glabera, nazywanego Andrzejem z Kobylina (wydany w 1541 r.
w Krakowie). Nie zachował się żaden egzemplarz tego dzieła, mimo iż miało ono jesz
cze dwa wydania w 1589 i 1618 r. Książka znana jest tylko z not bibliograficznych i już
Gąsiorowski i Zieleniewski nie mogli natrafić na jej zachowane egzemplarze. Pierwszy
z nich twierdzi, że posiadał ją w swojej bibliotece dr Karol Soczyński15. W Bibliografii
Polskiej Karol Estreicher zamieścił z kolei informację o tym, że istniał ścisły związek
między poradnikiem Glabera a traktatami położniczymi w zielnikach.
Podobnie jak poradnik Piotra z Kobylina nie zachowało się do naszych czasów inne
źródło zasługujące na wspomnienie. Okoliczności jego powstania wydają się bardzo
interesujące: autorkami były Dorota Sybilla, księżna na Legnicy i Brzegu, oraz jej na
dworna akuszerka i powiernica — Małgorzata Fuss. Poradnik ten został zatytułowany
Prosta rada dla niewiast ciężarnych i rodzących, a także i w innych słabościach szczególnie
na wsi do użytku. Wydana przez dwie małowiedzące niewiasty i wydany w Brzegu Śląskim
w 1620 r. po polsku i po niemiecku. Gąsiorowski16, który czerpie o nim informacje
z „Gazety Wielkiego Księstwa Poznańskiego”, zaznacza, że był on rozdawany bezpłat
nie, co uznaje za wielką osobliwość. Choć nie można przeprowadzić oceny i weryfikacji
zawartych w tym dziele informacji, to jednak warto podkreślić, że była to pierwsza tego
typu praca — napisana przez osobę praktykującą przy łóżku pacjenta, a więc oparta na
własnych doświadczeniach. Prosta rada dawałaby zatem pewną wiedzę o obowiązującej
wówczas praktyce. Fakt, że autorki rozdawały swoją książkę za darmo, sugeruje, że
krąg jej odbiorców mógł być dość szeroki. Ponieważ jednak umiejętność czytania nie
była wtedy powszechna, nie należy tego przeceniać.
W tym samym czasie w Krakowie (1624 r.) został wydany jeszcze jeden poradnik
o tematyce położniczej, autorstwa Piotra Cziachowskiego, zatytułowany O przypadkach białych głów brzemiennych. Nie jest to praca zbyt obszerna, zajmuje 34 karty in 4°.
Na uwagę zasługuje zwłaszcza część dotycząca przebiegu ciąży, w której autor omawia
wiele chorób i interesujących terapii. Praca napisana jest dość prostym językiem i wy
daje się, że podobnie jak Prosta rada dla niewiast kierowana była do szerszego kręgu
odbiorców. Piotr Cziachowski pisał też swoje dzieło opierając się częściowo na wła
snych doświadczeniach, ponieważ był lekarzem nadwornym Zygmunta III.
15
16

M. Zieleniewski, Zarys..., s. 70.
L. Gąsiorowski, op. cit., t. 1, s. 353.
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Również Jakub Kazimierz Haur część swojego poradnika gospodarczego zatytuło
wanego Skład albo składnice znakomitych sekretów oekonomiey ziemiańskiej (wyd. 1693 r.)
poświęcił zdrowiu kobiety. Jego dzieło składa się z 30 traktatów, z których 25 nosi tytuł
O białogłowskich lekarstwach na różne ich niemocy. Nie jest jednak w całości poświęcone
położnictwu, zaś znaczną jego część stanowią zalecenia dotyczące leczenia, pielęgno
wania i karmienia noworodków. Fragment dotyczący ciężarnej zawiera głównie infor
macje o postępowaniu w czasie porodu i połogu.
W miarę potrzeb sięgnięto także po poradniki o charakterze ogólnym i te zielniki,
w których nie ma oddzielnych traktatów położniczych. Znalazło się wśród nich dzieło
Marcina z Urzędowa, zatytułowane Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i innych rzeczy to jest lekarstw należących księgi dwoje, wydane w Krakowie
w 1592 r., oraz herbarz Szymona Syreniusza Zielnik herbarzem z języka łacińskiego zowią
to jest opisanie własne imion kształtu przyrodzenia skutków i mocy ziół wszelakich. Zielniki
te dostarczyły głównie informacji na temat stosowanych w schorzeniach ciążowych
lekarstw i sposobów ich przyrządzania.
Porady dla ciężarnych i akuszerek znajdują się także w poradnikach o charakterze
ogólnym. Zawierają one zazwyczaj zalecenia profilaktyczne oraz uwagi, jak postępować
w najczęściej spotykanych powikłaniach, i informacje o sposobie przyrządzania odpo
wiednich lekarstw. Zaliczyć tu można m.in.: Lekarstwa domowe dla poratowania zdrowia ludzkiego z 1687 r. i Compendium Medicum, wydane anonimowo na Jasnej Górze
w 1707 r.
Przechodząc do omówienia literatury przedmiotu, należy przede wszystkim zazna
czyć, że wymienione zielniki i poradniki stały się obiektem badań lekarzy i historyków
już w XIX w. Szczególne zasługi położyli tu Ludwik Gąsiorowski, autor czterotomowej
pracy Zbiór wiadomości do historii sztuki lekarskiej w Polsce, Józef Rostafiński, Stanisław
Kośmiński, a przede wszystkim Michał Zieleniewski, któremu zawdzięczamy Notatki do
historii akuszerii w Polsce, wydane w 1860 r.17 Ich prace, podobnie jak dzieło Franciszka
Giedroycia Źródła biograficzno–bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce18,
zachowują ciągle duży walor poznawczy i stanowią często jedyne źródło wiedzy o me
dycznym piśmiennictwie nowożytnym. Wiele informacji przynoszą prace z pogranicza
etnologii i antropologii Henryka Biegeleisena i Józefa Jaworskiego oraz późniejsze
chronologicznie, lecz o podobnym charakterze, teksty Jędrzeja Kuchowicza19. No
wożytną medycynę charakteryzują także rozprawy Stanisława Sokoła, dotykające

M. Zieleniewski, Notatki do historii akuszerii w Polsce, „Tygodnik Lekarski” 1860, nr 48, 49, 50.
F. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa
1911.
19
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929; idem, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927; J. Jaworski, O przesądach i zwyczajach ludu naszego
dotyczących pomocy dla rodzących oraz opieki nad noworodkiem, Warszawa 1904; S. Kośmiński,
op. cit.
17
18
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m.in. aspektów chirurgicznych w położnictwie20. Historii polskiej akuszerii wiele arty
kułów poświęcili piszący w dwudziestoleciu międzywojennym Witold Braurer oraz
późniejszy autor Zbigniew Filar21. Szczególnie cenny jest artykuł tego ostatniego o po
mocy położniczej w Polsce. W ostatnich latach kilka prac nowożytnej medycynie po
święcił Wiktor Piotrowski22. Nie należy także zapominać o dwóch dużych opracowa
niach historii medycyny. Pierwsza z nich pod redakcją Tadeusza Brzezińskiego zawiera
spore fragmenty pióra Eugeniusza Sieńkowskiego, traktujące o położnictwie23. Druga
Bronisława Seydy — Dzieje medycyny w zarysie24 — dotyczy postępów nowożytnej dia
gnostyki oraz rozwoju położnictwa i chirurgii. Pozostaje jeszcze omówić monografię
Edmunda Waszyńskiego Historia położnictwa i ginekologii w Polsce25. Jest to jedyna tego
typu praca, choć niestety niepozbawiona wad. Jej autor — lekarz (ginekolog położnik)
— zbyt łatwo weryfikuje poglądy nowożytnych medyków oraz swą uwagę przenosi
głównie na osiągnięcia dziewiętnastowiecznej medycyny.
Obok chirurgii położnictwo jest najstarszym działem medycyny. Od zarania dzie
jów potrzeba pomocy położniczej narzucała się samoistnie i dyktowana była nie tylko
chęcią ulżenia rodzącej, ale też troską o życie dziecka, co było wyrazem przymusu za
chowania gatunku. Z racji swego charakteru działalność położnicza przez długie wieki
pozostawała w rękach kobiet. One same doświadczały bólu rodzenia i przeżywały zwią
zany z nim strach, co szczególnie predestynowało je do udzielania pomocy akuszeryjnej
w swoim najbliższym otoczeniu oraz przekazywania zdobytej wiedzy i doświadczenia
następnym pokoleniom. Początkowo w pomocy położniczej niemałą rolę obok empirii
odgrywały także działania z pogranicza magii. Z racji intymności, tajemniczości i wraż
liwości psychicznej kobiety akuszeria była podatna na wpływy zaklęć i czarów. Magia
z nią związana przejawiała się m.in. w używaniu amuletów, posążków bóstw i innych
tajemnych przedmiotów oraz mikstur i napojów. Były one stosowane w bezpłodności,
dla spędzania płodu oraz w chorobach kobiecych.
W działalności położniczej liczyło się jednak przede wszystkim pomyślne urodzenie
dziecka. Od najdawniejszych czasów wiedziano, że zależało to od pozycji kobiety w cza
S. Sokół, Medycyna w Gdańsku w dobie odrodzenia, Wrocław–Warszawa 1960; idem, Historia Chirurgii w Polsce, Wrocław–Warszawa 1960; idem, Historia gdańskiego cechu chirurgów1454–1820,
Wrocław–Warszawa 1960.
21
W. Braurer, Polskie piśmiennictwo położnicze XVIII wieku, Poznań 1934; Z. Filar, Pomoc położnicza
w Polsce przed założeniem szkół położnictwa, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 1959, t. 19,
nr 12; Z. Filar, Szkic historyczny początków położnictwa, „Położna” 1951, nr 56 i 1952, nr 1; idem,
U kolebki polskiego położnictwa klinicznego, „Położna” 1975, nr 2–3.
22
W. Piotrowski, Medycyna polska epoki kontrreformacji (1600–1764), Jawor 1996; idem, Medycyna
polskiego renesansu, Jawor 1995; idem, Polska medycyna oświeceniowa, Jawor 1997; idem, Szkice historii polskiej medycyny, Jawor 1997.
23
Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 1995.
24
B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1997.
25
 E. Waszyński, Historia położnictwa i ginekologii w Polsce, Wrocław 2000.
20
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sie porodu: stojącej, kucającej lub leżącej, która wpływała na ustalanie się główki
w kanale rodnym. Rękoczyny ułatwiające poród lub odejście łożyska narzucały się sa
moistnie, w sposób intuicyjny np. przez potrząsanie brzuchem czy uciskanie go lub
pociąganie za pępowinę. Niepowodzenie i komplikacje porodowe często przypisywano
działaniu sił nadprzyrodzonych.
Najstarszych udokumentowanych wiadomości na temat płciowości kobiety do
starcza odnaleziony w XIX w. papirus z Kahun, zwany też papirusem ginekologicznym,
pochodzący z XXII w. p.n.e. Wynika z niego, że Egipcjanom był już w tym czasie znany
związek przyczynowo–skutkowy między stosunkiem płciowym a zapłodnieniem, znano
również długość trwania ciąży, wyjaśniano przyczyny bezpłodności u kobiet i u męż
czyzn, a nawet próbowano przepowiadać płeć dziecka. Służyła temu tzw. próba zbożo
wa, polegająca na codziennym zraszaniu własnym moczem przez ciężarną zasianych
ziaren pszenicy i jęczmienia. Jeśli najpierw zakiełkował jęczmień, miał urodzić się chło
piec, jeśli pszenica — dziewczynka. Próba ta, choć wydaje się obrzędem czysto magicz
nym, zawiera pewien aspekt hormonalny, którego wyjaśnienia podjął się w latach
30. XX w. Julius Manger26. Według niego zwiększona ilość hormonów w moczu ciężar
nej przyspieszała wzrost ziaren jęczmienia. Z zamieszczonego w omawianym papirusie
opisu macicy wynika też, że przemieszcza się ona w ciele kobiety ku górze; reminescen
cji tego poglądu można odszukać m.in. u Hipokratesa.
Kolejny ważny papirus — Ebersa — pochodzi z XVI w. p.n.e. Znajdujemy w nim
takie określenia jak srom, wargi sromowe, pochwa czy macica. Jedna z licznych przy
toczonych w nim receptur służących zapobieganiu ciąży mówi o cierniach akacji roz
tartych z daktylami i miodem, wprowadzonych z kłębkiem włókien bawełny do po
chwy. Kolce akacji zawierają środki, które są składnikiem obecnych dopochwowych
środków antykoncepcyjnych. Papirus wspomina także o odżywianiu płodu przez naczy
nia matki, wymienia krzesło porodowe, opisuje rękoczyny położnicze i sposoby ochro
ny krocza w czasie porodu27.
Wiadomości na temat starożytnej wiedzy położniczej i ginekologicznej zawiera
również Talmud. Odnajdujemy tu uwagę o zapłodnieniu: Płód powstaje z białego nasienia mężczyzny i czerwonego kobiety, z pierwszego powstają kości, wzrok i mózg z drugiego
mięśnie, skóra, włosy. Bóg Jahwe dodaje duszę, rozum, zmysły28. Talmud dość dokładnie
określa też długość trwania ciąży: 271–273 dni. Pierwsza Księga Mojżeszowa wymienia
pierwsze położne: Siphrę (Zefora) i Puę (Fua) oraz Rahelę i Thamarę. Zaleca rozkawa
lenie płodu, by ocalić życie matki, oraz wykonanie cięcia brzusznego na zmarłych ko
bietach, by ratować dziecko29.

26
27
28
29

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 20.
Cyt. za: ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 20–21.
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W starożytnej Grecji powstały dzieła Hipokratesa, które stanowiły podstawę wie
dzy położniczej aż do epoki odrodzenia. Siedem ksiąg Corpus Hipocraticum poświęco
nych jest położnictwu i ginekologii. Najważniejsza z nich: De morbis mulierum (O cho
robach kobiet) zawiera zarówno uwagi anatomiczne, jak i teoretyczne poglądy na
temat powstania zarodka. U Hipokratesa macica i pochwa stanowiły całość, uważał
on, że macica jest dwurożna: w prawym rogu dojrzewał płód rodzaju męskiego, w le
wym żeńskiego. Do zapłodnienia dochodziło w macicy w wyniku połączenia nasienia
żeńskiego (słabego), powstającego w mózgu i przemieszczającego się odpowiednimi
naczyniami (jajników Hipokrates nie znał), i męskiego (silnego). Gruczoły mleczne
opisane zostały nie jako gruczoły wydzielnicze, lecz jako narząd zbierający z organizmu
określony materiał, zaś płód miał oddychać i odżywiać się poprzez ssanie ściany maci
cy. Poród rozpoczynał się, gdy zmniejszała się ilość docierającego do płodu pokarmu.
Zwolennicy Hipokratesa uważali, że płód wydostawał się na świat siłą swych mięśni
— nie znano roli skurczów macicy. Miało to swoje określone konsekwencje i jeszcze
w XVII i XVIII w. przyczynę niepostępującego porodu upatrywano w wewnątrzma
cicznym obumarciu płodu (martwy płód nie mógł się rodzić własnymi siłami)30. Hipo
krates był też przekonany, że kości miednicy rozchodzą się w czasie porodu. Pogląd ten
obalił dopiero Andreas Vesalius (1514–1564) w dziele De humanis corporis fabrica,
wydanym w 1543 r.31
Prowadzenie porodu w starożytnej Grecji należało do położnych, jednak do trud
niejszych przypadków wzywano lekarzy. Według hipokratyków jedynym prawidłowym
porodem był ten z położenia główkowego (częścią przodującą była głowa dziecka).
Obowiązywała zmiana każdego nieprawidłowego położenia na główkowe. Obrót na
główkę wykonywano wstrząsając rodzącą; stosowano też odprowadzenie wypadnię
tych drobnych części płodu, znana była metoda rozkawalania płodu i pomoc w wydo
bywaniu łożyska. W pismach Hipokratesa wymienione jest przerwanie ciąży ze wzglę
dów leczniczych, co było zgodne z zasadą jego przysięgi: nie zalecę nikomu środków
spędzających płód, chyba że zachodzi konieczna ku temu potrzeba32.
Kolejnym autorem starożytnym był Saranos z Efezu. Działał on w Rzymie za pano
wania cesarzy Trajana (98–117) i Hadriana (117–138 r. n.e.) Większość jego dzieła
De arte absentia poświęcona była pomocy położniczej i opiece nad noworodkiem. Uło
żone zostało ono w formie pytań i odpowiedzi i przeznaczone głównie dla położnych.
Z Hipokratesem łączyło Saranosa często powtarzane wyznanie: lekarz musi znać granice
swojej mocy, gdyż tylko ten jest doskonałym lekarzem kto może rozróżnić sprawy możliwe od
niemożliwych33. De arte absentia podkreślała cechy dobrej położnej: takt, dyskrecję,
współczucie, a także spostrzegawczość i umiejętność udzielania pomocy w różnych
Historia medycyny, s. 179.
 E. Waszyński, op. cit., s. 23–24.
32
Ibidem, s. 24.
33
Cyt. za: Historia medycyny, s. 181.
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okolicznościach. Przeszkód porodowych Saranos upatrywał w zwężeniu miednicy; jako
pierwszy też wskazał na miednicę kostną jako przeszkodę porodową. Miednicowe uło
żenie płodu uważał za nieprawidłowe i opisał metodę obrotu na nóżki na żywym pło
dzie. Scharakteryzował instrumentarium potrzebne przy porodzie, m.in. wziernik po
chwowy i krzesło porodowe. Rękoczyny położnicze nakazywał wykonywać z wielką
łagodnością i po uprzednim naoliwieniu ręki i narządów płciowych rodzącej. Jako
pierwszy zwrócił też uwagę na ochronę tkanki krocza. Położnym zalecał troskę nie
tylko o życie matki, lecz także dziecka.
W medycynie rzymskiej znaczącą postacią był encyklopedysta Aulus Cornelius
Celsus (30 r. p.n.e. — 45 r. n.e.). W swym dziele De re medica opisał rozkawalenie
płodu martwego przy użyciu ostrego haka, ręczne wydobycie płodu oraz zmianę poło
żenia pośladkowego na stópkowe poprzez sprowadzenie w dół nóżek płodu. Celsusowi
przypisuje się powiedzenie, że położnica powinna być traktowana jak zraniony czło
wiek. W starożytnym Rzymie zawód położnej był stosunkowo wysoko ceniony, a kan
dydatkom do niego stawiano wysokie wymagania. Miały one być umiarkowane, zawsze
trzeźwe, dyskretne, zalecano, by pielęgnowały swoje ręce, umiały zachować zimną
krew oraz nie upominały się o zapłatę i nie ulegały zabobonom34.
Chylące się ku upadkowi Cesarstwo Rzymskie pociągnęło za sobą stojącą na wyso
kim poziomie naukę i kulturę, a także medycynę. Praktyczne nauczanie sztuki lekar
skiej pozostało żywe w południowej Italii w oparciu o tradycje rodzime sięgające jesz
cze czasów starożytnych. We wczesnym średniowieczu działał w Aleksandrii Paweł
z Eginy (635–690 r. n.e.), uznawany za pierwszego mężczyznę zajmującego się prak
tycznie położnictwem. W dziele O chorobach kobiecych odradzał obracanie płodu do
położenia na nóżki. Od czasu powstania i upowszechnienia jego pism obrót ten znik
nął z położnictwa na 1000 lat35.
W XI w. rozwinęła się w Salerno szkoła lekarska. Jako ośrodek świecki przyczyniła
się do rozwoju akuszerii. Położnictwem zajmowały się tam położne — żony i córki
wykładających w szkole nauczycieli (mulieres salernitanae), zaś do trudnych porodów
wzywano chirurgów36.
Zmiany w nauczaniu chirurgii i położnictwa przyniósł wiek XII. Kształcenie uni
wersyteckie pozostawało w tym czasie w rękach Kościoła, który niechętnie godził się
na medyczną (a w szczególności chirurgiczną i położniczą) działalność duchownych.
Stanowisko to zawierało się w stwierdzeniu „ecclesia abhorret e sanguine” — „Kościół
wystrzega się krwi”. Znalazło to wyraz w uchwałach soboru laterańskiego z 1139 r.
i synodu z Tours z 1163 r. — zabraniały one klerykom zajmowania się medycyną i wy
konywania zabiegów chirurgicznych oraz asystowania przy porodach37. Nauczanie chi
 E. Waszyński, op. cit., s. 25–26.
Ibidem, s. 26.
36
Historia medycyny, s. 186.
37
Ibidem, s. 188.
34
35
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rurgii było stopniowo rugowane z wydziałów lekarskich. Nastąpił podział na medycynę
zewnętrzną i wewnętrzną, a lekarzom zabraniano wykonywania krwawych zabiegów,
w tym odbierania porodów38. W ten sposób chirurgia i położnictwo przeszły w ręce
osób niewykształconych, jak łaziebnicy, golibrody i baby położne, i na wiele wieków
stały się ich rzemiosłem.
Odrodzenie przypomniało starożytne idee humanizmu i skierowało medycynę na
nowe drogi rozwoju. Wyznacznikiem postępu stała się anatomia, którą w nowej formie
zapoczątkował Leonardo da Vinci. Jako pierwszy na swoich rysunkach przedstawił ma
cicę „jednojamową” z płodem i łożyskiem oraz jego kosmkami. Tym samym znikło po
kutujące od czasów Galena przekonanie o dwurożnej czy raczej dwukomorowej maci
cy. Około 1500 r. Matheo de Grado po raz pierwszy użył nazwy jajniki (ovaria), choć
jeszcze wtedy utożsamiano je z kobiecymi jądrami39. Holenderski anatom Reqinier de
Graff odkrył w jajnikach pęcherzyki (pęcherzyki Graffa), które błędnie uznał za żeń
skie komórki jajowe. Drogę do poznania procesu zapłodnienia otworzyło odkrycie Ga
briela Falloppia, który zauważył jajowody łączące jajniki z macicą (tuba Falloppi)40.
Prekursorem postępu w medycynie stał się Andreas Vesalius, który w swym dziele
De humanis corporis fabrica wyraził pogląd o rozchodzeniu się kości miednicy w czasie
porodu. Stało się to podstawą zrozumienia istoty komplikacji porodowych spowodo
wanych wadami miednicy kostnej.
Natomiast przez całe odrodzenie położnictwo praktyczne pozostawało w rękach
kobiet, choć rozprawy naukowe na ten temat (poza nielicznymi wyjątkami) pisali męż
czyźni. Byli oni także wzywani w przypadku komplikacji, jakie mógł spowodować po
ród z położenia pośladkowego. W XVI w. przeważał pogląd o konieczności stosowania
w takim przypadku obrotu na nóżki, w przeciwieństwie do starożytności, kiedy domi
nował obrót na główkę. Zwolennikami obrotu na nóżki byli m.in. autorzy XVI–wiecz
nych podręczników położniczych Eucharius Rösslin (Ogród Róż, Wormacja, 1513 r.),
Ambroży Pare i Jacques Guilleman, którzy opisali ten zabieg w 1609 r. Guilleman sto
sował także metodę wydobycia płodu poprzez rozcięcie powłok brzusznych i macicy.
Początkowo dokonywał operacji tylko na kobietach zmarłych, później także żywych,
gdy poród nie posuwał się naprzód. Niestety niedoskonałości techniczne i nieznajo
mość aseptyki nie dawały jego pacjentkom szans na przeżycie. Natomiast jako pierwszy
określenia cięcie użył François Rousset w 1581 r. w dziele Nowa rozprawa o hysterioktomii albo o cięciu cesarskim. Mimo iż był on jedynie teoretykiem — nigdy nie wykonał
cięcia brzusznego — opisane przez niego postępowanie w czasie operacji zaważyło na
rozwoju chirurgii położniczej na ponad 300 lat. Rousset zalecał bowiem, aby po wydo
byciu z jamy macicy dziecka i popłodu pozostawić macicę, a zszywać jedynie otrzewną
i powłoki brzuszne. Według niego macica miała się zrosnąć samoistnie na skutek skur
38
39
40

Ibidem, s. 188.
Ibidem, s. 194.
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czenia się — takie postępowanie prowadziło nieuchronnie do krwotoku wewnętrzne
go i powstania ropnego zakażenia41.
Tradycja historiograficzna wspomina, że pierwszego pomyślnie zakończonego cię
cia cesarskiego na żywej kobiecie dokonał w 1500 r. szwajcarski kastrator świń Jakub
Neufer, na własnej żonie. Jednak ponieważ ten sam przekaz wspomina także, że ta
sama kobieta rodziła później bez komplikacji drogami natury jeszcze pięć razy, należy
uznać go za mało wiarygodny42. Pierwsze dobrze udokumentowane cięcie cesarskie na
żywej kobiecie, która wraz z dzieckiem przeżyła zabieg, przyniesie dopiero wiek XVII.
Dokonał go Jeremiasz Trauttmann w 1610 r. w Wittemberdze43. Jednak w XVI w. wo
bec niepowodzeń operacji położniczych Kolegium św. Kosmy44, zajmujące się naucza
niem chirurgów, zakazało ich przeprowadzania.
Omawiając osiągnięcia szesnastowiecznego położnictwa, należy także wspomnieć
o zasługach francuskiego chirurga Ambrożego Pare. Był on prekursorem obrotu na
nóżki, przypominał także zaniechaną od starożytności ochronę krocza oraz stosował
szycie uszkodzonej po porodzie tkanki krocza. Używał wzierników pochwowych45.
Wiek XVII przyniósł ważny wynalazek przydatny w rozwiązywaniu tzw. porodów
niepostępujących. Około 1630 r. pojawiły się w użyciu kleszcze porodowe skonstru
owane przez Hugo Chamberlana i – o podobnej budowie — kleszcze Jana Palfyna
z Gandawy. Przez pewien czas upatrywano w nich możliwość pokonania wszelkich
przeszkód porodowych46.
W okresie intensywnego rozwoju medycyny można było zaobserwować wzrastają
ce zainteresowanie kobietami trudniącymi się sztuką położniczą. Początek uregulowań
prawnych dotyczących wykonywania zawodu położnej nastąpił w XV w. W 1452 r.
wydano w Ratyzbonie pierwsze przepisy normujące pracę kobiet zajmujących się po
łożnictwem. W ślad za nimi pojawiły się następne w większych miastach Europy Za
chodniej (kolejne w Ulm w 1491 r.). Pierwsze przepisy legitymizowały zawód położnej.
Przyuczenie miało odbywać się pod okiem doświadczonych akuszerek, aż do czasu gdy
w ocenie „mistrzyni” adeptka uzyskała wystarczającą biegłość. Według przepisów mia
ło to trwać 3–4 lata. Prawo do uprawiania akuszerii dawał egzamin przed komisją,
której skład określała rada danego miasta. Zwykle w jej skład wchodził fizyk miejski,
chirurg (lub dwóch) i posiadająca uprawnienia położna. Po egzaminie nowa akuszerka
był zaprzysięgana w siedzibie sądu i otrzymywała zaświadczenie upoważniające ją do
prowadzenia praktyki. Natomiast na prowincji i w małych miasteczkach do trudnienia
Ibidem, s. 198.
 E. Waszyński, op. cit., s. 27.
43
Ibidem, s. 29.
44
Kolegium św. Kosmy powstało w 1311 r. jako szkoła chirurgiczna przy Bractwie św. Kosmy i Da
miana, zrzeszającym chirurgów paryskich. Kolegium miało prawo egzaminowania chirurgów i wyda
wania pozwoleń na wykonywanie zawodu w całej Francji.
45
Historia medycyny, s. 194–195.
46
 E. Waszyński, op. cit., s. 29.
41
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się położnictwem wystarczało świadectwo moralności wydane przez proboszcza danej
parafii47.
Osoby trudniące się położnictwem określano mianem baby, babki itp. Od połowy
XVI w. coraz częściej pojawiała się nazwa akuszerka (franc. accoucher — rodzić),
zwłaszcza w stosunku do osób posiadających uprawnienia do wykonywania zawodu
położnej.
Konieczność dalszego przygotowania do wykonywania zawodu wpływała na rozwój
położnictwa i zmuszała akuszerki do poszerzania swej wiedzy i umiejętności zawodo
wych. Już w XVI w. znane były nazwiska tych położnych, które zyskały uznanie środo
wiska medycznego i społeczeństwa. Jedną z nich była francuska akuszerka Louise
Bourgeois vel Boursier. W 1609 r. wydała w Paryżu podręcznik dla położnych pt. Spostrzeżenia. Podaje w nim szereg własnych obserwacji dotyczących położnictwa, zwłasz
cza porodów z położenia nóżkowego i twarzowego oraz krwotoków II i III trymestru
ciąży. Spostrzeżenia doczekały się kilku wydań w języku francuskim oraz tłumaczeń na
łacinę, niemiecki i holenderski, były też przez długie lata podstawowym źródłem wie
dzy dla francuskich akuszerek48.
Ważnym wydarzeniem, mającym duży wpływ na dalszy rozwój omawianego zawo
du i położnictwa, było zorganizowanie w 1640 r. w paryskim szpitalu przy Hotel Dieu
pierwszej szkoły położnych z oddziałem położniczym, przeznaczonej dla kobiet49.
Uczennice ćwiczyły tam pod nadzorem doświadczonych akuszerek. Praktyka była
skrócona do trzech miesięcy, ponieważ dziennie we wspomnianym szpitalu odbywało
się kilkanaście porodów. W szkole uczyły się nie tylko akuszerki, lecz także chirurdzy,
którzy interesowali się położnictwem.
Zróżnicowany był status społeczny położnych w krajach europejskich. I tak oddział
położniczy w Hotel Dieu z jednej strony osłabiał pozycję akuszerek w mieście, gdyż
w oddziale były one odsuwane od trudniejszych porodów, z drugiej strony zaś pozwalał
zdolniejszym z nich na zajęcie wyższej pozycji w mieście. Mogły one wejść do admini
stracji szpitala, wykładać położnictwo, publikować dzieła położnicze. Taką pozycję zdo
była między innymi Małgorzata du Tertre de Morde — przełożona położnych, nauczy
cielka położnictwa i autorka podręcznika dla akuszerek50.
Zasłużoną położną, której działalność wybitnie przyczyniła się do podniesienia wie
dzy położniczej w XVII w., była Justyna Sieguemündin, autorka innego kompendium
wiedzy dla położnych. Jako pierwsza opisała w nim ręczne wydobycie łożyska oraz

E. Matuszewska, Zarys historii zawodu położnej do XX wieku, „Ginekologia Polska” 1988, t. 59,
nr 9, s. 579.
48
Historia medycyny, s. 200.
49
Ibidem, s. 200.
50
Ibidem, s. 200.
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skomplikowany obrót płodu na nóżki z użyciem pętli, tzw. obrót Sieguemündin de la
Motte51.
Z czasem coraz więcej położnych francuskich, angielskich, niemieckich staje się
autorkami podręczników i traktatów o położnictwie. Dzieła te były oparte na własnej
działalności, wzbogacały wiedzę o sztuce położniczej i wpływały na jej rozwój. Również
rozpowszechnianie się instrumentów położniczych oraz usprawnianie technik wyko
nywanych zabiegów przyspieszało rozwój położnictwa.
Pomoc położnicza w Polsce w czasach pogańskich oraz później, po przyjęciu chrze
ścijaństwa, opierała się na medycynie ludowej, która przez długie stulecia była podsta
wową dziedziną lecznictwa, zwłaszcza wśród ludności wiejskiej. Medycyna ta wyrosła
na gruncie mieszaniny wierzeń pogańskich, religii chrześcijańskiej i prostej empirii.
Na obszarach zamieszkanych przez plemiona słowiańskie w każdej osadzie prakty
kował starzec, zwykle pasterz, lub kobieta w podeszłym wieku, zwana mądrą, do któ
rych zwracano się o poradę medyczną. Czasem owe „mądre” zaczęły zajmować się od
bieraniem porodów. Ich działalność zawsze jednak balansowała na granicy wiedzy
praktycznej i magii.
Wśród słowiańskich bóstw strzegących stanu małżeńskiego i niepłodnych kobiet
znana była Dziedzilla, zwana również Zizillą, Złotą Babą, Boginią Pęporzestwa. Pieczę
nad niewiastami rodzącymi sprawowała z kolei Lojoma lub Louma. Opiekowała się
również nowo narodzonym dzieckiem, okrywała je pieluchami i strzegła podczas ką
pieli. Płód w łonie matki miał natomiast za swego patrona Porońca, który strzegł przed
poronieniem i przedwczesnym porodem. Bóstwo to posiadało swój posąg na wyspie
Rugii i przedstawiało postać o czterech twarzach, co miało symbolizować cztery etapy
życia człowieka: dzieciństwo, młodość, wiek dojrzały i starość. Piąta twarz umieszczona
była na piersi posągu i wyrażała płód w łonie matki52.
Wiadomości dotyczące opieki nad kobietą rodzącą w średniowiecznej Polsce są
zdawkowe i mają zazwyczaj charakter oderwanych wzmianek w kronikach. I tak z kro
niki Wincentego Kadłubka wiemy, że żona Władysława Hermana, Judyta, przez długi
czas nie mogła zajść w ciążę. Zostało więc wysłane poselstwo do klasztoru św. Idziego
w St. Gilles, by uprosić dla niej płodność. Jeszcze przed powrotem owego poselstwa
księżna zaszła w ciążę i wkrótce urodziła syna — Bolesława Krzywoustego. Jednak
w następstwie powikłań zmarła w połogu53. Dużą wartość dokumentalną ma scena
narodzin Maryi w ołtarzu kościoła Mariackiego. Wit Stwosz oddał na nim wiernie
wnętrze izby mieszczańskiej z całym jej wyposażeniem podczas narodzin dziecka. Moż
na rozpoznać spoczywającą na bogatym łożu położnicę, położną odbierającą dziecko
od matki, służebną podającą rodzącej posiłek i dziewkę przygotowującą kąpiel dla
dziecka w drewnianej wanience. W głębi sceny na kominku gotuje się woda na kąpiel
 E. Waszyński, op. cit., s. 29–30.
Ibidem, s. 40.
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Z. Filar, Pomoc..., s. 505.
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w kociołku zawieszonym na haku nad ogniem. Wszystkie szczegóły utrwalone w tej
scenie oddają drobiazgowo wygląd sprzętów, ubioru położnicy, położnej i służebnych54.
To źródło jako chyba jedyne daje realny obraz interesującego nas zagadnienia.
Wśród przekazów pisemnych zachowały się informacje o Stanisławie Dowojnie
(zm. 1566) — staroście mereckim, parającym się amatorsko lecznictwem. Sprawował
on m.in. opiekę medyczną nad Barbarą Radziwiłłówną, lecząc ją z niepłodności55.
Z połowy XVI w. pochodzi także przekaz zachowany w herbarzu Bartosza Paprockiego
o żonie rajcy krakowskiego Jana Ulli, która w 1555 r. stała a Dokhtora zwłaszcza białogłowom w tych chorobach wielce była pomocna56. Na stan położnictwa w XVII w. rzuca
pewne światło fakt, że w 1640 r. Władysław IV wezwał do porodu swej żony Cecylii
Renaty położną z Wiednia57.
Niewiele jest przekazów na temat kształcenia położnych czy zinstytucjonalizowa
nych form opieki nad położnicą i noworodkiem. Pewnym wyjątkiem w tym zakresie był
fakt utworzenia przytułku dla rodzących kobiet i podrzutków. Inicjatywę taką podjął
biskup krakowski Pełka. W 1203 r. sprowadził z Wiednia braci zakonu Świętego Du
cha, zwanych Duchakami lub Braćmi Szpitalnymi, i osiedlił ich w miasteczku Sław
ków. W 1224 r. inny biskup krakowski Iwo Odrowąż przeprowadził zakon do Prątnika
pod Krakowem. Z kolei Jan Prandota z Białczewa przeniósł zakonników do Krakowa
i w 1224 r. powierzył im opiekę nad kalekami, ciężarnymi i porzuconymi dziećmi. Szpi
tal umieszczono w budynkach klasztornych przy kościele Świętego Ducha. Na murach
przytułku wypisany był napis: Niewinne dziatki od okrutnych rodziców porzucone żebrzą
litości. Szpital Świętego Ducha pełnił rolę przytułku — ubogie kobiety mogły tam ro
dzić lub przynieść urodzone dziecko i zostawić je u klasztornej furty58. Szpital prowadził
działalność o charakterze opiekuńczym, a pomoc medyczna była w nim udzielana
w znikomym zakresie. Przytułek zatrudniał mamki do karmienia podrzutków, którymi
mogły też być kobiety przebywające tam po urodzeniu dziecka. Charakter opieki szpi
talnej nad położnicą i jej dzieckiem determinowało ówczesne prawo, broniące sakra
mentu małżeństwa i surowo karzące rozwiązłość. Dziecko z nieprawego łoża było po
zbawione wielu praw, zaś na jego matkę spadało odium społeczne, dlatego niezamężne
kobiety wolały rodzić pokątnie. Niejednokrotnie też podejmowały próby pozbycia się
nowo narodzonego dziecka, porzucając je lub zabijając59.

Ibidem, s. 506–507.
R. Mienicki, S. Dowojno, Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1939–1946, t. 5, s. 358–359, F. Gie
droyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne..., s. 176–177.
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Cyt. za: L. Gąsiorowski, op. cit., t. 1, s. 354.
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L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 440–441.
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K. Antosiewicz, Opieka nad dziećmi w zakonie Świętego Ducha w Krakowie (1220–1788), [w:]
Z badań nad dziejami zakonów i stosunków wyznaniowych na ziemiach polskich, red. E. Wiśniowski,
Lublin 1984, s. 45–88.
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 E. Waszyński, op. cit., s. 54.
54
55

Digitalizacja i udostępnienie w internecjie finansowane w
ramach umowy 511/P-DUN/2016 ze środków Ministra
Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na
działalność upowszechniającą naukę

Fisciculi historici_ok.indd 293

6/25/09 12:50:29 PM

294

Bożena Zaborowska

Pierwsze wzmianki dotyczące szkolenia akuszerek na ziemiach polskich związane
były z działalnością żony księcia Brzegu i Legnicy — Doroty Sybilli. Wraz ze swą po
wiernicą i jednocześnie nadworną akuszerką Małgorzatą Fuss zorganizowała ona
w Brzegu Śląskim szkołę dla kobiet, które chciały zajmować się pomocą przy porodach.
Uczennice pobierały nauki właśnie u Małgorzaty Fuss. Nie wiadomo, jak długo trwało
szkolenie akuszerek i jaką miało formę, natomiast w trakcie nauki adeptki sztuki po
łożniczej mieszkały w oddzielnym, przystosowanym do tego domu i były na utrzymaniu
księżnej. Aby rozszerzać wiedzę położniczą, Dorota Sybilla i Małgorzata Fuss napisały
poradnik Prosta rada dla niewiast ciężarnych i rodzących... wydana przez dwie małowiedzące niewiasty. Został on wydrukowany po polsku oraz po niemiecku i był rozdawany
bezpłatnie. Po śmierci Doroty Sybilli w 1625 r. nikt nie kontynuował rozpoczętego
przez nią dzieła, upadło również szkolenie kobiet w zakresie położnictwa60.Ten epizod
w kształceniu położnych nie znalazł naśladowców przez kolejne 150 lat i miał jedynie
zasięg i znaczenie w skali lokalnej.
Przebadany materiał wskazuje, że wśród osób związanych zawodowo z niesieniem
pomocy położniczej decydowanie dominowały kobiety. Najliczniejszą grupę wśród
nich stanowiły babki porodowe. To głównie one sprawowały opiekę nad ciężarną i po
magały przy porodach. Kobiety te nie posiadały żadnego wykształcenia medycznego,
a swoje umiejętności zdobywały na drodze własnych doświadczeń. W swojej działalno
ści łączyły umiejętność leczenia ziołami ze sposobami „domowymi”. Ponieważ zakres
czynności wykonywanych przy porodzie był niewielki oraz nie były to zabiegi specjalnie
skomplikowane, większość kobiet mogła asystować przy porodach sąsiadek lub krew
nych. Babka porodowa zdobywała pierwsze szlify rodząc własne dzieci. Następnie edu
kacja położnicza odbywała się w kręgu rodzinnym i sąsiedzkim. Najczęściej matka po
magała przy porodzie córek, krewnych, kuzynek. Następnie, gdy zdobyła już
doświadczenie, była proszona o pomoc przez sąsiadki, a w sprzyjających okoliczno
ściach mogła zdobyć w okolicy swoisty rozgłos. Z czasem wzywano ją do coraz większej
liczby porodów. Zarysowaną tu grupę położnych niezwykle trudno uogólnić i scharak
teryzować. Nie sposób niemal określić, jak kształtowały się wynagrodzenia domowych
akuszerek. Za swoją pomoc często nie otrzymywały wynagrodzenia w tradycyjnej for
mie — najczęściej były to podarunki w naturze, a niejednokrotnie musiała im wystar
czyć prosta wdzięczność młodej matki. Należy też przypuszczać, że większość porodów
odbywała się w takiej właśnie rodzinno–sąsiedzkiej asyście.
Jako zawodowa wyspecjalizowana grupa położne pojawiają się dopiero od XVIII w.,
gdy powstały szkoły kształcące akuszerki. Jednak już wcześniej działały osoby zawodo
wo trudniące się położnictwem, rekrutujące się najczęściej z biedoty miejskiej lub z ro
dzin związanych z ówczesną medycyną. Były wśród nich żony, córki i wdowy po cyru
likach, balwierzach i chirurgach. Znajdujemy ślady ich działalności w Poznaniu, gdzie
A. Cekański, Położne na Śląsku do XX wieku, [w:] Zawód położnej na ziemiach polskich w XIX i XX
wieku, red. B. Urbanek, Katowice 2004.
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na terenie parafii św. Marcina w 1569 r. było 20 położnych, a w 1590 r. siedem w całym
Poznaniu61. Na ślady zorganizowanej pomocy położniczej natrafiamy też w połowie
XVI w. w Gdańsku. Magistrat opłacał trzy położne w latach 80. XVI w. Położne Elż
bieta Meier i Małgorzata otrzymywały w 1571 r. po sześć florenów kwartalnie, a kilka lat później Marta Worprecht i Ortia po 15 florenów kwartalnie. W 1616 r. aku
szerka miejska obowiązana odbierać porody patrycjuszek otrzymywała 100 grzywien,
tj. 2830 gramów srebra rocznie. Wynagrodzenie położnych w Gdańsku stopniowo
wzrastało i w 1630 r. najstarsza z nich otrzymywała 30 marek kwartalnie, dwie pozosta
łe po 20 marek. Do obowiązków położnych miejskich należało nie tylko asystowanie
przy porodach. Występowały one także w charakterze biegłych sądowych. W 1589 r.
położna Elżbieta wydała orzeczenie o dziewictwie, a w 1592 r. inna położna została
wezwana do złożenia świadectwa, czy dziecko urodzone 24 tygodnie po zawarciu związ
ku małżeńskiego mogło być w pełni wykształcone62. Akuszerki występowały jako biegłe
sądowe także w sprawach o dzieciobójstwo. Liczono się z ich opinią, gdyż posiadana
przez nie wiedza i doświadczenie pozwalały dość precyzyjnie określić na podstawie
oględzin martwych szczątków noworodka, czy w danym przypadku mogło dojść do
morderstwa. Zeznania biegłych często przesądzały o losie oskarżonej. Pozytywne świa
dectwa położnych ocaliły od kary śmierci Feskę Jaczkową ze Lwowa (1654 r.) i służącą
z Zębrzyc sądzoną w Krakowie (1694 r.). Zaś w 1681 r. w Krakowie świadcząca w spra
wie Zofii ze Zwierzyńca położna Zofia Koźnicka podważyła zeznania oskarżonej63, co
doprowadziło do skazania. Odnajdujemy też ślady działalności położnych miejskich
w Gdańsku. W 1709 r. w czasie epidemii magistrat opłacał położne, które zajmowały
się kobietami ciężarnymi chorymi na dżumę. Za swoją pracę otrzymywały 150 groszy
tygodniowo. Miasto opłacało również mamki karmiące sieroty po zadżumionych64.
Aby uzyskać posadę akuszerki miejskiej, nie wystarczało samo doświadczenie za
wodowe. Według obowiązujących przepisów wydanych w Ulm w 1491 r., akuszerka nie
mogła być osobą karaną, która miała już własne dzieci, powinna być zdrowa, sprawna,
życzliwa, dyskretna oraz wstrzemięźliwa. Wiek początkujących położnych oscylować
miał wokół 30–35 lat — były to więc kobiety dojrzałe, zamężne lub wdowy. Aby opu
ścić miejsce zamieszkania, położna miejska musiała uzyskać pozwolenie urzędowe.
W ciężkich przypadkach zobowiązana była do wezwania chirurga. Położne nie mogły
leczyć chorób wewnętrznych i spędzać płodu, miały natomiast obowiązek zawsze praw
dziwie świadczyć o przebytym porodzie65. Przed rozpoczęciem praktyki zdawały egza
min przed przedstawicielami zawodów medycznych. W Gdańsku położne składały
A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI i XVII wieku, Warszawa 1995, s. 98.
S. Sokół, op. cit., s. 226.
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A. Karpiński, Kobieta..., s. 332.
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Idem, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczpospolitej w XVI–
XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000,
s. 90.
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 E. Matuszewska, op. cit., s. 579–580; A. Cekański, op. cit., s. 97–98.
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przysięgę następującej treści: Przysięgam, że będę odwiedzać potrzebujące mojej pomocy
ciężarne, rodzące i położnice o każdej porze dnia i nocy, będę im służyła radą i pomocą niezależnie od ich stanu majątkowego, aby ocalić życie i zachować zdrowie matki i dziecka.
Będę zwracać pilną uwagę na to, aby nie doszło do zamiany dziecka, nie dopuszczę do obumarcia i spędzenia płodu. W przypadkach ciężkich i w niebezpieczeństwie życia będę dokładnie wypełniać zalecenia duchownych, lekarzy i chirurgów i nie zapomnę dokonać chrztu
dziecka. W razie wezwania mnie przez władze do więzienia będę spełniała swe obowiązki
bezpłatnie. Będę zgłaszała władzom wszystkie porody przedwczesne i odbywające się w podejrzanych okolicznościach, do których będę wezwana66.
Kolejną dużą grupą zawodową wiązaną z położnictwem były mamki — kobiety
zatrudniane do karmienia piersią noworodka, gdy stan zdrowia lub inne względy nie
pozwalały na to rodzonej matce. Zatrudniały je zarówno osoby prywatne, jak i magi
strat oraz instytucje dobroczynne. Magistraty dawały pracę w jednym okresie kilku
kobietom (1–4). Większe instytucje dobroczynne, jak np. krakowski szpital Świętego
Ducha, zatrudniały jednorazowo nawet 12 karmicielek. Mamki prywatne wyszukiwa
no w najbliższym sąsiedztwie. Miasta i szpitale zatrudniały kobiety, których dziecko
zmarło po porodzie, lub takie, które chciały zarobić dodatkowe pieniądze, godząc się
wykarmić drugie dziecko jednocześnie z własnym. Często były to samotne matki z nie
ślubnym dzieckiem, dla których pozyskane w ten sposób pieniądze stanowiły jedyny
dochód. Mamkami bywały także młode pensjonariuszki szpitali i przytułków. Zarobki
karmicielek zależały głównie od zasobności kiesy zatrudniającej je osoby lub instytucji
i co za tym idzie, były bardzo zróżnicowane (od kilku do kilkudziesięciu florenów —
150–1050 gramów srebra). Generalnie lepiej zarabiały mamki zatrudniane przez magi
straty i szpitale. Ponadto pensjonariuszki otrzymywały dodatkowo dach nad głową,
odzież i wyżywienie67.
Czynnikiem pogłębiającym supremację kobiet w nowożytnym położnictwie było
powierzanie zakładów położniczych zarządowi Kościoła. Zakaz przelewania krwi (także
w czasie operacji leczniczych) i oglądania nieosłoniętego kobiecego ciała zamykał za
konnikom dostęp do zgłębiania tajników położnictwa. Jednak mimo to można zaobser
wować przejawy działalności mężczyzn na polu sztuki akuszeryjnej. W 1521 r. odbierał
porody w kobiecym przebraniu lekarz Voytes (Veit). Za swoją nielegalną działalność
został spalony na stosie68. Poradniki i zielniki często zalecają konsultowanie leczenia
z lekarzem, balwierzem lub cyrulikiem. Stąd łatwo wysnuć wniosek, że przedstawicieli
tych trzech zawodów można było spotkać przy łóżku rodzącej. Lekarz mógł także wspie
rać babkę porodową w prowadzeniu ciąży: Zasię jestliby brzemienna niewiasta miała
w macicy, abo w progu członka tajemnego jakie obrażenie, to jest wrzód, bolączkę, abo zranienie bolesne. Tedy ma być wezwan umiejętny balwierz, abo doktor iżeby radę mądrą przed
Cyt. za: S. Sokół, op. cit., s. 226.
A. Karpiński, Kobieta..., s. 97–101.
68
 E. Waszyński, op. cit., s. 54.
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czasem rodzenia mogła ona pani wziąć zdrowie na swe niedostatki członków przerzeczonych69.
Jedynym autorem, który w poradniku daje świadectwo swej praktyki lekarskiej,
jest Piotr Cziachowski. Doradza on babkom, aby gdy zajdzie taka potrzeba, korzystały
przy porodzie z pomocy lekarza: nigdy sobie nie dufając i drugą sobą brały, ba i trzeciego
i czwartego doktora przyzwawszy70.
Lekarz, chirurg, balwierz lub cyrulik uczestniczyli w skomplikowanych porodach
zakładając kleszcze, lub pomagając w czynnościach, które wymagały użycia siły fizycz
nej. Balwierz był także wzywany, by upuścić rodzącej krwi: nigdy razem siła krwi nie
puszczaj, do tego zawsze człowieka umnego i rozumnego miej ze sobą71, zabieg ten uważano
za niebezpieczny dla ciężarnej. Uciekano się do pomocy chirurga lub cyrulika, gdy za
chodziła konieczność wykonania cięcia cesarskiego na zmarłej kobiecie, by ratować
dziecko. Należy jednak przypuszczać, że pomimo posiadanej wiedzy i umiejętności
mężczyźni nie czuli się specjalnie pewnie przy łóżku rodzącej. Cziachowski w swym
poradniku wielokrotnie podkreśla, że kobiety asystujące przy porodach są biegłe w wy
konywanym przez siebie zawodzie, i zawsze, nawet w zagrażających życiu przypadkach,
liczył się z ich zdaniem. Do pierwszej przyczyny przystąpić nikt nie chciał w tak prędkim
i nagłym razie, bo niewiastki ochraniały żywego płodu72 — cytat ten odnosi się do sytuacji,
gdy babki położne odradzały lekarzom radykalnych działań mających ocalić życie ro
dzącej. Mimo obecności lekarzy górę wzięła opinia babek porodowych. Cziachowski
zachęcał przy tym akuszerki do zgłębiania wiedzy medycznej. Uważał, że dobra współ
praca między położną (posiadającą praktykę i umiejętność porozumienia z pacjentką)
a lekarzem (z jego znajomością fizjologii ciąży oraz środków farmakologicznych) może
znacznie podnieść poziom pomocy położniczej. A tak już mile niewiastki obaczyć możecie, że siła wprzód na nauce i na doświadczeniu dobrym należy, do czego iż nie mało czasu
trzeba nawzajem sobie pomożem jeśli co umiecie, abyśmy miłując bliźniego, którego widzimy
w onym niewidzialnym lekarzu na wszystkie wieczności żyć mogli73. Jednak babki niechęt
nie widziały pomoc mężczyzn przy porodzie. Źródła powtarzają świadectwa, że w prze
dłużającym się porodzie zwlekały one z wezwaniem chirurga czy lekarza, licząc przede
wszystkim na własne umiejętności.
Opieka nad ciężarną wzmagała się, gdy zbliżał się koniec ciąży i przewidywany ter
min porodu. Już u Falimirza znajdujemy wskazówki, kiedy można się go spodziewać:
Pospolity, a zwyczajny czas zlężenia jest dziewiąty miesiąc. Albowiem dziewiątego księżyca
wypełnionego zlężenie przychodzi. A tak około czterdzieści niedziel od poczęcia przychodzą

69
70
71
72
73

S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. IV, k. 294.
P. Cziachowski, O różnych przypadkach białogłów brzemiennych, Kraków 1624, rozdz. 11, k. 24.
Ibidem, k. 24.
Ibidem, k. 25.
Ibidem, k. 25.
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(...) znaki na brzemienną niewiastę, które pokazują rychłe porodzenie dziecięcia74. Oblicze
nia te były dość dokładne, bowiem w przeliczeniu 40 tygodni daje dziewięć miesięcy.
U Falimirza znajdujemy też pogląd, że nie tylko dzieci urodzone w terminie mogą być
zdrowe i w pełni rozwinięte. Noworodka urodzonego w siódmym miesiącu ciąży uwa
żano za zdrowego i zdolnego do przeżycia. Jednak te, które urodziły się w ósmym mie
siącu ciąży, najczęściej umierały75. Nie do końca wiadomo, skąd u Falimirza takie prze
konanie. Największe szanse na przeżycie miały bowiem dzieci urodzone jak najbliżej
prawidłowego terminu rozwiązania. Zbliżający się poród zwiastować miały następujące
symptomy: Naprzód przychodzą około dymion i też około pępka boleści, takież czy w krzyżu
przy tym zapalenie, ckliwość i nadymanie żywota, słabizna: gdy ty znamiona przychodzą na
brzemienną niewiastę ukazują rychłe porodzenie76.
Jeszcze przed pojawieniem się pierwszych skurczów kobieta mogła przygotować się
do porodu poprzez rozmaite zabiegi. Służyły one głównie zmniejszeniu późniejszego
bólu i przyspieszeniu akcji porodowej. Już na dziesięć dni przed planowym terminem
powinna ciężarna do wolnej łaźnie chodzić i tam z brudu się wierzchniego omywszy ma
siedzieć w wannie ciepłej wodzie do samego pora, która woda ma być przyprawiona z temi
zioły odmiękczającemi: jako ślaz, rumień woniący, ogrodny wysoki ślaz, róża czerwona
z której na wsiach kmiotówny wieńce wiją, zowią ją po łacinie ibiscus k temu też kłaść Mercurialem (jest ziele w aptece), nastrzeg, a to wszystko ziele warzyć do wanny i na każdy dzień
na noc miałoby się naparzać po pas brzemienna pani77. Taka kuracja nie była jednak od
powiednia dla wszystkich kobiet. Dla niewiast słabego zdrowia przewidziane były jedy
nie okłady na nogi, uda, biodra i narządy rodne z zalecanego wyżej wywaru78. Kąpiele
i okłady działały odprężająco i uspokajająco. W zielniku Falimirza znajdujemy zalece
nia dotyczące przygotowania krocza do zbliżającego się porodu. Obejmowały one na
wilżanie i zmiękczanie tkanek. W tym celu należało olejki migdałowy, rumienkowy, fijołkowy, z tłustościami kokoszemi, kaczemi, gęsiemi, a tymi rzeczami mazać dymiona i koło
wszystkiego miejsca tajemnego79. Podobne zalecenia znaleźć można także we współcze
S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. II, k. 291.
Abowiem dziewiąty księżyc jest prawy, a sprawiedliwy czas porodzenia. Aczkolwiek się przygadza i siódmego księżyca zlężenie, które bywa zdrowe dzieciątko. Ale ósmego księżyca które się dziatki rodzą, pospolicie, a rzadko ma pochybić, aby miało żywo zostać — wspomina Falimirz; ibidem, traktat VII, cap. II,
k. 291.
76
Ibidem, traktat VII, cap. II, k. 291.
77
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 294–295.
78
Jestliby która pani będąc z przirodzenia mdła nie mogła tak często parzenia znosić w wannie tedy uwarzywszy to ziele w wodzie przyczyniwszy lnianego nasienia maczać w tej wodzie ciepłej gąbkę albo chustę,
a często prze ćwierć godziny na dymiona i na nogi to jest na udy na biodra i na miestce tajemne przykładać
naparzając odwilżając cieła i k temu żyły a po takowym osuszeniu naparzaniu otarłszy i osuszywszy miestca mokre mazać zawsze przirzeconemi olejki i tłustościami kokoszemi, gęsimi i też kaczemi. Dymiona, biodri, krzyże i około fortki wychodzenia płodu, dobrze mazować; ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
79
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
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snych poradnikach dla ciężarnych. Następnie herbarz zalecał: gdy widzisz niewiastę
przyrodzenia barzo suchego, a k temu macicę suchej: nie szkodzi i owszem silną pomoc i pożytek daje wpuszczać precz w macice takie tłustości80. Taki preparat należało wprowadzać
do pochwy na kłębku bawełny i usunąć po trzech godzinach. Przygotowaniu do porodu miała także służyć odpowiednia dieta. Już miesiąc wcześniej nie należało jeść rzeczy
zimnych, kwaśnych, gorzkich. Gdyby jednak ciężarna nie potrafiła sobie ich zupełnie
odmówić, powinna spożywać je w małych ilościach, a następnie jeść rzeczy neutralizujące ich działanie81. Kobieta spodziewająca się rychłego porodu powinna także zadbać
o dobre wstawianie się główki dziecka w kanale rodnym, w tym celu: ma pani brzemienna lekko pochadzać schylając się często ku ziemi jakoby co miała zbierać z ziemie, a potem
często postawać i to często czynić abowiem takowe rzeczy sprawiają łacniejsze i krom boleści
rodzenie82. Tego rodzaju łagodna gimnastyka mogła być bardzo pomocna dla osiągnięcia zamierzonego celu. Szybkiemu rozwieraniu się szyjki macicy i przyspieszeniu porodu miały również służyć wcześniejsze okadzania sporządzone z ambry i galia muscata
rozpalonych na węglu, nad którymi miała stawać ciężarna83.
Falimirz widział także związek między wystąpieniem u ciężarnej zaparć w ostatnim
okresie ciąży a przebiegiem późniejszego porodu. Aby go nie przedłużać, należało pożywać w jedzeniu takowych potrawek które by jej żywot miękczyło, a wolne stolce czyniły jako
są jabłko z masłem, cukrem smażone, a naprzód godzinę przed inszemi karmiami jedzone,
a po tym czystego wina białego, nie kwaśnego na to się ma napić. Też k temu figi po ranu i na
noc po kleiku jedzone są dobre84. Zalecane przez autora środki mogą faktycznie mieć
działanie rozluźniające i przeczyszczające, jednak związek między zaparciami a trudnym porodem jest wątpliwy.
Po wystąpieniu pierwszych skurczów brzemiennej nie kładziono od razu do łóżka.
Początkowo zachęcano ją do swobodnego przechadzania się po izbie, wchodzenia
i schodzenia po schodach, a także zalecano jej wstrzymywanie oddechu. Gdy skurcze
się nasilały, należało wezwać babki porodowe, które miały towarzyszyć kobiecie aż do
rozwiązania. Baby miały zadbać, aby — gdy nasilą się skurcze — rodząca usiadła na
krześle porodowym. Był to niski stołek z wydrążonym siedziskiem. Kobieta miała na nim
przyjąć pozycję kuczną z głową pochyloną ku dołowi: Pani siedzieć ma na takowym stolcu,
który by był po tym sprawiony. To jest aby się na nim wznak trochę głową nakłoniła, a nie
prawie leżała, od ziemie nie mało ma być podniosły, a w pośrodku wydłubany, dla pomocy
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
Naprzód przed czasem rodzenia przez cztery niedziele kazać się wystrzegać wszelkich rzeczy szkodliwych w jedzeniu, które jej we zdrowiu szkodziły jako zimnych, gorzkich, kwaśnych i inszych. Jestliby się od
nich wydzirżek nie mogła, tedy po trosze ma pożywać. A po tym jakie lekarstwo słuszne brać, albo w piciu,
albo w jedzeniu , aby jej ono jedzenie rzeczy szkodliwej i dzieciątku nie szkodziło; ibidem, traktat VII, cap.
IV, k. 295.
82
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
83
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
84
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 294.
80
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rozmaitej85. Izba, w której przebywała brzemienna, miała być ciepła, należało także pa
miętać, by w czasie gorącego lata zapewnić w pomieszczeniu lekki przewiew: Przy tym
czasu innego w ciepłą wolno izbę ma być wwiedziona ku rodzeniu niewiasta. Lecie zasię barzo
gorących dni nie ma być bronion jeśli wiatr z którego by mogła uchłodzenie mieć86. Powyższe
zalecenia znajdują odzwierciedlenie w obecnej praktyce położniczej, zaś opisany przez
Falimirza stołek porodowy powraca obecnie do wyposażenia sal porodowych.
Towarzyszące rodzącej babki miały zadbać, by poród postępował szybko i bez kom
plikacji, oraz rozweselać i pocieszać położnicę. Rodząca powinna zjeść posiłek wzmac
niający jej siły. W skład takiego posiłku miała wchodzić polewka z kapłona, cielęcia
lub wołu, konfekty różane, fiołkowe i mioduczane oraz wino87. Dużą wagę przywiązy
wano do samopoczucia położnicy — akuszerka starała się ją pocieszać, uspokajać,
a także zapewniać, że urodzi syna, co zwykło poprawiać samopoczucie rodzącej88. Po
łożna powinna potrząsać i poruszać stołkiem, na którym siedziała ciężarna, aby odpo
wiednio ułożyć dziecko do porodu, a także ręcznie korygować ułożenie płodu, pamię
tając wcześniej o dobrym naoliwieniu skóry rąk. Obowiązkiem babki porodowej było
przynaglanie położnicy do wyrabiania skurczów partych poprzez powstrzymywanie od
dechu, kichanie i natłuszczanie dróg rodnych. Jednak akuszerka powinna pamiętać, że
można to robić dopiero wtedy, gdy główka dziecka znalazła się już w kanale rodnym.
Wcześniejsze zmuszanie kobiety do parcia jedynie niepotrzebnie ją osłabiało89. Rów
nocześnie ze skurczami babka miała przez powłoki brzuszne uciskać dno macicy , aby
tym samym przyspieszyć poród i wypchnąć dziecko na zewnątrz. W odpowiednim mo
mencie położna powinna także przebić pęcherz płodowy — rozdrapując go paznok
ciem albo rozcinając nożyczkami90. Choć taki zabieg stosowany jest również obecnie,
to jednak zawsze obowiązuje zachowanie środków bezpieczeństwa i zasad aseptyki.
Przebijanie pęcherza płodowego brudnymi rękami lub nieodkażonymi narzędziami
mogło doprowadzić do zakażenia.

Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
Ibidem, traktat VII, cap. V, k. 292.
87
Przitym gdy już ciężka niewiasta przichodzi ku samemu porodzeniu tedy ma być posilona jaką dobrą potrawką, a takież też trunkiem dobrym wina, albo muszkateli dobrej, konfekty różanymi, fiołkowymi, mioduczanymi,
citrynaty i inszymi serdecznymi rzeczami, któreby w sobie nie miały kwaśności radnej, ani zaciśnienia żył, ale
odmiękczenie żywota i lekkie zagrzewanie, a to jest polewka tłustego kurczęcia, abo kapłona młodego z cielęcia
tłustego i z mięsa wołowego polewka jest dobra takim paniom; ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 294.
88
Też baba ma pilno wszytko do paniej brzemiennej baczyć, a onę upominać i pocieszać słowy miełemi,
a zwłaszcza obiecując i tusząc jakoby syna miała urodzić, abowiem barzo rade o tym słyszą brzemienne
panie; ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 295.
89
Też w tym ma być baba roztropna, aby paniej rodzącej nie przynękała w pracowanie wielkie przed czasem niźli się dziecię ku wyszciu wydaje; ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 295.
90
Baba natychmiast paznogty swemi ma ono znienagła drapnąć, roztargnąć, abo wyciągnąwszy trochę
między palce wziąwszy nożyczkami abo nożem rozerżnąć onę błonkę, za czym popłyną wilgotności, a potym
snadnie plod wynidzie; ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 296.
85
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Falimirz uważał, że przebicie pęcherza płodowego przyspiesza wyjście płodu dzięki
nawilżaniu płynem owodniowym kanału rodnego. Jednak gdyby mimo odejścia wód
poród nie postępował, przyczyn należało upatrywać w zbyt suchych drogach rodnych
i aby przyspieszyć poród: ma baba wziąć oleyku liliowego, albo choć samej oliwy i wlać
ciepło w miestce, a wszakoż jaje wszytko to jest białek z żółtkiem barzo dobrze temu służy
tam na miestce wpuścić dla odwilżenia drogi, a tim snadniej płód wychodzić mógł. Kichanie
przi tym ma być czyniono91. Środki te uważano za skuteczne również, gdy dziecko miało
dużą głowę i w związku z tym wolno się rodziło.
Noworodka odbierała położna i po odcięciu i podwiązaniu pępowiny sznurkiem
jedwabnym oddawała go pod opiekę innych niewiast towarzyszących przy porodzie
— to do ich obowiązków należało dokonanie obmycia i powicia dziecka.
Poród nie kończył się jednak wraz z przyjściem dziecka na świat, był to kres jedynie
drugiej jego fazy. Kolejnemu, a zarazem ostatniemu etapowi — urodzeniu łożyska
i błon płodowych — zielniki poświęcają dużo miejsca. Wydaje się, że można by to po
wiązać z częstym na tym etapie występowaniem powikłań. Jeśli jednak trzeci okres
porodu przebiegał prawidłowo, babka porodowa odbierała łożysko pociągając za sznur
pępowinowy, dbając jednocześnie o to, by nie pozostał w macicy żaden jego frag
ment.
Łożysko, które przez dziewięć miesięcy żywiło dziecko, otaczane było swego rodza
ju szacunkiem. Nie było zwyczajnie wyrzucane, lecz zakopywano je pod progiem cha
łupy lub pod drzewem, aby nie zostało poszarpane przez domowe zwierzęta92.
W opisany wyżej sposób przebiegała większość porodów. Zygmunt Filar podkreśla,
że dotyczyło to w XVI i XVII w. nawet 98% porodów93. Jednak pomimo iż w stosunku
do pozostałych 2% przebiegających z komplikacjami ówczesna medycyna była niemal
bezsilna, lista środków i zabiegów zalecanych przez zielniki i poradniki w takich przy
padkach jest bardzo długa. Choć wiedza na temat przyczyn komplikacji była dość sze
roka, to jednak ówcześni lekarze rzadko potrafili zastosować odpowiednie środki za
radcze.
Przeszkody porodowe można podzielić na trzy grupy: przeszkody ze strony matki,
ze strony płodu i czynniki zewnętrzne Wśród tych ze strony matki autorzy zielników
i poradników wymieniają zbyt małą macicę94, nie zwracają za to zupełnie uwagi na
znaczenie miednicy kostnej, która tak naprawdę może być przyczyną trudności poro
dowych. Z jednej strony uznają za utrudnienie porodowe zbyt młody wiek matki (mniej
niż 12 lat), lecz nie wiążą go bezpośrednio z budową jej ciała95. Falimirz zwraca uwagę
Ibidem, traktat VII, cap. IV, k. 296.
Z. Filar, Pomoc..., s. 522–523.
93
Idem, Szkic historyczny..., „Położna” 1951, nr 56, s. 2.
94
Ciężkie rodzenie częstokroć na matki przychodzi dla rozmaitych przyczyn (...) z strony matek, naprzód
dla małości i ciasności macice; S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. III, k. 292.
95
Trzecie (przeszkody) dla poczęcia w barzo młodych leciech , jako się czasem przygadza, aczkolwiek
radko przed dwunastym rokiem może począć; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 292.
91
92
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na owrzodzenia pęcherza lub macicy — być może chodzi tu raczej o torbiele lub guzy
wywołujące bóle brzucha96. Znaczenie dla przyszłego porodu miała mieć także tusza
ciężarnej. Poród mógł być ciężki, gdy niewiasta z przyrodzenia jest mdła, nieduża albo
zimnego, a nazbyt suchego, abo nazbyt tłustego ciała i przyrodzenia97. Trudniejszy zdawał
się poród u pierwiastki niż u wieloródki, a także u kobiety rodzącej córkę — synowie
rodzili się szybciej i bez bólu98. Nie bez znaczenia dla przebiegu porodu był też charak
ter brzemiennej. Kobieta barzo lękliwa abo gniewliwa sama przymnażała sobie cierpień,
albowiem dla tych przyczyn wszytkich namienionych ciężko matki rodzić muszą, a dla samego gniewu niewiasta nie posiedzi na jednym miestcu, ale jej wszytko niewczas, a tak z miestca na miestce biega, a tym ciężkości sobie przymnaża99. Można było spodziewać się szczę
śliwego rozwiązania, gdy ogólny stan zdrowia przyszłej matki był zadowalający:
A wszakoż ona niewiasta jest przy tym siły dobrej, oddychania mocnego, niezaduszliwego,
a k temu dziecię w żywocie czerstwie się rusza masz pewną nadzieję dobrego końca a pociesznego w częśliwym porodzeniu. Zasię, która niewiasta przy rodzeniu mdleje, zimne kropie
na nią występują, puls u rąk prętki, a same z dziecięciem nie czerstwa, złe a śmiertelne bywają takowe znaki100. Przebieg rozwiązania można było też wnioskować z przebiegu
wcześniejszych porodów101. Postęp akcji porodowej mógł być zależny od umiejscowie
nia bólu: boleści, kóre są niżej pępka przy rodzeniu takie nic szkodliwe nie bywają, a to ie
płod takowemi boleściami nie hamuje się długo w żywocie i owszem co rychlej pospiesza na
świat102. Należało się spodziewać poważnych komplikacji, gdy łożysko odklejało się od
ściany macicy jeszcze przed urodzeniem dziecka103. Powodowało to krwotok śmiertelny
dla matki i płodu.
Zła dieta i niewłaściwy styl życia przyszłej matki mogły zaważyć na czasie i jakości
porodu. Problemów powinny spodziewać się matki spożywające w ostatnich tygo
dniach ciąży pokarmy kwaśne lub bardzo aromatyczne — ponieważ miały powodować
Czwarte (przeszkody) dla zewrzedzenia miechierza, który leży pod macicą i też dla owrzodzenia jelit
matczynych. Albowiem dla boleści tych to członków macica z nimi cierpi a stąd boleści i ciężkości przy
porodzeniu być muszą; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 292.
97
Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 294.
98
Pospolite iż zawsze dziewka z większą ciężkością przychodzi ku rodzeniu, a syn zawżdy lżej i łacniej;
ibidem, traktat VII, cap. III, k. 293.
99
Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 294.
100
Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 292.
101
Znamię niełacnego rodzenia jest pierwszego dzieciątka ciężkie i wtorego i trzeciego barzo bolesne rodzenie. Abowiem już tak każde z boleściami i z wielkiemi ciężkościami, będą przychodzić, a to dla zwyczaju
przeszłego ciężkiego rodzenia; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 293.
102
Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 293.
103
Znak ciężkiego rodzenia strony secundiny to jest łożyska a to gdy nie richło wychodzi z niewiasty, albo
twarda jest ku łacnemu urywaniu, albo zasię dla nazbyt łacnego wychodzenia i dla miękkości, cienkości
tego łożyska. Albowiem richłe i prętkie urywanie łożyska czyni trudność rodzenia słusznego, a to zalewaniem płodu wilkościami krwawemi, które się były zebrały około tego łożyska; ibidem, traktat VII, cap. III,
k. 293.
96
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przemieszczanie się macicy ku górze, co opóźniało rozwiązanie104. Oczekująca narodzin
dziecka kobieta mogła obawiać się powikłań, jeśli dręczyły ją smętek abo niemoc, albo
głód jedzenia, abo takież niedostatek, a wielkie pragnienie picia, k temu pracą, a niespanie105.
Chcąc uniknąć problemów, należało wystrzegać się zimnych kąpieli w szóstym miesią
cu ciąży oraz mycia się w wodzie, w której gaszono żelazo106.
Przeszkody porodowe mogły także być spowodowane przez płód. Niebagatelną rolę
odgrywała wielkość dziecka. Dziecko duże lub z dużą głową miało rodzić się wolno.
Najważniejszym jednak czynnikiem była pozycja płodu w macicy. Za prawidłowe, nie
powodujące zagrożenia uważano jedynie następujące ułożenia główkowe: Dzieciątko
siedzi w żywocie, a skurczywszy się, rączki ściągnąwszy między noszki, głowką przychyliwszy
się ku kolankom tak iż jednym okiem na jednym kolanem, a drugim okiem na drugie kolanko
przytula się, a tak nosek między kolanka wchodzi. Grzbietem ku żywotowi, a usty ku grzbietowi matczynemu leży skurczywszy się w kłębek107. Ikonografia dołączona do zielnika
Falimirza przedstawia jednak obraz zgoła inny niż przedstawiony opis. Dziecko w ma
cicy przedstawione jest z wyprostowanymi nogami i rękami ułożonymi wzdłuż ciała, co
stoi w sprzeczności z cytowanym opisem.
Wszystkie pozostałe ułożenia (poza główkowym) uważane były za nieprawidłowe.
Ryciny przedstawiające złe ułożenie dziecka w macicy zamieszczone w zielnikach uka
zują wyraźnie jedynie część przodującą: ręce, jedną lub obie nogi, kolana, plecy, po
śladki. Pozostała część ryciny zazwyczaj odbiega od rzeczywistości. Warto jednak za
uważyć, że Falimirz, Spiczyński i Siennik rozpoznawali kilkanaście nieprawidłowych
ułożeń płodu: stopkowe, poprzeczne, poprzeczne z wypadniętą rączką, miednicowe;
jednak wiedza ta znajduje odzwierciedlenie jedynie w opisach, nie zaś w ikonografii.
Za najgroźniejsze i śmiertelne uważano ułożenie miednicowe. Nie spotyka się nato
miast wzmianek o przodującym łożysku jako przeszkodzie porodowej i o tzw. urodzo
nych w czepku, czyli o noworodkach, które przeżyły poród z przodującym łożyskiem
i w związku z tym uważane były za wyjątkowych „szczęściarzy”.
Ważną wskazówką dającą pogląd na stan wiedzy ówczesnej medycznej jest fakt, że
za przyczynę utrudnionego porodu uważano wewnątrzmaciczne obumarcie płodu:
Abowiem taki płod, ani ruszać, ani obrocon łacno być nie może ku wyszciu abo wyciągnieniu. Podobnie dziecko słabe lub chore, które pomocy sobie żadnej dać nie może ku richłe-

Gdyby niewiasta będąca bliskiego czasu porodzenia pożywała takich rzeczy które mają wielką wonią
tak wdzięczną jako i przykrą bowiem takowe rzeczy ciągną macicę ku górze, a tak i płod bywa nie przenagabywany ku richłemy z macicy wyszciu; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 294.
105
Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 294.
106
I też mycie piątego albo szóstego księżyca w zimnych wodach abo w hazuwanych, albo w takowych
w których by było żelazo gaszono, albo insze ściskające warzone jako są tarnki, żołądź, dębowa skora,
gallas, dębianki, róża barzo skodliwe brzemiennej niewieście dla łacnego mienia i porodzenia dzieciątka;
ibidem, traktat VII, cap. III, k. 292.
107
Ibidem, traktat VII, cap. I, k. 291.
104
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mu na świat wyszciu108. Wskazuje to, iż panowało wówczas przekonanie, że dziecko
przychodzi na świat za pomocą siły swoich mięśni i własnym wysiłkiem przeciska się
przez kanał rodny. Co z kolei potwierdza, że ówczesna medycyna nie znała roli skur
czów macicy w porodzie, które powodują wypchnięcie dziecka na zewnątrz. Zielniki
i poradniki poświęcają dużo miejsca przypadkom, gdy dziecko umierało w czasie poro
du „in utero”. Prawidłowe rozpoznanie takiego przypadku należało postawić na pod
stawie samopoczucia i stanu ogólnego położnicy: A to po tym poznasz gdy matka rodząc
omdleje, a będzie jakoby w zachwyceniu, gdy się w chorobie zapamiętywa, a członki ledwo
rusza a podnosi, a na głośne pytania nie ledwo odpowiada, albo nicz i to głosem lichym,
a niedostatecznym, gdy często skurcz miewa, gdy się jadła brzydzi, gdy puls prętki bywa
a mdły. (...) Przeto trzeba tego pilno strzec, aby jako skoro poczuje w sobie płod umarły, aby
go pozbyła109. Podobny opis znajdujemy u Cziachowskiego: Płodu zmarłego w żywocie te
znaki są. Naprzód jedna w śpik wpada z którego się tej brzemiennej dowołać nie może i tak
umiera zarażona chorobą. Druga cierpi wielką gęstą chorobę. Trzecia się wszystka trzęsie,
czwarta da się z głębokiego snu dowołać znowu usypiając leży z twarzą czerwoną nabrzmiałą110. Nie były to jednak jedyne symptomy wewnątrzmacicznego obumarcia dziecka. Za
ważną wskazówkę w stawianiu diagnozy uznawano zanik ruchów płodu111. Aby jednak
mieć pewność, należało przeprowadzić następujący test: gdy ręka w ukropie ogrzana,
a na żywot położywszy płod się nie rusza112. W przypadku takiego rozpoznania należało
jak najszybciej doprowadzić do przyspieszonego rozwiązania. Brak wiedzy o roli skur
czów macicy w porodzie powodował, że zielniki i poradniki zamieszczały całą gamę
receptur i terapii na to schorzenie. Zalecały okadzania krocza podpalonym kopytem
albo łajnem osła. Falimirz przytacza dwie receptury do sporządzenia okadzeń: wezmi
tymiany opoponacum, galbanu siarki żywej, wszytkiego po równi, to wszytko z żółcią wołową zmieszawszy naczynić piłuł. Takież czyń kurzenie jako i pierwej113. W drugiej receptu
rze powtarzał się częściowo skład — używało się również wołowej żółci, galbanu, opo
ponacum, lecz ponadto należało dodać cztery dragmy cynamonu i bobrowego stroju.
Autor przytacza także rodzaj wewnątrzmacicznej parówki: skórę wężową, mirrę, bobrowe struie, siarki galbanum opoponacum (w aptece najdziesz), rubke tinetorum, gnoju gołębiego, albo jastrzębiego to wszytko starłszy, a z żółcią wołową zmieszawszy, nadziałaj piłuł
jako orzechy laskowe wielkich. Także po jednej piłule na węgle gorące kładąc puszczaj dym
trzciną w żywot rodzącej114.

Ibidem, traktat VII, cap. III, k. 293.
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 308.
110
P. Cziachowski, op. cit., rozdz. 11, k. 24.
111
Znamiona umarłego płodu ty są (...) gdy płód który już się ruszał w żywocie przestawa się ruszać;
S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. IX, k. 307.
112
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 308.
113
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 308.
114
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
108
109
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Poza okadzaniami Falimirz zalecał także leki doustne w formie płynu, podawane
w winie. W ich skład wchodziły: ruta, mirra, lebiodka oraz środki dostępne w apte
kach: asam fetidam, fenum graecum i sok z dyptamu115.
Można było także sporządzić rodzaj tamponu z wełny lub bawełny i wprowadzić go
do macicy wraz z roztworem, w którym został namoczony: Wezmi gumi arabicum, apoponacum (w aptece najdziesz), czarnej czemierzyce, stasisagariam, aristologiam longam, colocintem, be nasilenia to wszytko stłukłszy z żółcią wołową i z sokiem ruty świeżej rozpuściwszy116.
Przytaczane są również całe kilkuetapowe procedury mające spowodować usunięcie
martwego płodu z macicy117, zalecało się nawet picie mleka innej kobiety jako skuteczne
remedium. Jednak w tym przypadku trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na błędne
założenia przyjęte przez autora. Wydobycia martwego dziecka nie można bowiem doko
nać poprzez pobudzanie do wyjścia płodu, a jedynie wywołując skurcze macicy. Tego
jednak nie umożliwia żaden z zaproponowanych sposobów.
Ciąża bliźniacza była zagrożona powikłanym porodem ze względu na ułożenie bliź
niąt — jednego główkowe, drugiego miednicowe lub miednicowe obojga; taki poród
również uważano za śmiertelny dla matki i dzieci, podobnie jak poród bliźniąt syjam
skich zrośniętych tułowiami118. Uwaga Falimirza jest tu jak najbardziej zasadna, bo
wiem wobec niemożności przeprowadzenia cięcia brzusznego poród bliźniąt syjamskich
musiał okazywać się śmiertelny dla matki, a najczęściej również dla dzieci — chyba że
udało się je ocalić, dokonując ich wydobycia po śmierci matki.
Ciężkiego porodu należało się spodziewać się, gdy ciąża była przenoszona. W ta
kim przypadku powikłania miały być spowodowane zmęczeniem ciążą matki i dziec
ka119. W istocie Falimirz słusznie rozpoznaje tu przyczynę przedłużającego się porodu,
jednak wątpliwe wydaje się, by możliwe było przenoszenie ciąży aż do 11. miesiąca, jak
sugeruje autor. Pomyłka ta może wynikać z nieumiejętności prawidłowego i precyzyj
nego obliczenia terminu porodu.
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 308.
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 308.
117
A też wezmi bożego drzewka, bylice obojga po garści, aspholocum pół uncji, rubeetinctorum dwie uncji,
rumu wonnego pół uncji, burati, feni graeci po dwóch uncjach. To wszytko uwarz w desczowej wodzie w tej
rodząca niechaj się omywa. Potym wezmi sadła kapłoniego, kaczego, obojga po czterech dragmach, temu
przyłóż oleum anesti dwie uncji, a tymże głowę jej pomazować. Gdy z omdlenia onego wynidzie potym
wezmi kostek dactillorum półtory dragmy, a wszytko starłsy, a z trocha szafranu zaprawiwszy daj jej wypić
z winem białym. Też wezmi tiriacam co ją zowią diatesseron dawajże sarkać rodzącej to te płod wygania
umarły; ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309–310.
118
Przyczyna ciężkiego rodzenia bywa z strony bliźniaczego rodzenia, iż gdy dwoje dzieci jedno po drugim
wnetki się rodzi, albo dla dziwu takiego nad bieg przyrodzonego będącego jako iżby dwoje dzieci o jednej
głowie w żywocie były (...) też zasię gdy dwoje dzieci to jest blizniecowie razem z żywota wychodzą tak iże
jedno nogami, a drugie głową, albo oboje nogami. Bywa ciężkie, a śmiertelne takowe rodzenie; ibidem,
traktat VII, cap. III, k. 299.
119
Zasię też ciękie rodzenie bywa jedenastego księżyca, a to dla nie mocy matki, albo dzieciątka samego,
tak daleko się przedłuża; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 292.
115
116
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Powikłaniem porodowym występującym w drugim okresie porodu było nieprawi
dłowe położenie dziecka w macicy. Nowożytni autorzy w oparciu o poglądy Hipokra
tesa i Awicenny uważali za prawidłowe jedynie położenie główkowe. Wszystkie pozo
stałe były zagrożone powikłaniami. W przypadku nieprawidłowego ułożenia płodu
zalecano babkom porodowym jego zmianę na główkowe, a w razie niemożności — na
stopkowe. Zalecane środki zależały od pierwotnego ułożenia dziecka. W przypadku
ułożenia stopkowego należało najpierw spróbować obrócić dziecko, kładąc matkę na
plecach i unosząc jej nogi i biodra. Jeżeli przy ułożeniu stopkowym dziecko miało także
ręce wzniesione ponad głową, należało uciec się do obrotu wewnętrznego. Baba doko
nywała sprowadzenia rączek do pozycji wzdłuż ciała i dążyła do zmiany położenia na
główkowe. Obrotu należało dokonywać naoliwioną ręką włożoną do macicy, jedno
cześnie drugą ręką trzeba było przesuwać główkę przez powłoki brzuszne. W razie nie
możności zmiany położenia prowadzono dalej poród stopkowy, pociągając lekko za
stopki, licząc się z bardzo ciężkim jego przebiegiem120.
W przypadku wypadnięcia drobnych części płodu babka zawsze powinna dążyć do
odprowadzenia przodującej rączki bądź nóżki, wprowadzając ją naoliwioną ręką do
macicy, a następnie starać się przywrócić położenie główkowe121. Najczęstszym zaleca
nym tu sposobem było uniesienie nóg matki i potrząsanie jej brzuchem.
Falimirz, Spiczyński i Siennik zalecają ułożenia miednicowe, pośladkowe oraz ko
lanowe zmieniać na stopkowe, zaś wszelkie poprzeczne, ułożenie rękami oraz odgięcio
we szyjne i twarzyczkowe zmieniać na główkowe. Opisana technika obrotu jest zawsze
taka sama: był to zabieg wewnątrzmaciczny wykonywany przez babkę porodową na
tłuszczoną ręką. Używano olejku migdałowego, liliowego i fiołkowego lub zwykłej oli
wy, niesolonego masła, białka jaja kurzego, tłuszczu kaczego lub kurzego. Drugi etap
zabiegu to potrząsanie brzuchem rodzącej, która powinna leżeć na plecach z uniesio
nymi nogami, by doprowadzić do obrócenia się dziecka głową ku ujściu macicy.

Przy takowym (stopkowym) rodzeniu ma baba wszelką pilność i pracę mieć iżby rączki przy udzikach
leżały. W takowej przygodzie roztropne pomocnice położywszy matkę wznak za nogi ją wznoszą, aby dziecię
nazad wszedłszy głową się obróciło. (...) Jestliby k temu snadnie przyść a snadnie uczynić nie mogła wszytko dziecię słusznym obyczajem obrócić tedy już tak niechej idzie noszkami rączki przychylając do udzików,
jestli by też nie mogła rączek nachylić tedy już tak związawszy nóżki równo chusteczką miękką pomagać
leguchno wyciągając z żywota aże do końa. Jest takie rodzenie barzo ciężkie iże szkodliwsze być nie może
nad nie; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 296.
121
Bywa też niesłuszne rodzenie tym obyczajem iże dziecię uda się nogami ku wyszciu z żywota, jedną nogą
ukazując się z żywota, a drugą nogę w żywocie zostawiwszy, albo ku górze podniosłszy. (...) A tak w takiej
przygodzie ma pani rodząca na grzbiet to jest wznak się nakłonić iżeby głową była ku ziemi, a nogami ku
górze, a kiedy już w takowym leżeniu będzie, natychmiast baba omywszy palce w liliowym albo migdałowym olejku, albo też w prostej oliwie, ma leguchno nogę którą się dziecię poczęło rodzić zasię w matkę
wepchnąć, a potym matkę onego dziecięcia chwiać i ruszać na tę i na ową stronę iże tym chwianiem dzieciątko zasię głową się ku rodzeniu obróci; ibidem, traktat VII, cap. III, k. 296.
120
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Część przyjętych założeń przy ówczesnym stanie medycyny była jak najbardziej
słuszna. Przynajmniej jeśli chodzi o obroty wewnątrzmaciczne i odprowadzanie wypad
niętych kończyn. Jeżeli działanie wykonywane było odpowiednio wcześnie — bezpo
średnio po pęknięciu pęcherza płodowego, gdy w macicy pozostawała jeszcze część
płynu owodniowego dającego pole manewru — zabieg mógł zakończyć się sukcesem.
Wiele zależało też od biegłości babki porodowej, bowiem zbyt gwałtowne wykonywa
nie obrotu mogło doprowadzić do pęknięcia macicy i krwotoku. Natomiast układanie
położnicy głową w dół i potrząsanie nią nie mogło spowodować samoistnego obrócenia
się dziecka, gdyż jest ono w trakcie porodu przytrzymywane w określonej pozycji skur
czami macicy.
Pozostałe przeszkody porodowe pierwszego i drugiego okresu porodu źródła okre
ślają jako „ciężkie rodzenie”. W skład tego szerokiego pojęcia wchodziło tak naprawdę
wiele różnych schorzeń, jednak zalecane kuracje nie odnoszą się do nich szczegółowo,
lecz cechuje je duży stopień ogólności.
Próba klasyfikacji przepisywanych środków może być przeprowadzona ze względu
na sposób przyjmowania leku lub rodzaj zalecanego zabiegu. W pierwszej kolejności
należy wymienić specyfiki doustne w formie proszku (rodzaj pasty), wywaru, roztworu,
a także „piłuły”. Zielniki i poradniki zawierają bardzo szeroki receptularz takich środ
ków. Ich najczęstszym składnikiem były zioła i przyprawy korzenne: bylica, szałwia,
mirra, szafran, pokrzywa, cynamon, pieprz, hibiskus, gałka muszkatołowa. Podawano
je ugotowane lub roztarte i zmieszane z winem, wodą lub mlekiem. Poza środkami ro
ślinnymi stosowano również te pochodzenia zwierzęcego: wątroba węgorza, olbort,
odchody gołębie, jastrzębie lub kozie, róg kozi, kopyto cielnej klępy — środki zwierzę
ce często mieszano z roślinnymi. Podobny skład miały środki dopochwowe oraz te,
z których sporządzano okadzenia narządów rodnych i maści do ich nacierania. Osobną
kategorią leków na „ciężkie rodzenie” były środki, które można by najprościej określić
jako magiczne. Poradniki wymieniają wśród nich orli kamień, tak zażyty starłszy na proszek jako i przywierany do nogi ma pomagać122. Falimirz precyzuje dodatkowo, że należy
go przykładać do nogi lewej, gdy matka spodziewa się urodzić córkę, zaś do prawej, gdy
oczekuje syna. Podobnie, według autora Compendium Medicum, działał koral przywią
zany do uda rodzącej123. Cenne było też mleko innej kobiety podane do picia w czasie
porodu lub grudka krwi połogowej podana w wódce. Compendium Medicum zaleca
także przykładanie na brzuch rodzącej jeszcze ciepłej skóry obdartej z zająca124 lub
przywiązanie do uda serca czarnej kury.
Falimirz wymienia wśród powikłań także wypadnięcie jelita i macicy. Mogło się to
zdarzyć przy zbyt silnym parciu rodzącej lub w przypadku zbyt szybko postępującej ak
cji porodowej. Zielniki zalecały wówczas doprowadzenie do „wepchnięcia” wypadnię
122
123
124

Compendium Medicum, Jasna Góra 1707, s. 457.
Ibidem, s. 459.
Ibidem, s. 459.
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tych organów na miejsce. Gdy sytuacja dotyczyła jelita, należało wziąć na to gallasu,
orzechy cyprysowe (z apteki), bursztyny, mastici, kadzidła, sanguinis draconis — każdego po
troszę. Uwarz ty rzeczy przetłukłszy w wodzie” i tym roztworem przemywać jelito lub moczyć je w nim. Następnie posypywać „prochem palonym z rogu jeleniego. Po tak przeprowa
dzonych zabiegach natychmiast w niewiastę wetkaj125. Przy wypadnięciu macicy herbarz
proponuje masło majowe z winem rozpuściwszy, a w tym pakuły lniane, albo chustę, albo
bawełnę omoczywszy przyłoż na macice. Następnie należało skorzystać z procedury sto
sowanej przy wypadnięciu jelita126.
Kolejne wymienione powikłanie porodowe zielniki określają jako otwarcie pępka
przy ciężkim rodzeniu — dość trudno je utożsamić z jakąś konkretną jednostką chorobo
wą. Jednak w razie jego wystąpienia należało białego kadzidła czo dragmę zaważy rozpuścić go w białku kokoszego jaja, a tym około pępka umaż dobrze, a k temu knot z bawełny
w tym omoczywszy przyłóż na rozpadły pępek, a z wierzchu chustą dobrze przywiąż127.
Powikłań można było się również spodziewać w trzecim okresie porodu — podczas
rodzenia łożyska i błon płodowych. Falimirz wymienia cztery przyczyny zatrzymania łoży
ska: spraczowanie i zemdlenie niewiasty przy rodzeniu, drugie dla mocznego przyrodzeniu ku
żywotu, trzecie dla wyniszczenia wszytkich wilgotności z ciała przy rodzeniu dzieciątka. Czwarte dla opuchnienia i okurczenia od bólów wszelkich miejsca nadolnego128. Pierwszym środkiem
zaradczym miał być suty posiłek przyrządzony z drobiu, służący odbudowaniu sił rodzącej
oraz ponownemu natłuszczeniu dróg rodnych129. W przypadku napuchnienia miejsca nadolnego najskuteczniejsze były: roztwory wina z jałowcem, galbanem, bożym drzewkiem,
podane do picia; okłady ze ślazu, rumianku, hibiskusa lub pszennych otrębów; nawilża
nie i natłuszczanie olejkiem migdałowym, liliowym, fijołkowym i inszemi tłustościami jako
gęsią, kaczą, wszędy wokoło i tam wewnątrz miestca napuchłego130.
W przypadku przyrośniętego łożyska stosowano nasiadówki z siarki, bluszczu i rze
żuchy oraz okadzanie krocza paloną umbrą, piżmem i galia muscata. Zalecano także
wąchanie przykrych zapachów, np. palonego pierza pawiego lub ludzkich włosów131.
S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. VII, k. 305.
Ibidem, traktat VII, cap. VII, k. 305.
127
Ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 304.
128
Ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 300–301.
129
Niewiasta ma być posilona godnym jedzeniem i piciem posilającym jako polewkami winnemi żółtkiem
jajecznym uczynione, takież z kapłona tłustego polewka i mięso przepiórcze i kuropatw i inszych ptaków
smacznych. Które rzeczy tuczą a rychło posilają człowieka, takoż wino dobre, muszkatela dodana często po
trosze ku piciu ma być w wyczaju; ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 301.
130
Ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 301.
131
Czynić kadzenie woniejącymi rzeczami iżby wonia do nosa onej niewiasty przychodziła. A to są ty
rzeczy: umbra, piżmo, limiama, galia muscata, tych rzecy po troszę wziąwszy wszytkich, albo dwije włożyć
na węgle, opasawszy niewiastę włożyć pod nie oby dym w nie szedł nadolnym miestcem. A zasię przy tym
rzeczy przikrej woniej smrodliwe ku nosowi mają być przykładane. Jest w aptece fetida, castroleum, włosy
człowiecze, pierze pawie palone pod nosem; ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 302.
125
126
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Gdy te leki okazywały się nieskuteczne, nakazywano stosowanie parówki wewnątrz
macicznej. W tym celu przyrządzano wywar z ziół: bylicy, ruty szarej, bożego drzewka. Po
odparowaniu połowy użytej do wywaru wody naczynie, w którym był on sporządzony,
należało zalepić ciastem i uczyniwszy piszczałkę dziurawą włoż jeden koniec w dziurę onego
garnca, a drugi koniec ma być wpuszczony w macicę onej niewiasty i także podłożywszy trochę
węgla rozpalonego pod on garniec, aby para szła oną piszczałką w macicę132. Taki zabieg miał
trwać godzinę, a podczas niego kobieta powinna być ciepło okryta.
Compendium Medicum zaleca także przykładanie na brzuch położnicy świeżego lub
ogrzanego łajna końskiego133.
W poradniku Haura znajdujemy ponadto wskazówkę, by stosować ciepłe okłady
na brzuch i stopy: Talerz gorąco zagrzawszy na pępek jej położyć, a dwa na podeszwy u nóg
i zagrzewać często przemieniając134.
Uciekano się także do ręcznego wydobycia łożyska. Jeśli zachowany był sznur pępo
winowy, należało za niego pociągać delikatnie, tak aby go nie zerwać ani nie uszkodzić
macicy135. Żaden autor nie wspomina o ręcznym odrywaniu łożyska od ściany macicy.
Podczas wszystkich zabiegów położnica miała stosować te same zalecenia co w cza
sie drugiego okresu porodu, a więc kichać — zażywając pieprzu lub tabaki, wstrzymy
wać oddech i przeć.
Gdyby jednak wszystkie te wysiłki nie dały oczekiwanego skutku, wówczas pozo
stawało już tylko dać wszytkiemu pokój. Owa ta secundina ognije a po tym tak ogniwszy
precz wypłynie posilania nieco puszczając136. W tym czasie, by cierpiąca bóle niewiasta
nie opadła z sił, trzeba podawać jej posiłki i napoje. Wniosek nasuwa się sam: miano
wicie, że prawdopodobnie żadnej pacjentce nie udało się przeżyć takiego zabiegu. Ło
żysko pozostawione w macicy powodowało powstanie krwotoku, a długo otwarty kanał
rodny zagrażał posocznicą.
Osobną kategorią rozwiązania przeszkód porodowych było korzystanie ze zdobyczy
chirurgii: zastosowanie kleszczy lub cięcia brzusznego.
Stosowanie kleszczy było możliwe tylko wtedy, gdy istniała pewność, że płód ob
umarł. Diagnozę taką stawiano głównie na podstawie zaniku ruchów dziecka. Próbo
wano je zawsze najpierw wydobyć metodami farmakologicznymi, jednak gdy ty lekarIbidem, traktat VII, cap. VI, k. 302.
Compendium Medicum, s. 459.
134
 J. Haur, Skład albo składnice znakomitych sekretów oekonomii ziemiańskiej, Kraków 1693.
135
Zasię gdyby się nieczo łożyska z niewiasty ukazało tedy ma baba lekko rękami wyciągać, a strzec i ugadzać, aby się nie przerwało. Jeśliby rozumiała baba izby się za ciągnieniem mogła zerwać ta błonka tedy ma
nie ciągnąć, ale u dołu nicią, abo jedwabnym sznurem uwiązać nie barzo moczno, ani też nazbyt słabo, a to
dla tego by sie nie zerwał ani nie wykiełznała. Tedy ma po tym niewieście kichanie czynić pieprzu w nos
wpuściwszy , a zasię po tym pociągać onego łożyska i na te i na owe stronę chwiejąc, aby się tak mogło
wychwiać i wyciągnąć a strzec aby takim mocnym ciągnieniem nie urwało onego, abo i inszych wewnętrznych członków nie obraziła; S. Falimirz, op. cit., traktat VII, cap. VI, k. 301.
136
Ibidem, traktat VII, cap. VI, k. 307.
132
133
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stwa nie pomogły: tak iżeby płod umarły nie chciał wynidź. Tedy już większej prace i pilności
trzeba y naczynia na to przyprawionego. Jako są haki, kleszcze i insze takowe137. Do zabiegu
powinno się ułożyć ciężarną na plecach z uniesionymi nogami i zadbać o unierucho
mienie zarówno nóg, jak i tułowia — było to zadanie kobiet towarzyszących przy poro
dzie. Zakładanie kleszczy stanowiło obowiązek balwierza lub lekarza. Do wydobycia
martwego płodu stosowano hak, który należało zawadzić w jedno oko, albo na podniebienie, albo za gardło, abo tam gdzie najlepiej będzie zdało138, a następnie powoli pociągać
ku sobie. W przypadku, gdy dziecko było w ułożeniu miednicowym lub stopkowym,
hak należało zaczepić za kości piersiowe, abo za pacierze139. Kleszczy używano do deka
pitacji zbyt wielkiej czaszki płodu. Balwierz musiał wówczas ją (głowę) zdławić a zagnieść takież i czaszki głowne takiemi kleszczami jakiemi balwierze zęby wyjmują140.
Zielniki Falimirza, Spiczyńskiego i Siennika zawierają także opis dokonania cięcia
brzusznego na zmarłej kobiecie, by ocalić żywe jeszcze dziecko. Aby utrzymać dziecko
przy życiu do czasu przecięcia powłok brzusznych, należało pozostawić usta matki
otwarte, takież łono i macica nie ma być zawartą141, aby zapewnić dziecku dopływ powie
trza. Cięcie należało prowadzić po lewej stronie brzucha — po prawej stronie był trud
niejszy dostęp ze względu na wątrobę, a po rozcięciu skóry, otrzewnej i macicy wyjąć
dziecko142. Cziachowski w swoim poradniku opisuje cięcie cesarskie, którego był świad
kiem i które sam kazał wykonać po stwierdzeniu zgonu rodzącej. Wezwał do wykona
nia operacji cyrulika. Kazał mu żywot rozmierzywszy, na kształt półmiesiąca otworzyć,
następnie operator postępował nadal według wskazań lekarza: przeszedł aż do ciała
macicznego, które kazałem tylko przekreślić brzytwą, a to arcymało przerżnąwszy tak, że
ledwo końcem nożyczek mógł miejsce zająć, a do góry wyniąwszy rozstrzygnął143. Na
przeprowadzenie próby ocalenia dziecka po śmierci matki nalegały towarzyszące przy
porodzie kobiety — twierdziły bowiem, że ono nadal żyje. Jednak po otwarciu maci
cy okazało się, że autor mógł jedynie stwierdzić: panienkę, która była grzbietem w naszym rozprestrzyganiu sina z uszkiem nadgniłym i umarłą, albo raczej utopioną wyjąć
rozkazałem144.
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
139
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
140
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
141
Ibidem, traktat VII, cap. IX, k. 309.
142
A gdyby się zasię przydało, iżby matka rodząca umarła gdy dziecię żywo, co może być poznano tymi
znaki, które umierającym się przydawają. Naprzód potrzeba aby usta umierającej były otwarzane, takież
łono i macica nie ma być zawarto, aby płod mógł mieć oddech i odetchnienie (co umieją uczynić niewiasty
chocia srzednio w tym bywałe) po tymże nachyliwszy umarłą bok jej lewy prostą raną rozproć i otworzyć.
Bo prawy bok nie jest tak godny, ani tak wolny dla zaliczenia wątroby, kędy dziecię wyjąć; ibidem, trak
tat VII, cap. IX, k. 310.
143
P. Cziachowski, op. cit., rozdz. 11, k. 23.
144
Ibidem, rozdz. 11, k. 23.
137
138
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Warto zwrócić uwagę, że kleszczy używano jedynie, gdy istniała pewność, że dziec
ko zmarło. Zastosowanie zabiegu miało uratować życie matki. W przypadku cięcia
brzusznego sytuacja był zgoła odwrotna — po śmierci matki decydowano się na opera
cję, by uratować dziecko. W świetle ówczesnej wiedzy medycznej i znajomości technik
operacyjnych trzeba uznać, że takie podejście było jak najbardziej słuszne. Co więcej,
wyrażało swego rodzaju pokorę wobec własnych możliwości.
Wiadomości na temat opieki okołoporodowej zajmują w nowożytnych poradni
kach istotne miejsce. Ich autorzy, mimo że najczęściej nie zajmowali się praktycznie
sztuką połogowania, starali się w swoich dziełach zamieścić istniejącą w tym czasie
wiedzę. Mimo że niewiele jest zapisów praktycznego postępowania w czasie porodu,
przedstawiona przez herbarze wiedza ilustruje ówczesny stan wiedzy, który był punk
tem wyjścia do postępowania praktycznego. Jak można się domyślać, zasięg społeczny
przebadanych poradników był niewielki, a większość porodów prowadzona była przez
osoby korzystające jedynie z własnego doświadczenia i wiedzy przekazanej przez swoich
poprzedników. Podsumowując wpływ poradników na jakość opieki akuszeryjnej, pa
miętać należy, że najczęściej poród wymagał jedynie obserwacji i wsparcia osób trze
cich, a obecność doświadczonej babki porodowej wystarczyła, by zapewnić położnicy
poczucie bezpieczeństwa, a dziecku spokojne przyjście na świat. Opisane metody
wspierania rodzącej w porodzie przebiegającym prawidłowo obrazują zdroworozsądko
we podejście do tego wydarzenia. Jednocześnie mimo braków w wiedzy o budowie na
rządów płciowych kobiety są wyrazem dobrego zmysłu obserwacji autorów. Zapropo
nowana opieka, nawet jeśli nie wpływała wyraźnie na przyspieszenie akcji porodowej,
na pewno nie mogła jej zakłócić czy opóźnić. Na uwagę zasługuje szczególnie prawidło
we postępowanie dla zapewnienia ustalenia główki w kanale rodnym, zastosowanie
stołka porodowego oraz zaniechanie przymuszania matki do wcześniejszego parcia.
Pozostawienie naturze przebiegu porodu prawidłowego zasługuje na pozytywną ocenę
i jest godne polecenia nawet współczesnym położnikom.
Znaczna część informacji zawartych w poradnikach i zielnikach dotyczy jednak nie
tyle wspierania porodu prawidłowego, co leczenia powikłań porodowych. Wobec nich
nowożytna medycyna w związku z niewystarczającą wiedzą na temat mechanizmu po
rodu i anatomii płciowej kobiety pozostawała najczęściej bezradna. Poród powikłany
zazwyczaj był okupiony utratą dziecka lub okrutną śmiercią matki. Właśnie z tego wy
nikać może ilość miejsca, jakie zajmują w zielnikach i poradnikach zalecenia i terapie
dotyczące przebiegu nieprawidłowego porodu, nie zaś z częstotliwości występowania
powikłań. Część zaleceń, zwłaszcza dotycząca rękoczynów położniczych, dawała jed
nak pewne szanse ocalenia matki i dziecka, jeżeli tylko była prowadzona z należytą
biegłością. Do czasu wprowadzenia skutecznego i bezpiecznego chirurgicznego rozwią
zywania porodów obracanie dziecka w macicy było właściwie jedyną możliwością nie
sienia pomocy akuszeryjnej przy nieprawidłowym ułożeniu dziecka. Jest to także meto
da stosowana w obecnej medycynie, jednak z powodu dużego zagrożenia pęknięciem
macicy wprowadza się ją na wyraźne życzenie matki. Zalecane przez zielniki okłady,
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napary i napoje mogły mieć pewne działanie łagodzące ból, zwłaszcza te z użyciem al
koholu, jednak zazwyczaj pozostawały nieskuteczne.
Pomoc akuszeryjna w epoce nowożytnej pozostawała w znacznej mierze wiedzą
użytkową. Teoria naukowa, jaką przedstawiały herbarze i poradniki, nie zawsze była
zapisem stosowanej praktyki. Trudno ocenić, czy i w jaki sposób wpływały one na pod
niesienie jakości położnictwa nowożytnego. W omawianym okresie nie widać bowiem
wyraźnej ewolucji poglądów autorów, które mogłyby być wyrazem własnej praktyki.
Tego rodzaju zmianę da się zaobserwować dopiero w kolejnym stuleciu w związku z po
czątkami regularnego kształcenia położnych.
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HIGIENA DZIECKA I CHOROBY WIEKU
DZIECIĘCEGO NA ZIEMIACH POLSKICH
W ŚWIETLE OSIEMNASTOWIECZNYCH
PORADNIKÓW MEDYCZNYCH

I. UWAGI WSTĘPNE
Celem niniejszego szkicu jest przybliżenie zagadnień dotyczących higieny dziecka, jak
również scharakteryzowanie jednostek chorobowych typowych dla wieku dziecięcego
i sposobów ich leczenia.
Aż do połowy XVIII w. nie dostrzegano odrębności dziecka, jego psychiki, potrzeb
i zainteresowań, o czym świadczy m.in. brak specjalnych ubiorów dla najmłodszych1.
Dopiero w drugiej połowie XVIII w. powstaje szereg poradników pediatrycznych
oraz edukacyjnych zajmujących się problemami związanymi z dziećmi; zaczynają też
pojawiać się wówczas książki adresowane specjalnie do osób młodych2. W tym okresie
wzrasta także popularyzacja zagadnień związanych ze zdrowiem dzieci, której w Rze
czypospolitej patronowała przede wszystkim Komisja Edukacji Narodowej. Dzięki
temu ukazujące się poradniki medyczne mogły docierać do szerszych warstw społe
czeństwa i służyć podniesieniu ogólnego stanu wiedzy medycznej, higienicznej i zdro
wotnej3.

T. Pocheć–Perkowska, Dziecko w malarstwie od końca XVI do końca XIX wieku, [w:] Dziecko w malarstwie od końca XVI do końca XIX wieku ze zbiorów polskich, red. nauk. E. Micke–Broniarek,
M. Ochnio; red. prowadzący J. Mieleszko, Warszawa 2004, s. 50.
2
 J. Tazbir, Okrucieństwo w nowożytnej Europie, Warszawa 1999, s. 190.
3
 M. Dembińska, Pożywienie dziecka w polskich źródłach historycznych, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej” 1980, r. 28, nr 4, s. 496.
1
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Głównymi źródłami niniejszej pracy są poradniki pediatryczne. Należą do nich
m.in. druki autorstwa Jakuba Ballexserda4 oraz traktat Teodora Tomasza Weichardta5,
oparty na dziełach Nilsa Rosen von Rosensteina i Josepha Jacoba Plencka, którzy zo
stali uznani za najlepszych autorów dzieł pediatrycznych swojej epoki. Kolejnymi pu
blikacjami związanymi z tą tematyką są: studium Jerzego Fonklofena6, pochodzące
jeszcze z pierwszej połowy XVIII stulecia, a także rozprawa Andrzeja Badurskiego7.
Natomiast dziewięciotomowa encyklopedia Nicolasa Pierre’a8, dzieło Simona Tissota9
oraz Ludwika Perzyny10, choć nie są typowymi poradnikami pediatrycznymi, dają wie
le wskazówek dotyczących pielęgnacji najmłodszych i leczenia chorób dziecięcych11.
Rolę uzupełniającą odgrywają zapiski kronikarzy12, a także rozmaite druki Komisji
Edukacji Narodowej, m.in. pióra Bernarda Żołądkiewicza13 oraz Józefa Legowicza14.
W pierwszym fragmencie niniejszego szkicu przedstawiam kwestie związane z hi
gieną noworodka i małego dziecka, zaś część druga opisuje przyczyny, objawy i sposoby
leczenia chorób występujących u dzieci, w świetle ówczesnych opinii. Zakończenie
stanowi podsumowanie rozważań; podjęto również próbę omówienia skuteczności le
ków stosowanych w XVIII w.
Polska literatura naukowa w niewielkim tylko zakresie zajmuje się omawianą pro
blematyką. Poza wydaną niedawno rozprawą Doroty Żołądź–Strzelczyk15 i starszą

 J. Ballexserd, Sposób dla rodziców fizycznego wychowania dzieci, Warszawa 1774; idem, Dyssertacya
na to pytanie, jakie są przyczyny śmierci tak wielkiej liczby dzieci, Warszawa 1785.
5
T. T. Weichardt, Rada dla matek względem zapobieżenia różnym słabościom i chorobom, którym dzieci
od urodzenia swego podlegać mogą, Warszawa 1782.
6
 J. Fonklofen, Skarb drogi nieoszacowanemu zdrowiu ludzkiemu, zawierający w sobie krótkie opisanie
tak wnętrznych jako i powierzchownych chorób, Lublin 1724.
4

A. Badurski, Mowa roztrząsająca skutki powietrza stosowne albo nie stosowne do zachowania
zdrowia i życia człowieka w ogólności, a w szczególności dzieci, Kraków 1787.
7

P. Nicolas, Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt, czyli lekarz wiejski,
Kraków 1788–1792.
9
S. Tissot, Rady dla pospólstwa względem zachowania zdrowia jego, Warszawa 1777.
10
L. Perzyna, Nauka położna krótko zebrana; cyrulikom położnym, jako też i babom, czyli kobietom, przy
rozwiązaniu rodzących położnic służącym dla wiadomości bardzo potrzebna. Na pytania i odpowiedzi rozłożona, Kalisz 1790; idem, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa w chorobach, Kalisz 1793.
11
Podobne zagadnienia są w: Compendium Medicum Auctum to jest krótkie zebranie i opisanie chorób,
ich różności, przyczyn, znaków, sposobów do leczenia, Częstochowa 1789 oraz Vademecum Medicum to
jest krótkie i doświadczone sposoby leczenia różnych chorób męskich, białogłowskich, dziecinnych, Zamość
1724.
12
Np. J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania Augusta III, red. Z. Goliński, Warszawa 1985.
13
B. Żołądkiewicz, Kazania o sakramencie małżeństwa, Kalisz 1781.
14
 J. Legowicz, Stan małżeński czyli prawidła szczęśliwego między małżonkami pożycia i porządniego
a chrześcijańskiego wychowania dziatek, przez (...) nauk wyzwolonych filozofii i świętej teologii doktora,
plebana kościoła Korkożyskiego zebrane na pożytek powszechności, Wilno 1787.
15
D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko w dawnej Polsce, Poznań 2006.
8
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książką Zbigniewa Kuchowicza16 są to wyłącznie niewielkie szkice bądź artykuły oma
wiające jedynie niektóre aspekty życia dziecka. Zagadnienia związane z lekarstwami
dla najmłodszych zostały z kolei opisane przez Marię Dembińską17. Pewnych informa
cji dostarczają nam również prace z zakresu dziejów obyczajów18.
W literaturze światowej problematyka dzieciństwa obecna jest już od kilkudziesię
ciu lat. Przełomem okazała się praca Philippe’a Ariesa19, który twierdził, że dzieciństwo
przez długie wieki nie było dostrzegane. W dziele tym poruszył autor tematy związane
m.in. z ubiorem, zabawą, edukacją najmłodszych i sytuacją rodzinną. Sprawy higieny
i lecznictwa w XVIII w. opisał również François Lebrun20.

II. HIGIENA
W początkach XVIII w. poziom higieny ogólnej dziecka pozostawiał wiele do życzenia.
Brud uważano za czynnik korzystny, dlatego np. główkę niemowlęcia myło się bardzo
oszczędnie: tzw. ciemieniuchę uznawano za nawóz wzmacniający i upiększający włosy,
a przede wszystkim za strup chroniący ciemiączko. Nie zdejmowało się również mlecznych strupów, jakie dziecko mogło mieć na głowie21. Dziewczynki kąpano przez pierw
sze sześć tygodni w leszczynie; liście leszczynowe, podkładane pod głowę i krzyże, mia
ły wpłynąć na porost pięknych włosów22. Kąpiel taka miała również znaczenie
magiczne. Po obmyciu należało pociągnąć dziecko za nosek, by kichnęło, wierzono
bowiem, iż fakt ten zapewni mu dobre zdrowie. Przy pociąganiu noska wskazane było
jednak cmoknąć trzy razy ustami. Wodę z kąpieli wylewano dopiero po zachodzie słoń
ca23. Niemowlęciu nie obcinano paznokci, nawet do drugiego roku życia24. Powszech
nie stosowanym zwyczajem było także owijanie niemowląt w pieluchy, które krępowa
ły całe nogi, brzuch, ręce i piersi, tak że dzieci nie mogły się właściwie poruszać.
Czyniono to, aby zapobiec skrzywieniu różnych części ciała i lepiej osłonić i ochronić
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej, Warszawa
1954.
17
 M. Dembińska, Lekarstwa dla dzieci w źródłach historycznych od XVI do poł. XIX wieku, „Etnografia
Polska” 1983, t. 27, nr 1, s. 139–151.
18
Por. np. Z. Kuchowicz, Z dziejów obyczajów polskich w wieku XVII i I poł. XVIII, Warszawa 1957;
J. St. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce, wiek XVI–XVIII, Warszawa 1994; M. Bogucka,
Staropolskie obyczaje w XVI–XVII wieku, Warszawa 1994.
19
Polskie wydanie w tłumaczeniu M. Ochab pod tytułem Historia dzieciństwa. Dziecko i rodzina
w dawnych czasach, Gdańsk 1995.
20
F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII w., Warszawa 1997.
21
Ibidem, s. 134.
22
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi..., s. 90.
23
Ibidem.
24
F. Lebrun, op. cit., s. 134.
16
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je przed światem zewnętrznym25. Zdejmowanie tak zaciśniętych powijaków było ope
racją długą i uciążliwą, dlatego pieluchy zmieniano raz lub dwa razy na dzień: najczęściej dwa razy tylko dnia prześciełają mu, raz wieczór, drugi raz rano26. Często matki
i mamki ponownie używały zmoczonych moczem pieluch, po ich wysuszeniu bez pra
nia27.
W drugiej połowie XVIII w. lekarze zaczęli zwracać uwagę na zagrożenia związane
z brudnym ciałem. Szczegółowo zajęto się higieną nowo narodzonego dziecka, które
przychodząc na świat jest okryte plugastwem dlatego, iż wychodzi z materii w której żyło28.
Należało zaraz go z niej oczyścić, ponieważ nie obmywszy go, mogłoby to co szkodzić skórze
ciała jego, a to, iż zatykając pory ciała, nie dopuszczałoby transpiracji wewnątrz, co nieochybnie sprawiłoby pomieszanie w zdrowiu jego29. Noworodkowi przygotowywano kąpiel
z ciepłej wody i ziółek, która do kilku dni, z początku raz lub dwa co dzień, a potem coraz
mniej razy była powtarzana30. Do ciepłej wody dodawano też niekiedy odrobinę świe
żego masła i wódki31; czasem noworodek był przemywany ulepkiem rabarbarowym lub
proszkiem z tego korzenia połączonym z siarą32. Kąpanie dziecięcia było obowiązkiem
baby odbierającej, a potem należało do matki albo mamki, lub piastunki33.
J. Ballexserd zalecał, aby nowo narodzone dziecko delikatnie umyć chustą lub gąbką zmoczoną w winie ciepłym, ażeby mu otrzeć oczy, uszy, i obmyć go z owego brudu34,
T. T. Weichardt twierdził z kolei, iż samo wino jest szkodliwe, dlatego też należało część
trzecią wina z dwiema wody częściami zmieszać35. Niektóre położne dodawały do tej
mieszaniny masło, ale ten sposób był przez lekarzy krytykowany i uważany za niebez
pieczny, gdyż mieszanina tłusta zatyka pory ciała i nie wyprowadza zamienionego skutku,
to jest: nie ściera bynajmniej brudu36. Jeżeli brud był gęsty i kleisty, należało zażyć dekoktu z rumianku ziela z mydłem w wielkości orzecha37. J. Ballexserd uważał, że ług jest jeszcze
przydatniejszy w tej mierze; przez swoją sól, służy on przedziwnie do zapędzenia mchu białawego i klejowatego, którym ciało jest obłożone38. Tak przygotowaną kąpiel można było
powtarzać nieprzerwanie przez kilka dni.
H. Biegeleisen, Matka i dziecko w obrzędach, wierzeniach i zwyczajach ludu polskiego, Lwów 1927,
s. 141–142.
26
P. Nicolas, op. cit., t. 4, s. 168.
27
F. Leburn, op. cit., s. 134.
28
T. T. Weichardt, op. cit., s. 74.
29
 J. Ballexserd, Sposób..., s. 14.
30
 J. Kitowicz, op. cit., s. 63.
31
F. Lebrun, op. cit., s. 133.
32
Z. Kuchowicz, Z dziejów obyczajów polskich..., s. 15.
33
 J. Kitowicz, op. cit., s. 63.
34
 J. Ballexserd, Sposób..., s. 14.
35
T. T. Weichardt, op. cit., s. 74.
36
P. Nicolas, op. cit., s. 70.
37
T. T. Weichardt, op. cit., s. 74–75.
38
J. Ballexserd, Dyssertacya..., s. 38.

25
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Szczególną uwagę przywiązywano do higieny głowy nowo narodzonego dziecka.
Nieczystość, którą dzieci po urodzeniu na głowie mają, trzeba tyle razy ile razy potrzeba
wyciągać będzie, wodą z mydłem ostrożnie zmywać, ponieważ ta nieczystość najczęściej
bywa okazją do krost, które dzieci na głowie i na twarzy miewają39. Po obmyciu noworod
ka starannie wycierano staremi i cienkiemi chustami40 i kładziono na czystych i suchych
pieluchach z cienkiego płótna. Następnie owijano w płat wełniany, obszywszy go cienką
chustą, żeby twarzy jego delikatnej nie tykał41.
Ówczesne poradniki nie wspominają o pielęgnacji pępowiny, co mogło prowadzić do
różnych infekcji. Jednym z objawów zakażenia była opuchlizna pępka. Sposoby jej łago
dzenia podał J. Fonklofen. Zalecał on, aby na opuchnięty pępek przyłożyć hebdową lub
bzową latorośl albo warzoną w jęczmiennej kaszy miazgę ze bzu bez zwierzchniej skóry42.
Kilkudniowe dziecko myto wodą zimną, prosto ze źródła wziętą podczas lata43. Kąpiel
w ciepłej wodzie uważano za szkodliwą, gdyż prowadziła do appoplexyi, puchliny i hipokondryi44. Autorzy osiemnastowiecznych poradników byli zgodni co do mycia dzieci
w zimnej wodzie, gdyż było to według nich bardzo pożyteczne i służyło wzmocnieniu
dziecięcego zdrowia, a także utrzymywało transpiracją i czyniło je mniej podlegające impresjom powietrza, lecz z tego samego pożytku pochodzi i to, iż od wielu chorób wolne być
mogą, mianowicie Angielskiej choroby, od zamulenia, chorób zaskórnych i konwulsji45. Dzie
ci tak kąpane w dziesięciu miesiącach, miały być mocniejsze i czerstwiejsze, niż inne w półtora roku. Dzieci płci żeńskiej, nie powinny być wyjęte od kąpieli zimnych46. Jednak J. Bal
lexserd, zgadzając się z opinią, iż kąpiel w zimnej wodzie jest pożyteczna, zauważył, że
niektórzy nurzają niemowlęta, w zimnej wodzie, na ten czas nawet kiedy współ jest zmieszana z lodem, rzecz ta taka jest, iż o jej dobrym skutku, przynajmniej wątpić przychodzi47.
Należało pamiętać, aby dzieci myć codziennie i regularnie jakikolwiek czas roku
i pora jest, ale dzieci słabe bardziej potrzebują mycia, dzieci bardzo silne mogą się bez niego
obejść. T. T. Weichardt podał także, jak należy myć dziecko: bierze się na to gąbkę i zaczyna się od twarzy, uszów, tyłu głowy dziecięcia (mijać potrzeba ciemię) szyi, nerków, całego ciała, udów, goleni, ramion... podczas pogodnej pory nurzać je można w wanienkach
napełnionych wodą, w strumykach, rzekach lub jeziorze48. Do mycia używano mydła49.

T. T. Weichardt, op. cit., s. 64.
J. Ballexserd, Dyssertacya..., s. 39.
41
Ibidem, s. 100.
42
J. Fonklofen, op. cit., s. 167.
43
T. T.Weichardt, op. cit., s. 75.
44
Ibidem, s. 74.
45
Ibidem, s. 75.
46
P. Nicolas, op. cit., t. 2, s. 70.
47
 J. Ballexserd, Sposób..., s. 20.
48
T. T. Weichardt, op. cit., s. 75–77.
49
 J. Legowicz, op. cit., s. 129.
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Po kąpieli można było nasmarować dziecko oliwą Lisbońską, co jest rzecz zdrowa i dziecię
od tego tyje50.
Higiena małych dzieci nie różniła się od pielęgnacji niemowląt. Kąpano je w zim
nej wodzie, ponieważ uważano, że jest to pożyteczne i wzmacnia ich zdrowie. Należało
zwrócić uwagę na czystość nóg i trzeć nogi zawsze i uda w zimnej wodzie, ażeby skórę
mniej czułą uczynić na zimno. Wątpić nie potrzeba, iż te części ciała, są tak potrzebne całemu ciału, iż przyzwoita rzecz jest, aby się wszystkich chwycić sposobów, któremi by je można,
wzmocnić i zachować zdrowe. Trzeba więc zaraz je przyzwyczajać do zimna od młodu51.
Dużą uwagę przywiązywano również do higieny nosa. Było to bardzo ważne, ponie
waż w nieczystym dzieci zwykli często dłubać... palcami i drapać wewnątrz nozdrze52, co
mogło być niebezpieczne, gdyż pazurami mogą zadrapać część tę, a potym ją roziątrzyć,
skąd częstokroć większe jeszcze złe skutki wypływają53. Uczono dzieci, ażeby zawsze ucierały sobie nos, kiedy nieczysty mają, wieczór kiedy się kładą, oraz i rano kiedy wstają, gdyż
to wyprząta nozdrza i błonę flegmistą. Kiedy humory te są długo w tych dziurkach, psują się
one, co sprawuje zły zapach w nozdrzach, a do tego może to być niekiedy przyczyną płynienia ostrego humoru z oczu54. W tym celu dawano malcom chustkę płócienną, gdyż ta
lepsza jest od bawełnianej55.
J. Ballexserd zalecał, aby ścinać dzieciom włosy, a nawet golić głowę, aż do ośmiu
lub dziesięciu lat, bo nie tylko, żeby ją to bardziej zatwardziło i żeby można łatwiej ją omyć,
ale też mogłyby się jeszcze otworzyć pory, a tak ułatwić nową transpiracyą, która jest bardzo
potrzebna, do odwrócenia płynienia oczów, któremu dzieci podlegają: prócz tego wielce by to
pomogło do utrzymania zupełnego na głowie włosów, a zatym zapobieżenia niewczesnej
przed starością łysinie56. Jeżeli na głowie pojawiły się wszy lub gnidy, należało często ją
myć i czesać oraz smarować maścią z nasienia pietruszczanego i niesolonego masła57.
Lekarze zwracali także uwagę na konieczność częstego przewijania niemowląt.
T. T. Weichardt zalecał zmianę pieluch, jak tylko dziecię zwala je moczą albo stolcem,
ponieważ ostrość tej materii dziecię gryzie i rani58, a także powoduje odparzenia. Dlatego
też podczas wymiany pieluch należało omywać samo dziecię chustą cienką zmoczoną
w wodzie letniej, zaostrzonej trochą wódki59. Poradniki postulowały także, by dbać o czy
stość powijaków, a nawet podawały sposób, w jaki należało to robić. Trzeba było zatem
zmieszać z trzema częściami wody czwartą octu i skropić wodą tak zaprawioną pieluchy...
J. Fonklofen, op. cit., s. 153.
 J. Ballexserd, Sposób..., s. 158.
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Ibidem, s. 124.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem.
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Ibidem, s. 154–155.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 385.
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Ibidem, s. 61.
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J. Ballexserd, Dyssertacya..., s. 110.
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to niszczy nieprzyjemny zapach i zapobiega szkodliwym skutkom60. J. Ballexserd zalecał
z kolei pranie ich w ługu z popiołu61, a J. Legowicz — w czystej wodzie, zaś po wypraniu
należało je wysuszyć i do powijania zażywać wywałkowanych i wymiękczonych62.
J. Ballexserd przestrzegał również przed zbyt częstym całowaniem dzieci, uważając,
że jest to niehigieniczne, gdyż niektórzy mają odetchnienie mocne, ślinę niezdrową, stąd
bowiem mogą się dziecięciu na twarzy wyrzucić krosty, i około ust wrzody małe63.
Trudno ocenić, czy kampania podjęta przez lekarzy w połowie XVIII w. uzyskała
szeroki oddźwięk i czy odmieniła sposób postępowania dotyczący higieny niemowląt.

III. CHOROBY
A) Przyczyny schorzeń
Przyczyny dziecięcych chorób były rozmaite. Znaczna część społeczeństwa odży
wiała się niewłaściwie, jedzono małowartościowe pokarmy. Nieodpowiednia dieta po
wodowała wiele schorzeń. Niedobór witaminy A prowadził do chorób skóry, brak wi
taminy C — gnilca64, zaś zbyt mała ilość wapnia i trzymanie dzieci w ciemnych, mało
nasłonecznionych chałupach skutkowało krzywicą65. Rozwojowi chorób sprzyjał rów
nież fatalny stan higieny, który pogorszył się dodatkowo w XVIII w. Kąpano się bardzo
rzadko, gdyż brud, jak już pisałam, uważano za czynnik korzystny66. Woda była niezdro
wa i często zanieczyszczona ściekami. Brak rzeczywistej kanalizacji i regularnego
oczyszczania powodowały na źle wybrukowanych ulicach gromadzenie się nieczystości
i spływanie do pobliskiej rzeki różnych brudów67. Żywność produkowano, sprzedawano
i przechowywano w nieodpowiednich warunkach, w miejscach do tego nieprzystoso
wanych, zaniedbanych i brudnych, co przyczyniało się do licznych dolegliwości żołąd
kowych wywoływanych przez laseczkę kiełbasianą, zatrucia salmonellą oraz spożywa
nie nieświeżego mięsa68.
W XVIII w. warunki mieszkaniowe wielu grup ludności były bardzo trudne. Ciasno
ta w domach budowanych z drewna lub gliny zmieszanej z sieczką, źle utrzymanych
i wietrzonych, brak terenów zielonych pogarszały też warunki życia mieszkańców ubo

60

A. Badurski, op. cit., nlb.

J. Ballexserd, Dyssertacya..., s. 110.
 J. Legowicz, op. cit., s. 123.
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 J. Ballexserd, Sposób..., s. 90–91.
64
D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 230–231.
65
Z. Kuchowicz, Leki i gusła..., s. 92.
66
F. Lebrun, op. cit., s. 134.
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Ibidem, s. 148.
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D. Żołądź–Strzelczyk, Dziecko..., s. 237.
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gich dzielnic miast69. J. Ballexserd pisał, że domy w miastach są wysokie, położone w cia
snych ulicach, a mieszkania swoje mają na dole. To jego zdaniem powodowało, że powietrze jest tam zarażone zawsze, niezdrowe jest dla wszystkich, a tym bardziej dla dzieci70.
Chałupy na wsi stawiano z kolei niewielkie i bardzo niskie. Budowano je zwykle
z gliny, ryjąc w ziemi tak, że tylko dach i okna wystawały nad jej powierzchnię. Otwo
ry okienne robiono tak małe, że z trudem można było wychylić przez nie głowę71. Czę
sto domy takie miały tylko jedno pomieszczenie, w którym mieszkała cała rodzina72
wraz z inwentarzem. S. Tissot pisał, że w maleńkich izdebkach mieści się częstokroć ojciec,
matka, siedmioro lub ośmioro dzieci, kilkoro bydląt; a przez sześć prawie miesięcy nie otwierają w nich okien; przez drugie zaś sześć ledwie ich kiedy uchylą73.
Niski stan nauk medycznych i brak wykwalifikowanych lekarzy powodowały za
tem, iż stan zdrowotny społeczeństwa polskiego przedstawiał się bardzo źle; można
było zaobserwować dużą śmiertelność, szczególnie wśród dzieci. Często panujące epi
demie zbierały też obfite żniwo i wyludniały całe wsie i miasta74. Choroby leczono nie
zawsze skutecznymi, a czasem wręcz szkodliwymi lekarstwami; próbowano też magii.
Nie umiano trafnie określić przyczyn konkretnego schorzenia ani jego istoty75.

B) Ząbkowanie
Ząbkowanie okazywało się niekiedy niebezpieczne i mogło doprowadzić nawet do
śmierci. Rozpoczynało się najczęściej w czwartym miesiącu życia dziecka76. Według
J. Ballexserda pierwsze zęby... w osiem lub dziewięć miesięcy ukazują się; psie zęby rosną
w drugim roku, a dopiero niektóre trzonowe, na koniec wszystkie ukażą się w czwartym
roku, wyjąwszy trzonowe z tyłu będące77. T. T. Weichardt dodawał, że każde dziecię przed
siódmym rokiem wieku swego, więcej jak dwadzieścia zębów nie dostaje78. Ząbkowanie
można było rozpoznać, gdy: górny brzeg szczęki zaczyna się szerzyć, gdy dziecię palcami,
albo czym innym co dostać może, często do gęby sięga, albo pypki piersi mocno kąsa, gdy
ślinę dziecię z gęby puszcza, albo onę połyka, gdy dziąsła robią się bolejące, nabrzmiałe, albo
gdy już są zapalone, gdy ślinne jagody [ślinianki], oczy albo lice są nabrzmiałe i czerwone79.
Przy ząbkowaniu mogła wystąpić wysoka gorączka, biegunka bądź zatwardzenie.

F. Lebrun, op. cit., s. 148.
 J. Ballexserd, Sposób..., s. 52.
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Z. Kuchowicz, Leki i gusła..., s. 14.
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F. Lebrun, op. cit., s. 149.
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S. Tissot, op. cit., s. 7.
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Z. Kuchowicz, Z dziejów obyczajów..., s. 544.
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Ibidem, s. 545.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 97.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 108.
79
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W okresie wyrzynania się zębów, podobnie jak dziś, stosowano rozmaite gryzacz
ki. J. Ballexserd zalecał podanie dziecku do żucia skórkę chleba podługowatą, albo
korzeń ślazu ogrodowego czyli altei i lukrecji, zdruzgotane i odmiękczone80. Uważał rów
nież, że ząb wilczy w czysty oprawiony kryształ, służy wiele do tego, bo oprócz tego kryształ ochładza ich usta, które mają na ten czas bardzo zagrzane81. Na wsiach ząbkujące
dzieci wsadzano na konia, chłopca na wałacha, dziewczynkę na kobyłę, i wożono
trzy razy w kółko82.
T. T. Weichardt radził, aby — podobnie jak dziś — nabrzmiałe i bolące dziąsła
często nacierać dziecięciu palcem, jak tylko w trzeci miesiąc wieku swojego wstępuje, gdyż
dzięki temu dziąsła tak cienkie się robią, że zęby potym żadnej, albo małą znajdując rezystencją, łatwo się puszczają83. Ból dziąseł można było też złagodzić, smarując je ciepłym
miodem przaśnym, albo syropem fiałkowym, albo ślazowym, albo oliwą dobrą, albo na zimno wyciskanym olejkiem migdałowym, młodym nie solonym masłem, albo świeżym mózgiem
zajęczym, albo cielęcym..., upieczoną figą84, lub też przyłożyć cienką gąbkę zamoczoną
w ciepły sok z żółtej marchwi, albo w mleko z figami, ślazowym korzeniem i z szafranem
gotowane85. S. Tissot polecał smarowanie dziąseł miodem zmieszanym z równą częścią
soku z pigwowych ziarek86, a autor Dykcjonarza zalecał dodatkowo stosowanie miodu
różanego do którego wpuścić należy kilka kropel koliru Laufraka, lub nieco soku cytrynowego87 albo też nacieranie ich krwią z grzebienia koguciego88.
Przy zapaleniu dziąseł można było na to miejsce, które jest ciemnoczerwone, miód
przaśny z różą gotowaną i z kilka kroplami spirytusu z soli morskiej zmieszany często przykładać89. Zdarzało się jednak, że mimo stosowania tych zabiegów zęby nie mogły się
przebić, ponieważ brzegi komóreczek zębowych bardzo są przygięte lub zupełnie połączone90. Zalecano wówczas pomoc chirurga i przecięcie dziąseł, a po przerznięciu się dziąseł,
trzeba na to miejsce delikatną gąbkę umoczoną w ciepłym z lodowatym cukrem zmieszanym
winie przykładać91. Jeżeli to wszystko nie pomagało lub dziecko miało konwulsje, należało jemu krew puścić, albo pijawki postawić za uszyma92.

 J. Ballexserd, Dyssertacya..., s. 139.
Idem, Sposób..., s. 122.
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Z. Kuchowicz, Leki i gusła..., s. 92–93.
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Ibidem, s. 102.
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Ibidem, s. 102.
86
S. Tissot, op. cit., s. 69.
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Ibidem, s. 425.
89
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C) Choroby układu pokarmowego
Jedną z chorób układu pokarmowego jest aftowe zapalenie jamy ustnej. Są to krosty małe, które dzieci w gębie dostają, i które na samym wierzchołku niby skórką twardą jaką
skąpą są okryte93. Według T. T. Weichardta przyczyną wystąpienia tej choroby były:
brak higieny jamy ustnej, spożywanie starego, gęstego i ostrego pokarmu, zasypianie
przy piersi matki lub mamki i ząbkowanie. Afty powodowały ból, dzieci nie mogły dobrze ssać i musiały z tego powodu cierpieć głód i pragnienie, dlatego należało im zapobie
gać opatrując co dzień gębę dziecięcia i czyszcząc ją czyli wodą czystą, czyli wodą z francuskim winem i listkami z szałwi i miodem gotowanym zmieszaną, w które chusteczki
obwinąwszy one koło palca, maczać i niemi co dzień dziąsła i podniebienie dziecięcia wycierać trzeba, osobliwie na tych miejscach gdzieżby się białe plamy znajdowały94. Jamę ustną
dziecka można było również płukać kwaterką wódki babczanej zmieszaną z dwiema
łyżeczkami wapiennej wody z saceari saturni scrup jeden lub następującym płynem: warz
cąber w wodzie, przydaj trochę hałunu i grynszpanu... możesz osłodzić miodkiem różanym
i przylać kilka kropli kwaśnej wódki95.
Krosty, o których mowa, były zazwyczaj białe i przezroczyste lub żółtawe i mogły
pojawić się na ustach, dziąsłach, języku, podniebieniu oraz świnnych jagodach (śli
nianki), ale zdarzały się też takie, które się spuszczają do gardła, żołądka, kiszek, albo do
gardzioła i do płuc są ciężkie i niebezpieczne. Te które się z żołądka albo kiszek zaczynają, do
góry się posuwają i postać kawałka słoniny na siebie biorą są najstraszniejsze96. Lekarstwa
na tę dolegliwość były rozmaite. Należało zadbać o pokarm mamki, dając jej dekokt
(wodny wyciąg z ziół lekarskich) z jęczmienia i lukrecji97 — czyli środki o działaniu
przeczyszczającym i przeciwzapalnym. Gdy dziecko miało silne bóle, mamka powinna
zażyć nieco syropu makowego tym sposobem, jeżeli piersi są próżne, żeby 2 kwintle, jeżeli zaś
pokarmem napełnione 3 albo 4 kwintle98. Malec mógł spożyć napój z ruty polnej, fumeterre [ziele dymnicy] w serwatce99 lub przecedzoną jedną kwintlę opium rozpuszczone
go w łucie czystej wody100. Miało to działać nań uspokajająco. Zalecano także płukanie
jamy ustnej gotowaną szałwią101, wodą z lasztrochu od kowala zmieszaną z miodem
i octem lub wódką z zielonych orzechów włoskich z dodatkiem przaśnego miodu102.
Popularne było również smarowanie krost kawałkiem szkarłatu lub sokiem z rzepy

Ibidem, s. 108.
Ibidem, s. 108–109.
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z cukrem103, a także różnymi miksturami jak np. sok z jagód morowych, sok z orzechów
włoskich w aptekach robiony i miodu różanego każdego po półkwintli, do którego dodawa
no kilka kropel spirytusu z witriolu [stężony roztwór kwasu siarkowego]104 lub przecedzo
nego gnoju kurczęcego, rozpuszczonego w białym, francuskim winie105.
Krosty w żołądku i kiszkach były bardziej niebezpieczne. Najlepszym lekarstwem na
nie był syrop rhumbarbarowy albo sam przez się albo z kilka gramami samego proszku rhumbarbarowego zmieszany, podawany co trzy godziny, lub sok wyciskany z pieczonej rzepy,
z dodatkiem miodu różanego, podawany po łyżeczce albo też sok z żółtej marchwi, zmie
szany z miodem różanym. Można też było utłuc łut [dawna jednostka miary masy; w Pol
sce wynosił od 12,6 do 14,6 g] jeden nasienia lnianego, gotować w funcie [dawna jednost
ka masy; w Polsce w XIX w. funt nowopolski to 405 g] wody czystej tak długo, aż jak syrop
zgęstnieje, przecedzić, zmieszać z 4 łutami miodu różanego i dawać po łyżeczce pić. Gdy skorupy przez stolec zaczynają odchodzić, trzeba dziecięciu wolne laxujące dać lekarstwo, któreby i materię złą z pryszczów pochodzącą wyprowadziło i kiszki umacniało106.
Częstą dolegliwością niemowląt były kolki, które leczono ciepłymi okładami z ru
mianku i driakwi (uniwersalny lek na wszystkie choroby złożony z wielu składników),
stosując także enemy [lewatywy] z rumiankowego dekoktu z kawałeczkiem mydła wielkości laskowego orzecha i czopki z ziół lub warzonego miodu107.
Powszechnie wśród dzieci występowały też robaki, według poradników powstające
w wyniku spożywania grubych108, trudnych do strawienia potraw109, ale również z swojego
nasienia i obstają z potrawami i napojem, wodą, pospólstwo używa słoniny surowej albo
wędzonego mięsa, na którym może tysiące much nasienie złożyć110. T. T. Weichardt
i L. Perzyna wymienili trzy rodzaje glist ludzkich. Według T. T. Weichardta pierwszy
gatunek jest podobny do robaczków w serze się znajdujących zwanych askaridami: to robaczki małe, białe, mieszkają w dolnych kiszkach111; L. Perzyna nazwał je z kolei rupiami,
twierdząc, że są podobne do owsa lub żyta112 — mowa tu zapewne o owsikach. Drugi
gatunek to glisty ziemne w ziemi mieszkające, a trzeci to płaski, długi robak, którego tenią
nazywają, czyli tasiemiec113. Dziecko mające robaki charakteryzowało się następujący
mi objawami: ślinienie się, wymioty, czkawka, pragnienie, apetyt raz bardzo żywy
i ostry, drugi raz mdły wzdęcie brzucha, rznięcia, świerzbienia nosa, złe przymioty materyi
Ibidem, s. 155.
T. T. Weichardt, op. cit., s. 113.
105
 J. Fonklofen, op. cit., s. 154–155.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 115–117.
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S. Tissot, op. cit., s. 63.
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 J. Fonklofen, op. cit., s. 164.
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S. Tissot, op. cit., s. 72.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 340.
111
Ibidem, s. 342–343.
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L. Perzyna, Lekarz dla włościan..., s. 188.
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T. T. Weichardt, op. cit., s. 342–343.
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gnoiowych, konwulsyie i zgrzytanie zębów114 oraz osobliwszego gatunku smród w oddechu
zwłaszcza rano, smutek, niedobra i co kwadrans się odmieniająca cera, oczy mgłą zaszłe
i w około podsiniałe, straszne sny, zimne poty, gorączka, uryny jak mleko białe115, a także
zmiana kolorytu twarzy i gnicie dziąseł. Najlepszym zaś znakiem potwierdzającym obec
ność robaków było to, że z extrementami odchodzą116.
Robaki zwalczano licznymi środkami. W powszechnym użyciu były zioła, pito od
wary z liści i korzenia: spikandry ogrodowej, omanu, biedrzeńca, lubczyku, kurzego
ziela, piołunu i bożego drzewka117. Poradniki podają wiele lekarstw na robaki. Jednym
z najlepszych był proszek z semen contra. Można było również przygotować samemu
odpowiednią miksturę: wziąć trzy grana Bezuaru [okrągły kamień podobny do żółcio
wego, znajdujący się w żołądkach lub jelitach zwierząt, panaceum] i trzy grana [naj
mniejsza jednostka masy stosowana w Polsce w XVI–XVIII w.; 1 gran = 0,835 grama]
także rogu Jeleniego, albo też cytwarowe nasienie z koralliny, zmieszanej z miodem118, jak
również dwa ziarna merkuriuszu słodkiego z czterema ziarnami extraktu z rhubarbarum
zmieszane z trochą marmelady laxującej, albo tylko z kilkoma łyżkami jednej kwarty wody,
w której będzie się gotowała ćwierć łuta merkuriusza [rtęć, żywe srebro] surowego119 i po
dawać dziecku w postaci napoju lub też używać ważonego mleka lub wody, w której
wprzód należy gotować merkuriusz surowy120, a także flos sulfuris [kwiat siarki; siarka
sublimowana], czyli rzeżuchowego soku121. Stosowano również enemy z ziół takich jak
wrotycz, boże drzewko oraz centuria, do których dodawano żółtka od jajek i cukier122.
L. Perzyna zalecał enemę mleczną z czosnkiem gotowaną, w której to ziarn czarciego gówna rozpuścić trzeba123. Pomocne były także plastry przykładane na brzuch, zrobione
z soku piołunowego, żółci wołowej i colocinthides lub aloesu ćwierć łota, ciemierzyce
białej i czarnej, kolokwintu, każdego po pół ćwierci łota i żółci wołowej łyżkę124, a także
maści ze smoły, która się zowie ropa albo dzięgiec do smarowania pępka125. Według
T. T. Weichardta askaridy można było wypędzić dając choremu surową marchew, albo
sok brzozowy pić lub przywiązać kawałek słoniny świeżej do nitki, włożyć w stolec jak czopek
i wyciągnąć. Można też te robaczki enemami z niegotowanego mleka i soli lub exkrementów
szczurzych na proszek utłuczonych z mlekiem tym zmieszanych umorzyć i wypędzić lub
P. Nicolas, op. cit., t. 1, s. 421–422.
S. Tissot, op. cit., s. 70–71.
116
T. T. Weichardt, op. cit., s. 350, 354.
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118
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P. Nicolas, op. cit., s. 421–422.
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S. Tissot, op. cit., s. 71.
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wziąć 2 łuty srebra żywego i gotować w wodzie i tą schłodzoną wodę z miodem przaśnym po
kilka razy dawać126. Dobrze działał też dym tytoniowy i czosnek. Aby wypędzić większe
glisty, trzeba było zażyć lekarstwa z rana, na czczo. Kilka dniami przed zażywaniem lekarstw powinien się chory od mlecznych potraw i nabiału wstrzymać i jeść grube, twarde,
solone potrawy, rosoły z cybulą, chrzan, śledzie i proszek: 4 grany salis martis, seminis santonici 9 granów, redicis salapa [mączka zawarta w bulwiastych korzeniach niektórych
gatunków storczyków] 20 granów i tyleż cukru i małym dzieciom tego proszku dawać po
łyżeczce127.
Inną częstą dolegliwością wieku dziecięcego były biegunki. Osiemnastowieczni le
karze za ich przyczyny uznali ząbkowanie, podawanie dziecku pokarmów zbyt gorących128,
gęstych — np. papki z mąki129 oraz mleka, które często podpada zkwaśnieniu130. Dzieci na
wsi, osobliwie w lecie dostają rznięcie, ponieważ mamki w ten czas najwięcej kwaśne jedzą
potrawy131. Biegunkę można było rozpoznać, gdy dzieci: pewną niespokojność pokazują, gdy
często raptownie i gwałtownie krzyczeć zaczynają, gdy się krzywią i kurczą, nie dobrze śpią, we
śnie uśmiechają, i gdy czasem zbyt chciwie pierś biorą, i znowu puszczają. Exkrementa w ten
czas już są zielone, albo ten kolor potym dostają, albo chusty jak wyschną, zielonawym farbują
kolorem; oprócz tego wydają exkrementa i staja się podobnemi do jajecznicy, albo sadzonych
jajec132. W dyarryi, odbyty gnojne są płynne, cera blada133. Jeśli biegunka trwała dwa lub trzy
dni134 i była pomierna, niepotrzeba się spieszyć z jej zatrzymaniem135, tylko umniejszyć wielość
pokarmów, nie jeść ani mięsa ani jajec, ani pić wina tylko pewnemi się obchodzić rosołami,
kleikami z niektórych jarzyn136. Natomiast jeżeli utrzymywała się dłużej, wymagane było
leczenie. Gdy dziecko karmiła matka, najlepszym lekarstwem na biegunkę był jej po
karm, a po zupełnym wyrzuceniu meconium; kilka łyżek syropu purgującego [przeczyszczają
cego], czy to z altei to jest ślazu ogrodowego, z jabłek lub cykorii. Gdy karmiła mamka, trzeba
było roztworzyć i ułagodzić jej pokarm137. Powinna jeść ryż i twarde jaja138 lub zażywać na
stępujący proszek: 2 łóty białej magnesii, 2 kwintle w cukrze smażonych i suszonych skórek
pomarańczowych, tyle słodkiego kopru i tyleż białego cukru, utłuc go na proszek i dawać mamce 4 albo 5 razy na dzień tyle, ile na koniec noża wziąć można, w ciepłej wodzie zażywać, tak
126
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długo i tak często póki rznięcie dziecięcia nie ustanie139. Dla dziecka natomiast najlepsze były:
mastyx (wonna żywica), kadzidło, nasienie babczane, jagody jarzębiny, szyszki olszowe,
gumi arabicum i mech młody i subtelny, który na starych dębach rośnie, podany w postaci
napoju lub w proszku140.
Robiono też ciepłe okłady, położywszy dziecięciu na brzuch ciepły placek z oliwy,
mąki, i żółtka od jajka w ryneczce albo panewce upieczony. Znajduje się w aptekach balsam
Scherzerski na rznięcie także bardzo skuteczny, którego trochę w łyżce rozpuścić i na kawałek skóry nasmarowawszy na pępek przyłożyć można141, lub też okład z utłuczonego kmi
nu, anyżu, czerwonej róży, kadzidła, mirry i włożone w woreczek warzyć w wodzie studniowej, ale lepiej w occie i przyłożyć ciepło na brzuch142. Przykładano również ciepłe
łajno gołębie, rozcieńczone octem143. Pępek smarowano maścią zrobioną z dwóch
kwintli driakwi, jednej kwintli balsamu muszkatułowego i sześciu kropel olejku kminkowego144. Stosowanie okładów rozgrzewających, podobnie jak dziś, miało działać przeciw
bólowo i kojąco. Zalecano też inne lekarstwa np.: rakowe oczy [małe okrągłe kamycz
ki wielkości grochu, złożone z cienkich blaszek, znajdujące się w rakach], magnesia,
i inne kwas gaszące lekarstwa, delikatnym dzieciom czasem na rzniecie pomagają, nie można dobrze poznać, kiedy one dawać przestać trzeba145. Magnesia z angielskiej soli robiona,
gasi kwas w kiszkach się znajdujący sprawuje wraz z folucyą, można onej łyżeczkę jedną
albo dwie w ordynaryjny dziecięcia napój, albo w mleko migdałowe, albo w wodę z kopru
przepędzoną wsypać, i dziecięciu kilka razy na dzień tego napoju po łyżeczce dawać. Oprócz
tego można dziecięciu czasem trochę galarety z jeleniego rogu bez najmniejszego kwasu robionej, albo następujące mleko dawać: wody z kwiatu lipowego przepędzonej 4 łuty, wody
z pestek czarnych przepędzonej 2 łuty, olejku migdałowego świeżo i na zimno wyciśnionego
także 2 łuty, soli waysztynowej [sól ługowa otrzymywana z popiołu wajsztynu zwapnio
nego; ma właściwości rozwalniające] trzecią część kwintli, żółtka od jajka świeżego
3 kwintli, i gummy arabskiej w wodzie gęsto rozpuszczonej jedną kwintę, zrobić z tego
w możdżerze szklanym albo kamiennym mleko, i dawać dziecięciu co godzina, albo co pół
godziny, albo ile razy się obudzi, po łyżeczce od herbaty. Jeśli by dziecię mogło pigułki połknąć, można z żółci węgorza i z szafranu zrobić małe pigułki, i jemu one dwie, dwa albo
trzy razy na dzień połykać dawać, które nie tylko kwas gasić, ale i konkokcją dobra sprawować będą. Dziecięciu dawać można na koniec noża, kilka razy na dzień, proszek z utłuczonych skorup ostrygowych, tak długo, aż exkrementa zielone być przestaną, i kwaśny fetor
z siebie wydawać więcej nie będą146 lub też rhumbarbarum w proszku po osiem aż do dwuT. T. Weichardt, op. cit., 93–93.
Vademecum Medicum..., s. 66.
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nastu granów lub essencyą rhumbarbarową po łyżeczce, albo herbatę rhumbarbarową po
filiżance147. S. Tissot uważał jednak, że na biegunkę nie wolno dawać dzieciom olejku
ze słodkich migdałów, ponieważ on kwaśnieje, a im więcej olejku dają tym większemu
rznięciu dziecię podlega148. Można było za to podać czopki zrobione z soku od tarnek
[nalewka z owoców tarniny], cukru, bleywasu, każdego ćwierć łota, opium pół szkrupułu,
zmieszaj to wszystko i zrób z tego czopek, który włóż w tył149. Jeżeli te wszystkie sposoby
nie pomagały, należało skorzystać z porady lekarza.
Zdarzało się, że biegunce towarzyszyły różne przypadki, jako to, rznięcia i bóle w niższej części żołądka, zapalenie lub zwrzodowacienie pośladku; częsta chęć stolca, wyrzuty
zgniłe, klejowate, oślizłe i krwawe. Była to wówczas dyzenteria. Pod ów czas nic lepszego
nie można uczynić, jak obmywać często tył pośladka bolącego mlekiem przegotowanym
z trybulą, którą nawet przykładać, ale uważnie można. Kąpiele w wodzie jelitek zwierzęcych
oraz inne lekarstwa tejże samej klassy, bardzo dobre wyprowadzają skutki. Zmniejszają
gwałtowność zapalenia, uśmierzają boleści, uprzedzają usunięcie się spodu kiszki odbytowej,
a czasem bronią wstępu gangrenie. Na owrzodzenie pośladków, wino przekładać należy
nad lekarstwa maśliste, jakiemi są cerata, plastry z wosku i oliwy i inne w powszechności
maści150. Leczenie wrzodów alkoholem musiało być szkodliwe, gdyż mimo działania
odkażającego uszkadzał on błony śluzowe. Woda Pana Goulard, lekkie rozpuszczenie soli
Saturna w wodzie ikier żabich, bardzo dobrze skutkowały w prostym rozpadnięciu się spodu
kiszki odbytowej, gdy zapalenie nie jest gwałtowne i gdy chodzący koło chorego nie zaniedbują bądź do wewnętrznego zażycia lekarstwa zdolnego do zmniejszenia wody skutkującej zewnętrzne przypadki151. Dzieci cierpiące na dyzenterię miały wyjście jelita. Należało wów
czas kiszkę wprawić ręką, a jeżeli nie było to możliwe, zrobić dekokt z kwiatu dziewanny,
z nostrzeku, rumianku, korzenia i liści ślazu, przydawszy korzenia lnianego i warzyć
w mleku, maczać chusty i okładać152 lub przygotować następującą kąpiel: weźmy ślazu
małego i wielkiego, lnianego nasienia fenum gracum, białej lilii korzenie, ile chcesz. To warz
w wodzie i w niej skąpawszy dziecię, posmaruj kiszki mastyxowym olejkiem zmieszanym
z pigwowym sokiem, i prowadź na zad153. Można też było posypać chore miejsce prosz
kiem zrobionym z krwawnika, grochu, mastyksu, kadzidła galasu i ałunu154 lub przyło
żyć na nie gąbkę umoczoną w ciepłym winie. Skuteczniejsze jest w tym razie wino burgońskie albo pontak. Można też było posypać to miejsce sadzą albo korą sosnową na subtelny
proszek utłuczoną, kiszkę palcem ostrożnie nazad wcisnąć155.
Ibidem, s. 157.
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Ból żołądka, mdłości, niestrawność zwalczano huśtaniem, kąpielą, ulepkiem ra
barbarowym z utartym korzeniem fiołkowym lub z gałką muszkatołową. Dawano też
dzieciom do picia popiół rozmieszany w wodzie i stosowano gorące okłady156, np. z roz
puszczonego wosku, z dodatkiem olejku rumiankowego, koprowego i pieprzowego157.
Należało także zachować odpowiednią dietę, dawać dziecku mało na raz ale często letnią
wodę albo serwatkę z sokiem cytrynowym, sokiem berborisowym, octem lub kwaśnym chlebem gotowaną albo przecedzoną z maślanką, mleko migdałowe, z gumy arabskiej, herbatę
z kwasu ślazowego, albo kaszę jaglaną. Gdy to nie pomagało, podawano rabarbar, rosół
z liściami bobczanemi gotowany lub kilka granów driakwi. Jeśli mocno przeczyszczające
lekarstwa powodowały ból żołądka, wówczas zalecano karmienie niemowlęcia tłustym
rosołem, bulionem, ciepłym mlekiem, oliwą, śmietaną albo niesolonym masłem lub
wziąć olbrotu i gumy arabskiej w wodzie gęsto rozpuszczonej po 2 kwintli dodać wody cynamonowej pół funta i dawać dziecku po łyżeczce lub wziąć masła z wosku robionego pół kwintli, gumy arabskiej w wosku rozpuszczonej jedną kwintlę, trzeć w moździerzu, dolewając
wody cynamonowej z winem przepędzonej jedną kwintlę, syropu diacodium jedną kwintlę
i kleiku z perłowych krupek gęsto zgotowanego 2 funty, dawać co godzina i potem po łyżeczce za każdą folucyą158. Na niestrawność polecano również zimną wodę zmieszaną z wodą
z kwiatu czerwonej piwonii159 lub ósmą część łotu jagód jałowcowych gotowanych w jednej
kwarcie wody, którą podawano codziennie po kilka łyżeczek z dodatkiem cukru160. Je
żeli zatrucie było silne, zamiast wieczornego posiłku używano driakwi, konspektu hia
cyntowego (przetwór otrzymywany przez mieszanie z cukrem, syropem lub miodem
surowców roślinnych) lub extraktu jałowcowego w dozie gran dwunastu. Można było
również w godzinę obwiednią dać cztery lub pięć granów rhumbarbarum w proszku pomiędzy dwiema grzaneczkami chleba161. L. Perzyna na dolegliwości żołądkowe polecał ene
my (lewatywy) z ciepłej wody z dodatkiem oleju lnianego162.
Dolegliwościom żołądkowym często towarzyszyły wymioty. W przypadku przeje
dzenia się przynosiły one wręcz ulgę, gdyż opróżniały żołądek. Dlatego należało je
utrzymywać letnią wodą, a gdy same nie chciały przyjść można one przez łaskotanie w gardle
piórem w oleju umaczanym wzruszyć163. Womity powstające z niestrawności leczono sy
ropem z cykorii164, proszkiem cynamonowym z ulepkiem rabarbarowym165, a gdy dziec
ko wymiotowało po spożyciu kwaśnych i nieświeżych potraw, należało dać mu letnią
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wodę z masłem albo słodkie mleko z oliwą166 lub też dawać lizać miętczanego syropu167.
Można też było smarować dziecko olejkiem mastyxowym i spikanardowym, zmieszawszy
go z muszkatołowym olejkiem, kwiatem goździkowym i cynamonem168, lub zawiesić mu na
szyi czerwone korale tak długo, żeby się aż na samym żołądku opierały169.

D) Choroby skóry
Dzieci były narażone na różnego rodzaju problemy skórne, które zabierają początek
zsiadłości czyli raczej zgęstniałości limfy skutkowanej... we krwi170. Uważano, że wyrzuty
skórne są pożyteczne171, że są to drogi, których natura słaba, lub sprzeczności jakiej doznająca używa szczęśliwie do oczyszczenia masy krwi i pozbawienia ciała z tych surowizn niebezpiecznych. Dlatego zamiast lekarstw J. Ballexserd zalecał zostawić je, żeby same przez
się zwolna coraz ustępowały. Należało również zachować łagodną dietę172 i przygotować
kawę z upalonej żołądzi zmieszaną z mlekiem i osłodzoną173 lub przejść do użycia kwaterki [dawna jednostka objętości; 1/4 kwarty] serwatki, którą dasz wypić dziecięciu, dzieląc
na kilka razy przez dzień i dodając zawsze po łyżeczce syropu fiałkowego, w tymże samym
czasie dasz mu enemę z wody rzecznej stosownie do wieku dziecięcia; co każdego dnia powtórzysz; potym zadasz mu wolne lekarstwo robione z pół drachmy [dawna jednostka
masy; w Polsce w XIX w. = 3,75 g] rhumbarbarum, wymoczonego w pół kwarcie wody,
do której dodasz uncję [dawna jednostka masy; w Polsce XI–XVIII w. uncja krakowska
= 24,5 g] syropu kwiatów brzoskwiniowych; tego lekarstwa zadawać będziesz z rana po
kieliszku lub po 2 kieliszki podług wieku dziecięcia. Po lekarstwie niech przez kilka dni zażywa skrupuł oczów raczych w proszku, podzielony na cztery zażycia, które w 3 godziny jedno
po drugim niech bierze. To niech trwa 5 lub 6 dni. Potym znowu je urgować będziesz jak
wyżej, a potym każesz mu dawać na dzień kwaterkę serwatki, w której rozpuścisz uncją
jedną syropu antiskorbutycznego. Jeżeli te wszystkie lekarstwa nie czynią żadnego dobrego
skutku, można przez 3 lub 4 dni kąpać dziecię w kąpielach letnich, w których go nurzać
będziesz, kwadrans lub półgodziny i niech bierze następujące pigułki: weź oczow raczych
drachmy 0,2, merkuriuszu słodczkiego granów 4, kwiatu siarki granów 20, ekstraktu aenulae campanulae drachme 1. Zmieszay wszystko razem, zrób pigułki ważące granów 4 dla
dziecięcia dwuletniego a ważące granów 6 dla dziecięcia trzechletniego, pigułki te zadać będziesz co 4 godziny, zawinione w wiśni smażonej w cukrze174.
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Rozlany po twarzy tzw. słodki strup smarowano śmietaną, wodą, którą kowal ogień
zalewa, lub wodą, w której gotowano groch ze słoniną175. S. Tissot przestrzegał przed
smarowaniem strupów tłustemi lub ściskającemi lekarstwami. Uważał, że jeśli wyrzuty
skórne trwają długo, domyślać się potrzeba wady jakiej w mleku, które natychmiast porzucić lub odmienić, algoli też poprawić należy176.
Strupy na głowie leczono woskiem i trochą gołębiego łajna i z tego robiono czapkę na
głowę dla dziecka lub obkładano ją skrobanym mydłem z rozczyną chlebową177. Można
było też przygotować następujący preparat: weźmy piołunu, kwiecia rumiankowego, macierzanki, maruny [rodzaj roślin należący do rodziny astrowatych], każdego po garści,
bobków fiałkowego korzenia po dwa łuty, potłucz, warz w ługu z jałowcowego drzewa upalonym, przecedź, myj głowę co dzień, a po zmyciu smaruj olejkiem albo balsamem siarczanym, albo olejem z orzechów włoskich178. Głowę smarowano również olejkiem zrobionym
z żółtków jajowych lub zmieszanym z uryną, do którego dodawano ususzonego mózgu
i pęcherza z uryną z wieprza świeżego zabitego179.
Jeśli chodzi o liszaje, to wychodzono z założenia, że powstają one wtedy, gdy jedno
dziecko na drugie splunie. Leczono je rosą zebraną przed wschodem słońca, pianą
z kaszy jaglanej lub woskowinami z własnego ucha180.
Odparzenia były spowodowane rzadką zmianą pieluch, które napełnione, albo też
uryną lub stolcem zwalone, dzieciom na różnych miejscach ciała czerwoność a często i ranki181 robiły. Najlepszym lekarstwem na nie było lycopodium [widłak goździsty], którym
zranione miejsce posypywać trzeba. T. T. Weichardt krytykował mamki, które do tego
pudru używają ponieważ ten przyczyną parchów częstokroć bywa, a jeszcze gorzej, gdy bleywas na odparzone kładą miejsca. Gdy zaczerwienione miejsca przerodziły się w rany,
można było wziąć łut jeden maści z czystego łoju i wosku jarzącego zrobionej, dodać do niej
kwintę jednę likopodium i kwintę jednę flores zinci i tym one ranki dwa albo trzy razy na
dzień smarować182. Odparzenia pod pachami lub w pachwinie posypywano mąką uskro
baną z białej skórki chleba183.
Bardzo często u dzieci pojawiały się odmrożenia, albowiem słabość i czułość ich
członków wzmagają koniecznie skutki impressyi powierzchownych. Dzieci chłopskie, które mają skórę twardą, i do wszystkich czasów roku przyzwyczajoną nie jest, i nie powinno
całe być tak podległe odmrożeniom, jak dziecię Pańskie, które skóry ochraniają ze szkodą
zdrowia... Dzieci krwiste i delikatną skórę mające są prawie powszechnie temu złemu pod175
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ległe..., prócz bólów, czasem im gorączkę sprawuje, sen odbiera, trzyma ich w łóżku184.
Odmrożeniom można było zapobiec używając umywania lub kąpieli wody zimnej i dzieci tym sposobem wychowane mniej odmrożenia cierpią, skórę na ręku maczać co rano
w wodzie zimnej przez kilka minut i co wieczór przed wieczerzą na początku jesieni i przez
całą zimę to czynić. Można też w zimnej wodzie maczać nogi dwa lub trzy razy na tydzień.
Wystrzegać się przemiany zimna w ciepło i dzieci tak przyuczyć, aby rąk do ognia nigdy nie
przykładały, nigdy im rękawków noszenia nie pozwalać, należało by im także noszenia rękawiczek zakazać, a kiedy się im te daje powinny być ze skóry cienkiej i gładkiej. Pierwszy
stopień odmrożenia leczy się bez żadnej pomocy, jeżeli do drugiego przyszło stopnia, trzeba
je tak leczyć wodą nawet zimną z lodem i śniegiem185. Należało zatem kilka razy dziennie
moczyć ręce w bardzo zimnej i marznącej wodzie, a po wyjęciu położyć rękę dobrze
otartą w rękawiczkę skórzaną, za trzecim lub czwartym namoczeniem nabrzmiałość schodzi, marszczy się skóra i wszystko się goi186. Można też było nacierać dłonie śniegiem187
lub nosić w dzień i w nocy rękawiczki z gładkiej skóry, a jeżeli odmrożenie było na
nogach to nosić pończochy i zostać kilka dni w łóżku. Dodatkowo zalecano moczenie
chorych części kilka razy dziennie w dekokcie przyciepłym, który niechaj będzie razem
zmiękczający i rozwalniający, np. ze skóry rzepy dodawszy do niej szesnastą część octu,
można też robić dekokty z ziół lub uryny z wodą wapnistą188. Po wyjęciu rąk z dekoktu
chowano je w rękawiczki. Można też było trzymać je nad parą z octu ciepłego lub
asphaltu i terpentyny albo smarować łojem lub woskiem. Potem myć zawsze wódką
z kamforą z tyleż wody zmieszaną189. Odmrożenie nosa leczono inhalacjami z octu,
a pokrowczyk z psiej skóry przez kilka dni noszony jest najlepszym lekarstwem190. Przy sil
nym zapaleniu, powodującym gorączkę trzeba mięsa i wina sobie ująć, kilka wziąć enem,
co wieczór brać porcją saletry a nawet krew puścić191. Gdy odmrożenia pękały, potrzeba
ścierać ranę plastrem de macilagine, ceratem Galena i opatrywać ją dwa razy na dzień
balsamem Arceusza192. Jeżeli pojawiły się wrzody, trzeba było przyłożyć na nie plastr
zmiękczający diapalma [plaster z oleju palmy z cynkiem i siarką] zwany, parą octu części
nabrzmiałe naparzać i trzymać je całe w skórę gładką albo pokrowce woskowane owinięte193 i obmywać letnią lub wapienną wodą. Gdy ból był gwałtowny, należało okryć odmrożenia kataplazmem [okład sporządzany najczęściej z ziół śluzorodnych] robionym
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z ośrzodki chleba i mleka do którego należałoby przymieszać trochę populeum [maść topo
lowa] lub balsamu kojącego194.
Częstą chorobą skóry był świerzb, powstający od zaniedbania czystości, przez dotykanie
osób świerzb mających i używanie ubrań chorej osoby195. Występował częściej u ludzi ubogich,
gdyż oni rzadko odmieniają stroje i nie pozwala to zachować czystości. Na skórze pojawiały się
małe zaczerwienione krostki, u dzieci zlokalizowane na dłoniach i podeszwach stóp. Krosty
chowają się na zimnie a w cieple występują i rozchodzą się po całym ciele196. Aby zapobiec tej
dolegliwości, należało prać często ubranka dzieci, a pokój, w którym mieszkały, musiał być
zawsze czysty i średnio ciepły. Podczas choroby należało dbać o ich higienę. Najlepszym
lekarstwem była siarka. Dziecku podawano dwa–trzy razy dziennie rozpuszczony w ciepłym
mleku kwiat siarkowy (sulphuris), zawierający siarkę sublimowaną197. Gdy po upływie
ośmiu dni choroba nie ustąpiła, można było zrobić maść z kwiatu siarkowego i słodkiej
śmietany i smarować mu nogi i ręce. Gdy dziecko było tak małe, że nie mogło jeść lekarstw,
mamka powinna pić kwiat siarkowy z mlekiem, a ręce myć gotowanym jałowcem198.

E) Choroby zakaźne
Na ospę mógł zachorować ten, kto albo na nią nie chorował, albo w którego krwi
dyspozycja do przyjęcia tej zarazy znajduje się199. Ospa zaszczepiona nie wyłącza zupełnie
od powrotu czyli powtórnego wyrzucenia ospy200. S. Tissot zdawał sobie sprawę z tego, że
na ospę można było zachorować tylko raz w życiu i kto ją odbył, wolnym jest od niej na
zawsze201. Materia zarażająca nie rodzi się w powietrzu, ani się z powietrza nie rozkrzewia
i każde miasto wolne być od niej może zachowując ostrożność przez np. zakopanie sukien
używanych w chorobie202. Osiemnastowieczni lekarze wiedzieli, że zarazić się można
było przez kontakt z chorą osobą, gdy ten który ospy jeszcze nie miał do chorującego na
ospę przychodzi, onego się dotyka, zarazę z śliną połyka lub przez poty ciała wciąga, gdy się
sukni albo chust chorującego na ospę dotykamy, gdy kto krew tym samym lancetem puszcza
co chorującemu na ospę203. W Europie, już od pierwszej połowy XVIII w., stosowano
wariolizację, tj. szczepienie wirusem ospy ludzkiej. Propagowało ją wiele rządów oraz
koła oświeceniowe. Dotyczyło to także Polski204, a odbywało się np. w następujący
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sposób: prowadzono dziecię do inszego na dobrą ospę chorującego i proszono o przedanie
5 albo 7 krost. Pieniądze o które się zgodzono kładli na dościgłą przepęknioną ospę, aby ta
materia do tych pieniędzy przyłączyła; te pieniądze przyłożono potym dziecięciu do nóg
i zarażano je ospą. Albo igłą lub szpilką rozdzierają skórę i przykładają z podobnym skutkiem materię ospy205. Wariolizacja wzbudzała zastrzeżenia, gdyż szczepieni przechodzili
ospę, która w pewnym procencie przypadków kończyła się śmiercią. Stąd też tego
typu szczepienia nie przyjęły się i epidemie należały do częstych zjawisk. Dopiero
szczepienie wirusem ospy krowiej (wakcynacja), które miało przebieg łagodny i nigdy
nie kończyło się śmiercią, wprowadziło radykalny przewrót w walce z tą chorobą. Od
krycie to zostało dokonane przez Edwarda Jennera w 1796 r., a na terenach Rzeczy
pospolitej Polskiej wprowadzono je dopiero na początku XIX w.206 W okresie przed
szczepiennym śmiertelność na ospę u dzieci wynosiła co najmniej 25%.
Ospę dzielono na dobrą i złą207, łagodną i tzw. spływną oraz rozlaną. W łagodnej
formie krosty były oddzielone jedna od drugiej, zaś przy spływnej i rozlanej stykały
się208. Ospa naturalna rozwijała się dość szybko. Towarzyszyła jej gorączka, choć mogły
wystąpić też inne objawy, takie jak: lekka osępiałość, umniejszanie rzeźwości i wesołości,
u dzieci powolnego i flegmatycznego temperamentu lekkie wzruszenie się krwi przed nadchodzącą ogrążką [początek paroksyzmu gorączki] dodawało im rzeźwości, wesołości i cery,
której nigdy nie miały209, mdłości, osłabienie, drżenie, gorączka, boleści w kłębach, ciężkość
w piersiach, nabrzmiałość twarzy, ciężkość oczu, płynienie łzów z lewego oka, boleść w dołku
pod sercem, skłonność do spania, częste womity210. Przed wystąpieniem krost niektóre
dzieci dostawały konwulsji211. S. Tissot twierdził, że owe konwulsje przed przystąpieniem krost nie są niebezpieczne212, a ospa zaczynała się od drżenia i zimna, po którym
wielkie gorąco następuje. Towarzyszył jej ból głowy, czerwoność twarzy, ospałość, wzdęcie,
nabrzmiałość powiek, twarzy, kichanie, nudności, wymioty213. Ospa spływna miała po
dobne objawy, ale ostrzejsze, i zaczynała się trzeciego dnia omamami, ospałością i kon
wulsjami214. Gdy zachorowało dziecko mające trzy–cztery lata, widać je zrazu zgrzędne,
znędzniałe, cierpi dreszcze, ma oczy płaczliwe, czuje pragnienie, ból krzyża, głowy, womity215. Około trzeciego–czwartego dnia choroby pojawiała się wysypka216. Były to maleń205
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kie plamki czerwone podobne do plam od pcheł porobionych, ale znaczone we śrzodku kropeczką białą, która się po trochu powiększa, a czerwoność się naokoło niej szerzy. Im bardziej
rosną tym bardziej boleją i 6 dnia po wysypaniu się (są największe) i pełne ropy. Od tego
czasu żółknąć zaczynają, podsychają 9 lub 10 dnia po wystąpieniu bure łupieże odpadają217.
Poradniki zgodnie twierdziły, że wysypka rozpoczynała się najpierw na twarzy, a potem
na szyi, piersiach, plecach, nogach218 oraz brzuchu i niekiedy na stopach219. Z chwilą
wystąpienia krost gorączka spadała, ale zaczynały pojawiać się inne objawy. Ciało na
brzmiewało220, powieki się rozciągają, chory utraca widok światła, oczy się zamykają, twarz
i ręce i palce nabrzmiewają221. Gdy krosty wypełniały się ropą, stan ogólny chorych po
garszał się. Najniebezpieczniejszy okres choroby przypadał między 9. a 13. dniem. Go
rączka nasilała się, chory w tym razie gorąco, pragnienie, bóle cierpi. Jeżeli choroba jest
duża chory nie sypia, miewa duszności. Chorobę kończyło wysychanie krost oraz powsta
wanie strupów, po odpadnięciu których pozostawały dość głębokie blizny222.
Osiemnastowieczni lekarze wiele miejsca poświęcili kwestii stworzenia jak najlep
szych warunków dla chorego na ospę dziecka. Jego pokój powinien być jasny, obszerny
i średnio ogrzany, a drzwi zasłonięte dywanem lub firanką, by chronić od przeciągu. Po
pokoju należało rozrzucić sosnowe albo jałowcowe gałązki i one cienkim piwem albo
octem winnym skrapiać223. Dym z komina uważano za szkodliwy, zwracano także uwagę,
by łóżko nie stało koło muru, gdyż wierzono, że krosty z tej strony później występować
i przysychać będą224. Nogi zakażonego powinny być bardziej okryte niż reszta ciała225.
Poradniki zalecały też stosowanie odpowiedniej diety podczas omawianej choroby.
Należało jeść często, ale niedużo i żadnej twardej potrawy — kaszka gotowana, polewki
z jagód i innych owoców są dobre, rosół z cielęciny i kurcząt, poliwki z białego chleba, wody
nieco wina, cukru i żółtka od jajec robione były najlepsze, także sucharki maczane w wo
dzie, posypane cukrem i polane winem lub posypane cynamonem lub gałką muszkatołową226. Ważne było, aby żołądek jak najwolniejszy utrzymywać: kładzie się do enem... z serwatki, miodu, oliwy i soli227. Dobre były także potrawy z jarzyn i nabiału, upieczony
chleb, leguminy bez słoniny, dojrzałe owoce oraz czysta serwatka; zalecano też mocze
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nie nóg w letniej wodzie228. W pierwszym czasie chory powinien codziennie wstawać z łóżka229 i chodzić po izbie230, ale nie wychodzić zbyt wcześnie na powietrze231. Pomimo
tych zaleceń można było na wsi spotkać same tylko dzieci w lekkiej ospie przebywające
przez cały czas choroby na otwartym powietrzu, biegające i jedzące tak jak gdyby były zdrowe. Mimo to wielu z nich zupełnie do zdrowia przychodzą232.
Leczenie ospy było zróżnicowane. Podobnie jak dziś podawano lekarstwa na po
szczególne objawy jej towarzyszące. Chorzy przede wszystkim powinni często pić. Na
wysoką gorączkę zalecano chłodzące napoje z cytryny i porzeczek lub tyzannę (wymo
czenia lekarskie roślin w wodzie), a także lekarstwa z: 6 granów czystej saletry i 30 granów morszelów cytrynowych podawane co 1–2 godziny233 lub spirytusu, siarki unję 1, czyli
2 łuty i syropu fiałkowego łutów 12 i zmieszać a dla uboższych dekokt jęczmienny i spirytus
koperwasu [siarczan miedzi]234. Jeżeli gorączka była lekka, na moczeniu nóg pierwszego
dnia, jednej enemie przestać możną i zamiast tyzanny dawać dziecku mleka z trzecią częścią
lub połową herbaty z bzowego albo lipowego kwiatu, albo gdy wcale gorączki nie masz z melissowych ziółek. Można do tego przydać kilka gotowanych jabłek lub kawałeczków chleba235. Nie wolno było natomiast dawać choremu mięsa, rosołu i wina, ale raczej ser
watkę lub maślankę. Jeśli gorączka była wysoka, krew puścić z ręki a 2 godziny potem dać
enemę, a jeżeli to nie pomoże znów krew puścić. Póki gorączka jest nazbyt mocna daje się
2, 3, 4 enemy na dzień i nogi 2 razy się moczą236. T. T. Weichardt twierdził, że dzieciom
rzadko puszcza się krew, bo są słabe, a jeżeli to nastąpi to po puszczeniu krwi dać enemę
z letniej wody, oliwy, trochą miodu i saletry aż do wystąpienia krost237. Na wymioty zaleca
no picie letniej wody, gdyż womity w ospie czyszczą żołądek i trzeba one letnią wodą
utrzymywać 238 lub lekarstwem poruszyć ośmią lub dziesiącią ziarnami ipekakuahny [wy
miotnica lekarska] roztworzonemi w napoju albo też jednym ziarnem tartari emetici239,
a także — tyzanną prostą zrobioną z psiej paszy i poziomkowej rośliny240. Gdy wystąpiła
biegunka, należało wziąć czyszczony salmiak [chlorek amonu] zmieszany z 30 granami
morszelów cytrynowych i dawać co 1–2 godziny lub leczyć rabarbarem241. Konwulsje moż
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na było powstrzymać przez upust krwi, enemę z mleka, oliwy i cukru lub też przez
proszek przygotowany z 2–3 granów pizmu, 10–12 granów cukru roztartego242. Oczy na
leżało przemywać wódką różaną albo wodą Eufrazyi z dodatkiem szafranu243. Jeżeli
twarz i szyja chorego bardzo nabrzmiały, przykładają się odmiękczające kataplazmy na
podeszwy lub plastry rozczyn gorczyce i octu. Opuchnięte oczy i powieki należało skra
piać mlekiem i letnią wodą. Używanie szafranu czy różanej wódki jest nieużyteczne. Pomaga dieta i nie jedzenie mięsa i wina244. Dziś wiemy, że puszczanie krwi i stawianie pija
wek na pewno nie służyły dzieciom, bo dodatkowo osłabiały ich organizm.
Aby przyspieszyć wyrzut krost, podawano choremu jedną lub dwie łyżki wina, mio
du albo serwatki z winem lub też proszek z kilka granów kamfory, 1 granu extraktu szafranowego i 30 gr morszelow cytrynowych przeparowany, twarz nad ciepłym mlekiem parzyć, albo ciasto z gorczycy na łydki przyłożyć245; stosowano też różne inhalacje i ciepłe
kąpiele246. By zmniejszyć ilość wyrzutów skórnych na twarzy i w gardle, zalecano pusz
czanie krwi, stawianie baniek, przykładanie ciasta z gorczycy na stopy, łydki lub ręce
oraz owijanie rąk i nóg w chusty, umoczone w gotowanym z marchwią mleku. Oprócz
tego można do czapeczki lub chusteczki na głowie będącej chusteczkę kamforą natartą tak
przyszyć aby nad oczami wisiała247.
Przecinanie krost było dość powszechnym zabiegiem oczyszczającym i miało zapo
biegać powstawaniu blizn. Otwierało się je jedne po drugich w kolejności jak dojrzewają
i kiedy są już białe gdy zaczynają żółknąć. Otwiera się konczatemi nożyczkami i przykłada
się gąbkę zmoczoną w letniej wodzie do zdjęcia ropy248 lub umoczoną w rozpuszczonej
kredzie249.
Jeżeli wykwity skórne pojawiły się na nosie, można małe chusteczki w ciepłym mleku
umoczone w środek nosa wkładać, zaś na krosty w gardle postawić bańki na karku i płu
kać gardło następującą miksturą: 1 kwintla kamfory i kilka kropel likworu anodinis rozetrzeć to w moździerzu z łutem cukru, dodać 2 funty gorącej wody i zmieszać, albo płukać
ciepłym mlekiem lub kleikiem owsianym. Gdy krosty są ropne lub fetor z siebie wydają można chinę w proszku lub wodzie gotowanej z syropem cytrynowym albo pomarańczowym dawać250. Wysychające krosty należało smarować nawilżającym lekarstwem: owsiany klejek z cukrem, mixturę z dwóch łutów olejku migdałowego i oliwy i kwintli olejku
waysztynowego. Inni chwalą kredę z śmietaną251. Szkodliwe miały być natomiast: dria
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kiew, syrop z białego i czerwonego maku, laudanum (alkoholowy wyciąg z opium),
bursztyn, pigułki ze styraksu (nazwa przyjemnie pachnącej żywicy uzyskiwanej z róż
nych gatunków drzew, np. ambrowca) albo ziele — tzw. psi język. Ewentualnie wyjątkowo użyć dla dzieci słabych, podległych konwulsjom u których krosty z trudnością się wysypują252. J. Fonklofen podał jeszcze inne metody leczenia ospy. Według niego można
było postawić chorym pijawki na krzyżach, jedne, dwie albo trzy według lat. Maleńkim
dzieciom trudno lekarstwa jakie dawać. Chyba tylko rzepiego nasienia z mirrą zmieszanego.
Albo serdecznego proszku który się zowie pulvis pannonicus z pokarmem. Ale jeżeli ospa
wyszła na wierzch tedy pijawek stawiać już nie trzeba, ale staraj się oto żeby baranek młody
albo owieczka była zawsze przy dziecięciu i z nim się dziecię bawiło; gdyż te bydlęta wyciągają do siebie ten jad od dzieci. A kiedy już ospa podeschnie i ma zachodzić tedy ją możesz
smarować baranim łojem253.
Kolejną chorobą zakaźną była odra. Uważano, że jest roznoszona przez ludzi, a nie
powietrze, i że mało dzieci na nią umiera, chyba że matka lub mamka się rozgniewa, dziecko mające odrę często umiera. Dziecko mogło zarazić się, gdy: odra panuje, dzieci w krwi
swojej jad odry noszą254. Chorobę tę poprzedzał lekki, suchy kaszel, niemoc, ograżka,
ospałość w dzieciach, mocny ból gardła, czerwoność, zapalenie w oczach, nabrzmienie
powiek, płynienie łez255, gorączka, kichanie256, twarz się wzdyma, powieki nabrzmiewają,
oczy nie cierpią światła i czerwienieją. Chory skarży się na osłabienie, ból głowy, gardła,
boków. Ma pragnienie, biały język, kolkę, diarię, malignę [nieprzytomność połączona
z wysoką gorączką i majaczeniem], płynienie krwi z nosa257, a czasem wymioty258. Czwar
tego dnia na twarzy chorego występowała czerwona, zlewająca się wysypka, która prze
chodziła następnie na jego piersi, plecy, ręce i nogi259. Od chwili wystąpienia tejże
wysypki temperatura spadała260, a wymioty ustawały261. Szóstego i siódmego dnia cho
roby skóra na twarzy i czole robiła się nierówna, szorstka, plamy zmniejszały się i wysy
chały. Ósmego dnia zostawało już tylko kilka krost, zaś dziewiątego po chorobie nie
było śladu262, choć nie oznaczało to, że chory całkowicie wyzdrowiał, bo pozostawała
gorączka i kaszel263. Aby przyspieszyć wyrzut odry, można było zażyć następujących
mikstur: wody pędzonej z driakwi polnej, bernardynka uncyi 2, wody melissowej prostej
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uncyę 1, proszku żmijowego granów 20, konfektu jacyntowego drachmę 1, syropu goździków
ogrodowych uncyą 1 i dawać je co godzinę po jednej łyżeczce264. Oprócz stworzenia
odpowiednich warunków dla chorego ważne było również przestrzeganie diety: najlep
szy był rosół z proszkiem ryżowym lub pieczone jabłko265.
Autor Dykcjonarza uważał, że wyleczenie omawianej choroby jest dziełem natury
i lekarz powinien ograniczyć się jedynie do łagodzenia jej symptomów. Jedno i drugie
puszczenie krwi i mała doza emetyku czyli wymiotnego na początku choroby. Liczne puszczania krwi nie są pożyteczne. Według niego można było też podać choremu tyzannę
robioną z korzonków kapillorowych lub ślazowych, tudzież z kwiatków fiałkowych, do których można dorzucić szczyptę maku polnego266. Gdy choroba miała łagodny przebieg wy
starczył dozór i wygoda a gdy była z złego gatunku — krew puścić, potem żeby chory wymiotował albo laxował267. W związku ze wzrostem temperatury, dziecku należało puścić
krew, stosować enemy i podawać tyzannę albo kwiat bzowy lub lipowy z piątą częścią
mleka268, zaś na kaszel był pomocny looch [słódź sporządzona z ulepku i kleiku] robiony
z olejku migdałów słodkich i jakim syropem pektoralnym np. z podbiału lub z syropem koteczków ziela269, ulepek (spożywcza substancja utworzona z cukru i wody; inaczej lukier)
z jednego żółtka i czterech łutów olejku migdałowego, kleik z krupek perłowych
i dwóch łutów syropu ślazowego lub kapilorowego, a także herbata z kwiatu bzowego,
zmieszana z piątą częścią mleka270. Ubodzy ludzie mogli wypić rozpuszczone dwie kwin
tle lukrecji w kwarcie kleiku owsianego271 lub stosować inhalacje z gorącej wody272.
Bolące gardło płukano wodą z kwiatów malwowych lub ślazowych, w której trzeba
było rozpuścić łyżeczkę miodu różanego lub syropu morwowego273 albo ocet z miodem
różanym. Na opuchnięte gardło przykładano z kolei ciasto z utłuczonej gorczycy, zmie
szane z wodą albo octem274. Dolegliwości żołądkowe towarzyszące odrze leczono nato
miast rabarbarem275 oraz proszkiem z: koralu w proszku drachm 2, rogu jeleniego palonego
drachm 1, anti monium diaphoreticum drachm 1 podawanym po 12 granów co dwie go
dziny276. Jeżeli biegunka nie ustawała, zalecano podanie rabarbaru w proszku lub sma
rowanie pępka chorego następującym lekarstwem: 2 kwintle driakwi, pół kwintli olejku
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z kwiatu muszkatułowego i kilka kropel olejku kminkowego277. Na wymioty, dzieciom ma
jącym dwa–trzy lata, można było podawać co kwadrans proszek z jednego granu ipe
kakuany i sześciu granów cukru278 lub: ośmią lub dziesiącią ziarnami ipekakuahny roztworzonemi w napoju albo też jednym ziarnem tartari emetici279.
Oczy chorych przemywano wodą babczaną280, chroniono je od światła lub wpuszcza
no pod powieki kroplę letniej, różanej wody281. Gdy kolor plam był mocno czerwony,
chory powinien pić chłodzące napoje, a gdy niektóre z nich były czerwone, a inne blade,
trzeba było podać proszek z kamfory albo emulsję z kamfory robioną i pić herbatę bzową282.
Na sen dodawano do syropu białego maku od 2 drachm do uncji283. Zapalenie spojówek
ustępowało przyłożywszy pijawki do skroni i pod oczy oraz wizykatorium [wezykatorium —
plastry sporządzane z kantardyny (wyciąg z muchy hiszpańskiej)] po obu skroniach. Moż
na też było kataplazmę z czerwonego zimowego i w popiele upieczonego jabłka, pięć granów
kamfory i 20 granów szafranu i między chusteczkami na oczy przyłożyć284.
Częstym powikłaniem odry było zapalenie płuc. Wówczas należało choremu pu
ścić krew, przyłożyć mu między łopatkami wizykatorium i podać proszek z kamfory,
który trzeba było popić letnią serwatką z wodą i syropem z dodatkiem miodu przaśne
go i octu winnego. Gdy chory wyrzucał materię żółtawą lub zmieszaną z krwią, można
było dać mu serwatkę i klejek z perłowych krupek285. Czasem po chorobie pozostawał
suchy kaszel z wielkim gorącem w piersiach i całym ciele, z pragnieniem, językiem i skórą
niezmiernie zeschłemi. Należało brać w siebie parę gorącej wody, kąpać się w letniej wodzie
i nie dawać przez dni kilkanaście tylko wody i mleka. Jeżeli to nie pomogło, wówczas trze
ba było krew puścić z ręki286.
Niebezpieczną chorobą dziecięcą była szkarlatyna, zwana także gorączką szkarła
tową. Ówczesne poradniki twierdziły, że przyczyna tej gorączki jest do tego czasu niewiadoma, tak jak ospy i odry. To tylko wiemy, iż się przez zarazę komunikuje i ten od niej wolnym być może, który się należycie ochrania. Tej puchlinie podpadają więcej dzieci jak osoby
wieku dojrzałego i to częściej w zimie jak w lecie287. Płonica zaczynała się najczęściej bó
lem gardła i osłabieniem. W przeciągu pół dnia znajduje się ckliwość, osobliwie gwałtowne,
gorzkie womity, drżenie, ból głowy i skłonność do spania. Ból gardła czasem się tak powięk-
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sza, że gardło jednego dnia całe się zaczerwieni i zapuchnie, i chory z trudnością oddycha288.
Drugiego albo trzeciego dnia choroby pokazywały się małe czerwone plamy, początko
wo na twarzy i szyi, potem na piersiach, brzuchu i nogach. Następnie plamy te zlewały
się tak, iż najpierwej cała twarz czerwona zostaje, potym piersi, brzuch i nogi. Czwartego
dnia infekcji chory z trudnością przełykał i mówił, zaś piątego i szóstego dnia dostawał
folucyi. Również wtedy niektórzy dostają wolne płynienie krwi z nosa i gorączka wtenczas
się zmniejsza. Maligna, która się 3 lub 4 dnia znajduje, niewielkiej bywa wagi. Uryna odchodzi czasem z trudnością i chory najwięcej uskarża się na ból gardła i gorącość ciała. Piątego
dnia znikały plamy z twarzy, a szóstego i siódmego z całego ciała. W tym też czasie za
czynały pokazywać się na szyi, rękach i nogach małe, blade, puste pęcherzyki, które
z wolna się rozszerzały. Ósmego dnia chory zwykle czuł się lepiej, miał apetyt i dobrze
spał.
Kuracja szkarlatyny była podobna do leczenia odry i to samo względem pokoju,
łóżka, pościeli, jedzenia i napoju uważać należy. Ci którzy żadnej expensy podjąć nie chcie
li, mogli dać dzieciom np. cztery części wody przegotowanej, a jedną część mleka zamiast
ordynaryjnego napoju... trzeba dzieci po przezwyciężonej chorobie trzy niedziele w pokoju
trzymać , ponieważ łatwo w puchlinę wpaść można. Jeżeli gorączka była wysoka, zamiast
puszczania krwi można było postawić dzieciom pijawki, osobliwie gdy się im wraz zęby
puszczają, ponieważ to jest w ten czas jedyny sposób do utrzymania życia ich289.
Do ciężkich schorzeń i zejść śmiertelnych dzieci prowadziła kiła, zwana syfilisem
lub francuską chorobą. Dziecko mogło zapaść na kiłę wrodzoną, gdy do zakażenia
doszło w życiu płodowym od chorej matki. Wówczas dzieci albo w żywocie macierzyńskim
tracą życie albo rodzą się z wrzodami — znakami tej choroby. Gdy materia zarażająca we
krwi rodziców jest przytłumiona, dzieci choć się z tą chorobą nie rodzą, dostają innych,
np. angielskiej choroby290. Dziecko mogło też zarazić się od mamki. Gdy rodzice to postrzegli, można było jeszcze przed odłączeniem uleczyć dziecko. Po odłączeniu ta choroba się
wkorzenia i jest ciężka do uleczenia. Gdy mamka zaraziła dziecko, dziecię w gębie dostaje
zapalenie, rany, wrzody i grużoły, a gdy było odwrotnie, dostawała ona wrzodów na pier
siach lub pod pachami. Gdy dziecko miało w gębie krosteczki albo białe pryszczyki, jak
tylko się grużołu pod szczęką z fetorem z gęby pokazują — były to objawy kiły. Należało
wtedy koniecznie udać się do lekarza291.
Jedną z najbardziej niebezpiecznych dziecięcych chorób zakaźnych był koklusz
— krztusiec. Mimo iż była to bardzo częsta choroba u dzieci, jedynie J. Ballexserd
podał sposoby jej leczenia. Według niego koklusz, czyli zamulenie flegmą żołądka, leczy
się przez wyczyszczenie onego, womity poruszone przez trzy lub cztery ziarna Ipekakuany
w troszce rosołu, sześć ziarn fiałkowego nasienia, startego świeżo na proszek, w troszce wody
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ostu włoskiego — cardni benedicti, nawet oczy rakowe brane co pół godziny w dozie dwunastu granów uśmierzają paroxyzm292.
W Rzeczypospolitej XVI–XVIII w. istniały warunki sprzyjające powstawaniu i roz
powszechnianiu się malarii, którą zwano również zimnicą lub ogólnikowo — febrą293.
T. T. Weichardt pisał, że febra opuszcza się w pewnych godzinach i dniach. Każdy paroxyzm zaczyna się drżeniem a kończy gorączką i potem. Febra pojawiająca się co trzeci dzień
to tercyanna, a co czwarty — kwartanna294. Tercyanna dwoista przypadała codziennie
i miała różne objawy: ociężałość, słabość, zimno, drżenie, bladość rąk i nóg, wymioty,
gorąco, wielkie pragnienie i ból głowy. Gdy tylko dziecko dostawało paroxyzm, trzeba je
było położyć do rozgrzanego łóżka. Nie powinno też ono jeść ani w paroxyzmie ani przed
samym paroxyzmem tylko 4–5 godzin wcześniej. Nie wolno mu było także podawać mle
ka, ryb, solonego i wędzonego mięsa oraz niegotowanych owoców i jajek na twardo.
Mogło natomiast spożywać rosół, kleiki i grzane piwo z jajami i chlebem. Podczas zim
na chory nie powinien nic pić, a podczas wolnych godzin najlepszym napojem była ty
zanna z jęczmienia albo pyrzu, a przed samym paroxyzmem [atak, gwałtowne wystąpie
nie i nasilenie się objawów chorobowych] herbata bzowa z miodem przaśnym. Na
gorączkę podawano za to herbatę z kilkoma kroplami wina reńskiego, serwatkę albo
wodę przegotowaną z galaretką poziomkową, wiśniową lub malinową. Po skończonych
potach należało zmienić ubranie295. Jeżeli niemowlę było karmione piersią, mamka
mogła zażyć wódkę poziomkową lub babczaną. Starszemu dziecku należało dać krysterę [lewatywa], albo jednorożcu tyle ile trzy albo sześć ziarn zaważy z pokarmem, albo miasto tego Bazuaru Orientalnego ile pięć ziarn zaważy, albo smarować pacierze maścią która
się zowie Unguentum frigidum Galeni. Pomocny miał być też pająk zamknięty w orzechu
i zawieszony na szyi chorego296.
Najlepszym jednak lekarstwem dla dzieci była tzw. kina albo kinkina, czyli chini
na. Przyrządzano ją gotując np. trzy kwintle utłuczonej kiny w kwarcie wody, po prze
cedzeniu dodając do niej syrop pomarańczowy. Podawano to dziecku po paroxyzmie co
godzinę. Jeżeli nie chciało pić tego lekarstwa, można było 3 łuty w cukrze smażonych
skórek cytrynowych i pomarańczowych rozgnieść w moździerzu i dodać 12 łutów wody przepędzonej z kostek czereśniowych i 6 łutów wody z kwiatu pomarańczowego i dodać 3 kwintle kiny sproszkowanej, 3 łuty syropu pomarańczowego i dawać mu po łyżeczce co pół
godziny297. Po skończonej kuracji serwowano dziecku lekarstwo laxujące; podawano
mu też dwa–trzy razy dziennie po łyżeczce chininy zmieszanej z rabarbarem, a gdy było
przy piersi — syrop rabarbarowy, a mamce chininę298.
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F) Choroby układu oddechowego
Katar był bardzo uciążliwą przypadłością, ponieważ uniemożliwiał dzieciom sen
i przykrość im w ssaniu piersi robił. Dzieci mogły go dostać, gdy w cieple wielkim leżą, albo
gdy kołyska blisko pieca lub na takim miejscu stoi przez które wiatr ciągnie299. Dla łatwiej
szego odetchnienia można dziecięciu nos młodym masłem z majeranem zmieszanym posmarować, albo trochę cukru jak najsubtelniej utłuczonego w nos wdmuchać300. Najlepszy zaś
miał być olejek (w aptekach zwany oleum ororum) zrobiony z żółtek jaj, którym sma
rowano nos. Gdy był on bardzo zapchany, że dziecię żadną miarą ssać nie może, należało
wziąć łut jeden wody z majeranu przepędzonej, dwa gramy białego witriolu, tyleż białego
elaterium zmieszawszy maczać w tym cieple bawełniane chusteczki i wkładać one w nos301.
Jednym z objawów przeziębienia był kaszel. Należało wówczas trzymać dziecko
w pokoju w kołysce albo w łóżku rozgrzanym i cukrem wykadzonym, a mamce podawać
herbatę z anyżu lub kopru włoskiego. Malec mógł też pić gotowany kwiat bzowy. Jeżeli
kaszel trwał kilka dni, trzeba było podać dziecku co drugi dzień z rana wolne laxujące
lekarstwo: wziąć 2, 3 lub 4 kwintli manny kalabryny [wysuszony sok uzyskiwany z jesionu
mannowego], rozpuszczonej w mleku lub serwatce, a dodatkowo ciepłą serwatkę
i przecedzone mleko migdałowe, kleik jęczmienny albo herbatę z mlekiem. Na noc zaś
wziąć starego kozłowego łoju nasmarować nim bibułę nad węglami i przyłożyć na piersi302.
Zalecano też siemię lniane utłuczone na proszek zmieszane z miodem szumowanym do
częstego lizania, fiołkowe korzenie z miodem albo olejek migdałowy. Można też było
smarować piersi kapłonim sadłem albo migdałowym olejkiem303 i masłem, a stopy kozłowym łojem i olejkiem migdałowym304. S. Tissot twierdził, że na kaszel nie potrzeba żad
nego lekarstwa, tylko zasłaniać chore części od wiatru, przykładać na nie jakie kataplazmy,
znacznie sobie pokarmu ująć, wstrzymać się od mięsa i wina, pić wiele jakiego napoju ciepłego i melissowe ziółka, do których można dodać czwartą część mleka i odrobinę chleba305.
Gruźlica, zwana także suchotami, występowała bardzo często. Osiemnastowiecz
ne poradniki za jej przyczyny uznawały: zły pokarm, słabość żołądka, glisty306 i robaczki,
które się im na grzbiecie rodzą307, zwane crinones308. Gruźlicy towarzyszyły: kaszel, żółta,
popielata lub zielona flegma z ropą i krwią, gorączka, słabość serca, smrodliwy oddech,
poty, blada twarz, owrzodziałe płuca. Leczenie jej było bardzo trudne. Choremu należa
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ło podawać ośle lub kozie mleko309, uprażony w mleku podbiał310, kawę z żołądzi upalonej311 albo następujący środek: weź terpentyny cypryjskiej dwa łuty, miodu różanego półtora łuta, lukrecji na miałki proszek utartej trzy ćwierci łuta312. Mamka, która karmiła
dziecko piersią, powinna jeść i pić dobre, ale niegorące potrawy i trunki313. Piersi cho
rego smarowano lisim albo psim sadłem314, smarowidłem z ponewki ze młyna, albo też
wziąwszy z apteki unguentu frigidum Galeni315 lub przykładano na nie specjalne plastry:
weź wosku żółtego trzy łuty, terpentyny trzy ćwierci łuta, olejku migdałowego pół łuta, olejku
hanyzkowego pół ćwierci łuta, zmieszaj nad ogniem, jak ostygnie rozciągnij na papierze cukrowym. Ważne były również ziołowe kąpiele z rumianku, ślazu ogrodowego, serwatki,
mleka, soku z rzodkiewki z miodem316, jak też specjalna kąpiel: weźmy baranią głowę
i nogi, psa starego małego. To warz w piwie tak aby się wszystko rozejrzało, w tym kąpaj
dziecię co dzień317. Specjalnych zabiegów wymagało pozbycie się crinones, rodzących się
w grzbietach dziecinnych, przez które dziecko chudło pomimo dużego apetytu. Na wywabienie tych robaków kąpano dziecko w ziołach, które wilczym grochem zowią... a jeszcze lepiej, gdy przydasz baranich nóżek potłuczonych, lub podbiału, wilczego grochu, rumianku po trzy garści, jęczmienia cztery garści, nóżek baranich i liść wierzbowy318. Gdy
ciało było już rozgrzane, weź ośrzodkę chleba, nasmaruj przaśnym miodem i nacieraj grzbiet
i inne części ciała, a jak się wydadzą na wierzch, ścieraj je albo ośrzodką chleba albo nożem319.

G) Inne schorzenia
T. T. Weichardt jako jedyny opisał wodogłowie. Za przyczyny tej choroby uznał on
wodę, która się długo w głowie zbierała i była przyczyną wzdęcia, ale także gdy matka w ciąży o coś twardego brzuchem uderzyła i to trafiło w głowę dziecka, gdy dziecko długo w jednej
pozycji leżeć musiało, przez ściskanie sznurówkami i zbyt długie leżenie na jednym miejscu320.
Kiedy woda zaczynała się zbierać w głowie, należało dać małemu dziecku syrop z manny robiony z rabarbarowym proszkiem albo proszkiem z korzenia salapy, starszemu zaś
podać lekarstwo zmieszane z kilkoma granami cybuli mokrej, aby nie tylko przez stolec ale
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i urynę wodę w głowie się znajdującą ściągać i wyprowadzać321. Jeżeli woda na wierzchu
głowy czyli między kością i skórą się znajdowała, można było na karku kilka incyzyi [prze
cięcie ciała] wzdłuż zrobić i one płótnem skrobanym albo maścią digestivum zwana długo
otwarte trzymać322. Nabrzmiałe miejsce na głowie smarowano też wapienną wodą z wi
nem, gorzałką albo wódką kamforową lub też obkładano plastrem z dziewięciu części
plastru melilotowego i 1 części wizykatorium. Gdy woda znalazła się w dołkach między kośćmi, pomoc była daremna. Dzieci chore na wodogłowie żyły od trzech do trzynastu lat
i rzadko się mówić nauczyły, tępy rozum miewały i cierpiały womity i konwulsje323.
Na skutek niewłaściwego odżywiania i trzymania dzieci w ciemnych, mało nasło
necznionych chałupach często chorowały one na krzywicę, zwaną chorobą angiel
ską324. Według osiemnastowiecznych lekarzy zapadały na nią dzieci urodzone ze słabych, leniwych, ubogich lub starych rodziców, którzy jedli cukier i tłuste potrawy, mięli kiłę325.
Dziś wiemy, że powodem tej choroby jest brak witaminy D w organizmie. Ówcześnie
miała ona rozmaite objawy: dziecko mogło np. mieć wielką głowę, bladą i nadętą twarz
z dużemi na szyi żyłami, brzuch ku prawej stronie wzdęty, skórę wolną a następnie koło zaczyna wyrastać, kości głowy rozłączają się, skóra staje się gruba i się marszczy, zęby robią się
żółtemi i wypadają kawałkami, pierś się po bokach zapada, żebra robią się szerokiemi, ramiona i nogi krzywią się na różne strony, kości stają się miękkie, kruche i się łamią326. J. Balle
xserd pisał, że choroba angielska to wzdęcie kości gąbkowatych, rozwolnienie, nabrzęknienie stawów z opadnieniem żeber327. Ciało chorego należało nacierać kilka razy dziennie
wełnianą i mastyxem okurzoną chustą i często zmieniać mu ubranie. Najlepszymi pokar
mami były z kolei: chleb, sucharki, polewki z piwa i jajek, jajka na miękko, chudy ro
sół, pieczone ryby, galareta z cielęcych nóżek — wszystko doprawione cynamonem lub
gałką muszkatołową. Oprócz diety stosowano lekarstwa. Ludzie ubodzy mogli przygo
tować: 1 łut dobrego potażu rozpuszczonego w 1 funcie wody czystej krynicznej i podawać
do stu kropel z rana w szklance czystej wody przez trzy–cztery dni, potem tyle dni opuścić
i znów podać lub też zrobić osiem pigułek z 10 granów mydła weneckiego, jednego
granu gotowanej żółci wołowej, pięciu granów radicis ari, posypać to cynamonem i dać
dziecku cztery z nich po obiedzie i cztery po kolacji328. Można było także przygotować
leczniczy napój z pół łuta korzenia rubia tinctorum, zmieszanego z 10 granami skórek
pomarańczowych i 15 granami kopru włoskiego, i gotować to w sześciu funtach wody.
Zamożnym zalecano inne lekarstwa: jeden łut soli wajsztynowej rozpuszczonej w jed
nym łucie wody krynicznej i podawać dziecku sto kropel w szklance wody rano i po
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południu przez trzy–cztery dni329. Można było też podać esencję rabarbarową. Dla
umocnienia konkokcyi robiono pigułki z 27 granów offa helmontiana, trzech granów su
szonej żółci wołowej, tyle radicis ari i podawano je w ilości pięciu lub sześciu po obie
dzie i kolacji. Pomocna była też chinina w proszku330. Gdy objawy się wzmagały i dziec
ko bardzo spuchło, a puchlina przechodzi z jednego do drugiego miejsca, oko zaczyna
płynąć, gorączka się wzmaga, twarz zapada i pojawiają się konwulsje, to oznaczało zbliża
jącą się śmierć331. Według J. Ballexserda pomoc w tej chorobie można było uzyskać
tylko korzystając z porady lekarza332.
Przepuklina, zwana inaczej rupturą, była skutkiem płaczów gwałtownych, konwulsji,
kaszlu mocnego albo częstego silenia się na womity chłopców. Przyczyną tej ruptury nie jest
powietrze... lecz woda, która się między błonkami testiculi zbiera, albo kiszka lub błona częścią do worka przechodząca333. Leczono ją różnymi, ale mało skutecznymi sposobami,
np. przykładając na worek kawałek kuczbai albo bawełny mastyxem dobrze okurzonej lub
chustę umoczoną w ciepłym francuskim winie i wapiennej wodzie334 albo w mieszance
z kamienia magnesu, mastyksu po pół łuta, lapis calaminaris, smoczej krwi, obojga po ćwierć
łuta, stali piłowanej łut jeden, boli armena łut, kwarty [dawna jednostka miary w Polsce;
kwarta staropolska = 0,9 l, kwarta nowopolska = 1 l] wina335. Można było również
użyć kataplazmy z czterdziestu części zwyczajnej wody i jednej octu glejowego z chlebem
białym tartym gotowanej336 lub też plastra zrobionego z sześciu łotów Balsami sulphuris
rulancti, z łota jednego wosku, trzy kwintli kolofonie i siedmiu łotów mirchy: które Ingredyencye na wolnym ogniu rozpuścić trzeba. Zrobi się z tego po ostygnięciu masa do tęgiej maści
podobna, którą na jersze nasmarować i na worek przyłożyć można337. Przykładano także
plastry zrobione z mastyxu, kadzidła, mirry, cyprysowych orzechów, kliiu od ryb, albo od
pęcherza, gummi farcacole, każdego zarówno, albo inne, które nazywały się ad rupturas338.
Jeżeli te sposoby zawiodły, stosowano pasy przepuklinowe robione z irchy i wypchane
płótnem, włosami albo otrębami339, umoczone w czerwonym winie lub wodzie340, choć
gdy poznajemy że kiszka lub błona, która wszystkie nasze wnętrzności okrywa, częścią do
worka przeszła, trzeba mieć ostrożność żeby paskiem nie podpasywać nigdy tylko kiedy dzie-
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cię plecami leży i kiedy można być pewnym że wszystko dobrze powchodziło341. Można też
było założyć dziecię na wznak, podnieść mu nogi, przyciskać z lekka wypukłość, dla wciśnienia na swoje miejsce, jeżeli sama przez się nie weszła i przytrzymać rękę w tym miejscu342.
Podawano również napój z bukwicy, żabich gronek, przetaczniku, przewrotniku, gruszyczki po pół garści, korzenia kuliku łut jeden, gotowane w wodzie343. Gdy wszystkie te
metody okazały się nieskuteczne, trzeba pójść do enem z dymu tytoniu albo rozważyć na
czynienie operacji344.
Według Dykcjonarza żółtaczka to stan uszkodzonej i zepsutej krwi i humorów, pochodzący z żółci odchodowej i popsucie się naczyń przeznaczonych do przyjmowania i uchodzenia jej345. Za przyczyny tej choroby uznawano wówczas: kwaśnienie pokarmu, rznięcie,
niestrawność, gwałtowne wymioty, glisty i febry346, ale także wielkie upały lata, ukąszenia
jadowitych zwierząt, gniew, smutek, zażywanie gorących i grubych pokarmów, nadmierne
spożywanie wina i gorzałki, zatkanie kanałów żółciowych oraz używanie wymiotnych przypraw347. Dzieci w żółtaczce będące nie mają apetytu, cierpią na ból brzucha, wymioty, ciężko
oddychają, są niespokojne, nie chcą ssać, biała część oka ich i uryna staje się żółtą; wszystko
co jedzą jest gorzkie dla nich, a co widzą jest żółte, w nocy ciało ich swędzi, brzuch jest wzdęty348, stolce są żółte, białe albo też blade, ślina nabywa coraz żółtszego koloru..., czuje ciążenie, miotanie około piersi, trudność w oddychaniu i osłabienie w całym ciele349. Dzieci uro
dzone z żółtaczką można było łatwo wyleczyć, dając im wolne laxujące lekarstwo przez
kilka dni, mannę kalabrinę z proszkiem rabarbarowym po łyżeczce350 lub syrop rabarbaro
wy z weneckim mydłem351. Jeżeli matka sama karmiła piersią, nie należało nic robić,
ponieważ ten sam pokarm, mocą swoją laxującą, dostarczający będzie do wyprowadzenia
zamulenia wątroby352. Jeżeli zaś żółtaczka pochodziła z rżnięcia a ono z kwasu w kiszkach
się znajdującego, trzeba było dziecko przelaxować. Gdy spożywało ono kleiste i twarde
pokarmy i one do tego niedobrze żuło, lecz kawałkami połykało, które słaby żołądek zdymają i zapychając żyłki do przechodu żółci potrzebne żółtaczkę robią. Najlepszymi lekarstwa
mi na to schorzenie miały być: serwatka z przaśnym miodem oraz herbata z kwiatu
bzowego353.
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T. T. Weichardt twierdził, że tzw. wielka choroba występuje wówczas, gdy wszystkie członki się wzruszają354. Przyczyny epilepsji były według niego następujące: materia
zepsuta znajdująca się w żołądku i kiszkach, rznięcie w żołądku pochodzące ze złego pokarmu, gwałtowny gniew mamki, gdy po zgryzocie pierś dziecku daje, miesiączka mamki, ząb
kowanie, krosty i parchy355. Podzielił on tę chorobę na dwa etapy: w pierwszym przypadają konwulsje, a w drugim przychodzi głęboki sen z ciężkością, czyli chrypliwością piersi
w oddychaniu i z śmiercią356. Pierwsze oznaki epilepsji pojawiały się, gdy dziecię się we
śnie a osobliwie nie śpiąc uśmiecha, gdy przy tym folucyi nie miewa, gdy dostanie gorączkę,
rznięcie albo ciężkość przy puszczaniu uryny, gdy się zęby wyżynać zaczynają, gdy dziecię
zaczyna oczyma często mrugać, albo one do góry albo w bok zawraca i przy tym na twarzy
sinieje..., konwulsje wkrótce całe ciało napadają, dziecię ściska szczęki i gębę ma pełną flegmy, później to wszystko ustaje, dziecię wpada w głęboki sen, potym się budzi i dosyć zdrowe
się pokazuje357. Wspomniany autor uważał, że należy zwalczać owe przyczyny, polecał
m.in. enemy z sześciu łyżek letniego mleka, czterech łyżek oleju lub oliwy z dodatkiem
cukru lub syropu z manny. Należało je podać dziecku, aż kilka folucji nie będzie miało358.
L. Perzyna zalecał z kolei enemy z trochą piżma359. Dziecko przez dwa dni po konwul
sjach powinno jeść tylko twardy chleb z wodą lub kleikami bez mleka i pić napój lipo
wy. Należało też je przelaxować syropem cykoriowym z rabarbarem lub manną360. Mamce
podawano natomiast kwiat siarkowy w mleku lub następujące lekarstwa: kamfory pół
kwintli, cukru białego i gumy arabskiej gęsto w wodzie rozpuszczonej każdego dnia po jednej
kwintli lub wody bzowej lub lipowej przepędzanej dwanaście łutów zrobić z tego w moździerzu mleko, dodać trochę syropu malinowego i dawać co dwie lub trzy godziny po łyżeczce361.
Dziecku można było podać codziennie jeden lub dwa grany piżma z drobno utartym
cukrem, a także krew puścić a jeszcze lepiej postawić pijawki na szyi i skroniach. Nie nale
żało dawać mu jednak lekarstw rozgrzewających i zawierających opium, ponieważ robią konwulsje. Na szyi chorego wieszano korzeń ziela werbeny, który miał zapobiegać
konwulsjom362. Ciemię zalecano smarować muszkatowym olejkiem363.
J. Fonklofen twierdził, że gdy dziecko zachoruje na „wielką chorobę”, staraj się żeby
jak najprędzej, serdeczny palec rysim pazurem, albo szpilka rozdrapać z wierzchu, żeby trocha krwi wypłynęło364. Według niego najlepszym lekarstwem miał być proszek zwany
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pulvis epilepticus marchionis, podawany na raz tyle, ile dziesięć albo dwadzieścia ziarn
zaważy w wódce jaskółczej łyżkę jednę. Gdy nie był on dostępny, można go było zastąpić
pawim łajnem albo proszkiem z korzenia koźlego ziela. Dziecko powinno jak najwięcej
wymiotować i można mu było podać jako napój grzbiet od kiełbia ryby ususzony i utarty.
Wieszano też na jego szyi czerwone korale albo nasienie piwonii lub kładziono na nie
gałązkę bzu365.
Typową chorobą niedoboru był szkorbut, zwany również gnilcem. Jak dziś wiado
mo, powstaje on na podłożu awitaminozy — niedoboru witaminy C. Jako jedyny
J. Ballexserd zwrócił uwagę na to schorzenie. Według niego chorobie tej towarzyszy
nabrząknienie twarzy i nóg, plamy żółte i niebieskawe na dziąsłach. Nie podał on jednak
sposobu jej leczenia i radził jedynie, by udać się do lekarza366.
Gorączkę u dzieci uśmierzano ulepkiem rabarbarowym, cebulanym, okładami
z kwaśnego mleka lub przykładaniem żab na żołądek367. T. T. Weichardt zalecał karmić
wówczas dziecko mlekiem rozprowadzonym mąką ryżową albo bardzo cienkim kle
ikiem z perłowych krupek368.
Poza opisanymi chorobami istniały oczywiści jeszcze inne, typowe dla wieku dzie
cięcego schorzenia, jak np. dyfteryt, różyczka, świnka, grypa czy angina. Żaden z wy
korzystanych przeze mnie poradników o nich jednak nie wspomina.
Trudne warunki bytowe, niewłaściwe żywienie, ahigieniczny tryb życia i brak nale
żytej opieki powodowały masowe występowanie chorób dziecięcych. Dzieci padały
ofiarą chorób wrodzonych i dziedzicznych; masowo umierały też podczas częstych ów
czesnych epidemii.

IV. ZAKOŃCZENIE
W epoce nowożytnej powstało wiele poradników, które miały służyć podniesieniu
ogólnego stanu wiedzy medycznej, higienicznej i zdrowotnej, dawać wskazówki doty
czące pielęgnacji dziecka, a także służyć do rozpoznania choroby i samodzielnego le
czenia. Pomimo to społeczeństwo wiejskie skłaniało się nadal ku starym teoriom
i praktykom, często magicznym i zabobonnym, o czym świadczą m.in. wzmianki w re
lacjach obyczajowych z połowy XVIII w. lub w opracowaniach badaczy obyczajów.
Ówcześni lekarze często trafnie potrafili rozpoznawać objawy poszczególnych cho
rób, choć również lecznictwo ludowe posiadało wiele skutecznych środków na dziecięce
schorzenia. Popularne były wówczas tzw. compositia, czyli leki złożone nawet z kilkuna
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stu składników. Ze względu na trudności związane z pełnym ich scharakteryzowaniem,
poniżej opisane zostaną jedynie wartości lecznicze pojedynczych ich składników.
I tak praktyki stosowane przy ząbkowaniu były bardzo zbliżone do obecnych. Da
wano dzieciom rozmaite gryzaczki. Żucie korzenia ślazu ogrodowego i lukrecji można
także ocenić pozytywnie. Altea zawiera garbniki i jest stosowana przy zapaleniu błon
śluzowych jamy ustnej, natomiast lukrecja ma działanie przeciwzapalne, gojące i toni
zujące. Sok mleczny z fig jest używany do leczenia ran, miód działa łagodząco, a fiołek
— przeciwgorączkowo, dodatkowo regulując przemianę materii.
Stosowanie miodu przy aftowym zapaleniu jamy ustnej było słuszne, gdyż posiada
on działanie antybakteryjne, przeciwbólowe i przyspiesza gojenie ran, szałwia nato
miast do dziś jest używana do płukań w schorzeniach jamy ustnej. Z kolei wino, choć
zawiera przeciwutleniacze, nie powinno być stosowane zewnętrznie do odkażania ran,
gdyż alkohol uszkadza błony śluzowe.
Bylica, czyli boże drzewko, oraz piołun działają przeciwrobacznie, przy czym ten
ostatni, stosowany jako lewatywa, zwalcza owsicę. Biedrzeniec, pięciornik — kurze
ziele, centuria, czosnek, kolokwint oraz aloes mają z kolei działanie bakteriobójcze,
rozkurczowe, przeczyszczające i mogą być pomocne w stanach zapalnych przewodu
pokarmowego, brzoza natomiast zmniejsza gorączkę.
Gorące okłady przy dolegliwościach żołądkowych były skuteczne, podobnie jak
stosowanie rabarbaru w niedomaganiach jelitowych. Również dzisiejsza medycyna
używa tego ostatniego jako łagodnego środka przeczyszczającego. Jabłko ma za to wła
ściwości oczyszczające i bakteriobójcze, cykoria jest stosowana przy zaburzeniach tra
wienia, magnezja zobojętnia kwas żołądkowy, pomarańcza wzmaga pracę jelit, koper
wpływa korzystnie na proces trawienia, nasienie babczane i jarzębina działają przeciw
biegunkowo, olejek kminkowy poprawia trawienie i działa bakteriobójczo, lipa ma
charakter przeciwskurczowy, zaś balsam muszkatołowy jest dobry na wzdęcia. Nato
miast tarnka działa przeczyszczająco przy schorzeniach żołądkowych, a guma arabska
i dziś znajduje zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym i spożywczym, przy leczeniu
stanów zapalnych przewodu pokarmowego. Z kolei ryż wykorzystywany jest przeciw
biegunkowo, a fiołek przeciwgorączkowo i reguluje przemianę materii, piwonia łagodzi
zaparcia, olej lniany wspomaga proces trawienia i aktywizuje przemianę materii, a ru
mianek ma działanie uspokajające w bólach brzucha.
Wymioty powodowane niestrawnością trafnie leczono cykorią, gdyż pobudza ona
wytwarzanie soku żołądkowego, cynamon natomiast poprawia trawienie, a mięta
uspokaja i jest stosowana przy zaburzeniach przewodu pokarmowego.
Preparaty siarkowe do dziś stosuje się w chorobach skóry, piołun zewnętrznie zwal
cza świerzb, rumianek — stany zapalne skóry, a macierzanka, czyli tymianek, działa
bakterio– i grzybobójczo.
Zalecana przez T. T. Weichardta przy odparzeniach maść z dodatkiem flores zinci
była z pewnością skuteczna, gdyż cynk działa odkażająco, osuszająco i przeciwświądowo
w chorobach skóry; obecnie jest to składnik wielu zasypek i maści o charakterze ściąga
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jącym i przeciwzapalnym. Użycie lycopodium, czyli widłaka goździstego, także było
słuszne; proszek z tej rośliny do dziś jest stosowany jako zasypka na rany i wypryski.
Moczenie rąk w ziołach mogło łagodzić objawy odmrożeń, podobnie jak wapno,
które ma właściwości ściągające i wysuszające. Natomiast mimo iż rozcieńczony ocet
miał działanie odkażające, nie stosuje się go dzisiaj na rany. Za to terpentyna jest obec
nie używana w leczeniach odmrożeń, ponieważ uśmierza ból, zaś kamfora w roztworze
z alkoholem jest lekiem rozgrzewającym stosowanym do użytku zewnętrznego.
Przy ospie słusznie starano się zwalczyć jej poszczególne objawy. I tak podawanie
dziecku na gorączkę herbatek z bzu, fiołka, lipy czy melisy mogło być skuteczne, gdyż
rzeczywiście działają one przeciwgorączkowo i napotnie, a melisa dodatkowo uspokaja.
Na wymioty trafnie ordynowano ipekakuanę. Leczenie wykwitów skórnych lekarstwa
mi z dodatkiem kredy można ocenić pozytywnie; działa ona wysuszająco, natomiast
anodyna leczy stany zapalne i jest środkiem znieczulającym.
Przemywanie oczu chorych na odrę wodą babczaną również nie mogło zaszkodzić,
gdyż babka lancetowata działa przeciwzapalnie, a stosowana zewnętrznie przyspiesza
gojenie ran i pomaga przy zapaleniu spojówek.
Chinina była oczywiście pierwszym skutecznym lekiem przeciw malarii. Posiada
ona właściwości przeciwgorączkowe, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Obecnie została
jednak zastąpiona środkami o mniejszych działaniach ubocznych i stosuje się ją zazwy
czaj jedynie wtedy, gdy występuje oporność na chlorochinę.
Majeranek stosowany zewnętrznie łagodzi katar; anyż, ślaz, lukrecja i bez działają
wykrztuśnie, a koper, morwa oraz siemię lniane — przeciwkaszlowo. Stosowanie lau
danum w leczeniu gruźlicy było słuszne, gdyż posiada ono działanie przeciwbólowe
i uspokajające, a narkotyna wchodząca w jego skład zwalcza kaszel. Podobnie było
w przypadku podbiału, który działa wykrztuśnie oraz chroni śluzówkę gardła i krtani.
Oczywiście wiele osiemnastowiecznych metod proponowanych przez lekarzy nie
miało żadnego uzasadnienia medycznego, wynikało z tradycji ludowych. Odnosi się to
np. do przewożenia na wałachu w celu szybszego ząbkowania. Niektóre choroby i przy
padłości, takie jak np. wodogłowie i przepuklinę, leczy się dziś tylko operacyjnie, a pro
ponowane przez poradniki zioła nie były w stanie ich zwalczyć. Obecnie ważna jest
profilaktyka. Najlepszą metodą przeciwdziałania krztuścowi są szczepienia ochronne,
natomiast krzywicy zapobiega się przez podawanie dziecku witaminy D3.
W większości osiemnastowiecznych poradników widać jeszcze duże zaufanie do
metody humoralnej, czyli nauki o czterech płynach ustrojowych. Znajdowała ona
przyczyny chorób w nieprawidłowym składzie soków w organizmie: krwi, flegmy, żółci
i czarnej żółci369. Zgodnie z nią lekarze zalecali leczenie dzieci licznymi środkami napo
tnymi, wymiotnymi i przeczyszczającymi. Znane były purganse, czyli lekarstwa prze
czyszczające, oraz lewatywy zwane enemami lub krysterami. Najbardziej powszechne

 R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, Warszawa 1987, s. 51–52.
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były jednak upusty krwi i stawianie pijawek lub baniek. Metody te osłabiały organizm
i mogły doprowadzić do dodatkowych infekcji.
W XVIII w. zastosowanie znalazła też metoda o sygnaturach, zwana inaczej sym
patyczną, którą już w XVI w. rozwinął niemiecki alchemik i lekarz Paracelsus. Jego
zdaniem na każdą chorobę Bóg dał odpowiednie leki (arcana). Aby ułatwić ludziom
ich znalezienie, przekazał im odpowiednie znaki zewnętrzne (sygnatury)370. W związku
z tym Paracelsus ordynował rośliny o liściach nerkowatych na choroby nerek, surowce
żółte na żółtaczkę, a makówki na bóle głowy. Zgodnie z tą teorią, np. na gruźlicę i plu
cie krwią wieszano na szyi czerwone korale.
Niektóre leki używane w XVIII w. nie tylko nie znajdują dzisiaj zastosowania
w medycynie, ale są nawet szkodliwe. Jednym z nich jest driakiew, stosowana w więk
szości przypadłości i uważana ówcześnie za lek uniwersalny. Dziś jednak roślina ta zo
stała zaliczona do chwastów. Również podawanie merkuriusza mogło być niebezpiecz
ne, choć wówczas nie zdawano sobie sprawy z trujących właściwości rtęci. Pigwa, dziś
stosowana jedynie do leczenia dróg oddechowych, i szafran mający zastosowanie spo
żywcze nie mogły też pomóc przy ząbkowaniu. Za to oman jest obecnie używany jako
środek wykrztuśny, lubczyk — moczopędny i wiatropędny, a wrotycz stosuje się prze
ciw wszom. Ten ostatni wychodzi jednak pomału z użycia, gdyż ma właściwości tok
syczne, podobnie jest w przypadku ciemiężycy białej, która obecnie znajduje zastoso
wanie tylko w weterynarii, oraz saletry używanej głównie przy produkcji nawozów.
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