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PRZEDMOWA

Z

godnie z zapowiedzią po kilkuletniej przerwie oddajemy do druku kolejny tom
studiów z zakresu staropolskiej medycyny i higieny, autorstwa kilku młodych historyków, absolwentów historii Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Podobnie jak w pierwszym tomie umieszczone w tym zbiorze szkice i studia stanowią przeważnie przeredagowane i skrócone fragmenty prac magisterskich, jakie
powstały na moim seminarium, poświęconym m.in. zagadnieniom zdrowotności
mieszkańców XVI–XVIII–wiecznej Rzeczypospolitej. Widać zatem niesłabnące nadal
zainteresowanie tytułową problematyką najmłodszej generacji badaczy przeszłości.
Podobnie jak poprzednio podstawę źródłową poszczególnych tekstów stanowią
przede wszystkim wczesnonowożytne traktaty i poradniki medyczne oraz zielniki. Autorzy szkiców korzystali także m.in. z pamiętników i relacji polskich oraz cudzoziemskich obserwatorów, korespondencji, literatury pięknej, testamentów i inwentarzy,
katalogów cudów, kronik klasztornych, rachunków miejskich, ksiąg szpitalnych, akt
normatywnych, czasopism, a także z ikonografii. I tym razem, obok źródeł wydanych
drukiem (w tym wielu starodruków), wykorzystano także materiały rękopiśmienne
przechowywane w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie oraz
mikrofilmy, m.in. w Bibliotece Narodowej.
Prezentowane zjawiska starano się zwykle przedstawić na szerokim tle porównawczym oraz skonfrontować osiągnięcia XVI–XVIII–wiecznej medycyny z dzisiejszą wiedzą na temat ówczesnych chorób i sposobów ich leczenia.
Tom otwiera obszerne studium Klaudii Starczynowskiej pt. Pomiędzy nadzieją
a trwogą. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami w Rzeczypospolitej od połowy
XVI do początków XVIII wieku. Na podstawie diariuszy, pamiętników i kronik autorka
starała się naświetlić różne komponenty życia tych osób, które decydowały się (albo
były zmuszone) opuścić zagrożone miasto lub region i przenieść się w okolice wolne od
zarazy. Przybliżyła ona zatem m.in. warunki mieszkaniowe uchodźców, ich wyżywienie, higienę osobistą, udział w nabożeństwach itp. Osobne miejsce poświęciła Starczynowska naświetleniu relacji międzyludzkich i więzi wewnątrzrodzinnych podczas epidemii; usiłowała również przedstawić stan psychiczny niektórych uciekinierów. Swoich
bohaterów poddała obserwacji od momentu opuszczenia przez nich stałego miejsca

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 5

11.12.2014 15:26

6

Przedmowa

zamieszkania, poprzez opisanie warunków ich bytowania w czasie ucieczki i w nowym
lokum, aż do czasu powrotu w rodzinne strony.
Tekst pióra Kamila Frejlicha: „Morbus Gallicus” w Polsce Jagiellonów jest kolejnym
głosem w dyskusji na temat epidemii syfilisu, jaka niszczyła Europę w pierwszej połowie
XVI stulecia. Zdaniem autora tytułowy Morbus Gallicus, w kształcie, w jakim funkcjonował w ówczesnym dyskursie, nie był tym samym, co znane nam obecnie choroby
weneryczne (kiła, rzeżączka, wrzód miękki), stąd też w swych badaniach zajął się on
raczej wczesnonowożytnymi poglądami naukowymi i popularnymi przekonaniami niż
historią współczesnych schorzeń. W pracy zaprezentowano m.in. renesansową koncepcję choroby, opartą na patologii humoralnej, występujące w źródłach nazewnictwo
oraz szesnastowieczne poglądy na temat przyczyn zachorowania i dróg zakażenia, ze
szczególnym uwzględnieniem stosunków seksualnych. Obszernie omówiono także ówczesne metody leczenia. Jako uczestnik dyskusji o pochodzeniu syfilisu Kamil Frejlich
skłania się do koncepcji europejskiego pochodzenia tej choroby, o czym przekonuje go
wykorzystany materiał archeologiczny, ikonograficzny i tekstowy.
Kolejne dwa studia autorstwa Marcina Czajkowskiego i Elżbiety Nowosielskiej dotyczą szeroko rozumianych ówcześnie tzw. chorób głowy. W pierwszym z nich, zatytułowanym: Instytucjonalna opieka nad chorymi psychicznie w Warszawie w drugiej połowie
XVIII wieku omówiono kolejno: prawną sytuację chorych umysłowo osób w Rzeczypospolitej XVI–XVIII w., osiemnastowieczne warszawskie szpitale zajmujące się chorymi
psychicznie, wreszcie — praktykę opieki nad ówczesnymi szaleńcami. W tym ostatnim
fragmencie Czajkowski starał się zrekonstruować procedurę objęcia człowieka uznanego za psychicznie chorego instytucjonalną opieką, a także stworzyć, w świetle zeznań
świadków, przybliżony wizerunek szaleńca. W artykule szczególny nacisk położono na
weryfikację stanu zdrowia chorej osoby, która — zdaniem autora — nie miała charakteru medycznego i była w zasadzie formalnością, mającą prawnie usankcjonować opiekę sprawowaną nad chorym przez rodzinę.
Z kolei tekst Elżbiety Nowosielskiej pt.: Epilepsja w Rzeczypospolitej w XVII–
XVIII w. traktuje o chorobie zwanej też ówcześnie kadukiem lub wielką chorobą. Autorka przeanalizowała m.in. staropolskie diagnozowanie tego schorzenia, zwracając
uwagę na niebezpieczeństwa licznych pomyłek oraz szczegółowo omówiła zalecenia
terapeutyczne. Obok stosowania rozmaitych prostych i złożonych lekarstw pochodzenia zwierzęcego, roślinnego i mineralnego wczesnonowożytni medycy postulowali
również m.in. upusty krwi, wywoływanie womitów i lewatywy, a zatem środki powszechnie stosowane w metodzie humoralnej. Ważną część artykułu stanowi analiza
opisów epilepsji zamieszczonych w żywotach świętych i katalogach cudów.
Nowatorski na gruncie polskim charakter ma rozprawa Karoliny Koper: Sposoby
niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących” w świetle XVIII–
i XIX–wiecznych poradników medycznych. Celem jej było odtworzenie, na podstawie
ówczesnej literatury medycznej, sposobów niesienia pomocy poszkodowanym w różnych wypadkach (np. przy utonięciach, powieszeniach, porażeniach piorunem,
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zatruciach pokarmowych, zachłyśnięciach się itp.). Autorka wykazała, że popularne
wcześniej zabiegi upuszczania krwi czy przeczyszczenia pacjenta zostały w końcu
XVIII w. zastąpione takimi działaniami ratowników, które miały przywrócić główne
funkcje witalne ofierze (m.in. rozgrzewanie, sztuczne oddychanie, tracheotomia).
Zmiany zaszły także w doborze medykamentów i sprzętu ratunkowego, a skomplikowane mikstury zastąpione zostały łatwo dostępnymi środkami przygotowywanymi
z ziół, warzyw i minerałów. Koper przekonuje, że wyjątkowość ówczesnego ratownictwa polegała na tym, iż była to jedyna dziedzina medyczna, w której sprawdziła się idea
poradników medycznych — samouczków dla zwykłych czytelników, jako że w formie
podręczników pierwszej pomocy, w mało zmienionej formie, przetrwały one do dziś.
Personel medyczny miast królewskich Rzeczypospolitej w latach 1773–1792 to tytuł
tekstu Joanny Kowalskiej. Praca traktuje o działalności centralnych instytucji policyjnych Korony w drugiej połowie XVIII w., w zakresie poprawy jakości leczenia oraz
kwalifikacji zawodowych medyków. Przeanalizowano m.in. okoliczności powstania
i kompetencje Komisji Dobrego Porządku i Komisji Policji Obojga Narodów oraz uniwersały zobowiązujące miasta królewskie do wysyłania swych obywateli na naukę medycyny do Akademii Krakowskiej. W świetle zachowanych raportów Komisji Policji
z lat 1791–1792 omówiono też ówczesne miejskie środowiska lekarskie, zwracając
uwagę na fakt składania obowiązkowych egzaminów uprawniających do wykonywania
zawodu medyka.
Podobnie jak pierwszy tom — niniejszy wolumin „Wśród córek Espulapa” w części
wypełnia lukę w dotychczasowych badaniach nad medycyną i higieną mieszkańców
wczesnonowożytnej Rzeczypospolitej. Niektórzy z jego autorów są naukowymi debiutantami, inni przygotowali już lub przygotowują pod moim kierownictwem naukowym
swe doktorskie rozprawy poświęcone tytułowej problematyce.
Na koniec, w imieniu własnym i wszystkich autorów chciałbym gorąco podziękować Panu Prorektorowi ds. Badań Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego Profesorowi dr hab. Alojzemu Z. Nowakowi za finansowe wsparcie niniejszego
zbioru studiów.

Redaktor naczelny „Wśród córek Eskulapa”
Prof. dr hab. Andrzej Karpiński
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„POMIĘDZY NADZIEJĄ A TRWOGĄ”.
ŻYCIE CODZIENNE W CZASIE UCIECZEK
PRZED EPIDEMIAMI W RZECZYPOSPOLITEJ
OD POŁOWY XVI
DO POCZĄTKU XVIII WIEKU

I. WSTĘP
Epidemie towarzyszyły ludzkości od najdawniejszych czasów. Nie opuściły jej również
w wiekach nowożytnych. Narażone było na nie każde pokolenie, a wielu ludzi musiało
stawić czoła najgroźniejszej ówczesnej chorobie — dżumie. Przed nią pojawiał się
strach, za nią — śmierć. Tragedia dotykała setki tysięcy ludzi — nie mogli oni uzyskać
wsparcia bądź pomocy. Nie wielka polityka, wojny czy traktaty uczonych lekarzy są
przedmiotem rozważań w tej pracy, ale życie codzienne zwykłych ludzi, którzy próbowali przetrwać czas tzw. morowego powietrza. Uciekali z miast i wsi szukając ratunku
w odosobnieniu z dala od ognisk choroby, wciąż trwając pomiędzy nadzieją na ocalenie życia a trwogą przed goniącą ich czarną śmiercią.
Głównym przedmiotem zainteresowania autorki tej pracy była analiza życia ludzi,
którzy uciekali przed epidemią z miasta. Wskazuje ona wiele czynników, które miały
bezpośredni wpływ na podjęcie decyzji o ucieczce oraz przeprowadza analizę grup społecznych i miejsc ich ucieczki. Nie sposób było również pominąć opisów ciekawych
podróży do miejsc schronienia oraz życia w trakcie pobytu uchodźców poza domem.
Przybliżone zostały także ich warunki mieszkalne, codzienne zajęcia, kwestia wyżywienia, higiena osobista, bezpieczeństwo, choroby i opieka medyczna oraz religijność
w czasie życia na dobrowolnej lub przymusowej emigracji. Podjęto też próby zbadania
stanów psychicznych i relacji międzyludzkich w okresie moru. Zakończenie pracy stanowi analiza podróży uchodźców powracających do domu oraz problemów, na które
wtedy napotykano.
Przyjęte cezury czasowe obejmują lata od połowy XVI wieku do 1713 r., czyli do
końca ostatniej wielkiej epidemii dżumy w Rzeczypospolitej. Początkową datę uzasadnia
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nasilenie się częstotliwości występowania ogólnokrajowych zaraz, a co za tym idzie —
większa liczba źródeł pozwalających odpowiedzieć na postawione przez autorkę pytania. Uwagę skoncentrowano przede wszystkim na ziemiach Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dla celów porównawczych wykorzystano też materiały dotyczące
epidemii w innych państwach, m.in. w Anglii w 1665 r. Dla lepszego ukazania problemu dodano również fragmenty źródeł z początków XVI oraz z końca XVIII wieku1.
Ludzi opuszczających miasto z powodu epidemii można podzielić na dwie kategorie. Pierwszą z nich stanowili ci, którzy mieli dokąd uciekać, a więc bogaci i średniozamożni mieszkańcy miast, tacy jak: szlachta, duchowieństwo, w tym biskupi, członkowie kapituł, księża, członkowie zakonów męskich i żeńskich, zamożni patrycjusze
(w tym też członkowie władz miejskich, dobrze uposażeni kupcy, Żydzi) i rzemieślnicy.
Drugą grupą ludzi byli ubodzy. W pracy tej nie zostały natomiast poruszone tematy
ucieczek mieszkańców dworu królewskiego oraz problemy szerzenia się zarazy w wojsku, które to zagadnienia można uznać za odrębne kwestie badawcze wymagające rozszerzonej kwerendy źródłowej. Pojęcie „ucieczka” zostało użyte w kontekście dosyć
szerokim — od momentu podjęcia decyzji o opuszczeniu miasta, do ostatecznego doń
powrotu. Ze względu na ograniczoną objętość tekstu musiały zostać pominięte liczne
opisy poszczególnych grup ludzi uciekających przed epidemią. Oprócz danych ogólnych, uwypuklających zauważalne w źródłach tendencje, codzienność tych ludzi będzie można prześledzić na podstawie kilku wybranych, ciekawych historii: sędziego
Melatiusa z Pisza z 1709 r., kilkunastu osób chroniących się w parafii księdza Świąteckiego w Tęczynku w 1710 r. i peregrynację klasztoru karmelitanek bosych z Wilna
(1653–1654), Krakowa (1622–1623 oraz 1707–1709), a także z Warszawy (początkowo zakonnice wyjechały uciekając przed wojskami szwedzkimi w 1655 r., do Niepołomic — stamtąd uciekały przed epidemią w 1662 r. — do klasztoru powróciły w 1663 r.).
W niniejszej pracy posłużono się głównie metodą opisową oraz porównawczą.
Wnioskowanie per analogiam zostało zastosowane, ponieważ pewne praktyki będące
częścią wychowania, kultury i powszechnych reakcji były wspólne zarówno dla osób,
które pozostawały w mieście, jak i dla tych, które je opuszczały. Poza tym wykorzystano metodę indukcyjną (bezpośrednią), która polega na budowaniu twierdzeń na podstawie ścisłej analizy źródeł, oraz dedukcyjną, dzięki której, odwołując się do danych
pośrednich i ogólnych, można wykazać pewne prawidłowości. Ważna okazała się również metoda geograficzna, która pozwalała na wyciągnięcie wniosków dotyczących

1
Przybliżone daty największych epidemii w Rzeczypospolitej: 1570–1573; 1579–1582 (epidemia
tyfusu plamistego); 1599–1606; 1607–1613; 1622–1625; 1627–1632; lata pięćdziesiąte XVII w. —
największa śmiertelność 1652–1663; 1677–1680; 1700–1721. Zob. np. A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa
demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne, Warszawa 2000, s. 25, 292–295; M. Markiewicz,
Historia Polski 1492–1795, Kraków 2002, s. 403–410, 430–431; 496–470, 596–613; T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 96–97.
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odległości i miejsc ucieczek przed epidemiami2. Dodatkowo w pracy wykorzystano
proponowaną przez Macieja Dymkowskiego koncepcję analizy źródeł przez pryzmat
psychologii historycznej. Polega ona na wyjaśnianiu zjawisk, procesów, wydarzeń czy
analizie źródeł na podstawie teorii psychologicznych. W istotny sposób koncepcja ta
zwraca uwagę na udział ludzkich emocji w działaniu człowieka, przetwarzanie informacji i pamięć ludzką — w związku z czym podczas analizy źródeł powinno się te
procesy uwzględniać3.
Praca niniejsza wpisuje się w nurt badań życia codziennego, rozpoczętego przez francuską szkołę Annales oraz niemieckich historyków4. Wciąż jednak trwa spór o definicję
pojęcia „życie codzienne”. Dla jednych jest to badanie historii zwykłych ludzi z ich perspektywy, czyli „od dołu”. Agnes Heller twierdzi, że jest to całość działań jednostki,
które stają się motorem działań społeczeństwa. W większości jednak podkreśla się powtarzalność, szarość i monotonię, jako najważniejsze kategorie życia codziennego. Peter
Borscheid uważa, że składa się ono z trzech obszarów: rzeczy, norm i języka. W jego skład
wchodzą też emocje i obyczaje ludzi, a także religijność wyznaczająca wszelkie rytuały
i cykle. Maria Bogucka wymienia następujące elementy życia codziennego: warunki egzystencji, warunki i metody pracy, konsumpcji […] (odzież, wyposażenie mieszkań, budownictwo, pożywienie itd.), dzieje rodziny, położenie kobiet i dzieci, sytuacje ludzi starych, chorych,
cała sfera życia seksualnego i rozrodczości, momenty przełomowe egzystencji […], rozmiar
i sposób zagospodarowania wolnego czasu, obyczaje, wierzenia, poglądy, cała mentalność5.
Pierwsza nasuwająca się wątpliwość dotyczy tego, czy poprawne jest używanie, w świetle
tych definicji, pojęcia „życie codzienne” w kontekście czasu epidemii, który przecież nie
należał to powszednich zjawisk. Idąc jednak za rozumowaniem Marii Boguckiej, można
połączyć te dwa aspekty. Kilkumiesięczne pobyty poza domem stwarzały konieczność
powstania codzienności, która charakteryzowała się powtarzalnością i monotonią, obejmowała znane rytuały oraz posiadała własne normy działania. Dodatkowym argumentem
A. Malewski, J. Topolski, Studia z metodologii historii, Warszawa 1960, s. 26–56, 66; J. Topolski,
Metodologia historii, Warszawa 1973, s. 403–409, 417–418; idem, Wprowadzenie do historii, Poznań
2001, s. 109–110.
3
M. Dymkowski, Wprowadzenie do psychologii historycznej, Gdańsk 2003, s. 11, 14, 27; zob. też:
J. Banaszkiewicz, Nerwice społeczne jako problem badawczy historyka, „Historyka”, t. 3, 1972, s. 104–
106; B. Geremek, Umysłowość i psychologia zbiorowa w historii, „Przegląd Historyczny”, t. 53, 1962,
z. 4, s. 632, 639; A. J. Gurewicz, Historyczna psychologia społeczna a „podstawowe zadanie” nauki historycznej, „Studia Metodologiczne”, Poznań 1968, z. 5, s. 4–7.
4
Szkoła Annales — historycy skupieni wokół czasopisma „Annales d’histoire, économique et sociale”, wydawanego od 1929 r. Dzięki nim nauka historyczna zaczęła obejmować nie tylko wydarzenia polityczne, ale również m.in. historię społeczną, mentalności itd. Zob. B. Geremek, op. cit.,
s. 629–631; B. Klich–Kluczewska, W poszukiwaniu nowych dróg badawczych „małej historii” — historii
życia prywatnego, „Historyka”, t. 31, 2001, s. 79–81; T. Srogosz, op. cit., s. 15, 23–28, 33.
5
M. Bogucka, Życie codzienne — spory wokół profilu badań i definicji, „Kwartalnik Historii Kultury
Materialnej”, R. 44, 1996, nr 3, s. 252–253; zob. Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, Warszawa 1996, s. 27–45.
2
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jest teza autorki, że życie codzienne stanowi komponent tzw. wielkich wydarzeń historycznych, takich jak np. wojny czy zarazy i razem z mentalnością, która tworzy postrzeganie świata i udział w obowiązującej kulturze, formułuje cały proces historyczny,
a wszystkie te czynniki oddziałują na siebie nawzajem. Te wielkie momenty w dużym
stopniu bezpośrednio wpływają na życie codzienne, a ono w pośredni sposób, poprzez
zmiany w mentalności ludzkiej, kształtuje owe wydarzenia6.
Praca oparta jest przede wszystkim na źródłach narracyjnych. Wykorzystane zostały w niej głównie pamiętniki, diariusze, kroniki oraz korespondencja. Niestety wiele
pamiętników nie daje pełnego obrazu życia codziennego w czasie epidemii i bardzo
często zawiera tylko krótkie noty na temat powstania „morowego powietrza”, wzmianki o sposobie postępowania lub ucieczce przed zarazą. Odnaleźć w nich można także
spostrzeżenia dotyczące tułających się po lasach biedakach7. Podobnie dzienniki nie
ukazują pełnego obrazu zjawiska, choć są cennym źródłem m.in. do zbadania postrzegania zarazy przez szlachtę8. Zdecydowanie liczniejsze informacje dostarczają kroniki,

M. Bogucka, op. cit., s. 248–249, 252–253; Koniecznie należy odróżnić badanie życia codziennego
od badania życia prywatnego i mikrohistorii. Historia życia prywatnego pokazuje przemiany sfery
prywatności. Mikrohistoria natomiast to tylko i wyłącznie szczegółowa analiza jednego przypadku —
zob. B. Klich–Kluczewska, op.. cit., s. 86–88; Historia życia prywatnego. Od renesansu do oświecenia,
t. 3, Wrocław 2005, s. 7–21; Historia społeczna. Historia codzienności. Mikrohistoria, Warszawa 1996,
s. 59–77.
7
Dwa pamiętniki z XVII w. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana Drobysza Tuszyńskiego, wyd. A. Przyboś, Wrocław 1954; J. Golliusz, Pamiętnik […] mieszczanina polskiego (1650–1653), wyd. J. Kallenbach, Archiwum do dziejów liter. i oświaty w Polsce, t. 7, Kraków 1892; T. Jewłaszewski, Pamiętnik
[…] nowogrodzkiego podsędka 1546–1604, wyd. J. t. Lubomirski, Warszawa 1860; A. Komoniecki,
Chronografia, albo dziejopis żywiecki, wyd. S. Grodziski i I. Dwornicka, Żywiec 1987; M. Łaszewski,
Pamiętniczek (ok. r. 1627), wyd. W. Kętrzyński, „Rocznik Towarzystwa Naukowego w Toruniu”, t. 13,
1906, s. 29–41; S. F. Medeksza, Księga pamiętnicza wydarzeń zaszłych na Litwie 1654–1668, w: „Scriptores Rerum Polonicarum” [dalej: SRP], wyd. W. Seredyński, t. 3, Kraków 1875; J. Michałowski,
Księga pamiętnicza z dawnego rękopisu będącego własnością Ludwika hr. Morsztyna, wyd. A. Z. Helcel,
Kraków 1864; J. U. Niemcewicz, Zbiór pamiętników historycznych o dawnej Polsce, t. 1–4, Warszawa
1822; Pamiętnik do panowania Augusta II, wyd. E. Raczyński, Poznań 1838; Pamiętniki do panowania
Zygmunta III, Władysława IV, Jana Kazimierza, wyd. K. Wójcicki II, Warszawa 1846; Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII w., wyd. M. Baliński, Wilno 1859; Pamiętnik
Mikołaja Jemiołowskiego, obejmujący dzieje Polski od 1648–1679, wyd. A. Bielowski, Lwów 1850; Pamiętniki Obuchowiczów i Cedrowskiego. Pamiętniki historyczne XVII w., wyd. M. Baliński, Wilno 1859;
Pamiętniki Wawrzyńca Rakowskiego rotmistrza pospolitego ruszenia ziemi wiskiej, pisany od roku 1701 do
1711, wyd. E. Piotrowski, Żytomierz 1860; A. S. Radziwiłł, Pamiętnik o dziejach w Polsce 1647–1656,
oprac. A. Przyboś, R. Żelewski, t. 3, Warszawa 1980; M. Vorbek–Lettow, Skarbnica pamięci. Pamiętnik lekarza króla Władysława IV, oprac. E. Galos i F. Mincer, Wrocław 1968; S. Wierzbowski, Konnotata wypadków w domu i w kraju zaszłych od 1634–1689 roku, Lipsk 1858.
8
G. Fantuzzi, Diariusz podróży po Europie (1652), oprac. W. Tygielski, Warszawa 1990; Stanisława
Oświęcima diariusz (1643–1651), wyd. W. Czermak, SRP, t. 19, Kraków 1907; S. Pepys, Dziennik
Samuela Pepysa, t. 1–2, wyd. M. Dąbrowska, Warszawa 1952.
6
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a szczególnie zapiski klasztorne. Dzięki nim można nie tylko zbadać częstotliwość ucieczek konwentów przed epidemiami, ale także odtworzyć drogę ich tułaczki, warunki
mieszkalne, pożywienie i działalność na wygnaniu. Nieocenionym źródłem są zwłaszcza kroniki zakonu karmelitanek bosych z Krakowa, Warszawy oraz z Wilna9. Poza
nimi cenne są również: Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, Kronika Jezuitów poznańskich, Kronika Bernardynów poznańskich czy Kroniki Benedyktynek Poznańskich10.
Mniej wiadomości znajduje się w kronikach biskupów, mieszczan i miast11. Sporo informacji na temat postrzegania epidemii i obserwacji zarażonych terenów można również znaleźć w zachowanej korespondencji12.
Niezbędne do omówienia stanu ówczesnej wiedzy na temat zaraz, profilaktyki oraz
leczenia chorób są poradniki przeciwmorowe, m.in. pisma Sebastiana Petrycego oraz
Piotra Umiastowskiego13. Wiersze i pieśni z omawianej epoki dają z kolei możliwość
wglądu w stan psychiczny ludzi, którzy żyli w czasie moru, ich religijność oraz obserwacje najcięższych przeżyć14. Natomiast zarządzenia wydawane przez miasta w czasie
trwania w państwie epidemii pozwalają przyjrzeć się licznym czynnikom powodującym

Klasztory karmelitanek bosych w Polsce, na Litwie i Rusi, ich początki, rozwój i tułactwo w czasach
rozruchów wojennych w XVII wieku. Rzecz osnuta na kronikach klasztornych, oprac. J. Kalinowski, t. 1,
Kraków 1900, t. 2, Kraków 1901; t. 3, Kraków 1904; t. 4, Kraków 1902.
10
G. Gdański, Kronika klasztoru franciszkanów ściślejszej obserwancji w Wejherowie w latach 1633–
1676, wyd. G. Labuda, Wejherowo 1996; Kronika benedyktynek chełmińskich (1578–1619), oprac.
T. Glemma, Toruń 1926; Kronika Jezuitów poznańskich, oprac. L. Grzebień (Societas Iesu [dalej: SJ])
i J. Wiesiołowski, t. 1, Poznań 2004; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, oprac. P. F. Neumann,
Poznań 2001; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, oprac. M. Borkowska, W. Karkucińska, J. Wiesiołowski, Poznań 2001; Kroniki Bernardynów poznańskich, oprac. S. B. Tomczak (Ordo Fratrum Minorum [dalej: OFM]) i J. Wiesiołowski, Poznań 2002.
11
T. Józefowicz, Kronika miasta Lwowa 1634–1690, wyd. M. Piwocki, Lwów 1854; Kronika
ks. Krzysztofa Zelnera misjonarza kościoła Panny Marii, wyd. A. Grabowski, w: Groby królów polskich
w Krakowie w kościele katedralnym na zamku, wyd. A. Grabowski, Kraków 1835; Kronika miasta
Leszna, oprac. S. Karwowski, Poznań 1877; Kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575–1595,
wyd. H. Barycz, Kraków 1930; Kronika Pawła Piaseckiego, biskupa przemyślskiego, Kraków 1870; Kronika poznańskich pisarzy miejskich, oprac. J. Wiesiołowski, Poznań 2004; Warszawa 1905; M. Stryjkowski, Kronika Polska, Litewska, Żmudzka i wszystkiej Rusi Macieja Stryjkowskiego, wyd. M. Malinowski, I. Daniłowicz, Warszawa 1846; B. Zamorski, Kronika pomorzańska, Lwów 1867; D. Zubrzycki,
Kronika miasta Lwowa, Lwów 1844.
12
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski, Lwów 1885; J. Rafałowiczówna, A z Warszawy nowiny te…
Listy do Elżbiety Sieniawskiej z lat 1710–1720, oprac. B. Popiołek, Kraków 2000.
13
S. Petrycy, Instructia nauka, jak się sprawować czasu moru, Kraków 1613; P. Umiastowski, Nauka
o morowym powietrzu, Kraków 1591; zob. też: Anton Schneeberger, De bona militum valetudine conservanda Liber. Księga o zachowaniu dobrego zdrowia żołnierzy, wyd. S. Ilnicki, Warszawa 2008.
14
M. Grodzki, Mór w Prusach w roku 1709, http://www.olecko.info/index.php?option=com_
content&task=view&id=81&Itemid=9, dnia: 14.05.2008; Żywoty pierwszych karmelitanek polskich, wyd. K. Górski, „Archiwa, Biblioteki i Muzea Kościelne”, t. 6, 1963, s. 360–394.
9
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ucieczki ludzi z miast15. W pracy wykorzystane zostały również opisy epidemii w powieści Daniela Defoe Dziennik roku zarazy oraz Aleksandra Manzoniego Narzeczeni16.
Źródła narracyjne są niezwykle cennym materiałem pozwalającym spojrzeć na ówczesne wydarzenia oczami ich autorów. Powoduje to oczywiście wiele problemów natury interpretacyjnej. Ogromnie ważny jest czas powstania danego pamiętnika, kroniki
lub diariusza. W końcu XVI, a głównie w XVII wieku, zapanowała pewnego rodzaju
moda na pisanie własnych ksiąg pamiętniczych. Autorzy skupiali się wtedy przede
wszystkim na współczesnych sobie czasach, często kreując siebie na głównego bohatera
wszystkich ważniejszych wydarzeń. Tak przede wszystkim opisane zostały dzieje klasztorów, które zgodnie z obowiązującą normą pokazują pobożność i oddanie sprawom bożym zakonników lub zakonnic. Taka postawa nie jest niczym zaskakującym, ponieważ
człowiek postrzega siebie i interpretuje zdarzenia głównie w kontekście spełnianych
przez siebie ról17. Większość wspomnień zapisana była ponadto wiele lat od danej epidemii — należy wówczas, podczas interpretacji takiego tekstu, uwzględnić procesy odpowiadające za pamięć ludzką. Trudno jest jednoznacznie stwierdzić, kto i ile zapamiętał. Zwykle im dłuższy czas upłynie od momentu wydarzenia do jego zapisania, tym
pamiętamy mniej. Jednak należy wziąć pod uwagę, że na pamięć wpływa głównie pobudzenie emocjonalne, które podczas traumatycznych wydarzeń lub sytuacji zagrażających życiu powoduje dwie reakcje. Z jednej strony poprzez wydzielenie odpowiednich
neuroprzekaźników, może ono przyczynić się do dokładniejszego zapamiętania całej
sytuacji, z drugiej jednak ludzie bronią się przed pamiętaniem nieprzyjemnych rzeczy,
co niekiedy skutkuje ich wypieraniem ze świadomości. Paradoksalnie zatem przykre
wydarzenia pamiętamy słabiej, ale również trudniej je zapominamy. Dodatkowo, informacje przechowywane w pamięci mogą po pewnym czasie ulec zmianom18. Należy zatem ostrożnie wyciągać wnioski, zwłaszcza analizując stany psychiczne ludzi podczas
epidemii.
Dotychczasowe opracowania omawiające zarazy analizują przede wszystkim ich występowanie w miastach. W Polsce pierwszą naukową pracę na ten temat pt. Rozprawa

L. Barg, Epidemia dżumy we Wrocławiu w latach 1567–1569, „Archiwum Historii Medycyny”,
t. 33, 1970, s. 163–177, s. 163–177; J. Charytoniuk, Walka z epidemią dżumy w Elblągu na początku XVIII wieku, „Rocznik Elbląski”, t. 10, 1986, s. 35–57; Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa (1587–1696), wyd. F. Piekosiński, t. 2, cz. 1, Kraków 1890; E. Sieńkowski, Dżuma w Gdańsku w 1709 roku. Studium z dziejów epidemiologii, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 33, 1970,
s. 309–401; Volumina Legum, wyd. J. Ohryzko, t. 4–5, Petersburg 1859–1860.
16
D. Defoe, Dziennik roku zarazy, wyd. J. Dmochowska, Londyn 1993; A. Manzoni, Narzeczeni,
wyd. B. Sieroszewska, Wrocław 1994.
17
M. Dymkowski, op. cit., s. 99; M. Kaczmarek, Wstęp, w: Antologia pamiętników polskich XVI w.,
red. R. Pollacka, Wrocław 1966, s. 62–85; J. Topolski, Wprowadzenie…, s. 44–45.
18
M. Dymkowski, op. cit., s. 101; T. Maruszewski, Psychologia poznania. Sposoby zrozumienia siebie
i świata, Gdańsk 2003, s. 191–193.
15
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o morze napisał już w 1817 r. Jan Lernet19. Wiele cennych informacji przekazują też
inne XIX–wieczne studia zawierające dane ze źródeł dzisiaj już nieistniejących. Należą
do nich m.in. prace Józefa Ignacego Kraszewskiego, Józefa Łukaszewicza czy Sadoka
Barącza20. Ogromnie pomocny okazał się zbiór danych dotyczących jezuitów, sporządzony przez Stanisława Załęskiego, opracowanie pamiętnika księdza Świąteckiego dokonane przez Wincentego Smoczyńskiego oraz studium Stanisława Chodyńskiego na
temat dziejów włocławskiej kapituły21. Spośród XX–wiecznych historyków wiele danych źródłowych na temat klęsk elementarnych zebrali: Stanisława Namaczyńska oraz
Antoni Walawender22. Poza tym Łucja Charewiczowa dogłębnie zanalizowała epidemie, które nawiedziły Lwów. Liczne zarazy oraz ich skutki omówił Jan Kracik, a Andrzej Karpiński szczegółowo przebadał profilaktykę przeciwmorową oraz następstwa
epidemii w Rzeczpospolitej XVI–XVIII wieku. Cenne są również liczne artykuły traktujące o epidemiach w poszczególnych miastach, ich skutkach oraz sposobie postrzegania zaraz przez ówczesnych ludzi. W nich też znajduje się wiele wypisów z archiwów
na temat osób uciekających przed epidemiami23.
J. Lernet, Rozprawa o morze, Warszawa 1817. Kolejne opracowania to: L. Gąsiorowski, Zbiór
wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce, t. 1–2, Poznań 1853; F. Giedroyć, Mór w Polsce w latach ubiegłych, Warszawa 1899.
20
S. Barącz, Pamiątki miasta Stanisławowa, Lwów 1858; idem, Pamiątki miasta Żółkwi, Lwów 1852;
idem, Pamiętnik dziejów Polski, Lwów 1885; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza w czasie morowego powietrza 1623 r. we Lwowie, „Athenaeum”, t. 2, 1850, s. 209–225; J. I. Kraszewski, Wilno od początków
jego do roku 1750, t. 1–2, Wilno 1840; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miasta i wsi
w powiecie krotoszyńskim, t. 1–2, Poznań 1869; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta
Poznania, t. 1–2, Poznań 1838; zob. też: H. Gawarecki, Wiadomość historyczna miasta Pułtusk, Warszawa 1826; J. Ptaśnik, Powietrze w Krakowie w wieku XVI, w: Obrazki z przeszłości Krakowa, seria 2,
Kraków 1903, s. 56–71; A. Wejnert, Wiadomości o Morowem Powietrzu w Warszawie w latach 1624
i 1625 panującem, w: idem, Starożytności Warszawy, t. 3, Warszawa 1854.
21
S. Chodyński, Zbiór wiadomości z dziejów medycyny dotyczących, Analecta medico–historyca, z akt
kapituły wrocławskiej, Włocławek 1912; W. Smoczyński, Kartka z dziejów Tęczyna, Kraków 1888;
S. Załęski, Jezuici w Polsce, t. 1, Lwów 1900; t. 2, Lwów 1901; t. 3, Lwów 1902; t. 4, Kraków 1905.
22
S. Namaczyńska, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i krajach sąsiednich w latach 1648–1696,
Lwów 1937; A. Walawender, Kronika klęsk elementarnych w Polsce i w krajach sąsiednich w latach
1450–1586, Lwów 1932.
23
Przykładowo: L. Barg, op. cit.; H. Bulik, Epidemia dżumy w Kłodzku, w 1680 r. i jej skutki demograficzne, „Przeszłość Demograficzna Polski”, t. 3, 1969; Ł. Charewiczowa, Klęska zaraz w dawnym Lwowie,
Lwów 1930; J. Charytoniuk, op. cit.; S. Flis, Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708–1711, „Komunikaty Mazursko–Warmińskie”, 1960, z. 4, s. 473–523; W. Froch, M. Kobylińska–Szymańska, Klęski
moru w Lublinie w XVI i XVII wieku w świetle ksiąg miejskich, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 40,
1977, nr 4, s. 383–395; F. Giedroyć, Ochrona od zarazy morowej w Polsce (profilaktyka moru) w wiekach
ubiegłych, „Krytyka Lekarska”, R. 3, 1899, nr 2, s 41–29, nr 3, s. 79–83, nr 4, s. 115–120, s. 153–162;
A. Karpiński, W walce…; J. Kracik, Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków
1991; A Walawender, Obrona przed zarazami w Polsce na przełomie wieków średnich, „Archiwum Historii
Medycyny”, t. 20, 1957, s. 17–34. Pozostałe opisy bibliograficzne znajdują się w dalszej części pracy.
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Pomocne okazały się też opracowania z dziedziny medycyny, psychologii społecznej, rozwojowej oraz psychologii zaburzeń24. Aby poszerzyć spojrzenie na dzieje epidemii, wykorzystano również prace zagranicznych autorów25.

II. WPROWADZENIE
1. Choroby i ich objawy
Dżuma, już w średniowieczu nazwana „czarną śmiercią”, była jedną z najgroźniejszych chorób, jakie widziała Europa do końca XVIII wieku. Istnieją trzy jej odmiany:
dżuma dymienicza (pestis bubonica) zwana też gruczołową, dżuma płucna (pestis pneumonica) oraz dżuma posocznicza (pestis septicaamica) tzw. piorunująca (pestis siderans).
Dżuma płucna zazwyczaj występuje z formą posoczniczą, natomiast w posocznicę może
zamienić się dżuma gruczołowa.
Wywołuje ją bakteria, pałeczka dżumy Pasteurella pestis, Yersinia pestis. Odkryta
(wyizolowana) ona została przez Aleksandra Yersina i Kitasato Shibasaburo w 1894 r.
Łańcuch zakażenia dżumą wyjaśniono jednak dopiero na samym początku XX wieku,
m.in. dzięki XIX–wiecznym badaniom Paula Louisa Simonda oraz Masanori Ogaty26.
Nosicielami zarazków są głównie szczury (w czasach nowożytnych był to przede
wszystkim szczur domowy Rattus rattus), ale także susły, wiewiórki, chomiki, popielice, nornice i myszy. Przenosicielem jest natomiast pchła, zwłaszcza Xenopsylla cheopsis. Bytując w sierści gryzoni pchły wysysają zakażoną krew, a ponieważ bakterie zagnieżdżają się w ich przewodach pokarmowych i blokują jelita, powodując tym
większy głód, zwiększa to ich aktywność. Zaczynają one wtedy atakować również ludzi, przenosząc w ten sposób groźne zarazki. Pałeczki bakterii mogą być również roznoszone przez owady niemające przez dłuższy czas styczności z gryzoniem, ale przebywające w sprzyjających dla nich miejscach, jak np. futra, bawełna czy zboże. Trzecim
24
R. C. Carson, J. N. Butcher, S. Mineka, Psychologia zaburzeń, t. 1, Gdańsk 2005; R. Cialdini,
Wywieranie wpływu na ludzi. Teoria i praktyka, Gdańsk 1996; Historia medycyny, red. T. Brzeziński,
Warszawa 2004; D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, Psychologia społeczna, Gdańsk 2002;
M. Lis–Turlejska, Traumatyczne zdarzenia i ich skutki psychiczne, Warszawa 2005; T. Maruszewski,
op. cit.; Psychologia społeczna: encyklopedia Blackwella, red. A. S. R. Manstead, M. Hewstone,
S. T. Fiske, M. A. Hogg, H. T. Reis, G. R. Semin, wyd. pol. J. Czapiński, Warszawa 2001; J. Turner,
D. Helis, Rozwój człowieka, Warszawa 1999, s. 330–331; S. Wszelaki, Zarys kliniki chorób zakaźnych,
Warszawa 1954.
25
Przykładowo: J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV–XVIII w., Warszawa 1986; P. Gulisano, Pandemie. Od dżumy do ptasiej grypy, Poznań 2007; F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci
i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997; W. Naphy, A. Spicer, Czarna śmierć, Warszawa
2004; Ch. Wills, Żółta febra. Czarna bogini. Koewolucja ludzi i mikrobów, Poznań 2001. Pozostałe
opisy bibliograficzne znajdują się w dalszej części pracy.
26
J. Ruffie, J. Ch. Sournia, Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, Warszawa 1996; s. 116; Ch. Wills,
op. cit., s. 84–90.
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sposobem przenoszenia się pałeczki dżumy jest droga kropelkowa. Sytuacja staje się
wtedy niezwykle niebezpieczna, gdyż zarazek zagnieżdża się w drogach oddechowych
człowieka i z łatwością przenosi się do innych żywicieli. W takim przypadku mamy do
czynienia z dżumą płucną. Zarażenie następuje bez pośrednictwa przenosicieli. Pałeczka dżumy charakteryzuje się wysoką napastliwością, co znaczy, że już niewielka
ich liczba prowadzi do zakażenia oraz dużą zjadliwością, czyli zdolnością do szybkiego
i silnego rozmnażania się27.
Zarazek przetrzymuje od –40°C do nawet 43°C. Optymalną temperaturą do rozmnażania się jest 28–38°C, przy wilgotności powietrza 90–95%. Poza organizmem żywiciela pałeczka szybko ginie. Jest jednak w stanie przeżyć 3–6 zimowych miesięcy
w trupach zwierząt, stąd powroty morów przez kolejne lata z rzędu.
Okres inkubacji dżumy trwał od dwóch do pięciu dni. Choroba pojawiała się wiosną lub wczesnym latem (od maja do czerwca lub od lipca do sierpnia). Epidemia
trwała ok. 4–7 miesięcy, a jej apogeum przypadało na okres od sierpnia do września lub
od września do października. Mór wygasał najczęściej od grudnia do lutego. Mimo to
na wiosnę bardzo często epidemia powracała28.
Pierwszymi objawami dżumy dymieniczej były dreszcze i wysoka gorączka ok. 39–40°C.
Mogły pojawić się ciężkie bóle głowy, wymioty, bezsenność oraz przyspieszone tętno,
a niekiedy także smród wydobywający się z ust, który powstawał z gnicia płuc w wyniku zagnieżdżania się tam Yersinia pestis. W czasie choroby dochodziło do zapalenia
węzłów chłonnych, które obrzmiewały i uwidoczniały się w postaci guzów tzw. dymienic (bubones). Był to jeden z najbardziej charakterystycznych objawów dżumy. Wielkością dochodziły one niekiedy do rozmiarów orzecha, jaja kurzego, a czasem nawet
pięści. Pojawiały się najczęściej trzeciego dnia choroby w pachwinach, czasami za uszami, pod pachami lub na karku. Ogromny ból powodowały większe dymienice. Na początku były one twarde, po kilku dniach miękły, a następnie pękały. Jeśli chory przechodził łagodną odmianę dżumy, guzy mogły się po prostu wchłonąć w czasie drugiego
tygodnia. Niestety najczęściej ropiały, a okres ich leczenia trwał wtedy nawet do kilku
miesięcy, pozostawiając przetoki. Ból był momentami nie do zniesienia, chory majaczył, a część zarażonych dostawała ataków szału. Mimo to dymienice były uważane za
korzystny objaw wyrzucania z organizmu tzw. jadu morowego. Poza tym na całym ciele
chorego występowały tzw. morówki oraz krosty. Kolejnym skórnym objawem dżumy
był tzw. karbunkuł, czyli zapalny naciek w skórze lub mięśniach. Była to najgroźniejsza
zmiana skórna. Na początku pojawiały się małe czerwone plamki, które następnie
zamieniały się w owrzodzenia, sięgające czasami aż do kości! Takie karbunkuły i wrzody
S. Wszelaki, op. cit., s. 39–40.
J. Charytoniuk, op. cit., s. 38; M. Jaszczuk, Walka z zarazą w polskim czasopiśmiennictwie
w XVIII wieku, „Medycyna nowożytna. Studia nad historią medycyny”, t. 1, 1994, z. 2, s. 35; A. Karpiński, W walce…, s. 44; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 214; W. Naphy, A. Spicer, op. cit.,
s. 40; E. Sieńkowski, op. cit., s. 345; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 17–20.

27
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po jednym lub dwóch dniach przyjmowały barwę czarno–niebieską (stąd nazwa „czarna śmierć”). Śmiertelność dżumy dymieniczej wynosiła 60–80%. Śmierć następowała
zazwyczaj w pierwszym tygodniu choroby, czasem granica ta przesuwała się do czterech tygodni. Choroba ta mogła przekształcić się w formę płucną poprzez zagnieżdżenie się pałeczek w płucach29.
Dżuma płucna przenosiła się drogą kropelkową. Chory w pierwszej kolejności dostawał bardzo wysokiej gorączki, dreszczy i często zapadał na zapalenie płuc. Pojawiały
się duszności, kaszel, a potem plucie krwią. Ta odmiana, w czasach nowożytnych, nieuchronnie kończyła się śmiercią w czasie dwóch do trzech dni i najczęściej połączona
była z posocznicą30.
W zakażeniu dżumą piorunującą (posocznicą) zarazki dostają się wprost do krwi.
Rozwój choroby przebiega tak szybko, że dymienice nawet nie są w stanie się rozwinąć.
Chory cierpi z powodu wysokiej gorączki, dochodzącej do 42°C, wymiotów, niezwykle
silnego bólu głowy, aż w końcu często traci przytomność. Śmierć następuje w ciągu
dwóch do trzech dni, a nawet podczas pierwszej doby. W omawianym okresie śmiertelność była właściwie 100-procentowa. W posocznicę mogła przekształcić się dżuma
dymienicza31.
Epidemiom dżumy bardzo często towarzyszył dur (tyfus) plamisty (Typhus exanthematicus). Zwany był też „zgniłą gorączką”. Słowa „dur” przez całe wieki używano w stosunku do różnych chorób epidemicznych. Jako osobna jednostka chorobowa został on
opisany w XVIII wieku przez Boissiera de Sauvage. Chorobę wywołują riketsje roznoszone przez wszy odzieżowe, rzadziej głowowe. Do zakażenia może dojść przez ukłucie
wszy lub przez wniknięcie do organizmu człowieka zarazków wraz z kałem insektów,
przez uszkodzony naskórek bądź błonę śluzową. W pierwszym etapie chory cierpi na
wysoką gorączkę do 40°C, dreszcze; powiększa mu się wątroba i śledziona, a oczy stają
się przekrwione (efekt tzw. króliczych oczu). Po około czterech dniach na ciele pojawia się najbardziej charakterystyczna cecha tyfusu — wysypka w postaci plamek
z tworzącymi się w nich wybroczynami. W tym czasie chorzy stają się bardzo pobudzeni. To stadium choroby jest najcięższe, może wówczas dojść do licznych powikłań, takich jak zapalenie płuc, niewydolność krążenia czy zapalenie mózgu. Jeśli chory przeNa temat dżumy zob. np.: Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 55; S. Flis, op. cit., s. 516–517; W. Froch.
M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 392; P. Gulisano, op. cit., s. 28–29; M. Jaszczuk, op. cit.,
s. 56–57; A. Karpiński, W walce…, s. 44–47; J. Kracik, op. cit., s. 14; F. Lebrun, op. cit., s. 158–159;
E. Sieńkowski, op. cit., s. 370–371; W. Ściborowski, Krótki rys historyczny chorób zaraźliwych i epidemicznych w Polsce, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego”, t. 45, 1861, nr 3, s. 82, 88–89; Ch. Wills,
op. cit., s. 79, 101; S. Wszelaki, op. cit., s. 464–467.
30
J. Delumeau, op. cit., s. 103; F. Lebrun i S. Wszelaki podają, że śmiertelność wynosiła 100%, natomiast P. Gulisano wskazuje na 95-proc. śmiertelność (P. Gulisano, op. cit., s. 28; F. Lebrun, op. cit.,
s. 158–159; S. Wszelaki, op. cit., s. 467; zob. też Ch. Wills, op. cit., s. 79).
31
J. Delumeau, op. cit., s. 103; P. Gulisano, op. cit., s. 28; A. Karpiński, W walce…, s. 45–47; J. Kracik, op. cit., s. 14–15; Ch. Wills, op. cit., s. 79; S. Wszelaki, op. cit., s. 467.
29
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trwa ten moment, dość szybko następuje wyzdrowienie. Największe nasilenie tyfusu
występowało w miesiącach zimowych oraz wczesną wiosną. Nie wiązało się to jednak
z rozplemem zarazka, lecz z potrzebą coraz cieplejszego ubrania, czyli używania np.
skór lub futer, co oznaczało wtedy prawie zawsze zwiększenie zawszenia. Tyfus plamisty
atakował przeważnie wojsko, które roznosiło zarazę po całym kraju32.
Do innych schorzeń gnębiących Europę należały też: dur brzuszny, czerwonka oraz
ospa prawdziwa, która po zniknięciu dżumy stała się najpoważniejszą epidemiczną
chorobą, a także odra, grypa, gruźlica, szkarlatyna, dyfteryt, koklusz, a nawet malaria33.
Trzeba pamiętać, że w czasie występowania tzw. moru, obok najczęściej występującej
dżumy pojawiały się również wyżej opisane choroby.
Zasadnicze znaczenie w analizie epidemii ma wielkość obszaru, który jest nią objęty i śmiertelność choroby. Uwzględniając te dwa czynniki dzieli się je na: endemiczne,
epidemiczne i pandemiczne. Endemiczne, tzn. takie, które występują na niewielkim
terenie, utrzymują się przez wiele lat i dotykają tylko część populacji. Z kolei z epidemią mamy do czynienia wtedy, gdy dana choroba atakuje w krótkim czasie dużą grupę
ludzi na pewnym obszarze, może być to: miasto, województwo lub kraj. Pociąga ona za
sobą dużą śmiertelność. Jeśli zaraza dotknie kilka krajów lub nawet cały kontynent,
mówimy o pandemii. Terminy te stosuje się tylko w przypadku chorób zakaźnych34.
Ognisko epidemiczne jest to natomiast miejsce, ludzie i ich otoczenie, albo przedmioty, które miały jakąkolwiek styczność z zakażonym środowiskiem. Wybuch epidemii
następuje wtedy, kiedy gwałtowanie wzrasta zachorowalność i śmiertelność. Czasem
zajmuje to niewiele czasu, choć niekiedy okres ten trwa całymi miesiącami. Ważne jest
także określenie dynamiki epidemii, tj. stopnia jej nasilenia, szybkości, z jaką dochodzi
do największej liczby zachorowań oraz tempa, w jakim wygasa. Zależy to od wielkości
skupiska ludności, podatności na chorobę i sposobu przenoszenia się zarazka35.
W okresie nowożytnym choroby zakaźne bardzo często przybierały charakter epidemii. Znajduje to swoje oblicze we wszystkich źródłach, począwszy od kronik, pamiętników, relacji z wypraw, kazań, pieśni, wierszy, po wydawane dokumenty oficjalne
i akta urzędowe. Określając występujące zarazy używano m.in. takich terminów jak:
pestis, pestis epidemica, epidemiae, pestilentia, aura, morbus, lues, lues pestilentiae, mór,
A. Karpiński, W walce…, s. 47–48; S. Wszelaki, op. cit., s. 421–437.
Więcej na temat chorób zob. np.: Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem biologicznym społeczeństwa
polskiego od schyłku XVI do końca XVIII wieku, Łódź 1972, s. 17–49; S. Wszelaki, op. cit., s. 135–159;
285–297.
34
P. Gulisano, op. cit., s. 8; A. Karpiński, W walce…, s. 20; J. Ruffie, J. Ch. Sournia, op. cit., s. 42;
Istotne jest odróżnienie choroby zakaźnej od zaraźliwej. Choroba zakaźna to pojęcie szerokie. Wywołują ją w organizmie ściśle określone zarazki (drobnoustroje). Choroba zaraźliwa natomiast jest
pojęciem węższym, oznaczającym chorobę zakaźną, która może być tylko bezpośrednio przeniesiona
na inne osobniki tego samego gatunku — zob. np. T. Srogosz, op. cit., s. 92; S. Wszelaki, op. cit.,
s. 34, 37.
35
A. Karpiński, W walce…, s. 20; S. Wszelaki, op. cit., s. 28, 40.
32
33
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powietrze, powietrze morowe lub „czarna śmierć”. Bardzo często w literaturze uznaje
się je za określenia dżumy, co jednak nie jest do końca słuszne. Co prawda do początku XVII wieku używano tych terminów głównie w stosunku do tego schorzenia, czasem próbując je dokładniej określić słowem pestis. Niejednokrotnie jednak podobnie
nazywano wówczas też inne choroby zakaźne, często współwystępujące z dżumą36.
Z badań i obliczeń Antoniego Walawendera wynika, że wielkie zarazy w XV
i XVI wieku występowały w Polsce mniej więcej co dziesięć lat, choć oczywiście endemie zdarzały się na niektórych terenach częściej37. Podobne obserwacje przeprowadził
J. N. Biraben. Badając historię epidemii w europejskich miastach zauważył on, że wybuch epidemii dżumy w danej miejscowości następował co osiem, dziewięć lub piętnaście lat. Poza tymi okresami pozostawała ona aktywna tylko endemicznie. Z danych
dotyczących wybuchów zarazy w głównych miastach Rzeczypospolitej, zebranych przez
Andrzeja Karpińskiego, również wynika, że wielkie epidemie wybuchały w nich co
kilkanaście lat. Jedna z teorii mówi, że wynikać to mogło z dziesięcioletniego okresu
uodpornienia się na dżumę. Po tym czasie odporność zanikała, ale także rodziła się
nowa populacja ludzi podatna na chorobę. Zachorowalność zwiększały również migracje ludzi38. Stanisław Wszelaki twierdzi jednak, że po raz przebytej dżumie człowiek
nabierał odporności trwałej39, co jednak nie ma pełnego potwierdzenia w źródłach40.
Aby stwierdzić, w jakich okolicznościach wybuchały epidemie, należy przyjrzeć się
czynnikom, które sprzyjały rozszerzaniu się chorób zakaźnych, czyli warunkom klimatycznym, geograficznym i ekonomicznym.
Ważnym elementem wpływającym na uaktywnienie się niektórych schorzeń była
pora roku. Dżuma panowała głównie w miesiącach letnich. W okresie zimowym śmiertelność na nią zdecydowanie obniżała się lub choroba wręcz zanikała, ponieważ zarazek nie przetrzymywał silnych mrozów. Natomiast w miesiącach od listopada do marca
Zob. np. L. Barg, op. cit., s. 173; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 54; H. Augustynowicz–Ciecierska,
P. Sczaniecki OSB, Kronika benedyktynek ormiańskich, „Nasza Przeszłość”, t. 62, 1984, s. 135; A. Karpiński, Biedota miejska wobec zaraz i innych klęsk żywiołowych w Warszawie w latach 1525–1655,
„Rocznik Warszawski”, t. 16, 1981, s. 82–83; A. Karpiński, W walce…, s. 21–22; Z. Kuchowicz,
op. cit., s. 18; W. Naphy, A. Spicer, op. cit., s. 12; E. Sieńkowski, op. cit., s. 309; A. Walawender,
Obrona przed zarazami…, s. 17.
37
A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 18; A. Wyrobisz, Misericordia pestis tempore. Postawy
i zachowania w Polsce nowożytnej (XVI–XVIII w.), w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI–XVIII wieku,
red. U. Augustyniak i A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 209.
38
J. Delumeau, op. cit., s. 97; zob. T. Srogosz, op. cit., s. 95, 101.
39
A. Karpiński, W walce…, s. 45; S. Wszelaki, op. cit., s. 710. Więcej na temat odporności zob.:
E. Salomon, L. Berg, D. Martin, C. Villee, Biologia, Warszawa 1996, s. 911–915; S. Wszelaki, op. cit.,
s. 50–59.
40
Np. zapiski lekarza lwowskiego: siła tych co mówili, że tego albo też przeszłego moru mieli dymienice,
które im dobrze wyciekły, i którzy się chwalili i ubezpieczali, że przeboleli, znowu się zaraziło i na powietrze
poumierało, drudzy i poczterykroć, a przecie pomarli (J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 215).
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pojawiał się przede wszystkim tyfus plamisty. Obserwowane w poprzednich epokach
niektóre zmiany pogodowe, takie jak np. przedłużające się ciepło czy słaba, wilgotna
zima rzeczywiście mają zatem swoje uzasadnienie w nauce41.
Spiralę epidemii nakręcały też klęski żywiołowe, takie jak: powodzie, susza, gradobicie lub anomalia przyrodnicze, np. duża liczba szarańczy. Powodowały one nieurodzaje i problemy gospodarcze. Zasadniczo zmniejszała się ilość plonów, co przyczyniało
się do występowania głodu. Stawał się on zatem zarówno przyczyną wybuchu zarazy,
jak i jej skutkiem. W wyniku głodu, organizm ludzki jest wyjątkowo osłabiony, podatny na choroby i na tyle wyczerpany, że nie ma sił do walki z nimi42.
Innym towarzyszem „morowego powietrza” była wojna. Oprócz potęgowania klęski głodu niosła ona ze sobą szereg niebezpieczeństw, które istotnie wpływały na wybuch lub rozszerzanie się epidemii — przemarsz wojska, podczas którego wyczerpani
żołnierze często roznosili śmiertelne zarazki, co w istotny sposób przyczyniało się do
rozwoju epidemii. Sprzyjały temu dodatkowo niepogrzebane trupy po bitwach. W samej armii wybuchały zarazy z powodu dużego skupiska ludzi w jednym miejscu, bardzo
niskiego poziomu higieny i słabej służby medycznej. Z jednej strony więc zarazy roznosili sami żołnierze, a z drugiej uciekająca przed działaniami wojennymi ludność43.
Zarazę powodowały też wszelkie inne migracje ludności. Np. kupcy, którzy bardzo
często jeździli po różnych targach, nie zwracając uwagi na przepisy antymorowe. Wielkie niebezpieczeństwo stwarzali także ludzie uciekający z miast, w których już trwała
epidemia. Wyjeżdżali jeszcze zdrowi, a w czasie wędrówek okazywało się, że choroba
już się rozwijała w ich organizmie. Problem stanowiły też migracje tzw. ludzi luźnych,
czyli najuboższych. Miasta wydawały liczne zarządzenia wyrzucające ich za mury. Poza
tym do szerzenia epidemii mogły również przyczyniać się wszelkie zjazdy szlachty, sejmy (które niejednokrotnie odwoływano z powodu zarazy), synody i kapituły44.
Czynnikiem, który w poważnym stopniu umożliwiał rozwój moru były fatalne warunki higieniczne panujące w miastach. Zwracał na to uwagę np. Sebastian Petrycy,
L. Kubala, Czarna śmierć w: Szkice historyczne, seria 2, Lwów 1880, s. 327–331; T. Srogosz, op. cit.,
s. 93; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 17.
42
Zob. np. Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 63, 66; S. Flis, op. cit., s. 486; A. Karpiński, Biedota…,
s. 83–89; A. Karpiński, W walce…, s. 23–24; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 1, s. 309,
t. 2 s. 85; S. Namaczyńska, op. cit., s. 125; E. Sieńkowski, op. cit., s. 309; T. Srogosz, op. cit.,
s. 93–94; J. Sygański, Historia Nowego Sącza, t. 1, Lwów 1901, s. 4; Anton Schneeberger, op. cit.;
B. Tkacz, Ważniejsze traktaty o chorobach zakaźnych z krakowskiej szkoły od XV do XVIII wieku, „Przegląd Epidemiologiczny”, R. XVIII, 1964, nr 2, s. 252.
43
J. Charytoniuk, op. cit., s. 37; A. Karpiński, W walce…, s. 27; Kronika mieszczanina krakowskiego,
s. 67; A. Manzoni, op. cit., s. 705–711, 755–756; Pamiętniki historyczne do wyjaśnienia spraw publicznych w Polsce XVII w., s. 40; Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, s. 32; A. Wejnert, op. cit., s. 235;
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 851.
44
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 12; D. Defoe, op. cit., s. 186; A. Karpiński, W walce…, s. 28–29;
A. Manzoni, op. cit., s. 701–703; T. Srogosz, op. cit., s. 95.
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pisząc: Nie dziw, iż tu u nas w Krakowie często mór i choroby nieprzespieczne bywają, iż
żadnej pilności w ochędóstwie nie masz. Śmieci i gnojów, rumów, jako po ulicach, rynsztoki
pełne śmierdzącego błota, studnie kaczmarskie smrodliwe […]. Myszy, szczurów, robaków,
gadziny, dla wilgotnych gmachów po domach pełno, za plugastwem w domu, za plugastwem
w mieście, łacno zaraza ludziom być może45.
Dżuma atakowała wszystkich bez względu na wiek, stan pochodzenia, rasę i płeć.
W źródłach często spotyka się stwierdzenia, że najbardziej dotykała ona licznie przebywającą w mieście biedotę, czyli ludzi najsłabiej odżywionych, często głodnych i brudnych. Byli oni rzeczywiście najbardziej podatni na zachorowania. Permanentne niedożywienie lub głód, stan sanitarny miast, w jakich przyszło żyć ludziom, stwarzały dobre
warunki do ataku zarazy. Kiedy już choroba się pojawiła, następował efekt domina.
Przenoszona z miejsca na miejsce wykorzystywała ona złe warunki sanitarne i słabe
organizmy ludzkie. Towarzyszyła wojsku i kupcom, zabierając nie tylko życie, ale też
siły do pracy. Przykrywała strachem, karząc izolować wszelkie miejsca, gdzie się pojawiała, potęgując w ten sposób skalę głodu, swojego towarzysza, który umożliwił jej
rozkwit. Poprzez niego przyciągała też biedaków do miast, gotowych na śmierć w zamian za kawałek chleba. Swoją największą bronią, panicznym strachem, popychała
ludzi do ucieczki, wykorzystując ich nie raz do poszerzania swojej władzy. Wszystko to
zatem przybierało postać koła, z którego niekiedy cudem udawało się wyjść.

2. Oczami człowieka nowożytnego
By dobrze zrozumieć zachowane ludzi podczas ucieczek przed epidemiami, należy
pochylić się nad stanem nauki nowożytnej, czyli rozumieniem drogi przenoszenia się
choroby oraz sposobów, jakimi ludzie próbowali chronić się przed zarazą.
Ówcześni medycy rozróżniali niektóre choroby i szczegółowo opisywali ich objawy.
Przyczyn występowania schorzeń i epidemii szukali obserwując różne zjawiska: zupełnie magiczne oraz z punktu widzenia dzisiejszej nauki — racjonalne. Do czasów odrodzenia dwóch starożytnych lekarzy wywarło największy wpływ na całą medycynę: Hipokrates i Galen. Hipokrates (ok. 460–377 r. p.n.e.) był głównym przedstawicielem
greckiej szkoły, która rozwinęła teorię humoralną. Według niej choroba powstaje wtedy, kiedy dochodzi do zmian proporcji w wewnętrznych sokach człowieka (humorach): krwi, żółci, czarnej żółci i śluzie (flegmie). Aby człowieka wyleczyć, należało
przywrócić odpowiednie proporcje płynów ustrojowych. Z teorii humoralnej wywodziła się koncepcja powstawania chorób rzymskiego lekarza Galena (130–200/129–199).
Przyczyn chorób doszukiwał się on w trzech obszarach. Pierwszy z nich dotyczył złej
proporcji bądź jakości płynów, drugi — zaburzeń stałych składników w organizmie,
trzeci — nieprawidłowości tzw. pneumy, czyli duszy, która miała kierować procesami
zachodzącymi w organizmie. Główną metodą leczniczą było puszczanie krwi, tak aby
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Cyt. za: A. Karpiński, W walce…, s. 44; zob. też np. S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 294.
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odpowiednio wyregulować ilość płynów ustrojowych. Na podstawie koncepcji tych
dwóch lekarzy rozwijano przez wieki kolejne teorie medyczne46.
Powyższe teorie miały poważny wpływ na poszukiwanie naukowej, jak sądzili
nowożytni medycy, odpowiedzi na pytanie, skąd biorą się choroby zakaźne i epidemie. Od samego początku przyczyn moru doszukiwano się w teoriach astrologicznych. Wiązało się to z przyjętą w XVI wieku koncepcją, w której dowodzono, że na
humory w organizmie ludzkim mają wpływ ciała niebieskie, np. złe oddziaływanie
Saturna czy niekorzystne ułożenia Marsa i Jowisza, zaćmienie Słońca lub Księżyca,
deszcz meteorytów, a także kometa. Po pewnym czasie zaczęto dowodzić, że nie tyle
sprowadzają one samą klęskę, co powodują tworzenie się złych jadów, które wdychają ludzie. Były to tzw. miazmaty, czyli trujące substancje, wyziewy. Nie wszyscy
naukowcy zgadzali się, że są one spowodowane anomaliami ciał niebieskich. Niektórzy przyczyn katastrof szukali gdzie indziej. Szkodliwe wyziewy mogły przecież
pochodzić też z morza, z zakażonej wody, z bagien, wysypisk śmieci, rozkładających
się zwłok, niepogrzebanych trupów koni. Uważano również, że przyczyniają się do
nich odór i złe zapachy, powstające w zanieczyszczonych miastach. Przekonania te
niekiedy wpływały na pewną poprawę sytuacji sanitarnej w miastach. Przestrzegano
też przed niektórymi wiatrami, zwłaszcza wiejącymi od strony zapowietrzonych
miejsc. Radzono, by uważać na mgłę, która mogła przenosić trujące wyziewy, przez
co, jak podają źródła, można było się „zachwycić powietrzem”, czyli po prostu zachorować47.
Odkrywanie dróg zakażeń było niezmiernie ważne dla profilaktyki i walki z zarazą.
Wpływało również na zachowania ludzi podczas epidemii. Od samego początku dostrzegano, że główną drogą zarażenia się jest kontakt z chorymi, a sprzyjającym środowiskiem — tereny o dużej gęstości zaludnienia. Choroby można się było nabawić,
Więcej na temat objawów chorób opisywanych przez ówczesnych medyków — zob. np. J. Gilewska–Dubis, Diagnostyka, terapia i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej, w: Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działania państwa,
red. B. Płonka–Syroka i T. Srogosz, Wrocław 2005, s. 18–21; P. Gulisano, op. cit., s. 55–57; Historia
medycyny, s. 13, 87–90; 99–102; A. Karpiński, W walce…, s. 53–63; S. Petrycy, op. cit., k. A3, C3,
E–E3; B. Tkacz, op. cit., s. 251–253. W średniowieczu wielki wpływ na medycynę miał również lekarz arabski — Abu Ali al Hussein ibn Sina zwany Avicenna (980–1037).
47
L. Barg, op. cit., s. 165; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 54, 60–61, 64; J. Delumeau, op. cit., s. 99;
P. Gulisano, op. cit., s. 58; M. Jaszczuk, op. cit., s. 38; T. Józefowicz, op. cit., s. 400; A. Karpiński,
W walce…, s. 35–37; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 73; J. Kracik, op. cit., s. 18–25; J. I.
Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 214; F. Lebrun, op. cit., s. 158; zob. też: Pamiętniki do panowania
Zygmunta III, t. 1, s. 96; Pamiętnik Mikołaja Jemiołowskiego, s. 49; E. Sieńkowski, op. cit., s. 313,
368–369; K. W. Wójcicki, Morowa zaraza w Warszawie 1712 roku. Obraz z podań miejscowych,
„Przegląd Warszawski”, t. 1, 1840, s. 231, zob. ibidem, s. 232–233; S. Wszelaki, op. cit., s. 11–12;
zob. inne teorie: M. Jaszczuk, op. cit., s. 38; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 54; Historia medycyny,
s. 134–135, 227; A. Karpiński, W walce…, s. 38––42; T. Srogosz, op. cit., s. 93; J. Kracik, op. cit.,
s. 17–18; E. Sieńkowski, op. cit., s. 316; 368–369; S. Wszelaki, op. cit., s. 12–13.
46

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 23

11.12.2014 15:26

24

Klaudia Starczynowska

według ówczesnych medyków, nie tylko przez dotyk, ale również przez wdychanie zakażonego powietrza — w czym akurat się nie mylili48. Kolejną potwierdzoną przez
współczesną naukę drogą zarażenia się mogły być przedmioty, zwłaszcza futra, wełna
czy len. Mimo że zupełnie nie znano wtedy roli pchły w procesie zainfekowania, ludzie
unikali kontaktu z rzeczami ofiar dżumy. Zauważono również, że znaczenie ma sposób
odżywiania się, a nawet stan psychiczny49.
Oprócz tego rzadko kto negował fakt, że morowe powietrze było zesłane jako „dopust Boży”, czyli kara za grzechy (koncepcja teurgiczna). Takie wyjaśnienie odnaleźć
można we wszystkich rodzajach źródeł — od kronik klasztornych, przez pamiętniki,
diariusze, literaturę, po traktaty morowe i oficjalne rozporządzenia wydawane przez
miasta50. W żadnym ze źródeł nie znajdują się choćby próby polemizowania z Bogiem.
Na to nie nadszedł jeszcze czas.
Kiedy jednak nie można było znaleźć przyczyny tragedii, gdy same teorie już nie
wystarczały, a nawet Pan Bóg przestawał być wystarczającą odpowiedzią, ludzie zawsze
poszukiwali sprawcy dramatu: jeśli nie były to miazmaty, albo jeśli już nawet kara wydawała się być wytłumaczeniem zbyt surowym, winnego i tak odszukiwano. Był to włóczęga, który przyszedł nie wiadomo skąd i po co, Żyd, który jeśli nie przyniósł zarazy
razem ze swoimi towarami, to na pewno zatruł studnię. A jeśli nie oni to ci, którzy
mieli codziennie do czynienia z zadżumionymi, organizowali ich pochówki, zarabiali
na tym, a nie chorowali, musieli więc skrupulatnie i z całą perfidią po nocach i po cichu pilnować, żeby zaraza się nie uśmierzyła. Jakim sposobem? Smarowali klamki domów mózgami wyjętymi z ciał zmarłych. Wyobraźnia ludzka nie znała granic. Wielu
podchodziło do tego na tyle poważnie, że sprawy trafiały czasem aż do sądu! Tak powstała nazwana przez współczesną historiografię idea „kozła ofiarnego”. Oprócz wyżej
wymienionych grup społecznych w gronie podejrzanych znajdowali się Cyganie, Tatarzy, cudzoziemcy, czarownice czy prostytutki.

H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135–137; Ł. Charewiczowa, op. cit.,
s. 54; J. Charytoniuk, op. cit., s. 39–40; M. Jaszczuk, op. cit., s. 54; T. Józefowicz, op. cit., s. 141;
J. Kracik, op. cit., s. 17; Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 98.
49
J. Charytoniuk, op. cit., s. 39; M. Jaszczuk, op. cit., s. 37, 54; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…,
s. 218, 220–221; B. Tkacz, op. cit., s. 252; K. Wójcicki, op. cit., s. 236–237.
50
Zob. np. S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 6; J. Delumeau, op. cit., s. 101–102, 207–208;
S. Flis, op. cit., s. 510; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 44; J. Golliusz, op. cit., s. 34–37; T. Józefowicz, op. cit., s. 156; Kronika ks. Krzysztofa Zelnera…, s. 9, 11; Kronika miasta Leszna, s. 53;
Kroniki Benedyktynek Boznańskich, s. 73; Kroniki Bernardynów poznańskich, s. 187; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 1; Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 16, 98; M. Łaszewski,
op. cit., s. 34; S. F. Medeksza, op. cit., s. 58; J. Michałowski, op. cit., s. 47; Pamiętniki do panowania Augusta II, s. 338; Pamiętniki historyczne, s. 40; S. Petrycy, op. cit., k. A3; W. Zahorski, Dżuma
na Litwie. Rys historyczny, „Medycyna”, R. 23, 1898, nr 13, s. 307. Rozporządzenia: L. Barg,
op. cit., s. 163–165; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 35; J. Charytoniuk, op. cit., s. 50–52; S. Flis,
op. cit., s. 510.
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Ówcześni medycy nie tylko poszukiwali teorii wyjaśniających przyczynę powstania
zarazy, ale także pisali poradniki poświęcone metodom zapobiegania i leczenia chorób
uznawanych za morowe powietrze. Jedne z najsłynniejszych były np. traktaty Sebastiana Petrycego czy Piotra Umiastowskiego. Wskazywano w nich m.in.: jak utrzymywać
dom w odpowiednim stanie, w jaki sposób przestrzegać higieny osobistej, udzielano też
wskazówek dotyczących leków, jakich należy używać w celach profilaktycznych i co
robić, gdy pojawią się pierwsze objawy dżumy51.
Zbierając i podsumowując wszystkie rady udzielane przez ówczesnych lekarzy,
można je uporządkować w następujące zasady. Pierwsze wskazówki dotyczyły tego,
czego należy unikać. Fatigata, co oznaczało, że najlepiej w czasie trwania epidemii nie
nadwyrężać ciała zbyt dużym wysiłkiem fizycznym. Drugą rzeczą było Fames, co trzeba
w tym przypadku rozumieć, jako odpowiednią dietę. Najważniejszy był umiar i odchodzenie od stołu z lekkim niedosytem. Podczas zarazy zalecano też posiłki lekkostrawne.
Najlepsze były według medyków owoce i warzywa. Odradzano jedzenie tłustego mięsa,
lepsze było mięso ugotowane, np. młodych gołębi, kuropatw lub innych ptaków52.
Zwracano uwagę na: Fructus, choć owoce ogólnie nie były uznawane za szkodliwe
zdrowiu. Następnie: Femina — rozumiana jako coitus. W czasie morowego powietrza
lekarze radzili, aby powstrzymywać się od nadmiernych stosunków seksualnych, choć
w większości nie zalecali zupełnej wstrzemięźliwości. Ostatniej rzeczy, jakiej należało
unikać był Flatus, tj. wiatr (za najgorszy uważano wiatr południowy). Następnych pięć
określeń dotyczyło zalecanych środków zabezpieczających. Pierwszą z nich była Phlebotomia, czyli upust krwi, kolejną — Focus — uważano, że ogień niszczy zarazę, stąd
m.in. palenie w kominku w ramach odkażania mieszkania. Fricatio tłumaczono umiarkowanym ruchem na świeżym powietrzu, bez zbędnego wysiłku, zaś Fluxus to oczyszczanie organizmu przez poty i regularne wypróżnianie. Wreszcie najbardziej zalecany
środek — Fuga, czyli ucieczka53.

51
Poradniki: S. Petrycy, op. cit., k. B, C, C2–E2; P. Umiastowski, op. cit., k. 46–49, 55–57. Zagadnienie profilaktyki i leczenia dżumy zostało szeroko omówione w literaturze, zob. np.: L. Barg,
op. cit., s. 168, 173; Z. Bela, Porównanie sposobów leczenia dżumy, opisanych w Sekretach Aleksego
z Piemontu (Wenecja 1555) i w Herbarzu Marcina Siennika (Kraków 1568), w: Epidemie w Polsce od
czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 12–15; Ł. Charewiczowa, op. cit.,
s. 55, 56–58; W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 392–394, 391; L. Gąsiorowski, op. cit.,
t. 2, s. 50, 58–66; F. Giedroyć, Ochrona…, s. 48–49, 116, 158–162; M. Jaszczuk, op. cit., s. 43–44,
54–57; A. Karpiński, W walce…, s. 168–189; J. Kracik, op. cit., s. 34– 38; L. Kubala, Czarna
śmierć…, s. 328–329; E. Sieńkowski, op. cit., s. 373–378; W. Ściborowski, op. cit., s. 83–84, 91–92.
52
L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 59; F. Giedroyć, Ochrona…, s. 116–119; A. Karpiński, W walce…, s. 176–177; J. Kracik, op. cit., s. 38; S. Petrycy, op. cit., k. B–B3; P. Umiastowski, op. cit.,
k. 49v–54.
53
F. Giedroyć, Ochrona…, s. 82–83, 115–120, 153–158; zob.: Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 59–60;
A. Karpiński, W walce…, s. 174–177; S. Petrycy, op. cit., k. B–C2; P. Umiastowski, op. cit., k. 49–59.
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Cito, Longe, Tarde. Rychło trzeba prowadzić się z miejsca podejrzanego na zdrowe. Co
najdalej umykać się: a nierychło się wracać54. Była to koronna, najczęstsza i rzeczywiście
najlepsza rada udzielana przez wszystkich medyków już od czasów Hipokratesa i Galena. Principale remedium est fugere non modo locum sed etiam provintiam55— zapisał Jan
Benedykt. Mox cede, longe recede, tarde redi, co oznaczało: wyjedź niebawem, uchodź
daleko, wracaj nierychło. Ułożono z tego powiedzenia nawet taki oto wierszyk:
To troie rychło w ludziach powietrze wytracać:
Wnet, daleko, nierychło: wyjść, uchodzić, wracać56.

Radzili tak medycy, zakonnicy, a nawet urzędnicy miejscy. Właśnie takim ludziom,
którzy decydowali się na ów wyjazd, ich dylematom, życiu na przymusowym wygnaniu
jest poświęcona ta praca.

III. KIEDY STRACH SPOGLĄDA PROSTO W OCZY…
1. Kto i gdzie uciekał?
Jedna z najbardziej niepożądanych informacji, która mogła dotrzeć do miasta
brzmiała: w kilku miejscowościach zaczęło się „powietrze”. Zbliżający się mór wpływał
na życie każdego człowieka, zmieniał perspektywę dnia codziennego i pracę władz
miejskich. Na strach przed „białą panią” nie było siły. Potęgowała go bliskość śmierci
coraz silniej odczuwalnej i perspektywa jej nieuchronności w razie zachorowania. Jak
już wspomniano, jedną z podstawowych metod zabezpieczenia przed zapadnięciem na
„morowe powietrze” było znalezienie się jak najdalej od ogniska epidemii. Źródła pozwalają odpowiedzieć na pytania: kto i gdzie wyjeżdżał, kiedy podejmowano taką decyzję, jakie czynniki miały na nią wpływ, a także jak daleko wyjeżdżali ludzie.
Niezwykle często w źródłach pojawia się ogólny zapis: kto tylko mógł uchodził57 lub
żeby tylko życie ocalić, co żywe gdzie, kto mógł i kędy, wyjeżdżać poczęli58. Potwierdzenie
ucieczek ludności z zapowietrzonych miast można znaleźć praktycznie przy każdym opisie epidemii59. Innym spotykanym w źródłach, ogólnym określeniem grupy społecznej
S. Petrycy, op. cit., k. A3.
Cyt. za: F. Giedroyć, Ochrona…, s. 156.
56
Cyt. za: ibidem, s. 156; zob. też: Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 59; J. Kracik, op. cit., s. 29; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 214–215; A. Wyrobisz, op. cit., s. 215.
57
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 42–43 (epidemia w 1662 r.).
58
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki (Ordo Sancti Benedicti [dalej: OSB]), op. cit.,
s. 135.
59
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; S. Barącz, Pamiętnik dziejów
Polski…, s. 7, 141; idem, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; K. Bąkowski, Dzieje Krakowa, Kraków
1911, s. 428; Z. Boras, L. Trzeciakowski, W dawnym Poznaniu, Poznań 1971, s. 112–113; H. Bulik,
op. cit., s. 221; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 43, 64; D. Defoe, op. cit., s. 9, 57; L. Gąsiorowski,
54
55
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opuszczającej zagrożone terytorium, było po prostu słowo „mieszczanie”. W tym też
przypadku rzadko podawano ich status ekonomiczny i społeczny. Np. odnośnie do
1572 r. zapisano, że we Lwowie szczupła pozostała liczba mieszczan, gdyż wielu dla zachowania zdrowia, do pobliskich miast i wiosek, których wtedy bardzo mało w królestwie od
powietrza wolnych było przeniosło się60. Źródła wskazują także, że z miast wyjeżdżała
szlachta i magnaci, można odnaleźć też opisy uciekających duchownych czy Żydów.
Źródła obfitują w informacje o przenoszących się urzędnikach (rajcach, burmistrzach,
członkach magistratu). Istnieją również wzmianki dotyczące np. prawników, lekarzy,
kuśnierzy, piwowarów. Ucieczki z miast, które nawiedzało morowe powietrze, były zatem dość powszechnie przyjętą praktyką61.
Do grona najczęściej uciekających przed zarazą należały zwłaszcza osoby mające
odpowiednie środki materialne, zapasy żywności lub bezpieczne miejsce schronienia. Byli to zatem najbardziej przedsiębiorczy obywatele, najczęściej bogaci, którzy
sprawowali ważne funkcje lub posiadali rodzinę bądź protektorów poza miastem62.
op. cit., t. 2, s. 78–79, 82; J. Golliusz, op. cit., s. 22; S. Flis, op. cit., s. 500, 504; T. Józefowicz, op. cit.,
s. 140, 156; A. Karpiński, Opieka nad chorymi i ubogimi w miastach polskich w czasie epidemii w XVII–
XVIII w., w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak i A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 221; J. Korytkowski, Prałaci i kanonicy katedry gnieźnieńskiej, Gniezno 1883, t. 1,
s. 275; K. Kramarska–Anyszek, Dzieje klasztoru pp. Norbertanek w Krakowie na Zwierzyńcu do roku
1840, „Nasza Przeszłość”, t. 47, 1977, s. 101; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 1, s. 258,
309–310, t. 2, s. 42; Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 67, 98; Kronika poznańskich Karmelitów
Bosych, op. cit., s. 38; Kronika poznańskich pisarzy, s. 40, 68, 71, 74–76, 95, 97; Kronika ks. Krzysztofa Zelnera, op. cit., s. 23; S. Lisowski, O morowem powietrzu w Warszawie, Album Literacki, t. 2,
Warszawa 1849, s. 225, 228; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2,
s. 302, 307, 319, 326; S. F. Medeksza, op. cit., s. 30–31; S. Namaczyńska, op. cit., s. 127, 139;
A. J. Nowowiejski, Płock. Monografia historyczna, Płock 1917, s. 490; Pamiętnik do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 209–210; A. Wyrobisz, op. cit., s. 211, 215; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 51–52, 321;
D. Zubrzycki, op. cit., s. 459.
60
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 5; zob. inne opisy wspominające o ucieczce „mieszczan”:
J. Bieniarzówna, J. Małecki, op. cit., t. 2, s. 358–359; S. Flis, op. cit., s. 484; W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 386; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 94; J. Golliusz, op. cit., s. 21; S. Górzyński, Jan Golljusz, mieszczanin zamojski XVII wieku, Warszawa 1931, s. 50; J. I. Kraszewski, Wilno
od jego początków…, t. 2, s. 43–44; Kronika ks. Krzysztofa Zelnera, op. cit., s. 25; F. M. Sobieszczański,
Rys historyczno–statystyczny wzrostu i stanu miasta Warszawy od najdawniejszych czasów aż do
1847 roku, Warszawa 1848, s. 69; M. Stryjkowski, op. cit., s. 406–407.
61
Pełne zestawienia i wyliczenia danych znajdują się w niepublikowanej pracy magisterskiej autorki, dostępnej w zasobach IHUW.
62
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; K. Bąkowski, op. cit., s. 90;
J. Bieniarzówna, J. Małecki, op. cit., t. 2, s. 360–361; Z. Boras, L. Trzeciakowski, op. cit., s. 152, 181;
H. Bulik, op. cit., s. 217; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 16–17; S. Flis, op. cit., s. 477; L. Gąsiorowski,
op. cit., t. 2, s. 82; Ł. Gołębiowski, Opisanie historyczno–statystyczne miasta Warszawy przez Łukasza
Gołębiowskiego, Warszawa 1827, s. 57; M. Jaszczuk, op. cit., s. 35; T. Jaworski, Wpływ epidemii na
przebieg i skutki wojny 30–letniej na pograniczu polsko–niemieckim, w: Epidemie w Polsce od czasów
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Do tej grupy należeli też lekarze, akademicy, prawnicy, niektórzy kupcy. Najbogatsi,
w tym także szlachta, uciekali prawie zawsze do swoich folwarków lub dworów na
wsi, mogli też liczyć na pomoc krewnych lub przyjaciół. Nie można jednoznacznie
określić odległości, na jaką wyjeżdżali. Wiejskie posiadłości położone były prawdopodobnie w okolicy ok. kilkudziesięciu kilometrów od miasta. Z analizowanych
przykładów wynika jednak, że niekiedy droga wynosiła nawet powyżej 100 km63.
Najbogatsi uciekali pierwsi, ponieważ posiadali pieniądze i możliwości. Zatem dylemat: „uciekać czy nie” dotyczył raczej średniozamożnych lub biednych ludzi oraz
członków konwentów zakonnych.
Zwykli mieszczanie ukrywali się najczęściej w pobliskich wioskach. Np. kiedy
w 1652 r. w Zamościu grasowała zaraza, obywatele wyjechali do Biłgoraja (ok. 40 km)
lub do pobliskich wsi i miasteczek64. Z Radomia mieszkańcy przenieśli się z kolei do wsi
miejskiej Gołubiów, czyli ok. 40 km65. Do okolicznych osad wyjeżdżali też mieszczanie krakowscy, mieszkańcy Lublina, Królewca, Warszawy czy Wilna66. Chociaż
w czasie jednej z epidemii mieszkańcy Krakowa udali się na Śląsk, w Karpaty,

najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 110; A. Karpiński, Biedota…, s. 90; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 215; L. Kubala, Czarna śmierć…, s. 329; Z. Kuchowicz, op. cit., s. 20;
F. Lebrun, op. cit., s. 162; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2,
s. 229; J. Ptaśnik, op. cit., s. 59–62, 67; E. Sieńkowski, op. cit., s. 318, 322, 349; M. Stryjkowski,
op. cit., s. 406; J. Sygański, op. cit., s. 82; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 32–33;
K. Wójcicki, op. cit., s. 231, 237; W. Zahorski, op. cit., s. 331; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 65, 148, 362,
637, 805; D. Zubrzycki, op. cit., s. 258; S. Wrzesiński, Oddech śmierci. Życie codzienne podczas epidemii, Kraków 2008, s. 55; A. Wyrobisz, op. cit., s. 211, 215.
63
Np. S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 142; D. Defoe, op. cit., s. 17, 70; Dziennik Samuela
Pepysa, t. 1, s. 374; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 46; S. Flis, op. cit., s. 484; M. Jaszczuk, op. cit.,
s. 35; S. Namaczyńska, op. cit., s. 139; J. Kracik, op. cit., s. 188; Kronika poznańskich pisarzy, s. 97–
98; Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, s. 101; Stanisława Oświęcima…, s. 367; M. Vorbek–Lettow,
op. cit., s. 212; S. Wrzesiński, op. cit., s. 55, 58; D. Zubrzycki, op. cit., s. 258.
64
J. Golliusz, op. cit., s. 21; S. Górzyński, op. cit., s. 50.
65
Podane w nawiasach kilometry wskazują odległości miast wyjściowych od docelowych w linii prostej, ponieważ najczęściej źródła nie podają dokładnej trasy ucieczki; w przeważającej części materiałów źródłowych użyta została mila polska, która w XVII wieku wynosiła ok. 7,1 km. (J. Szymański,
Nauki pomocnicze historii, Warszawa 2001, s. 164; J. B. Bystroń, Dzieje obyczajów w danej Polsce: wiek
XVI–XVIII, t. 2, s. 14).
66
J. Bieniarzówna, J. Małecki, Dzieje Krakowa, t. 2, Kraków 1984, s. 358–359; S. Flis, op. cit., s. 484;
W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 386; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 94; J. Kracik,
op. cit., s. 186; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 2, s. 43–44; Kronika ks. Krzysztofa
Zelnera, s. 25; F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 69; M. Stryjkowski, op. cit., s. 406–407; S. Wrzesiński,
op. cit., s. 66. Mieszczanie z Iłży także nie wyjechali daleko, gdyż schronili się w obrębie tej samej
parafii — we wsi Lipie (W. Kowalski, Biskup krakowski Marcin Szyszkowski a konsekwencje zarazy lat
dwudziestych XVII stulecia, w: Człowiek i przyroda w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym,
red. W. Iwańczak, K. Brach, Warszawa 2000, s. 232–233).
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a nawet na Węgry. Natomiast w lasach, polach czy górach przybywała głównie biedota miejska i chłopi67.
Wyjazdy ludności żydowskiej związane były z jej stanem majątkowym oraz znajomościami. W 1555 r. udało się Żydom znaleźć schronienie we wsiach i dworach szlacheckich. Część z nich przebywała na zamku krakowskim pod gołym niebem, a inni w domach podskarbiego Spytka i kasztelana Lutomirskiego68. Nie wszyscy byli wobec nich tacy
życzliwi, skoro np. ze wsi Bieżanowo (ok. 8 km), gdzie gościł pewien kanonik, zostali
oni usunięci, w wyniku wydania specjalnej uchwały przez kapitułę69. W latach 1622–
1623, kiedy panowała zaraza na Kazimierzu, krakowscy Żydzi wyjechali do Wadowic70.
W trakcie epidemii z 1652 r. wszyscy zdrowi wyznawcy judaizmu opuścili Kraków. Co
bogatsi wynajęli wtedy domy od mieszczan wiśnickich (ok. 46 km), natomiast z Żółkwi
w 1770 r. cała społeczność żydowska uciekła do lasów błyszczywódzkich71.
Charakterystyczne było wczesne wysyłanie na wieś kobiet z dziećmi. Świadczy to
o tym, że zdawano sobie sprawę z niebezpieczeństwa zarażenia, choć mężczyźni, dopóki wyjazd nie stawał się konieczny, woleli pozostać w domu. Uważali oni czasem,
że białogłowy są zawsze sposobniejsze do zachwycenia morowego powietrza i z dyspozycji
ciał ich i też propter curiositatem ich i biegania bezpiecznego do kościoła. Przeto najlepiej
tę gadzinę z domu wysyłać, chcesz–li aby cię nie zaraziła72. Niezwykły zapis pozostawił
pewien lekarz ze Lwowa. Planował on wyjazd ze swojego domu w czasie epidemii
w 1623 r. Do majątku na wieś wysłał on najpierw rodzinę i służbę. Sam chciał do
nich dołączyć nieco później, niestety dżuma dosięgła jego najbliższych i wszyscy
zmarli. Ostatecznie pozostał więc na miejscu, przekonał się, że w pobliżu miasta [też]
nie jest bezpiecznie73.
Miasta opuszczali też bardzo często urzędnicy, rajcy i burmistrzowie, czyli te osoby,
które były bezpośrednio odpowiedzialne za bezpieczeństwo ośrodka miejskiego. Z zebranych materiałów wynika, że pozostanie na miejscu wszystkich urzędników należało
Np. zob. S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 36; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny
opis miast i wsi w […] powiecie krotoszyńskim…, s. 236.
68
J. Ptaśnik, op. cit., s. 61.
69
Ibidem, s. 61.
70
M. Bałaban, Dzieje Żydów w Krakowie na Kazimierzu, Kraków 1912, t. 1, s. 285.
71
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; S. Kazusek, Zaraza w mieście środkowoeuropejskim
w XVII wieku i jej skutki gospodarcze (na przykładzie Krakowa), w: Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działania państwa, red. B. Płonka–Syroka i t. Srogosz, Wrocław 2005, s. 40, 44; idem, Skutki gospodarcze epidemii w Rzeczypospolitej XVII wieku (ze szczególnym
uwzględnieniem Krakowa), w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 159–186. 162; idem, Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVIII wieku, Kraków 2005,
s. 48–49; J. Kracik, op. cit., s. 181.
72
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 211–212; wysyłanie najpierw kobiet z dziećmi, zob. np.:
Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 374–381; Kronika poznańskich pisarzy, s. 68; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 32; zob. też: D. Defoe, Dziennik…, s. 11.
73
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 222, 224.
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do rzadkości. Tak jak ucieczka przed „morowym powietrzem” zwykłych obywateli była
czymś normalnym i nie budziła większych kontrowersji, tak wyjazd tej grupy ludzi wywoływał różne reakcje. I chociaż Łucja Charewiczowa twierdziła, że podobne postępowanie nie ujmowało im sławy, to źródła zawsze podkreślają opuszczenie przez nich
swoich stanowisk, stawiając takie zachowanie w kontraście do tych, którzy poświęcili
się i mimo niebezpieczeństwa zostawali na miejscu. Urzędnikom nie wolno było jednak pozostawić miasta bez żadnego nadzoru. Przekazywali więc swoją władzę ochotnikom, powołując również na czas zarazy tzw. morowych funkcjonariuszy czy burmistrzów „powietrznych”, którzy mieli za zadanie opiekować się zadżumionym ośrodkiem.
W Krakowie np. musiało pozostać co najmniej dwóch rajców, jeden pisarz oraz burmistrz, jeśli nie znalazł za siebie zastępstwa74.
Częstotliwość ucieczek ludzi odpowiedzialnych za zarządzanie miastem można
prześledzić np. na podstawie Kroniki poznańskich pisarzy miejskich oraz informacji zebranych przez różnych autorów opracowań, porównując te dane z latami występowania epidemii zebranych i zestawionych przez Andrzeja Karpińskiego. Z analiz wynika,
że pozostawiano urzędy głównie w trakcie większych klęsk, nie opuszczając ich natomiast wtedy, kiedy zarazy miały niewielki zasięg. Władze poznańskie w latach 1599–
1600 i 1707–1709 wyjeżdżały na odległość 35–55 km lub 70–80 km, jedynie kilka osób
wyjechało aż do Łobżenicy (prawdopodobnie ok. 100 km). Źródła nie podają przyczyn
wyborów miejscowości75. Śledząc ucieczki innych urzędników można stwierdzić, iż wyjeżdżali oni zwykle do pobliskich wsi lub wolnych od powietrza miasteczek, na odległość zazwyczaj 50–80 km od miejsca, w którym mieszkali76.
Źródła bardzo często wspominają również o ucieczkach osób duchownych. Z miast
wyjeżdżali biskupi, księża świeccy i zakonni, członkowie kapituł i klasztorów. Duchowni na wysokich stanowiskach opuszczali kościoły właściwie zawsze. Mogli oni w liczyć
na pomoc przyjaciół. Kanonicy, prałaci i członkowie kapituł szukali z kolei schronienia
74
J. Bieniarzówna, J. Małecki, op. cit., t. 2, s. 360; H. Bulik, op. cit., s. 219; Ł. Charewiczowa,
op. cit., s. 34–35, 37, 49; S. Flis, op. cit., s. 477, 484, 487; W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska,
op. cit., s. 386; S. Kazusek, Zaraza…, s. 53–54, idem, Żydzi w handlu Krakowa w połowie XVIII wieku, Kraków 2005, s. 54; idem, Skutki gospodarcze…, s. 162; J. Kracik, op. cit., s. 186; J. I. Kraszewski,
Wilno od jego początków…, t. 2, s. 42; Kronika miasta Leszna, s. 52; E. Sieńkowski, op. cit., s. 318; W.
Smoczyński, op. cit., s. 45–48; S. Wrzesiński, op. cit., s. 57, 58; Pismo J. G. Zacherli, złożone w gałce
wieży ratusza krakowskiego r. 1684, w: Groby królów polskich w Krakowie w kościele katedralnym na
zamku, wyd. A. Grabowski, Kraków 1835, s. 74–76. Zdarzały się również przypadki całkowitego
porzucenia miasta przez władze, zob. E. Sieńkowski, op. cit., s. 322; J. Sygański, op. cit., t. 1, s. 4, 24.
75
Kronika poznańskich pisarzy, s. 40, 64–71, 74–76, 95, 97–98; zob. też: Z. Boras, L. Trzeciakowski,
op. cit., s. 141, 154, 181; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 84–85; A. Karpiński, W walce…, s. 312–
317; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznań…, t. 2, s. 366; E. Sieńkowski,
op. cit., s. 322; S. Wrzesiński, op. cit., s. 57–58. Szczegółowe wyliczenia i opis znajdują się w niepublikowanej pracy magisterskiej autorki, dostępnej w zasobach IHUW.
76
Oprócz powyższych źródeł zob. też np.: S. Flis, op. cit., s. 484, W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 386.
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we wsiach należących do kościelnych majątków. Przyjmowali ich też krewni77. Na
podstawie zebranych materiałów można porównać częstotliwość i odległości, na jakie
wyjeżdżali kanonicy kapituły włocławskiej. Stanisław Chodyński wykazał, że od 1600
do 1710 r. zaraza wybuchła w tym mieście 23 razy. Kanonicy wyjeżdżali z Włocławka
19 razy. Nie pozostali oni też na miejscu w czasie żadnej wielkiej epidemii. Z powodu
„morowego powietrza” byli czasem w podróżach przez kilka lat z rzędu. Kapituły generalne odbywały się wtedy przede wszystkim w Bądkowie, wsi leżącej ok. 18 km od
Włocławka78. Na dalszą odległość uciekali, gdy epidemia nie wygasała szybko, np.
w 1656 i 1657 r. (wtedy kapituła generalna zebrała się w Wolborzu, oddalonym od
Włocławka aż o ok. 115 km) lub gdy dochodziło do nawrotów zarazy, np. w latach
1709–1710 (kapituła w Siedliminie — ok. 60 km)79. Na podobną odległość — kilkunastu kilometrów — od ogniska epidemii oddalali się także kanonicy kapituły krakowskiej, gnieźnieńskiej, poznańskiej czy wileńskiej80.
Niżsi duchowni również opuszczali zarażone miejscowości. Podczas zarazy w 1710 r.
z Rynu do Notysty przeniósł się np. proboszcz Krzysztof Grabowski. Natomiast z Mikołajek uciekł do wsi Tałty (ok. 5 km) proboszcz Andrzej Kowalewski, a gdy „powietrze”
dotarło i w tamte okolice, skierował się do osady Faszcze — leżącej po drugiej stronie
jeziora81. W 1709 r. kalwińscy pastorzy Salomon Opitz i Salomon Arnold z Leszna
przebywali razem z rodzinami i wielu mieszczanami w szałasach pod Strzyżewicami,
w odległości ok. 4 km od miasta82.
Przed epidemiami uchodzili członkowie konwentów zarówno męskich, jak i żeńskich. W opracowaniach pojawia się hipoteza, że zazwyczaj miejsca ucieczki nie były
zbytnio oddalone od siedziby danego zgromadzenia. Z dokonanych przeze mnie wyliczeń wynika jednak, że dość często były to także miejscowości znacznie odległe od siedziby klasztoru. Niektóre konwenty, np. benedyktynki, miały swoje stałe miejsca,
w których mogły chronić się przed klęskami, inne, m.in. karmelici i karmelitanki bose,
D. Defoe, op. cit., s. 65; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 31; S. Wrzesiński, op. cit.,
s. 65 (Stanisław Hozjusz — podróż ok. 180 km), zob. też inni: ibidem, s. 65, 66; Ł. Charewiczowa,
op. cit., s. 46; J. Delumeau, op. cit., s. 120–121; S. Flis, op. cit., s. 513; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznań…, t. 2, s. 61; A. J. Kracik, op. cit., s. 181, 185; J. Korytkowski,
Arcybiskupi gnieźnieńscy, t. 4, Poznań 1891, s. 200; Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 25.
78
Kapituły w czasie epidemii odbywały się też w miejscowościach takich jak: Lubraniec (ok. 18 km),
Brześć (ok. 13 km), Lubań (?), Dziardonice (ok. 18 km) czy Raciążek (ok. 30 km).
79
S. Chodyński, op. cit., s. 44–67
80
J. Kracik, op. cit., 181; S. Namaczyńska, op. cit., s. 139; S. Wrzesiński, op. cit., s. 66–67 (kapituła krakowska); J. Korytkowski, Prałaci…, t. 1, s. 276 (kapituła gnieźnieńska); Z. Boras, L. Trzeciakowski, op. cit., s. 152–153; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 76; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–
statystyczny miasta Poznań…, t. 2, s. 318, 330 (kapituła poznańska); J. I. Kraszewski, Wilno od jego
początków…, t. 1, s. 258 (kapituła wileńska).
81
S. Flis, op. cit., s. 500–501. Faszcze od Mikołajek dzieli zaledwie 8 km.
82
Kronika miasta Leszna, s. 52; zob. też inne wyjazdy księży np.: L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 88;
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 1448–1449.
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musieli liczyć na pomoc zamożnych ludzi, a przez to również odległości ich podróży były
nieporównywalnie większe niż zakonników innych reguł i przekraczały nawet 100 km.
Jeśli zakon posiadał swoje dobra, to przeciętna odległość wyjazdów w czasie epidemii wynosiła ok. 30 km. Norbertanki83 czy benedyktynki84 przenosiły się zazwyczaj do
pobliskich wsi lub miast, położonych w granicach kilkudziesięciu kilometrów od macierzystego ośrodka.
Podobne trasy pokonywali też jezuici. Poniżej przedstawiono skrótowe zestawienie
ucieczek przed epidemiami wybranych konwentów jezuickich w interesującym nas
okresie. Wskazano w nim tylko te wyjazdy, w których można było obliczyć przebytą
odległość lub te, które powtarzały się wielokrotnie85.
Idąc śladami jezuickich kronik można stwierdzić, że zakonnicy podróżowali zwykle
do własnych folwarków, a niekiedy pomocy udzielali im zamożni ludzie86. Najczęściej
konwent opuszczała większość członków zgromadzenia, choć czasem wysyłano samych
nowicjuszy. Jezuici z klasztorów znajdujących się w większych ośrodkach miejskich podróżowali na odległość do kilkudziesięciu kilometrów, zaś ci z mniejszych miejscowości przenosili się bliżej, do wsi lub majątków oddalonych o kilka–kilkanaście kilometrów. Tylko parokrotnie wyjechali z miasta na odległość powyżej 100 km (m.in.
J. Kracik, op. cit., s. 183; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 72–73, 80, 86, 101.
Benedyktynki poznańskie wyjeżdżały zwykle na wieś do Promna (ok. 22 km), niektóre z nich
wysyłane były do krewnych (A. Karpiński, W walce…, s. 226; Kroniki Benedyktynek Poznańskich,
s. 206). W czasie dwóch wielkich epidemii w 1653 r. i 1656 r. wyjechały odpowiednio na odległość
ok. 75 km i 135 km (Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 150–153; 181–182). Benedyktynki z Torunia — przykładowe wyjazdy: 1599 r. — ok. 38 km; 1600 r. — ok. 15 km; 1652 r. — ok. 23 km od
Torunia (A. Karpiński, W walce…, s. 226–227; Kronika benedyktynek chełmińskich, s. 25). Benedyktynki ze Lwowa często wyjeżdżały do swych krewnych lub dobrodziejów konwentu (H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135–136).
85
Pełne zestawienia i wyliczenia danych znajdują się w niepublikowanej pracy magisterskiej autorki, dostępnej w zasobach IHUW; dane opracowane na podstawie: Z. Boras, L. Trzeciakowski,
op. cit., s. 113; W. Graczyk, J. Kwiatkowski, Jezuici w Płocku 1611–1773, Warszawa 2002, s. 64;
L. Grzebień, Jezuici polscy wobec epidemii, w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach
postępowania i praktyce społeczności wyznaniowej w Rzeczpospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak
i A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 251; J. Kracik, op. cit., s. 181; Kronika Jezuitów poznańskich,
s. 79–80, 83–85, 90, 92–94, 132, 136–138, 155–159, 170–174, 176, 178–180, 312, 336–337, 342;
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 38; Kronika poznańskich pisarzy, s. 68; J. Łukaszewicz,
Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2, s. 302; S. Załęski, op. cit., t. 2, s. 583–584;
t. 4, s. 115, 131, 133, 145–148, 213–214, 294, 321, 345, 357, 399–400, 411–412, 465, 471–473,
805, 1072, 1077–1078.
86
Np. Brunsberg 1710 r. do willi w Sankowie (S. Załęski, op. cit., t. , s. 35); Gdańsk 1624/1625 r. —
na wieś (ibidem, s. 540); Kowno 1655 r. — do dworu Józefa Zapolskiego (ibidem, s. 1428); Kroże
1709 r. — do Grejtyszek (ibidem, s. 1016); Przemyśl 1651 r., 1705 r., 1710 r. — na folwarki (ibidem,
s. 1042, 1049); Rawa 1678 r. — do Czermina i 1707 r. — do Rylska (folwarki) (ibidem, s. 1106,
1110–1111); Reszel 1710 r. — Kruzy (własny majątek) S. Flis, op. cit., s. 513; S. Załęski, Jezuici
w Polsce…, t. , s. 1330.
83
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z Brześcia Litewskiego i z Wilna)87. Zakonnicy nie mając się gdzie schronić przed zarazą czasem uciekali nawet w góry. Podczas wielkiej epidemii w 1651 r. lwowscy jezuici
w dworach wiosek swoich, a potem w górach węgierskich ratunku szukali88.
Odległość

Ośrodek
Docelowe miejsce ucieczki

jezuickiego
konwentu

Poznań

Lublin

Wągrowiec (4 x)

ok. 50 km

Zbąszyń (2 x)

ok. 68 km
?

Trzemeszno (u kanoników)

ok. 65 km

Stępocice (majątek zakonu) — wielokrotnie

ok. 55 km

Marchocice (majątek zakonu) — wielokrotnie

ok. 40 km

Lanckorona (gościnnie)

ok. 35 km

Nowy Sącz

ok. 75 km

Chodel (majątek zakonu) – wielokrotnie

ok. 30 km

Inne szlacheckie dwory – wielokrotnie
Płock

a miejscem
ucieczki

Wielokrotnie na wieś do swoich majątków

Kraków

między ośrodkiem

?

Leszczyno Kmecie (dziś: Leszczyn Księżny) — wielokrotnie
Inne miejscowości w pobliskich lasach – wielokrotnie

ok. 15 km
?

Kalisz

Taczanów (majątek zakonu) – wielokrotnie

ok. 25 km

Bydgoszcz

Gogolinek (majątek zakonu)

ok. 18 km

Jarosław

Powłósiów (majątek zakonu, dziś: Pawłósiów)

ok. 5 km

Sandomierz

Czermin (majątek zakonu)

ok. 10 km

Reszel

Kruzy (majątek zakonu)

ok. 17 km

Wałcz

Tuczno (mieli tam swoje ziemie)

ok. 22 km

S. Flis, op. cit., s. 513; S. Załęski, op. cit., t. , s. 177, 894, 1144, 1173, 1178, 1330; więcej na temat
ucieczek wileńskich jezuitów zob.: L. Grzebień, Jezuici…, s. 250–251; J. I. Kraszewski, Wilno od jego
początków…, t. , s. 283, 309; W. Zahorski, op. cit., s. 331; S. Załęski, op. cit., t. , s. 189, ibidem, t. 4,
s. 65, 76, 416, 913–914, 922–923, 928
88
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 52, 64; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 636–638.
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Jeśli jednak konwent nie posiadał własnych majątków i utrzymywał się z procentów od sum fundacyjnych i posagowych oraz ofiar (tak jak np. karmelitanki bose)89,
peregrynacje jego członków mogły sięgać nawet kilkuset kilometrów.
Na pomoc musieli liczyć np. karmelici bosi z Poznania. W 1625 r. opat klasztoru
w Czarnkowie przyjął tylko ich podprzeora, zaś reszta zakonników błąkała się po lesie
tak długo, dopóki przy pomocy kilku osób dostali się do miejscowości oddalonej od
Poznania ok. 45 km. Zima 1625/1626 r. czasowo uśmierzyła zarazę, która ponownie
wybuchła latem i wtedy po raz kolejny poznańscy karmelici opuścili swój klasztor, udając się tym razem do Trzemeszna (ok. 68 km), do kanoników regularnych św. Augustyna. Uciekali tam również w czasie trzech następnych epidemii90.
Dokładniej prześledzić można również losy karmelitanek bosych z Wilna, Krakowa
i Warszawy. Wileńskie karmelitanki schronienie znajdowały u dobrodziei zakonu lub
zaprzyjaźnionych konwentów91. Krakowskie zakonnice również nie miały stałego miejsca ucieczki. Prawdziwą tułaczkę przeszły w 1622 r. Dojechały wtedy aż do Ćmielowa
(według opisywanej trasy przejechały ok. 160 km, w prostej linii Kraków–Ćmielów —
ok. 125 km). Z kolei w 1662 i w 1710 r. zapewnił im schronienie przeor Augustyn,
w swoim klasztorze w Sielcu92. W trakcie zarazy pod koniec lat 70. XVII wieku dwa razy
pomógł im także Andrzej Trzebicki, biskup krakowski. Wyjechały wtedy do Lipowca
(ok. 35 km), a potem do Uwsi (ok. 53 km)93. Natomiast w 1652 r. ugościł je biskup
kielecki Piotr Gembicki (Kraków–Kielce — ok. 100 km). Poza tym siostry znajdowały
schronienie najczęściej w granicach kilkudziesięciu kilometrów od swojego klasztoru94.
O miejsce pobytu karmelitanek bosych z Warszawy w czasie zarazy dbali głównie
Lubomirscy. W 1652 r. zostały one przeniesione do Niepołomic pod Krakowem, a ich
cała peregrynacja wyniosła wtedy ok. 310 km. W Niepołomicach zakonnice ukrywały
się też przed Szwedami w 1655 r. Kiedy jednak „morowe powietrze” zaczynało zbliżać

C. Gil, Życie codzienne karmelitanek bosych w Polsce w XVII–XIX wieku, Kraków 1997, s. 26.
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 31–32, 37–41, 52, 68–69. Zob. ucieczka przed epidemią w 1624 r., Ibidem, s. 23 (ok. 70 km).
91
C. Gil, op. cit., s. 146; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 35–36.
92
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 110–113, 198–214; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 154–155, 157.
W kronice użyto mil polskich; 1 mila polska = 7,1 km; Sielce byłyby w odległości ok. 21 km.
93
C. Gil, op. cit., s. 155; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 120–124.
94
C. Gil, op. cit., s. 141, 154–155, 157; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 14–17, 110–113, 120–
124, 198–214. W 1613 r. pomogła mniszkom Konstancja Bużeńska, dzięki której przeczekały zarazę
w Gręboszowie (ok. 62 km). Mieszkały również w 1662 r. w Mrzygłodzie (ok. 70 km) u Stanisława
Warszyckiego, kasztelana krakowskiego, a także w zamku w Wiśniczu Teofili Lubomirskiej, marszałkowej koronnej (ok. 45 km); poza tym w 1624 r. przyjął je Stanisław Lubomirski (późniejszy fundator
klasztoru i kościoła w Wiśniczu) do Grabiej (nad Wisłą) 5 mil od Krakowa”; w 1630 r. mieszkały
w majątku Owsiny Jana Tęczyńskiego, wojewody krakowskiego, a następnie w dobrach Jerzego Ossolińskiego w Gołębiu (C. Gil, op. cit., s. 142–143; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 34–37).
89
90

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 34

11.12.2014 15:26

„Pomiędzy nadzieją a trwogą”. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami…

35

się do tej miejscowości, uciekły do Wiśnicza (ok. 45 km), a następnie do Rzemienia
(Wiśnicz–Rzemień ok. 68 km, Rzemień–Warszawa ok. 250 km)95.
Na temat innych konwentów źródła nie przedstawiają tak szczegółowych danych.
Zachowały się jedynie pojedyncze informacje. Z Warszawy w 1708 r. wyjechały np. wizytki. Pamiętnik dziejów Polski przekazuje, że w tym czasie również inne zakonnice opuściły miasta udając się do dóbr swoich za Wisłę96. Klaryski z Bydgoszczy ukryły się np.
w 1708 r. przed epidemią w folwarku w Mochle (ok. 14 km). Mniej szczęścia miały
dominikanki z Żółkwi. Ukrywając się przed zarazą w lasach dzibułeckich, zachorowały,
i żadna z nich nie powróciła97.
Najdłużej w mieście zostawali Ci, którzy nie mieli gdzie się udać. Kiedy zaraza
przybierała na sile, ich problem stawał się poważny. Zostając narażali się na śmierć
z powodu choroby, uciekając — na śmierć z zimna, głodu i wycieńczenia. Szczęścia
i życia szukali tacy ludzie po polach, lasach, górach, a nawet bagnach. Budowali tam
szałasy, mieszkali w pieczarach. Ukrywali się w opuszczonych sadach i gajach podmiejskich. Do tej grupy należeli najczęściej ludzie najbiedniejsi: czeladnicy, słudzy, drobni
kupcy, Żydzi, miejska biedota, ale również mieszkańcy wsi i małych miasteczek.
Do lasów dzibułeckich przenieśli się np. obywatele Żółkwi i tamtejsze zakonnice.
W bory i pola uciekli 1651 r. przed zbliżającą się zarazą mieszkańcy Pomorzan. Za miastem zamieszkali mieszkańcy Kłodzka w 1680 r.98 W 1708 r. wielu mieszkańców opuściło Olsztynek udając się na pola, do lasów i do okolicznych wiosek99. W czasie tegoż „powietrza” w Warszawie z Pragi wszyscy ludzie w pole wyszli i w budach ponad Wisłą mieszkają100.
Wawrzyniec Rakowski w swoim pamiętniku nie był w stanie nawet doliczyć się, ilu ludzi
umarło na kępach, po polach […] i borach101. Łukasz Gołębiowski opisując mór w Warszawie w 1712 r., wyraźnie wskazał na dwie kategorie ludności: chronili się gdzie mogli
najbogatsi, tułali się po gajach i lasach ubożsi, inni szałasy pod Wolą skleciwszy, w nich przebywali102. W podaniach warszawskich roztoczona został inna wizja: Tak idąc wyszedł za
C. Gil, op. cit., s. 146–153; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 44–45, 83; ibidem
(Warszawa), s. 29–34; Łukasz Opaliński (1581–1654).
96
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 149; Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, s. 100–101.
97
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 1173; chełmińskie benedyktynki w 1602 r. wyjechały do Bysławka (ok. 33 km) (A. Karpiński, W walce…, s. 227).
98
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; H. Bulik, op. cit., s. 221–222; S. Załęski, op. cit., t. 4,
s. 51–51; B. Zahorski, op. cit., s. 59.
99
S. Flis, op. cit., s. 476; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 94; S. Namaczyńska, op. cit., s. 139; J. Kracik,
op. cit., s. 181; J. Delumeau, op. cit., s. 108; L. Teusz, Człowiek epoki polskiego baroku wobec epidemii,
w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005, s. 310; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 33.
100
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 143; zob. też: ibidem, s. 142 — uciekają za miasto.
101
Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, op. cit., s. 100.
102
Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 57; potwierdzają to akta w archiwum komisji rządowej spraw wew.
i duch. w Warszawie (L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 92–93); zob. też: W. Ściborowski, op. cit.,
s. 100; F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 67–68.
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miasto pod Wolą i stanął podziwem zdjęty. Resztka ludności uboższej co opuściła domy, znędzniała i wybladła; każdy drżącym głosem jawnie się spowiadał. […] Drudzy wystraszeni uciekli w lasy, co w koło otaczały Warszawę103. Ze Stanisławowa w 1770 r. ubożsi mieszkańcy
pouciekali w lasy pobliskie104. Problem pojawiał się jednak, gdy nie było już gdzie uchodzić
przed morem: Uciekać było trudno bo ta nieszczęsna zaraza, jak powódź rozlała się prawie
po całym Wołyniu, Podolu i Ukrainie, jak słoma pod zamachem ostrego żelaza, padała młodość, dojrzałość, sędziwość i starość105. Wycieńczony organizm nie miał już siły na walkę
z chorobami i głodem, stąd bardzo często takie ucieczki kończyły się śmiercią. We Lwowie w 1561 r. inni opuszczali miły dom i uchodząc do lasów, w góry i w pustynie nieopłakaną
przez nikogo i straszną ginęli tam śmiercią106. Zaraza rozeszła się w tym czasie po całym
województwie lubelskim, sandomierskim, ogarnęła Podole, Wołyń i całą Ruś. Ludzie
przestali czuć się bezpiecznie nawet w lasach, uciekali więc w góry107. Rok później „morowe powietrze” wciąż panowało: leżały wszędzie gwałtownym bólem zwalone ciała śmiertelników nie zasypane ziemią, ani mogiłą uczczone; w wielu miejscach nie było nawet komu
grzebać trupów, a przytem zachodziła jeszcze i ta dziwna okoliczność, że ludzie bezdrożów
leśnych albo otwartych pól dla oddychania czyściejszem powietrza szukają (Lwów 1562 r.)108.
O tym, że duża część ludzi wybierała ucieczkę w nieznane, świadczą zapisy podróżujących w tym czasie, którzy obserwowali nie tylko żyjących tak ludzi, ale również leżące
naokoło trupy. W 1657 r. przejeżdżając przez Litwę poseł Stefan Medeksza widział, jak
przy gościńcu ludzi zapowietrzonych sroga moc po górach się wietrzyła109.
Dotychczas omówione zostały ucieczki ludzi z miasta. Znacznie mniej informacji
można odnaleźć na temat opuszczania zadżumionych wsi. Antoni Walawender zwraca
uwagę, że z powodu systemu pańszczyźnianego ludność wiejska była przywiązana do ziemi i nie miała tu takiej swobody, jak obywatele miejscy. I choć chłopi nie posiadali prawa
samowolnego opuszczania swoich domów oraz ziemi, to i tak, gdy nadchodziło „morowe
powietrze”, chronili się w miejscach bagnistych czy w lasach, gdzie żyli w szałasach, pieczarach lub po prostu pod gołym niebem, a czasem uciekali do innych panów110. Nie
zawsze też chcieli oni pozostawiać swoje domy i często ukrywali chorobę, obawiając się
jej konsekwencji. Gdy Maciej Vorbek–Lettow odkrył dżumę wśród swoich poddanych,
K. Wójcicki, op. cit., s. 239.
S. Barącz, Pamiątki miasta Stanisławowa…, s. 169; zob. inne ucieczki w lasy: J. Łukaszewicz,
Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…, s. 236.
105
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82.		
106
T. Józefowicz, op. cit., s. 140 (rok 1561); zob.: Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 65.
107
J. Sygański, op. cit., t. 1, s. 82; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 637.
108
T. Józefowicz, op. cit., s. 156 (rok 1562); kiedy ogromna zaraza ogarnęła te tereny w latach 60.
XVII wieku nie było bezpiecznie już nawet w górach (S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 638).
109
S. F. Medeksza, op. cit., s. 30; zob.: S. Namaczyńska, op. cit., s. 186–187; Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 390, 393; D. Defoe, op. cit., s. 95.
110
S. Flis, op. cit., s. 504; A. Manzoni, op. cit., s. 756–757; Pamiętniki do panowania Zygmunta III,
t. 2, s. 210; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 33.
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chałupę zamknąć kazał, a pozostałym do lasu się wyprowadzić. Dla większości skończyło się
to śmiercią111. Aby zmusić mieszkańców do opuszczenia domów, w których pojawiała się
zaraza, władze Sorkwitów posunęły się nawet do ich podpalenia112.
Analizując różne typy źródeł można stwierdzić, że odległość, na jaką uciekano,
w dużym stopniu zależała od zajmowanej pozycji społecznej i najczęściej związanej
z tym majętności. W pierwszej kolejności wyjeżdżali wszyscy ci, którzy posiadali majątki poza miastem, przeważnie na odległość w granicach 20 lub 50 km. Dalsze wyjazdy
związane były z brakiem schronienia w pobliskich miejscowościach, z powodu rozszerzającej się epidemii. W takim momencie peregrynacje ludzi sięgały nawet powyżej
100 km od miejsca zamieszkania. Dodatkowym problemem, który często skłaniał do
dalszych podróży były złe lub niedostosowane do potrzeb warunki mieszkalne. Dotyczyło to przede wszystkim zakonów, którym przełożeni nawet na wyjeździe, starali się
zapewnić miejsce, choć trochę przypominające życie w klasztorze113.
Na koniec warto przytoczyć obserwację pewnego lekarza ze Lwowa: nigdy na folwarku przed miastem w pół mili nie chować się przed powietrzem. Nauczył nas mór A[nno]
1623, że wszędzie po folwarkach wkoło miasta bardzo marło114. Według Christophera
Willsa epidemie nowożytne zmieniły swój charakter i wsie zaczynały być bezpieczniejszym schronieniem niż w średniowieczu. W końcu XVI wieku oraz w pierwszej połowie wieku XVII można zaobserwować tendencję do budowania przez zamożnych
mieszczan podmiejskich lub wiejskich dworów, w których mogli się oni schronić się na
wypadek zarazy115.

2. Czynniki wpływające na decyzję o ucieczce z zapowietrzonego terenu
To, kiedy należało opuszczać miasto, było jednym z podstawowych pytań, w okresie rozszerzania się „morowego powietrza”. Czas ucieczki w znaczniej mierze zależał od
wieści na temat jej skali zarazy płynących z terenów przez nią zajętych. Część osób
wyjeżdżała, jeśli tylko docierały do nich jakiekolwiek informacje o pojawiającej się
w okolicach epidemii. Niekiedy wpływ na opuszczenie miast miały również rzekome
zwiastuny i znaki odczytywane przez astrologów, zapowiadające nadejście wielkiego
moru116. Źródła wskazują, że w takim momencie uciekali głównie niektórzy urzędnicy
miejscy, kanonicy, niektóre konwenty i zamożni mieszkańcy miast. Najwcześniej

M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 211.
S. Flis, op. cit., s. 504.
113
Zob. np. C. Gil, op. cit., s. 141–142; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 25–31, zob. też: ibidem,
s. 111–112; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 40–41; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 30–31,
165; Kronika karmelitanek… (Warszawa–Lwów), s. 83; J. Kracik, op. cit., s. 181–182.
114
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 216–217.
115
Historia Gdańska, red. E. Cieślak, Gdańsk 1982, t. 2, s. 432; Ch. Wills, op. cit., s. 82–83.
116
D. Defoe, op. cit., s. 20–26; J. Kracik, op. cit., s. 22; S. Flis, op. cit., s. 476; J. Rafałowiczówna,
op. cit., s. 9; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 30.
111
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zatem na wyjazd decydowali się głównie ludzie bogaci i tacy, którzy mieli własne folwarki lub przyjaciół, którzy oferowali im gościnę117.
Niektóre osoby wyjeżdżały dopiero wtedy, kiedy zaraza zaczynała szerzyć się w mieście lub we wsi. Np. w Poznaniu w 1629 r. w murach miasta nie zrządziło ono [powietrze
morowe] tyle spustoszenia, albowiem zachowano tu większe niż zwykle ostrożności i znaczna część mieszkańców za pokazaniem się pierwszych śladów zarazy, schroniła się do miejsc,
których plaga ta jeszcze nie dotknęła118. Czasem w tej fazie epidemii opuszczały swoje
klasztory zakonnice oraz uciekano przed morem ze wsi, wystarczyła bowiem śmierć
kilku osób, aby szlachcic zdecydował o wyjeździe z zarażonego terenu119.
Najliczniejszą grupę imigrantów stanowili ci, którzy bezpośrednio zetknęli się z zarazą, m.in. gdy zmarł ktoś z ich rodziny lub bliski sąsiad. Wtedy dopiero zaczynano
zdawać sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie niosło ze sobą pozostanie na miejscu120. Pierwsze przypadki zachorowań były dosyć często przyczyną opuszczenia murów
klasztornych lub również mieszkańców wsi121.
Wielu decydowało się na opuszczenie miasta dopiero wtedy, kiedy zaraza rozprzestrzeniała się na dużą skalę. Panika powiększała się proporcjonalnie do rosnącej liczby
zgonów. W tym okresie wyjeżdżali już wszyscy, w tym także biedacy. Np. z Krakowa
w czasie moru z 1652 r. masowe ucieczki zaczęły się dopiero wtedy, gdy codziennie umierało tam po kilkaset osób122, a mieszkańcy Rynu zbiegli w 1710 r., kiedy rzemieślnicy nie
nadążali już z wyrobem trumien123. W takim czasie miasta opuszczały również władze

S. Chodyński, op. cit., s. 47, 63; D. Defoe, op. cit., s. 9; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 1, s. 258; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 150; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych,
op. cit., s. 23; Kronika poznańskich pisarzy, s. 74; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta
Poznań…, t. 2, s. 241, 330; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 805.
118
J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznań…, t. 2, s. 319; zob. inne wyjazdy w tej
fazie epidemii: H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; Kronika poznańskich
pisarzy, s. 71; zob. też: J. Kracik, op. cit., s. 179; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 151.
119
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 34; A. Komoniecki, op. cit., s. 438; S. Chodyński, op. cit., s. 47, 48;
C. Gil, op. cit., s. 157; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 122, 198–199, 211; Kroniki Benedyktynek
Poznańskich, s. 181; S. Wrzesiński, op. cit., s. 70.
120
S. Flis, op. cit., s. 487; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 94; Kronika poznańskich pisarzy, s. 76.
121
Np. zob. S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 149; S. Flis, op. cit., s. 504; Kronika Jezuitów
poznańskich, s. 83–84, 92, 178; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 149–150; S. Załęski, op. cit.,
t. 4, s. 928.
122
S. Kazusek, Zaraza…, s. 41; J. Kracik, op. cit., s. 87; zob. też wyjazd mieszkańców miast, gdy epidemia się rozszerzyła: Wrocław w latach 60. XVI wieku (L. Barg, op. cit., s. 164); Poznań w 1653 r.
(J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznań…, t. 2, s. 326); Kłodzko w 1680 r. H. Bulik, op. cit., s. 221–222; Kraków w 1591 r. Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 98, w 1707 r. (K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 101); Królewiec w 1709 r. (S. Flis, op. cit., s. 484); uciekali biedacy (J. Delumeau, op. cit., s. 108); zob. też: Kronika miasta Leszna, s. 52; S. Lisowski, op. cit., s. 228; Dziennik
Samuela Pepysa, t. 1, s. 373–374; M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 210–212.
123
S. Flis, op. cit., s. 500.
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miejskie124 i wiele kolejnych konwentów. Np. jezuici ze Lwowa, Wilna i z Poznania często
przenosili się na wieś, kiedy mór się wzmagał125. Z kolei norbertanki krakowskie wyjechały
w 1707 r., gdy wywożono trupy drabiniastymi wozami126. Członkowie kapituły włocławskiej
tylko dwukrotnie przenieśli się do innego miejsca po zachorowaniu kilku księży, zaś sześć
razy wtedy, kiedy mór się nasilał127. Takie późne opuszczenie ośrodków powodowało, że
część osób zarażała się dżumą i umierała w trakcie podróży bądź tułaczki128.
Na decyzje o ucieczce z zarażonej miejscowości wpływały też wyjazdy lub choroby
osób znaczących w mieście129. I tak, np. w 1591 r., gdy w Krakowie wybuchła zaraza,
część jego mieszkańców uciekła, ale masowy exodus zaczął się dopiero po odjeździe
króla130. W swojej powieści Narzeczeni Aleksander Manzoni zwrócił uwagę na to zjawisko: Podobne wypadki […] dotykające domy nobilów dały wreszcie do myślenia zarówno
szlachcie, jak i pospólstwu131.
Innym czynnikiem wpływającym na czas wyjazdu były zarządzenia lub instrukcje
przeciwmorowe wydawane przez króla bądź władze miejskie. Określały one sposoby
leczenia i zapobiegania szerzeniu się choroby, czasem określając również warunki, jakie należało spełnić, by móc wyjechać z miasta. Co więcej — ogłaszano w nich często
decyzję o zamknięciu danego ośrodka miejskiego. Należało zatem opuścić go przed
wprowadzeniem takich przepisów.
Pierwsze zarządzenia wydawano, kiedy epidemia pojawiała się w danym regionie,
ale nie docierała jeszcze do samego miasta. Zaczynano wtedy kontrolować ruch, zakazywano podróży na jarmarki oraz kupowania rzeczy niewiadomego pochodzenia. Po
danym regionie można się było poruszać jedynie z wystawianymi przez ratusz tzw. paszportami zdrowia, które potwierdzały, że dana osoba jedzie ze zdrowego terenu i została
sprawdzana przez strażników miejskich132. Dodatkowo zakazywano przyjmowania do
domów obcych ludzi.
Kronika poznańskich pisarzy, s. 67; zob. też: ibidem, s. 40, 64, 95, 97; Ł. Charewiczowa, op. cit.,
s. 49; W. Froch. M. Kobylińska–Szymańska, op. cit., s. 386; Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego,
s. 100–101.
125
Kronika Jezuitów poznańskich, s. 342; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 76, 636, 913–914.; wyjazdy w tej
fazie epidemii karmelitów bosych z Poznania zob.: Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 31, 38,
41, 68.
126
C. Gil, op. cit., s. 145, 158; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 101; Kronika karmelitanek…
(Kraków), s. 110, 120; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36; zob. wyjazdy benedyktynek poznańskich Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 150; karmelitek krakowskich: Kronika karmelitanek…
(Kraków), s. 56.
127
S. Chodyński, op. cit., s. 54–55, 58–59, 61–63.
128
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 164.
129
Zob.: J. Delumeau, op. cit., s. 107.
130
Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 98.
131
A. Manzoni, op. cit., s. 769–770.
132
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 23; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 33; S. Flis, op. cit., s. 484–
485; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 50–58 — zbiór różnych rozporządzeń; F. Giedroyć, Ochrona…,
124
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Kiedy w mieście wybuchała zaraza, zaczynała obowiązywać kwarantanna133.
W XVIII wieku wokół zarażonych miejsc ustawiano nawet kordony wojska134. Gdy
w 1708 r. epidemia przedostała się na teren Prus, ukazał się królewski edykt nakazujący otoczyć zadżumione ośrodki palisadami, a wszystkim ludziom próbującym wydostać
się z nich lub do nich wejść groziła kara śmierci. W listopadzie 1709 r. w Królewcu
pojawiła się zaraza i miasto zostało zamknięte na kilkanaście miesięcy. Ludzie wyjeżdżali z niego tylko nielegalnie, a ścisła kwarantanna spowodowała wielki głód135.
Najrozsądniej było zatem opuścić groźny region, kiedy tylko pojawiły się pierwsze
przypadki choroby i zdążyć jeszcze przed wprowadzeniem oficjalnych zakazów przemieszczania się. Potwierdza to kronika karmelitanek bosych. Gdy w 1707 r. w Krakowie wybuchła zaraza, zakonnice chciały zostać w klasztorze, namówiono je jednak do
jak najszybszego wyjazdu, ponieważ: potem będzie trudniej, tak dla zamykania miasta,
jako i dlatego żeby nas się ludzie po drogach bali, gdybyśmy nie rychło wyjechały136.
Niektórzy ludzie musieli uzyskać pozwolenie na wyjazd i paszporty zdrowia od swoich przełożonych, dotyczyło to np. miejskich urzędników. Władze określały w nich,
kto może wyjechać, a kto musi pozostać w mieście137. Zarządzenie ucieczki duchownych wydawali również ich zwierzchnicy. Dotyczyło to m.in. członków konwentów
— przełożeni bądź niekiedy biskupi decydowali o tym, kto może opuścić zapowietrzony teren138. Liczne zapiski potwierdzające zezwolenia na wyjazdy kanoników świadczą
także o odgórnym decydowaniu o ucieczkach kapituły139.
s. 43, 80; A. Karpiński, Biedota…, s. 99–100; S. Kazusek, Zaraza…, s. 44–45; Kronika poznańskich
pisarzy, s. 38–40; F. Lebrun, op. cit., s. 160; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta
Poznań…, t. 1, s. 197; idem, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…, s. 240–241; Prawa, przywileje i statuta miasta Krakowa, t. 2, cz. 1, s. 325, 334, 523, 525;
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 471–472.
133
Np. S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 147; M. Jaszczuk, op. cit., s. 38–39; J. I. Kraszewski,
Wilno od jego początków…, t. 2, s. 43.
134
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 136–137; S. Flis, op. cit., s. 476.
135
J. Charytoniuk, op. cit., s. 39–43; S. Flis, op. cit., s. 484–485; Kronika poznańskich Karmelitów
Bosych, s. 51–52; A. Manzoni, op. cit., s. 756–764; E. Sieńkowski, op. cit., s. 329–333, 384–385;
zob. Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 149.
136
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 198–199; zob.: H. Bulik, op. cit., s. 231; D. Defoe, op. cit.,
s. 107–108; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 25; zob. też: Ł. Charewiczowa, op. cit.,
s. 64; T. Józefowicz, op. cit., s. 140
137
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 34, 37; 49; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 2, s. 44;
J. Ptaśnik, op. cit., s. 63–67.
138
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; M. Borkowska, Wstęp do wydania Kronik Benedyktynek Poznańskich, w: Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 15–17; C. Gil,
op. cit., s. 11, 142, 161; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 72–73; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 120; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36, 40–41; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych,
s. 69; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 76, 150, 181; Kroniki Bernardynów poznańskich, s. 187;
S. Wrzesiński, op. cit., s. 70; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 54–55, 540.
139
S. Chodyński, op. cit., s. 52; A. Walawender, Obrona przed zarazami…, s. 31; S. Wrzesiński,
op. cit., s. 68.
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Na decyzję o opuszczeniu danego miasta wpływ miały również względy finansowe.
Z jednej strony przeniesienie się w inne miejsce mogło oznaczać przerwanie pracy,
a więc zmniejszenie obrotów handlowych i spadek dochodów, z drugiej zaś strony należało liczyć się z tym, że w mieście ogarniętym epidemią władze ogłoszą kwarantannę,
co poważnie ograniczy inwestycje i konsumpcję140. Ponadto należało wziąć pod uwagę
także koszty poniesione na wyjeździe. Obawiano się też o pozostawione dobra. Uciekający starali się zatem jak najlepiej zabezpieczyć swój majątek, o który, przynajmniej
teoretycznie, winny troszczyć się władze powietrzne. Czasem zatrudniano specjalnych
ludzi do obchodzenia ulic i pilnowania pozostawionych kamienic oraz sklepów przed
złodziejami. Najczęściej jednak chroniono w ten sposób mienie jedynie zamożnych
obywateli141. Często wyjeżdżający prosili o opiekę nad swoim majątkiem sąsiadów, inni
ukrywali dobytek w skrzyniach, przechowywali go w ratuszach, kościołach parafialnych czy klasztorach142. Swoje dobra zabezpieczali zresztą również członkowie konwentów143. Troska o pozostawiony majątek nie była pozbawiona podstaw, gdyż kradzieże w zapowietrzonym mieście zdarzały się nagminnie. Plądrowano nie tylko domy,
ale też majątki kościelne i klasztorne. Dokonywali ich bardzo często grabarze, służba
oraz ludzie społecznego marginesu144. Kiedy np. w 1709 r. sędzia Melatius musiał uciekać z Pisza, pod jego dom podkopało się dwóch młodych mężczyzn. Trzykrotnie w nocy
ograbili oni tę posiadłość, a zabrane rzeczy sprzedali. W końcu jeden z nich został złapany, ale uciekł z więzienia145.
Nie wiedząc, jaką podjąć decyzję, ludzie wielokrotnie szukali wskazówek woli bożej. Gdy w 1677 r. w Warszawie wybuchło „morowe powietrze”, w ten sposób postąpiły karmelitanki bose. Wkrótce były pewne, że Pan Bóg do serca poddaje, żebyśmy
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; S. Barącz, Pamiętnik dziejów
Polski…, s. 148; D. Defoe, op. cit., s. 10–15, 54, 90–91; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 220;
L. Kubala, Mieszczanin polski w XVII wieku, w: Szkice historyczne, seria 2, Lwów 1880, s. 415.
141
A. Karpiński, Opieka nad chorymi…, s. 241–242; J. Kracik, op. cit., s. 72, 98; J. I. Kraszewski,
Wilno od jego początków…, t. 2, s. 42–43; S. Lisowski, op. cit., s. 225; J. Sygański, op. cit., t. 1,
s. 86–87.
142
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 53; D. Defoe, op. cit., s. 14–15; S. Kazusek, Zaraza…, s. 43; idem,
Skutki gospodarcze…, s. 165; idem, Żydzi w handlu…, s. 49; W. Kowalski, op. cit., s. 232–233; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 101; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 312; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 72–73; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie
krotoszyńskim…, s. 64–65.
143
S. Chodyński, op. cit., s. 54, 62–63; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 35; Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 150.
144
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 49; 68; J. Delumeau, op. cit., s. 122–123; A. Karpiński, Biedota…,
s. 115–116; A. Karpiński, W walce…, s. 274–275; S. Kazusek, Zaraza…, s. 43; W. Kowalski, op. cit.,
s. 234; J. Kracik, op. cit., s. 88–89; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 220; J. Łukaszewicz, Obraz
historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 1, s. 61–62; J. Sygański, op. cit., t. 1, s. 86–87; A. Wejnert, op. cit., s. 269–270.
145
S. Flis, op. cit., s. 487.
140

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 41

11.12.2014 15:26

42

Klaudia Starczynowska

w klasztorze zostali146. I choć na dżumę zmarł chłopiec kościelny, to jednak mniszki
zdecydowały się pozostać. Przeżyły. Podobny dylemat przechodził bohater powieści
Dziennik roku zarazy Daniela Defoe. Przez wiele tygodni zastanawiał się, co powinien
zrobić. Ostatecznie do pozostania w mieście przekonał go fragment psalmu 91: Nadzieja moja i zamek mój Bóg mój, w nim nadzieję mieć będą. On ci zaiste wybawi cię z sidła
łowczego i powietrza najjadowitszego. Pierzem swym okryje cię, a pod skrzydłami jego bezpieczny będziesz; prawda jego tarczą i puklerzem. Nie ulękniesz się strachu nocnego ani
strzały lecącej we dnie, ani zarazy morowej, która przychodzi w ciemności, ani powietrza
morowego, które zatraca w południe, padnie po boku twoim tysiąc, a dziesięć tysięcy po
prawej stronie twojej; ale się do ciebie nie zbliży […]147.
Na podobne kalkulacje mogła mieć też wpływ atmosfera, jaka panowała w zapowietrzonym mieście. Zmieniała się ona w zależności od fazy moru. Im dłużej trwała
zaraza, tym stawała się ona trudniejsza do zniesienia. Powszechny był marazm, zniechęcenie, pijaństwo, pustki na ulicach, coraz liczniejsze pochówki, głód i strach przed
innym człowiekiem, nawet członkiem rodziny. Nie biły dzwony, nie grały organy, nie jarzyły się światła przed ołtarzami148.Cisza grobowa zalegała gwarne niedawnymi czasy miasto149. Ludzie chodzili w smutku i zatrwożeniu z wybladłemi i opuchłemi twarzami jako straszydła, jeden przed drugim uciekał150. Do tego w niektórych miastach wszelkie próby
wydostania się z nich karane były śmiercią. Ci, którzy jeszcze w nich pozostali, byli
ogarnięci cierpieniami nie tyle zewnętrznymi, co duchowymi, gdyż przez cały ten czas niczego innego nikt nie miał na ustach i nic nie kołatało się w sercu, jak tylko śmierć i obraz
śmierci. Czy to rynek, czy świątynię który z nich odwiedzał, słyszał o kimś kto — jeśli już nie
martwy czy pogrzebany — chorował lub był w agonii. […] Te wydarzenia podsuwały
wszystkim najpewniejsze lekarstwo — ucieczkę, i żałowali tego, że narazili się na tak wielkie
niebezpieczeństwa151.
Podsumowując można stwierdzić, że najmniej osób uciekało z miast wtedy,
gdy dopiero zaczynały krążyć plotki o nadchodzącej zarazie lub gdy rozpoznawano
pierwsze przypadki dżumy. W gronie pierwszych uchodźców znajdowali się głównie
ludzie zamożni, kobiety z dziećmi oraz niektóre zakonnice. Masowe wyjazdy miały
miejsce w momencie, gdy zaraza zdecydowanie się nasilała. Z dzisiejszej perspektywy
takie postępowanie wydaje się nieracjonalne. Należy jednak pamiętać o tym, że
Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 99–100; zob.: Kronika karmelitanek… (Warszawa),
s. 151–152.
147
D. Defoe, op. cit., s. 14, 10–15; Ps. 91, 2–7; zob. też: F. Giedroyć, Ochrona…, s. 156.
148
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 52.
149
K. Wójcicki, op. cit., s. 239.
150
F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 98–99; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 52–54; Ł. Gołębiowski,
op. cit., s. 58; Opis dżumy w Lublinie w r. 1625, oprac. Z. Klukowski, „Archiwum Historii Medycyny”, t. 5, 1926, z. 1, s. 5.
151
Kronika poznańskich pisarzy, s. 41; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 97–98; Dziennik Samuela Pepysa,
t. 1, s. 415; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 220.
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w XVI–XVII wieku „morowe powietrze” pojawiało się często, zazwyczaj wśród najbiedniejszych mieszkańców i nie zawsze przekształcało się w wielką epidemię. Ludzie
zatem czekali w nadziei, że zaraza będzie miała tylko niewielki zasięg. Kiedy jednak
zaczynało być oczywiste, że może szerzyć się na masową skalę, decydowano się na
opuszczenie zarażonego ośrodka. Według Jana Kracika nauczono się żyć na krawędzi.
Rosła bariera ryzyka. Władze miejskie w wielu krajach Europy, nie chcąc wywoływać popłochu, na początku epidemii zwlekały z ogłoszeniem kwarantanny, zakazywały żałoby. Badano
pierwsze przypadki, medycy rozpraszali budzące się niepokoje, stawiali kojące diagnozy: to
pospolita choroba, zwykła gorączka, łatwe do wyleczenia guzy. Rozpoznanie najwcześniejszych ognisk zarazy nie było proste. Ale jeszcze trudniej przychodziło spojrzeć w twarz nadciągającej grozy. Przestać oszukiwać drugich i siebie, ogłosić alarm152.
Wstrzymywanie się władz od oficjalnego ogłoszenia wybuchu epidemii powodowało niedoinformowanie mieszkańców i konieczność podejmowania przez nich decyzji
o opuszczeniu bądź pozostaniu w domach na podstawie ich własnych obserwacji oraz
krążących plotek153. Kwestia wyjazdu wiązała się również z faktem, że nie wszyscy mieli dokąd uciekać. Ludzie brali też pod uwagę koszty pobytu poza miastem, czyli wydatki na podróż i mieszkanie oraz straty finansowe spowodowane utratą pracy. Odkładano moment wyjazdu, ponieważ obawiano się także pozostawienia bez opieki własnej
majątku. Na decyzję o ucieczce z miasta mogła mieć też wpływ wzrastająca tam panika. Z kolei przyczyną opuszczania swoich mieszkań po śmierci kogoś bliskiego było to,
iż dom taki najczęściej zamykano zmuszając jego mieszkańców do kwarantanny lub
wywożąc ich do lazaretu. Skazywało to domowników na śmierć, stąd ucieczka mogła
wydawać się jedynym ratunkiem.
Oprócz ludzi najbiedniejszych w miastach pozostawali niektórzy urzędnicy, księża
i zakonnicy (m.in. jezuici). Część klasztorów próbowała przetrwać zarazę w izolacji od
świata zewnętrznego zamykając swoje bramy. Oprócz tych, którzy mieli obowiązek
pomagać chorym i biednym w klasztorach pozostawali też tacy, którzy nie mieli dokąd
się udać. Pilnowali oni mienia narażonego na grabież. Inną grupę ludzi, którzy nie
decydowali się na wyjazd stanowili lekarze — część z poczucia obowiązku, inni przyjeżdżali z zewnątrz zachęceni dobrymi płacami154. Wielu ludzi zostawało z przyczyn ekonomicznych. Bogaci obawiali się o utratę majątku, a część chciała wzbogacić się dzięki
spekulacjom, kradzieżom, czy też surowo karanej sprzedaży zadżumionych rzeczy155.

J. Kracik, op. cit., s. 80.
A. Manzoni, op. cit., s. 762–763; E. Sieńkowski, op. cit., s. 330–333.
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E. Sieńkowski, op. cit., s. 327, 338–344.
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D. Defoe, op. cit., s. 10–11; Pamiętniki do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 210; A. Wyrobisz,
op. cit., s. 211.
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IV. ŻYCIE POZA MIASTEM
Historia staje się bardziej żywa, gdy oderwiemy się od uogólnień i statystyk, ciekawsza,
gdy popatrzymy na nią przez pryzmat jednostki. Pozwala wtedy dostrzec nie tylko ogólne procesy, ale sytuację pojedynczych osób, ich reakcje i stan psychiczny. Na los ludzi
uciekających przed zarazami spójrzmy zatem głównie poprzez historię kilku grup. Wykorzystując to, co zapisane zostało w źródłach, możemy prześledzić ich podróż od wyjazdu do powrotu do domu. Pozostałe dane zebrane w czasie kwerendy posłużą do
tego, by przedstawić szerzej główne prawidłowości. Życie poza miastem obejmuje po
pierwsze czas spędzony w podróży oraz podstawowe elementy towarzyszące przemieszczaniu się, po drugie to czas spędzony w miejscu ucieczki, m.in. codzienne życie, warunki mieszkalne, przeżywanie wiary, choroby i opieka medyczna. Na ten temat stosunkowo najwięcej wiadomo o ludziach, którzy wiedzieli, dokąd jadą i na czyją pomoc
mogą liczyć. O tych, którzy nie mieli gdzie się udać źródła wspominają zdecydowanie
rzadziej. Ich podróże i warunki, w jakich przyszło im żyć były nieporównanie gorsze od
pozostałych.

1. Przygotowania
Kiedy planowano dłuższy wyjazd, zwłaszcza w czasie epidemii, należało się do niego odpowiednio przygotować. Szczegółowy opis takich planów zapisany został przez
nieznanego lwowskiego lekarza w XVII wieku. Szczegółowo opisał zapasy, które powinno się zgromadzić w folwarku: Trzeba mąki razowej dla czeladzi i pytlowej dla siebie
na potrzebę mieć, aby do miasta po chleb nie jeździć156. Poza tym zalecał, by m.in. mieć
sadła, słoniny, omasty […] także jarzyn, rzepy, marchwi, kapusty, pasternaka, […] masła,
oleju, oliwy, korzenia, mąki pszennej, octu winnego, […] wina węgierskiego, starego, cukru,
[…] grochu157. Do tego należało zadbać o beczki piwa, dostawy świeżego mięsa lub
założyć hodowlę owiec na wsi. Pamiętać trzeba było także o zabraniu ze sobą łoju na
świeczki, mydła, knotów, garnków i środków chroniących przed chorobą. Przezorność
nakazywała również zabranie futer i innych ciepłych rzeczy na zimę. Przestrzegał przed
spotkaniami z zagrodnikami i psami. Oprócz tego należało oczywiście zaopatrzyć się
w paszporty zdrowia158.
Bogaci ludzie i członkowie niektórych konwentów bardzo często zabierali ze sobą
służbę159. Zdaniem wspomnianego lekarza ze Lwowa należało zatrudnić wtedy dwie
kucharki, zdrową gospodynię oraz jednego lub dwóch służących160. Z Poznania w czasie wielkiej epidemii na początku XVIII wieku wyjechali co znamienitsi ludzie
156
157
158
159
160

J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 222.
Ibidem, s. 223.
Ibidem, s. 223–224; zob. też: J. Charytoniuk, op. cit., s. 40; D. Defoe, op. cit., s. 9.
L. Barg, op. cit., s. 167.
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 222–224.
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z rodzinami i właśnie ze służbą161. Nie tylko w Rzeczypospolitej panowały takie zwyczaje. Daniel Defoe zwrócił uwagę, że w Londynie w 1665 r. gdy na drugim krańcu miasta
zapanował nader wielki niepokój; zamożniejsi obywatele, a zwłaszcza arystokracja i szlachta
zamieszkująca zachodnią część grodu, tłumnie opuszczała stolicę, z rodzinami i służbą
w stopniu jeszcze nie spotykanym162.
Kiedy już zdecydowano się na wyjazd, należało zadbać o przekazanie swoich obowiązków. I tak, członkowie władz miejskich musieli znaleźć zastępstwo na swój urząd163,
a członkowie kapituły zabezpieczyć kościół po rozjechaniu się księży, wyznaczyć kilku dla
potrzeb duchownych ludu i zapewnić im utrzymanie164. Z kolei ksienie zakonu siostrom
pozostającym w klasztorze wydawały stosowne rozporządzenia odnośnie do odprawianych nabożeństw165.
Biedniejsi obywatele, ponieważ nie mieli zapewnionego mieszkania poza miejskimi
murami, robili zapasy żywności przed ucieczką, brali niekiedy namioty i sienniki ze słomą
i wyruszali w pole. Daniel Defoe opisał wędrówkę takich ludzi, którzy przetrwali dżumę
w 1665 r. w lasach, dzięki swym umiejętnościom i zabranym ze sobą narzędziom166.

2. W czasie drogi
Istotnym elementem wpływającym na organizację wyjazdu była wielkość grupy.
Zależała ona od liczby osób w rodzinie albo społeczności, w której mieszkano oraz
miejsca, do którego się udawano i życzliwości jego właścicieli. Często uciekały małżeństwa z dziećmi; jeśli można było, wyjeżdżano też z innymi bliskimi — z siostrami, braćmi, siostrzenicami, a nawet przyjaciółmi domu. Jak już wspomniano, co bogatsi zabierali ze sobą służbę. Uciekinierzy czasem łączyli się w dwie lub trzy rodziny167.
Duchowni, członkowie kapituł i zakonów, jeśli mogli, wyjeżdżali większymi grupami. W kilkanaście osób uciekali najczęściej kanonicy168. W przypadku klasztorów męskich źródła rzadko podają konkretne liczby wyjeżdżających zakonników. Dane dotyczące jezuitów najczęściej mówią o braciach pozostających w miastach na posługę
zadżumionym. Z danych zapisanych w kronikach wynika, że najczęściej mnisi wyjeżdżali w grupach kilkunastoosobowych, choć w czasie niektórych epidemii dzielono się
na grupy kilkuosobowe169. Żeńskie konwenty — jeśli tylko była taka możliwość —
Kronika poznańskich pisarzy, s. 98; W. Smoczyński, op. cit., s. 46–47; zob. też: L. Barg, op. cit.,
s. 167.
162
D. Defoe, op. cit., s. 9–10.
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Kronika poznańskich pisarzy, s. 40, 64–65, 67, 70.
164
S. Chodyński, op. cit., s. 62; zob. też: ibidem, s. 54.
165
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 76–77.
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D. Defoe, op. cit., s. 57, 115–120; zob.: J. Kracik, op. cit., s. 88; S. F. Medeksza, op. cit., s. 30.
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S. Flis, op. cit., s. 500; S. Kazusek, Zaraza…, s. 44; Kronika poznańskich pisarzy, s. 97–98; W. Smoczyński, op. cit., s. 45–47, 51–53.
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J. Kracik, op. cit., s. 181.
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Kronika Jezuitów poznańskich, s. 79–80; S. Wrzesiński, op. cit., s. 66; S. Załęski, op. cit., t. 2,
s. 583–584.
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opuszczały klasztor razem. Np. ponieważ zgromadzenie karmelitanek liczyło przeważnie ok. 20 sióstr, fundatorzy znajdowali miejsca, w których mogły przebywać wszystkie
razem. Czasem zabierały one ze sobą kandydatki do zakonu, niekiedy wysyłano je do
ich rodzin. Zdarzały się też sytuacje, w których z siostrami podróżowali kapelan i karmelici, a nawet słudzy klasztorni170. Również duża grupa benedyktynek z Torunia mogła wyjechać w 1600 r. do własnej wsi. Znalazło tam schronienie aż 31 sióstr171. Źródła
podają jednak, że w czasie niektórych zaraz ksieni benedyktynek dzieliła zakonnice
i wysyłała w różne miejsca172.
Podczas epidemii podróżowano wszystkimi możliwymi środkami lokomocji dostępnymi w tamtych czasach. Były to: wozy, bryki, kolasy, rydwany, karety. Bardzo często
pływano również po rzekach tzw. szkutami173, czyli rzecznymi statkami, na których
przewoziło się zboże do Gdańska. Przemieszczano się też pieszo. Drogi w tym czasie
były albo brukowane, albo w postaci utwardzonej ziemi, często w złym stanie, pełne
błota i głębokich kałuż. W powozach trzęsło, koła piszczały, a resory wyginały się. Wewnątrz nich nie było zbyt wygodnie, używano więc poduszek lub futer. Bogaci uchodźcy mieli swoje własne konie i środki transportu. Jeśli ktoś nie posiadał swojego wozu
i koni, musiał próbować je wynająć. W czasie zagrożenia, takiego jak epidemie czy
wojny, nie było to proste, gdyż ceny usług automatycznie się podnosiły174. Wszystkich
tych środków transportu używały również zakonnice, z tym że w szkutach zawsze dbano o odpowiedni podział przestrzeni, tak by oddzielone były one od płynących z nimi
mężczyzn (służby bądź podróżujących z nimi mnichów)175.
Jak trudne i niebezpieczne mogły być ucieczki przed epidemiami, najlepiej odzwierciedlają zapiski kronik karmelitanek bosych. W 1653 r. mniszki ze zgromadzenia
wileńskiego zostały zmuszone przez „morowe powietrze” do opuszczenia swojego
klasztoru. Celem podróży był majątek księżnej Ogińskiej. W pierwszym dniu zakonnice z kilkoma braćmi dojechały do jej bliższej posiadłości, na drugi dzień trafiły na

C. Gil, op. cit., s. 141, 163; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 25–26, 34–36, 111, 121, 200;
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36–37. Zob. członkowie innych klasztorów przemieszczających
się w grupach kilkunastoosobowych: C. Gil, op. cit., s. 141; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 11.
171
S. Wrzesiński, op. cit., s. 70.
172
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 76, 150–152, 181–182, 164.
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szkuta — statek bezpokładowy, z pomieszczeniem mieszkalnym na rufie, wyposażony w jeden maszt
z żaglem i siedem do dziesięciu wioseł, z załogą składającą się zazwyczaj z 16–20 ludzi […] przeznaczony
prawie wyłącznie do przewozu zboża, cyt. za: Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku,
red. A. Mączaka, t. 2, Warszawa 1981, s. 363–364.
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J. B. Bystroń, op. cit., s. 526, 531–538; D. Defoe, op. cit., s. 9; Dziennik Samuela Pepysa, t. 1,
s. 373; C. Gil, op. cit., s. 163; G. Fantuzzi, op. cit., s. 55–56, 130–131, 229; A. Mączak, Peregrynacje,
wojaże, turystyka, Warszawa 1984, s. 25, 31–32, 43, 67.
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Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 14, 25–35, 111, 121–122, 199–203; Kronika karmelitanek…
(Warszawa), s. 30, 32; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36–38; zob.: J. Kracik, op. cit., s. 182;
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noc do dworu pewnego szlachcica. W trakcie trzeciego dnia musiały przeprawić się
przez rzekę. Przewoźnicy przetransportowali wieczorem promem najpierw wozy, lecz
musieli to zrobić przy pochodniach, a że była to zima i lód zaczął skuwać wodę, odmówili dalszej pracy. Pomocy udzieliły im miejscowe władze, a przy przeprawie przez
rzekę pracował głównie sam kapelan zgromadzenia. W pewnym momencie zaczęło
brakować już świec, gasło również łuczywo i stało się tak ciemno, że aż jeno na głos
wieźli prom, to jest że jedni na jednym brzegu stojąc odzywali się, a drudzy na drugim i tak
na te głosy ciągnęli prom176. Po przeprawieniu się na drugą stronę rzeki, następnego
dnia, grupa ta musiała przejechać jeszcze dwie mile (ok. 14,2 km). Warunki pogodowe były złe, śniegiem zasypało wszystkie drogi, przez co siostry z zakonnikami zabłądzili w lesie. Na miejsce, po licznych przygodach, dotarli 16 lutego, a już 5 marca,
z polecenia przełożonych, musiały przenieść się do dóbr karmelitów do Łastowic, ponieważ tam można było zorganizować mieszkanie na wzór życia klasztornego. I ta
podróż nie odbyła się bez nieprzyjemnych niespodzianek. Gdy mniszki przyjechały na
umówione miejsce, właściciel odmówił im noclegu. Przenocowały więc we dworze
u innego szlachcica. Nazajutrz, po całodziennej jeździe, dotarły wreszcie na miejsce.
W Łastowicach mieszkały przez rok177.
Wielką tułaczkę przeżyły również karmelitanki bose z kościoła św. Marcina w Krakowie w latach 1622–1623. Gdy wybuchła epidemia, zakonnice te zaprosiła młoda
wdowa Katarzyna Ligęzina. Jej dobra znajdowały się w odległości 10 mil od Krakowa
w Bolesławiu (ok. 71 km). Razem ze służbą i mnichami, 1 sierpnia, siostry rozpoczęły
swą podróż. Płynęły w dół Wisły prymitywnymi tratwami, na których zbudowano dla
nich małe drewniane budki. Przy brzegu stanęły 4 sierpnia, ale czekała je jeszcze półmilowa piesza wędrówka (3,5 km) do posiadłości dobrodziejki. Tośmy wszyscy szli pieszo, złą drogą błotną, i po wodzie brodząc boso; błądziliśmy po łąkach nie wiedząc drogi178.
Część sióstr nie wytrzymała trudów podróży i się rozchorowała. W czasie tej wędrówki
udało się uprosić kilku spotkanych na polach chłopów, aby na wozach przewieźli chore mniszki do dworu. Nie było im jednak dane pozostać na dłużej u Ligęziny. „Morowe
powietrze” zaczęło rozprzestrzeniać się po okolicy i bracia postarali się o nowe schronienie w Pacanowie, u miecznika koronnego Jana Zebrzydowskiego. Karmelitanki
z towarzyszącymi im zakonnikami wypłynęły tam 24 września, ponownie używając
tych samych tratw. W trakcie spływu o mało nie doszło do katastrofy. Łódka z zakonnicami wpadła na podwodny pniak, którego nie zauważyli przewoźnicy. Gdy dopłynęły na wyznaczone miejsce, musiały przenocować na rzece i czekać cały dzień na wozy,
ponieważ do Pacanowa pozostała jeszcze mila drogi (ok. 7,1 km). Dotarły tam 25 września, ale pozostały tylko tydzień, ponieważ okazało się, że w odległości pół mili od posiadłości Zebrzydowskiego znajdowała się zapowietrzona wieś. Ojciec prowincjonał
176
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znalazł im nowe schronienie w dobrach wojewody Racławskiego — księcia Aleksandra Zasławskiego w Świernej. W czasie przejazdu na dwa dni zatrzymały się w Szczekach u państwa Mieroszewskich, po czym jednego dnia pokonały aż 9 mil (ok. 63 km)179.
Jeśli nawet kronikarka pomyliła się i dodała nieco odległości, to i tak kilkudziesięciokilometrowy przejazd na prostych, chłopskich wozach w ciągu kilkunastu godzin był
bardzo dużym wysiłkiem, ostatecznie na miejsce przyjechali przed północą180. Ponieważ jednak ze zmęczenia i strachu prawie wszystkie siostry rozchorowały się, chłopi,
którzy je przywieźli, roznieśli po całej okolicy plotkę o ich zapowietrzeniu. Mieszkanie
w Świernej nie było też odpowiednio duże jak na taką grupę ludzi. Książę Aleksander
Zasławski pozwolił im przenieść się milę dalej — do zamku w Ćmielowie. Zgromadzenie przebywało tam cztery miesiące, choć mniszki nie miały dobrych warunków i nie
były dobrze traktowane. W końcu, udało się im wyjechać do Wawrzeńczyc, do dóbr
biskupa krakowskiego, znajdujących się cztery mile od Krakowa (28,4 km). Tam jednak nie pozostały zbyt długo, gdyż epidemia w Krakowie już wygasała181.
Długą i pełną przygód ucieczkę przeżyły też siostry w czasie epidemii w 1707 r.182
Prowincjonał zakonu namówił je na jak najszybszy wyjazd z Krakowa. Przez kilka dni
organizowano przewóz. W pierwszej kolejności wysłano osobiste rzeczy mniszek. Z powodu zerwanego przez silne opady mostu musiały one wrócić do nowicjatu ojców karmelitów. Wyjechano następnie do Bińczyc, do majętności chorążego bracławskiego,
pana Bobrownickiego (ok. 8 km). Następnego dnia, z samego rana, wyruszono w dalszą podróż ku Niepołomicom, aby przeprawić się tam na drugą stronę Wisły. Na miejscu okazało się, że promu nie było, bo Gubernator Niepołomicki kazał schować prom dla
niebezpieczeństwa powietrza183. Siostry musiały zatem cały ten dzień spędzić w lesie,
podczas gdy przeor starał się wynegocjować wypożyczenie łódki. Urzędnik w końcu
zgodził się, jednak zapadł wieczór i trzeba było przenocować w lesie. Jeden z karmelitów znalazł niedaleko miejsca ich postoju stodołę. Należało jednak sprawdzić, czy wokół nie było zapowietrzonych ludzi, jako że zauważono stojące nieopodal budy. Gdy
okazało się, iż nie było tam żadnych chorych, siostry spokojnie mogły przespać się na
słomie (tego dnia przejechano ok. 13 km). Przeprawa przez Wisłę odbyła się bez żadnych niespodzianek. Zatrzymano się później na chwilę w Niepołomicach, po czym wyruszono do Gierczyc, należących do dóbr Gabriela Drozdowskiego, podstolego bracławskiego (ok. 17 km). Mniszkom zapewniono tam wygodny nocleg w pokojach,
a zakonnicy mieli przygotowane posłanie w stodole. Następnego dnia pojechano do
Wiśnicza (ok. 12 km). Karmelitanki mogły zamieszkać w najlepszych pokojach
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w zamku184. Powrót do klasztoru nastąpił w maju 1709 r.185 Oprócz tych kilku opowieści zakonnice wielokrotnie musiały uciekać prze epidemiami z Krakowa. Poniższe zestawienie prezentuje dane na temat przebytych kilometrów w czasie tych i pozostałych
peregrynacji karmelitanek krakowskich186.
Przebyte kilometry razem

Rok

Przebyte kilometry dziennie

1622

Zatrzymywano się w różnych miejscach
na dłuższy okres

Według opisanej trasy ok. 150 km,
w linii prostej ok. 125 km

1624

?

35

1652

?

100

1662

3 dni: 21, 34, 23

78

1677

2 dni

35

1678

2 dni: 25, 28

53

1707

5 dni: 8, ?, 13, 17, 12

ok. 55

1710

Zatrzymywano się w różnych miejscach
na dłuższy okres

ok. 35

w jedną stronę

Warto także wspomnieć o losach karmelitanek warszawskich. W 1655 r. uciekły
przed wojskami kozackimi do Niepołomic. Gdy w 1662 r. wybuchła epidemia, nie
tylko nie mogły one powrócić do Warszawy, lecz musiały uciekać ze swojego dotychczasowego miejsca schronienia. Wyjechały zatem do Wiśnicza (ok. 23 km), a następnie do Rzemienia (Wiśnicz–Rzemień ok. 80 km). Nie opisały jednak dokładnie trasy
tego przejazdu187.
Każdy żeński konwent dzielił swoją podróż zazwyczaj na kilka dni. Mniszki miały
w drodze zapewnioną gościnę w dobrach zaprzyjaźnionych osób. Zdarzały się też wyjątkowe sytuacje, gdy podróżujące gubiły się i trafiały do dworów nieznanych ludzi. Podczas postojów częstowano je posiłkami, co zapewne zajmowało kilka godzin. W ciągu
dnia zakonnice ze swoimi opiekunami pokonywały zwykle dystans ok. 25–30 km. Dla
Ibidem, s. 203–204; schronienie znalazły w dobrach Andrzeja Cernego, komisarza dóbr marszałkowej koronnej Teofilii Lubomirskiej.
185
Ibidem, s. 211–213; nawrót epidemii w 1710 r. przyczynił się do kolejnej ucieczki. Tym razem
siostry wyjechały najpierw do Sielca, a później, na zimę, przeniosły się do Młoszowej, do dóbr Anny
Lubomirskiej, wojewodziny poznańskiej.
186
Dane na podstawie: Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 34–39, 56–58, 111–113, 121–123;
zob.: C. Gil, op. cit., s. 142–146. Porównaj wyjazdy innych klasztorów np.: Kroniki Benedyktynek
Poznańskich, s. 150–153.
187
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 29–31; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 83.
184
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porównania można przedstawić ucieczkę przed epidemią lekarza, Macieja Vorbek–
Lettowa. W czasie epidemii 1653/1654 pojechał on do Dorok, miejscowości, która
leżała dziesięć mil od Słucka. Jeśli przyjąć za przelicznik milę polską, było to 71 km.
Z samego Wilna do Słucka jest ok. 240 km. Lekarz razem z całą rodziną w drogę powrotną wybrał się 10 marca 1654 r. i po tygodniu dojechał do swojej posiadłości w Suderwach, położonej 2,5 mili od Wilna (ok. 17 km)188. W ciągu tych siedmiu dni musiał
zatem przejechać ok. 294 km, co daje ok. 42 km dziennej trasy.
Informacje dotyczące komponentów życia codziennego, takich jak: ubrania, wyżywienie, higiena osobista, religijność czy bezpieczeństwo w czasie podróży są skąpe, co
sprawia, że obraz tej części staje się niekompletny. Jeśli droga zajmowała więcej niż
jeden dzień, można sądzić, iż ludzie korzystali z przydrożnych karczm lub żywili się
prowiantem przygotowanym na drogę. Nieco wiadomości na ten temat dostarczają
ponownie kroniki klasztorne. Siostry zakonne jadały przede wszystkim u ludzi, którzy
zapraszali je na nocleg. Częstowano je zazwyczaj bardzo dobrymi posiłkami i odpowiednio obsługiwano. Dostawały różne gotowane potrawy, ryby, chleb, owoce, piwo
lub wino189. Karmelitanki zaglądały też czasem do gospód, a w sytuacjach wyjątkowych
przygotowywały posiłki same. Wspomniana przygoda z noclegiem w lesie zmusiła
mniszki do samodzielnego zorganizowania posiłku. Przeor karmelitów kazał zatem naszym sługom tam pod lasem jeść gotować190, miały też jeszcze 40 bułek oraz butelkę piwa,
a Przeor miał szczupaki, karpie, które zagotowane nam nosił do lasa i wina flaszkę przyniósł.
Kazał dostać w chałupie bliskiej stolika i nam zanieść, prosił abyśmy się posiliły, z wielką
miłością koło wygody naszej starając się. Jadałyśmy tedy osobno w lesie, a WW. Ojcowie
i czeladź pod lasem191. Nie zawsze jednak podróż przebiegała tak pomyślnie. Gdy
w 1622 r. krakowskie karmelitanki uciekały z Bolesławia do Pacanowa, nie mogły nigdzie nic kupić, ponieważ wszystkie okoliczne wsie były zapowietrzone192.
Ubrania i rzeczy osobiste uciekinierów wiozła służba na osobnych wozach. Postępowała tak zarówno szlachta, jak i duchowieństwo193. O strojach, w jakich podróżowano oraz o przestrzeganiu podstawowych zasad higienicznych niewiele wiadomo.
Czasem ludzie jeździli z zakrytymi twarzami. Karmelitanki nie zawsze były też odpowiednio ubrane. Podczas ucieczki z Wilna w lutym 1653 r. siostry miały na sobie tylko
letnie stroje z narzuconymi płaszczami. O myciu się w czasie podróży nie wspomina
żadne ze źródeł194.
Równie niewiele informacji można odnaleźć na temat praktyk religijnych w czasie
przejazdu do miejsca schronienia. Jedyną grupą, która starała się nie zmieniać porządku
188
189
190
191
192
193
194

M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 212.
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 112, 123, 201.
Ibidem, s. 202.
Ibidem.
Ibidem, s. 27; zob. też Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 13.
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 150; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 199.
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36–37; L. Kubala, Czarna śmierć…, s. 330.
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dnia codziennego, była oczywiście społeczność zakonna195. Źródła opisują też liczne modlitwy odmawiane podczas podróży i cudowne ocalenia z niebezpiecznych sytuacji196.
W czasie drogi napotykano na różne trudności: od nieczynnego promu, po grupy
bandytów dokonujące rozbojów. Niebezpieczne bywały zwłaszcza przejazdy przez lasy,
w których złodzieje łatwiej mogli okraść podróżnych. Oprócz grasującej wkoło zarazy
niebezpieczeństwo, podczas często towarzyszącej epidemii wojny, stwarzali żołnierze.
We wsiach, miastach, na drogach ludzie bali się też obcych podróżnych, zwłaszcza
przyjeżdżających z zapowietrzonych miejsc. Zagrożenie stanowili też próbujący ratować się przed zarazą chłopi, którzy niejednokrotnie używali przemocy. Poza tym po
lasach wałęsały się tłumy głodujących ludzi, dla których rabowanie było czasem jedyną
szansą przeżycia197.
Trudy podróży przyczyniały się także do osłabienia organizmu, a tym samym zwiększenia podatności na inne choroby. Zdarzały się przypadki, że ludzie umierali z ich
powodu. Np. w 1710 r. jeden z płockich jezuitów zmarł jadąc do Stajek Newelskich198,
zaś w 1652 r. ksieni norbertanek krakowskich Eufrozyna Korycińska w trakcie ucieczki zachorowała na biegunkę i umarła po dwóch tygodniach199.

3. Życie codzienne w miejscu ucieczki
Gdy uciekający przed epidemią ludzie wraz ze swoimi najbliższymi dotarli na miejsce, musieli zorganizować sobie życie na nowo. Wszyscy próbowali odtworzyć pozory
normalności. Źródła pozostawiają wiele niedomówień. Ponownie najlepiej można próbować zrekonstruować życie zakonników i zakonnic, a najtrudniej powiedzieć coś
o wyjeżdżającej na folwarki szlachcie.
Lwowski lekarz w XVII wieku twierdził, że dobrze na czas moru posiadać drugi
dom z przestronną kuchnią oraz jedną lub dwie lepianki dla osób, które mogą zachorować200. Innym sposobem było wynajmowanie posesji, co robili np. krakowscy

195
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36, 38, 41; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 25, 27–28,
112, 121, 201–203; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 13–16. Przed wyjazdem odmawiały zwykle litanie, uczestniczyły we mszy i przyjmowały komunię świętą. Gdy podróż trwała kilka dni,
mniszki dbały o to, by codziennie modlić się, spowiadać i przyjmować Najświętszy Sakrament. Starały się także nie przebywać w jednym pomieszczeniu z zakonnikami, osobno też wysłuchiwały nabożeństw. Dbały również o odmawianie nieszporów, jutrzni oraz pacierzy.
196
Zob. np.: Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 39.
197
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 23; S. Flis, op. cit., s. 478; C. Gil, op. cit., s. 157; J. Kracik,
op. cit., s. 89; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 199; L. Kubala, Czarna śmierć…, s. 331–332;
S. Lisowski, op. cit., s. 226; zob. też: G. Fantuzzi, op. cit., s. 55–6. A. Mączak twierdził, że wynajęcie
zawodowego przewoźnika najlepiej chroniło od bandytów (A. Mączak, Peregrynacje…, s. 49).
198
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 214; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 25; patrz też: Kroniki Benedyktynek Poznańskich…, s. 206.
199
K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 73.
200
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 222.
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mieszczanie i Żydzi201. Jak już wiadomo, duża część szlachty i bogatszego mieszczaństwa wyjeżdżała do swoich własnych posiadłości lub korzystała z gościnności
przyjaciół.
W 1710 r. schronili się u księdza Krzysztofa Świąteckiego w Tęczynku, na prośbę
Alberta Krzyżańskiego, regenta kancelarii konsystorza w Krakowie, jego przyjaciele
i krewni: rajca krakowski Mikołaj Królik i jego żona Krystyna, jej siostra, wdowa —
Agnieszka Koczankowiczowa oraz jej siostrzenica Katarzyna Słowakowiczówna razem
z piątką służących. Wyjechali oni z Krakowa do swojego majątku we wsi Trojedyn202,
skąd musieli uciekać dalej przed wojskiem moskiewskim (Kraków–Tęczynek
ok. 32 km). W sumie ksiądz Świątecki przyjął pod swój dach 10 osób. Proboszcz oddał
im swoje mieszkanie, a sam przeniósł się do niewielkiego budynku położonego w pobliżu203. W okolicy znajdował się też kościół, kapliczka, a przy cmentarzu szopa, w której
proboszcz czytał, pisał i jadał; posiadał on również podstawowe wyposażenie kuchenne204. Życie gości musiało na co dzień przebiegać zwyczajnie. Czasem bawili się i tańczyli, zapraszali nawet księdza na obiad i wódkę. Uczestniczyli w życiu religijnym
wspólnoty, we mszach i spowiedziach. Nie tylko na plebanii, ale również na dworze
i zamku Tęczyńskim wielu ludzi znalazło schronienie przed epidemią. Młodzież pobierała nauki u przebywającego tam profesora, a nawet przyszło tu na świat kilkoro dzieci,
o czym świadczą chrzty udzielone przez Świąteckiego205.
Porody w trakcie ucieczek nie należały do wyjątków. Na kilka kolejnych, udokumentowanych źródłowo przypadków wskazuje z kolei Jan Kracik206. Również często
w czasie takich wyjazdów, zwłaszcza wśród najbogatszych, odbywały się zabawy207. Dla
porównania można tu wykorzystać Dziennik Samuela Pepysa. W trakcie zarazy 1665 r.
w dalszym ciągu załatwiał on swoje interesy. Żonę wyprawił z Londynu do Woolwich.
Przez pewien czas, co kilka dni, odwiedzał ją mimo tego, że epidemia w mieście coraz
bardziej przybierała na sile. Ostatecznie przeniósł się do żony, co nie przeszkadzało mu
w dalszym prowadzeniu interesów. Nie unikał on również spotkań z przyjaciółmi, a nawet odwiedzania kochanek. Ludzie ci zapraszali gości, tańczyli, bawili się208.
Na temat życia podczas wyjazdów wyższych duchownych niewiele można powiedzieć. Pewne i dość oczywiste jest to, że wykonywali oni swoje powinności kapłańskie
i urzędnicze, udzielali święceń, brali udział w obradach kapituł209.
S. Kazusek, Zaraza…, s. 44; idem, Żydzi w handlu…., s. 50; idem, Skutki gospodarcze…, s. 166.
Dziś Trojanowice koło Giebułtowa, ok. 1 mili od Krakowa.
203
W. Smoczyński, op. cit., s. 45–47; zob.: J. Kracik, op. cit., s. 193.
204
W. Smoczyński, op. cit., s. 49, 81.
205
Ibidem, s. 48–49, 52–53, 55.
206
J. Kracik, op. cit., s. 186.
207
J. Ptaśnik, op. cit., s. 61.
208
Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 375–428; zob. też: Ch. Wills, op. cit., s. 81–82.
209
S. Chodyński, op. cit., s. 48–64; J. Delumeau, op. cit., s. 120–121; J. Korytkowski, Arcybiskupi…,
s. 200; J. Kracik, op. cit., s. 185; S. Wrzesiński, op. cit., s. 66, 68–69.
201
202

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 52

11.12.2014 15:26

„Pomiędzy nadzieją a trwogą”. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami…

53

Zdecydowanie więcej wiadomo na tematach życia zakonników. Często przenosili
się oni do własnych majątków. Np. z Krakowa jezuici jeździli do Stępocic, gdzie mieli
dworek i kościółek210. Bracia z Kalisza zadbali o miejsce, do którego mogli uciekać
przed epidemiami. Wybudowali dla siebie na początku XVII stulecia w lesistym swym
Taczanowie dosyć obszerną wilę z drzewa, a gdy w XVIII w. chyliła się do upadku, wymurowali ją z cegły211. Podobną inwestycję rozpoczął też poznański konwent212. Jezuici
mieli zazwyczaj zapewnione dobre warunki mieszkalne, choć niekiedy narzekali na
ciasnotę. W Zbąszyniu znaleźli np. schronienie w domu księdza Szymona Krakiera.
Dom był ciasny, ale nie pozbawiony wygód, gdyż podobnie jak proboszcz odstąpił nam swoją
siedzibę, przenosząc się do stojącej obok chatki, tak samo zrobili i inni kapłani, idąc za jego
przykładem. Także wielu mieszczan ofiarowało nam (do zamieszkania) rozmaite domy, gdyby okazało się, że zabrakło miejsca213. Mieszkańcy zadbali o wyposażenie pomieszczeń dla
duchownych. Zapewnili im stoły, krzesła, łóżka i naczynia. Mimo dobrego zabezpieczenia materialnego i wśród jezuitów zdarzały się przypadki, w których mnisi musieli budować sobie prowizoryczne szałasy lub chaty na łące214.
Kroniki i zapiski jezuitów nie skupiają się na opisie zwykłych czynności codziennego dnia. Główny nacisk położony w nich został na ukazanie szerzenia przez braci wiary
katolickiej oraz edukacji młodzieży. Członkowie Towarzystwa Jezusowego prowadzili
na wyjazdach ożywioną działalność religijną, nawracali, głosili kazania, ogłaszali odpusty, słuchali spowiedzi ludzi przybywających z odległych miejsc. Prowadzili także rekolekcje dla przebywających w pobliżu zakonnic. Wykorzystując pobyt poza miastem,
jako możliwość działalności misyjnej, chodzili również po okolicznych wsiach, udzielając sakramentów i głosząc Słowo Boże. Wielką ich chlubę stanowiła liczba nawróconych wtedy protestantów215. Innym polem ich aktywności była działalność szkolna.
Jezuici przenosili kolegia do swoich folwarków; organizowali także naukę w posiadłościach zaprzyjaźnionych osób, którzy udzielali im schronienia216. Zakładali także szkoły
dla mieszkańców wsi lub miasteczek217.
Podobnie wyglądało życie przedstawicieli innych męskich konwentów. Karmelitom bosym z Poznania udało się uciec do Czarnkowa, do dóbr wojewody łęczyckiego,
Adama Czarnkowskiego. Do dyspozycji dostali jego pałac. Urządzili go w sposób
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 357, 465.
Ibidem, s. 400.
212
Kronika Jezuitów poznańskich, s. 181–182.
213
Ibidem, s. 179; zob. inne wyjazdy: ibidem, s. 137, 179.
214
Ibidem, s. 342.
215
J. Kracik, op. cit., s. 183; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 136–137, 179; Kronika poznańskich pisarzy, s. 68, 80; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 321, 1178.
216
S. Flis, op. cit., s. 513; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 79–80, 136–137, 155, 344; Kronika poznańskich pisarzy, s. 68; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2, s. 302;
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 155, 177, 345, 399–400, 412, 416, 805.
217
Kronika Jezuitów poznańskich, s. 155, 179–180.
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przypominający klasztor. Bramę objęli klauzurą, a pomieszczenia dostosowane zostały
do potrzeb modlitw i nabożeństw218. Ich zajęcia niewiele różniły się od codzienności
jezuitów. Nawracali, wysłuchiwali spowiedzi, pocieszali i udzielali duchowej pomocy.
Nie zapominali też o braciach, którzy pozostali w klasztornych murach i niekiedy dbali o to, by zapewnić im dostawy żywności219.
Życie zakonne, jak tylko mogły, starały się odtworzyć na wygnaniu karmelitanki
bose. W 1653 r. wyjechały one z Wilna do majętności księżnej Ogińskiej, gdzie zastały
przygotowane już pokoje. Do dyspozycji miały również kaplicę. Matka przełożona,
Magdalena od Krzyża, urządziła tam refektarz, kuchenkę i pokój sypialny. Zamiast
kraty powieszona została specjalna zasłona, dzięki której mogły ona rozmawiać z osobami świeckimi, a drzwi zamknięto, tak że nikt oprócz karmelitów nie mógł wejść do
sióstr. Mnisi zorganizowali tam również msze dla mieszkańców zamku i okolic220.
Mieszkanie w dobrach księżnej musiało jednak nie odpowiadać wystarczająco życiu
klasztornemu, skoro zakonnice dostały polecenie przeniesienia się do posiadłości zakonników w Łastowicach. Tam wszystko było już odpowiednio zorganizowane. Przygotowanych zostało pięć cel, odpowiednio dostosowano kaplicę, zrobione osobne wejścia i kratę do słuchania Mszy św.221 Rzemieślnicy ponadto sporządzili spowiednicę, na
dole jedną izbę obrócili w refektarz, tamże wprawili kratę żelazną dla mówienia ze świeckimi; z komory jednej uczynili prowizoryę i infirmeryę, a z drugiej uczynili kuchnię, jedną też
izbę z komorą puścili dla naszych świeckich białychgłów, koło też zrobili i portę, i tak już
sporządziwszy wszystko, mieszkałyśmy tam, […] jako w klasztorze, ponieważ i NŚ Sakrament przez wszystek czas zawsze był obecny w kaplicy222.
Gdy karmelitanki krakowskie uciekły w 1624 r. do Grabiej dostały tam wygodne
mieszkania, z ogrodem i kaplicą223. Z kolei w 1652 r. znalazły schronienie w zamku biskupa krakowskiego, Piotra Gębickiego, w Kielcach. Oddano im tam do dyspozycji
wszystkie pokoje. Czeladź i służba została oddzielona od zakonnic, a pomieszczenia
dostosowane do ich potrzeb. Zakładano piece oraz jako to kaplicę, chór, kuchnię, koło,
furtę i insze oficyny sposobem klasztornym […] porządnie ułożono224. Pracowało na taki
efekt wielu rzemieślników, a sam biskup niezwykle dbał o wygody karmelitanek, często
je odwiedzał i zapewniał im wszelką pomoc. Najlepsze pokoje krakowskie mniszki dostały także w zamku w Wiśniczu podczas ucieczki w 1707 r.225
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Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 23, 52.
Ibidem, s. 23, 31, 52; zob. też: Kroniki Bernardynów poznańskich, s. 187.
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 39–40.
Ibidem, s. 40.
Ibidem, s. 42.
C. Gil, op. cit., s. 142; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 34–37.
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Nie zawsze jednak zakonnice mogły mieszkać w tak luksusowych warunkach.
Karmelitanki warszawskie musiały wyjechać w 1662 r. z Niepołomic, gdzie przebywały od kilku lat z powodu toczącej się w Rzeczypospolitej wojnie, do Wiśnicza. Tam
otrzymały niewielki dom od karmelitów, ulokowany jednak na cmentarzu. Pomieszczenia były ciasne, wilgotne i bardzo trudne do ogrzania. Mimo to zakonnice próbowały stworzyć, choć z pozoru, normalne warunki. Wygospodarowały miejsce na kaplicę, chór i cele, a w piwnicy znajdowała się kuchnia, w której jednak roiło się od
robactwa. Przez kilka miesięcy karmelitanki nie mogły wychodzić z tego pomieszczenia. Kiedy przyszła zima, stało się jasne, że muszą jak najszybciej opuścić to miejsce,
ale dopiero w wyniku interwencji prowincjała klasztoru przeniosły się do Rzemienia.
Tamtejszy pałac okazał się jednak zrujnowany przez wojska szwedzkie. W jednym pokoju siostry urządziły sobie cele. Udało im się również stworzyć refektarz i kaplicę.
Stan budynku pozostawiał mimo to wiele do życzenia, zwłaszcza że nad częścią pomieszczeń dach był tak słaby, że leżący na nim śnieg spadał na łóżka i stoły. Mieszkanie to było bardzo zimne, a wiatr hulał po pomieszczeniach. Później pojawiły się
szczury i myszy226. Podobnie złe warunki karmelitanki bose z Krakowa musiały znieść,
ukrywając się w Mrzygłodzie w 1662 r. Na przestrzenną organizację siostry tu nie narzekały. Największym problemem był mróz227.
Codzienność karmelitanek wyznaczana była przez ich religijne praktyki. W każdym dniu odprawiano msze i modlono się, zazwyczaj dzięki mieszkającym niedaleko
zakonnikom. Czasem odwiedzali je inni goście. W czasie pobytu poza murami klasztornymi przyjmowano też do zakonu nowe mniszki228.
Jednym z podstawowych aspektów życia codziennego w czasie ucieczek była
kwestia wyżywienia. U księdza Świąteckiego goście gotowali sobie sami, dzieląc się
obiadem i kolacją z proboszczem. Najczęściej kupowany był oczywiście chleb oraz
piwo229. A poza tym wódka, którą goście nie tylko sami pili, ale również ochoczo
częstowali swojego gospodarza: Wódki nawet, której mi dobrodzieje i dobrzy przyjaciele
dodawali i z dobrego affektu i z kompassyi, rozumiejąc podobno, jako mi i perswadowali,
iżbym więcej pijał na ten czas. […] A kiedy mi na czas było trzeba wódki zrana, abo podług zwyczaju mego rano kubek i to nie zawsze, a na noc ordynarnie kubek jeden pełniejszy wypijałem […]230.

Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 30–31; zob.: C. Gil, op. cit., s. 153; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 83.
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Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 112. Robactwo, wszy, zimne, wilgotne pomieszczenia siostry
musiały znieść w trakcie ucieczek przed innymi epidemiami, zob.: ibidem, s. 14–15, 27, 30, 112.
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C. Gil, op. cit., s. 142; Żywoty pierwszych karmelitanek, op. cit., s. 383–384; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 15, 33, 121, 204–205; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 15–16, 43–59.
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W. Smoczyński, op. cit., s. 49, 52, 81–82.
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226

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 55

11.12.2014 15:26

56

Klaudia Starczynowska

Zakonnicom wyżywienie zapewniali właściciele dóbr, w których siostry przebywały lub karmelici, jeśli mieszkały one przy ich klasztorze232. Gdy np. warszawskie
mniszki korzystały w 1652 r. z gościny Łukasza Opalińskiego, wojewody rawskiego,
dostarczeniem żywności zajęła się ich fundatorka. Dawała ona ordynarya na miesiąc
wszystkich legumin z swoich majętności, i ryb do kuchni, przytem porcyę wina od stołu swego233. Kiedy w 1662 r. ukrywały się w dobrach Stanisława Warszyckiego w Mrzygłodzie,
dał JMść kartę z podpisem, naznaczając nam wydawać prowiant na każdy miesiąc: chleb,
piwo, nabiały i wszystkie insze leguminy, drwa, ryby i złotych 30 na każdy miesiąc dawano234. Podobnie postąpił biskup Andrzej Trzebnicki w trakcie epidemii z lat 1677–
1678 r., dostarczając im wtedy mąki, krupy, masła, piwa, nabiałów, ryb, oleju235. Według
kroniki krakowskie karmelitanki przebywające w 1707 r. na zamku Teofili Lubomirskiej w Wiśniczu mogły również zjeść m.in. owoce (np. śliwki) i warzywa (m.in. marchew), ryby, a nawet ciasta. Podczas nawrotu epidemii, w trakcie którego uciekły do
zakonników do Sielec, jedzenie miały zapewnione dzięki swoim gospodarzom; korzystać też mogły z ich sadu, dzięki czemu owoców było pod dostatkiem236. Karmelitanki
zatem podczas swych pobytów poza klasztorem w czasie epidemii zazwyczaj nie musiały martwić się o zaopatrzenie.
Inne konwenty także mogły liczyć na pomoc ze strony przyjaciół danego klasztoru.
Benedyktynki poznańskie w Chociszowie najczęściej jadały ryby237, a klaryski bydgoskie, które uchodząc przed zarazą, zamieszkały na swym folwarku Mochel, przeżyły
dzięki rektorowi Glazowiczowi, który żywił ich, jak mógł […], inaczej pomarłyby były
z głodu, bo dobra ich zniszczone i prawie bezludne238.
Trudno określić, jak dokładnie wyglądały posiłki kanoników z kapituły włocławskiej. W czasie zarazy z 1602 r. wydane zostało rozporządzenie, według którego dla
wikariuszy, misjonarzy i uczniów szkoły śpiewu pozostających w mieście, wieś Siedlimina miała dostarczyć mąki na chleb, groch, mięso wieprzowe, ser, masło oraz piwo239.
Jedynie per analogiam można przypuszczać, że i wyjeżdżający duchowni mogli zapewnić
sobie podobne wyżywienie.
Czy jedzenie spożywane przez ludzi próbujących uciec przed epidemią było zgodne
z zaleceniami przeciwmorowymi ówczesnych medyków? Z porad lwowskiego lekarza
z XVII wieku wynika, że podstawowym pożywieniem powinien być chleb, najlepiej
231

Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 26–29, 35, 56, 122–123, 204, 213; Kronika karmelitanek…
(Wilno), s. 37–38; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 146.
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pytlowy, mięso (zwłaszcza jagnięcina), a także warzywa, takie jak rzepa, marchewka,
kapusta czy pasternak. Poza tym dobrze było mieć w domu m.in. kaszę, groch, masło
i olej. Do picia polecał on piwo lub wino240. Z kolei Sebastian Petrycy uważał, że najlepsze są owoce i warzywa. Odradzał on jedzenie tłustego mięsa, polecał za to gotowane np. młodych gołębi, kuropatw lub innych ptaków241. Zgodnie z zaleceniami zamieszczonymi w poradnikach przeciwmorowych na wyjazdach spożywano mięso
(jagnięcinę), kaszę, marchew, pasternak, śliwki i inne warzywa i owoce. Dostępny był
żytni chleb, piwo i czasem wino. Niezgodnie ze wskazaniami Petrycego postępował za
to ksiądz Świątecki, wypijając prawie codziennie kubek wódki. Nie sposób stwierdzić,
czy wymienione produkty jadano z powodu zalecanej diety, czy też podawano na stół
po prostu to, co w danym czasie było dostępne. Lepiej zaopatrzeni byli ci, którzy mogli
liczyć na gościnę u bogatych dobrodziejów. Problem z żywnością mógł się natomiast
pojawić wtedy, kiedy wraz z epidemią kraj ogarnięty był wojną i wielu produktów nie
można było dostać242.
Na temat odzieży, jaką noszono podczas ucieczek źródła właściwie milczą. Wnioskować zatem można, że nie różniły się one specjalnie od codziennych ubrań243. Lekarz
ze Lwowa radził w XVII wieku, aby na czas wyjazdu z miasta zabezpieczyć siebie i czeladź, na wypadek konieczności przebywania tam dłużej również w stroje zimowe: Dla
przyszłej pierwszej zimy obmyśleć dobre futra i koszule, tak sobie jako dzieciom i czeladzi244.
Medyk ten musiał być niezwykle praktyczny, ponieważ polecał także, aby wziąć ze sobą
płótna na śmiertelną koszulę i sukna czarnego na mary […]245. Z kolei ksiądz Świątecki,
którego chyba można potraktować jako typowego przedstawiciela owej epoki, chodził
przez cały czas zarazy w jednej starej sukni, często przepoconej, a zmieniał tylko chusty246. Jednak o higienę osobistą należało dbać, co potwierdzają rady lekarzy, zalecające
zrobienie sobie na czas ucieczki zapasów mydła i krochmalu247. Dobrze wiedział o tym
również wspomniany Świątecki, który sam o tym czytał inter remedia contra pestem, aby
szaty często odmieniać; jednak w turbacyach i pracach takowych ni o czem się nie pamiętało (tylko się na leżysko czem prędzej pójść chciało), jako i o innych prezerwatywach
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 222–223.
S. Petrycy, op. cit., k. B–B3; zob. też: L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 59; P. Umiastowski, op. cit.,
k. 49v–5; F. Giedroyć, Ochrona…, s. 116–119; A. Karpiński, W walce…, s. 176–177; J. Kracik,
op. cit., s. 38; E. Sieńkowski, op. cit., s. 372–373; W. Ściborowski, op. cit., s. 83–84; 4; B. Tkacz,
op. cit., s. 252.
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i XVIII wieku, Warszawa 1975, s. 91–93.
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J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 224.
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wszystkich; bo to snadniej czytać o tem, niżeli praktykować248. Dodać należy, że proboszcz
sam też grzebał zmarłych na dżumę. W końcu i on, za radą parobka (!), zmienił ubrania na czyste, a stare i brudne wyrzucił. Mył się też czasem przed budą, w której mieszkał. Zapuścił także brodę, ponieważ nikt nie chciał go ogolić249.
O higienę bardziej dbały zakonnice, które czyściły swe materace i spały w pościeli.
Sebastian Petrycy zalecał, by mieszkać w odpowiednich warunkach, bez wilgoci,
w wietrzonych pomieszczeniach. Zwracały na to uwagę m.in. karmelitanki, nieraz narzekając, że ich mieszkania są zbyt ciasne, wilgotne i pełne robaków250.
Kolejnym komponentem zwykłego dnia uciekinierów było szeroko rozumiane bezpieczeństwo. Jak już wspomniano, epidemie bardzo często wybuchały w trakcie lub po
działaniach wojskowych. W tym czasie dla ludzi kryjących się przed rozprzestrzeniającą się zarazą wielkie zagrożenie stanowiło przejście armii i połączone z tym grabieże,
podpalenia, gwałty i przez wyciskanie żywności i żołdu251 — głód. To właśnie z powodu
lęku przed nadchodzącymi wojskami moskiewskimi o schronienie w Tęczynku poprosił księdza Świąteckiego Albert Krzyżański i państwo Królikowie252.
Powszechnie obawiano się również kradzieży. W Uwsi, gdzie schroniły się karmelitanki z krakowskiego konwentu w 1678 r., każdej nocy słudzy strzegli kaplicy253. Niebezpieczeństwo rabunku musiało być zatem realne. Potwierdzają to również Kroniki
benedyktynek poznańskich. We wsi, w której ukryły się siostry zniknęło wiele rzeczy ze
słodowni, a miejscowy ksiądz twierdził, że skradziono mu tysiąc złotych254. Na złodziei
w czasie moru wskazuje również wiersz Mór w Prusach w roku 1709:
Hufcami zaś żywi po wioskach chodzili
I o miłosierdzie żywności prosili.
Niektórzy złośliwi chodząc rabowali
U zdrowych i chorych, kiedy co złapali255

Wielkim niebezpieczeństwem dla uchodźców były zwierzęta przenoszące zarazki. Absolutnie należało unikać np. psów, ponieważ czasem zachodzą na przedmieścia i snać trupy
jadają256. Dla większego bezpieczeństwa w niektórych miejscowościach organizowano
W. Smoczyński, op. cit., s. 66.
Ibidem, s. 66–67, 77.
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J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 223–224; zob. też: S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…,
s. 82; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 65; Dwa pamiętniki z XVII w. Jana Cedrowskiego i Jana Floriana
Drobysza Tuszyńskiego, op. cit., s. 13; M. Grodzki, op. cit.; T. Józefowicz, op. cit., s. 156; Pamiętniki
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akcje ich tępienia257. Oprócz psów, które zabijano, obawiano się także wilków, które
mogły atakować nie tylko bydło, ale także ludzi258.
Religijność czasu moru była typowym zjawiskiem. Powszechne mniemanie o zesłanym przez Boga „morowym powietrzu”, jako karze za grzechy, albo podnosiło błagalne
głosy w stronę nieba, albo też wywoływało carpe diem, chwytanie chwili, bunt i próbę
przeżycia wszystkich uciech tego świata. Większość ludzi była jednak przekonana, że plaga
jest zesłaną przez Najwyższego karą i przyjmowała pokutniczą postawę. Błagalną atmosferę podtrzymywali w swoich kazaniach duchowni. Podkreślali oni coraz mocniej grzechy
całych społeczności i każdej osoby indywidualnie. Wzgarda dla słowa bożego, bałwochwalstwo, drażnienie Boga i niewiara259, obłuda i pycha, obżarstwo i pijaństwo, cudzołóstwo,
tańce, bluźnierstwo i gry, lenistwo, kłamstwa, nieprzystojne żarty oraz inne czyny ludzi tak
długo były piętnowane, aż uwierzono, że żal za grzechy jest jedynym sposobem na odwrócenie zarazy260. Połączenie prośby o wybaczenie win wiązało się z całkowitym oddaniem się
Bogu i uznaniem Jego władzy261. Błagano wówczas o zakończenie „morowego powietrza”:
ażeby śmiertelnych ludzi serca uznały, że od ciebie na grzechy nasze zagniewanego takowe bicze
sprawiedliwości Twojej pochodzą i kiedy nad pokutującemi zmiłujesz się na ten czas ufają262.
W miarę możliwości łączono się, by wspólnie uczestniczyć w zbiorowych nabożeństwach. Szczególnym kultem otaczano w tym czasie tych, których Kościół katolicki
uznawał za patronów chorób zakaźnych. W Polsce najbardziej popularni byli: św. Sebastian i św. Roch263. Od XVII wieku opiekę nad zapowietrzonymi przejęła Matka
Boska, choć jej kult jako patronki morowej zaczął się już w XIV wieku264. Zwracano się
również do św. Rozalii265. Różne regiony posiadały także swoich własnych, szczególnie
zasłużonych opiekunów. Np. we Lwowie najbardziej popularny był św. Stanisław Kostka. Poza tym lwowianie uciekali się pod opiekę św. Kajetana, św. Kosmy i Damiana
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przeciw morowemu powietrzu, s. 21.2.
265
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 65; S. Flis, op. cit., s. 511; A. Karpiński, W walce…, s. 244; J. Kracik, op. cit., s. 166; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 637.
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oraz św. Jana Kantego. W Warszawie popularnością cieszył się z kolei błogosławiony
Władysław z Gielniowa, zaś w Wilnie m.in. św. Kazimierz Jagiellończyk266.
Niestety nie ma zbyt wielu źródeł opisujących do kogo modlono się podczas ucieczek przed epidemiami. Uchodźcy musieli jednak zwracać się z prośbą o pomoc do
patronów morowych, gdyż było to naturalną konsekwencją religijnego wychowania
i kultury, w jakiej wzrastali. Modlitwy do owych świętych znano powszechnie, a organizowanie nabożeństw błagających ich o wstawiennictwo uznawano za normalną
praktykę. Przykładem mogą być jezuici, którzy w 1658 r. przenieśli się z Wilna do Kundzia, ale wcisnęła się i tam zaraza, więc odprawiono wotywną mszę do św. Ignacego i mór
ustał267. Ciekawe było również zachowanie krakowian z początku XVIII wieku. W trakcie epidemii popularna stała się wśród nich pielgrzymka do kościoła św. Salwatora
i kaplicy błogosławionej Bronisławy. Część mieszkańców Krakowa przeniosła się tam
na stałe i zamieszkała w budach postawionych w okolicy268. Podczas ucieczek lub podróży oddawano też wota do kościołów269.
Dzięki relacji księdza Świąteckiego można próbować odtworzyć życie religijne
w miejscu ucieczki. Uczestniczyli w nim zarówno goście proboszcza, jak i lokalna społeczność. Poprzez jego opis można prześledzić indywidualne przeżywanie wiary w czasie kryzysu, jakim niewątpliwie było pojawienie się zarazy oraz religijność sfery publicznej, czyli uczestniczenie w publicznych nabożeństwach i przestrzeganie obowiązujących
zwyczajów.
Tęczyńscy goście brali udział we wszystkich mszach i modlitwach, które zgodnie
z tradycją organizowano we wsi270. Zasadnicza zmiana w religijnych praktykach nastąpiła, gdy zachorowała i umarła jedna ze służących państwa Królików271. Po tym wydarzeniu duchowny wszystkim na jutro kazał się nagotować na spowiedź świętą272. Na drugi
dzień odprawił sakrament pokuty, prawie każdy mieszkaniec przyjął również Najświętszy Sakrament, o dziwo z rąk kapłana, który niedawno dotykał zapowietrzoną osobę.
Podobne nabożeństwo odbyło się dwa dni później. Przez kolejne dwa tygodnie nikt nie
zachorował i wydawało się, że zaraza ominie wieś. Mimo to, dla bezpieczeństwa mieszkańców (by nie musieli spotykać się w większych grupach), ksiądz Świątecki odprawiał
niedzielne msze na tzw. górce, położonej nieopodal plebańskiego młyna, a w powszednie dni odbywały się one w kościele273. Poprzez swój kontakt z zapowietrzonymi
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 48–49, 53, 65; S. Flis, op. cit., s. 511, 513; P. Gulisano, op. cit.,
s. 82–83; A. Karpiński, W walce…, s. 241–244; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 637. Modlono się również
do św. Michała Archanioła, św. Franciszka Ksawerego, św. Magdaleny i św. Ignacego.
267
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 923.
268
A. Karpiński, W walce…, s. 255; J. Kracik, op. cit., s. 168–169.
269
J. Kracik, op. cit., s. 186.
270
W. Smoczyński, op. cit., s. 51, 56.
271
Ibidem, s. 51–52.
272
Ibidem, s. 55.
273
Ibidem, s. 55, 57, 74–77; zob. też: M. Jaszczuk, op. cit., s. 52.
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proboszcz żył w przeświadczeniu, że został zarażony. Z tego powodu nie wchodził nawet
do zakrystii. Zawsze dbał jednak o to, by wyspowiadać zadżumionego274. Jako jedyny
w parafii, własnoręcznie grzebał też ciała zmarłych na dżumę. Oprócz tego kapłan
udzielał innych sakramentów, takich jak np. chrzty275.
Religijnością należącą do sfery publicznej byłyby tu wszelkie zbiorowe nabożeństwa, wspólne rytuały, jak np. słuchanie mszy z pola, zbieranie się na dźwięk dzwonu,
wspólna świadomość powagi sytuacji oraz zbiorowe przystępowanie do spowiedzi. Indywidualną i prywatną sprawą było natomiast przeżywanie owych wydarzeń. Płacze
i lamenty mogły być wynikiem oddziaływania tłumu, ale również prawdziwej skruchy
i lęku przed niespodziewaną śmiercią.
Codzienne praktyki religijne zakonnic opisują klasztorne kroniki. Siostry słuchały
mszy, modliły się, niekiedy odnawiały swoje śluby. Odprawianie nabożeństw możliwe
było dzięki dojeżdżającym do nich zakonnikom lub księżom276.
Obok praktyk chrześcijańskich kwitła wiara w zaklęcia, czary i amulety. Noszono
zatem przy sobie szlachetne kamienie, mieszanki arszeniku z kamforą i inne magiczne
przedmioty, mające chronić przed chorobą. Każdy sposób stawał się dobry na odegnanie „czarnej śmierci”277.
Ważną kwestią dotyczącą życia codziennego w miejscach ucieczki była opieka
medyczna. Uchodźcy doświadczali różnych chorób, od zwykłych przeziębień, przez
„ostre gorączki”, niestrawności, po dżumę. Mimo że nie ma pełnych danych pozwalających prześledzić działalność lekarzy wśród uciekających, można odnaleźć informacje o ich obecności w miejscach przebywania niektórych grup uciekinierów, choć
niestety najczęściej lekarze byli w tym czasie rzadko dostępni278. Np. w Mrzygłodzie
zakonnice mogły skorzystać z pomocy medyka. Również w Tęczynku dzięki lekarzowi
z odpowiednich lekarstw korzystali zarażeni goście księdza Świąteckiego279. Z zachowanych źródeł wynika, że starano się przyjmować takie leki, które zazwyczaj zalecano
w poradnikach280.
Największym problemem były oczywiście nie zwykłe choroby, ale zapadnięcie
na „morowe powietrze”. Zadżumionego najczęściej oddzielano od reszty grupy,
umieszczając go w tzw. budzie lub w szałasie, w którym miał się „wietrzyć” do czasu
Ibidem, s. 58, 68–69, 74, 80, 86.
Ibidem, s. 87.
276
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 29, 31, 37, 204, 212–213; Kronika karmelitanek… (Lwów–
Warszawa), s. 44–45; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 42–43, 60; zob. też: Kroniki Benedyktynek
Poznańskich, s. 43, 69.
277
J. Charytoniuk, op. cit., s. 35, 45; D. Defoe, op. cit., s. 26–27, 32; J. Delumeau, op. cit., s. 72,
130–131; M. Jaszczuk, op. cit., s. 39.
278
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 70; C. Gil, op. cit., s. 141, 155; Kronika karmelitanek…
(Kraków), s. 26–28, 112–113, 208–209; S. Namaczyńska, op. cit., s. 133
279
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 113.; W. Smoczyński, op. cit., s. 57.
280
Np. S. F. Medeksza, op. cit., s. 31.
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wyzdrowienia lub śmierci. Osoby „wietrzące się” mogły liczyć na to, że ktoś podrzuci
im żywność i leki, rzadziej — na posługę kapłana. Czasem mieszkańcy wyganiali zapowietrzonych przybyszów w pole281. Każda z opisywanych grup doświadczyła w czasie
ucieczki śmierci swoich towarzyszy lub sług. Umierali szlachcice i urzędnicy miejscy,
ich żony i dzieci, profesorowie, kanonicy, jezuici, dominikanie i karmelitanki bose. Nie
uniknęli choroby rzemieślnicy i służba wyjeżdżająca ze swoimi pracodawcami oraz
chłopi pracujący na folwarkach282. Często to właśnie śmierć współtowarzyszy była przyczyną dalszej ucieczki do innych miast lub dalej położonych posiadłości283.
Mimo strachu i powagi sytuacji, nawet w trakcie epidemii próbowano prowadzić
w miarę normalne życie. Organizowano spotkania, wspólnie bawiono się, dochodziło
nawet do miłosnych awantur284. Samuel Pepys zapisał w końcu lipca 1665 r.: Tak więc
kończy się ten miesiąc największą radością, jakiej zaznałem w życiu, bom go spędził przeważnie wśród obfitości uciech, przyjemnych podróży, honorów, biesiad, i to bez żadnych dla mnie
kosztów […]. Jesteśmy tylko zatroskani z przyczyny zarazy, która wzmaga się coraz bardziej285. Dodać należy, że śmiertelność w Londynie wynosiła w tym czasie około 1700
osób na tydzień286. Ludzie mimo to ryzykowali urządzając niekiedy nawet wesela287.
Warto w tym miejscu odnotować kilka rad medyków na temat cielesnych rozkoszy. W sprawach stosunków seksualnych zarówno polskie, jak i zagraniczne poradniki
zdecydowanie zalecały wstrzemięźliwość lub przynajmniej umiarkowanie. Pani Wenus
jest prawdziwą dżumą, jeśli się jej nie używa z umiarem288. Niektórzy polemizowali z takimi poglądami twierdząc, że rozdzielenie mężczyzn od kobiet czyni człowieka smutnym
i melancholijnym289. A smutek, jak wiadomo, mógł przyczynić się do zwiększenia podatności na chorobę. O ile jednak zalecanie unikania bliskich kontaktów wydawało się racjonalne i oparte na słusznych obserwacjach, o tyle zadziwia przekonanie o magicznych
J. Kracik, op. cit., s. 187–188; W. Smoczyński, op. cit., s. 84–85; więcej na ten temat: zob. rozdział 4.
Szlachta: Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 26–27; urzędnicy miejscy: Kronika poznańskich
pisarzy, op. cit., s. 65, 76; profesorowie: J. Bieniarzówna, J. Małecki, op. cit., t. 2, s. 360–361; kanonicy: J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2, s. 330–331; jezuici:
S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 399–400, 894, 913–914, 928; dominikanie: J. Kracik, op. cit., s. 185;
karmelitanki bose: Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 165–166; chłopi i inni: M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 211.
283
M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 211; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 894, 913–914, 928.
284
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 49–50; A. Manzoni, op. cit., s. 758; Pamiętnik do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 210.
285
Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 387.
286
Ibidem, s. 387.
287
Zob.: L. Barg, op. cit., s. 166–167; Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 386–387; T. Jewłaszewski,
op. cit., s. 72–73; śluby zob.: A. S. Radziwiłł, op. cit., s. 364; zob. też: S. Barącz, Pamiętnik dziejów
Polski…, s. 145; Kronika mieszczanina krakowskiego, s. 98–99; J. U. Niemcewicz, op. cit., t. 3, 211–
214.
288
J. Delumeau, op. cit., s. 114.
289
Ibidem, s. 114.
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zdolnościach zarażania przez kobiety. A wierzono, że np. zapowietrzona niewiasta
w czasie miesiączki niczym bazyliszek potrafił samym tylko spojrzeniem zarazić przechodzącego człowieka290. Uważali tak zapewne głównie ludzie niewykształceni i biedni, wierzący również w inne, równie niezwykłe, przyczyny powstawania „morowego
powietrza”. Bogatsi i oczytani nie przykładali natomiast zbytniej wagi do powszechnie
panujących przesądów. Podczas dżumy w Londynie w 1665 r. Samuel Pepys wiele nocy
spędzał u żony, dla bezpieczeństwa przebywającej na wsi, a w następnie używał rozkoszy
u swojej kochanki w mieście291.
W czasie ucieczek przed epidemiami próbowano zawsze tworzyć domowe warunki.
Wszystko zależało jednak od pieniędzy, posiadanych znajomości, a przede wszystkim
od szczęścia i oczywistej dla ówczesnych ludzi opieki boskiej. Mała liczba lekarzy, trudy
podróży i nie zawsze dobre warunki mieszkalne mogły powodować osłabienie organizmu i podatność na różne choroby. Dla tych, którzy mieli dobrą sytuację finansową,
posiadali własne folwarki, życie poza miastem mogło być nawet przyjemną formą odpoczynku, zakładając oczywiście, że epidemia nie rozszerzała się na wielką skalę. Wiele osób musiało jednak szukać schronienia u swojej rodziny lub przyjaciół, zazwyczaj
zapewniano im odpowiednią pomoc, ale niejednokrotnie nie otrzymywały one wystarczającego wsparcia.

4. W polach, lasach i jaskiniach…
Biedni czeladnicy, niezamożni Żydzi, drobni handlarze, wyrobnicy, włóczędzy oraz
żebracy skazani byli na ucieczkę w pola, lasy, ukrywali się także w jaskiniach. Takiej
tułaczki doświadczali niekiedy też ludzie zamożniejsi. Wynikało to z braku pomocy ze
strony ich rodziny, sąsiadów czy przyjaciół lub rozmiarów danego moru. Sędzia i pisarz
miejski Melatius musiał np. uciekać ze swojego domu w Piszu w 1709 r., gdy zmarły
w nim na „morowe powietrze” cztery osoby. Zmuszony był wtedy zamieszkać w chatce,
w puszczy, ponieważ nikt z okolicznych wsi nie chciał go przyjąć pod swój dach292.
Z podobnej przyczyny pod gołym niebem znalazło się w 1625 r. kilku karmelitów bosych z Poznania. Przeor z Czarnkowa odmówił im gościny, z powodu pogłoski o ich
kontakcie z zarażonymi293. Z kolei w 1651 r. wybuchła we Lwowie tak gwałtowna epidemia, że tamtejsi jezuici uciekli w góry węgierskie294.
Ludzie decydowali się na opuszczenie swoich domów i przeniesienie się do lasów
najczęściej dopiero wtedy, gdy epidemia zabrała ich bliskich295. Biedak z powieści
F. Giedroyć, Ochrona…, s. 153–154.
Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 378, 381, 389, 409, 427.
292
S. Flis, op. cit., s. 487; w szałasie zamieszkał też i umarł jeden z bogatszych mieszkańców Kobylina (J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…,
s. 237).
293
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 32–33.
294
Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 64; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 637.
295
Zob.: H. Bulik, op. cit., s. 231–232; S. Flis, op. cit., s. 504; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–
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Daniela Defoe tak oto odpowiada na pytanie, czy zaraza dotarła do miejsca, w którym
mieszkał: Ach tak, i to w najstraszniejszy, najpotworniejszy sposób, inaczej nie bylibyśmy
przecie uciekali296. Zdarzały się też przypadki błąkania się po lasach z powodu samotności. W 1709 r. w Botowie (niedaleko Mrągowa) pewna kobieta straciła męża, piątkę
dzieci oraz matkę. Została zupełnie sama i zmuszona była do mieszkania w lesie. Jak
podał Stanisław Flis, dopiero dzięki interwencji proboszcza z Sorkwit (pobliskiej miejscowości), mieszkańcy pozwolili jej zamieszkać w chacie na odludziu297.
Inną przyczyną, dla której ludzie znajdowali się bez dachu nad głową, było ich
wygnanie — dopuszczano się tego najczęściej w przypadku, gdy dane osoby miały kontakt z zarażonym dżumą lub należeli do grupy uważanej za roznosicieli zarazy. W pole
wypędzony został po śmierci swojego syna na dżumę, pewien rymarz krakowski wraz
z resztą rodziny; znaleźli oni w końcu schronienie w jednym z dworów w Branicach298.
Z miast wypędzano żebraków. Kronika Leszna podaje np., że w 1708 r. wygnano stamtąd kilka tysięcy Żydów posądzonych o roznoszenie epidemii299. By zmusić ludzi do
ucieczki, posługiwano się niekiedy dość brutalnymi metodami. W Sorkwitach podpalono dom, w którym znajdowali się zadżumieni300.
Uciekający ludzie łączyli się czasem w mniejsze lub większe grupy. Daniel Defoe
podał, że liczyły one od trzech do kilkunastu osób301, zaś kalwińscy pastorzy z Leszna —
Salomon Opitz i Salomon Arnold, opuścili miasto w 1709 r. i przenieśli się do szałasów
ze swymi rodzinami i wieloma sąsiadami302.
Tacy uchodźcy mieszkali najczęściej w zbudowanych przez siebie szałasach303. Np.
obywatele Kobylina w 1657 r. wyniósłszy się z miasta pobudowali sobie szałasy po okolicznych polach i borach, ale niestety i tam ich dżuma dosięgła304. Według Daniela Defoe
niekiedy budowano sobie nawet skromne domki305, choć trudno znaleźć podobne
przypadki w polskich źródłach, które zwykle wspominają jedynie o stawianiu szałasów.
Kiedy dżuma nawiedziła w 1680 r. Kłodzko, część jego obywateli, mimo zakazu władz,
wyjechała na wieś, a inni zaczęli budować sobie schronienia poza obszarem miasta.
Wnieśli oni nawet petycję do magistratu o przydzielenie im do tego odpowiedniego
terenu. Przygotowano stosowny plan z miejscami na szałasy dla ludzi zdrowych, dla
statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…, s. 236; Kronika miasta Leszna, s. 52–53.
296
D. Defoe, op. cit., s. 215.
297
S. Flis, op. cit., s. 504.
298
W. Smoczyński, op. cit., s. 84–85.
299
Kronika miasta Leszna, s. 51.
300
Ibidem, s. 504; A. Karpiński, Biedota…, s. 114; W. Smoczyński, op. cit., s. 84–85.
301
D. Defoe, op. cit., s. 124.
302
Kronika miasta Leszna, s. 51–53.
303
S. Flis, op. cit., s. 504; Kronika miasta Leszna, s. 52–53.
304
J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…,
s. 236.
305
D. Defoe, op. cit., s. 136.
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osób po przebytej kwarantannie oraz dla podejrzanych o chorobę. Pomysł ten nie został jednak zrealizowany306. Oprócz budowania szałasów uciekinierzy poszukiwali też
opuszczonych stodół lub chat. Niektórzy zabierali ze sobą nawet namioty, sienniki ze
słomy, pościel i inne sprzęty domowe307.
Wiele osób nie mogło jednak liczyć nawet na tak skromne schronienie. Ludzie
niekiedy chowali się w jaskiniach i jamach. Gdy np. 1651 r. epidemia nawiedziła Pomorzany (okolice Lwowa), dlatego mieszkańcy wynosili się w lasy i tam budowali szałasy lub
„dla zimna” w ziemi „jamy” robili308. Z mazurskich miasteczek i wsi w 1709 r. ludzie pozostali przy życiu udawali się do lasu i przez długie miesiące żyli w pieczarach lub szałasach309.
Oprócz miejsca schronienia, najważniejszym problemem tych uchodźców był brak
pożywienia. Niektórzy z nich zabierali w podróż zapasy z domu. Nie mogły jednak one
wystarczyć na długi czas. Ci, którzy posiadali pieniądze, mogli za nie kupić coś do jedzenia, oczywiście pod warunkiem, że znalazł się ktoś, kto sprzedałby im produkty310.
Większość uciekających do lasów po prostu głodowała, niektórzy mogli przeżyć jedynie dzięki miłosierdziu innych ludzi311. Los mieszkańców Żółkwi przebywających w lasach w czasie moru w 1770 r. był bardzo ciężki: Bez żywności, bez ratunku wielu zginęło.
Żywili się tylko tem, co im kto z miłosierdzia przyniósł312. W podobny sposób przeżył
w puszczy też Melatius313. Z kolei kiedy wybuchła wielka epidemia w Reszlu w 1656 r.,
ci co pozostali żywi tułali się po lasach, głód cierpiąc taki, że dwóch Jezuitów udało się pod
dwór Biskupa warmińskiego Wacława Leszczyńskiego, prosząc z poza murów o chleb. Wyjechał do nich biskup i dowiedziawszy się o przykrej ich doli, wysłał do lasu wóz naładowany
żywnością, bielizną i pościelą314.
Całe gromady biedaków zatrzymywały się przy drogach i żebrały. Wiele takich osób
widział np. Stefan Medeksza w czasie swojej podróży w 1657 r.315, zaś w 1708 r. w pewnym anonimowym druku zapisano:
Chodząc po zapłociu, krzyczą,
A prawie co z gardła ryczą.
Wynieś, podaj sztuczkę chleba,
Będziesz miał zapłatę z nieba316.
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H. Bulik, op. cit., s. 221–222.
D. Defoe, op. cit., s. 57, 123, 125, 140; S. Flis, op. cit., s. 487.
B. Zahorski, op. cit., s. 59.
S. Flis, op. cit., s. 504.
D. Defoe, op. cit., s. 57, 127, 132–133, 135.
Ibidem, s. 94–95, 136–137; J. Kracik, op. cit., s. 190.
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; zob. też: idem, Pamiątki miasta Stanisławowa…, s. 169.
S. Flis, op. cit., s. 487.
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Nie zawsze pomoc docierała na czas. Niektórzy z uciekinierów byli już tak słabi
i schorowani, że nie mieli nawet siły, by podejść i wziąć podrzucaną z daleka żywność317. Wielu nie wytrzymywało napięcia, strachu i głodu. Zaczynali oni napadać i rabować, aby tylko zdobyć jakieś pożywnie. Zabijano zwierzynę, okradano szlacheckie
dwory i opustoszałe domy318.
Wśród tej grupy uciekinierów bardzo często dochodziło do zachorowań. Ludzi takich natychmiast opuszczano i zostawiono, a nikt nawet nie grzebał ich zwłok. Brak
współczucia nasilał się to tego stopnia, że nie było nawet chętnych do zaopiekowania się
sierotami, których rodzice zmarli w lesie. Niemowlaki umierały przy matkach; zdarzały
się też przypadki, że niektóre kobiety same zabijały małe dzieci przed swoją śmiercią319.
Mimo wszystko uciekinierzy nie zapominali o Bogu, w którym pokładali całą nadzieję, modląc się i w miarę możliwości uczestnicząc w zbiorowych spotkaniach. Pomagali im w tym niekiedy duchowni. Np. pastorzy z Leszna w 1709 r., mieszkając w szałasach, odprawowali nabożeństwo pod gołem niebem. 14 dzieci ochrzcili i cztery małżeństwa
skojarzyli320. Wielkim poświęceniem odznaczył się także pastor Jakub Danowski, który
podobno odwiedził w mazurskich lasach w 1710 r. tysiące chorych321.
Ciekawą opowieść o trzech mężczyznach, którzy postanowili opuścić Londyn z powodu wielce nasilającej się zarazy w 1665 r. opisał Daniel Defoe. Jeden z jego bohaterów był weteranem wojskowym, zajmującym się później piekarnictwem; jego brat, były
marynarz, wyrabiał żagle, a trzeci podróżnik trudnił się stolarką. Wyruszyli oni ze starym koniem, namiotem, strzelbą, workiem z narzędziami i wspólnie zgromadzonymi
pieniędzmi. Dzięki temu, że wyglądali jak wieśniacy udało się im, podając fałszywe
dane, zdobyć świadectwa zdrowia i opuścić miasto. Pierwszą noc przespali w namiocie
koło pewnej stodoły, gdzie dołączyła do nich inna grupa uciekinierów. Na drugi dzień
wędrowano już razem. W czasie podróży napotkali na niewielką osadę, której mieszkańcy nie chcieli pozwolić im na przejście przez nią. Wtedy były żołnierz, stosując
sprytny szantaż, wymusił dostarczenie pożywienia przez mieszkańców. W końcu rozbito obóz, stolarz wybudował szałasy i domki. Zawarta została również umowa z obywatelami miasteczka, na mocy której wędrowcy mieli nie niepokoić osady, a ci za opłatą
dostarczać żywność uchodźcom. Zaraza wciąż się rozprzestrzeniała, aż objęła wszystkie
okoliczne wioski. Z tego powodu, po pewnym czasie, ruszono dalej w podróż, choć
wędrówki po lasach stawały się coraz bardziej niebezpieczne322. Nie mieli oni jednak
D. Defoe, op. cit., s. 95; S. Flis, op. cit., s. 487, 504.
D. Defoe, op. cit., s. 139; J. Kracik, op. cit., s. 89; L. Kubala, Czarna śmierć…, s. 331–332.
319
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; S. Flis, op. cit., s. 504 (zdarzały się również porody
w czasie ucieczek dla lasów); J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…)
powiecie krotoszyńskim…, s. 236–237.
320
Kronika miasta Leszna, s. 52–53; K. Wójcicki, op. cit., s. 239 S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 51–51,
863; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 125, 135.
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żadnych zapasów ani dachu nad głową, żyli od przypadku do przypadku i cierpieli na wielkie
braki w lesie i w polu nie znajdując znikąd pomocy; powiadano, że doprowadzeni do rozpaczy sytuacją, w jakiej się znaleźli, dopuszczali się licznych aktów gwałtu w całym hrabstwie,
rabowali, kradli, rżnęli bydło itd., inni znów, skleciwszy sobie budki i szałasy przy drogach,
żebrali, i to tak natarczywie, że równało się to niemal żądaniu wsparcia […]323. Bohaterowie opowieści dostali ostatecznie pozwolenie od pewnego chłopa na zajęcie zrujnowanej chaty, gdzie mieszkali do grudnia324. Mimo że historia ta jest najprawdopodobniej
literacką fikcją, podstawowe reakcje i sposoby, dzięki którym uciekinierzy mogli przeżyć wydają się być prawdziwe i można je potraktować jako swoistą naukę dla ówczesnych mieszkańców miast o dobrym przygotowaniu się do ucieczki przed „morowym
powietrzem”.
Reasumując, można stwierdzić, że życie w szałasach, lasach i jaskiniach było niezwykle trudne. Brak miejsca do spania, odpowiedniego pożywienia, deszcz i zimno,
strach przed obcymi, poczucie zupełnego osamotnienia i często brak pomocy powodował, że tysiące ludzi nie przeżywało takich sytuacji. Skutkiem tego była duża liczba
niepogrzebanych zwłok leżących po polach i przy drogach325. Trudno dać jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy uciekając w lasy robiono to w wyniku chłodnej kalkulacji, czy też pod wpływem emocji. Jak wynika ze źródeł część osób przenosiła się do
szałasów zupełnie świadomie i bez oznak zbiorowej psychozy, inni jednak ulegali panice i nie patrząc na nic, w popłochu opuszczali swe miejsca zamieszkania.

V. „STRACH JEST NAJGROŹNIEJSZĄ ZARAZĄ”326.
STAN PSYCHICZNY I RELACJE MIĘDZYLUDZKIE
W TRAKCIE UCIECZEK PRZED EPIDEMIAMI
1. Stan psychiczny ludzi w czasie epidemii
Czas moru, czyli czas przeżywania kryzysu, wyzwalał różne stany emocjonalne.
Większość zachowań, które przedstawiają źródła, ściśle związana była z ludzkimi reakcjami na strach oraz na życie w ciągłym napięciu. Fragment niniejszy jest próbą ukazania stanów psychicznych ludzi, którzy żyli w czasie „morowego powietrza”. Przeżywali
oni różne dylematy: co robić z zarażonymi i ich zwłokami? Jak postępować wobec własnej rodziny, która umiera? Jak reagować na osoby, które próbują ukryć się przed zarazą? Jak postąpić wobec umierających z głodu i wałęsających się po lasach?
Jedną z podstawowych teorii wyjaśniających ludzkie zachowania jest teoria homeostazy. W jej świetle każdy organizm dąży do fizjologiczno–psychicznej równowagi,
323
324
325
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a ponieważ rzeczywistość wokół nie jest stała, ale ulega ciągłym zmianom, organizm
wciąż musi regulować swój stan. We współczesnych badaniach nad człowiekiem odchodzi się od zwracania uwagi tylko na jego fizjologiczne funkcjonowanie, ale ujmuje
się go holistycznie, uznając procesy psychiczne za równie ważne w utrzymania równowagi całego organizmu. W świetle tej teorii zbadanie stanów psychicznych ludzi w obliczu zagrożenia życia oraz ich reakcji wydaje się konieczne. Homeostaza realizuje się
[…] poprzez konkretne działania jednostki w jej kulturowym środowisku327. Zatem czynniki generujące zachowania ludzkie w przeważającej mierze wynikają z kulturalno–społecznych uwarunkowań, dominujących w danym okresie historycznym328. Ludzie działają również tak, jak podpowiadają im doświadczenia, które zostały zgromadzone w ich
pamięci. Doświadczenia te w dużej mierze wynikają z socjalizacji i wpływu grupy. One
to razem ze wspomnieniami podpowiadają, jak reagować w podobnych sytuacjach
i wpływają na stany psychiczne człowieka. Dołączając do tego teorię psychologii społecznej, uznać można, że większość działań ludzkich jest skutkiem tzw. uczenia się
społecznego329. Pewne czynniki wywołują też w organizmie reakcje i stany psychiczne
niezależnie od czasu, a klęski i bezpośrednie zagrożenie życia wyzwalają lęk oraz olbrzymi stres330.
Fakt zbliżania się „morowego powietrza” zawsze wywoływał przerażenie. Jean Delumeau rozróżnił tu dwa stany emocjonalne: strach (określany też jako: lęk, groza,
przerażenie) i trwogę. Według niego strach jest reakcją na zaskoczenie, na niebezpieczeństwo obce i naglące, które zagraża, jak sądzimy, przetrwaniu nas samych331. Ma ono
konkretne odzwierciedlenie w funkcjonowaniu organizmu. Strach odnosi się w głównej mierze do rzeczy i sytuacji znanych, a ludzie w tym przypadku zdają sobie sprawę
z tego, czego się boją332. Może on dotyczyć zarówno indywidualnych przypadków, jak
i całej zbiorowości. Podstawowymi reakcjami na strach (lęk) w tłumie są: łatwość ulegania wpływom, bezwzględny charakter sądów, szybkość szerzenia się emocji, osłabienie albo
utrata zmysłu krytycznego, zmniejszenie lub zanik poczucia odpowiedzialności osobistej333
oraz zmienność emocjonalna334.
Drugim stanem jest odczuwanie trwogi. Dotyczy ona rzeczy nieznanych, niezidentyfikowanych i powoduje przez to poczucie braku bezpieczeństwa335. Niebagatelną rolę odgrywa
J. Banaszkiewicz, op. cit., s. 112.
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wtedy wyobraźnia, a więc przyczyna trwogi bardziej tkwi w jednostce niż w rzeczywistości,
która ją otacza, a czas jej trwania nie jest, jak w przypadku strachu, ograniczony do momentu
zniknięcia zagrożenia336. Odczuwanie trwogi mobilizuje do działania, ale zbyt długi niepokój wytwarza poczucie dezorientacji, braku bezpieczeństwa, opuszczenia, uruchamia
w większym stopniu wyobraźnię oraz agresję; reakcja na sytuację kryzysową zakorzeniona
jest również we wspomnieniach337. Inni autorzy odróżniają strach od lęku. Według nich
ten pierwszy powstaje wtedy, kiedy człowiek ma do czynienia z realną, niebezpieczną sytuacją, a lęk odczuwa się, gdy nie można zidentyfikować zagrożenia338. Na potrzebę tej
pracy przyjęłam rozróżnienie stanów lękowych zaproponowane przez Jeana Delumeau.
Lęk, strach czy trwoga odczuwane są często w sytuacjach zagrażających życiu. Tym
odczuciom zawsze towarzyszy stres. Powstaje on w przypadku każdego zakłócenia bądź
zagrożenia wewnętrznej równowagi organizmu. Jeśli stres wywołuje poczucie zagrożenia, człowiek uruchamia reakcje obronne i wtedy momentalnie uaktywnia się
tzw. GAS, czyli mechanizmy adaptacyjne, ale po długotrwałym stresie może dojść do
poważnych zaburzeń psychicznych339.
Od powietrza, głodu, ognia i wojny, chroń nas Panie. W tej krótkiej, popularnej modlitwie można dostrzec, jak wielki strach wywoływali jeźdźcy Apokalipsy. Wielkim lękiem napawała dżuma, jej nagłość i brzydota, tak przecząca ars bene moriendi340. W zależności od czasu trwania epidemii i miejsca, do którego uciekali ludzie, znajdowali się
oni w różnych stanach psychicznych. O tych, którzy wyjechali daleko od zarazy nie
ma zbyt wielu informacji. W tym przypadku można próbować badać jedynie ich reakcje na zbliżenie się dżumy. Traumę przeżywali natomiast ci, którzy w trakcie klęski
obracali się wokół śmierci. W bardzo wyraźny sposób epidemię opisują np. karmelitanki czy karmelici bosi, ukazują wiele zachowań i reakcji ludzkich w czasie moru. Z jednej strony, można tłumaczyć to konwencją klasztornych kronik. Przypisywanie sobie
cierpień i pokorne ich znoszenie było przecież cechą charakterystyczną dla ówczesnych pobożnych, świątobliwych i oddanych Bogu ludzi. Z drugiej jednak strony, w grę
wchodziły również procesy zapamiętywania różnych wydarzeń. Według jednej z teorii
psychologii poznania do głównych czynników tkwiących w jednostce, które wpływają na
zapamiętywanie, należą poziom pobudzenia emocjonalnego oraz zgodność materiału

Ibidem, s. 20.
Ibidem, s. 21–24; Trzeba również pamiętać, że agresja to zachowanie, a nie emocja, tak jak złość.
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D. t. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, op. cit., 489, 495–496.
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z własnymi schematami poznawczymi341. Inni, których epidemia nie dotknęła osobiście
i nie zmarł nikt z ich bliskiego otoczenia, dżumę opisują inaczej. Np. Samuel Pepys,
który żył w czasach, kiedy w 1665 r. „czarna śmierć” nawiedziła Londyn, obawiał się
epidemii i przeniósł się wraz z żoną na wieś. Często jeździł do miasta i widział paniczną
ucieczkę setek ludzi oraz leżące na ulicach trupy zadżumionych. Czytając jego dziennik odnosi się jednak wrażenie, że dżuma była gdzieś obok niego, na tyle odległa od
jego świadomości, że prawie go nie dotyczyła i nie uniemożliwiała mu wykonywania
codziennych obowiązków342.
W czasie trwania moru wszyscy żyli w stanie zagrożenia. Początkowo ludzie musieli zmierzyć się z pogłoską o zbliżającej się zarazie, a każdej informacji tego typu sprzyja:
lęk, uogólniona niepewność, łatwowierność i zależność własnych losów od prawdziwości
pogłoski343. Wszystkie te elementy obecne były w świadomości tych, którzy doświadczyli „morowego powietrza”. Potrzebę posiadania informacji o stopniu rozszerzania się
dżumy widać np. w listach Jadwigi Rafałowiczówny do Elżbiety Sieniawskiej. Skrupulatnie odnotowywała ona wszystkie wieści o zagrożeniu w 1719 r., przekazując krążące
na ten temat plotki. W liście z 27 lipca 1719 r. zapisała np.: Nie może nic być straszniejszego jako to, co WMM Pani moja Dobrodziejka pisałaś, że powietrze zaczyna grasować na
Wołyniu i Podolu344. W sierpniu tegoż roku zauważyła natomiast, że niesłychane straszne
rzeczy powiadano o tym powietrzu we Lwowie345. Przez kilka miesięcy Rafałowiczówna
żyła, podobnie jak i cała Warszawa, wieściami napływającymi z różnych miejscowości.
Plotki bywały różne, jednego dnia pisała ona (dziękując Bogu), że zaraza uśmierzała
się, kilka dni później, że epidemia jednak ciągle grasuje po kraju346.
Pierwszymi reakcjami na wiadomości o szerzącej się zarazie były: strach i niedowierzanie. Ludzie nie chcieli dopuścić do swojej świadomości faktu, że możliwe jest pojawienie się choroby w ich miejscowości, nawet wtedy, kiedy wiadomo było, że epidemia
panuje już w całym regionie lub kraju. Widać to dobrze m.in. w reakcjach niektórych
władz, które długo nie ogłaszały stanu klęski347. W Nowym Sączu kiedy jeszcze 5 sierpnia 1652 roku było miasto zupełnie spokojne a Sandeczanie, pocieszając się, wmawiali w siebie, że może miasto zaraza ochroni, skoro je dotąd ochrania, dawno już nawiedziwszy inne
miasta — cieszyli się zdrowym położeniem wśród miernych wzgórz i czystych rzek — sądzili, że zaraza o wzgórza się rozbije lub wsiąknie w wilgoci. Aliści w wilię św. Wawrzyńca,
9 sierpnia 1652 r., wybuchła zaraza i nikt nie dufał sobie dłużej348. Działały tu zatem podstawowe mechanizmy obronne, takie jak wypieranie i zaprzeczanie. Pierwszy z nich
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Ibidem.
Ibidem, s. 214, 215–221; 231–235.
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J. Sygański, op. cit., t. 1, s. 85.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 70

11.12.2014 15:26

„Pomiędzy nadzieją a trwogą”. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami…

71

polega na niedopuszczeniu do świadomości bolesnych i przykrych myśli, drugi natomiast broni psychikę przed nieprzyjemną rzeczywistością, przez co powoduje odmowę
jej dostrzeżenia349.
Mimo reakcji obronnych w ludziach narastał strach i przerażenie. Jadwiga Rafałowiczówna w 1719 r. opisywała strach swój i innych mieszkańców: Tu nas coraz trwoga
się wznieca między ludźmi350. Nie ma słów, które bym wyrazić mogła jako się turbuję, że się
to powietrze zbliża ku Warszawie, bo się niewymownie boję, aby i WMP Pani mojej Dobrodziejce wstrętu jej bytności nie uczyniło…351.
Strach potęgowały niezwykłe historie. Przekazywano sobie np. wiadomości o pojawiających się zjawach, które unosiły się w powietrzu, o znakach widocznych w chmurach. Miasta miał opanować Szatan i grzeszne pokusy352. Strach owocował różnymi
zachowaniami. Ludzie udawali się do wróżek, stawiali horoskopy, wierzyli, że ochronią
ich noszone amulety. Według Daniela Defoe wpływom magów i jasnowidzów ulegała
głównie biedota353, a poważniej myśląca część mieszkańców zachowywała się inaczej. Rząd
zachęcał ich do pobożności i wyznaczał wspólne modły oraz dni postów i pokuty354. Zaczynały się zbiorowe nabożeństwa, procesje, powszechny udział w sakramencie spowiedzi.
Następował ogólny wzrost wiary w nadprzyrodzone interwencje. I choć próbowano
nawoływać do spokoju, jako jednego ze skuteczniejszych sposobów obronnych przed
zachorowaniem, strach i tak opanowywał ludzi355.
Kiedy zaraza docierała do miasta i zaczynano umierać, w dalszym ciągu można było
znaleźć osoby, które zaprzeczały wiadomościom o chorujących mieszkańcach i nadal
sądziły, że niewielkie ogniska choroby nie przekształcą się w epidemię. Świadomość
rzeczywistego zagrożenia docierała do nich dopiero wtedy, gdy choroba zaczynała dotykać nie tylko biedotę, ale również bogatszych i znanych ludzi356. Wielu jednak dalej
wypierało ze świadomości fakt rozpoczynającej się zarazy, wskazując na tych, którzy
wyzdrowieli, twierdząc, że to nie może być dżuma, skoro nie wszyscy umierają357. Przekonywały ich dopiero wozy pełne trupów. Na ich widok podnosił się krzyk i lament.
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Takie przerażenie ogarnęło np. mieszkańców Żółkwi w 1651 r., gdy zwiększała się liczba
wywożonych zwłok358.
Największa histeria ogarniała jednak ludzi wtedy, gdy na „morowe powietrze”
zmarł ktoś z ich najbliższych. Kiedy w 1586 r. w Poznaniu nagła śmierć zabrała jednego
z jezuitów, z powodu tak niespodziewanego wydarzenia na kolegium padł blady strach, aby
więc nieszczęsna epidemia nie zatoczyła szerszych kręgów, uradzono, by jeszcze tej samej
nocy po głośnym odmówieniu litanii wyprawić na wieś kilku braci. Strach w takich momentach uruchamiał mechanizm obronny — ucieczkę z miejsca zagrożenia. Kroniki
jezuitów nie opisują niestety emocjonalnych przeżyć tych braci, którzy zdecydowali się
na opuszczenie klasztoru359.
Zastanawia, dlaczego ludzie tak długo nie chcieli uwierzyć w groźne niebezpieczeństwo. Na działające mechanizmy obronne mogło nakładać się zwykłe tu przyzwyczajenie, gdyż, jak już wspomniano, wielkie epidemie powracały co kilka lub kilkanaście lat, a endemiczne występowanie chorób zakaźnych było częstym zjawiskiem.
Niewielka liczba śmiertelnych przypadków dawała nadzieję na to, że zaraza nie wybuchnie na większą skalę. Zaprzeczać w rzeczywistości można było tylko do czasu.
W pewnym momencie prawda okazywała się wyraźniejsza i wyzwalała inne reakcje.
Miasto zaczynały opuszczać setki ludzi.
Gdy epidemia się rozszerzała, odczuwano coraz większy strach. Zaraza nie była już
wtedy tylko plotką, stawała się realnym zagrożeniem i trzeba było się z nią zmierzyć.
I tak naprawdę dopiero wtedy odczuwano prawdziwy lęk przed śmiercią. Ci, co pozostali w mieście, stawali się świadkami cierpień setek osób lub sami padali ofiarą moru.
Lęk przed zarażeniem się towarzyszył też ludziom wyjeżdżającym z miasta. Droga mogła przecież okazać się niebezpieczna, gdyż w lasach przebywali zapowietrzeni. Ci natomiast, którzy już wyjechali, z wielką uwagą nasłuchiwali wieści płynących z ich miast
i wsi, obawiając się o swe mienie i rozszerzenie się moru360.
Żadne zachęty medyków do zachowania spokoju wtedy już nie pomagały. Lekarze
twierdzili bowiem, że łatwiej uniknie się zachorowania, jeśli utrzyma się dobry nastrój361. W ludziach wzrastała nieufność. Chodzili ostrożnie, przezornie, jakby wymierzali
każdy krok, rozglądając się podejrzliwie, spiesząc się i zarazem jakby wahając w niepewności, zewsząd bowiem mógł im zagrażać śmiertelny cios362. Panowało poczucie osamotnienia. Stała możliwość zachorowania i śmierci stwarzała konieczność życia bez planów.
W tym czasie wyraźnie kształtowały się dwie postawy. Jedni szukali wybawienia u Boga,
uczestniczyli w nabożeństwach i pielgrzymkach, składali śluby itp.363, drudzy natomiast
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poświęcali resztę życia uciechom, oddając się szalonej i bezgranicznej rozpuście i trwoniąc
w ciągu dni paru olbrzymie fortuny364. Gdy np. w 1555 r. w Krakowie wybuchła epidemia, wielu patrycjuszy wyjechało na wieś do swoich folwarków, gdzie wszelkimi zabawami uprzyjemniali sobie życie, by nie myśleć o tej strasznej śmierci365.
Im dłużej trwała epidemia, tym trudniej można było znieść panującą wokół atmosferę.
A jeżeli się kto uchronił od tej siły zła, ten z obawy przed śmiercią, ze strachu gorszego od samej
śmierci potysiąckroć umierał366. W oczach ludzi czaiło się przerażenie, wszędzie panowała
żałoba i śmierć, którym towarzyszył głód367. Rozmów inszych nie masz, tylko ten umarł, ten
choruje, u tego tyle umarło368. Zmieniało się nawet postrzeganie czasu: a jeden tydzień zdaje
się być pół rokiem369. Ludzie obojętnieli, nie dbali o ubiór, stawali się nieostrożni, byli przygnębieni, przeżywali załamania psychiczne, a nawet popełniali samobójstwa. Temu wszystkiemu towarzyszył strach przed kontaktami z innymi, potęgowany przez plotki o zarażonych i coraz gwałtowniejsze poszukiwanie winnych powstania tak wielkiej zarazy370.
Życie w ciągłym zagrożeniu powodowało zachwianie równowagi ludzkiego organizmu. Zmiany stanów psychicznych, od emocjonalnego pobudzenia, do zobojętnienia,
pod wpływem długotrwałego stresu tłumaczy psychologia zaburzeń. Pierwsze stadium
nazwane zostało: alarm i mobilizacja. Człowiek w tym czasie odczuwa wzrost napięcia
i podwyższoną wrażliwość. Stara się przeciwdziałać zagrożeniu poprzez osłonę siebie
lub zniwelowanie niebezpieczeństwa. Jeśli trudna sytuacja trwa nadal, na krótki czas
dochodzi do adaptacji i przystosowania do życia w stresie. Na tym etapie ludzie chronią siebie i często trzymają się utartych schematów obronnych. Po zbyt długim stresie
następuje wyczerpanie organizmu. Wypracowane schematy adaptacyjne okazują się
niewystarczające. Osoba taka często zaczyna stosować obronę, wykorzystując zbyt
duże środki, a nawet zaczyna używać przemocy. Długotrwały i ciężki stres może prowadzić w dalszej kolejności do zmian w postrzeganiu rzeczywistości, dezorganizacji myśli,
aż po urojenia psychiczne, halucynacje i apatię371. Skutkiem tego mogą być zaburzenia
stresu ostrego lub tzw. zespół stresu pourazowego (PTSD), różniące się nasileniem
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i czasem trwania objawów. Są nimi ciągłe wspomnienia dramatycznych przeżyć, lęki,
złudzenia, sny, w których pojawiają się obrazy z trudnej przeszłości. Ponadto unika się
rozmów na ten temat, miejsc i wszystkich rzeczy przypominających traumę372.
Podczas epidemii zarówno w mieście, jak też w czasie ucieczek wiele osób przez
długi czas żyło w niebezpieczeństwie, odczuwało zatem ciągły i wielki stres. Niezależnie
od epoki i kultury reakcje na strach i zagrożenie życia były i są podobne373. Każda choroba nasuwała w pierwszej chwili myśl o zapowietrzeniu się. Reakcja ludzi na zwykłą
gorączkę czy ból serca przypominała histerię374. Gdy Stefan Medeksza jadąc w 1657 r.
przez zapowietrzone tereny nagle źle się poczuł, zapisał ze strachem: zadrżała na mnie
skóra, tylko przychodziło wyglądać, póki się co większego nie pokaże375. Podobnie o swoim
zarażeniu przekonany był ksiądz Świątecki z Tęczynka, kiedy w czasie pogrzebu zmarłej na dżumę kobiety zaczęło boleć go serce376. W 1655 r., w czasie jednej ze swoich
podróży, rozchorowały się karmelitanki krakowskie. Kiedy umarła jedna z sióstr, reszta
przeżyła ogromny stres. Przez wiele godzin zakonnice siedziały obwinięte w koce oczekując, czy mdłości, które miały, przejdą im i czy okaże się, że wszystkie dotknęła zaraza.
Po pewnym czasie poczuły się lepiej i poszły spać, jednak całą noc jedna z nich czuwała, pilnując, czy żadna z jej towarzyszek nie umiera377. Zupełnie inaczej zachowywali się
natomiast ci, którzy przeszli dżumę i nie zmarli, byli oni spokojni i pewni siebie378.

2. Relacje międzyludzkie w czasie ucieczek przed epidemiami
Najbardziej charakterystycznym zachowaniem w czasie moru było zrywanie więzi
międzyludzkich. Strach przed rozprzestrzeniającą się epidemią i możliwością zarażenia
się nawet w trakcie rozmowy z drugim człowiekiem, przyczyniał się do unikania kontaktów z ludźmi379.
Dwie postawy, które wtedy dominowały: religijna i hedonistyczna, miały swoje
bezpośrednie przełożenie na funkcjonowanie relacji. Każda klęska doprowadza do rozpadu człowieka przeciętnego. Nie daje mu racji bytu, domaga się wyrazistości, jasności. Piętnuje lub wynosi na piedestały. Nie pozwala powiedzieć: „mnie to nie dotyczy”.
Nakazuje wybierać pomiędzy byciem bohaterem a tchórzem. Ludzie w czasie epidemii

Ibidem, s. 222–223; M. Lis–Turlejska, op. cit., s. 16–19.
J. Kracik, op. cit., s. 214.
374
A. Manzoni, op. cit., s. 806–811; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 218.
375
S. F. Medeksza, op. cit., s. 31.
376
W. Smoczyński, op. cit., s. 73.
377
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 94–95.
378
A. Manzoni, op. cit., s. 814.
379
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 52–53; L. Gąsiorowski,
op. cit., t. 2, s. 94; M. Jaszczuk, op. cit., s. 36; T. Józefowicz, op. cit., s. 140; A. Karpiński, W walce…,
s. 233; J. Kracik, op. cit., s. 214; J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 220, 218, 224; L. Kubala,
Czarna śmierć…, s. 331.
372
373

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 74

11.12.2014 15:26

„Pomiędzy nadzieją a trwogą”. Życie codzienne w czasie ucieczek przed epidemiami…

75

albo stawali się wrażliwi na czyjeś nieszczęście, udzielając pomocy innym, albo zupełnie znieczuleni, przechodzili obojętnie obok czyjejś tragedii.
Niektóre z bogatszych osób opuszczających dom interesowały się sytuacją w zapowietrzonym, rodzinnym mieście i jeśli miały wystarczająco dużo środków finansowych,
ofiarowywały darowizny i inne zapomogi. Inni musieli niekiedy płacić specjalne podatki przed wyjazdem, ponieważ władze obawiając się, że nie poradzą sobie finansowo,
opodatkowały wyjeżdżających380.
Oprócz ucieczek w grupach niektórzy ludzie wybierali ochronę wyłącznie samego
siebie. Ociec, matka swych dzieci, mąż żony, żona męża się chroni, i od niego stroni381. Źródła opisują zatem zrywanie podstawowych więzi społecznych, jakie tworzą się w rodzinie. Zadżumionych zostawiano zupełnie samych, a czasem wystarczyło nawet podejrzenie, że ktoś z bliskich miał kontakt z zapowietrzonym, by familia skazywała go na
wygnanie382. Z drugiej strony znane są przypadki, w których opiekowano się zadżumionymi, dbając szczególnie o dostarczenie chorym jedzenia383. Przykładem może być tu
historia pewnego rymarza krakowskiego. Uciekł on z Krakowa w 1710 r. razem ze swoją rodziną oraz służbą. Przyjęli ich gospodarze w jednym z dworów w Branicach. Gdy
w trakcie pobytu zmarł na dżumę jeden z czeladników, pogrzebano w ukryciu jego
ciało. Wyszło to jednak na jaw i wszyscy uciekinierzy zostali wygnani. W tym momencie zainteresował się nimi syn owego rymarza z pierwszego małżeństwa, niejaki Maciej
Brąglewicz, pleban w Regulicach. W polu, gdzie przebywali uchodźcy, umarła żona
rymarza (macocha księdza Brąglewicza), osierocając dwie małe córeczki, a jego ojciec
zachorował. Duchowny pojechał po rodzinę i zabrał ją ze sobą. Ponieważ jednak rymarz umarł, służącą z dziećmi ksiądz umieścił w budzie, w której zmarła jeszcze jedna
z dziewczynek384.
Poza relacjami rodzinnymi na próbę wystawione były także inne więzi społeczne.
Wielu ludzi w czasie ucieczek z miasta unikało siebie nawzajem385, szukając ratunku
w samotnych wędrówkach. Częściej jednak uciekający łączyli się w grupy. Jednym
z wyjaśnień tego zjawiska może być teoria psychologiczna, według której w sytuacjach
niepewnych, do jakich bez wątpienia można zaliczyć czas moru, ludzie są bardziej
skłonni do przebywania w grupach386.
Problemem, z jakim spotykali się uciekinierzy, były reakcje postronnych mieszkańców wsi i miasteczek. Oni najbardziej obawiali się przybywających do nich obcych
D. Defoe, op. cit., s. 88; A. Karpiński, Biedota…, s. 104; idem, Opieka nad chorymi…, s. 227.
J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 220.
382
D. Defoe, op. cit., s. 50–51, 109; J. Delumeau, op. cit., s. 111; S. Flis, op. cit., s. 504; Z. Klukowski, Opis dżumy…, s. 5; J. Kracik, op. cit., s. 74–76; A. Manzoni, op. cit., s. 795; W. Smoczyński,
op. cit., s. 88.
383
D. Defoe, op. cit., s. 100–103; A. Karpiński, W walce…, s. 233.
384
W. Smoczyński, op. cit., s. 84–86.
385
Pamiętnik do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 210.
386
D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, op. cit., s. 623–624.
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osób. Strach przed zarażeniem się był czasem tak duży, że nie chciano przyjmować
nikogo, nawet z niezapowietrzonych terenów. Przeor poznańskich karmelitów bosych
nie mógł np. w 1625 r. znaleźć schronienia, gdyż główną przyczyną był nadmierny,
a wręcz nieumiarkowany lęk magnatów przed zarazą. Obawiali się jej tak dalece, że nie
mieli odwagi przyjąć nikogo, choćby nawet przybył z okolic wolnych od jakiegokolwiek podejrzenia o występowanie morowego powietrza387. Problemy miały również karmelitanki
krakowskie. Gdy w 1620 r. wędrowały lasem do posiadłości swojej dobrodziejki Katarzyny Ligęziny, ludzie których spotykały, tak bardzo się ich bali, że nawet szczuli je
psami. Wszyscy okoliczni chłopi unikali też sióstr, myśląc że infekcje, na które cierpiały zakonnice są oznaką ich zapowietrzenia388.
Największe obawy budzili ludzie o niskim statusie społecznym i ekonomicznym,
szczególnie tacy, dla których schronienie stanowiły lasy i pola. Często władze lokalne
wydawały zakazy kontaktowania się z takimi przybyszami i ich przyjmowania389. Biedaków próbujących schronić się w różnych wsiach i miasteczkach witały też często strzały, dochodziło nawet do zabójstw390. Z perspektywy osób pochodzących z wyższych
stanów obawy przed tułającymi się nędzarzami wydawały się niekiedy uzasadnione,
skoro ksiądz Świątecki zapisał w 1710 r.: Ostrożności trzeba bardzo wielkiej, ile między
prostym ludem, bo gdy widzą, że kto umiera, lękają się i strzegą, a gdy innych widzą, choć
przez kilka dni zdrowych, już nie wierzą o powietrzu, jako owe ptaszęta na lep ulatując wracają się391. Do domów nie przyjmowano również ludzi, którzy mieli styczność z zapowietrzonymi.
Typową reakcją w stosunku do obcych był zawsze strach i początkowo — odmowa
pomocy. Ostrożność zachowywali też uchodźcy, którzy wierzyli, że dzięki izolacji
ochronią się od zarażenia. Działały więc wtedy ze zdwojoną siłą podziały: my/oni, swoi/
obcy392. Jeśli decydowano się na rozmowy, to zawsze prowadzone były one na odległość. Ci, którzy walczyli o przeżycie, używali w nich wielu argumentów, aby uzyskać
potrzebną pomoc. Rzeczą charakterystyczną było np. to, że w pierwszych tygodniach
epidemii ludzie często opierali się na słownych zapewnieniach, iż przybysze są na pewno zdrowi393.
Największym problemem było pojawienie się dżumy wśród członków migrującej
grupy. W takiej sytuacji od razu stawiano budę dla chorej osoby i oddzielano ją od
reszty. Kilka takich zachorowań zdarzyło się wśród gości księdza Świąteckiego — od
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 31; zob. też: Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 380,
396.
388
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 26–28; J. Kracik, op. cit., s. 182.
389
S. Chodyński, op. cit., s. 48–49, 56–57; D. Defoe, op. cit., s. 94–95; J. Kracik, op. cit., s. 191;
A. Komoniecki, op. cit., s. 314; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 1016.
390
J. Delumeau, op. cit., s. 108; A. Karpiński, Biedota…, s. 89; J. Kracik, op. cit., s. 191.
391
W. Smoczyński, op. cit., s. 83; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 127–140.
392
M. Dymkowski, op. cit., s. 35.
393
D. Defoe, op. cit., s. 125, 129, 134, 139.
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razu odsunięto ich od pozostałych przybyszów. Pierwsza na dżumę zapadła jedna ze
służących. Kobieta ta nie miała jednak nawet siły, aby przejść sama do izolatorium394.
Jej pracodawcy chcieli komuś zapłacić, aby ją tam zaprowadził, lecz ksiądz Świątecki
zapisał: gdy nikt nie chciał, skoczyłem i wziąłem kij, perswadując aby o kiju wyszła, inaczej
ja bym był musiał prowadzić. Wyszła tedy o kiju, przy ścianie trzymając się, ledwo co uszła
jak ostatni węgieł, padła i Bogu ducha oddała395. Podobną izolację musiały przejść wszystkie osoby, które zaraziły się dżumą — większa część z nich nie przeżyła396.
W podobny sposób, a niekiedy nawet okrutniej, postępowano z ludźmi z niższych
warstw społecznych. Wspomniany już ksiądz Świątecki, który dosyć dobrze traktował
gości, jednego ze swoich pachołków, u którego podejrzewał chorobę, wygnał na cmentarz, aby w razie jego śmierci nie musiał daleko jeździć z jego zwłokami (!)397. Gdy
przestraszył się, że zaraziła się jego gospodyni, sam z kolei przyznał: Prawda, żem ją był
wygnał w pole do budy, to jest gwałtem wielkim, bo nie chciała iść w pole398. Natomiast
kiedy w 1653 r. dżuma dosięgła rodzinę chłopa należącego do Macieja Vorbek–Lettowa, ukrywającego się w swoim majątku w Suderwach, kazał on chałupę zamknąć […]
a pozostałym [chłopom] do lasu [się] wyprowadzić399. Jeszcze okrutniej wobec chorych
postępowali wałęsający się po lesie uchodźcy: a jeżeli który zachorował, chociaż nie na
dżumę, jako nazywano wtedy [1770 r.] to powietrze, wszyscy go zaraz opuszczali, a on
musiał z głodu nędznie umierać400.
Istotną sprawą dla wszystkich było pogrzebanie zwłok zadżumionego, przy czym
i tu widoczny był rozpad więzi społecznych. Gdy mór rozszerzał się na znaczną skalę,
na rytualne i obrzędowe pogrzeby nikt nie miał już czasu. Niekiedy pochówki stawały
się problematyczne, ponieważ niewielu miało odwagę dotknąć zwłok zapowietrzonego. W pewnym momencie górę brał zdrowy rozsądek i strach — epidemia mogła się
przez to nasilić401. W grupie uciekających ludzi na godniejszy pochówek częściej mogli liczyć tylko ci, którzy wyjeżdżali razem ze swoimi rodzinami lub należeli do zgromadzenia zakonnego. Im wyższą pozycję zajmował zmarły za życia, tym prędzej mógł
liczyć na przyzwoity pogrzeb. Z sytuacją, w której nikt nie chciał pogrzebać ofiary
dżumy spotkał się m.in. ksiądz Świątecki. Pierwszą z nich była wspomniana już służąca państwa Królików. Ci, u których pracowała, nie zadbali o jej pochówek. Z polecenia duchownego grabarz wykopał zatem dla niej dół w polu, ale nie odważył się
W. Smoczyński, op. cit., s. 50–51.
Ibidem, s. 52.
396
Ibidem, s. 57–58; 63–64; 68–69. W odosobnionych szałasach lokowano też chore karmelitanki
poznańskie Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 165–166.
397
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 79.
398
Ibidem, s. 83; zob. też: J. Kracik, op. cit., s. 187; W. Smoczyński, op. cit., s. 85.
399
M. Vorbek–Lettow, op. cit., s. 211; zob. też: A. Komoniecki, op. cit., s. 438.
400
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 82.
401
J. Delumeau, op. cit., s. 112–113; J. Kracik, op. cit., s. 192, 218–219; J. I. Kraszewski, Notatki
lekarza…, s. 220.
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dotknąć ciała zadżumionej. Jej zwłoki przewiózł na saniach i zakopał sam proboszcz402.
Kilka dni później zachorowała i umarła 18–letnia siostrzenica pani Królikowej. W jej
pogrzebie nikt księdzu nie chciał pomóc. Przy kolejnym pochówku nic nie dało nawet
ofiarowanie pracownikowi 30 kubków wódki403. Czasem świadomość, że nie można
liczyć na niczyje miłosierdzie doprowadzało do tego, że ludzie sami sporządzali sobie
trumny i wykopywali groby404. Niewielu było też takich, którzy chcieli chować ciała
ludzi w lasach i polach.
Innym przykładem obrazującym pękanie więzi międzyludzkich było poszukiwanie
domniemanych sprawców szerzenia się moru. Identyfikowano ich bardzo szybko. Uważano, że byli nimi podróżujący kupcy, włóczędzy lub zupełnie niewinni ludzie, padający
ofiarą zbiorowej histerii i psychozy; wszyscy ci, którzy byli obcy i inni, czyli Żydzi, grabarze, Rusini, Tatarzy, czarownice lub żebraczki. W mniemaniu ludzi Żydzi przewozili zapowietrzone towary, co w rzeczywistości czasem się zdarzało. Nie robili tego jednak
celowo, jak uważali niekiedy mieszkańcy miast. Poza tym oskarżyciele sądzili, że zatruwali oni studnie lub sprzedawali trucizny. Podejrzanych wypędzano; dochodziło też do
ich pogromów. Czarownice miały z kolei rzucać złe czary, a grabarze zabierać rzeczy
zadżumionym, a nawet smarować ich mózgami różne pomieszczenia, by podtrzymywać
zarazę i zwiększać swoje zyski. Stąd brały się procesy przeciwko tzw. mazaczom405. Podczas jednego z nich w Lublinie, w 1711 r., oskarżono trzech grabarzy o rozmyślne szerzenie w celach zysku zarazy morowej za pomocą maści, przyrządzonej z mózgów i jelit ludzi,
zmarłych na dżumę406. Sprawa toczyła się przed sądem wójtowskim. Świadkowie opowiadali niestworzone historie o działalności tych ludzi. Pod wpływem tortur obwinieni
przyznali się i choć przed śmiercią odwołali swoje zeznania, zostali straceni407.
Mimo licznych przykładów pokazujących rozpad więzi społecznych odnaleźć można też ludzi gotowych na różne poświęcenia. Jednym z nich był wielokrotnie wspominany już ksiądz Krzysztof Świątecki z Tęczynka, który m.in. spowiadał zadżumionych
oraz grzebał ich zwłoki. Wielu innych duchownych podróżowało po lasach i wsiach
W. Smoczyński, op. cit., s. 53–54
Ibidem, s. 58–62; 69–72.
404
S. Flis, op. cit., s. 505.
405
B. Baranowski, op. cit., s. 245; J. Charytoniuk, op. cit., s. 39; J. Delumeau, op. cit., s. 126–130;
257–262; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 1, s. 82, 85, 194;
L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 85–86; M. Jaszczuk, op. cit., s. 37; A. Karpiński, W walce…, s. 263–
268; J. Kracik, op. cit., s. 54–56; Kronika miasta Leszna, op. cit., s. 51; L. Kubala, Czarna śmierć…,
s. 330, 332; A. Manzoni, op. cit., s. 770–774, 780–787, 836–837, 853, 856; S. Wrzesiński, op. cit.,
s. 25–53.
406
Z. Klukowski, Sprawa o szerzeniu dżumy w Lublinie w r. 1711, „Archiwum Historii Medycyny”,
t. 6, 1927, s. 13.
407
Ibidem, s. 12–21; zob. też: A. Michalski, Epidemie dżumy na ziemiach księstwa klewańskiego książąt
Czartoryskich, w: Epidemie w Polsce od czasów najdawniejszych po czasy współczesne, Kraków 2005,
s. 266.
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udzielając sakramentów, rozwożąc żywność i chowając umarłych408. Byli również liczni
bohaterowie bezimienni, niezapisani w kartach kronik i pamiętników, którzy karmili
wędrujących po lasach biedaków i opiekowali się chorymi409. Heroicznymi zachowaniami odznaczali się też niekiedy zadżumieni, którzy nie chcąc narazić swej rodziny,
sami od niej odchodzili i umierali w samotności. W takich czasach zdarzała się nawet
wielka miłość, o czym świadczy np. legenda o młodym Włochu, który w końcu
XVI wieku poświęcił się opiece nad „zapowietrzoną” polską kochanką410.
Ludzie próbujący uciekać przed zarazą doskonale zdawali sobie sprawę z niebezpieczeństwa „morowego powietrza”, znali jego skutki i wiedzieli, czym grozi przebywanie
na zarażonym terenie. Dżuma owiana była również pewną tajemnicą. Jeżeli miała się
ona brać z powietrza, to znaczy że zagrażała w każdym miejscu i o każdej porze. W tak
trudnym czasie zaburzającym normalne funkcjonowanie, wielu nie wytrzymywało presji, popadało we frustracje, apatię, zniechęcenie. Ludzie unikali się i byli agresywni,
chcąc usunąć przeszkody w zaspokojeniu podstawowej potrzeby, tzn. bezpieczeństwa.
Poza tym następowała fala poszukiwań kozłów ofiarnych. Stawali się nimi ludzie najbardziej różniący się od innych. Na wszystkie osoby patrzono przez pryzmat stereotypów, powodujących zawsze postępowanie zgodnie z utartymi schematami, upraszczającymi rzeczywistość411. Wpływ na to musiała mieć również tzw. zasada dowodu
społecznego, mówiąca, że: „o tym co jest poprawne, decydujemy przez odwołanie się do
tego, co myślą na ten temat inni ludzie412. W niemałym stopniu nakładało się na to odczuwanie wielkiej trwogi, skoro wyobraźnia podpowiadała ludziom szukanie winnych
wśród grabarzy, oskarżanych o smarowanie mózgiem zarażanych trupów drzwi domostw. Czy jednak jest możliwe, żeby wszystkie relacje między ludźmi w czasie ucieczek przed epidemiami wynikały wyłącznie z uczenia się społecznego? Część zjawisk
można wyjaśnić tą teorią. Do tego dochodzą oczywiście stałe dla psychiki ludzkiej reakcje na zagrożenie zdrowia i życia, jakim jest np. ucieczka od niebezpieczeństwa.
W czasie zarazy ludzie nie tylko masowo opuszczali miasta, ale również podczas owych
ucieczek unikali siebie nawzajem. Podejrzanie patrzono na każdego obcego, a częstą
reakcją było niedopuszczenie go do danej grupy lub miasta. Stosowano zatem podstawowy mechanizm obronny, czyli oddalenie od siebie problemu. Natomiast elementami uczenia się społecznego były wszelkie konkretne sposoby organizacji takich
Dzięki dokładnym zapiskom najwięcej wiadomo o jezuitach udzielających pomocy zadżumionym; zob.: L. Grzebień, Jezuici…, s. 250–255; J. I. Kraszewski, Wilno od jego początków…, t. 1, s. 39–
40; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 51–52, 127, 345, 814, 913–914, 1077–1078.
409
Dziennik Samuela Pepysa, t. 1, s. 396; S. Flis, op. cit., s. 500, 505; A. Karpiński, Opieka nad chorymi…, s. 242; Z. Klukowski, Opis dżumy…, s. 5; J. Kracik, op. cit., s. 77–78; A. Wyrobisz, op. cit.,
s. 209.
410
Ł. Charewiczowa, s. 46; J. Kracik, op. cit., s. 78.
411
D. T. Kenrick, S. L. Neuberg, R. B. Cialdini, op. cit., s. 495–496, 501–502, 546, 566–567, 571,
576–579.
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R. Cialdini, Wywieranie wpływu na ludzi…, s. 113.
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ucieczek i reakcji na epidemię. Według ówczesnych standardów ludzie wierzyli w karzącą rękę Boga i wypełniali religijne czynności, mogące ich ocalić. Wzywali Matkę Boską
i świętych, uczestniczyli w pielgrzymkach. Znanymi sobie sposobami próbowali leczyć
chorych, stawiali budy lub odganiali od siebie pospólstwo i wędrujących biedaków.

VI. POWRÓT
1. Kiedy wracać?
Czas pobytu poza miastem zależał od kilku czynników. Głównie wpływały na to
doniesienia o słabnącej zarazie. Informacje takie krążyły po całej Rzeczypospolitej. Np.
Wawrzyniec Rakowski, rotmistrz pospolitego ruszenia ziemi wiskiej, zapisał na przełomie października i listopada 1708 r. w Warszawie, że z Krakowa płyną wieści o zakończeniu się „morowego powietrza”413. Oprócz tego do jak najszybszego powrotu do
domu skłaniały ludzi koszty, jakie ponoszono na wyjeździe, obawa o pozostawiony dobytek, chęć powrotu do prowadzonego interesu lub na stanowisko urzędnicze. Znaczenie miały też warunki mieszkalne, w jakich przyszło żyć w miejscu ucieczki. Jeśli okazywały się one niewystarczające, chciano jak najszybciej wyjeżdżać. Do szybkiego
powrotu skłaniała ludzi również zwykła tęsknota — niekiedy na wyjeździe spędzano
kilka miesięcy414. To, co mogło opóźniać wyruszenie w drogę, to trwająca często wraz
z epidemią zawierucha wojenna415.
Pobyt poza miejscem zamieszkania zależny był przede wszystkim od czasu trwania
zarazy. Wynosił on zazwyczaj kilka miesięcy. Najczęściej wracano, gdy epidemia wygasała, choć pewna część mieszkańców zjeżdżała do miast, mimo tego że „morowe powietrze” jeszcze w nich trwało, choć zdecydowanie zmniejszała się liczba zgonów. Może to
świadczyć o tym, iż ludzie nie bali się zbytnio pojedynczych ognisk dżumy. Podobnie
reagowali zresztą na początku klęski. Na krótki czas (od paru dni do kilku tygodni)
opuszczano swoje domy, kiedy zaraza nie trwała długo lub gdy dochodziło do choćby
niewielkiego nawrotu moru i obawiano się ponownego rozszerzenia epidemii416.
W okresie epidemii ludzie najbardziej czekali na mrozy, w czasie których zaraza
zwykle łagodniała bądź nawet znikała. Wawrzyniec Rakowski zapisał w swoim pamiętniku: W Warszawie poniekąd i na ok. za mrozami i Prowidencyą Boską ustało powietrze,
413
Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, s. 103; zob. inne: Kronika Jezuitów poznańskich, s. 312; S. Chodyński, s. 52–53; zob. też: S. Wrzesiński, op. cit., s. 58.
414
S. Kazusek, Zaraza…, s. 44; idem, Żydzi w handlu…, s. 50; Kronika karmelitanek… (Kraków),
s. 59, 123, 210–211; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 63; Kronika karmelitanek… (Warszawa),
s. 32; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 83–84; S. Wrzesiński, op. cit., s. 58.
415
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 32–33; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 83–
85; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 321.
416
F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 69.
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więc ludzi na 1000 już powróciło się417. Wygaśnięcie zarazy było zatem kluczowym czynnikiem wpływającym na moment powrotu do domów418. Było to zazwyczaj wtedy, gdy
zaczynały się mrozy lub w okolicach marca.
Kanonicy włocławscy bardzo często wyjeżdżali z miasta przed epidemią i zazwyczaj
wracali, gdy dżumy nie było już w mieście419. Również jezuici przyjeżdżali do swoich
klasztorów dopiero po wygaśnięciu moru. Zakonnicy ci powracali zwykle w miesiącach
zimowych420. Kilkakrotnie jednak przyjechali do swojego klasztoru w momencie, kiedy
jeszcze można było znaleźć w danym mieście ogniska choroby421. W podobnym czasie
na powrót decydowali się karmelici bosi z Poznania422. Z kolei karmelitanki krakowskie
wyruszały do swojego konwentu najczęściej wtedy, gdy nie było już niebezpieczeństwa
zachorowania — miało to miejsce zazwyczaj w miesiącach zimowych lub wczesną wiosną423. Na uśmierzenie epidemii czekały również inne żeńskie zgromadzenia424.
Okres spędzony na wyjeździe, w zależności od trwania epidemii, wahał się od kilku
miesięcy do roku. Nie zawsze można go dokładnie określić, ponieważ nie wszyscy autorzy kronik zamieścili o tym szczegółowe informacje. Kanonicy włocławscy wyjeżdżali zwykle na kilka tygodni lub trzy–cztery miesiące425. Z zebranych danych wynika, że
dłuższe pobyty duchownych poza Włocławkiem wynosiły od sześciu miesięcy do
roku426. Jezuici wyjeżdżali ze swoich klasztorów średnio na około pięć miesięcy427.
Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, s. 103; zob. też: F. M. Sobieszczański, op. cit., s. 59; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 94; J. Rafałowiczówna, op. cit., s. 110; zob. też: ibidem, s. 11.
418
H. Augustynowicz–Ciecierska, P. Sczaniecki OSB, op. cit., s. 135; S. Flis, op. cit., s. 485; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…, s. 229.
419
Powrót przypadał na miesiące zimowe w latach: 1608, 1626, dwukrotnie w 1630, 1662, 1678
oraz dwa razy w 1710 r. (S. Chodyński, op. cit., s. 54–56, 58, 63–65); a na czas wiosenny w roku:
1630, 1653, 1660 i 1709 (ibidem, s. 58, 60–61, 64).
420
Z. Boras, L. Trzeciakowski, op. cit., s. 113; S. Flis, op. cit., s. 513; Kronika Jezuitów poznańskich, op. cit.,
s. 79–80; 84–85, 90, 92–93, 137–138, 156–157, 179–180, 312, 342; Kronika poznańskich pisarzy, op. cit.,
s. 68; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2, s. 302; S. Załęski, op. cit., t. 4,
s. 76, 115, 177, 294, 321, 399–400, 416, 471–473, 894, 1016, 1042, 1110–1111, 1144, 1330.
421
L. Grzebień, Jezuici…, s. 250–251; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 155–157; W. Zahorski,
op. cit., s. 331; S. Załęski, op. cit., t. 1, s. 189, t. 4, s. 1016.
422
Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 37, 40, 52, 68–71. Więcej zob. w niepublikowanej
pracy autorki w zbiorach IHUW.
423
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 14–17, 31, 34–37, 56–60, 113, 120–124; 210–211, 213–
214, zob. też: C. Gil, op. cit., s. 141–142, 145–146, 155, 157; J. Kracik, op. cit., s. 183.
424
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 29–33, 44–46, 166; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 152–153;
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, op. cit., s. 70, 153; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 72–73, 80,
86, 101; zob. też: J. Kracik, op. cit., s. 183.
425
S. Chodyński, op. cit., s. 54, 58, 62–63, 64–65.
426
Pięcio–, sześciomiesięczne wyjazdy miały miejsce w latach 1629/1630, 1677/1678 (ibidem,
s. 57–58, 63); siedmio–, ośmiomiesięczne w 1652/1653 r., 1661/1662 r. oraz 1708/1709 r. (ibidem,
s. 59–64); Włocławek opuścili na cały rok w latach 1624–1625 (ibidem, s. 55–56).
427
Dane zebrane na podstawie: Z. Boras, L. Trzeciakowski, op. cit., s. 113; Ł. Charewiczowa,
op. cit., s. 52; S. Flis, op. cit., s. 513; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 79–80, 83–85, 90, 92–93,
417
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Podczas wielkich epidemii karmelici bosi opuszczali zakon nawet na osiem miesięcy428.
Karmelitanki z Wilna spędziły na wyjeździe prawie rok (1653–1654)429. Krakowskie
karmelitanki, które zaraza wypłoszyła z klasztoru w sierpniu 1622 r., powróciły do niego dopiero w lutym 1623 r. (po około siedmiu miesiącach)430. Podczas klęski na początku XVIII wieku poza murami zakonnymi mieszkały z kolei od września 1707 r. do
czerwca 1709 r., tj. przez 21 miesięcy431. Z powodu „szwedzkiego potopu” i epidemii
grasującej wtedy w całej Rzeczypospolitej ośmioletnią tułaczkę przeżyły karmelitanki
z Warszawy w latach 1655–1663 r.432 Kilkumiesięczny pobyt na wyjeździe dotknął również inne zakony: nie uniknęły tego benedyktynki poznańskie433 czy norbertanki krakowskie434. Trudno w precyzyjny sposób określić czas przebywania na uchodźctwie ludzi ukrywających się w puszczach lub w górach. Jeżeli udało się im przetrwać, zarazę
spędzali tam od kilku tygodni do kilku miesięcy. Np. uciekający mieszkańcy Leszna
wrócili do miasta dopiero po pięciu miesiącach435.

2. Droga powrotna
Oprócz otrzymania informacji, czy w mieście skończyła się zaraza, niektóre grupy
uciekających musiały odpowiednio przygotować się do wyjazdu. Dłuższe przygotowania dotyczyły głównie przejazdu zakonników lub zakonnic. Przede wszystkim trzeba
było zorganizować przewóz. W drodze powrotnej korzystano z tych samych środków
lokomocji, co podczas ucieczki z miasta (wozy, karety, kolasy, szkuty, a nawet muły)436.
136–138, 155–157, 178–180, 312, 342; Kronika poznańskich pisarzy, s. 68; J. Łukaszewicz, Obraz
historyczno–statystyczny miasta Poznania…, t. 2, s. 303; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 115, 177, 1016,
1144. Pełne wyliczenia znajdują się w niepublikowanej pracy autorki w zbiorach IHUW.
428
1625–1626 (Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 31–31, 37); 1653–1654 r. (ibidem, s. 68–
71).
429
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 36, 63–66; zob. też: C. Gil, op. cit., s.146.
430
C. Gil, op. cit., s. 142; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 31; w kronice nie zgadzają się daty,
Jan Kracik podaje, że ucieczka ta miała miejsce w latach 1622–1623 (J. Kracik, op. cit., s. 183).
431
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 34–37; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 142; inne ucieczki
przed epidemiami krakowskich karmelitanek, od trzech do dziewięciu miesięcy: Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 14–17, 50–60, 110–114, 120–124, 198–214; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 141–
142, 155, 157).
432
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 29–37; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 152–153; Prawie rok poza
klasztorem przebywały również od września 1652 r. do października 1653 r. (C. Gil, op. cit., s. 146).
433
Grudzień 1624–styczeń/luty 1625 — ok. dwa miesiące (Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 70);
czerwiec/lipiec 1653–marzec 1654 — ok. osiem miesięcy (ibidem, s. 153; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 72).
434
W 1652 r. oraz na przełomie lat 1677 i 1678 ich wyjazd trwał ok. sześć–siedem miesięcy.
A w 1662 r. i w 1707 r. cztery i pół miesiące (K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 72–73, 80, 86, 101).
435
Kronika miasta Leszna, s. 52–53; zob. też: D. Defoe, op. cit., s. 115–140. W 1709 r. podczas dżumy na Mazurach lasach i pieczarach ludzie spędzili długie miesiące (S. Flis, op. cit., s. 504).
436
Kronika Jezuitów poznańskich, s. 180; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 13, 32; Kronika
karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 45–46, 85–86.
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W przypadku żeńskich klasztorów za znalezienie transportu i zapewnienie na podróż
prowiantu oraz pieniędzy odpowiedzialni byli dobrodzieje zakonu bądź podróżujący
z siostrami bracia zakonni437. Tak jak w czasie wyjazdów, tak i podczas powrotu karmelitanki nigdy nie jeździły same, ale z zakonnikami, przyjaciółmi zakonu i czeladzią438.
Wileńskim karmelitankom bosym powrót z Łastowic w 1654 r. (ok. 125 km) zajął
trzy dni. Posiłki spożywano w przydrożnych karczmach. Bez przygód dotarły do one
Wilna 11 lutego tegoż roku439.
Krakowskie karmelitanki, które w czasie zarazy 1622/1623 r. znalazły schronienie
na zamku Aleksandra Zasławskiego w Ćmielowie, mieszkały tam cztery miesiące
w bardzo złych warunkach. W miarę upływu czasu żywność dostawały z coraz większymi wymówkami, a dodatkowo zostały fałszywie oskarżone o kradzież. W takiej sytuacji ojcowie chcieli, aby jak najszybciej opuściły to miejsce. W podróż wyruszono
20 stycznia 1623 r. Jechano do Trzykos, do pani Jakubowskiej (ok. 38 km), zaś drugiego dnia w dalszą trasę wybrano się po obiedzie. Przebyto ok. 23 km i na wieczór
dojechano do miejscowości Szczęki, do państwa Mieroszewskich. Zatrzymano się tu
do 24 stycznia. Tegoż dnia przyjechano do Pacanowa (ok. 20 km), 27 stycznia do
Bejsc (ok. 40 km), 31 — do Wawrzyniec (ok. 23 km), a 3 lutego do Krakowa
(ok. 28 km)440. Zatem w ciągu 13 dni przebyto łącznie 172 km. Karmelitanki, które
wyjechały przed zarazą z Krakowa w 1707 r., po wygaśnięciu epidemii powróciły z Wiśnicza na początku maja 1709 r.441
Powrotne drogi bywały jednak długie i bardzo męczące. Przykładowo, karmelitanki bose, które wyjechały z Warszawy w 1655 r. przed wojskami szwedzkimi, zdecydowały się na powrót do miasta po wygaśnięciu epidemii w 1663 r. Wyjechały razem ze
służbą z Rzemienia 13 czerwca442. Szkuty zacumowane były dla nich ok. 28 km od
miejsca zamieszkania. Mniszek było 12, a karmelici mieli do dyspozycji tylko dwie małe
karety, stąd część sióstr musiała jechać w kolasie, a bracia na wozach. Przejechano
nimi około 7 km do Wisły, gdzie dubasem popłynięto dalej — do szkuty. Kronikarka
w swojej relacji musiała jednak popełnić błąd, Wisła bowiem, nie przepływa tak blisko
Rzemienia. Albo zatem podróżnicy dojechali do mniejszej rzeki, skąd w dół spłynęli
dubasem, albo pokonali większą odległość wozami i rzeczywiście dotarli do Wisły.
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 59–60; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 62–63, 211.
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 16, 60; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 45.
439
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 63–64.
440
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 29– 31; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 141–142.
441
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 211. Pozostałe powroty karmelitek do Krakowa: 1613 r. —
z Gręboszewa — 3 dni — 62 km (ibidem, s. 16); 1678 r. z Lipowca — 1 dzień — 35 km (ibidem,
s. 122); 1679 r. z Uwsi 2 dni — 56 km: pierwszy dzień — 10 km, drugi dzień — 46 km (ibidem,
s. 123–124).
442
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 83–85; zob. też: C. Gil, op. cit., s. 153. W kraju nie
było jeszcze bezpiecznie z powodu obecności wojska, a zwłaszcza Tatarów, pomagających stronie
polskiej.
437
438
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Warunki na szkucie wszyscy mieli bardzo dobre — łódź była odpowiednio przygotowywana. Postawiono na niej specjalny budynek z kilkoma pomieszczeniami. Znajdowały
się w nim poprzegradzane płótnami małe pokoje, które przypominały klasztorne cele.
Osobne miejsce przeznaczone zostało na kuchenkę oraz na kaplicę do odprawiania
mszy. Mimo mało sprzyjających okoliczności przeorysza pilnowała, by przestrzegane
były klasztorne zasady. Karmelitanki skrupulatnie musiały uczestniczyć we wszystkich
modlitwach. Zakonnicy mieli osobne wejścia, a nikt oprócz duchowieństwa nie mógł
zobaczyć sióstr bez spuszczonego na twarz welonu. Karmelitanki same przygotowywały
sobie posiłki. Pod Sandomierzem zatrzymano się, aby kupić żywność i niewiele brakowało, by podróżujący zostali ograbieni przez żołnierzy. Na noclegi zatrzymywano się
przy brzegu443. Deszcze, których obawiano się przed wyjazdem, ustały, a Wisła miała
wystarczającą ilość wody, by szkuta mogła spokojnie płynąć aż do Warszawy. Jednakże
około 14 km od stolicy rozszalała się wielka burza. A gdy już się zmierzchło, grzmoty,
błyskawice wielkie nastąpiły, i deszcz srogi lać począł, żeśmy szukali kącika chroniąc się
zmoczenia od deszczu, bo przez dach bardzo deszcz przechodził, który od wielkiego gorąca
porozpadał się444. Do Warszawy wpłynięto 19 czerwca445. W czasie tej peregrynacji,
w ciągu sześciu dni, przebyto blisko 290 km.
Powrót konwentu wyglądał zatem podobnie jak wyjazd z zapowietrzonego miasta.
Posiłki i noclegi mniszki miały zapewnione przez przyjaciół klasztoru446; korzystały też
z gospód i karczm447, a niekiedy same gotowały448. Przestrzegały też pilnie swej reguły.
W czasie drogi powrotnej odprawiane były msze i inne nabożeństwa449. Nie wszystkie
siostry wracały jednak do swych domów zakonnych zdrowe. Ciężkie warunki mieszkalne oraz długie godziny spędzone w podróży powodowały, że niektóre z nich chorowały. Mniszki przejeżdżały średnio od około 20 do 30 km dziennie. Bywały też podróże, w trakcie których w ciągu dnia jechały z zakonnikami tylko kilkanaście kilometrów.
Najdłuższe odległości pokonywano wtedy szkutami. Wracając w czerwcu 1663 r.
z Rzemienia do Warszawy, przepływano w ciągu dnia średnio 48 km. A zatem dzienny
Kronika karmelitanek… (Lwów — Warszawa), s. 85–86; zob.: Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 14–16, 32–33 — według tej wersji jechali dwoma karetami; dubas — mały statek rzeczny,
z płaską rufą, poruszany za pomocą ośmiu wioseł, charakteryzował się niewielkim zanurzeniem,
dzięki czemu wykorzystywano go do żeglugi po płytkich rzekach, używano go głównie do spławu zbóż
(Encyklopedia Historii Gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1, s. 149).
444
Ibidem, s. 86. zob. też: Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 33.
445
Kronika karmelitanek… (Lwów — Warszawa), s. 87; zob. też: Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 34.
446
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 191–192; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 31, 122–123,
214.
447
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 60, 122; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 13–14; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 64.
448
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 14; Kronika karmelitanek… (Lwów — Warszawa), s. 85–86.
449
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 14–16; Kronika karmelitanek… (Lwów — Warszawa), s. 86.
443
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dystans w czasie powrotu z ucieczki był podobny do odległości pokonywanych w trakcie wyjazdu z miasta. Częściej zdarzało się jednak, że trasy wynosiły powyżej 40 km,
w ciągu kilkunastu godzin. Podróże te musiały być również spokojniejsze, ponieważ
kroniki rzadko przekazują relacje o takich trudnościach i przygodach, jakich siostry
doświadczały w czasie wyjazdów z klasztorów. Jedną z największych różnic był też stan
psychiczny karmelitanek. Wyjeżdżały z miast w lęku i niepewności, wracały, mimo
trudności, z nadzieją.

3. Po powrocie do domu
Trudno oszacować, ilu ludzi przeżyło dzięki ucieczkom z zarażonych miast i ilu
zdołało szczęśliwie do nich powrócić. Ucieczka z zapowietrzonego miejsca była najskuteczniejszą formą ochrony, choć nie wszystkim udało się dzięki niej przeżyć. Gdy
w 1708 r. w Kobylinie wybuchło „morowe powietrze”, wielu bogatszych mieszkańców wyjechało w zdrowsze okolice, ale i tam niejednego śmierć zabrała450. Rzesze ludzi
ginęły na polach i w lasach. W 1708 r. pod Warszawą umarło co najmniej sto kilkadziesiąt ludzi451.
W Tęczynku, w gościnie u księdza Świąteckiego, z przyjezdnych zmarły trzy oso452
by . Dzięki ucieczkom często udawało się przeżyć członkom różnych klasztorów.
Wśród wyjeżdżających jezuitów tylko czasem zdarzały się śmiertelne przypadki zachorowań, oczywiście nie licząc tych zakonników, którzy poświęcali się posłudze zadżumionym453. Szczęśliwie wracały do swoich domów karmelitanki bose z Krakowa, Wilna
i Warszawy. Z powodu mrozów i ciężkich warunków wielokrotnie zapadały one na tzw.
gorączki i inne dolegliwości, ale omijała je „czarna śmierć”454. Podobnie na dżumę nie
zachorowały benedyktynki poznańskie455. Od epidemii nie udało się natomiast uciec
poznańskim karmelitankom. Z powodu zbyt późnego wyjazdu zgromadzenia w 1709 r.
zmarło dziesięć mniszek, a pięć ocalało. W tym samym czasie Poznań opuścili też karmelici bosi, z których zmarło kilkunastu, a tylko dwóch przeżyło456.
Ci, którzy przeżyli mogli powrócić do pozostawionych domów, spraw, interesów
i niestety musieli niekiedy zaczynać swoje życie od początku. Powrót do normalności

J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…,
s. 241; zob. też: J. I. Kraszewski, Notatki lekarza…, s. 219.
451
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 142; S. Namaczyńska, op. cit., s. 187.
452
W. Smoczyński, op. cit., s. 52, 58, 68.
453
S. Flis, op. cit., s. 513; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 79–80, 83–85, 92–93, 136–138, 155–157,
178–180, 312, 342.
454
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 66; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 46, 83–91;
Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 32–37; Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 17, 31, 122, 124,
211, 214.
455
Kroniki Benedyktynek Poznańskich, s. 153, 193.
456
C. Gil, op. cit., s. 158; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 165, 168.
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powiązany był z pierwszymi reakcjami na fakt wygaśnięcia epidemii. Podziękowania
Bogu, wybuchy radości, nowa energia do życia krzyżowały się z lękiem przed nawrotem
zarazy, swarami sąsiedzkimi, oskarżeniami i procesami sądowymi. Ulice z wolna zapełniały się ludźmi, otwierano kramy, ożywiał się handel, pomimo że w ciągu tygodni rejestrowano jeszcze po kilkadziesiąt przypadków zgonów spowodowanych dżumą.
W związku z tym magistraty wydawały kolejne instrukcje, w których ostrzegały przed
ciągle panującą zarazą i zakazywały przyjmowania do domów osób obcych lub przybywających z zarażonych miejsc. Władze ogłaszały koniec epidemii najczęściej dopiero
w momencie, kiedy dziennie umierało już tylko po kilka osób lub gdy przez dłuższy czas
nie notowano zachorowań na „morowe powietrze”457.
Jednym z najważniejszych problemów było oczyszczenie domów i sprzętów od złych
miazmatów i oparów, które wedle ówczesnej nauki ciągle mogły być obecne w pomieszczeniach. W Londynie lekarze radzili np. spalanie różnych wonności. Ludzie
okadzali więc swoje domy perfumami i żywicą, a nawet siarką, inni — palili przez kilka
dni ogień w kominku, po czym wietrzyli pomieszczenia. Mniej zamożni, […] ograniczali się do otwierania okien dzień i noc, do palenia siarki, smoły i prochu strzelniczego458.
Po przyjechaniu do domu pierwsze kroki kierowano do świątyń, aby tam podziękować Bogu za ocalenie. Powszechnie uczestniczono w spowiedziach. Miasta organizowały dziękczynne nabożeństwa i procesje, a także, w dalszym ciągu, modlitwy pokutne459. Po ustaniu epidemii nadchodził także czas wypełnienia licznych ślubów
składanych w czasie moru. Odbywano pielgrzymki do świętych miejsc, fundowano
naczynia kościelne, a bogatsi lub magistrat sponsorowali budowę ołtarzy, kaplic i kościołów460. Wspominany w pracy sędzia Melatius, jako dar za swe ocalenie, ufundował
kościołowi w Piszu duży kielich461. Również ksiądz Świątecki obiecał, że jeśli Pan Bóg
zachowa go od „morowego powietrza”, wybuduje murowaną kaplicę462. Upamiętniając
ofiary epidemii i samą plagę stawiano tzw. kolumny dżumowe, tj. kamienne słupy
z umieszczonymi na nich rzeźbami patronów morowych, krzyże dżumowe lub stacje
Męki Chrystusa. Nadchodził też czas upamiętnienia śmierci tych, którzy zmarli

L. Barg, op. cit., s. 169–170.
D. Defoe, op. cit., s. 225.
459
S. Kazusek, Skutki gospodarcze…, s. 164; K. Kramarska–Anyszek, op. cit., s. 102; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 157; Pamiętnik do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 210; M. Vorbek–Lettow,
op. cit., s. 212; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 863.
460
S. Flis, op. cit., s. 510–511; L. Gąsiorowski, op. cit., t. 2, s. 69; A. Karpiński, W walce…, s. 257–
259; Pamiętnik do panowania Zygmunta III, t. 2, s. 210; A. Komoniecki, op. cit., s. 200; S. Załęski,
op. cit., t. 4, s. 923.
461
S. Flis, op. cit., s. 488.
462
W. Smoczyński, op. cit., s. 88–90; zob. też: Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 65; S. Załęski, op. cit.,
t. 4, s. 606.
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w czasie zarazy — niekiedy budowano im pomniki lub (co zdarzało się w przypadku
zakonów) przenoszono szczątki zmarłych do kościołów463.
Nie wszyscy jednak przyjeżdżali do miasta od razu po pierwszych wiadomościach
o spadku śmiertelności. Wielu sprowadzało swoje rodziny dopiero po całkowitym wygaśnięciu zarazy. Ludzie przebywający w mieście wciąż zatem żyli w poczuciu pewnego
lęku i strachu. Powracający mieszkańcy szukali swoich krewnych i znajomych, czasem —
daremnie464. Dopóki epidemia do końca nie wygasła, gros osób wolało też nie ryzykować i nawet w czasie ważnych uroczystości zachowywało ostrożność465.
Po zakończeniu się moru poczucie zagrożenia i wzmożonej czujności nie od razu
mijało. Po mieście krążyły plotki o powracającej pladze, o wciąż ciążącej karze boskiej
za grzechy ludzi. Największą histerię wywoływała nagła śmierć w miejscu publicznym466. Czasem mieszkańcy dość szybko przestawali myśleć o niebezpieczeństwie
śmierci, ale np. londyńczykom po wielkiej epidemii z 1665 r. wiele miesięcy zajęło uodpornienie się na wieści o pojawiającej się zarazie467. Życie powoli wracało do normy,
a ponieważ ludzie bardzo łatwo przyzwyczajają się do spokoju i szybko wypierają ze
swojej świadomości przykre doświadczenia, po kilku tygodniach ciszy i braku wiadomości o nowych przypadkach zarazy, pojawiało się poczucie pewności, że „morowe
powietrze” na dobre odeszło. Powszechnie odczuwano wtedy ulgę i radość. W miastach coraz częściej odbywały się towarzyskie spotkania, ludzie bawili się i organizowali bankiety, a w czasie karnawału — bale468. Wawrzyniec Rakowski narzekał nawet
w 1708 r., że kiedy w Warszawie ustała epidemia i ludzi na 1000 już powróciło się, wesela, muzyki i lusztychy wyprawiają: miasto [zamiast] dziękczynienia Panu Bogu, że pohamował kary swojej469. Znamiennym skutkiem końca plagi był ogromny wzrost urodzin
i liczby zawieranych małżeństw (w trakcie epidemii niewiele osób decydowało się na
zaślubiny, a niekiedy zarząd miasta w ogóle zabraniał urządzania wesel)470.
Do swoich zajęć musieli powrócić również duchowni. Karmelitanki bose, zanim
dojechały do swojego klasztoru, bardzo często wstępowały najpierw do innego konwentu, gdzie mogły podziękować Bogu za szczęśliwy powrót i posilić się po podróży.
W kilku przypadkach kroniki wskazują, że kierowały się one wprost do swojego
S. Barącz, Pamiątki miasta Żółkwi…, s. 83; Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 53; A. Karpiński, W walce…, s. 258; Kronika poznańskich Karmelitów Bosych, s. 33–34; T. Maruszewski, op. cit., 203.
464
D. Defoe, op. cit., s. 214; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 138; Kronika karmelitanek… (Wilno),
s. 64–65.
465
C. Gil, op. cit., s. 155.
466
D. Defoe, op. cit., s. 224.
467
Ibidem, s. 225.
468
J. Delumeau, op. cit., s. 135–136; Dziennik Samuela Pepysa, t. 2, s. 19.
469
Pamiętnik Wawrzyńca Rakowskiego, s. 103; zob. też: S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…,
s. 151.
470
S. Barącz, Pamiętnik dziejów Polski…, s. 155; L. Barg, op. cit., s. 166; J. Delumeau, op. cit.,
s. 135–136; A. Karpiński, W walce…, s. 281, 344–345, 347–348.
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klasztoru471. Jedną z najważniejszych spraw było odpowiednie jego przygotowanie.
Niekiedy zajmowała się tym część sióstr, które przyjeżdżały wcześniej, a czasem mnisi
pozostający w mieście472.
Pięć karmelitanek 11 lutego 1654 r. przyjechało z Łastowic do Wilna. W mieście
nie było jeszcze do końca bezpiecznie, ponieważ zdarzały się nadal śmiertelne przypadki dżumy. Mniszki zamieszkały więc początkowo u swojej dobrodziejki, księżnej Ogińskiej, ponieważ klasztor nie został jeszcze sprzątnięty ani ogrzany. Przez tydzień też
zajmowały się przygotowaniem pomieszczeń. Po trzech tygodniach dołączyła do nich
reszta zakonnic. Niedługo mogły się one jednak cieszyć pobytem w Wilnie, gdyż już po
miesiącu musiały ponownie uciekać, tym razem przed nadchodzącymi wojskami moskiewskimi473.
Po ośmioletniej tułaczce, 20 czerwca 1663 r., karmelitanki wróciły z Rzemienia do
Warszawy. Ich klasztor był spalony. Siostry, zgodnie z zaproszeniem, udały się najpierw
do wizytek, a potem zostały zawiezione do posiadłości swoich fundatorów, gdzie przeznaczono im mały drewniany domek niedaleko ich rezydencji. Mieszkanie znajdowało
się w niebezpiecznej okolicy — zdarzały się tam nawet kradzieże kościelnego mienia,
ponadto było ciasne, wilgotne, ze ścianami pokrytymi pleśnią. Dopiero po czterech
miesiącach zakonnice mogły przenieść się do zakupionego i przystosowanego do ich
potrzeb pałacu Kazanowskich474.
Zanim jednak duchowni powrócili do swoich obowiązków i posługi dla mieszkańców miasta, mijało trochę czasu. Wszyscy chcieli mieć pewność, że nie dojdzie do nowych zachorowań. Stąd kościołów i szkół prowadzonych przez duchownych nie otwierano od razu. Na paniczne reakcje ludzi wskazuje choćby Kronika jezuitów poznańskich.
W 1601 r. rajcy Poznania poradzili jezuitom, aby poczekali z uruchomieniem pracy
w szkole, tak długo, aż miasto uwolni się od psychozy strachu i podejrzliwości475.
Wydawać by się mogło, że po tak dotkliwej klęsce ludzie staną się dla siebie lepsi.
Nic bardziej mylnego. Niestety radości z ocalenia życia własnego, rodziny oraz przyjaciół towarzyszyły kłótnie z sąsiadami i z krewnymi. Główną ich przyczyną były sprawy
pieniężne i spory wokół odzyskiwania majątku swojego bądź pozostawionego przez
zmarłą osobę. Zarządy miast i władze wsi często nie potrafiły bowiem odpowiednio
zabezpieczyć dóbr tych mieszkańców, którzy wyjeżdżali na czas epidemii. Poproszeni
o pomoc sąsiedzi często umierali, a i służba niejednokrotnie okradała majątki swoich
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 60, 124, 211; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 46.
Kronika karmelitanek… (Kraków), s. 17; Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 64–66; zob.: Kroniki
Benedyktynek Poznańskich, op. cit., s. 153.
473
Kronika karmelitanek… (Wilno), s. 65–66.
474
C. Gil, op. cit., s. 153; Kronika karmelitanek… (Lwów–Warszawa), s. 88–90; Kronika karmelitanek… (Warszawa), s. 34–37. Pałac Kazanowskich nabyto dzięki darowiznom i funduszom pozyskanym ze sprzedaży placu, na którym niegdyś stał ich klasztor.
475
Kronika Jezuitów poznańskich, s. 138; zob. też: ibidem, s. 344; S. Załęski, op. cit., t. 4, s. 177, 1111,
1144, 1330.
471
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pracodawców. Zdarzało się również, że pewne dobra po zmarłych władze ofiarowały
ludziom pracującym np. przy pogrzebach, a po uśmierzeniu się epidemii wracali krewni nieżyjącej osoby i upominali się o jej majątek476. Oprócz tego próbowano odzyskiwać zastawione towary u kupców, którzy również opuścili miasto. Zabezpieczali oni
dobytek swój i dłużników w sklepach, a klucze od nich oddawali do ratusza miejskiego.
W przypadku śmierci wierzycieli, ci, którzy zastawili swoje mienie, mogli je odzyskać477.
Czas trwogi skończył się i rozpoczynał się proces rozliczania tych, którzy zawiedli
w czasie klęski oraz poszukiwania winnych, znachorów i wszystkich fałszywych medyków478. Najbardziej piętnowani za ucieczkę z miasta byli duchowni oraz lekarze. Mieszkańcy miast oczekiwali od nich wytłumaczenia się, ale i oni sami odczuwali konieczność wyjaśnienia i usprawiedliwienia swojego wyjazdu479. W dalszym ciągu szukano też
winnych powstania „morowego powietrza”. Np. w Poznaniu, gdy epidemia skończyła
się w 1608 r., a mieszkańcy powrócili do miasta, rozpoczęły się w ratuszu rozprawy sądowej dostojnej rady miejskiej. Żydom, ponieważ byli winni wprowadzenia do miasta zarazy,
na jakiś czas zabroniono i nie dozwalano powrotu do miasta, [zostali] ukarani karą wymierzoną według uznania [władz]480.
W licznych opracowaniach podkreśla się wielkie straty gospodarcze spowodowane epidemią. Do ubożenia miast przyczyniały się koszty walki z zarazą, wyjazdy bogatych ludzi, obniżone wpływy z podatków i zamykanie miasta. Wszystko to powodowało zmniejszenie obrotów handlowych, drożyznę oraz pauperyzację społeczeństwa481.
Z badań Szymona Kazuska nad handlem w Krakowie wynika jednak, że tylko kilka
epidemii w ciągu XVII wieku negatywnie wpłynęło na gospodarkę tego miasta. Twierdzi on ponadto, że zarazy umocniły Kraków w pozycji głównego regionalnego ośrodka
handlowego, zmniejszając przy tym jego znaczenie w zagranicznej wymianie482. Inni
historycy, tacy jak np. Franciszek Bujak czy Stanisław Hoszowski, twierdzą też, że
epidemie wzmocniły rozwój poddaństwa i pańszczyzny na polskich folwarkach. Według tej hipotezy chłopi musieli udawać się do swoich panów po pomoc w czasie

Ł. Charewiczowa, op. cit., s. 53; D. Defoe, op. cit., s. 214; Ł. Gołębiowski, op. cit., s. 58; A. Karpiński, W walce…, s. 276–278; J. Kracik, op. cit., s. 88; Kronika Jezuitów poznańskich, s. 312; J. Łukaszewicz, Krótki historyczno–statystyczny opis miast i wsi w (…) powiecie krotoszyńskim…, s. 236–238.
477
Jeśli kupiec był Żydem, zwrotów dokonywała jego gmina; jeśli taki kupiec umarł, rewindykacji
dokonywano za pośrednictwem sądu kompromisarskiego (S. Kazusek, Zaraza…, s. 43).
478
Zob.: D. Defoe, op. cit., s. 221–223.
479
D. Defoe, op. cit., s. 218, 221; Dziennik Samuela Pepysa, t. 2, s. 13, 17.
480
Kronika poznańskich pisarzy, s. 76.
481
A. Karpiński, W walce…, s. 213–221; S. Kazusek, Zaraza…, s. 39–40; T. Srogosz, op. cit.,
s. 98–99.
482
S. Kazusek, Skutki gospodarcze…, s. 170–177; idem, Żydzi w handlu…, s. 51, 53; zob. też: T. Srogosz, op. cit., s. 99.
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klęski, przez co popadali w coraz większe uzależnienie, a szlachta nakładała na nich
nowe obciążenia483.

VII. ZAKOŃCZENIE
„Morowe powietrze” wpływało na każdą dziedzinę życia, bardzo często towarzyszyło
toczącym się na terenie Rzeczypospolitej wojnom oraz panującemu głodowi, który
zmniejszał odporność organizmu na choroby. Tysiące ludzi padało ofiarą „czarnej
śmierci”, pustoszały miasta i wsie. Trudno było odbudować olbrzymie straty demograficzne. W czasie zarazy zmniejszała się liczba zawieranych małżeństw i narodzin dzieci.
Wymierała niekiedy ponad połowa mieszkańców miast, a kilkanaście lub kilkadziesiąt
lat później ponownie przychodził mór, który powodował śmierć kolejnej części populacji. Utrudniona była komunikacja. Wielokrotnie przenoszono miejsca sejmów, sejmików, sądów, a niekiedy nawet zupełnie je odwoływano. Wielu posłów nie dojeżdżało
na obrady. Podobnie nie docierali na kapituły kanonicy, nie zwoływano synodów diecezjalnych, a biskupi nie wizytowali swoich parafii.
Władze miejskie próbowały przeciwdziałać zarazom i wydawały szereg tzw. przepisów antymorowych. W mieście zostawali ci, którzy byli odpowiedzialni za jego zarządzanie oraz tacy, którzy obawiali się o swój majątek lub nie mieli środków finansowych, aby wyjechać. Tysiące ludzi wybierało jednak ucieczkę ze swoich domów. Skali
tych wyjazdów nie sposób jest dokładnie oszacować, choć czasem mogła to być ponad
połowa wszystkich mieszkańców484. Bogatsi ludzie lub ci o wysokim statusie społecznym mogli przy tym liczyć na pomoc swoich krewnych. Często posiadali oni własne
majątki poza miejskim ośrodkiem. Z kolei członkowie zakonów, jeśli dysponowali swoimi folwarkami, przenosili się do nich, natomiast kiedy nie mieli takiej możliwości,
szukali pomocy u dobroczyńców lub przyjaciół danego konwentu. Odległość, na jaką
uciekano wahała się zazwyczaj od kilkunastu lub kilkudziesięciu kilometrów, choć
zdarzały się i wyjazdy na około 100 km. Dziennie przebywano średnio 25–30 km. Biedota najczęściej opuszczała i przenosiła się do pobliskich lasów lub na pola.
Na ucieczkę decydowano się w różnym czasie. Najmniej osób wyjeżdżało w początkowej fazie zarazy. Do innych miejscowości wyruszano najczęściej, gdy rozchodziły się
wieści o ogólnokrajowej epidemii. Wielu ludzi opuszczało jednak swoje domy dopiero
wtedy, kiedy zaraza zdecydowanie zwiększała swój zasięg. Na decyzję o wyjeździe miała
też wpływ reakcja najbardziej znaczących ludzi w mieście oraz wydawane zarządzenia.
Ucieczka z zarażonej miejscowości bardzo często ratowała życie, choć głównie tym,
S. Hoszowski, Klęski elementarne w Polsce w latach 1587–1648, w: Prace z dziejów Polski feudalnej
ofiarowane Romanowi Grodeckiemu w 70 rocznicę urodzin, red. Z. Budnowa i in., Warszawa 1960,
s. 453–465; A. Karpiński, W walce…, s. 220.
484
A. Karpiński, W walce…., s. 225; D. Defoe, op. cit., s. 70; S. Wrzesiński, op. cit., s. 59.
483
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którzy dość wcześnie zdecydowali się na taki krok. Jednak mimo różnych środków
ostrożności nigdy nie było pełnej gwarancji tego, że choroba nie dotknie uchodźców.
Niebezpieczna i trudna bywała niekiedy sama podróż. Jeśli epidemia obejmowała
większe tereny, zarazić można się było w czasie samego przejazdu. Poza tym, z powodu
wszechogarniającego strachu i powszechnej obawy przed zbliżeniem się do innych
osób, nie zawsze znajdowali się ludzie chcący pomóc uciekającym, ofiarować im nocleg
lub posiłek.
Pobyt poza domem bardzo często trwał kilka miesięcy. Choć nie zawsze nowe miejsce zamieszkania było komfortowe, mimo wszystko próbowano stworzyć warunki jak
najbardziej przypominające normalne, domowe życie. Pomimo lęków ludzie bawili się,
uczestniczyli w życiu religijnym parafii, przychodziły na świat dzieci. Członkowie klasztorów starali się przestrzegać swoich reguł i pomagali lokalnym społecznościom.
Byli też tacy, którzy nie uciekali w konkretne, wcześniej przygotowane miejsca, ale
szukali schronienia na polach, w lasach czy w jaskiniach. Do tej grupy należeli głównie
miejscy biedacy oraz ludzie uciekający bądź siłą wyrzuceni ze wsi lub miasta. Byli oni
najbardziej narażeni na śmierć, ponieważ musieli zmierzyć się z głodem oraz powszechną do nich niechęcią. Jedynie czasem mogli liczyć na pomoc chłopów lub okolicznej
szlachty, którzy ofiarowali im jedzenie.
Czas epidemii weryfikował wszystkie postawy, nie było miejsca na przeciętność.
Ludzie albo wykazywali się heroicznymi zachowaniami, albo unikali kontaktów z sąsiadami, a nawet zostawiali chorych członków swoich rodzin. Olbrzymim problemem,
weryfikującym również więzy międzyludzkie, stawały się pochówki zmarłych na „morowe powietrze”. Zwłaszcza podczas ucieczek trudno było znaleźć osoby chętne do
pogrzebania zwłok zmarłych krewnych, nie mówiąc już o setkach bezimiennych trupów, leżących na polach.
Ludzie wracali do swoich domów, gdy epidemia wygasała lub kiedy ostatecznie się
zakończyła. Jako pierwsi przyjeżdżali ojcowie rodzin, którzy musieli powrócić do swojej
pracy, resztę rodziny sprowadzając wtedy, gdy było już zupełnie bezpiecznie. Do ośrodków miejskich przybywali też nowi ludzie, byli wśród nich: rzemieślnicy i lekarze.
Otwierano pozamykane domy, czyszczono wszystkie pomieszczenia, choć z początku
strach przed nawrotem zarazy jeszcze nie ustępował. Powracający rozpoczynali czasem
procesy o zagrabione mienie, a wielu z nich zaczynało nowe życie, po utracie wszystkich swych bliskich.
Według Katarzyny Kuras w XVIII wieku, zmieniło się postrzeganie „morowego
powietrza”. Dostrzega ona to m.in. na podstawie analizy korespondencji Jadwigi Rafałowiczówny. Kuras uważa, że dżumę coraz bardziej postrzegano jako chorobę odległą
i peryferyjną. Miało na to wpływ przede wszystkim zmniejszenie częstotliwości jej występowania, choć w dalszym ciągu przekazywano sobie informacje o klęsce, a ludzi
wciąż nie opuszczał strach485. Na początku XVIII wieku dorastało też pokolenie, które
485
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osobiście nie doświadczyło tej choroby. Po wielkiej epidemii z lat 1703–1721 dżuma
zaczęła się cofać, aby pod koniec XVIII stulecia ostatecznie opuścić Europę486. Wśród
współczesnych epidemiologów pojawiło się wiele teorii próbujących wyjaśnić to zjawisko. Przez dłuższy czas twierdzono np., że jedną z jego przyczyn było pojawienie się na
Starym Kontynencie szczura szarego, który wyparł na odległe peryferie szczura czarnego, dużo bardziej podatnego na przenoszenie zarazków dżumy. Przeczy temu jednak
fakt, że np. w Anglii przybycie szczura szarego miało miejsce już po zaniknięciu tam
omawianej choroby. Według innej teorii z czasem powstała wśród europejskiego społeczeństwa odporność zbiorowa na pałeczkę Yersinię pestis. Wycofanie się dżumy przypisuje się także ogólnemu podniesieniu poziomu higieny oraz stopy życia przeciętnego
człowieka. Odejście „czarnej śmierci” nie spowodowało jednak zaniku w Europie zjawiska epidemii. W ciągu XVIII wieku królowała w niej ospa, a w XIX wieku wielkie
żniwo śmierci zebrały gruźlica i cholera487.

J. Kracik, op. cit., s. 101.
J. Jakóbkiewicz, Epidemiologia dżumy, na drogach komunikacyjnych Gdyni, Gdynia 1939, s. 130–
131; Z. Kuchowicz, op. cit., s. 27–29.
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MORBUS GALLICUS
W POLSCE OSTATNICH JAGIELLONÓW

C

horoba francuska stanowiła jeden z poważniejszych problemów zdrowotnych,
z jakimi borykało się szesnastowieczne społeczeństwo polskie. Wprawdzie występowały wówczas schorzenia, które zabijały znacznie szybciej i charakteryzowały się
większą śmiertelnością, w związku z czym wzbudzały ogromny strach (np. dżuma), status francy był jednak specyficzny. Jak bowiem podkreśla Claude Quétel, była ona chorobą cywilizacyjną, która najmocniej sterroryzowała ludzkość, najgłębiej przesiąknęła rozprawy moralizatorskie i literackie, i z której powodu — mimo że zabiła znacznie mniej
ludzi niż gruźlica czy alkoholizm — zużyto najwięcej atramentu, i to najczarniejszego.
W ciągu dobiegającego końca pięćsetlecia kiła była królową chorób wenerycznych zanim nie
została zdetronizowana przez AIDS, a postrach, jaki szerzyła, podobnie jak gwałtowność
dyskusji medycznych i politycznych, jakie wywoływała, były w stosunku do tego zagrożenia
nieproporcjonalnie większe i tworzyły zjawisko socjalne oraz kulturowe daleko wykraczające
poza domenę zdrowia1.
Wyjątkowy charakter choroby francuskiej na tle innych problemów zdrowotnych
XVI stulecia wynikał w dużej mierze, poza kwestiami czysto medycznymi, z faktu jej
związku z seksualnością, choć już na wstępie trzeba zaznaczyć, że relacja ta w świetle
badanych źródeł nie jest tak oczywista, jak mogłoby się wydawać. Teksty te rzadko
bowiem odnotowują bezpośrednią zależność między zachorowaniami na omawiane
schorzenie a współżyciem. Jest to dowód nie na to, że możliwości tej nie dostrzegano,
lecz że aktywność seksualna, zwłaszcza niedozwolona (a w takiej właśnie zasadniczo

C. Quétel, Niemoc z Neapolu czyli historia syfilisu, tłum. Z. Podgórska–Klawe, Wrocław–Warszawa–Kraków 1991, s. 6–8.
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upatrywano przyczyn nieszczęścia), stanowiła sferę życia, na temat której na ogół lepiej było wypowiadać się powściągliwie lub po prostu milczeć2.
Zasadniczy cel niniejszego artykułu stanowi odpowiedź na pytania: Kiedy i w jaki
sposób franca pojawiła się w Polsce? Jak wyglądała jej konstrukcja jako jednostki chorobowej (nazwy, przyczyny, drogi zakażenia, ogólna charakterystyka, przebieg, objawy)? Jakie praktyki lecznicze podejmowano w celu pomocy chorym i jakie były rokowania? Poruszam również kwestię szpitali dla chorych wenerycznie, jednak ubóstwo
źródeł na temat nielicznych istniejących w badanym okresie zakładów dla „francowatych” nie pozwala na pogłębione omówienie problemu.
W tytule tekstu zawarte jest określenie morbus Gallicus. Sformułowanie to nie jest
przypadkowe, lecz podyktowane istotnymi względami metodologicznymi. Postanowiłem bowiem zbadać chorobę francuską całościowo, a nie — jak dotychczas czyniono
w polskiej historiografii3 — dokonywać podziału opisywanych w źródłach objawów na
trzy choroby: kiłę (lues, syphilis)4, rzeżączkę (gonorrhoea)5 i wrzód weneryczny, zwany
też wrzodem miękkim, szankroidem lub szankrem miękkim (ulcus molle)6. Próby takie
skazane są na niepowodzenie, w źródłach szesnastowiecznych bowiem często brakuje
opisów objawów choroby, a nawet jeśli się one pojawiają, są niejednoznaczne, a przede
wszystkim odbiegają od współczesnych charakterystyk tych schorzeń7, co wynika
Na temat staropolskiej seksualności zob. m.in.: M. Kamler, Złoczyńcy. Przestępczość w Koronie
w drugiej połowie XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (w świetle ksiąg sądowych miejskich), Warszawa
2010, s. 157–188, 277–298, 398–406; A. Karpiński, Kobieta w mieście polskim w drugiej połowie XVI
i w XVII wieku, Warszawa 1995, s. 333–357; idem, Prostytucja w dużych miastach polskich
w XVI i XVII w. (Kraków, Lublin, Poznań, Warszawa), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”
37 (1988), 2, s. 277–304; J. Kracik, M. Rożek, Hultaje, złoczyńcy, wszetecznice w dawnym Krakowie,
Kraków 2010, s. 131–154; Z. Kuchowicz, Człowiek polskiego baroku, Łódź 1992, s. 264–331; idem,
Miłość staropolska. Wzory — uczuciowość — obyczaje erotyczne XVI–XVIII wieku, Łódź 1982; J. Partyka, „Niewstyd, sprośność i rozpusta”, czyli krytyka „wszeteczeństwa” w tekstach staropolskich moralistów, w: Amor vincit omnia. Erotyzm w literaturze staropolskiej, red. R. Krzywy, Warszawa 2008,
s. 190–196; J. Tazbir, Dewiacje obyczajowe, w: Prace wybrane, t. 4: Studia nad kulturą staropolską,
red. S. Grzybowski, Klasycy Współczesnej Polskiej Myśli Humanistycznej, s. 251–274; T. Wiślicz,
Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII–XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012.
3
Np. M. Maludzińska, Choroby weneryczne na ziemiach polskich w XVI wieku w świetle „Przymiotu” Wojciecha Oczki, w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. A. Karpiński, Fasciculi Historici Novi 10, Warszawa 2009, s. 51–102; H. Suchowierski, Rozpoznawanie i leczenie chorób wenerycznych według „Przymiotu” Wojciecha Oczki (1581), Polska Akademia
Nauk. Prace Komisji Historii Medycyny i Nauk Matematyczno–Przyrodniczych 4, nr 1, Kraków 1952.
4
B. Chodynicka, Kiła, w: Choroby przenoszone drogą płciową. Dla studentów i lekarzy,
red. T. F. Mroczkowski, Warszawa 1998, s. 215–285.
5
T. F. Mroczkowski, Rzeżączka, w: ibidem, s. 74–117.
6
D. H. Martin, T. F. Mroczkowski, Wrzód miękki, w: ibidem, s. 286–298.
7
Cf. J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great Pox. The French Disease in Renaissance
Europe, New Haven–London 1997, s. 201–212.
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z faktu, że ówczesna diagnostyka w sposób znaczący różniła się od współczesnej, jak
również z tego, że dawniej znane obecnie choroby mogły przebiegać inaczej.
Choroba francuska w takim kształcie, w jakim prezentuje ją dyskurs wczesnonowożytny, nie jest tym, co obecnie nazywamy kiłą, rzeżączką i wrzodem wenerycznym.
Jest ona natomiast bardzo skomplikowanym konstruktem (jedynie częściowo tożsamym z rozpoznawanymi obecnie schorzeniami), którego funkcjonowanie w innym
kontekście historycznym każe rozważać to zagadnienie nie — jak to dotychczas czyniono — jako historię współczesnych nam jednostek chorobowych, lecz jako odrębną
jakość. Ponadto szczególnie istotnym powodem decyzji o badaniu historii choroby
francuskiej, a nie historii kiły, rzeżączki i wrzodu miękkiego jest to, że w badanej epoce
uważano, iż istnieje jedna choroba weneryczna — koncepcja ta nazywana jest teorią
unitarystyczną lub teorią jedności choroby wenerycznej.
Z zaprezentowanych powodów krytycznie podchodzę do dotychczasowych prób
identyfikacji schorzeń, kiedy to ogólne nazwy (np. franca, przymiot, morbus Gallicus,
dworska niemoc itd.) identyfikowano jako kiłę, natomiast niektóre z określeń objawów
(takie jak ciekączka czy wnętrzny smród) utożsamiano z rzeżączką, a inne (zwierzchowne
pendenta zranienie) z wrzodem wenerycznym8. Procedurę taką uważam za arbitralną
próbę „przetłumaczenia” medycyny szesnastowiecznej na współczesną, co z uwagi na
fundamentalne różnice w terminologii, praktyce i teorii medycznej (zwłaszcza idei choroby9), jest zadaniem bardzo często niewykonalnym. Historia medycyny boryka się
zresztą nierzadko z sytuacjami, w których utożsamienie rozpoznawanych przez wczesnonowożytnych medyków jednostek chorobowych ze współczesnymi jest niemożliwe, czego doskonałym przykładem są poty angielskie10, jak również z przypadkami, kiedy chorobowy charakter opisywanych wówczas zjawisk rodzi obecnie poważne zastrzeżenia, co
widać na przykładzie kołtuna11 czy oświeceniowych teorii na temat masturbacji12.
Identyfikacja chorób wczesnonowożytnych ze współczesnymi czasem nie budzi
jednak zasadniczych wątpliwości — źródła pozwalają np. na ogół na uznanie „morowego powietrza” za epidemie dżumy13. Sądzę jednak, że także w tych sytuacjach należy
Np. M. Maludzińska, Choroby…, s. 54; H. Suchowierski, Rozpoznawanie…, s. 7.
Na temat historycznych przemian pojęcia choroby zob. J. Ruffié, J. C. Sournia, Historia epidemii.
Od dżumy do AIDS, tłum. B. A. Matusiak, Warszawa 1996, s. 230–249.
10
J. R. Carlson, P. W. Hammond, The English Sweating Sickness (1485–c. 1551): a New Perspective
on Disease Etiology, „Journal of the History of Medicine” 54 (1999), s. 23–54; V. Gant, M. Taviner,
G. Thwaites, The English Sweating Sickness, 1485–1551: a Viral Pulmonary Disease?, „Medical History” 42 (1998), s. 96–98; W. Kożuszek, Jan Benedykt Solfa. Lekarz polskiego Odrodzenia, Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, seria B, nr 144, Wrocław 1966, s. 9–10, 51–54, 65–99.
11
Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny polskiej wsi pańszczyźnianej w XVII–XVIII w.,
Warszawa 1954, s. 52–58.
12
T. W. Laqueur, Samotny seks. Kulturowa historia masturbacji, red. A. Bielik–Robson, Kraków 2006.
13
Np. M. Gajewska, Epidemia dżumy w Rzeczypospolitej w świetle XVI–XVII–wiecznych traktatów
medycznych i zielników. Profilaktyka indywidualna, w: Wśród córek Eskulapa. Szkice z dziejów medycyny
8
9
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uwzględnić badany kontekst kulturowy, a zwłaszcza funkcjonujące w jego ramach
koncepcje medyczne. Utożsamienie takie oznaczać może bowiem wyłącznie kwestie
biologiczne, to znaczy identyfikację zespołu objawów chorobowych wywoływanych
przez określony patogen dawniej i teraz, przy czym na poziomie czysto biologicznym
również obserwowane są historyczne przemiany. Znacznie większym zróżnicowaniem
charakteryzują się jednak społeczno–kulturowe uwarunkowania, w jakich te biologiczne zjawiska występują14. Ponadto należy zdawać sobie sprawę z kulturowych uwikłań pretendującej do bycia obiektywną wiedzy biologicznej15.
Nie neguję, że kiła, rzeżączka i szankier miękki — rozumiane jako zespół objawów
wywoływanych przez określone bakterie — wchodziły w skład tego, co ówcześni nazywali chorobą francuską (symptomy tych schorzeń można zresztą czasem z pewnym
prawdopodobieństwem zidentyfikować w źródłach). Sądzę jednak, że niekiedy określano w ten sposób również inne schorzenia o podobnych obrazach klinicznych, jak na
przykład ziarnicę weneryczną pachwin, raka kolczystokomórkowego sromu lub prącia,
zapalenie żołędzi i napletka, ziarniniaka pachwinowego czy zespół Behçeta16. Obraz
badanej przypadłości, co zaprezentuję niżej, był silnie zróżnicowany i niedookreślony.
Morbus Gallicus to konstrukt charakterystyczny dla epoki wczesnonowożytnej, wynikający z ówczesnych kulturowych uwarunkowań medycyny. Praca moja nie jest
w związku z tym historią kiły, jak ujmował tę problematykę Claude Quétel17, lecz historią choroby francuskiej, na wzór monografii Jona Arrizabalagi, Johna Hendersona
i Rogera Frencha18.
Usytuowanie badań nad chorobami w paradygmacie konstruktywistycznym wymaga niewątpliwie pewnego wyjaśnienia, zwłaszcza że są to zjawiska powszechnie uważane za mające charakter naturalny, a co za tym idzie — częściowo znajdujące się poza
i higieny w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. A. Karpiński, Fasciculi Historici Novi 10, Warszawa 2009, s. 9–50; A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem. Epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospolitej w XVI–XVIII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno–ekonomiczne i polityczne,
Warszawa 2000; T. Srogosz, Epidemiologia dżumy w Rzeczypospolitej w XVII–XVIII w. na tle innych
krajów europejskich, w: Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 91–101.
14
Na temat relatywistycznego charakteru kategorii zdrowia, choroby i normalności zob. D. Penkala–Gawęcka, Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko kulturowe, „Medycyna Nowożytna”
1 (1994), 2, s. 5–16.
15
Cf. E. Martin, Jajo i plemnik. Naukowy romans, tłum. J. Włodarczyk, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność, red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007,
s. 33–49.
16
Zob. T. F. Mroczkowski, Ziarnica weneryczna pachwin, w: Choroby przenoszone drogą płciową. Dla
studentów i lekarzy, red. T. F. Mroczkowski, Warszawa 1998, s. 299–312; idem, Ziarniniak pachwinowy, w: ibidem, s. 313–322; M. J. Kamiński, L. E. Millikan, T. F. Mroczkowski, Choroby skóry zajmujące okolice narządów moczowo–płciowych, w: ibidem, s. 407–457.
17
C. Quétel, Niemoc…
18
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…
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historią. Zgodnie jednak z założeniami konstruktywizmu, zjawiska, którymi zajmuje się
medycyna, są w pewnej mierze (nie ma zgody co do tego, w jak dużej) konstruowane
kulturowo i istnieją dla człowieka w tych granicach, w jakich funkcjonują na płaszczyźnie kulturowej19.
Jak twierdził wybitny polski filozof medycyny Ludwik Fleck (1896–1961), charakterystyczne dla tej dziedziny jest formułowanie praw rządzących zjawiskami nieprawidłowymi i nietypowymi, co prowadzi do tworzenia typów idealnych zwanych „jednostkami chorobowymi”, które grupują objawy charakteryzujące się sporą zmiennością
i indywidualnością20. Jednostkę chorobową (w tym przypadku morbus Gallicus) uznać
można zatem za teoretyczny konstrukt, w skład którego wchodzą różne koncepcje na
temat pochodzenia schorzenia, jego etiologii, objawów, różnicowania, leczenia, rokowań czy profilaktyki. Oparty jest on na realnym doświadczeniu przypadłości oraz na jej
obserwacji, funkcjonuje jednak w pewnej mierze niezależnie od nich.

I. ZAKRES BADAŃ
Określenie ram chronologicznych jako okresu panowania w Polsce ostatnich Jagiellonów (1492–1572) ma charakter do pewnego stopnia pragmatyczny i umowny. Początkową cezurą jest 1495 r., kiedy to, według przekazów kronikarskich, franca pojawiła się
w Krakowie. Wyznaczenie daty końcowej jest natomiast trudniejsze. Zależało mi na
zbadaniu najstarszych tekstów poświęconych chorobie, odnoszących się do najwcześniejszego okresu jej występowania, kiedy to była ona jeszcze zjawiskiem stosunkowo
nowym i stanowiła spore wyzwanie dla medyków. W praktyce najpóźniejszym wykorzystanym przeze mnie szczegółowo źródłem jest zielnik Marcina Siennika z 1568 r.21
Podstawową grupę tekstów stanowią traktaty medyczne. Pierwszym z nich jest
praca Jana Benedyktynowicza Solfy (1483–1564) pt. De morbo Gallico libellus. Data jej
powstania jest niepewna, najprawdopodobniej miało to miejsce ok. 1520 r. Nie zachowało się wydanie oryginalne, a tekst ten znamy z antologii opublikowanej w 1566 r.
Cf. P. L. Berger, T. Luckmann, Społeczne tworzenie rzeczywistości, tłum. J. Niżnik, Biblioteka Myśli
Współczesnej, Warszawa 1983; C. S. Vance, Konstruktywizm społeczny. Kłopoty z historią seksualności,
tłum. A. Kościańska, w: Gender. Perspektywa antropologiczna, t. 2: Kobiecość, męskość, seksualność,
red. R. E. Hryciuk, A. Kościańska, Warszawa 2007, s. 15–32.
20
T. Srogosz, Polska szkoła filozofii medycyny po 1918 roku, w: Między biologiczną egzystencją człowieka
w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003, s. 164.
21
M. Siennik, Herbarz, to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, co za moc mają, a jako
ich używać, tak ku przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego, jako ku uzdrowieniu rozmaitych chorób, teraz nowo
wedle herbarzów dzisiejszego wieku i inych zacnych medyków poprawiony. Przydano Alexego Pedemontana
księgi ośmioro o tajemnych a skrytych lekarstwiech, przy czym dosyć misternych a trafnych rzeczy i doświadczonych mieć będziesz. Co się w tych księgach więcej opisuje, zarazem po epistole znajdziesz, a gdyć czego
szukać potrzeba, regestra dostateczne na końcu snadnieć pokażą, w Krakowie [1568] [dalej: Siennik].
19
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przez Luigiego Luiginiego22. Solfa pochodził z Łużyc, studiował sztuki wyzwolone
w Uniwersytecie Krakowskim, gdzie otrzymał bakalaureat (1507) i magisterium
(1512), a w 1513 r. udał się na studia medyczne do Włoch, najprawdopodobniej do
Bolonii, i w 1516 r. uzyskał tam doktorat. W 1522 r. został lekarzem nadwornym Zygmunta I Starego. Jednocześnie prowadził badania naukowe, których owocem były,
obok pracy o chorobie francuskiej, między innymi teksty poświęcone zarazie i potom
angielskim23.
W 1536 r. krakowianin Józef Tectander, właściwie Zimmermann (1507–1543),
absolwent Uniwersytetu Krakowskiego, później studiujący też w Padwie, wydał antologię pt. Morbi Gallici curandi ratio exquisitissima, zawierającą pięć traktatów poświęconych chorobie francuskiej oraz po jednym o leczeniu wrzodów i o maściach24. Oryginalny wkład Tectandera nie był duży, wykorzystuję więc w swoich analizach jedynie
napisaną przez niego dedykację dla krakowskiego medyka Adama z Brzezin25.
Informacje o chorobie francuskiej zawiera także wydana w 1555 r. praca Józefa
Strusia (1510–1568) na temat pulsu26, w której problemowi temu poświęcony został
rozdział pt. Gallici morbi pulsus27. Autor tekstu uważany jest za najwybitniejszego lekarza
De morbo Gallico libellus, autore Ioanne Benedicto Germano, artium et medicinae doctor, w: A. Luisinus, De morbo Gallico omnia quae extant apud omnes medicos cuiuscunque nationis, qui vel quoquo alio
modo huius affectus curationem methodice aut empirice tradiderunt, diligenter hincinde conquisita, sparsim
inventa, erroribus expurgata, et in unum tandem hoc corpus redacta. In quo de ligno Indico, salsa perillia,
radice chynae, argento vivo, caeterisque rebus omnibus ad huius luis profligationem inventis, diffusissima
tractatio habetur. Cum indice locupletissimo rerum omnium scitu dignarum, quae in hoc volumine continentur. Opus hac nostra aetate, qua morbi Gallici vis passim vagatur, apprime necessarium. Catalogum
scriptorum sexta pagina comperies, t. 1, Venetiis 1566, s. 148–160 [dalej: Solfa]. Tłumaczenie fragmentu: W. Kożuszek, Jan…, s. 102–103.
23
W. Baczkowska, Solfa Jan Benedyktynowicz, także Jan Benedykt (Ioannes Benedictus, Joannes Benedicti
de Trebul, de Maiori Glogovia) zw. Lusatus (1483–1564), „Polski słownik biograficzny” [dalej: PSB],
t. 40, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 2000–2001, s. 278–281; S. Kośmiński, Słownik lekarzów
polskich, obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców osiadłych w Polsce dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnéj, Warszawa 1888, s. 470–
471; W. Kożuszek, Jan…; A. Stapiński, Zwalczanie kiły i rzeżączki w Polsce, Warszawa 1979, s. 17.
24
I. Tectander, Morbi Gallici curandi ratio exquisitissima a variis iisdemque peritissimis medicis conscripta, nempe Petro Andrea Matthaeolo Senensi, Ioanne Almenar Hispano, Nicolao Massa Veneto, Nicolao
Poll Caesareae Maiestatis physico, Benedicto de Victoriis Faventino. Hic accessit Angeli Bolognini de ulcerum exteriorum medela opusculum perquam utile, eiusdem de unguentis ad cuiusvis generis maligna ulcera
conficiendis lucubratio. Cum indice rerum omnium quae in curationem cadere possunt copiossimo, Basileae 1536 [dalej: Tectander]. O Tectanderze: S. Kośmiński, Słownik…, s. 512; A. Stapiński, Zwalczanie…, s. 17.
25
Tectander, k. A2r–v.
26
I. Struthius, Sphygmicae artis iam mille ducentos annos perditae et desideratae libri V, Basileae 1555
[dalej: Struś]. Wydanie z tłumaczeniem: Nauki o tętnie ksiąg pięcioro przez Józefa Strusia spisanych,
tłum. J. Wikarjak, M. Wikarjakowa, Poznań 1968.
27
Struś, s. 270–274.
22
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polskiego odrodzenia. Ukończył on medycynę w Uniwersytecie Krakowskim (bakalaureat w 1529 r., magisterium w 1531 r.), a następnie kształcił się w Padwie, gdzie
w 1535 r. promowano go na doktora. Został tam wicerektorem oraz profesorem nadzwyczajnym medycyny teoretycznej. Po powrocie do kraju w 1537 r. cieszył się dużą
sławą, dzięki czemu dwukrotnie wybrano go na urząd burmistrza Poznania, a w 1559 r.
został lekarzem Zygmunta II Augusta28.
Pojedyncze informacje na temat choroby zawierają Gadki o składności członków
człowieczych Andrzeja Glabera z Kobylina (ok. 1500–po 1572) z 1535 r.29 Autor był
absolwentem Uniwersytetu Krakowskiego (tytuł bakałarza otrzymał w 1520 r., magistra artium w 1531 r.), pracował również jako wykładowca tej uczelni. Tekst Gadek jest
przeróbką niemieckiego utworu pt. Ain Büchlin das durch die natürlichen Mayster Aristotelem, Avicennam, Galienum, Albertum u. andern natürlichen Maystern von mancherley seltsamen wunderlichen Fragen beschreiben ist u. hayszt Problemmata Aristotelis (wyd.
Ulm 1500), zweryfikowaną z łacińskim pierwowzorem. Praca ta stanowi pierwsze w języku polskim opracowanie ludzkiej anatomii i fizjologii30.
Morbus Gallicus jest także wzmiankowany w tekście Conservatio sanitatis autorstwa
Macieja z Miechowa (ok. 1457–1523)31. Miechowita był absolwentem Uniwersytetu
Krakowskiego, gdzie uzyskał bakalaureat (1476) i magisterium sztuk wyzwolonych
(1479). Otrzymał również dyplom doktora medycyny, prawdopodobnie w Bolonii
w 1486 lub 1487 r. Pełnił funkcję profesora wydziału medycznego krakowskiej uczelni
i wielokrotnego jej rektora. Poza medycyną zajmował się także historiografią, geografią, alchemią i astrologią32.
Sprostowania wymaga podana przez Jana Kracika i Michała Rożka informacja, jakoby Maciej z Miechowa wydał w Poznaniu w 1521 r. traktat zatytułowany Primordialis
morbi gallici origo atque incrudescentia, zawierający opis przebiegu choroby oraz prezentujący jej astrologiczne uwarunkowania, rozwój i nazwy, w którym ponadto autor
J. Byliński, Struś (Strusiek, Struthius, Struth, Struss, Strussek, Struschek, Struszek) Józef (1510–
1568), PSB, t. 44, red. A. Romanowski, Warszawa–Kraków 2006–2007, s. 467–471; Nauki…,
s. XI–LVI; S. Kośmiński, Słownik…, s. 483–484.
29
Andrzeja z Kobylina Gadki o składności członków człowieczych z Arystotelesa i też inszych mędrców
wybrane 1535, wyd. J. Rostafiński, Biblioteka Pisarzów Polskich 28, Kraków 1893. Tytuł oryginalny:
Problemata Aristotelis. Gadki z pisma wielkiego philozopha Aristotela i też inszych mędrców, tak przyrodzonej, jako i lekarskiej nauki z pilnością wybrane. Pytanie rozmaite o składności człowieczych członków
rozwięzujące, ku biegłości rozmowy ludzkiej tak rozkoszne, jako i pożyteczne [dalej: Glaber].
30
Ibidem, s. I–II; H. Barycz, Glaber Andrzej (zm. po r. 1572), PSB, t. 8, red. K. Lepszy, Wrocław–
Kraków–Warszawa 1959–1960, s. 28–30; J. Migdał, O języku Andrzeja Glabera z Kobylina. Studium
normalizacji polszczyzny wczesnorenesansowej, Prace Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im.
Adama Mickiewicza. Biblioteczka Poznańskich Studiów Polonistycznych. Seria Językoznawcza, Poznań 1999, s. 18–22.
31
[Maciej z Miechowa], Conservatio sanitatis, Cracoviae 1522.
32
L. Hajdukiewicz, Maciej z Miechowa zwany Miechowitą (ok. 1457–1523), PSB, t. 19, red. E. Rostworowski, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 28–33; S. Kośmiński, Słownik…, s. 318–319.
28
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uznał ją za skutek rozpusty i pijaństwa oraz informował, że leczył chorych33. Otóż
stwierdzić trzeba, że taki traktat nie istnieje. Primordialis morbi Gallici origo atque incrudescentia jest tytułem akapitu w Chronica Polonorum, która rzeczywiście zawiera podane przez badaczy informacje i której drugie wydanie ukazało się w 1521 r., jednak nie
w Poznaniu, a w Krakowie34.
Kolejną grupę źródeł stanowią zielniki. Najstarszym z nich jest wydany w 1534 r.
tekst Stefana Falimirza (XVI w.) nazywany w historiografii O ziołach i o mocy ich35.
Znaczną jego część stanowi przeróbka i skrót pracy Hortus sanitatis Ioannesa Cuby
z 1485 r. O samym Falimirzu nie można wiele powiedzieć. Wiadomo, że nie był on
medykiem. Znane są jego związki z dworem wojewody bełskiego, podolskiego, ruskiego i sandomierskiego Jana Tęczyńskiego, choć zagadką pozostaje, jaką funkcję tam
pełnił — być może był pisarzem36.
W 1542 r. został wydany oparty na pracy Falimirza zielnik pt. O ziołach tutecznych
i zamorskich, opracowany przez Hieronima Spiczyńskiego (zm. 1550)37. Autor studiował w Krakowie od 1517 r., jednak nie uzyskał żadnego stopnia. Był on rajcą krakowskim, tłumaczył z łaciny, podejmował również próby poetyckie38.
W latach 1543–1553 powstał Herbarz polski Marcina z Urzędowa (ok. 1500–
1573), który został wydany w 1595 r.39 Autor był absolwentem sztuk wyzwolonych
w Uniwersytecie Krakowskim (bakalaureat 1521, magisterium 1525), a następnie
członkiem macierzystego wydziału (w 1532 r. pełnił funkcję jego dziekana). W 1538 r.
uzyskał dyplom doktora medycyny w Padwie, pracował również jako lekarz nadworny
hetmana wielkiego koronnego, wojewody ruskiego i krakowskiego oraz kasztelana
krakowskiego Jana Tarnowskiego40.
Ostatnim z badanych zielników jest Herbarz Marcina Siennika (zm. ok. 1590)41,
stanowiący przeróbkę tekstu Spiczyńskiego. Autor był mieszczaninem krakowskim,
J. Kracik, M. Rożek, Hultaje…, s. 150.
[Maciej z Miechowa], Chronica Polonorum, red. S. Tabkowski, Kraków 1986, s. 357 [dalej: Chronica].
35
S. Falimirz, [O ziołach i o mocy ich], [Kraków] 1534 [dalej: Falimirz].
36
B. Hryniewiecki, Falimirz Stefan (w. XVI), PSB, t. 6, red. W. Konopczyński, Kraków 1948, s. 354–
355; L. A. Jankowiak, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 1: Początki polskiej renesansowej terminologii medycznej, Język na Pograniczach 27, Warszawa 2005, s. 13; S. Kośmiński, Słownik, s. 116.
37
H. Spiczyński, O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich, a ktemu księgi lekarskie wedle regestru
niżej napisanego, wszem użyteczne, Cracoviae 1542 [dalej: Spiczyński].
38
S. Kośmiński, Słownik…, s. 473; H. Kowalska, T. Ulewicz, Spiczyński Hieronim (Hieronim z Wielunia), pseud. Polyconius (zm. 1550), PSB, t. 41, Warszawa–Kraków 2002, red. H. Markiewicz,
s. 89–91.
39
Marcin z Urzędowa, Herbarz polski, to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych, i innych rzeczy do
lekarstw należących księgi dwoje, w Krakowie 1595 [dalej: Marcin z Urzędowa].
40
L. Hajdukiewicz, Marcin z Urzędowa (zm. 1573), PSB, t. 19, red. E. Rostworowski, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1974, s. 575–577; S. Kośmiński, Słownik…, s. 528.
41
Siennik.
33
34
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zajmował się tłumaczeniami z języka niemieckiego i z łaciny oraz wydawaniem druków
przyrodniczych, w tym także wykorzystanych przeze mnie Lekarstw doświadczonych42.
W charakterze źródeł pomocniczych wykorzystuję wybrane prace historiograficzne: Chronica Polonorum Macieja z Miechowa (wydanie pierwsze — 1519 r., drugie —
1521 r.)43, Kronikę Bychowca (ok. 1519–1525)44, kronikę Bernarda Wapowskiego
(1522–1535)45, Kronikę polską Marcina Bielskiego z 1564 r.46 oraz O początkach Macieja Stryjkowskiego z 1577 r.47 Źródłami dodatkowymi są również: księga rachunkowa
szpitala św. św. Sebastiana i Rocha w Krakowie z lat 1546–1556 oraz akta jego wizytacji z 1599 i 1705 r.48
Badanemu przeze mnie zagadnieniu dotychczas nie poświęcono odrębnej pracy.
Jedynie na kilku stronach przedstawili je Andrzej Stapiński, Kazimierz Lejman, Jan
Kracik i Michał Rożek oraz Jadwiga i Stanisław Schwannowie49. Spośród powyższych
źródeł opracowania pod kątem historii choroby francuskiej doczekał się jedynie traktat Solfy50. Dość dobrze poznany jest natomiast późniejszy, wydany w 1581 r., pierwszy

Lekarstwa doświadczone, które zebrał uczony lekarz Pana Jana Pileckiego. Ktemu są przydane lekarstwa końskie z ćwiczeniem tegoż lekarza, przydaliśmy i figurę ziół rozmaitych ku lekarstwu z ziółkami
dostatecznemi sprawione, oprac. M. Siennik, [Kraków] 1563 [dalej: Lekarstwa]. O Sienniku: H. Kowalska, Siennik (Heireicher, Heureicher, Pelczman) Marcin (zm. ok. 1590), PSB, t. 37, red. H. Markiewicz, Warszawa–Kraków 1996–1997, s. 234–236.
43
Chronica; Matthias de Mechow, Chronica Polonorum, Gaccoviae 1519.
44
Tekst w: L. Citko, „Kronika Bychowca” na tle historii i geografii języka białoruskiego, Białystok 2006,
s. 353–508.
45
Kroniki Bernarda Wapowskiego z Radochoniec kantora katedr. Krakowskiego część ostatnia czasy podługoszowskie obejmująca (1480–1535), wyd. J. Szujski, Scriptores Rerum Polonicarum 2, Kraków 1874.
46
M. Bielski, Kronika, to jest historia świata na sześć wieków a cztery monarchie rozdzielona z rozmaitych historyków, tak w świętym piśmie chrześcijańskim, żydowskim, jako i pogańskim wybierana i na polski
język wypisana dostateczniej niż pierwej z przydanim wiele rzeczy nowych. Od początku świata aż do tego
roku, który się pisze 1564 z figurami ochędożnymi i własnymi, Warszawa 1976.
47
M. Stryjkowski, O początkach, wywodach, dzielnościach, sprawach rycerskich i domowych sławnego
narodu litewskiego, żemojdzkiego i ruskiego, przedtym nigdy od żadnego ani kuszone, ani opisane, z natchnienia Bożego a uprzejmie pilnego doświadczenia, oprac. J. Radziszewska, Warszawa 1978.
48
Akta wizytacji dekanatu krakowskiego 1599 roku przeprowadzonej z polecenia kardynała Jerzego Radziwiłła, cz. 1, wyd. C. Skowron, Lublin 1965, s. 129–131; Ratio perceptorum et expositorum hospitalis
sancti Sebastiani extra muros Cracovienses ab initio Anni 1546 […] per Ioannem Leonbrock et Hieronimum Krigel, Archiwum Narodowe w Krakowie [dalej: AN Kraków], Acta hospitalium Cracoviensium 3490; Wizytacya szpitala i kościoła śś. Sebastiana i Rocha, jego dokumentów erekcyjnych i funduszów, odbyta przez kanoników krak., Wojciecha Jodłowskiego i Franciszka Balickiego w r. 1705,
AN Kraków, Acta hospitalium Cracoviensium 3489.
49
J. Kracik, M. Rożek, Hultaje…, s. 149–151; K. Lejman, Zarys historii kiły, „Archiwum Historii
Medycyny” 32 (1969), 2, s. 135–136; J. Schwann, S. Schwann, Dermatologia polska w dobie Odrodzenia. Część I, „Archiwum Historii Medycyny” 23 (1960), 2, s. 149–180; A. Stapiński, Zwalczanie…,
s. 13–18.
50
W. Kożuszek, Jan…, s. 26–45.
42
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polskojęzyczny traktat wenerologiczny — Przymiot Wojciecha Oczki51, który traktuję
jedynie jako uzupełnienie.

II. RENESANSOWA KONCEPCJA CHOROBY
Według koncepcji formułowanych przez renesansowych medyków, każdy człowiek (mikrokosmos) jest odbiciem makrokosmosu, a jego konstrukcja wykazuje analogie do budowy wszechświata. Podlega on takim samym prawom jak inne partie kosmosu, stanowi bowiem jego ważną, integralną część. Jest jednym z czterech światów, obok świata
anielskiego (niewidzialnego), niebieskiego (jednocześnie widzialnego i niewidzialnego,
składającego się z ciał niebieskich) i podniebnego (wypełnionego przez cztery żywioły:
ogień, powietrze, wodę i ziemię). W człowieku Bóg zgromadził wszystkie cztery światy.
Rozum, myśl, dumanie, pamięć, wola są reprezentacją świata anielskiego. Światu niebieskiemu odpowiadają zmysły, a żywiołom — humory. Do powietrza podobna jest gorąca
i wilgotna krew, której miejscem jest serce, do ognia — sucha i gorąca jasna żółć,
umiejscowiona koło wątroby, do ziemi — zimna i sucha czarna żółć (w śledzionie), a do
wody — mokra i zimna flegma (w pęcherzu moczowym)52. Teorię humoralną sformułował w V–IV w. p.n.e. Hipokrates z Kos53, a następnie w II w. n.e. rozwinął ją Galen54.
Z przewagi danego humoru w człowieku wynikać miał jego temperament oraz do
pewnego stopnia wygląd, odpowiednio: sangwiniczny (człowiek rumiany, wesoły, cudny, szczodry, miłowny, niegniewliwy, śmieszny, łaskawy, śmiały, ku wszystkim rzeczam pochopny), choleryczny (pyszny, chełpliwy, gniewliwy, popędliwy, zdradny, szczodry, śmiały,
kosmaty, piegaty, lisowaty), melancholiczny (ludzie mali, szczurzy, nieweseli, osobni, wysokiej myśli, bojaźliwi, zdradni, zazdrościwi, uporni, pilni, długogniewliwi, nieśpiący, dowcipni)
i flegmatyczny (tłuści, leniwi, niedowcipni, często plują, nieradzi pracują, śpiący, ciężcy,
białej płci niemężni a wysocy)55.
W. Oczko, Przymiot, w Krakowie 1581. Zob. M. Maludzińska, Choroby…; H. Suchowierski, Rozpoznawanie…; F. Sulimczyk Swieżawski, K. Wenda, Wojciech Oczko, syfilidolog polski XVI wieku, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego” 86 (1890), 1, s. 20–46.
52
Lekarstwa, k. 1r–v, 28r–v, k. Ttt 3v–Ttt 4r. Na k. Uuu 2r. czytamy z kolei: ta, której gorącość
ogniowa panuje, zową ją Latinowie sanguis, a my ją zowiemy krew; druga, której wietrzność panuje, zową
ją bilis, a my jasną żółcią, albowiem się z niej żółć sadzi; trzecia, której panuje ziemia, zową ją z grecka
Latinowie phlegma, a my pypciem, niektórzy wozgrzą albo flagmą; czwarta jest […] rzadka, na kształt
wody, która jej panuje, ta sprawuje pot i łzy w oczu, śliny i inne wilgości z drugich pomocami.
53
Hipokrates z Kos (ok. 460–ok. 377 p.n.e.) — wybitny lekarz grecki, nazywany ojcem medycyny
(W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, wyd. 4, Fundamenta. Studia z historii filozofii
58, Kęty 2008, s. 94–104).
54
Galen (130–201 n.e.) — lekarz rzymski, hipokratyk, w sposób znaczący uzupełnił i pogłębił istniejącą wiedzę medyczną (ibidem, s. 137–155).
55
Lekarstwa, k. 1r–v, 29r–v.
51
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Pierwotnie, przy stworzeniu, Bóg zaprowadził w człowieku idealną harmonię materii, tak, iż się jeden żywioł drugim nie przeciwiał, którą zgodą swą sprawiały człowiekowi żywot nieśmiertelny ani niemocam żadnym poddany był. Nieposłuszeństwo pierwszych
rodziców naruszyło jednak tę równowagę, co sprawiło, że ludzie mają ciało wrzodom
i innym nierozlicznym niedostatkom poddane, a na koniec śmiertelne. Choroby i śmierć są
w związku z tym skutkiem grzechu pierworodnego56.
Teoria humoralna była dominującym w ówczesnej medycynie paradygmatem.
Choć nie zawsze było to łatwe do uzasadnienia, medycy na ogół tłumaczyli powstawanie chorób zaburzeniem naturalnej harmonii i równowagi humorów (za przyczynę
choroby francuskiej uważano nadmiar flegmy lub czarnej żółci). Zazwyczaj za jego powód uznawano złe odżywianie, polegające na nadmiernym spożywaniu potraw o właściwościach podobnych do natury danej osoby, na przykład gdy gorącymi rzeczami gorącą płeć tym więcej zapalamy. Pokarmy o cechach dominującego w danym człowieku
humoru należało spożywać z umiarem, skłaniając się raczej ku tym, które mają cechy
przeciwne57. W przypadku nadmiaru którejś z „wilgości” medycy dla przywrócenia
równowagi próbowali pozbyć się jej z organizmu, stosując środki przeczyszczające, napotne, moczopędne, wymiotne lub upuszczając krew58.

III. POCZĄTKI
Najstarsze dane interpretowane jako ślady endemicznego występowania syfilisu w Polsce pochodzą z XIV i XV w. Wymienia się wśród nich zwornik z Kamienicy Hetmańskiej w Krakowie (ok. 1390 r.), na którym u jednej z postaci można się doszukać nosa
siodełkowatego (il. 1). Franciszek Walter twierdził, że symptomy kiły wrodzonej późnej
wykazuje faryzeusz z kwatery pojmania Jezusa, z powstałego w latach 1477–1489 Ołtarza Mariackiego Wita Stwosza59 (il. 2). Z 1491 r. pochodzi z kolei poliptyk Michała
z Działdowa znajdujący się w kościele parafialnym w Książnicach Wielkich (powiat
proszowicki), gdzie, jak stwierdził Edmund Kizik, w analogicznej scenie pojmania mężczyzna, któremu apostoł Piotr obciął ucho, wykazuje symptomy kiły na twarzy60 (il. 3).
Ibidem, k. 1r–v. Cf. K. Kopias–Łokuciejewska, Koncepcja człowieka i jego miejsce we wszechświecie
w doktrynach Paracelsusa i Boehmego, „Medycyna Nowożytna” 8 (2001), 1, s. 5–55; Z. Kalemba,
Wpływ koncepcji makro– i mikrokosmosu na pojmowanie choroby i człowieka chorego, „Medycyna Nowożytna” 5 (1998), 1, s. 29–38.
57
Lekarstwa, k. 1r–v, 28r–v.
58
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 235.
59
F. Walter, Wit Stwosz — rzeźbiarz chorób skórnych. Szczegóły dermatologiczne Ołtarza Mariackiego,
Kraków 1933, s. 10–11.
60
E. Kizik, O źródłach i metodzie badań nad seksualnością w Polsce XIV–XVI w. Odpowiedź Adamowi
Krawcowi, w: Mieszczanie, wasale, zakonnicy, red. B. Śliwiński, Studia z Dziejów Średniowiecza 10,
Malbork 2004, s. 464.
56
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1. Zwornik, Kamienica Hetmańska w Krakowie, ok. 1390 r.
Postać po prawej stronie według niektórych badaczy
wykazuje kiłowe uszkodzenia nosa (fot. Emil Kalinowski)

2. Wit Stwosz, Pojmanie Jezusa
(detal), Ołtarz Mariacki w Krakowie, 1477–1489 r.
za: A. Bujak, K. Czyżewski,
Wit Stwosz. Ołtarz Mariacki,
Kraków 2007, s. 77

3. Michał z Działdowa, Pojmanie (detal),
kwatera poliptyku, kościół parafialny
w Książnicach Wielkich, 1491 r.
za: J. Gadomski, Gotyckie malarstwo
tablicowe Małopolski 1460–1500,
Warszawa 1988, il. 150

Jako dowód na występowanie choroby w późnośredniowiecznej Polsce przytaczane
są również stworzone przez Jana z Czarnkowa i Jana Długosza opisy cierpień biskupa
poznańskiego Mikołaja z Kórnika (zm. 18 marca 1382 r.). Według nich przyczyną
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śmierci hierarchy był trwający dwa lata rak narządów płciowych połączony z wrzodami
języka i gardła, spowodowany jego rozpustnym trybem życia61.
Istnieje jednak możliwość, że przynajmniej część z przedstawionych źródeł prezentuje przypadki trądu, a być może jeszcze jakiejś innej choroby. Ponieważ kiłę i leprę
traktowano często jako jedno schorzenie62, rozróżnienie ich w źródłach bywa kwestią
skomplikowaną. Również ewidentne opisy chorób wenerycznych nie są rozstrzygające,
gdyż w średniowieczu uważano, że istnieje jedna taka choroba. Dane dotyczące występowania kiły w Europie przed odkryciem Ameryki przez Kolumba są przedmiotem
debaty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii o jej amerykańskim pochodzeniu (tzw. amerykanistami i antyamerykanistami)63.
Joannis de Czarnkow Chronicon Polonorum. Jana z Czarnkowa Kronika polska. 1333–1384, oprac.
J. Szlachtowski, w: Monumenta Poloniae Historica / Pomniki dziejowe Polski, wyd. A. Bielowski, t. 2,
Warszawa 1961, s. 709: de vitiis ejusdem et factis nephariis nimium esset narrare, utputa in quo nulla
vitia defuerunt. Et sicut duobus membris illicita inverecunde perpetrabat, ita in eisdem fuit usque ad mortem miserabiliter ultione divina punitus, ut infra patebit. Nam pecatum fornicatorium et praecipue deflorationes virginum non vitabat, ideo morbo cancri fuit tactus; et quia pronus et loquax in prolatione illicitorum
extitit, idcirco in lingua et gutture ulcerationes fuit passus in tantum, prout dicitur, quod ante mortem suam
vix loqui seu potum potuit diglutire nec os claudere poterat, etiam post mortem aperto ore permansit; tamen
diu languit et ideo melius poterat poenitere, latus quoque ejus dextrum per scissuras penitus dicitur fuisse
ruptum, et sic XVIII die mensis Martii de hoc seculo migravit; 713: Anno itaque eodem mensis Martii die
XVIII Nicolaus dictus Curnik episcopus Posnaniensis satis gravi et longo languore cruciatus in Czansin
praedio ecclesiae suae diem clausit extremum. Patiebatur enim ante duos annos mortis suae et citra morbum cancri in genitalibus et virga; ob hoc tamen contubernium virginum non vitabat et prohibitiones medicorum non advertebat, donec febris quartana superveniens ipsum bene quassare coepit, nec a quassatione
cessavit. Joannis Dlugossii Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae. Liber decimus 1370–1405, Varsaviae 1985, s. 86: Decima octava mensis Marcii die Nicolaus de Curnik Poznaniensis episcopus, cum
biennio in loco genitalium gravissimo cancri morbo ureretur, quartana febre correptus, in lingua et gutture
adeo ulceratus, ut officio loquele privaretur, in curia ecclesie Czanszin moritur, et in ecclesia Poznaniensi
vicesima prima eiusdem mensis <Marcii> sep<elitur>.
62
Cf. P. D. Mitchell, Pre–Columbian Treponemal Disease from 14th Century AD Safed, Israel, and Implications for the Medieval Eastern Mediterranean, „American Journal of Physical Anthropology” 121
(2003), s. 122–123.
63
W. Kożuszek, Jan…, s. 29; K. Lejman, Pochodzenie kiły w Europie w świetle krytycznej oceny dowodów z zakresu plastyki starożytnej i średniowiecznej oraz poszukiwań własnych, „Folia Medica Cracoviensia” 5 (1963), 3, s. 299–324; J. E. Lobdell, D. Owsley, The Origin of Syphilis, „The Journal of Sex
Research” 10 (1974), 1, s. 76–79; S. Schwann, Kronika Janka z Czarnkowa jako źródło do historii kiły,
„Archiwum Historii Medycyny” 3 (1960), s. 309–312; W. Szumowski, Historia medycyny, s. 241–
246; J. Tyszkiewicz, Człowiek w środowisku geograficznym Polski średniowiecznej. Związki i uwarunkowania przyrodniczo–kulturowe, Rozprawy Uniwersytetu Warszawskiego 169, Warszawa 1981, s. 121,
127–128, 130, 132; idem, Ludzie i przyroda w Polsce średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 153, 155–
156, 247; idem, Środowisko życia człowieka w Polsce średniowiecznej, w: Człowiek w społeczeństwie
średniowiecznym, red. R. Michałowski, Warszawa 1997, s. 169. Teorii amerykańskiej bronił w swojej
wcześniejszej pracy W. Szumowski, Spór o amerykańskie pochodzenie kiły, „Nowiny Lekarskie” 20
(1908), 11, s. 646–652.
61
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Spór między badaczami, którzy uważali, że syfilis ma w Europie długą historię,
a tymi, którzy widzieli w nim nową chorobę, nawet jeżeli nie doszukiwali się jej amerykańskiego pochodzenia, rozpoczął się bardzo wcześnie, a właściwa dyskusja wybuchła na początku XVII wieku. Przeciwnicy teorii amerykańskiej powoływali się na
źródła starożytne, dopatrując się przypadków syfilisu w Biblii oraz w tekstach greckich
i rzymskich. Należy jednak mieć na uwadze, że ówcześni nie odróżniali od siebie chorób przenoszonych drogą płciową, stąd też czerpane z tych prac dowody na istnienie
jakiejkolwiek z nich uznawali za potwierdzenie dawności omawianego schorzenia64.
Jako przykłady różnych nowożytnych koncepcji podać można teorie sformułowane
przez trzech medyków. Jean Astruc (1684–1766) był zwolennikiem teorii amerykańskiej. Jako argument na poparcie swojej tezy przytaczał fakt, że lekarze z końca XV w.
uważali chorobę, z którą się zetknęli, za nową, dotychczas nikomu nieznaną. Z kolei
Carlo Musitano (1635–1714) sądził, iż istniała ona w Europie przez cały czas, lecz
dopiero w 1494 r. stała się zakaźna. Natomiast Philipp Gabriel Hensler (1733–1805)
uważał, że zapadano na nią w Starym Świecie od zawsze, ale sporadycznie, i że występowała ona endemicznie na Hispanioli, skąd została przywleczona do Hiszpanii65.
Obecność kiły w Europie w epokach przednowożytnych stanowi do dziś temat dyskusji akademickich. Moim zdaniem odkrywane podczas prac archeologicznych dowody w postaci szczątków kostnych osób, które według badań paleopatologicznych cierpiały na tę chorobę, przechylają szalę na korzyść antyamerykanistów. Ślady takie
odnaleziono chociażby w średniowiecznym materiale wydobytym w Polsce (Suraż,
powiat białostocki — XI–XIV w., Czarna Wielka, powiat siemiatycki — XII–XIV w.,
Wrocław — XIV–XV w.66) czy na Białorusi67. Należy zachować dużą ostrożność w ferowaniu ostatecznych rozstrzygnięć, gdyż sporych problemów nastręcza odróżnienie
w materiale archeologicznym i historycznym kiły od reszty chorób z grupy treponematoz (wywoływanych przez inne podgatunki krętka bladego)68, jednak za najbardziej
prawdopodobną uznaję teorię o endemicznym występowaniu kiły w Starym Świecie
przed końcem XV w.
Znaczenie tego faktu dla niniejszej pracy jest jednak drugorzędne. Bez wątpienia
morbus Gallicus, który pojawił się pod koniec XV w. w wyniku mutacji krętków lub —
co bardziej prawdopodobne — zawleczenia nieznanych populacjom europejskim
C. Quétel, Niemoc…, s. 47–52.
Ibidem, s. 52–54.
66
G. J. Armelagos, K. N. Harper, M. L. Harper, J. D. Kingston, M. K. Zuckerman, The Origin and
Antiquity of Syphilis Revisited: An Appraisal of Old World Pre–Columbian Evidence for Treponemal Infection, „Yearbook of Physical Anthropology” 54 (2011), s. 111, 114, 116. Autorzy twierdzą jednak,
że nie istnieje żadne jednoznaczne znalezisko o bezspornym datowaniu, które wskazywałoby na istnienie treponematoz w Starym Świecie przed wyprawami Kolumba.
67
В. П. Гринкевич, С факелом Гиппократа. Из истории белорусской медицины, Минск 1987, s. 41.
68
P. D. Mitchell, Pre–Columbian, s. 122. Do treponematoz niewenerycznych należą: malinica
(frambezja, jagodzica), pinta oraz bejel.
64
65
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odmian bakterii z Ameryki, i który został wówczas zdefiniowany jako niespotykany
wcześniej problem medyczny, stanowił nową jakość69.
Początek „plagi” związany jest z historią wojen włoskich, choć najwcześniejsze
świadectwa jej występowania, sięgające 1493 r., znamy z Hiszpanii. Pierwsze obszerniejsze opisy „niemocy neapolitańskiej” (jak nazywali ją Francuzi) lub „niemocy
francuskiej” (jak określali ją Włosi) pochodzą z czasu bitwy stoczonej pod Fornovo
di Taro między siłami Francji i Ligi Weneckiej 6 lipca 1495 r. Lekarz wojsk weneckich Marcellus Cumanus zapisał, że widział wówczas wielu z rycerstwa lub z piechoty,
którzy na skutek zagotowania się humorów mieli krosty na twarzy i na całym ciele. Podobne do ziarna prosa pojawiały się zazwyczaj na napletku, na jego wewnętrznej powierzchni,
albo na żołędzi, lekko swędząc. Niejednokrotnie pojawiała się najpierw pojedyncza krosta
mająca charakter niewinnego pęcherzyka, ale jej pocieranie wywołane swędzeniem powodowało w następstwie drążące owrzodzenie. W kilka dni później doprowadzały chorych do
ostateczności bóle, których doświadczali w ramionach, nogach i stopach oraz gwałtowny
wyrzut wielkich krost „pustuł” [które] utrzymywały się […] przez rok i więcej wobec
braku leczenia. W latach 1495–1496 odnotowano zachorowania w większości miast
włoskich70.
Armia francuska Karola VIII rozniosła chorobę poza Półwysep Apeniński. Jako
pierwsza została zaatakowana Francja, gdzie w powszechnej opinii było to schorzenie
przywleczone z Włoch. W Paryżu pojawiła się ona najpóźniej na jesieni 1496 r.,
a w 1497 r. dotarła na północ i objęła wówczas już niemal całe państwo. Niektóre
miasta zostały nią dotknięte tak silnie, że ich nazwy zaczęto stosować w określeniach
przypadłości, np. „zaraza z Bordeaux”, „niemoc z Niort”, „niemoc z rozstaju Poitiers”
czy „gorre z Rouen”71.
W 1495 r. schorzenie pojawiło się w Rzeszy Niemieckiej. Zanotowano wówczas
pierwsze przypadki w Norymberdze i Strasburgu i uważano, że francę przynieśli z wojny landsknechci. Wkrótce zaczęto organizować publiczne procesje, a kaznodzieje potępiali obyczaje, które pozwoliły na rozprzestrzenianie się przypadłości. Nazywano ją
bösen Blattern i twierdzono, że przyszła z Francji i Włoch72.
W 1496 r. choroba opanowała całe Niemcy i Bałkany, a rok później dotarła do
Anglii i Szkocji, najprawdopodobniej przeniesiona z Bordeaux do Bristolu (stąd nazwa
„niemoc z Bordeaux”). W Danii, gdzie nazywano ją „świerzbem francuskim”, pojawiła
się w 1495 lub 1496 r. Pozostałe obszary Europy Północnej zostały dotknięte przez epidemię do 1502 r.73

69
70
71
72
73

J. Tyszkiewicz, Ludzie…, s. 156.
C. Quétel, Niemoc…, s. 14–16.
Ibidem, s. 16–19.
Ibidem, s. 19.
Ibidem, s. 20–23.
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Morbus Gallicus szerzył się dalej i objął śródziemnomorskie wybrzeża Afryki, Seszele, Indie, Chiny i Japonię. Indie zostały zaatakowane na początku XVI w., możliwe że w wyniku wyprawy Vasco da Gamy, który dotarł do Kalikatu 17 maja 1498 r.
Następnie choroba przeniosła się na Półwysep Malajski, a dalej do Kantonu, skąd
rozprzestrzeniła się na Chiny. Z Państwa Środka przedostała się do Japonii, być
może za pośrednictwem chińskich piratów. Pierwsze wzmianki o jej występowaniu
w Kraju Kwitnącej Wiśni, gdzie określana była mianem „wrzodu chińskiego”, pojawiły się w 1512 r. Japończycy postrzegali schorzenie inaczej niż Europejczycy — nie
jako karę za grzechy, lecz klęskę naturalną, w związku z czym nie uważano go za
wstydliwe74.
Od samego początku snuto różne teorie na temat przyczyn pojawienia się francy.
Za jej źródło uznawano np. stosunek seksualny trędowatego kawalera z prostytutką
bądź współżycie ludzi z małpami. Sugerowano, że Hiszpanie dolewali krwi trędowatych
do greckiego wina oraz że neapolitańczycy zatruwali studnie w czasie inwazji Francuzów. Powszechnie również uważano morbus Gallicus za chorobę zesłaną przez Boga
jako karę za grzechy przeciw szóstemu przykazaniu. Zgodnie z tą interpretacją, miała
ona powstrzymać rozwiązłość75.
O początkach morbi Gallici w Polsce czytamy w szesnastowiecznych kronikach.
Najwcześniej informował o nim Maciej Miechowita w Chronica Polonorum. Autor pisał, że choroba francuska (morbus Gallicus, malum Franczosum, mala Franczosa) pojawiła się w 1493 r. z powodu opozycji Saturna i Jowisza w krajach znajdujących się pod
władzą Marsa, to jest w Mauretanii, Cezarei (prawdopodobnie miasto Szarszal w dzisiejszej Algierii) i Hiszpanii. W 1494 r. rozszerzyła się ona na Włochy i Francję, a następnie postępowała ku wschodowi. W Krakowie chorobę po raz pierwszy zaobserwowano w 1495 r. u żony Wojciecha Białego, sługi burgrabiów zamku krakowskiego,
która wróciła z pielgrzymki do Rzymu. W 1495 i 1496 r. pojawili się w stolicy Polski
zarażeni francą przybysze z Węgier, co doprowadziło do rozprzestrzenienia się przypadłości w mieście. Epidemia ta była, zdaniem Miechowity, karą Bożą dla grzeszników
żyjących w zbytku oraz oddających się lubieżności i pijatykom, natomiast ludzi żyjących rozumnie dotykała ona rzadko albo wręcz nigdy. Dlatego też najlepszym lekiem
przeciw schorzeniu było, według tegoż kronikarza, umiarkowanie.
Na podstawie koniunkcji Saturna i Jowisza w znaku Raka w 1504 r. badacze nieba
prognozowali, że choroba ta wygaśnie76. Przewidywania ich jednak nie sprawdziły się
do czasu, w którym powstała kronika (pierwsze wydanie — 1519 r., drugie — 1521 r.),
morbus Gallicus bowiem w dalszym ciągu szalał, choć miał nieco lżejszy przebieg77.
Ibidem, s. 66–67.
Ibidem, s. 46.
76
Cf. J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 107–112.
77
Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354: Morbus Gallicus hoc anno domini 1493 sub oppositione
duorum ponderosorum, Saturni et Iovis in partibus mediis inter meridiem et occidentem ubi est dominium
74
75
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Bernard Wapowski podał informacje o pojawieniu się morbi Gallici seu Franci
w Hiszpanii i Mauretanii w 1493 r. oraz we Włoszech w 1494 r., gdzie zaatakował on
żołnierzy Karola VIII. Autor ten również dopatrywał się astrologicznych przyczyn epidemii, odnotowywał ponadto złagodzenie choroby w stosunku do jej pierwotnego
przebiegu. Kronikarz nie uwzględnił jednak kontekstu polskiego78.
Z kolei Marcin Bielski zanotował: Tegoż roku [1493] (nasz kronikarz Miechowita
napisał) wrzód galijski, który zowiemy francą, do Polski przyniosła jedna niewiasta z Rzyma
na odpust chodząc. Potym z Węgier służebni, aż się rychło rozpłodziła i rozmokła u nas,
zwłaszcza w tych, którzy radzi wino mocne takież inne trunki piją, a niewiast przyglądają79.
Zwrócić należy uwagę na pomyłkę historiografa odnośnie do datowania pojawienia się
choroby w Polsce.
Bazując na kronikach Miechowity i Bielskiego, Maciej Stryjkowski napisał natomiast:
Tegoż roku 1493 niemoc francuska (którą pospolicie francą zowią), […] niewiasta jedna z odpustu rzymskiego za upominek do Krakowa przyniosła. Która niemoc w Polsce jako osobliwa plaga
Boża za wszeteczeństwem ludzi swawolnych prędko się rozmnożyła. Potym z Węgier roku 1495
et 1496 ludzie służebni tym wrzodem zarażeni do Polski przychodzili i rozmnożyli ją. Dodawał
również: tegoż roku 1498 po porażce Polaków na Bukowinie był głód wielki w Litwie i poczęła się
mnożyć w ludziach niemoc wielka i niesłychana, franca, do Polski z Rzymu, a z Polski do Litwy
Martis scilicet in Mauritania, Caesarea, Hispania apparuit. Et anno sequenti in Italiam et Franciam venit.
Deinde pedetentim ad orientales processit regiones, apud nos in Graccovia prima mulier hoc morbo infecta,
anno 1495, fuit coniunx cuiusdam servitoris Burgrabiorum castri Graccoviensis, nuncupati albus Albertus,
ex opposito monasterii sanctae Trinitatis commorantis, quae ex peregrinatione de Roma redeundo, praefatum
morbum secum Graccoviam attulit. Deinde ex Hungaria eodem anno 1495 et 1496 advenae tali morbo
infecti adveniebant, et morbus per Graccoviam spargi ac multiplicari coepit. Merito plaga Dei vocitandus,
quoniam praevaricatores et homines superflue viventes, in libidine, vino, acutis et grossis, Deus vindex malorum, hoc morbo tanquam singulari plaga punivit. Et ex adverso homines sobrie viventes, perraro aut nunquam hoc morbo laborare comperti sunt. Unde et moderamen huiusce mali Franczosi, potior cura inter alias
reperitur. Et quum coelestium rimatores, mathematici et prognostici hunc morbum molestissimum a coniunctione Saturni et Iovis, que consequenter fuit in Cancro anno Christi 1504 destituendum et finiendum praedixissent, tamen (predictionibus eorum haud verificatis) usque in hanc diem, anni 1519, post praedictam
coniunctionem debachatur et sevit, quamvis minus acute et paulo tollerabilius quam antea. W drugim wydaniu fragment ten różni się jedynie nieznacznie. Główna różnica polega na niepodaniu dokładnych
informacji, kim była kobieta, która przywlekła chorobę francuską do Krakowa: Chronica, s. 357.
78
Kroniki Bernarda…, s. 18: Anno eodem qui fuit nonagesimus tercius supra Millesimum ac quadringentesimum humane salutis, morbus qui gallicus seu Francus appellatur in Mauritania Cesariensi et Hispania
primum apparere cepit. Anno insequenti Italiam invasit, quo tempore Carolus ejus nominis octavus Gallorum seu Francorum rex magna potencia Italiam ingressus regnum Neapolitanum occupavit. Pestis hec in
Italiam transgressa Gallorum corpora turpi scabie primum fedare cepit, a quibus morbus gallicus seu francus, a Gallis vero neapolitanus, ubi eos corripuit est apellatus. Rerum celestium periti ad stellas erraticas
eminenciores eorumque obtutus adversos et tetragones ex sidere scorpionis causam tam horrendi mali referrunt. Satis constat, hoc morbi genus antea inauditi, hodie per totum terrarum orbem esse diffusum, etsi
nunc aliquanto micius quam ab inicio excruciet.
79
M. Bielski, Kronika…, k. 399 r.
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przeniesiona80. Wspomina o tym również Kronika Bychowca: Tohoż hodu [1497] był hołod
welikij w zemli Litowskoy y nemocy francuskije na ludy poczalisia mnożyty81.
Moim zdaniem, można mieć zastrzeżenia co do szczegółów dotyczących początków
występowania choroby francuskiej w Koronie, jakie zostały przekazane przez tradycję
historiograficzną. Mimo że nie należy się przywiązywać do twierdzeń na temat osoby,
która ją przyniosła i okoliczności, w jakich się ona zaraziła (choć wykluczyć ich również nie sposób), podana przez Miechowitę data pojawienia się schorzenia — 1495 r. —
jest wysoce prawdopodobna.
Posiadamy informacje, że malum Francosum szerzyło się w Polsce na skalę epidemiczną w 1498 r., dotykając przede wszystkim dworzan i ludzi niepowściągliwych82. Ok. 1500 r.
powstał ołtarz gdańskiego kościoła św. św. Piotra i Pawła, awers skrzydła którego przedstawiał oprawcę Pawła z Tarsu zdradzającego, według E. Kizika, objawy kiły wrodzonej
późnej83 (il. 4). Kolejnym wczesnym źródłem na temat tej choroby jest tzw. ornat Kmity
z 1504 r., który prezentuje możnowładców z legendy o Stanisławie ze Szczepanowa z twarzami wykazującymi, zdaniem J. Tyszkiewicza, ślady syfilisu84 (il. 5). W aktach konsystorza kaliskiego z 13 października 1516 r. odnajdujemy natomiast przypadek chorego prezbitera z Kalisza, Hieronima Wojewódki. Schorzenie tak mocno dotknęło księdza, że nie
mógł on sprawować swoich obowiązków85. Pojawiły się też przypuszczenia, że franca była

M. Stryjkowski, O początkach…, s. 543, 554.
Cyt za: L. Citko, „Kronika Bychowca”, s. 486. Na temat syfilisu w Wielkim Księstwie Litewskim
zob. В. П. Гринкевич, С факелом…, s. 44–45; M. Paknys, Mirtis LDK kulturoje XVI–XVII a., Vilnius 2008, s. 123, 125.
82
Memoriale Ordinis Fratrum Minorum a Fr. Ioanne de Komorowo compilatum, wyd. X. Liske, A. Lorkiewicz, w: Monumenta Poloniae Historica / Pomniki Dziejowe Polski, t. 5, s. 275: Illo enim tempore in regno
Polonie multos homines, precipue curienses et incontinentes, prefatus morbus [malum Francosum] invaserat.
83
E. Kizik, O źródłach…, s. 464.
84
J. Tyszkiewicz, Człowiek…, s. 142, przyp. 88.
85
Acta iudicii ecclestiastici Calissiensis, w: Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta,
wyd. B. Ulanowski, cz. 2: Acta iudiciorum ecclesiasticorum dioecesum Gneznensis et Poznaniensis (1403–
1530), Monumenta Medii Aevi Historica Res Gestas Poloniae Illustrantia 16, w Krakowie 1902,
s. 928–929: Coram venerando dno Martino de Staw archidiacono et officiali Calissiensi iudice et commissario per Rmum.. dnum Iohannem D. g. archiepiscopum ecclesie Gneznensis.. cause et partibus vive vocis
oraculo in Oppathow tempore huius pestis dato.. constitutus personaliter honor. Ieronimus Voyevodka actu
presbiter de Calisch in lecto egritudinis decumbens ulceribus et morbo Francie in sanitate et in membris viribus perpetue destitutus in sua mansionaria, quam in ecclesia collegiata Calissiensi S. Marie possidebat et
[quam] in manibus vener. dni Iacobi Mathowski custodis Calissiensis vel eius locumtenentis ad hoc privilegiati resignavit simpliciter, cuius mansionarie dicte Calissiensis honor. dnus Laurencius de Gyeszky altarista
Calissiensis est possessor, gracia sui victus per memoratum dnum Martinum commissarium petivit sibi pensionem annuam propter Deum solvendam decerni.. Et dnus commissarius.. viso honor. dno Ieronimo viribus
in toto destituto, ne mendicare videatur, gracia sui victus terciam partem proventuum dicte mansionarie alias
II sexagenas.. racione pensionis annue pro festo Martini Pontificis ad vitam duntaxat suam per possessores
eiusdem mansionarie Calissiensis annis singulis solvendas.. dicto dno Ieronimo.. decrevit..
80
81
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przyczyną śmierci Jana I Olbrachta (17 czerwca 1501 r.)86 oraz jego brata, kardynała
Fryderyka Jagiellończyka (14 marca 1503 r.)87. W wydanej w 1634 r. Topographia sive
Masoviae descriptio Andrzeja Święcickiego zapisana została również tradycja głosząca,
że w wyniku rozpustnego trybu życia zmarli ostatni książęta mazowieccy, Stanisław
(8 sierpnia 1524 r.) i Janusz III (9/10 marca 1526 r.), przy czym w przypadku tego drugiego
autor zaznaczył, że został on dotknięty chorobą długotrwałą i wyniszczającą88. J. Tyszkiewicz uznał tę wzmiankę za opis syfilisu89, co jest mało przekonujące.

4. Biczowanie św. Pawła, awers
skrzydła ołtarza św. św. Piotra
i Pawła, kościół pw. św. św. Piotra
i Pawła w Gdańsku, ok. 1500 r.
(zaginione) za: A. S. Labuda,
Malarstwo tablicowe w Gdańsku
w 2 poł. XV w., Warszawa 1979,
ryc. 199

5. Kupno wsi, ornat fundacji Piotra Kmity,
Muzeum Katedralne w Krakowie, 1504 r.
za: T. Kruszyński, Ornat Piotra Kmity i ołtarz
św. Antoniego fundacji Kmitów w katedrze wawelskiej,
Skarbiec Katedry Wawelskiej i Muzeum Metropolitalne z. 6, Kraków 1930, ryc. 17.

F. Papée, Jan Olbracht, Kraków 2006, s. 210, przyp. 449.
Chronica, s. 164: Anno autem sequenti scilicet 1503 Friderico Cardinali longa aegritudine male Franczosae fatigato, et in Marcio defuncto; M. Stryjkowski, O początkach…, s. 571: Tegoż roku 1503 Fryderyk królewicz, Aleksandrów brat, kardynał tituli sanctae Luciae in septem soliis i arcybiskup gnieźnieński,
biskup krakowski, gubernator koronny umarł, długą niemocą francuską zemdlony.
88
Najstarszy opis Mazowsza Jędrzeja Święcickiego (Topographia sive Masoviae descriptio authore Andrea
Swiecicki), wyd. S. Pazyra, Warszawa 1974, s. 126: Eo tempore cum mutationem rerum in Masovia nemo
expectaret, repente principes in ipso aetatis flore immani fatorum invidia concidere. Dum enim iuvenili
procacitate amoribus inserviunt et intempestivis conviviis atque comessationibus utuntur, mature editio
viam invenerunt. Prior Stanislaus obiit. Subsecutus est eum intra decem et octo menses Ioannes frater,
lento et tabifico confectus morbo.
89
J. Tyszkiewicz, Człowiek…, s. 128.
86
87
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Badania najwcześniejszych dziejów choroby francuskiej w Polsce (do ok. 1520 r.)
napotykają, jak widać, na duże trudności. Istniejąca baza źródłowa jest bardzo uboga,
fragmentaryczna i rozproszona. Ponadto nie są to na ogół teksty współczesne opisywanym wydarzeniom, lecz przekazujące późniejsze tradycje na temat początków francy.
W związku z powyższym pierwsza fala choroby w Koronie jawi się bardzo niejasno, jest
jednak moim zdaniem wysoce prawdopodobne, że morbus Gallicus, który pojawił się
najpewniej w 1495 r., do końca XV w. objął całe terytorium państwa.

IV. KONSTRUKCJA CHOROBY
1. Nazwy
Nazewnictwo badanej choroby było bardzo bogate i zróżnicowane regionalnie90,
w związku z czym samo w sobie zasługuje na odrębną analizę. Używane nazwy noszą
bowiem w sobie głębszą treść, obrazując przekonania na temat pochodzenia schorzenia, jego charakteru oraz podobieństwa do innych dolegliwości.
Określenia najczęściej występujące w badanych źródłach wiążą chorobę z Francuzami, co wynika z faktu, że według powszechnego przekonania pojawiła się ona po najeździe Karola VIII na Italię, a jego wojsko zostało nią dotknięte jako pierwsze91. Wśród
tej grupy nazw najczęściej występuje tytułowy morbus Gallicus. Znaleźć można również
formy pokrewne: mala Franczosa, malum Franczosum, malum Francosum, morbus Francus92, a po polsku, między innymi, wrzód galijski, franca, niemoc francuska, gallik, francuz,
francowata niemoc, francuza, krosty francuskie, francuga93. W nawiązaniu do tych określeń chorych nazywano francugowatymi, francowatymi, a po łacinie gallicantes94.
Z tradycją początków epidemii związana jest również nazwa morbus Neapolitanus95,
którą zresztą preferowali Francuzi, chcąc oddalić skojarzenia choroby ze swoją nacją96.
Natomiast nazwa scabies Hispanica97 wiązała się z przekazami mówiącymi o wczesnym

Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354: Vocatur autem haec labes pro varietate regionum in quibus
accidit variis nominibus.
91
Ibidem: Italici malam Franczosam aut morbum Gallicum vocitant, quia rege Karolo cum Francis
circa annum domini 1494 Italiam ingresso, haec pernicies in Italia sevire coepit, et nomen ab eventu
eorum accepit.
92
Ibidem; Kroniki Bernarda…, s. 18; Memoriale…, s. 275.
93
L. A. Jankowiak, Słownictwo medyczne Stefana Falimirza, t. 2: Słownik, Język na Pograniczach 31,
Warszawa 2006, s. 205; Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1973, s. 120–122; A. Stapiński, Zwalczanie…, s. 17.
94
Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 7, s. 121; Solfa, s. 160.
95
Struś, s. 270.
96
C. Quétel, Niemoc…, s. 17–18.
97
Struś, s. 270.
90
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pojawieniu się choroby w Hiszpanii (najpewniej poprzedzającym nawet plagę spod
Neapolu), choć i w tej sytuacji wskazywano, że przybyła ona z Francji98.
Ogólnie rzecz biorąc, schorzeniu często nadawano nazwę pochodzącą od sąsiada
lub grupy etnicznej podejrzewanej (zazwyczaj słusznie) o jego rozprzestrzenianie. Stąd
też Moskwicini nadali jej miano „choroby polskiej”, Niemcy, Anglicy, Włosi i Polacy
„choroby francuskiej”, Flamandowie, Holendrzy i mieszkańcy Maghrebu „choroby
hiszpańskiej”, a Hindusi mówili o „chorobie portugalskiej”99.
Pozostałe występujące w źródłach nazwy świadczą o łączeniu tej przypadłości z innymi schorzeniami, zwłaszcza skóry. Stąd też nazywano ją, jak podaje Struś, „słoniowacizną” (elephantiasis), „liszajcem” (impetigo), „liszajem” (lichen) bądź „figówką”
(mentagra); autor ten uznawał zresztą wymienione nazwy za błędne100.
Solfa określał ją także jako chorobę św. Mewiusza (sancti Maevi morbus)101, Miechowita natomiast podał, że w Hiszpanii bliższej i w Aragonii nosi ona nazwę choroby
św. Sementa (morbus sancti Sementi), ponieważ wierzy się, że moc uzdrawiającą ma
modlitwa do tego spoczywającego w Brytanii świętego102. W rzeczywistości chodziło
o św. Maena (łac. Mevennus), który ok. 550 r. założył opactwo Saint–Méen w Bretonii.
Do jego grobu pielgrzymowały osoby z dolegliwościami świerzbowymi, zwłaszcza na
rękach103.
Schorzenie określane było także mianem morbus curialis, ponieważ miało dotykać
tych, którzy prowadzili próżne i hulaszcze życie104. O jego związkach ze środowiskami
dworskimi (z których wynika zresztą polskie wyrażenie „dworska niemoc”105) będzie
jeszcze mowa niżej.
Popularna obecnie nazwa „syfilis” została stworzona przez Girolama Fracastora,
który w 1530 r. wydał poemat zatytułowany Syphilis sive morbus Gallicus. Jego osią jest
historia pasterza Syphilisa. Obraził on Apollina, obalając jego ołtarze i wystawiając je
królowi Alcitusowi, którego trzód strzegł. Bóg za karę zesłał na niego chorobę weneryczną nazwaną przez mieszkańców okolicznych wsi „syfilis” na pamiątkę nieszczęśnika, który został nią dotknięty jako pierwszy. Nazwa ta nie przyjęła się w powszechnym
użytku aż do XVIII w.106; nie pojawiła się ona także w XVI–wiecznych źródłach
C. Quétel, Niemoc…, s. 57–58.
Ibidem, s. 23.
100
Struś, s. 270. Podane tłumaczenia odnoszą się do znaczeń nadawanych łacińskim terminom we
współczesnej medycynie, należy jednak mieć na uwadze, że w epoce wczesnonowożytnej niekoniecznie określano za ich pomocą te same schorzenia, co dzisiaj.
101
Solfa, s. 148.
102
Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354.
103
C. Williams, A Dictionary of Sexual Language and Imagery in Shakespearean and Stuart Literature,
Cambridge 1994, s. 743.
104
Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354.
105
H. Suchowierski, Rozpoznawanie…, s. 7.
106
C. Quétel, Niemoc…, s. 68.
98
99

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 113

11.12.2014 15:26

114

Kamil Frejlich

polskich, mimo że część autorów, np. Wojciech Oczko, znała wszystkie ówczesne dzieła wenerologiczne107.
Wyraz „kiła” pierwotnie oznaczał przepuklinę. Jak tłumaczył Henryk Suchowierski, prawdopodobnie najczęściej określano w ten sposób przepuklinę mosznową. Ponieważ rzeżączkowe zapalenie najądrzy dawało zbliżony objaw w postaci powiększenia
worka mosznowego, nazwy tej zaczęto używać na określenie objawu, jak również jego
przyczyny, czyli rzeżączki. Ze względu na funkcjonowanie teorii unitarystycznej stała
się ona ogólnym określeniem choroby francuskiej. W szesnastowiecznych tekstach
medycznych wyraz „kiła” występuje zresztą w bardzo niejednoznacznym sensie108.
Niezależnie od różnorodności określeń, wzbudzających niekiedy kontrowersje,
część renesansowych medyków stała na stanowisku, że nazwy choroby nie są tematem
szczególnie ważnym, a lekarz powinien rozważać nie etykiety, jakimi się ją opatruje,
lecz jej istotę109. Przykładem jest Solfa, który twierdził, że nie mają one większego znaczenia, ponieważ dla leczenia chorób najważniejsze jest poznanie ich natury (quoniam
non verbis aut votibus, sed rerum essentiis […] aegritudines curantur). Było mu właściwie
obojętne, czy określa się ją mianem choroby francuskiej, czy neapolitańskiej, słoniowacizną bądź trądem, gdyż bez względu na nazwę jest ona po prostu chorobą (dispositio
mala), której leczeniem medyk powinien się zająć110.

2. Ogólna charakterystyka. Przyczyny zachorowania i drogi zakażenia
Zawarte w traktatach medycznych ogólne charakterystyki choroby pokazują, jak
złożony i poważny stanowiła ona problem. Zdaniem Józefa Strusia, morbus Gallicus
nie był jednym prostym zaburzeniem, lecz składał się z wielu schorzeń. W związku
z tym autor sądził, że nie da się wskazać jednej przyczyny niemocy ani podać jej jasnej definicji — można ją jedynie opisać. Franca cechowała się dużą gwałtownością,
a jej przyczyny dopatrywał się Struś w niezwykłych koniunkcjach ciał niebieskich.
Materią wywołującą chorobę była, w jego opinii, przede wszystkim „gruba”, brudna
i lepka flegma111.
Autor ten uważał, że schorzenie przenoszą seminaria, czyli drobne cząsteczki
przypominające atomy. Unosić się one miały wraz z wyziewami i na zasadzie sympatii

H. Suchowierski, Rozpoznawanie…, s. 8.
W. Oczko, Przymiot, s. 460: bo między chorobami Grekowie, od których my przezwiska i terminy
mamy, kiłą rupturę a wypuklinę tylko samę nazywali, która jako jest różna od tej choroby, kto nie wie?
Jednakże aby to się ochroniło, zówmy [nazywajmy] aby przeto, że kiła uczyni w pendencie błonki której
jego zranienie albo przerwanie, stąd ropa, ból a smród taki idzie. Albo rzeczmy ją stąd, że ten, co jej dostanie, a cierpiąc, nie co rychlej jej zabiega, ani się z tego smrodu ociera, przerwany jest w życiu
a społeczności ludzkiej.
109
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 259.
110
Solfa, s. 148.
111
Struś, s. 270–271.
107
108
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psuły flegmę (wykazywały zatem zapewne podobne do niej właściwości), a także powodowały nadmierne wytwarzanie tego humoru112.
Zdaniem autora Sphygmicae artis, morbus Gallicus był chorobą nową. Świadczyły
o tym nie zaobserwowane objawy (te bowiem znane były już od dawna) ani różnorodność odnotowywanych symptomów, lecz nowa jakość (materia) oraz nowe seminaria,
których wprawdzie nie można było zaobserwować, jednak widzialne efekty szkodliwego działania potwierdzały ich istnienie113. Także Solfa podkreślał, że choroba ta nie
była znana autorytetom medycznym (Hipokratesowi, Galenowi i Awicennie114) ani
żadnym dawnym medykom greckim, arabskim bądź europejskim115.
Chorobę francuską uważano za bardzo groźną i twierdzono, że przynosi „zabójcze
szkody” (dirae noxae), powodując liczne schorzenia. Podkreślając spowodowane przez
nią cierpienia, Tectander nazywał ją wręcz „straszną chorobą” (horrendus morbus)
i „hydrą” (excedra). Z jego uwag wynika też, że franca stanowiła duże wyzwanie dla
medyków, którzy nie zawsze potrafili sobie dobrze z nią poradzić — autor ten wprost
stwierdzał, że do śmierci części chorych przyczynili się „głupi lekarze”116.
Solfa uważał tę chorobę za przewlekłą, trwającą latami. Według niego przyczyną
takiego stanu rzeczy była nie tylko obfitość i „grubość” chorobotwórczej zimnej materii, lecz także jej jadowitość i złośliwość117. Podkreślał on, że jest to choroba zaraźliwa,
która przenosi się z człowieka na człowieka. Uznawał morbus Gallicus za odmianę
świerzbu, który z kolei powstawał w sposób typowy dla trądu. Autor zakładał, że opary
gnilne wydobywały się ze świerzbu, a z nich rodziła się „gruba” materia, która osadzała
się na powierzchniach i szybko parowała. Kontakt z nią rodził duże ryzyko zakażenia.
Solfa odrzucał przekonanie części lekarzy, że choroba francuska jest zaraźliwa tylko na
początku, a w późniejszych stadiach traci tę właściwość, przeczyło temu bowiem jego
doświadczenie118.

Ibidem, s. 273. Cf. J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 244–246.
Struś, s. 273.
114
Awicenna, właściwie Ab ‘Ala al–Husayn ibn ‘Abd Allah ibn S na (980–1036) — wybitny perski
filozof i medyk, opierał się na poglądach Arystotelesa i Galena (S. Weinfeld, Awicenna, Warszawa
1985).
115
Solfa, s. 148.
116
Tectander, k. A2 r.: varia mala aegritudo haec mortalibus dederit, […] perniciose ac virulenter per
innumeros populos, regiones ac urbes grassata fuerit, dum alii quidam ipsamet affectus malignitate conficiuntur, alii vero non minus cruciatuum magnitudine, quam medicorum vecordium tuba concidunt; A2v.
117
Solfa, s. 151.
118
Ibidem: haec passio est contagiosa, transiens de homine in hominem. Est enim species scabiei, quae est
contagiosa […]. Dicitur scabiem causari per modum leprae. Et ideo refert, quod fumi putridi corrupti […]
ex scabie elevantur et ex eadem mittitur humor grossus adhaerens superficiei, cito evaporans, ideo maxime
inficit eius contactu. […] Et hinc erravit ille bonus magister dicens hunc morbum solummodo esse contagiosum in principio, sed cum antiquatur, tunc non esse amplius contagiosum, nec mihi id proposui ratione
comprobare, cum experientia notum sit.
112
113
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Autor ten podkreślał, że szczególnie podatni na francę są melancholicy, ponieważ
do pojawienia się u nich choroby konieczna była jedynie zmiana proporcji, a nie właściwości humorów, schorzenie miało bowiem podłoże melancholiczne. Zdarzało się
jednak, że melancholik, który żył z chorymi, nie zarażał się. Przyczyną tego mogła być
duża gęstość jego własnych humorów bądź inne indywidualne właściwości. Solfa nie
wykluczał także, iż występują różne rodzaje „świerzbu”, a zatem niemożliwe jest jednoznaczne wyjaśnienie mechanizmu zachorowania. Ryzyko zakażenia było, jego zdaniem,
ogólnie rzecz biorąc najmniejsze dla flegmatyków, nieco większe dla sangwiników,
a wzrastało jeszcze bardziej u choleryków119.
Zanotował też, że na początku epidemii przebieg choroby był znacznie cięższy niż
w czasach pisania przez niego traktatu (najpewniej ok. 1520 r.). Dopatrywał się kilku
przyczyn tego faktu. Po pierwsze, ludzie zdrowi zaczęli bardziej unikać chorych, po
drugie zaś, lekarze lepiej poznali przyczyny schorzenia, dzięki czemu mogli zastosować
skuteczniejsze terapie. Pierwotnie bowiem medycy sądzili, że w przebiegu choroby
francuskiej zepsuta i zakażona jest cała krew, więc zalecali jej częste upuszczanie; miało to opłakane skutki i niekiedy prowadziło nawet do śmierci pacjenta120. Współcześni
badacze wskazują, że możliwymi przyczynami złagodzenia przebiegu przypadłości były:
osłabienie zjadliwości bakterii, stosowanie środków leczniczych i profilaktyka oraz
wzrost odporności populacji europejskich121.
Zdaniem Solfy, epidemia spowodowana była zmianą w powietrzu, jaką wywołały
ciała niebieskie122. Powoływał się on na opinię astrologów, którzy zaobserwowali
w 1493 r. koniunkcję Saturna i głowy gwiazdozbioru Barana w znaku Skorpiona. Zjawisko to odmieniło „substancję” powietrza, które nabrało złej i trującej właściwości
oraz sprzecznego z naturą ciepła i wilgotności123.
Zasadniczo uważano, że morbus Gallicus przenosi się z osoby chorej na zdrową
przez bezpośredni kontakt bądź też przez powietrze lub zakażone przedmioty124. Wśród
Ibidem: Possibile tamen est aliquot corpus etiam melancholicum inordinati regiminis vivens cum infectis non infici aut propter suae compositionis densitatem, aut propter individualem proprietatem, aut propter
scabiei diversitatem […] melancholici tales per adustionem facti sunt parati ad hunc morbum. Conversio
enim in genere proportionali facilior est quam conversio in contrarium […]. Secundo cholerici, sanguinei
minus, phlegmatici adhuc minus sunt ad hunc morbum dispositi; 157.
120
Ibidem, s. 151–152: Cur autem tempore isto non reperiuntur, diceret quis, gallicantes cum tam saevis
accidentibus sicut apparuerunt ante aliquot annos et in morbi huius principiis. Ratio est in promptu, quia
homines nunc sibi melius cavent ab infectis vel quia medici docti melius cognoscunt nunc causam morbi et
melius applicant remedia quam tempore anteacto. […] ab initio huius morbi medici videntes esse totam
massam sanguinariam corruptam et infectam, praecipiebant phlebothomiam, quasi per totum tempus aegritudinis, nunc de hac, nunc de illa vena. Unde ferme omnes suos patientes tanquam propriis manibus interemerunt et plura nocumenta quam iuvamenta secuta sunt illorum phlebotomiam.
121
W. Kożuszek, Jan…, s. 31.
122
Solfa, s. 148.
123
Ibidem, s. 149.
124
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 234.
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dróg zakażenia Solfa wymieniał przede wszystkim stosunek seksualny. Dostrzegał także możliwość zarażenia się przez dotyk, odzież, pocałunki czy nawet rozmowę z chorą
osobą. Zauważył też przenoszenie się schorzenia z kobiety na dziecko karmione przez
nią piersią125.
Przyczyny te określał autor mianem pierwszych (causae primitivae) i uważał je za
najważniejsze. Sprzeciwiał się natomiast tym medykom, którzy za zasadniczy powód
choroby uważali gniew Boga i postrzegali epidemię jako karę zesłaną na miasta rozpustników i na niegodziwych ludzi. Nie zgadzał się również, że wyjaśnienie głównego
powodu wybuchu epidemii można znaleźć w astrologii. Uważał bowiem, że ciała niebieskie są znakami, a nie przyczynami wydarzeń (cum corpora supercaelestica sint signa
et non causae rerum). Solfa nie odrzucał jednak zupełnie teurgicznych i astrologicznych
interpretacji choroby, stwierdzał natomiast, że lekarz nie może przeprowadzać kuracji,
opierając się na tych przyczynach (medicus ut medicus non multum curat de his causis)126.
Zgodnie z obowiązującym w ówczesnej medycynie przekonaniem, zasadniczych
przyczyn francy doszukiwał się on na płaszczyźnie teorii humoralnej. Jego zdaniem
schorzenie powodowała zła, jadowita, ostra, gryząca i szkodząca krwi materia. Szczególnie szkodliwa była melancholia (czarna żółć) nagromadzona w nadmiernej ilości
w wątrobie i żyłach. Przyczynę zbyt dużej ilości tego humoru widział Solfa w zmianie
substancji powietrza, którego ukryta szkodliwa jakość atakowała całe ciało, zwłaszcza
wątrobę i żyły, powodując wytwarzanie się czarnej żółci. Zmniejszało to produkcję krwi
i dobrych humorów127. Do pojawienia się choroby nie wystarczały jednak takie czy
inne proporcje bądź ilości płynów, gdyż musiała się także pojawić któraś z podstawowych przyczyn schorzenia128.
Andrzej Glaber z Kobylina postawił pytanie: Czemu lekarze zakazują przy jednym
obiedzie jeść mleka i ryb?, na które odpowiedział: Bowiem te obiedwie potrawie barzo
zimne są, przeto społem złączone wielką flegmę mnożą, która człowieka sprawuje ku trędowi
albo ku dzikiemu świrbu, to jest francy129. Zgodnie z tą koncepcją, choroba francuska
Solfa, s. 149: potius considerat de causa intrinseca corporali, ad cuius remotionem tollitur morbus,
proptera coitus, tactus, oscula, lactis assumptio in pueris, conversatio cum infectis; 151: Quare sicut videmus per experientiam, non modo per coitum contrahitur, sed et per vestem infecti, si quis eam suo applicuerit corpori.
126
Ibidem.
127
Ibidem, s. 149–150: Antecendentes autem causae huius morbi et suorum accidentium sunt quattuor
humores, et ut verius dicam, omnis materia humoralis cuiuscunque generis, dummodo sit mala, venenosa,
acuta, corrosiva et sanguini permixta, praesertim tamen sunt humores melancholici multiplicati in hepate et
venis propter malam complexionem in ipsis impressam ab aere mutato secundum substantiam, qui sua mala
qualitate occulta, omnia membra corporis, praecipue hepar et venas, respicit, ea disponens ad humorum
melancholicorum generationem […]. Cum melancholia multiplicatur et inter stomachum et hepar stat,
sanguis et bonorum humorum generatio cum ea minoratur.
128
Ibidem, s. 149.
129
Glaber, s. 87.
125
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była skutkiem nadmiaru flegmy wywołanego przez zbyt dużą ilość zimna dostarczonego
z pokarmem. Zdaniem autora, mleko w ogóle szkodziło dorosłym, gdyż było ciężkostrawne i zimne130. Ryby również uważano za zimne, ponieważ żyły w wodzie131;
w związku ze swoją naturą wzmagały one wydzielanie flegmy132.
W koncepcji Glabera zwracają uwagę dwie kwestie. Podkreślał on podobieństwo
francy do świerzbu, przy czym była ona chorobą gwałtowniejszą, oraz jej wspólny z trądem mechanizm powstawania. W medycynie nowożytnej było powszechnie przyjęte,
że ten sam czynnik wywołuje różne choroby; uważano również, że przyczyną jednej
choroby może być wiele czynników133.
Drugą sprawą, którą należy podkreślić, jest fakt, że za pojawienie się schorzenia
odpowiadało niewłaściwe pożywienie. Medycy szesnastowieczni przywiązywali dużą
wagę do diety, ponieważ z pokarmu ciało roście, krew się mnoży134. Związek między odżywianiem a chorobą był jednak mechanizmem dość skomplikowanym, nie chodziło
bowiem o jej proste wywoływanie przez konkretny pokarm. Nadmiar jednego pierwiastka w pożywieniu (w tym przypadku zimna) zaburzał równowagę humorów w organizmie (tu: powodował nadmiar flegmy) i to dopiero sprawiało, że pojawiały się dolegliwości. Nie wszyscy medycy zgadzali się z takim podejściem, Girolamo Fracastoro
twierdził np., że zachorować może nawet osoba całkowicie zdrowa, która właściwie się
odżywia, gdyż syfilis jest przypadłością o przyczynach wyłącznie zewnętrznych135.
Według Andrzeja Glabera, morbus Gallicus pochodził jednak z zastanowienia flegmy w sytuacji, gdy takowy fluks, to jest zcieczenie flegmy, chodzi po członkach tam i sam,
czasem w stawiech, czasem wszędy w kościach. Był to jeden z elementów choroby zwanej
po łacinie ignis persicus, a którą lud pospolity franką zowie lub łąmaniem136.
Nie jest możliwe stworzenie statystyk zachorowalności na omawiane schorzenie
w badanym okresie. Nie należy też przyjmować bezkrytycznie twierdzeń ówczesnych,
którzy — jak np. Wojciech Oczko — twierdzili, że się tak spospolitował ten to przymiot,
iż rzadki, który by go w sobie jakiej sztuki nie miał137. Badania wskazują jednak na fakt
dość dużego rozpowszechnienia choroby. Ocenia się, że na początku XVI w. przeszło
ją około 5% ludzi138.
W badanych źródłach zauważalne jest przekonanie, że na morbus Gallicus częściej
zapadają osoby żyjące w zbytku139. Utrzymywano, że dotyka on przede wszystkim
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139

Ibidem, s. 86–87.
Ibidem, s. 87, 89–93, 113, 116.
Ibidem, s. 91.
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 2.
Glaber, s. 64–65.
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 251.
Glaber, s. 94.
W. Oczko, Przymiot, s. 8.
J. Kracik, M. Rożek, Hultaje…, s. 150.
Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354.
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kręgów dworskich (stąd nazwa „dworska niemoc”), szlacheckich i mieszczańskich,
rzadko natomiast chłopów. Oczko stwierdzał: mniej wieśniaków a chłopów pracowitych
niż panów dla przymiotu medykowi hołdują. Przeto iż chłop go jeśli dostał, z siebie wyrobi,
wypoci, wymyślnemi potrawami nie rozdrażni, ani aby się szerzył dopuści. A ci, co w dostatku
rozkoszniej żywią, prze żywot miękki, obżarty a rozpustny, trudno do zdrowia przyść mogą140.

3. Objawy
Przebieg choroby opisywano jako bardzo ciężki i długotrwały. Prowadziła ona do
zmian ogólnoustrojowych, a nierzadko również do śmierci. Jak już wspominałem, kronikarze zanotowali chociażby, że długą niemocą francuską zemdlony zmarł kardynał Fryderyk Jagiellończyk141. Wojciech Oczko pisał natomiast: przyznajmy, iż jest to jedna kaźń
a bicz Boży, który tudzież za temi rzeczami idzie, co je ludzie lube a sobie miłe być rozumieją,
odnosząc za nie żałosne a straszliwe upominki […]. A ono ten przez nosa, zwierciadły,
z gwiazdami na czele, przez zębów, przez języka, z żyłami pokurczonemi, przez mowy, chrapi, tchnie, z dziwnemi ułamy albo dziurami, z guzami, z blachami po ciele, tak iż upadek jego
zdrowia wszystkim snadź łez z oczu dobywa142.
Badane teksty nie zawierają zbyt dokładnych i obszernych opisów symptomów
choroby francuskiej. Solfa za jeden z pierwszych objawów uznał uszkodzenie lub zranienie członka po stosunku (nocumentum seu corrosio in virga)143, które mogło łatwo
doprowadzić do całkowitej utraty penisa i jąder144. Choroba objawiała się również
ociężałością oraz przewlekłymi bólami stawów, ramion, goleni, mięśni i ścięgien, które
to dolegliwości nasilały się w nocy145. Obserwowano także pojawianie się owrzodzenia
jamy ustnej i przykrego zapachu z ust146. Józef Struś uważał, że u chorych występuje
słabe, spowolnione i rzadsze tętno147. Zwracano też uwagę, że ich uryna jest czerwona,
jasna, mająca w sobie proszki na podobieństwo tych, które w słońcu widamy148.
Najczęściej odnotowywane były objawy skórne. Struś zwracał uwagę na rozległe
krosty (pustulae latae), „grube wrzody” (tubera crassa), guzy (gummata), drobne wrzody
140
W. Oczko, Przymiot, s. 22. Zob. także Z. Kuchowicz, Człowiek…, s. 88–89; idem, Leki…, s. 107–
108; W. Urban, Znaczenie kiły w dziejach pierwszej Rzeczypospolitej, „Archiwum Historii i Filozofii
Medycyny” 60 (1997), 1, s. 2–8.
141
Zob. przyp. 90.
142
W. Oczko, Przymiot, s. 2.
143
Solfa, s. 150, 159.
144
Ibidem, s. 159: facile pervenitur [pustulae virgae post coitum] ad virgae et testium totalem amissionem.
145
Ibidem, s. 150: ponderositas capitis et colli, dolor in spatulis expansus usque ad iuncturas, incipiendo
in brachiis, deveniendo ad tibias, nonnunquam fit in musculis et lacertis et aliis nervis, qui sunt in istis
membris. Nocte augetur dolor hic et in die quiescit; Struś, s. 271, 273.
146
Solfa, s. 159.
147
Struś, s. 270: Morbi Gallici inveterati pulsus sunt parvi, tardiores, rariores, languidi; 273–274.
148
Spiczyński, k. 205v.
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gardła (faucium parva hulcera) i liszajce skóry (impetigines cutis)149, a Solfa na występujące na całym ciele pęcherze150. W zielnikach opisywano natomiast wrzody, guzy, krosty, opuchlizny, bóle stawów i uszkodzenia wątroby151.
Solfa zauważył również bardzo poważne zmiany, a mianowicie przypominające kamienie, sine i niezbyt bolesne guzy na piszczelach, ramionach, czole i innych częściach
ciała152. Pozostałymi dostrzeżonymi przez niego objawami były stwardnienia i chropowatości występujące na dłoniach i stopach (callositates aut scabrositates in volis manuum
et plantis pedum remanentes)153. Zaobserwowano również zgrubienia i przerosty kości
(ossium nodi seu excrescentiae)154. Pojawiały się także krosty i wrzody nosa, które mogły
doprowadzić nawet do jego całkowitej utraty, co w ogromnym stopniu deformowało
twarz nieszczęśnika155.
Choroba francuska była więc, w świetle badanych źródeł, bardzo złożonym problemem zdrowotnym, atakującym genitalia, skórę, kości i organy wewnętrzne. Mogła ona
prowadzić do poważnych zaburzeń i zniekształceń ciała, wywołując tym samym nie tylko fizyczne dolegliwości, lecz także silny dyskomfort psychiczny, schorzenia bowiem
właściwie nie dało się ukryć przed innymi ludźmi. Co jednak godne podkreślenia, według relacji Oczki osoba chora nie była stygmatyzowana, lecz wywoływała głębokie
współczucie. Można jednak przypuszczać, że sytuacja nie zawsze wyglądała tak idealnie.

V. MORBUS GALLICUS A SEKS
Jak już wspominałem, za najważniejszą drogę zakażenia chorobą francuską uznawano stosunki seksualne — dostrzeżono to od razu156. Dla przykładu podać można
twierdzenia Erazma z Rotterdamu (1466 lub 1467–1536), który w satyrycznej formie informował w 1524 r., że zarazić się można przez stosunek seksualny, pocałunek
i dotyk, a w celu zapobiegania szerzeniu się epidemii możliwe jest zastosowanie takich środków, jak: kastracja, używanie przez kobiety pasów cnoty oraz zakaz spania
w jednym łóżku w parach, z wyjątkiem małżeństw157. Zupełnie poważnie natomiast
Struś, s. 271.
Solfa, s. 148.
151
Zob. część pt. Kuracje.
152
Solfa, s. 159: Pro nodis seu gummis, quae interdum in hoc morbo in tibiis, brachiis, fronte aut aliis
partibus corporis remanent et ad tantam duritiam deveniunt, ut videantur quidam lapis, cum dolore tamen
remisso et cum colore livido.
153
Ibidem.
154
Struś, s. 273.
155
Solfa, s. 159: quia vero nasus amissus totam hominis faciem quantumcunque formosam deformat, ideo
de cura ulcerum, pustularum et apostematum nasi deberem esse prolixior.
156
C. Quétel, Niemoc…, s. 8.
157
Ibidem, s. 86–87.
149
150
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zalecano unikanie współżycia z chorymi, a w przypadku ryzykownego kontaktu seksualnego — obmycie narządów płciowych ciepłą wodą, białym winem lub różnego
rodzaju wywarami158.
W związku z dostrzeżeniem zależności między stosunkiem seksualnym a zakażeniem Gabriele Fallopio (1523–1562) zaproponował w wydanym w 1564 r. traktacie pt.
De morbo Gallico nowatorską i bardzo skuteczną metodę zapobiegania zachorowaniu,
jaką było stosowanie prezerwatyw. Kondom, którego wynalezieniem chlubił się autor,
był lniany i zszyty tak, aby zakrywać żołądź prącia. Przed zastosowaniem należało umyć
genitalia lub przetrzeć je szmatką, następnie zaś odciągnąć napletek, założyć prezerwatywę i nawilżyć ją śliną lub balsamem159.
W związku z dostrzeżeniem seksualnej drogi zakażenia, za groźną zaczęto uważać
prostytucję. Szesnastowieczne źródła polskie nie zawierają jednak zbyt wielu informacji na temat związku choroby francuskiej z „płatną miłością”, a w badanych tekstach
znajdujemy tylko jedną wzmiankę na ten temat. Solfa mianowicie zapisał, że leczył
Martina Sauera z Szafuzy, który zaraził się od weneckiej kurtyzany160. Przekonanie
o stwarzanym przez „nierządnice” zagrożeniu znalazło jednak wyraz m.in. w niektórych późniejszych traktatach medycznych. Wojciech Oczko przestrzegał np. przed
kontaktami seksualnymi z „córami Koryntu”, jednocześnie rozprawiając się z przekonaniem, że seks z nimi leczy chorobę. Pisał on: mieszając się z nierządnicą, co jej miesięczne plugastwa złe odeszły, albo się zawściągnąwszy a ugniwszy zatkały, albo co się z wszetecznikami trąc france dostała, albo co krę a zgniłość swą w brzuchu nosi, albo którą zbytek
a niemiara w jedzeniu i w piciu rozetka a zasmrodzi, jako oto prędko jądra, pod niemi drugie
mniejsze, meaty, żyły, arterie, potym i części przedniejsze zapali a zarazi? Gdyż niewiasta
[…] tych takich chorób w sobie nosi wielki początek, jeśli Boga przed oczyma nie mając,
o pendencie raźnym tylko myśli, a do kloaki albo wychodu, co go w brzuchu swym ma, tyle
tych rzeczy nazbiera, które się wstęchwszy, zapaliwszy a w smród obróciwszy, aby nie były
zaraźliwe? Jego zdaniem, prostytutki pozbawione były ponadto zasad moralnych i świadomie zarażały klientów: A będąc ta bestia nad wszytki insze mściwa, czyli mając to opowie albo ostrzeże? […] Do tego, iż jest plugawą a nie często się prze lenistwo albo chudobę
płucze, oto pendent człowiekowi zaraża, który szorując się, ex attritione, fricatione, przy
tamtych wewnątrz brodawkach odrze, albo z zacieczenia ropy takąż splugawi, że wnet albo
które z tych, albo czasem wszytki przypadki nieborak odnosi161. Należy mieć na uwadze, że
te i podobne twierdzenia związane były z wszechobecnym wówczas mizoginizmem
sprawiającym, iż to kobiety, a nie mężczyzn postrzegano jako źródło choroby. W związku z tym żaden z autorów nie zwrócił uwagi na fakt, że pierwotnie to jakiś mężczyzna
Ibidem, s. 32–33.
A. Collier, The Humble Little Condom. A History, Amherst, New York 2007, s. 54–55; H. Youssef,
The History of the Condom, „Journal of the Royal Society of Medicine” 86 (1993), s. 226.
160
Solfa, s. 151.
161
W. Oczko, Przymiot, s. 462–463, 478–479.
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musiał zarazić prostytutkę, a dopiero później roznosiła ona francę wśród kolejnych
partnerów.
U Mikołaja Reja znajdujemy dialog stręczycielki z potencjalnym klientem jej podopiecznych:
ZWODNICA:
Wiem tu, panie, na ulicy,
Jeszcze prawie dwie dziewicy.
Talara by nie żałować
Pewnie będziecie dziękować.
DWORZANIN:
Nic by nam o talar nie szło
Ale owo więc nie śmieszno,
Kiedy na łbie rosną guzy
Co je zowiecie francuzy162.

W istocie niemożliwe jest określenie, jaki odsetek stanowiły prostytutki chore wenerycznie. Musiało ich być jednak dużo ze względu na specyfikę pracy, której cechą
charakterystyczną była zasadnicza bezwyborowość w doborze klientów — utrzymywały one częste, ryzykowne stosunki seksualne z licznymi, przypadkowymi partnerami163.
Konsekwencją tego stanu rzeczy był fakt, że w ciągu XVI w. epidemia syfilisu wraz
z przemianami moralno–obyczajowymi związanymi z ruchami reformacji i reformy katolickiej doprowadziły do zmniejszenia tolerancji społecznej i nasilenia postaw represyjnych wobec prostytucji, funkcjonującej dość swobodnie w miastach europejskich
jeszcze w końcu XV stulecia164.
W świetle źródeł rzadko można stwierdzić, która z „nierządnic” była chora165. Teksty na temat konkretnych prostytutek, czyli głównie akta sądów miejskich, nie przynoszą w tej materii zbyt wielu informacji. Na ogół występowały w nich one bowiem jako
podsądne lub powołane, w związku z czym władze miejskie zainteresowane były przede
wszystkim popełnionymi przez nie lub zarzucanymi im przestępstwami, a inne informacje pojawiały się nieczęsto. Zapewne nie bez znaczenia jest też fakt, że chorobę francuską starano się przemilczeć, była ona bowiem uważana za wstydliwą. Jak twierdzi Marcin Kamler, cierpiała na nią zapewne Agnieszka z Sieradza, która w 1623 r. przed
sądem w Poznaniu zeznała, że teraz służyła na Piotraszewskim u Anny szynkarki, która
z Tatarzynem lega, alem ja się tam żadnym nierządem nie bawiła, bom jest popsowana, bom

162
163
164
165

M. Rej, Pisma wierszem, wyd. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, s. 392.
A. Karpiński, Prostytucja…, s. 292.
Ibidem, s. 293.
Ibidem, s. 292.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 122

11.12.2014 15:26

Morbus Gallicus w Polsce ostatnich Jagiellonów

123

była niedziel kilkanaście u Janiczka i tamem się popsowała, ale nie wiem z kim166. Zastosowane w źródle określenie „popsowana” nie wskazuje jednak jednoznacznie na chorobę
weneryczną — jest to tylko przypuszczenie.
Na marginesie warto dodać, że w czasach późniejszych (XVIII w.) świadome zarażenie mężczyzny przez prostytutkę chorobą weneryczną było w prawie chełmińskim
przestępstwem, za które groziła kara chłosty i wieczystej relegacji167.
W przebadanych przeze mnie źródłach nie odnotowano faktu zarażania się chorobą francuską poprzez stosunki męsko–męskie, należy jednak wyraźnie podkreślić,
że taka możliwość istniała, wbrew dziwnemu stwierdzeniu Moniki Maludzińskiej, że
kiła nie przenosi się w ten sposób168. Przemilczenie tematyki seksu jednopłciowego
w traktatach wenerologicznych dostrzeżono zresztą nawet w badaniach nad tekstami
powstałymi tam, gdzie wiedza o możliwości zarażenia się przez seks analny między
mężczyznami była powszechna wśród lekarzy, a sama kwestia tego rodzaju współżycia
szeroko znana ze względu na głośne procesy o sodomię169. Pierwsze znane mi informacje w tekście medycznym, które wskazują na bliżej niesprecyzowanych „sodomitów”
jako grupę rozprzestrzeniającą omawianą chorobę, pochodzą z początku XVII w.170
Zależność między męsko–męskimi stosunkami analnymi a przenoszeniem się chorób
wenerycznych dokładniej przedstawił jednak dopiero francuski lekarz Jean Astruc
w 1736 r.171
Niezwykła szczupłość staropolskich danych źródłowych uniemożliwia prześledzenie związku seksualności jednopłciowej z rozprzestrzenianiem się schorzeń przenoszonych drogą płciową. Jedyna znana mi wzmianka na temat zarażenia się tego typu przypadłością przez stosunek męsko–męski (analny) pochodzi z Liber generationis
plebeanorum Waleriana Nekandy Trepki: Mniński służył pod Piotrkowem p. Krzysztoporskiemu Piotrowi za chłopca. Obcował z nim pan in posticum po turecku i nabawił go
france in postico. Anno 1632 miał pozywać pana o to powinny chłopców172. Milczenie
M. Kamler, Złoczyńcy…, s. 169.
Z. Zdrójkowski, „Praktyka kryminalna” Jakuba Czechowicza. Jej źródła i system na tle rozwoju współczesnego prawa karnego Zachodniej Europy, Toruń 1949, s. 87. Na temat prostytucji zob. m.in.:
M. Kamler, Złoczyńcy…, s. 157–188; A. Karpiński, Kobieta…, s. 333–351; idem, Prostytucja…,
s. 277–304; J. Kracik, M. Rożek, Hultaje…, s. 132–134, 139–149; Z. Kuchowicz, Człowiek…,
s. 283–287.
168
M. Maludzińska, Choroby…, s. 59, przyp. 25.
169
Zob. C. Berco, Syphilis and the Silencing of Sodomy in Juan Calvo’s ‘Tratado de morbo gálico’, w: The
Sciences of Homosexuality in Early Modern Europe, red. K. Borris, G. S. Rousseau, London–New York
2008, s. 148–185.
170
C. Quétel, Niemoc…, s. 93.
171
J. Astruc, De morbis venereis libri sex, in quibus disseritur tum de origine, propagatione et contagione
horumce affectuum in tenere, tum de singulorum natura, aetiologia et therapeia, cum brevi analysi et epicrisi operum plerorumque, quae de eodem argumento scripta sunt, Lutetiae Parisiorum 1736, s. 285–286.
172
W. Nekanda Trepka, Liber generationis plebeanorum („Liber chamorum”), wyd. 2, oprac. R. Leszczyński, Wrocław–Warszawa–Kraków 1995, s. 501, przyp. 47.
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źródeł nie wynika z nieistnienia przywołanego problemu, lecz z faktu, że społeczne
postrzeganie relacji seksualnych między osobami tej samej płci było negatywne,
w związku z czym nawet jeśli ktoś zaraził się w ten sposób chorobą weneryczną, najpewniej się do tego nie przyznawał. Ponadto nie bez znaczenia był fakt, że na współżyciu takim ciążyło silne odium sankcjonowane przez dyskurs religijny, który uznawał je
za jeden z grzechów niemych, o których najlepiej byłoby w ogóle nie wspominać173.

VI. PRAKTYKI LECZNICZE
1. Kuracje
Kuracja chorych na morbus Gallicus polegała na walce z objawami, zarówno skórnymi, jak i wewnętrznymi, oraz z nadmiarem wywołującej go materii. Stosowano zatem metody leczenia objawowego oraz przyczynowego.
Ze względu na skórne symptomy schorzenia dużą grupę środków stanowiły różnego rodzaju maści. I tak np. jedną z metod było nasmarowanie zaatakowanych przez
chorobę fragmentów skóry, wraz z otaczającymi je na szerokość lub długość dłoni
zdrowymi fragmentami, mieszaniną ormiańskiej glinki, octu i olejku różanego. Następnie na miejsca te należało zaaplikować miksturę składającą się z dwóch uncji174
olejku z wilczomlecza i połowy uncji olejku fiołkowego, po czym obmyć je ciepłym
czerwonym winem i owinąć chustą nasączoną masłem. Po czterech lub sześciu godzinach zdejmowano okład. Jeśli nie utworzył się „pryszcz”, procedurę powtarzano. Jeśli
zaś się pojawił, trzeba go było przebić, gdyż w ten sposób wyciecze ropą wszystek jad
francuski doskonale. Powstałe w ten sposób ranki smarowano dowolną maścią przyspieszającą gojenie175.
Z kolei środek mający zwalczać „francowate guzy” preparowany był na bazie jemioły: Też lep z tej to jemioły z woskiem pod jedną miarą zmieszany, a trochę mniej sosnowej
żywice ktemu przyczyniwszy, z tego będziesz miał maść, która jest odmiękczająca i rozpądzająca wszelkie twardości, a zwłaszcza śledziony, i też które bywają na członkach u nóg albo
u rąk, jako u ludzi francowatych guzy, na które możesz przykładać tej przerzeczonej maści,
przyczyniwszy oliwy albo kaczego smalcu, odmiękcza i rozpądza guzowatą twardość176.
Medycyna wczesnonowożytna bardzo często posługiwała się wódkami leczniczymi,
które stanowiły powszechnie uznaną formę leku. Były to zarówno różnorakie nalewki
ziołowe, jak i — rzadziej — środki przyrządzane z surowców zwierzęcych, takich jak
pijawki czy serce jelenia. Wódki lecznicze stosowano w małych dawkach, zazwyczaj
Zob. przede wszystkim T. Nastulczyk, P. Oczko, Homoseksualność staropolska. Przyczynek do badań, Biblioteka Tradycji 107, Kraków 2012.
174
Uncja — ok. 24 g (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 98).
175
Siennik, s. 554.
176
Falimirz, k. B4v. Recepturę tę w identycznym brzmieniu przytaczał Spiczyński, k. 115v.
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doustnie. Część z nich przeznaczona była również do użytku zewnętrznego — służyły
one do nacierania skóry, skroni lub jako krople do oczu177. Niewiele znajdujemy przykładów aplikowania tego typu specyfików w terapii choroby francuskiej, odnośnych
informacji dostarcza jednak zielnik Stefana Falimirza.
Zalecał on wódkę z „wołowego języka” (miodunki plamistej)178, która serce posila,
czyści krew grubą i wilkości grube a czyniące pary rozpuszcza, wesołą myśl czyni, nakażony
mózg a zanieczyszczony tymi parami grubemi, które przywodzą człowieka aż ku oszaleniu,
naprawia, tęskność, złe dumanie, szkarade mówienie, we śnie straszliwe widzenia oddala,
osypanie krost, liszaje, świerzb, france, to wszystko goi, piersi czyści i płuca, kaszel suchy i suchoty uzdrawia179.
Wódki używano także w leczeniu wrzodów francowatych w jamie ustnej (przeciw
złemu mięsu, które się w uściech mnoży z france). Falimirz podał następujące wskazówki
na temat jej przygotowania: weźmi hałunu180, koperwaseru181 równo dwie dragmie182,
wódki babczanej, różanej równo 3 uncyje, szafranu ile chcesz, a daj wrzeć, aż wywrze połowica albo więcej, a to będziesz miał wódkę dobrą na to. Środek ten należało aplikować na
„złe mięso” raz dziennie przez trzy dni183.
Rany, które przychodzą z złych krost, jako z france omywano także środkami niezawierającymi alkoholu. Recepta na jeden z nich wyglądała następująco: weźmi czelidoniją wespołek z korzeniem184, psie języczki185, przerwipęp186, ziele koszuwał, żywokost187, album graecum, to jest pieskowo łajno, popiołu jesionowego ktemu przywziąć. Ziele i korzenie
skrajawszy, warz w rzecznej wodzie albo w studziennej, iżby połowica wywrzała, a potym
daj onemu stać ze cztyry godziny. Środek ten należało stosować po podgrzaniu dwa razy
dziennie, rano i przed kolacją. Służył on do przemywania ran oraz moczenia nóg, na
których występowały wrzody. Jego działanie polegało na czyszczeniu, wysuszaniu i gojeniu uszkodzeń skóry. Kurację należało stosować, dopóki będzie potrzeba ukazowała,
czyli najpewniej do ustąpienia objawów188.

Z. Kuchowicz, Człowiek…, s. 49–51.
L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 563.
179
Falimirz, k. B4v. Przepis ten podawał także Siennik, s. 244–245. „Wołowy język” zalecał również
Solfa, s. 153.
180
Ogólna nazwa nieorganicznych uwodnionych soli podwójnych, które powstają w reakcji syntezy
siarczanu glinu, żelaza lub chromu z siarczanem metali alkalicznych bądź z siarczanem amonu
(L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 155).
181
Siarczan żelaza (ibidem, s. 192).
182
Drachma — ok. 3 g (ibidem, s. 98).
183
Falimirz, k. C4v. Ten sam przepis podawał Spiczyński, k. 108v.
184
Glistnik jaskółcze ziele (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 57).
185
Farbownik lekarski (ibidem, s. 420).
186
Pięciornik kurze ziele (ibidem, s. 413).
187
„Koszuwał” i „żywokost” — żywokost lekarski (kosztywał czarny) (ibidem, s. 199, 642).
188
Falimirz, k. 74v. Ten sam przepis podawał Spiczyński, k. 229v.
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Miechowita przypisywał właściwości lecznicze również miodowi pitnemu, który stosować można było jako środek przeciw bólowi stawów pojawiającemu się w przebiegu
choroby francuskiej, a powodowanemu przez rzekomy nadmiar „spalonych” humorów
flegmatycznego i melancholicznego. Przynosił on ulgę chorym, którzy mogli zasnąć bez
bólu. Nie należało go jedynie podawać „cholerycznym młodzieńcom”, ponieważ picie
miodu potęgowało tylko ich cierpienia189. Marcin z Urzędowa przywołał tę metodę za
Miechowitą twierdząc, że z jego doświadczenia wynika, iż faktycznie środek ten pomaga pacjentom190.
Rośliną o szerokich zastosowaniach w leczeniu omawianej choroby była, według
Marcina z Urzędowa, iwa (inaczej „suchotnesiele”). Jak stwierdzał autor, dziś doktorowie nie mają lepszej rzeczy we francach, jedno to ziele, zwłaszcza gdy franca wnidzie
w członki, w stawy, jako pospolicie już w stawiech panuje. Na bazie rośliny tej można było
wytwarzać leki różnego rodzaju i spożywać ją w wielu postaciach: pigułek, proszku
z cukrem czy wywaru. Przeciw ranam wrzedliwym, jakie bywają we francach stosowano
też maść składającą się z utłuczonej na proch iwy i miodu. Roślina ta była uznawana za
dobry środek przeciw boleściam w stawiech, przeciw zakażeniu wątroby, co bywa we francy191. Iwa stanowiła zatem specyfik służący do leczenia nie tylko skórnych objawów
choroby francuskiej, lecz również mający przynieść ulgę w sytuacji, gdy zaatakowane
zostały stawy czy narządy wewnętrzne (wątroba).
Inna występująca w Polsce roślina, wilczomlecz sosnka, czy, jak pisze Marcin
z Urzędowa, „sosnka”, to środek, który wywodzi materie melankoliczne, to jest złe, czarne, które czynią france, haniebne bolączki, rany czarne wrzedliwe. Autor nie podał jednak, jak należy ją stosować w leczeniu choroby francuskiej192.
Spośród innych gatunków ziół Marcin z Urzędowa wymienił „Euphorbium” (można
je identyfikować z rodzajem Euphorbia — wilczomlecz). Aptekarze wytwarzali z niego
piłuły, które zowią de Euphorbio. W opinii autora był to środek bardzo skuteczny w leczeniu upławów z oczu, bólów bioder, zaćmy, nadmiaru flegmy, paraliżu, drżenia, skurczenia, unieruchomienia, skrzywienia ust, bólu wątroby i śledziony, trądu, letargu, opuchlizny, a przede wszystkim francy i bólów stawów193. Jest to zatem kolejny przykład
leczenia badanego schorzenia jako choroby związanej z nadmiarem materii (tym razem
flegmy) oraz z przypadłościami narządów wewnętrznych, a zwłaszcza bólami stawów.
Z kolei Marcin Siennik zalecał stosowanie „lnu Matki Bożej” (lnicy pospolitej194)
startego na proch i zmieszanego z „kwiatem św. Jana” (dziurawcem zwyczajnym195).
[Maciej z Miechowa], Conservatio…, k. Ev.
Marcin z Urzędowa, s. 449. Na temat stosowania miodów pitnych w leczeniu zob. Z. Kuchowicz,
Człowiek…, s. 44.
191
Marcin z Urzędowa, s. 86–87.
192
Ibidem, s. 136–137.
193
Ibidem, s. 340–341.
194
L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 221.
195
Ibidem, s. 164.
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Mieszanina ta niemoc, którą zową cancer goi i złe krosty leczy, i pryszczenie196. Synonimem
francy są tutaj „złe krosty”, na co wskazuje zamieszczony pod koniec herbarza Regestr
chorób tych, których lekarstwa w tych księgach są opisane. Pod hasłem „france leczenie”
znajduje się tam bowiem odnośnik do przytoczonego fragmentu197 („złe krosty” i „franca” są synonimami także w Lekarstwach doświadczonych198). W niemal identycznym
brzmieniu przepis na maść z „lnu Matki Bożej” i „kwiatu św. Jana” podał wcześniej
Stefan Falimirz199, w jego zielniku nie jest jednak określone, czym są owe „złe krosty”.
Na złe krosty albo france leczenie zalecano także popiół z łasiczki upalony a krwią łasiczą rozmącony, którym trzeba było smarować zmiany skórne200. Innymi zwierzętami wykorzystywanymi do sporządzania specyfików były np. żywe żaby201. Proponowano także
maść na bazie jaj na twardo gotowanych w occie. Należało obrać je ze skorupek i wydobyć żółtko, a następnie białko ponownie ugotować w tym płynie. Potem powinno się
było przypiec je przy ogniu, stłuc z gorzałką w moździerzu, dosypać grynszpanu202 w ilości równej ilości jajka, utłuc i dodać oliwy. Tak przygotowana maść, stosowana na ciepło, służyła do smarowania krost203. Inny przepis zalecał: weźmi jądr bobkowych204, mastyki205 i grynszpanu zarówno, utłucz to miałko a oliwą rozmąć, a tym france pomazuj206.
Środkiem najczęściej używanym do leczenia choroby francuskiej była rtęć (zwana
„żywym srebrem”, a po łacinie „argentum vivum” lub „aquaeum argentum”)207, którą
stosowano w średniowieczu w kuracji wysypek i innych objawów skórnych. Nic zatem
dziwnego, że była ona pierwszym środkiem, który na dużą skalę zastosowano przeciw
omawianemu schorzeniu208. Jak pisał Marcin z Urzędowa, dziś tak daleko w zwyczaj
przeciw francowatemu wrzodu wzięto, tak że prawie rzadko ten zły wrzód bez rtęci bywa
uleczon. Najlepsze właściwości w terapii przeciw krostam francowatym miała jego zdaniem rtęć, która ciecze z gór albo z skał jako woda z stoku albo źredło209.
Autor ten zastrzegał, że leczenie merkuriuszem należy dostosowywać do natury,
siły, mocy niemocnego. Tymczasem balwierze nie brali pod uwagę tych czynników,
Siennik, s. 96.
Ibidem, k. A2v.
198
Lekarstwa, k. 129v.
199
Falimirz, k. L3v.
200
Lekarstwa, k. 129v.
201
Solfa, s. 158.
202
Rdza powstająca na powierzchni miedzi, octan miedzi (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2,
s. 150).
203
Lekarstwa, k. 129v.
204
Najpewniej owoce wawrzynu (Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków
1967, s. 247).
205
Żywica z drzewa pistacja lentyszek (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 246).
206
Lekarstwa, k. 129v–130r.
207
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 139–142.
208
W. Kożuszek, Jan…, s. 39.
209
Marcin z Urzędowa, s. 398.
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stosując jednakową terapię niezależnie od wieku i stanu pacjenta, jako szwiec, który
na jednym kopycie wszystkim ludziom czyni buty, ano źle. Ich brak umiejętności mógł
być zatem tragiczny w skutkach, ponieważ jedne wyleczają, drugie zabijają, drugim nic
nie pomagają. Przyczyną braku powodzenia terapii lub zgonu chorego nie były więc,
w opinii Marcina z Urzędowa, właściwości samego lekarstwa, lecz nieprofesjonalność cyrulików210.
Przytaczał on stanowisko medycyny starożytnej, która głosiła, że rtęć jest silnie
trująca (jad jest zabijający, a to iż rwie wnętrzności). Odrzucał jednak to przekonanie
twierdząc, że nie jest ona aż tak bardzo szkodliwa. Pisał bowiem, że w jego czasach
stosowano ją na różne sposoby i przeciwko różnym schorzeniom, i nie dało się zaobserwować działań niepożądanych. Merkuriusz podawany był np. ciężko chorym w formie
pigułek jako środek na przeczyszczenie. Używano go także u dzieci, w celu ich odrobaczania. Przede wszystkim jednak leczono za jego pomocą morbus Gallicus. W kuracji
tej był on, w opinii autora, środkiem najbezpieczniejszym z możliwych, który jeśli szkodził pacjentowi, to tylko ze względu na przedawkowanie i brak umiejętności osoby
aplikującej specyfik211.
Jeśli jednak — pisał Marcin z Urzędowa — podawano rtęć zgodnie z naturą i siłami pacjenta oraz biorąc pod uwagę ilość materii, która wywoływała chorobę, substancja ta nie szkodziła, a wielka pomoc w zdrowiu czyni. Balwierze nie zwracali uwagi na te
kwestie, w związku z czym jednym obyczajem zwykli mazać małego i wielkiego, mocnego
i znędzonego, jednako męża jako i niewiastę, co prowadziło do opłakanych skutków. Jeśli
udało im się kogoś wyleczyć, wynikało to, jak twierdził autor, wyłącznie z przypadku,
a nie z ich umiejętności. Każdym chorym, który chciał się leczyć rtęcią, powinien się
był zatem zająć profesjonalny lekarz, który potrafił właściwie zdiagnozować jego stan
i przeprowadzić odpowiednią terapię212.
Medyk powinien był obejrzeć pacjenta, w razie potrzeby upuścić mu krew, aby
zmniejszyć ilość materii, a następnie podawać syropy na przeczyszczenie, co pozwalało
usunąć z organizmu złe wilkości. Dopiero w sytuacji, gdy zauważono niejakie strawienie
i zwarzenie, można było zalecać maść rtęciową. Terapii tej towarzyszyły przeczyszczenia
oraz dieta. Konsultacje lekarza były o tyle istotne, że nie należało dopuścić, aby szkodliwa materia podeszła do ust i udusiła pacjenta, co według Marcina z Urzędowa zdarzało
się często. Niekiedy u chorego występowała silna biegunka, wobec której cyrulicy nie
wiedzieli, jak się zachować, co w konsekwencji również prowadziło do zgonu. Za zejścia
śmiertelne winiono rtęć, a tymczasem nieumiętność barwierska ma być winiona, nie lekarstwo. Balwierze nie potrafili też właściwie przygotować maści rtęciowej, gdyż niektórzy
nauczyli się tego od medyków, jednak później przekazywali recepturę swoim kolegom
w sposób niewłaściwy. Większość z nich po prostu mieszała rtęć ze smalcem i uznawała
210
211
212

Ibidem.
Ibidem, s. 398–399.
Ibidem, s. 399.
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tak spreparowaną maść za gotowy środek przeciw francy. Marcin z Urzędowa podał
kilka przepisów na specyfiki rtęciowe, nie w ten obyczaj, aby kto czytając miał sobie maści
czynić, jeno żeby tylko wiedział, jakoby się barwierzowi dać leczyć213. Autor występował
w swoim tekście kilkakrotnie przeciwko cyrulikom twierdząc, że nie potrafią oni właściwie przeprowadzić kuracji rtęciowej. Podkreślał natomiast, że są do tego przygotowani
profesjonalni medycy. Dawał on zatem do zrozumienia, że wiedza i umiejętności balwierzy są niższe, w ten sposób deprecjonując ich znaczenie w praktyce leczniczej.
Możliwych do zastosowania receptur na bazie merkuriusza było bardzo dużo (mógłbych tego wypisać niezliczną liczbę, co napisali doktorowie o tych maściach)214; poniżej
podaję tylko kilka.
Do przygotowania jednej z nich potrzebne były trzy uncje olejku wawrzynowego,
po dwie drachmy białego kadzidła i czystego wosku, dwie uncje rtęci zmieszanej z ludzką śliną (umorzonej215), pięć uncji smalcu bądź — lepiej — wypłukanego w wodzie
siedem razy sadła wieprzowego, z którego wycięto błonki i żyłki, osiem uncji tartej soli
oraz ile potrzeba soku babkowego i polnej ruty. Wszystkie te składniki należało wymieszać według nauki lekarskiej216.
W innej recepturze czytamy, że lek preparowano z dwóch funtów wychędożonego
(czyli zapewne pozbawionego żyłek i błonek) sadła wieprzowego płukanego siedem
razy w zimnej wodzie i przetartego przez rzeszoto lub sito, jednego funta rtęci zmieszanej z ludzką śliną, trzech uncji białego kadzidła, dwóch uncji ceruzy217 i jednej uncji
litargirium218.
Składniki na kolejny specyfik to: sześć uncji sadła wieprzowego przygotowanego
jak w powyższych recepturach, cztery uncje sadła kaczego, dwie uncje sadła kurzego,
po jednej uncji olejków różanego i liliowego, pięć uncji rtęci zmieszanej z ludzką śliną
oraz po jednej uncji złotego litargirium i białego kadzidła. W obu przypadkach ingrediencje mieszano w kamiennym moździerzu aż do uzyskania maści219.
Według jeszcze innej receptury należało przygotować: półtora funta sadła wieprzowego, piętnaście uncji soku z polnej ruty, osiem uncji rtęci, po dwie uncje litargirium
i ceruzy oraz po jednej uncji olejku wawrzynowego, driakwi220, mastyki, kadzidła i mirry. Sposób przygotowania był taki sam, jak w dwóch poprzednich przypadkach221.
Ibidem.
Ibidem, s. 400.
215
Mieszanie rtęci ze śliną miało ograniczyć jej szkodliwe działanie bez zmniejszenia efektywności
(J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 135).
216
Marcin z Urzędowa, s. 399.
217
Biel ołowiana (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 59).
218
Zanieczyszczenie oddzielające się przy topnieniu złota i srebra (ibidem, s. 228).
219
Marcin z Urzędowa, s. 400.
220
Uniwersalny, wieloskładnikowy lek lub chaber driakiewnik (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2,
s. 99).
221
Marcin z Urzędowa, s. 400.
213
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Kolejny przepis zawierał jedną drachmę armoniaku222, po jednej uncji owoców wawrzynu i okowity, po dwie uncje kadzidła i litargirium, trzy drachmy śliny zmieszanej
z rtęcią oraz sadła ile potrzeba223.
Inną maść na rany, które bywają z wrzodów, a które są trudnego uleczenia, a pospolicie
przychodzą z france, która jednocześnie uśmierza boleść, nie dopuszcza rość mięsu złemu,
a mocnie goi i zawiera rany, co wielekroć doświadczono, przyrządzać należało według następującej receptury: Naprzód weźmi litargirium, to jest glejtu, rtęci umorzonej równo dwie
uncyj, olejku różanego pięć uncyj, rozpuść to na ogniu. Potym zstaw z ognia, a włóż do tego
tuciam preparatam, to jest przeprawionej224 jednę dragmę, mieszaj nie przestając. W ten
sposób otrzymywano środek o mocnym działaniu, z którego przygotowywano opatrunki i przykładano je do wrzodów225.
Marcin z Urzędowa przestrzegał przed stosowaniem maści rtęciowych samodzielnie, bez konsultacji z lekarzem. Nie wystarczyło bowiem znać przepis na dany lek.
Należało dostosować aplikowany środek do natury człowieka (sangwinicznej, cholerycznej, melancholicznej lub flegmatycznej), którą był w stanie właściwie rozpoznać
tylko wykwalifikowany medyk. Ponadto nie wolno było ograniczać kuracji do samego
„mazania”. Należało dodatkowo stosować syropy, przeczyszczania, łaźnię i dietę, tak
więc niezliczonych inszych lekarstw trzeba tu226. Bez pomocy lekarza nie dało się zatem
przeprowadzić właściwego i pełnego leczenia. Solfa ostrzegał również przed terapią rtęciową aplikowaną przez empiryków i alchemików227.
Zdaniem Marcina z Urzędowa, maść rtęciowa używana była czasem niepotrzebnie.
Jeśli bowiem ktoś nadużywał wina, gniło ono w jego ciele, zwłaszcza w głowie, a z „zagniłości” tej rodziły się choroby, jako bolenia głowy niewymowne, krosty, guzy, gruczoły,
parchy, fistuły. Objawy te niesłusznie uznawane były za symptomy francy i w konsekwencji stosowania „szaruchy” chorzy trwale tracili zdrowie228.
Na guzy i puchlinę francową stosowano również maść złoto–rtęciową. W tym celu
chore miejsca najpierw obmywano podgrzanym czerwonym winem, a następnie smarowano środkiem, który był mieszaniną trzech uncji złotej maści i połowy uncji palonej rtęci. Potem przykrywano posmarowany fragment ciała chustą. Wskutek kuracji
opuchlizna i guzy powinny były zniknąć. Jeśli nie następowało to w ciągu doby, procedurę należało powtarzać do skutku. Gdy objawy cofały się, leczone miejsca obmywano winem i przykrywano je ponownie chustą nasączoną masłem. Kuracja taka

Żywica rośliny Ferula tingitana (Słownik staropolski, t. 1, red. K. Nitsch, Warszawa 1953–1955,
s. 42).
223
Marcin z Urzędowa, s. 400.
224
Tlenek cynku (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 521).
225
Falimirz, k. P2r–v.
226
Marcin z Urzędowa, s. 400.
227
Solfa, s. 155.
228
Marcin z Urzędowa, s. 456.
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wyciąga wszelaką złą wilgość jadowitą, nie tylo z onego miejsca bolącego, ale też ze wszystkiego onego członka, na którym się co okazało229.
Najważniejszym środkiem roślinnym służącym do leczenia francy był w XVI w.
gwajakowiec, zwany guaiacum, guaiacanum czy nawet — co podkreśla przypisywane
mu szczególne właściwości — lignum sanctum. Ikonografia włoska łączyła z nim inne
„święte drzewo” — drzewo krzyża Chrystusowego, mające uzdrawiać wszystkie dolegliwości oraz zapewniać życie wieczne230. Gwajak został po raz pierwszy użyty do leczenia francy w Europie najprawdopodobniej już w 1508 r.231, natomiast terapia ta
rozpowszechniła się w latach dwudziestych XVI w.232 Pamiętać jednak należy, że był
to środek bardzo drogi233, dlatego na kurację z jego użyciem mogli sobie pozwolić
tylko najbogatsi.
Jak podkreślał Marcin z Urzędowa, było to drzewo, które piją pospolicie przeciw francy. Zostało ono odkryte w Indiach Zachodnich przez Hiszpanów234, którzy dostrzegli
jego możliwości leczenia francowatej niemocy. Widzieli oni bowiem w Nowym Świecie
ludzi cierpiących na wrzody przypominające objawy tej choroby, leczących się owocami gwajakowca lub wywarem z jego drewna, których terapia taka przywracała do zdrowia. W związku z powyższym zdobywcy przywozili to drzewo do Hiszpanii, gdzie przygotowywano wywar podawany chorym, którzy zdrowieli. Ferdynand Aragoński
i Izabela Kastylijska zadecydowali więc, aby żaden statek nie wracał z Indii do Hiszpanii bez ładunku gwajakowca dla ludzkiej wielkiej potrzeby235.
Wspomniany autor następująco charakteryzował wygląd i właściwości tego specyfiku: było to drzewo na wyższą, a podobieństwo jako jesion. Ma liście podobne jako ziele
babka, prągi albo stromy po niem jako na listku babcze. Listki ma jednak mniejsze niźli
babka a okrąglejsze. Owoc tego drzewa jest podobny kasztanom, skóra na drzewie szara,
niejako ku czarności się ściągająca. Bywa drugie tylko szarej skóry, ale nie tak dobre, jako
które z szara przyczerniejszym. To drzewo drugdy tak miąższe znajdują, jako człowiek miąższy, drugie mniejsze według lat. Barwa tego drzewa, skoro pod skórą z biała na żółto się
ściąga, a potym we środku jest prawie czarne. Takie drzewo im więcej pośrodku jest czarne
i ma więcej czarności, tym też jest nalepszej mocy. Zasię którego środek ma wiele bladości, to
niemocne ku lekarstwu. Jest drzewo barzo twarde, tak że go z ciężkością utnie, a barzo ciężkie, tak że go woda nie znosi, dlatego tonie w wodzie. Wypuszcza z siebie dobrą wilkość jako
olej. Gdy je warzą, tedy wonia. Ma niejaką gorzkość, gdy go kosztuje […]. To drzewo ku
Siennik, s. 553.
C. Quétel, Niemoc…, s. 81.
231
W. Kożuszek, Jan…, s. 40.
232
J. Arrizabalaga, J. French, J. Henderson, The Great…, s. 189.
233
Ibidem, s. 189–190.
234
Autor mylił Indie Wschodnie z Zachodnimi, podając, że gwajakowiec rośnie w Kalikacie (Drzewo to w Indyjej […] roście na wyspiech, gdzie jest Kalkut albo Kalekut) — Marcin z Urzędowa, s. 347.
Roślina ta występuje jednak w Ameryce Środkowej.
235
Ibidem. Cf. W. Kożuszek, Jan…, s. 39.
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lekarstwu nalepsze jest, które świeże, niestare od swego ucięcia, tak że nie wyschnie
przyrodzona ona tłustość, którą na drzewie widamy, które ma cudną wonią. Które gdy wodą
zamącisz, farbuje wodę, że będzie jako serwatczana woda biała, farbuje przymodrzejszym236.
Zwracano uwagę, że roślina ta ma właściwości ogrzewające i wysuszające (a zatem
zwalczające zimną i wilgotną materię), a przy tym nie ma żadnej gwałtownej mocy
i wzmacnia organizm. Wykazuje też działanie otwierające, subtilizujące, przez urynę i pot
wyczyściające i sprawia, że złe wilkości są usuwane z ciała wraz z różnymi wydzielinami
(potem, moczem, kałem). Żołądkowi barzo pomaga, który jest flegmą grubą, słoną obrażon. Także wątrobę zapsowaną naprawia, śledzionę także, krew zaplugawioną wychędaża,
plugawości złe z żywota przez stolce wyrzuca. Przeciw kamieniowi osobliwe lekarstwo, tak
pęcherzowemu, jako i nerkowemu. Przeciw podagram z przyczyny zimnej, trędowacinam,
wszelakiemu płci na skórze zaplugawieniu, świerzbom, krostam, wrzedliwym ranam, niemocam suchych żył, jako są paraliż, padająca niemoc, skurczeniu żył, skamiałym i ścierpnionym członkom, suchotam, które z żołądka przychodzą, dychawicznym, bolączki w gardle
mającym pomaga. Także cuchnięcie z ust mającym i każdą niemoc, która z strony głowy jest,
uleczy. Wyliczenie to Marcin z Urzędowa podsumował niezwykle istotnym stwierdzeniem: krótko pisząc, wszelakie niemocy leczy, które przychodzą z przyczyny złego wrzodu
francowatego, który już wszystki niemal niemocy sobie stowarzyszył237. Autor twierdził zatem, że francy towarzyszy wiele dolegliwości, takich jak: różnego rodzaju uszkodzenia
skóry, choroby gardła, układu oddechowego, żołądka, nerek, wątroby czy pęcherza
moczowego.
Terapia gwajakowa była procedurą długotrwałą, skomplikowaną, a przy tym mocno wyczerpującą. Najpierw należało przez kilka dni oczyszczać organizm za pomocą
środków przeczyszczających i syropów. Następnie pacjenta umieszczano w ciepłym pomieszczeniu i rozpoczynano dietę. Na obiad powinien był on spożywać trzy uncje chleba pieczonego dwa razy, dwie uncje małych rodzynków i jedną uncję migdałów. To
samo należało podawać mu na kolację. Jadłospis taki obowiązywał przez dwadzieścia
dni, po czym można było choremu pozwolić na spożywanie połowy kurczaka. Zmiany
sposobu żywienia dokonywano niekiedy także wcześniej, jeśli lekarz dostrzegł taką potrzebę. Przez cały okres pacjent dostawał do picia wywar z gwajakowca238.
Przygotowanie omawianego dekoktu było dość skomplikowane i zajmowało sporo
czasu. Ścierano drewno gwajakowe na trociny, brano ich dwa funty239 i wkładano
w garniec nowy, polewany, chędogi. Następnie zalewano je szesnastoma funtami czystej
wody, która nie mogła być śmierdząca żadnym zapachem złym. Mieszaninę tę odstawiano na dzień i noc lub na dwa dni, aby trociny nasiąkły wodą. Po tym czasie stawiano ją
na ogniu i gotowano pod przykrywką, aż do wyparowania połowy objętości. Następnie
236
237
238
239

Marcin z Urzędowa, s. 347.
Ibidem.
Ibidem.
Funt — 12 uncji, ok. 288 g (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 130).
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naczynie zostawiano na jeden dzień, po czym płyn przecedzano. Należało go w garncu
polewanym chować. Lek podawano po podgrzaniu, w dawkach sześciouncjowych, dwa
razy dziennie — rano i wieczorem. Pacjenta należało też przykryć pierzyną lub kołdrą
bądź wsadzić do wanny, aby się dobrze pocił. Następnie wycierano go z potu i pozwalano mu odpocząć240. Proces przygotowania i podawania tego środka przedstawia il. 6.

6. P. Halle, Mężczyzna w łóżku cierpiący na chorobę francuską, miedzioryt
na podstawie pracy Jana van der Straeta, lata 80. XVI w. za: J. Arrizabalaga,
R. French, J. Henderson, The Great…, okładka tylna

Preparowano również inny wywar gwajakowy, który choremu podawano do picia
przy obiedzie i kolacji oraz wtedy, gdy odczuwał pragnienie. W tym celu należało wziąć
uprzednio już gotowane drewno (służące do przygotowania wcześniejszego wywaru),
zalać je wodą i warzyć do momentu wyparowania jednej trzeciej objętości, a następnie
przecedzić241.
Osoba leczona gwajakiem otrzymywała zatem w praktyce dwa środki, z których
jeden był silniejszy i służył do wywoływania obfitych potów. Wywar z pierwszego gotowania trocin był zasadniczym lekiem, a płyn powstały podczas powtórnego warzenia
stosowano w charakterze pomocniczym. Dodać należy, że wprawdzie gwajakowiec był
powszechnie znany jako remedium na francę, stosowano go jednak również w leczeniu
innych dolegliwości głowy, nerwów, brzucha i stawów242.

240
241
242

Marcin z Urzędowa, s. 347.
Ibidem. Cf. J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 188.
J. Arrizabalaga, R. French, J. Henderson, The Great…, s. 203.
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Józef Struś odnotował, że gwajakowiec nie był jedyną rośliną pochodzącą z Indii
Zachodnich, której używano w leczeniu francy. Podawał również, iż używano niekiedy
chininy i sarsaparilli243.
Za najskuteczniejszy, wręcz cudowny środek przeciw francy Solfa uznawał z kolei
syrop jabłkowy, oryginalnie opracowany przez Mesuego244, lecz wytworzony według
zmodyfikowanej przez siebie receptury. Uwalniał on pacjenta w kilka dni od objawów
skórnych i bólów oraz od guzów bez stosowania „mazań”, którym niektórzy pacjenci ze
strachu nie chcieli się poddawać245. Część badaczy uważa, że tajemnica tego środka
może tkwić w rtęci. Tym samym Solfa byłby jednym z pierwszych, którzy podawali merkuriusz doustnie w leczeniu omawianego schorzenia246.
Inną substancją wykorzystywaną w kuracji choroby francuskiej był cynober, otrzymywany w reakcji rtęci i siarki (którą palą przez ogień ze srebra żywego a z siarki). Środek
ten stosowano przeciw francowatym boleściam a krostam. Był to silny lek, który, według
Marcina z Urzędowa, dawał dobre rezultaty. Używano go do okadzania oraz do wytwarzania maści i plastrów przykładanych na sadzele i krosty francowate. Cynober był lekarstwem ostatecznym, aplikowanym w sytuacji, gdy nie pomagały mazania „szaruchą”,
picie wywaru z gwajaku, środki napotne i łaźnie. Specyfik ten miał liczne, poważne
skutki uboczne: obraża serce, czyni dychawice, kaszel, opuchliny, suchoty, zniszczenie ciała. W związku z tym stosować go można było tylko u silnych pacjentów, którzy nie mają
zawady w piersiach, nie są sprawni z przyrodzenia na suchotną febrę i u tych, którzy są
gorący z przyrodzenia. Autor nie podał przepisu na okadzania cynobrowe twierdząc, że
nie chce, aby ktokolwiek, przeczytawszy tę recepturę, zastosował ją, co mogłoby zakończyć się śmiercią247. Także Solfa zalecał unikać okadzań cynobrowych, jako że był
świadkiem zgonów spowodowanych ich stosowaniem248.
Zwracając uwagę na fakt, że franca, jak każde schorzenie przewlekłe, była chorobą „zimną”, zaś tego typu niemoce wywoływały zaburzenia trawienia, Solfa zalecał zażywanie raz w tygodniu mieszaniny środków poprawiających pracę żołądka

Struś, s. 272. Chinina — środek otrzymywany z kory drzewa chinowego rosnącego w Andach
peruwiańskich. Sarsaparilla — lek pozyskiwany z korzeni kolcorośli występujących w Ameryce
Środkowej i Południowej, używany w leczeniu choroby francuskiej w postaci wywaru (H. Suchowierski, Rozpoznawanie…, s. 51–52).
244
Mesue młodszy (zm. 1015) — lekarz arabski, autor De syrupis, nazywany „pharmacopolarum
Evangelista” (W. Kożuszek, Jan…, s. 44, przyp. 65).
245
Solfa, s. 155: Ego autem magnatibus et divitibus, qui abhorrent unctiones, exhibeo syrupum de pomis
compositum Mesuae factum meo modo, cum quo compleo totam curam et non vidi rem mirabiliorem. Liberat enim a pustulis et scabie, et doloribus in paucis diebus, et ideo in eo, quia non me fallit, plurimum
confido, et multos perfecta […] curavi etiam a gummis absque unctionibus.
246
W. Kożuszek, Jan…, s. 44.
247
Marcin z Urzędowa, s. 408.
248
Solfa, s. 153.
243
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i przeczyszczających, nie zapominając przy tym o wzmacnianiu serca249. Stosowaną
przez niego metodą było również upuszczanie krwi, jednak jedynie na początku
choroby, gdy jeszcze nie pojawiły się krosty i bóle250. Proponowane przez Solfę kuracje miały zatem za zadanie — jak większość wówczas stosowanych — usunięcie
chorobotwórczej materii z organizmu251.
Leczeniu choroby służyło również oczyszczanie żołądka. Siennik uważał np., że
franca i silny ból głowy są wywoływane przez szkodliwe substancje zalegające w tym
organie. W jego ocenie, zalecana metoda była zupełnie bezpieczna, oczyszczała ona
bowiem żołądek tylko do czasu, gdy znajdowały się w nim szkodliwe składniki. Autor
ten uważał także, iż powinna być ona profilaktycznie stosowana co najmniej dwa razy
w roku przez osoby zdrowe. Receptura była bardzo skomplikowana: weźmi liścia ślazowego ile chcesz, a warz je we trzech kwartach252 wody, aż trzecia część wywre, potym odcedź, włóżże w onę wodę miodu przaśnego i wajnsztynu253 po pół funcju. Warzże to przy
ogniu lekkim przez pół godziny, szymujęcy on miód, potym przecedź. Weźmisz listków senasowych254, drzewa francuzowego255 miałko, każdego po siedmi uncyj, salmiaku256 dwie dragmie, wszystko to miałko zetrzy a przesiej, wsypże w onę polewkę w gorącą, z lekuchna sypać,
ustawicznie mieszając jakim drewienkiem. Potym czyście zatkaj, aby nic wietrzeć nie mogło.
Potym przystaw niedaleko ognia, a gdy pocznie gorącym być, zagrzejże poduszkę, a i ono od
ognia odjąwszy, zawiń w nię, a niech tak ciepło trwa do dwudziestu godzin. Weźmisz świeżego reumbarbarum 3 albo 4 uncje, skrajawszy drobno, wsyp w pół kwart wino, a daj moknąć przez dwa dni. Potym przecedź, a wlej do pierwszego warzydła, przyłóż ktemu alony257
dzikiej, moczonej w soku różanym, którą zową aptekarze lotam ex succo rosarum, a to miałko utarwszy, wsyp jej pół uncjej. Miksturę należało przechowywać w szklanym naczyniu.
Zażywano jej na ciepło o świcie pół kubeczka albo nieco więcej. Następnie najlepiej było
pozostać w łóżku i zasnąć. Po przebudzeniu można było wprawdzie wyjść z domu, zalecano jednak, aby nigdzie się nie ruszać. Długość kuracji uzależniona była od woli

Ibidem, s. 151: bonum erit omni hebdomada partim digerere, partim evacuare, aut miscere simul digestiva cum solutivis, non praetermittendo cordis confortationem.
250
Ibidem, s. 152: ego ea [phlebothomia] non utor nisi in principio ante apparitionem pustularum et
antequam materia sit egressa ad loca doloris.
251
Ibidem, s. 150.
252
Kwarta — ok. 1 litra (Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 11, red. M. R. Mayenowa, Wrocław–
Warszawa–Kraków–Gdańsk 1978, s. 605).
253
Kamień winny (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 544).
254
Senes.
255
Gwajakowiec.
256
Chlorek amonu (Słownik staropolski, t. 8, red. S. Urbańczyk, Wrocław–Warszawa–Kraków–
Gdańsk–Łódź 1977–1981, s. 113).
257
Aloes (Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 1, Wrocław–Warszawa–Kraków 1966, s. 145).
249
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pacjenta: bez szkody dla zdrowia mogła trwać nawet jedenaście dni. Nie widziano
potrzeby stosowania w tym czasie innych środków przeczyszczających258.
Inny lek na wygnanie wszelakiej france przez żołądek a czyścienie jego przygotowywano według następującej receptury: weźmi miodu przaśnego jeszcze nieszymownego trzy
funty, soku nogietkowego jeden funt, alony dzikiej w soku różanym płokanej miałko utartej
trzy uncje, wsyp to wespół w garniec pośkleniony. Weźmisz trocin z drzewa francuskiego 6
uncyj, a warz je w inym garncu w niemało wody prostej przystawiwszy, daj wywrzeć, iżbyć
tak wiele zostało, iż gdybyś w pierwszy garniec śklany wlał, aby się ony rzeczy w nim pod
oną wodą na dłoń przykryły. Wlejże jeszcze ktemu octu z morskiej cebule259 dwie uncje,
warzże to wespół u ognia wolnego przez pół godziny abo co więcej, on miód czyście szymujęcy. Na ostatek przydaj co najlepszego cynamonu miałko tłuczonego 3 albo 4 uncje, potym
odejmi od ognia, schowajże. Tak przygotowany lek należało wypić rano, następnie zjeść
pigwę, owoce jarzębiny, niedojrzałe winogrona, kwaśne jabłko bądź coś innego o cierpkim smaku, po czym położyć się do łóżka i zasnąć. Po przebudzeniu lepiej było pozostać
w domu, aby nie być zmuszonym do zatrzymywania wywołanej zażytymi środkami biegunki. Według Siennika, powyższy lek stosować można było dwa razy w tygodniu, chyba że franca się nasilała. W tej sytuacji podawano go również trzeci raz, co pomagało
chorym, gdyż to samo picie uczyni, co by inych lekarstw wiele z drzewa francuzowego nie
mogło łatwie pomóc. Środek ten wszelakie france wypędzi bądź guzy, rany, łupanie w kościach albo w stawiech, i rany z nich otworzyste goi260.

2. Skuteczność terapii i rokowania
Solfa podkreślał, że na powodzenie kuracji ma wpływ nie tylko zastosowane lekarstwo, lecz także inne czynniki, zwłaszcza zapewnienie osobie chorej komfortu. Jego
zdaniem, wyleczeniu pomagało powietrze o przyjemnym zapachu, który latem można
było wytworzyć poprzez umieszczenie w domu rzeczy wydzielających miłą woń. Pomieszczenia należało także często wietrzyć. W lecie chorym sprzyjać miało bardziej
powietrze górskie, a w zimie nizinne261. Duże znaczenie przykładał on również do odpowiedniej diety, zalecając potrawy lekkostrawne i proste, przestrzegając jednak jednocześnie przed zbyt skromnym odżywianiem, które prowadziło do nadmiernej utraty
sił. Rekomendował jedzenie chleba z czystej mąki pszennej lub żytniej oraz picie niesłodkiego, białego wina z dodatkiem wywaru z „wołowego języka” lub przegotowanej
wody. Podał także wiele zaleceń dotyczących wyboru odpowiedniego mięsa — za najlepsze uznał tu młode kury, kapłony, koźlęta i cielęcinę262. Solfa podkreślał również
Siennik, s. 530.
Ckliwica morska (L. A. Jankowiak, Słownictwo…, t. 2, s. 273).
260
Siennik, s. 530.
261
Solfa, s. 152: Eligatur ergo aer boni odoris et bene eventatus. Poterit autem aestivo tempore praeparari artificialiter, sternendo res boni odoris in loco suae habitationis. In aestate eligat etiam montana, in hieme
autem plana loca, ut habeat aerem temperamento magis propinquum.
262
Ibidem.
258
259
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znaczenie snu, który regenerował siły człowieka, i polecał spanie w nocy przez co najmniej siedem godzin. Jego zdaniem, sen odnawiał naturalne ciepło, co ułatwiało trawienie pokarmów i przywracało równowagę humorów263. Ważną rolę odgrywały również czynniki psychiczne. Chory powinien był unikać gniewu, trosk i smutków264.
Medyk uważał też, że wyleczeniu pomaga umiarkowany ruch przed posiłkiem, poprawiający trawienie i wzmacniający siły życiowe i duchowe. Nie mógł on być jednak zbyt
intensywny, gdyż taki osłabiał humory i wprawiał je w ruch, co wzmagało bóle mięśni
i ścięgien265. Powrót do zdrowia przyspieszać miało także występowanie u pacjentów
umiarkowanie krwawiących hemoroidów266.
Solfa zwracał ponadto uwagę, że trudniejsze jest leczenie ludzi starych niż młodych, ponieważ w organizmach osób w podeszłym wieku powstaje więcej szkodliwego
humoru i występuje gęsta materia, ich mechanizmy wydalania są słabsze, a pory pozamykane267. Czynniki te sprawiały, że oczyszczenie ciała starszego człowieka z substancji
chorobotwórczych napotykało na duże trudności.
Zarówno Solfa, jak i Miechowita, utrzymywali, że morbus Gallicus jest całkowicie
uleczalny. Sądzono, że najłatwiej jest przywrócić pacjenta do zdrowia na wczesnym
etapie rozwoju schorzenia; stawało się to jednak trudne (lecz nie niemożliwe), gdy
pojawiały się u niego guzy. Z tego też względu terapię należało rozpoczynać jak najszybciej268.
Przekonanie o uleczalności choroby francuskiej było wówczas powszechne. Współczesna medycyna wskazuje jednak, że szesnastowieczne metody nie mogły doprowadzić do całkowitego ozdrowienia pacjenta. Stało się to wykonalne dopiero w 1943 r.,
gdy zastosowano w tym celu penicylinę269. Dlaczego zatem utrzymywano, że możliwy jest
powrót do zdrowia? Uważano tak przede wszystkim ze względu na fakt, że ustąpienie
Ibidem, s. 153: Somnus, quem natura adinvenit propter duos fines principaliter. Primo ut animalis
virtus et spiritus ei servientes, qui resolvuntur per exercitia consequenter restaurentur […]. Alter finis
somni est ut bona fiat ciborum digestio et humorum aequatio propter caloris naturalis revocationem, quae
melior sit in somno quam in vigilia […]. Somnus inquam sit nocturnus, et ad minus septem horarum.
264
Ibidem: De animae accidentibus vitet iram, sudorem, sollicitudinem et alias tristes animi passiones.
265
Ibidem: Motus sit temperatus, factus ante cibum, superfluitatibus primae et secundae digestionis expulsis […] exercitium esse utile, quia commoveat naturalem calorem et validas faciat, quae in corpore sunt,
virtutes naturales, animales et vitales […]. Immoderatum autem exercitium subtiliat humores et ponit eos
in motum. Ideo praecipitantur ad nervos iam ex dolore debilitatos.
266
Ibidem, s. 151: haemorrhoides huic passioni accidentes cum fluxu moderato accelerant eius curam.
267
Ibidem: Senes difficilius quam iuvenes curantur, quia in ipsis multum […] de humore salso generatur.
In eis etiam est virtutis expulsivae debilitas et oppilatio pororum, et materia grossa.
268
Matthias de Mechow, Chronica…, s. 354: Ego vero […] hoc perniciosum malum locando curabam,
et Deo propiciante affatim prosperabar; Solfa, s. 151: Et hic volo esse absolutus a dubiolo, quo quaerunt
utrum morbus iste sit curabilis, nec ne. Dico quod morbo in principio existente facile, extra vero principio
existente, quando tumores et gummata apparent, difficulter curatur, et ideo principiis obsta, sero medicina
paratur, dum mala per longas invaluere moras.
269
C. Quétel, Niemoc…, s. 311.
263
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objawów zewnętrznych traktowano jako wyzdrowienie, a skądinąd wiadomo, że większość z nich znika samoistnie270. Ponadto część z ówczesnych kuracji przynosiła pewien
efekt, np. w postaci usunięcia zmian skórnych. Niektóre środki powodowały też wzrost
temperatury ciała, tym samym niszcząc część bakterii, i choć nie prowadziło to do
pełnej eliminacji patogenów, mogło ograniczać objawy choroby.
Daleki jestem od oceny metod stosowanych przez szesnastowiecznych medyków
jako bezpodstawnych i bałamutnych, co zdarza się w literaturze przedmiotu. Należy
bowiem wziąć pod uwagę, jak odmienne koncepcje choroby wówczas panowały. Nie
znano wszak bakterii. Dwoinkę rzeżączki odkryto dopiero w 1879 r., wywołującą szankier miękki pałeczkę Ducreya w 1889 r., a krętka bladego w 1905 r.271 Celem opisywanych kuracji nie mogło być zatem zniszczenie drobnoustroju. Przekonanie o słuszności
podstaw ówczesnej medycyny połączone z uzyskiwaniem przynajmniej od czasu do
czasu efektów oczekiwanych przez pacjenta i lekarza, pociągało za sobą twierdzenie
o skuteczności terapii przeciw chorobie francuskiej.

VII. SZPITALE
Średniowieczne i wczesnonowożytne szpitale nie były zasadniczo (poza nielicznymi
wyjątkami) instytucjami leczniczymi, zajmowały się one natomiast opieką nad osobami chorymi, ubogimi, niedołężnymi, starszymi i niepełnosprawnymi. Od XV w. da się
jednak zaobserwować pewną ich specjalizację. Jedną z grup placówek nastawionych
na opiekę nad konkretną kategorią pacjentów były zakłady przeznaczone dla „chorych
francowato”. Nie można ich jednak uznać za instytucje medyczne sensu stricto; medykalizacja szpitali nastąpiła bowiem dopiero na przełomie XVIII i XIX w.272
Rada miejska Krakowa 16 października 1528 r. postanowiła przeznaczyć ogród ze
stawem za Nową Bramą, przy łące św. Sebastiana, na utworzenie placówki dla dotkniętych morem oraz chorobą francuską, składającej się z dwóch odrębnych części —
po jednej dla każdej kategorii podopiecznych. W tym samym roku Marcin, pleban
z Łukowa, w swoim testamencie legował na potrzeby tej instytucji 700 złotych polskich, którą to sumę egzekutor aktu jego ostatniej woli, biskup krakowski Piotr Tomicki, lokował z rocznym czynszem wyderkafowym (w wysokości 28 złotych) na dobrach
Bernarda Maciejowskiego w Kłodnicy. Zygmunt Stary 2 marca 1531 r. potwierdził
darowiznę rajców, wyrażając wolę, aby postawiony został budynek, w którym chorzy
wenerycznie byliby leczeni, natomiast 9 września 1534 r. Tomicki zatwierdził erekcję
W. Kożuszek, Jan…, s. 37.
B. Chodynicka, Kiła, s. 215; D. H. Martin, T. F. Mroczkowski, Wrzód miękki, s. 286; T. F. Mroczkowski, Rzeżączka, s. 74.
272
Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX w., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981.
270
271
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szpitala pod wezwaniem św. św. Sebastiana i Rocha, wyznaczając dlań kapelana (prepozyta). Prowizorami zakładu zostali rajcy krakowscy, a fundusze płynęły z sum lokowanych na dobrach ziemskich i kamienicach.
Szpital otrzymał uposażenie od mieszczan i szlachty, która również korzystała z pomocy tej placówki. Ponadto przekazywano mu jałmużny i zapisywano pewne kwoty
w testamentach. Zakład utrzymywał się także z żebractwa (w księdze rachunkowej
obejmującej lata 1546–1556 często czytamy o puszce szpitalnej, co proszak z nią chodził) i sprzedaży ryb ze stawu oraz owoców z sadu. Miasto utrzymywało cyrulika, a bogatsi pacjenci płacili mu sami. Leczenie polegało na umieszczaniu chorych natartych
maścią rtęciową w nagrzanych piecach, z których wymieciono popiół; kuracja taka
niekiedy kończyła się śmiercią. Posiadamy np. informacje o pewnej kobiecie, która
w 1549 r. umarła, leżąc w mazaniu, o czterech ofiarach kuracji z 1550 r. i o dwóch
z 1556. Nie da się jednak określić skali śmiertelności, jako że nieznana jest ani liczba
ówczesnych podopiecznych szpitala, ani odsetek leczonych „szaruchą”. W księdze rachunkowej nie zostały wyszczególnione wydatki na środki lecznicze dla „francowatych”; znajdujemy jedynie zapis mówiący o zapłaceniu balwierzowi 9 kwietnia 1547 r.
kwoty 1 zł w18 gr. za to, że husknachta szpitalnego mazał. Była to duża suma — mniej
więcej tyle samo (48,37 grosza) płacono wówczas w Krakowie za wóz żelaza273.
Wiadomo że pod koniec XVI w. chorzy wenerycznie zajmowali trzy z sześciu budynków szpitala św. św. Sebastiana i Rocha, z których dwa składały się z czterech izb
przeznaczonych do „mazania”. W trzecim służyły do tego dwie izby; znajdowały się
w nim także dwa pomieszczenia dla ozdrowieńców oraz łazienka. W 1702 r. szpital
dysponował już tylko jednym domem, przeznaczonym wyłącznie dla „francowatych”,
których liczba nie była wówczas zbyt duża. Według rejestru chorych, w 1698 r. przebywało w placówce dwóch mężczyzn, jedno dziecko i dziesięć kobiet. W 1793 r. huragan
zniszczył szpital, a pacjentów ostatecznie w 1821 r. przeniesiono do szpitala Świętego
Ducha, co wiązało się z zamknięciem zakładu św. św. Sebastiana i Rocha274.
Zachowały się także informacje o powstałej w Poznaniu w pierwszej połowie
XVI w. placówce dla zarażonych chorobą francuską, położonej na Gąskach za szpitalem św. Walentego, w pobliżu kościoła Wszystkich Świętych. W 1558 r. Jan z Sierakowa, wikary przy poznańskiej katedrze, zapisał zakładowi 4 grzywny rocznego dochodu,
które miały być wypłacane do śmierci dobroczyńcy. Placówka ta upadła najprawdopodobniej za czasów Zygmunta III Wazy, ponieważ, jak stwierdzał Józef Łukaszewicz, źle
zrozumiana pobożność, nie zaradziwszy złemu w inny sposób, ani go też bynajmniéj nie
J. Pelc, Ceny w Krakowie w latach 1369–1600, Badania z Dziejów Społecznych i Gospodarczych
nr 14, Lwów 1935, s. 63.
274
Akta…, s. 129–131; Ratio…; Wizytacya…; Notaty Żegoty Paulego, t. 6: Szpitale, rkps BJ 5357,
s. 119–120; H. Komarynska, Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII–XVIII wieku, Lublin 2010, s. 30,
32–33; Z. Podgórska–Klawe, Od tłumacza, w: C. Quétel, Niemoc…, s. 353; A. Stapiński, Zwalczanie…, s. 16, 19; L. Wachholz, Szpitale krakowskie 1220–1920, t. 1, Kraków 1921, s. 125–134.
273
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przytłumiwszy, zamknęła dom, który mięszkańców ochraniał od pokątnego rozszerzania obmierzłéj choroby275.
Ordynacja rady miejskiej Gdańska z 1551 r. wskazywała, że do tamtejszego szpitala św. Łazarza, założonego jako zakład dla ospowatych (Pockenhaus), mają być przyjmowane również wszystkie osoby ubogie cierpiące na chorobę francuską i inne ciężkie
schorzenia, chore umysłowo i „zapowietrzone”: Item dath pockenhuss sal innemen alle
frantzosische schadhafftige armen vnnd de mith der schwere kranckheit beladen sindt wo ock
de vnsinnigen oder mith pestilentz beladen sindt276. Nie posiadamy żadnych danych na
temat metod leczenia omawianego schorzenia stosowanych w tej placówce.
W Warszawie „francowatych” początkowo przyjmowano do szpitala Świętego Ducha intra muros, o czym świadczy umowa rady miejskiej z cyrulikiem Kasprem z 1572 r.,
zobowiązująca go do leczenia podopiecznych zakładu — w tym także chorych wenerycznie — w zamian za kawałek gruntu należącego do placówki277. Pierwszym warszawskim szpitalem przeznaczonym przede wszystkim dla chorych wenerycznie (a od
1756 r. wyłącznie dla nich) był „szpital gnojników to jest w gnoju porzuconych chorych” (szpital św. Łazarza), założony z inicjatywy Piotra Skargi w 1591 r. Stosowano
tam leczenie polegające na zakopywaniu niektórych pacjentów na kilka dni do pasa
lub po szyję w gnoju w celu „wyciągnięcia” choroby278.
*
W świetle zbadanych źródeł widać, że morbus Gallicus był poważnym problemem
zdrowotnym. Stanowił on także skomplikowaną, niejednoznaczną i niedookreśloną
kategorię medyczną, którą właściwie każdy lekarz rozumiał na swój sposób. W charakterystykach choroby i opisach jej objawów nie ma jednogłosu, poszczególni autorzy
zwracali bowiem uwagę na inne jej aspekty. Uderzająca jest ponadto skąpość informacji na ten temat. Większość danych źródłowych stanowią opisy metod leczenia, a nie
samego schorzenia.
Francę często przedstawiano w sposób dramatyczny, uwypuklając jej szkodliwość
i makabryczne skutki, jakie mogła wywoływać. Ze względu na swój przebieg budziła
http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=14300&from=FBC# (dostęp: 8.02.2014);
J. Łukaszewicz, Krótki opis historyczny kościołów parochialnych, kościółków, kaplic, klasztorów, szkółek
parochialnych, szpitali i innych zakładów dobroczynnych w dawnej dyecezyi poznańskiéj, t. 1, Poznań
1858, s. 176; idem, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 1, wyd.
J. Wiesiołowski, Wznowienia, Poznań 1998, s. 213; s. 226–227, przyp. 21; A. Stapiński, Zwalczanie…, s. 16.
276
A. Szarszewski, Ordynacje i instrukcje szpitala św. Łazarza, Szpitala na Zapleczu oraz Domu dla
Chorych Zakaźnie w Gdańsku XVII–XVIII w., Hospitalia Gedanensia. Fontes 2, Toruń 2005,
s. 13, 22.
277
Z. Podgórska–Klawe, Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975, s. 30, 33.
278
F. Giedroyć, Rys historyczny Szpitala św. Łazarza w Warszawie, Warszawa 1897; A. Stapiński,
Zwalczanie…, s. 16.
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ona lęk, jednocześnie jednak chorzy mogli liczyć na współczucie i pomoc. Wyrazem
takich postaw było tworzenie szpitali przeznaczonych wyłącznie lub głównie dla tej
kategorii chorych, w których biedniejsi otrzymywali darmową opiekę medyczną. Możliwe jest jednak także bardziej pragmatyczne wytłumaczenie — „francowatych” chciano po prostu izolować od zdrowych.
Ze względu na sposób przenoszenia się choroby — głównie seksualny — stanowiła
ona schorzenie wstydliwe, które starano się w miarę możliwości ukrywać. Oskarżenie
o bycie chorym — także fałszywe — traktowano czasami jako sposób na zdyskredytowanie nielubianej osoby (jak w przypadku Barbary Radziwiłłówny279) lub grupy, co
widać na przykładzie wykorzystywania przez protestantów w propagandzie antykatolickiej motywów przyniesienia francy do Polski z pielgrzymki do Rzymu oraz zgonu
kardynała Fryderyka Jagiellończyka z powodu tej choroby280.
Zbadane źródła nie pozwalają niestety na dokładne przedstawienie społecznego
funkcjonowania choroby francuskiej. Wydaje się ona czynnikiem istotnym, choć niedocenianym i słabo reprezentowanym źródłowo. O jej znaczeniu dla życia rodzinnego
może świadczyć chociażby wyjątkowy przypadek toczącego się 26 września 1537 r.
przed sądem oficjała wiślickiego procesu o unieważnienie małżeństwa chłopa Jana
Kuźni z Czarzyzny i Anny Staniżanki. Jako uzasadnienie pozwu podawał mąż schorzenie
niemocy gallickiej i zniszczenie wstydliwej części ciała, które wybranka zataiła przed nim
przed ślubem281. Podejmowane są również próby wpisywania przypadłości w szersze
modele, mające wyjaśniać przemiany społeczne w epoce nowożytnej, takie jak ograniczenie tolerancji społecznej wobec prostytucji282. Podobnym przykładem jest niezwykle
ciekawa, choć mało przekonująca hipoteza Erica B. Rossa, który w epidemii syfilisu
doszukiwał się przyczyny wybuchu polowań na czarownice283.
Dodatkowe dane na temat przypadłości może przynieść analiza jeszcze jednego
poświęconego jej XVI–wiecznego polskiego tekstu, De natura, causis, symptomatis morbi Gallici eiusque curatione Sebastiana Petrycego z Pilzna z 1591 r.284 Nie zachowały się
Z. Kuchowicz, Barbara Radziwiłłówna, Łódź 1985.
J. Tazbir, Dewiacje…, s. 260–261.
281
W. Urban, Kobiety w świetle krakowskich ksiąg sądów duchownych z 1548 r., „Roczniki Dziejów
Społecznych i Gospodarczych” 48 (1987), s. 134; Wybór źródeł do dziejów Kielecczyzny, cz. 1: Do
1864 r., red. Z. Guldon, Kielce 1974, s. 38–39.
282
Zob. supra.
283
E. B. Ross, Syphilis, Misogyny, and Witchcraft in 16th–Century Europe, „Current Anthropology”
36 (1995), 2, s. 333–337.
284
S. Petricius Pilsanus, De natura, causis, symptomatis morbi Gallici eiusque curatione. Quaestio. An
morbus Gallicus, corruptela totius substantiae iecoris, ex occursu venereae virulentiae contracta, antiquo seculo ignota, variis, miserandisque symptomatis aegrum afficiens, methodo a veteribus medicis praescripta, ex
natura morbi, aegri viribus, partibus affectis, indicationibus sumptis, praesidiis partim ratione, partim experientia inventis, sola ratione exclusa prorsus experientia, administrandis, curandus sit, nec ne? Apud celebrrimam totius Poloniae Academiam Cracoviensem ad disputandum proposita. Die Martii mensis IIII. hora XIII.
et sequentibus ad placitum arguentium, Anno 1591. In lectorio DD. Theologorum, Cracoviae 1591.
279
280
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natomiast Libellus de usu ligni guaiaci Stanisława Chroscewskiego z 1576 r. oraz Przymiot czyli o chorobie zaraźliwej Andrzeja Grutiniusa z 1594 r.285 Bardzo słabo poznana
pozostaje późniejsza historia francy, zwłaszcza w XVII w. Należy również przeprowadzić dokładne badania nad historią zakładów dla chorych wenerycznie, przede wszystkim szpitala św. św. Sebastiana i Rocha w Krakowie, którego dzieje zostały wprawdzie
opisane przez Leona Wachholza, możliwe jest jednak ich znacznie bardziej szczegółowe przedstawienie.
Moim zdaniem warto także powiązać historię chorób wenerycznych w Rzeczypospolitej z historią seksualności staropolskiej. Ze względu jednak na niezadowalające
póki co zakorzenienie tej tematyki na gruncie polskiej historiografii, potrzeba jeszcze
wielu prac analitycznych, które pozwolą skonstruować w miarę pełny i koherentny
obraz społecznego funkcjonowania choroby francuskiej w staropolskim kontekście
kulturowym.

Bibliografia polska, oprac. K. Estreicher, t. 14, Kraków 1896, s. 213, t. 17, Kraków 1899, s. 432;
A. Stapiński, Zwalczanie…, s. 17.
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INSTYTUCJONALNA OPIEKA
NAD CHORYMI PSYCHICZNIE
W WARSZAWIE
W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII WIEKU

W

edług Michaela Foucaulta na przestrzeni dziejów da się wyznaczyć dwie wyraźne cezury, dzielące historię obchodzenia się z osobami chorymi umysłowo na
trzy okresy. Pierwszy z nich miał według niego trwać do 1656 r. i cechować się piętnowaniem ich jako ludzi grzesznych, których spotyka zasłużona kara. Jego kres wyznacza
powołanie w Paryżu szpitala generalnego, czyli instytucji, która miała za zadanie izolować od społeczeństwa szeroko pojętych ludzi marginesu: żebraków, rozpustników,
marnotrawców, a także szaleńców. Tym samym, zamiast jak dotąd piętnować ich jako
jednostki niemoralne, wykluczono ich z grona ludzi rozumnych. W wieku oświecenia,
ceniącym sobie nad wszystko racjonalność, było to równoznaczne z przyznaniem im
statusu istot bliższych zwierzęciu niż człowiekowi. Okres ten kończy według Foucaulta
symboliczne rozkucie łańcuchów krępujących pensjonariuszy zamkniętego zakładu
Bicêtre w Paryżu. Dokonał tego w 1793 r. Filip Pinel, zapoczątkowując tym samym
epokę medycznego podejścia do chorego psychicznie, w którym upatruje się pacjenta.
Jest to oczywiście daleko idące uproszczenie. Ani Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, w której zawarto przytoczoną tezę1, nie jest, wbrew tytułowi, monografią historyczną ani jej autor nie był historykiem. Foucault badał praktyki kontroli dyskursu
przez rozmaite instytucje władzy; egzemplifikację jednej z nich stanowiło dlań zmieniające się podejście do chorych psychicznie (które zresztą miało być zamianą jednego
typu ucisku na inny). Nie dbał zatem o rzetelną krytykę źródeł, czasem konstruując
efektowne teorie na podstawie rzekomych wydarzeń, które wcale nie miały miejsca
(czego przykładem jest przywołany czyn Pinela). Niemniej Historia szaleństwa jest lekturą fascynującą, a przez skupienie się na Francji oraz, w mniejszym już stopniu, Anglii
1

M. Foucault, Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu, przeł. Helena Kęszycka, Warszawa 1987.
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i ziemiach niemieckich, nasuwa czytelnikowi jedno pytanie: jak wyglądała sytuacja
w Polsce?
Niniejszy artykuł ma za zadanie wyjaśnić, na czym polegały społeczne mechanizmy,
którym podlegał chory umysłowo od momentu zwrócenia na siebie uwagi instytucji państwowych, a zatem od chwili, w której stan jego zdrowia przestawał być prywatną sprawą
jego i jego rodziny, a stawał się kwestią publiczną. Powstała przy okazji dokumentacja
stanowi główne źródło i to ona narzuca wybór zasygnalizowanych w tytule ram chronologicznych oraz przestrzennych. Dostępność przekazów, nadzwyczaj zresztą skąpych,
spowodowała zawężenie badanego okresu do drugiej połowy XVIII wieku. Poszczególni
chorzy pochodzili co prawda nie tylko z Warszawy, ale o ich losie decydowały urzędy
centralne; w przypadku skierowania do szpitala była to również placówka warszawska.
Literatura poświęcona zagadnieniu podejścia do chorych psychicznie na naszym
rodzimym gruncie jest skromna. Istnieje kilka opracowań, których autorzy na podstawie pojedynczych wzmianek w źródłach wyciągnęli daleko idące wnioski, z dużym
optymizmem pisząc o Polsce jako o swoistym azylu dla obłąkanych w czasach nowożytnych. W ich poczet należy wliczyć Psychiatrię polską na tle dziejowym Tadeusza Bilikiewicza i Jana Gallusa, Medycynę i lekarzy dawnej Warszawy Marcina Łyskanowskiego
oraz parę jego artykułów2, skrytykowanych przez badaczkę dziejów szpitalnictwa, Zofię
Podgórską–Klawe3. Ta napisała wiele prac, dotyczących działalności instytucji opiekujących się kalekami, starcami i chorymi, wśród których znajdowali się także chorzy
umysłowo. Stanowić będą one zatem cenne odniesienie przy rekonstruowaniu początków warszawskich szpitali4. Tematykę chorych psychicznie podejmowali wreszcie badacze zajmujący się działalnością zakonu bonifratrów, wśród nich Helena Komarynska, która kilka lat temu wydała monografię ich krakowskiego szpitala5 oraz Dorota
T. Bilikiewicz, J. Gallus, Psychiatria polska na tle dziejowym, Warszawa 1962; M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa 1980 [dalej: M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze];
idem, Postępowanie z psychicznie chorymi w Polsce centralnej w XVIII w., „Studia i Materiały z Dziejów
Nauki Polskiej”, seria B, 1970, z. 18; s. 3–31 [dalej: M. Łyskanowski, Postępowanie z psychicznie
chorymi]; idem, Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej w warszawskim środowisku lekarskim XIX w.,
„Studia i Materiały z Dziejów Nauki Polskiej”, seria B, 1972, z. 22, s. 67–126 [dalej: M. Łyskanowski, Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej].
3
Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala. Rozwój historyczny problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk–Łódź 1981, s. 44–45,
przyp. 92 [dalej: Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala].
4
Eadem, Szpitale, których nie ma. Szpital św. Jana Bożego, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, t. 139, 2003, nr 7, s. 9–28 [dalej: Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma); eadem,
Szpitale warszawskie 1388–1945, Warszawa 1975 [dalej: Z. Podgórska–Klawe, Szpitale warszawskie];
eadem, Zapomniany dokument. Zagadkowe okoliczności założenia Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, t. 138, 2002, nr 6, s. 67–92 [dalej:
Z. Podgórska–Klawe, Zapomniany dokument].
5
H. Komarynska, Szpital Bonifratrów w Krakowie w XVII–XVIII wieku, Lublin 2010 [dalej: H. Komarynska, Szpital Bonifratrów].
2

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 144

11.12.2014 15:26

Instytucjonalna opieka nad chorymi psychicznie w Warszawie w drugiej połowie XVIII wieku 145

Mazek, zgłębiająca dzieje warszawskiego klasztoru braci miłosierdzia. Badania te doprowadziły zresztą Mazek do zainteresowania się już konkretnie losami chorych umysłowo w XVIII stuleciu. Jej artykuły są jednymi z najważniejszych pozycji w literaturze
przedmiotu6. Sytuacja w gdańskich szpitalach została natomiast zbadana przez Adama
Szarszewskiego; jego rozważania stanowią interesujący materiał porównawczy7.
Najważniejszą grupę przekazów źródłowych, które posłużyły do napisania niniejszego artykułu, stanowi 116 dokumentów rozproszonych po czterech zespołach akt
w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie: Archiwum Królestwa Polskiego, Księgi Kanclerskie, Metryka Litewska oraz Warszawa Ekonomiczne8. Na pierwszy z nich, Archiwum Królestwa Polskiego, składa się spuścizna rozmaitych instytucji szczebla centralnego dawnej Rzeczypospolitej. Dokumenty, wywiezione po
trzecim rozbiorze do Petersburga, przy dokonanym tam podziale zostały zakwalifikowane jako dotyczące polityki zagranicznej. O ułomności tego skategoryzowania
świadczy fakt, że wśród tych akt znajdują się m.in. papiery powstałe w wyniku działania Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej, zajmujących się
sprawami wewnętrznymi, w tym porządkiem publicznym, a do tej właśnie dziedziny
zaliczała się ówcześnie opieka nad chorymi umysłowo. W Księgach Kanclerskich,
pośród wpisów dokumentów i korespondencji dotyczących polityki wewnętrznej
i zagranicznej Rzeczypospolitej do 1794 r., znajdują się zarządzenia królewskie w formie listów, reskryptów i glejtów, także kilka dotyczących ubezwłasnowolnienia —
bądź jego cofnięcia — osoby chorej psychicznie. Zespół Metryki Litewskiej obejmuje zapisy kancelarii Wielkiego Księstwa Litewskiego i to z niego pochodzi wiele
doniesień na szaleńców, raportów urzędników wyznaczonych do ich zbadania oraz
sprawozdań z działalności Komisji Policji Obojga Narodów. Są to zatem dokumenty
kierowane do urzędów centralnych (np. do króla), bądź też przez nie wydane, co
zdecydowało o włączeniu ich do bazy źródłowej artykułu. Warszawa Ekonomiczne to
część Archiwum Miasta Warszawy, zawierającego akta organów państwowych
D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki nad ubogimi i chorymi psychicznie w XVII i XVIII w., w: Charitas. Miłosierdzie i opieka społeczna w ideologii, normach postępowania i praktyce społeczności wyznaniowych w Rzeczypospolitej XVI–XVIII wieku, red. U. Augustyniak, A. Karpiński, Warszawa 1999, s. 187–
193 [dalej: D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki]; eadem, Kuratela nad osobami chorymi psychicznie
w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVIII w., „Przegląd Historyczny” 90, 1999, z. 2, s. 131–149 [dalej:
D. Mazek, Kuratela]; eadem, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów w Warszawie w XVIII w., w: Bracia,
czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009,
s. 231–239 [dalej: D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów].
7
Zob. np. A. Szarszewski, Opieka nad osobami upośledzonymi umysłowo i chorymi psychicznie w gdańskim szpitalu św. Łazarza (Lazarecie) od XVI w. do XVIII w., „Annales Academiae Medicae Gedanensis”, t. 35, 2005, s. 199–205.
8
Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie, Archiwum Królestwa Polskiego nr 210, 232, 235,
240, 308 [dalej: AGAD AKP]; Księgi Kanclerskie nr 37, 105 [dalej: AGAD KK]; Metryka Litewska
dz. VII nr 174, dz. IX nr 14, 19, 32, 64, 69, 113, 133 [dalej: AGAD ML]; Warszawa Ekonomiczne
nr 876, 877 [dalej: AGAD WE].
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 145

11.12.2014 15:26

146

Marcin Czajkowski

i miejskich działających na terenie stolicy9. Wśród źródeł rękopiśmiennych znajdują
się także dwie księgi warszawskiego konwentu bonifratrów, obejmujące lata 1724–
1861, a przechowywane obecnie w Krakowie10 (gruntownie przebadane przez Dorotę Mazek, nie stanowią podstawy prowadzonych w artykule rozważań), oraz dokument dotyczący założenia warszawskiego Szpitala Dzieciątka Jezus, znajdujący się
w Archiwum Państwowym Miasta Stołecznego Warszawy11.
Przekazy drukowane mają charakter uzupełniający. Najważniejsze z nich to źródła
normatywne: ustawa sejmowa z 1638 r., znajdująca się w Volumina legum. Przedruku
zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku 1782 wydanego,
która stanowiła prawną podstawę działań instytucji państwowych względem chorych
psychicznie12, statuty Wielkiego Księstwa Litewskiego i zbiory postanowień prawa
miejskiego pióra Bartłomieja Groickiego, służące celom porównawczym13. Ciekawym
źródłem są także dzieła medyczne bonifratra Ludwika Perzyny, które rzucają nieco
światła na zagadnienie, jak mogło wyglądać leczenie chorych psychicznie w warszawskim Szpitalu św. Jana Bożego14.
M. Kulecki, Akta władz, urzędów i instytucji publicznych do 1795 r., na: http://www.agad.archiwa.
gov.pl/about/oddzial_pierwszy.html (dostęp: 1.04.2013).
10
Archiwum Bonifratrów w Krakowie: Liber Congregationum Conventus et Hospitalis Varsaviensis
S. Andreae Apostoli a tempore Provincialatus Adm Rndi Patris Francisci Neuman Actu Presbyteri Provincialis In Regno Poloniae et MD Lituaniae Anno Domini MDCCXXIV [dalej: ABK LC 1]; Liber Congregationum Conventus et Hospitalis Ad Sanctum Andream Varsoviensis a tempore et felicissimo Gubernio Admirandi Reverendi ac Eximii Religissimi in Christo Patris Paschalis Stirzelheimer Sancti Ordinis
sancti Joannis de Deo Sacerdotis Sanctissimae Annuntiatae B. Mariae Virginis per Regnum Poloniae et
MD Lituanae Prioris Provincialis et Visitatoris Generalis Actu Visitationibus secundariae Anno 1759
[dalej: ABK LC 2]. Autor skorzystał z nich dzięki uprzejmości brata prowincjała Eugeniusza Kreta
oraz pracowników archiwum prowincjalnego w Krakowie, pani Leny Komarynskiej i pana Marka
Bebaka.
11
Archiwum Państwowe Miasta Stołecznego Warszawy, Zbiór Korotyńskich VI, 14 I [dalej: APW,
ZK VI, 14 I]. Autor dotarł doń za pośrednictwem opracowania Z. Podgórskiej–Klawe, Zapomniany
dokument.
12
Konstytucye Seymu Walnego Koronnego Warszawskiego Sześcioniedzielnego, roku pańskiego 1638,
w: Volumina legum. Przedruk zbioru praw staraniem XX. Pijarów w Warszawie, od roku 1732 do roku
1782 wydanego, wyd. Jozafat Ohryzko [dalej: VL], t. 3, Petersburg 1859, s. 452.
13
B. Groicki, Artykuły prawa majdeburskiego. Postępek sądów około karania na gardle. Ustawa płacej
u sądów, wyd. K. Koranyi, Warszawa 1954 [dalej: B. Groicki, Artykuły]; idem, Tytuły prawa majdeburskiego do Porządku i do Artykułów, pierwej po polsku wydanych, w sprawach tego czasu nawięcej
kłopotnych z tegoż prawa majdeburskiego przydane, wyd. K. Koranyi, Warszawa 1954 [dalej: B. Groicki, Tytuły]; Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego naprzód, za Naiaśnieyszego Hospodara Króla Jegomości
Zygmunta III. w Krakowie w Roku 1588. teraz zaś piąty raz, za szczęśliwie panuiącego Naiaśnieyszego
Krola jegomości Augusta Trzeciego przedrukowany, Wilno 1744 [dalej: III SWKL].
14
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa, W chorobach i dolegliwościach naszemu
Kraiowi właściwych, albo po większey części przyswoionych, każdemu naszego Kraiu Mieszkańcowi potrzebna, Kalisz 1793 [dalej: L. Perzyna, Lekarz dla włościan]; idem, Porządek życia w czerstwości zdro9
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Niezbędny w tym miejscu wydaje się komentarz do języka, jakim posługują się
źródła, gdy wspominana jest w nich choroba psychiczna. Padają w nich takie sformułowania, jak: słabość na myśli15, słabość rozumu16, pomieszanie rozumu17, pomieszanie
zmysłów18, zmieszanie umysłu19, obłąkanie umysłu20, waryacye21, zwaryowane zmysły22,
aberratio23, infirmitas mentis24, czy też że sana mente destitutum ac imbecillem esse25. Nie
istniało zatem jednolite nazewnictwo, aczkolwiek gros używanych pojęć odnosiło się
do jakiegoś zaburzenia rozumu. Historyk nie jest jednak w stanie dociec, czy w danym przypadku ma do czynienia z osobą, jaką współczesna medycyna zakwalifikowałaby jako chorą psychicznie bądź upośledzoną umysłowo26. Sytuacja komplikuje się,
gdy dochodzą zwroty w rodzaju szaleństwo z zbytecznego piiaństwa pochodzące27, które
jeszcze bardziej zaciemniają obraz: byłby bowiem posądzany o szaleństwo alkoholik?
Ta niejednoznaczność źródeł w kwestii klasyfikacji rodzi pytanie, kogo tak naprawdę
powinno objąć badanie prowadzone w ramach tego artykułu. XVIII–wieczne wyobrażenia o szaleństwie i współczesna wiedza o chorobach psychicznych nie zawsze się
zazębiają, wobec czego w kręgu zainteresowań autora znalazły się wszystkie przypadki, które w oczach ówczesnych uchodziły za przejawy choroby umysłowej. Określenia
takie jak „szalony”, „obłąkany” czy „chory psychicznie” (z których ostatnie jest klasyfikacją dzisiejszą, w ogóle nieobecną w przekazach z XVIII wieku) będą używane jako
synonimy.

wia w długie lata prowadzący. Ze wszystkich dzieł p. Tyssota w iedno zebrany, Kalisz 1789 [dalej:
L. Perzyna, Porządek życia].
15
AGAD ML IX 69, k. 246.
16
AGAD ML IX 133, k. 224.
17
AGAD ML IX 32, k. 542
18
AGAD AKP 240, k. 4.
19
AGAD ML IX 69, k. 26.
20
Cyt. za: K. Rudnicki, Biskup Kajetan Sołtyk 1715–1788, Kraków–Warszawa 1906, s. 224.
21
AGAD AKP 240, k. 2v.
22
AGAD ML IX 19, k. 542.
23
Ibidem, k. 581.
24
Ibidem.
25
Ibidem, k. 580.
26
Zob. A. Szarszewski, op. cit., s. 199–200: szesnastowieczne określenia chorych psychicznie w niemieckojęzycznych dokumentach, używane naprzemiennie, to: Unsinnige, Wahnsinnige, Personen
blöden Verstandes, Blödsinnige, Blöde, Gestörte, Wahnwitzige i albern Menschen; one również nie są
rozstrzygające w tej kwestii. Sam rzeczownik Unsinnig może oznaczać równie dobrze szalonego, jak
nierozumnego.
27
AGAD AKP 235 k. 273.
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I. SYTUACJA PRAWNA CHORYCH PSYCHICZNIE
NA ZIEMIACH POLSKICH
Nakreśliwszy ponury obraz trwających przez całe średniowiecze i czasy nowożytne
prześladowań osób psychicznie chorych w Europie Zachodniej, paru autorów przeciwstawia mu zupełnie odmienne podejście, jakie w tym czasie obowiązywało w Rzeczypospolitej. Bilikiewicz i Gallus tłumaczą to „duchem humanitaryzmu”, biorącym
początek z ustaw Kazimierza Wielkiego z 1347 r., które miały na celu zapobiec uciskowi
warstw niższych i słabszych przez warstwy możnych28, Łyskanowski cofa natomiast swój
wywód do „okresu pierwszych Słowian” i konstatuje, że opieka nad chorymi i ubogimi
należała jeszcze za czasów pogańskich do obyczajów naszego ludu29. Na potwierdzenie
słów o dobrym traktowaniu chorych psychicznie przywołani autorzy przytaczają obszerne ustępy pierwszego Statutu Wielkiego Księstwa Litewskiego, nie zaznaczając
zresztą w żaden sposób fragmentów będących w istocie komentarzami Tadeusza
Czackiego, pochodzącymi z jego krytycznego omówienia, wydanego w 1800 r.30 Choć
nie sposób zgodzić się ani z określeniem kilku artykułów Statutu jako pierwszej w historii Polski ustawy psychiatrycznej31, ani też z daleko idącymi wnioskami, jakie wyciągają Bilikiewicz, Gallus i Łyskanowski, w dokumencie tym rzeczywiście jest zawartych
kilka istotnych informacji.
Tzw. Statuty Litewskie były kodyfikacjami z zakresu prawa cywilnego, karnego
i procesowego, obowiązującymi na terenie Wielkiego Księstwa Litewskiego. Podjęcie
prac kodyfikacyjnych jako pierwszy zapowiedział Aleksander Jagiellończyk w 1501 r.,
ale ruszyły one dwie dekady później, za panowania Zygmunta I Starego. Król zatwierdził ostateczny projekt na sejmie w Wilnie w 1529 r. Dwa następne Statuty, wprowadzone w życie kolejno przez Zygmunta II Augusta w 1566 r. i Zygmunta III Wazę
w 1588 r., były efektem postępującej unifikacji systemów prawnych Polski i Litwy,
związanej z zacieśnianiem unii między dwoma państwami32. Statuty są pierwszym spisanym po polsku dokumentem normatywnym, w którym pojawiają się przepisy dotyczące chorych psychicznie. Są one zawarte w ustępach dotyczących obrazy majestatu,
T. Bilikiewicz, J. Gallus, op. cit., s. 111.
M. Łyskanowski, Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej, s. 69.
30
T. Czacki, O litewskich i polskich prawach, o ich duchu, źrzódłach, związku i o rzeczach zawartych
w pierwszem Statucie dla Litwy 1529 Roku wydanem, t. 1–2, Warszawa 1800; zob. ustępy ze statutu
w: T. Bilikiewicz, J. Gallus, op. cit., s. 111; M. Łyskanowski, Postępowanie z psychicznie chorymi,
s. 18–19.
31
T. Bilikiewicz, J. Gallus, op. cit., s. 111, za nimi powtarzają W. A. Góra, Tradycje opieki i pomocy
społecznej w Polsce, „Praca Socjalna”, 4, 1989, z. 2, s. 24 oraz M. Łyskanowski, Postępowanie z psychicznie chorymi, s. 19; idem, Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej, s. 69. Nie dość, że określenie to
jest mocno przesadzone, to jeszcze anachroniczne przez użycie przymiotnika „psychiatryczny” do
dokumentu wyprzedzającego pojawienie się psychiatrii o niemal trzy stulecia.
32
T. Czacki, op. cit., t. 1, s. 1–4.
28
29
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sporządzania testamentów, dziedziczenia oraz postępowania w przypadku zabójstwa
bądź okaleczenia. Wyrozumiałe podejście jest widoczne w zapisie dotyczącym obrazy
majestatu. W trzecim Statucie Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawia się zastrzeżenie, że jeśliby kto z głupstwa albo szaleństwa wystąpił, za to My Hospodar brać się nie będziem33. Chorzy psychicznie mogli zatem liczyć na ułaskawienie przez władcę, choć jak
zauważa Dorota Mazek nie było to rzeczą łatwą34.
W zakresie aktów ostatniej woli w pierwszym Statucie stwierdzano: Każdy co ma
moc prawnie czynić, może pisać swój testament prócz: […] Szaleni, póki do rozumu nie
będą powróceni35. W drugim Statucie powtarza się to postanowienie, formułując je trochę inaczej: Ustawuiem, iż każdy ma mieć moc o rzeczach swoich testament czinicz okrom
tych person niżey napisanych, które persony […] od rozumu odchodzące. A wszekże gdy ci
ku sobie przidą mocno testamenti swoie czinicz36. Bardzo podobnie brzmi zapis w Statucie
trzecim: Ustawuiemy, iż każdy ma mieć moc o rzeczach swych ruchomych Testament czynić, okrom tych Person niżey napisanych, które Persony […] do tego ludzie szaleni, którzy
od rozumu odchodzą. A wszakże y ci kiedy ku dobremu, y doskonałemu rozumu przyidą,
mocni Testament swóy czynić37. Oprócz chorych psychicznie możliwości dysponowania
swym majątkiem po śmierci zostali pozbawieni, w myśl wszystkich trzech Statutów,
m.in. nieletni, synowie bez wydzielonej ojcowizny, czeladź i niewolnicy. Zrównanie
obłąkanych z innymi kategoriami osób niebędących, w większym bądź mniejszym stopniu, podmiotami wszystkich praw i obowiązków, stanowiło pierwszy krok ku ich instytucjonalnemu ubezwłasnowolnieniu. Było to zapewne wyrazem troski władcy o zabezpieczenie praw spadkobierców, którzy mogliby ucierpieć w przypadku sporządzenia
testamentu przez osobę niekontrolującą w pełni swych poczynań.
W związku z zagadnieniem dziedziczenia jedynie w drugim Statucie pojawia się
choroba psychiczna, i to w dość zaskakującym kontekście. Otóż wśród przyczyn, dla
których ociecz Syna może […] wydziedziczicz y oddalicz […] gdy rodziców opuszczaią
w zesciu rozumom ich38. Bilikiewicz i Gallus (a za nimi Łyskanowski) uznają ten zapis
za biorący chorych pod opiekę: jakoby dzieciom miałoby grozić wydziedziczenie, gdy
opuszczają swoich rodziców o pomieszanych zmysłach; tak też odczytuje go Mazek39.
Nie jest to jedyna możliwość interpretacji. Skoro osoba chora psychicznie nie mogła
sporządzić testamentu, to dlaczego miałaby mieć możliwość wydziedziczenia potomków,
III SWKL, s. 5.
D. Mazek, Kuratela, s. 133.
35
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego, rozdz. 5, art. 13, za: T. Czacki, op. cit., t. 2, s. 65, 68 [dalej:
I SWKL].
36
Statut Wielkiego Xięstwa Litewskiego nadany przesz Najasniejszego Krola Zygmunta Augusta w roku
Bożym 1566 miesiąca Marca 11 dnia, rozdz. 8, art. 1, Rps BN BOZ 76, k. 153v–154 [dalej: II SWKL].
37
III SWKL, rozdz. 8, art. 1, s. 274.
38
II SWKL, rozdz. 8, art. 7, k. 157v–158.
39
T. Bilikiewicz, J. Gallus, op. cit., s. 112; M. Łyskanowski, Postępowanie z psychicznie chorymi, s. 18
(który błędnie przypisuje cytowany wyżej przepis pierwszemu Statutowi); D. Mazek, Kuratela, s. 132.
33
34

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 149

11.12.2014 15:26

150

Marcin Czajkowski

którzy ją opuścili? Czacki w swoim omówieniu pierwszego Statutu, który kolacjonuje
z dwoma pozostałymi, omawia ten ustęp własnymi słowami: […] gdy rodziców opuszczają wtenczas, kiedy są na rozumie obłąkani40 oraz pozostawia go bez komentarza, co
zdarza mu się niezmiernie rzadko. Nie da się zatem wykluczyć, że przywołany artykuł
przewidywał możliwość wydziedziczenia dzieci, które, będąc w stanie pomieszania
zmysłów, opuściły swoich rodziców. Tekst jest co prawda niejasny (omówienie Czackiego również), lecz można uznać ten artykuł jako paralelny do omawianych wyżej
ustępów zabraniających chorym psychicznie sporządzania testamentów. W takim
ujęciu chroniłby on interesy testatora i pozostałych testujących (zdrowych psychicznie). Do jednoznacznego rozstrzygnięcia tej kwestii nie sposób posłużyć się pierwszym
Statutem, wyliczającym znacznie mniej powodów umożliwiających wyłączenie ze
spadkobrania, ani trzecim, który zachowuje tę samą kolejność wymienianych przyczyn, ale podpunkt będący przedmiotem rozważań brzmi w nim już inaczej, a mianowicie: […] ieśliby Rodziców opuścili w zeszłych a starych leciech ich, a nie dawali żywności, i inszych potrzeb Rodzicom41. Nie można w każdym razie jednoznacznie zaliczyć
tego przepisu, który znika zresztą po dwóch dekadach, do działających na korzyść
chorych psychicznie.
Ostatnim zapisem Statutów biorącym pod uwagę odmienne traktowanie ludzi
obłąkanych jest artykuł dotyczący zabójstw i okaleczeń. Warto przytoczyć jego obszerne fragmenty, w brzmieniu z trzeciego Statutu, bowiem oprócz kwestii postępowania
karnego porusza on zagadnienie sprawowania nad nimi opieki: A ludzie szaleni, którzy
za dopuszczeniem Bożym od rozumu odszedłszy zwykli ludziom rany zadawać, a czasem
y zaboystwo czynić. Tedy takowi, ieśli będą mieć maiętność, od Przyiaciół y Sług swych w zamknieniu mocnym y za strażą dobrą, zwłaszcza gdy w tym iawnie przez Urząd uznani będą,
chowani być maią, a ubogich szalonych ludzi Urząd Nasz mieyski, gdzie się to trafi. A na
imionach Xiążęcych, Pańskich, sami Panowie abo ich Urzędnicy w więzieniu zadzierżywać
powinni42.
Dokument wyklucza zatem jakąkolwiek formę instytucjonalnej opieki nad zamożnym chorym — powinien być on pilnowany przez swoje najbliższe otoczenie. Nadzór
nad ubogimi powierzony natomiast zostaje władzom miejskim w przypadku mieszczan,
a właścicielowi dóbr w przypadku ludności odeń zależnej. Zapis nie precyzuje jego
warunków. Dalej czytamy: A jeśliby szalony z więzienia wyrwawszy się kogo zabił, abo
ranił, tedy za zabitego w wieży na dnie rok y sześć niedziel, a za rany, w lżeyszym więzieniu
puł roka siedzieć ma. A gdyby kto takiemu szalonemu broni dodał, abo go do zbytku słowy
pobudził, tedy ten sam według ważności występku za to ucierpieć powinien będzie43.
T. Czacki, op. cit., s. 23.
III SWKL, rozdz. 8, art. 7, s. 278.
42
III SWKL, rozdz. 11, art. 35, s. 347–348. Zapisy I i II SWKL nie różnią się pod względem treści,
zob. np. I SWKL, rozdz. 7, art. 24, s. 143.
43
III SWKL, rozdz. 11, art. 35, s. 348.
40
41
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Inny artykuł przewiduje za zabójstwo karę śmierci44; rok i półtora miesiąca więzienia dla chorego psychicznie, który by się go dopuścił, stanowi wyraz przekonania, że
nie odpowiada on w pełni za swoje czyny. Jest też czymś wyjątkowym na tle ówczesnej
myśli prawnej, której kara więzienia, jeśli w ogóle nie była obca, to stosowano ją niezmiernie rzadko. Dodatkowo zwraca uwagę zagrożenie karą podżegania takiej osoby
do popełnienia przestępstwa. Ten ukłon prawodawcy w stronę obłąkanych nie trwa
jednak długo. Przytaczany artykuł kończy się bowiem następująco: Także gdyby kto
szalawszy, a zaś ku zdrowiu i rozumowi zupełnemu przyszedł, a potymby się to mu odnowiło, żeby zaś począł szaleć, y w tym szaleństwie kogo zabił, tedy taki iuż gardłem y zapłatą
głowszczyzny karany będzie, bo ten wiedząc do siebie taki przypadek, powinien około siebie
opatrzność i straż mieć, y miernie się chować45.
A zatem człowiek z problemami psychicznymi powinien mieć się na baczności
i w czasie powrotu do pełni władz umysłowych zadbać o ludzi zdolnych go powstrzymać od popełniania czynów karalnych w momencie nawrotu choroby. Abstrahując od
oceny tego zapisu46, warto zauważyć, że uwzględnia on możliwość wyjścia obłąkanego
z jego stanu, podobnie zresztą jak artykuł przewidujący, że powrót do zdrowia umożliwia spisanie ważnego testamentu. Podsumowując znaczenie Statutów, nie sposób podzielić entuzjazmu Łyskanowskiego, lecz trzeba się z nim zgodzić, że w dokumentach
tych szaleńcy zostali potraktowani w sposób rzeczowy, jako osoby chore, a nie opanowane przez nieczyste moce47. Zapewne było to podyktowane obecnymi na ziemiach
litewskich silnymi wpływami ze Wschodu, gdzie tradycyjnie darzono obłąkanych dużo
większym szacunkiem.
Współczesny badacz szczęśliwie dysponuje nie tylko Statutami Litewskimi jako
XVI–wiecznym źródłem normatywnym zawierającym zapisy dotyczące chorych umysłowo. Za kolejne mogą służyć dzieła Bartłomieja Groickiego. Ów urodził się circa
1534 r.; był podwójcim i pisarzem w sądzie wyższym prawa niemieckiego w Krakowie.
W 1558 r. wydał Artykuły prawa majdeburskiego, zbiór postanowień prawa miejskiego,
oparty przede wszystkim na wydanym w 1535 r. przez Mikołaja Jaskiera łacińskim
przekładzie Zwierciadła Saskiego48. Groicki podszedł do oryginału wybiórczo, sam pisząc: Tylko te są opisane artykuły, które pospolicie a obecnie się przygadzają, a które ludzie
obecnie przed sąd przywodzą a do prawa się uciekają49. Dokonał zatem szeregu opuszczeń, a fragmenty dotyczące spraw pospolicie a obecnie się przygadzających są raczej
przeróbkami niż wiernymi tłumaczeniami. Całość została przez niego spisana po polsku
III SWKL, rozdz. 11, art. 1, s. 317.
Ibidem, art. 35, s. 348.
46
T. Czacki, op. cit., s. 143 przytacza wypowiedź Pawła Szczerbica, jednego z komentatorów
III SWKL, że skoro poprawa stanu zdrowia psychicznego nie jest zasługą obłąkanego, tak samo jego
pogorszenie — przewiną.
47
M. Łyskanowski, Rozwój postępowej myśli psychiatrycznej, s. 69.
48
K. Koranyi, Wstęp, w: B. Groicki, Artykuły, s. III.
49
B. Groicki, Artykuły, s. 3.
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aby w miasteczkach, gdzie dobrych praktyków nie masz, także też szlachta i urzędnicy,
którzy imienia sprawują a między ludźmi a poddanymi sprawiedliwość ich rozeznawają,
aby rzeczy te, które się obecnie między ludźmi przygadzają, umieli a wiedzieli, jako sądzić
a sprawiedliwość uznawać mają50. Dziewięć lat później Groicki wydał Tytuły prawa
majdeburskiego, będące uzupełnieniem wcześniejszego dzieła, opartym m.in. na wilkierzach krakowskich i prawach koronnych51. Autor musiał cieszyć się niemałym
uznaniem, skoro u schyłku życia pobierał pensję nadaną mu specjalnym przywilejem
przez Zygmunta III Wazę. Zmarł w 1605 r.52
W pracach Groickiego obłąkani pojawiają się kilkukrotnie. W rozdziale Artykułów
zatytułowanym O Świadkach, o dowodziech i o odwodziech autor — a właściwie: kompilator — zaznacza, że świadczyć nie może człowiek złej sławy ani naganiony, szalony, dzieci,
co lat nie mają53. We fragmencie Obieranie na urzędy znajduje się zapis, że potrzeba też,
aby na urzędy nie obierał głuchych, ślepych, niemych, trędowatych, ułomnych, lunatyków,
szalonych. Wyjąwszy by się im te ułomności na urzędzie będącym przydały, tedy z urzędu dla
tego nie bywają złożeni54. Przytoczone zapisy są świadectwem tego, że prawo magdeburskie wyłączało chorych psychicznie z życia publicznego. Zastanawiający jest ustęp, który nie przewidywał zdjęcia osoby z urzędu, która odeszła od zmysłów podczas jego
sprawowania. Wydaje się to być wartym do rozwinięcia wątkiem w przypadku znalezienia jakiegoś źródłowego śladu konkretnego przypadku, który by zdradził, jak wyglądała w takiej sytuacji praktyka. Litera prawa sprawia bowiem wrażenie wysoce dysfunkcyjnego przepisu.
Obłąkani pojawiają się także w artykułach dotyczących spraw dziedziczenia, w rozdziałach zatytułowanych Powinność dziedzica, który spadek bierze i Puste dobra, które
dziedzica nie mają. Zapisy dublują się, więc przytoczenie jednego z nich w zupełności
wystarczy: Dziedzicy nie biorą dziedzictwa po śmierci tych, którzy przeciw królowi abo Rzeczypospolitej wystąpili, […] więźniowie, którzy sami sobie dla bojaźni męki śmierć zadali,
[…] — tych wszystkich dobra nie idą na dziedzice, ale do skarbu królewskiego; wszakże
jeśliby się przydało, iżby się kto zabił, a przyszłoby mu to z choroby, z gniewu, melankolijej,
w szaleństwie, z przygody, nie z umysłu, dobra ich pozostałe na dziedzice ich spadają55.
Ibidem.
K. Koranyi, Wstęp, w: B. Groicki, Tytuły, s. III.
52
K. Koranyi, Wstęp, w: B. Groicki, Artykuły, s. III.
53
B. Groicki, Artykuły, s. 29.
54
Idem, Tytuły, s. 229.
55
Ibidem, s. 21. Zob. ibidem, s. 47: […] tam dziedziców nie masz, choćby kto zostawił prawe dziedzice,
ale one pozostałych dóbr nie mogą brać dla występku ojcowskiego, to jest, jeśli co przeciw królestwu, przeciw Rzeczypospolitej wykroczył, jeśli był heretykiem, to jest odszczepieńcem od kościoła chrześcijańskiego,
jeśli się sam dla bojaźni przyszłej męki abo śmierci zabił — tam choć dziedzicy są, jakoby ich też nie było,
gdyż dziedzictwa za temi przyczynami brać nie mogą. Wyjąwszy by się z jakiej boleści, tęskności, niecierpliwości, odeszcia od rozumu abo dla długów, abo za jaką iną przygodą zabił, obiesił; dobra takiego, choćby
testament czynił, choć nie czynił, na potomki idą.
50
51
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W przytoczonym artykule widoczna jest, charakterystyczna też dla Statutów Litewskich, troska o interesy dziedziczących po osobie uznanej za obłąkaną. Wydaje się
to być również polem dla szeregu nadużyć ze strony testatorów, gdyż — jak można
mniemać — uznanie, czy bojący się kary więzień odebrał sobie życie umyślnie, czy
„w szaleństwie”, zależało chyba od dobrej bądź złej woli orzekającego.
Wreszcie zapis wyliczający przypadki, które stanowią podstawę do wydziedziczenia, zdają się potwierdzać przytoczoną wcześniej opinię Mazek, że Statuty Litewskie
przewidywały tę możliwość, gdy dzieci nie zajmowały się swymi rodzicami w sytuacji
ich choroby umysłowej. W myśl dzieła Groickiego, kto o rodzicach od rozumu odeszłych
godnej pracej nie miał56, ten może zostać wykluczony z dziedziczenia. Zbieżność z ustępem z pierwszego statutu, przy jednoznacznym już sformułowaniu treści, zmusza do
uznania artykułów z obydwu źródeł za chroniące interesy osób z zaburzeniami psychicznymi.
Co do samego aktu spisywania aktów ostatniej woli, prawo magdeburskie nie różniło się od postanowień Statutów Litewskich. Groicki określił w swoich Tytułach, że
testamentu nie może spisywać nie spełnego rozumu człowiek. Wszakże gdy go furya opuszcza, może czynić testament, by go jeno w czas począł i dokonał, kiedy go furya opuści. Bo
jeśliby go zaś nadeszło, póki nie dokona testamentu, nie będzie ważny, musi go znowu czynić,
kiedy go potym opuści57. Zapis przewidywał zatem ubezwłasnowolnienie chorego umysłowo w kwestii dysponowania majątkiem w obliczu śmierci, ale, co znamienne, nie
wykluczał możliwości choćby okresowego powrotu do zdrowia.
Po Statutach Litewskich i pracach Bartłomieja Groickiego jedynym źródłem normatywnym, które do końca interesującego nas okresu dotykało problemu obłąkania
na ziemiach polskich jest ustawa sejmowa, uchwalona za panowania Władysława IV
Wazy w 1638 r.: Kuratorye z Kancellaryi naszych na mente captos nie będą wydawane, aż
się ex inquisitione przez pewne Deputaty, lubo z Senatu, lubo Urzędników Ziemskich, lubo
też ex equestri ordine illius Terrae, w ktorey ten na ktorego kuratorya wyiednana będzie cum
bonis suis consistit, naznaczone, facta et expedita, że iest mente captus, y mere kuratoryi
potrzebuie, pokaże. Po ktorey inkwizycyi, według praw i zwyczaiow dawnych, kuratorye
wydawane będą, salvo iure proximiorum58.
Jest to bardzo ciekawy przepis prawny, obowiązujący aż do schyłku XVIII wieku.
Obradująca w latach 1791–1792 deputacja koronna, której efektem pracy był zbiór
dokumentów zwany Kodeksem Stanisława Augusta, w kwestii zdolności prawnych
osób chorych psychicznie właściwie powtarza zapisy ustawy z 1638 r. Ponadto, wskutek
wybuchu wojny z Rosją, kodeks ten nigdy nie wszedł w życie, toteż wszystkie działania

56
57
58

Ibidem, s. 22.
Ibidem, s. 180.
VL, t. 3, s. 452.
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instytucji interesujących się losem osób z zaburzeniami umysłowymi, a rozpatrywane
w artykule, miały w tej ustawie oparcie prawne59.
Konstytucja sejmowa przewidywała, że kancelaria królewska będzie wydawać dokumenty ograniczające zdolność prawną i swobodę dysponowania własnym majątkiem60, po zbadaniu danego przypadku przez specjalnie wyznaczonych — spośród
senatorów, urzędników lub przedstawicieli szlachty z ziemi, w której rzekomy obłąkany posiadał dobra — inkwizytorów. Chory trafiał pod kuratelę zazwyczaj kogoś z najbliższej rodziny, o czym sam dokument nie wspomina, ale przekonuje o tym i praktyka (co zostanie ukazane w dalszej części artykułu), i wzmianka o poszanowaniu
wszystkich praw krewnych (salvo iure proximiorum). Był to zatem przepis, który nie
zmieniał dotychczasowego sposobu opieki nad chorymi psychicznie (tzn. sprawowania jej przez najbliższych)61, choć w XVIII wieku miał on posłużyć do kierowania ich
do odpowiednich placówek. Ponadto, podobnie jak Statuty Litewskie, zabezpieczał
interesy krewnych mogących ucierpieć np. w wyniku nierozważnego dysponowania
majątkiem przez obłąkanego62. Ustawa pomija milczeniem dwie ważne sprawy. Po
pierwsze, nie wspomina, kto mógł wystąpić do króla o ubezwłasnowolnienie osoby
podejrzewanej o zaburzenia umysłowe. Jak pokazują inne źródła, najczęściej byli to
członkowie rodziny, choć zdarzały się także osoby postronne, które w jakiś sposób
ucierpiały na kontaktach z delikwentem. Po drugie, nie pada ani jedno słowo o kompetencjach osób wyznaczonych do zbadania, czy dany człowiek rzeczywiście jest słaby
na umyśle (mente captus)63. I w tym przypadku trzeba będzie odwołać się do analizowanych w dalszej części artykułu szczegółowych przypadków; dokumenty wskazują,
że w XVIII wieku do grona inkwizytorów dołączano lekarzy, lecz nie było to regulowane żadnym przepisem.
Ustawa z 1638 r. stanowi interesujące świadectwo tego, że w Polsce, mimo dużo
łagodniejszego niż na Zachodzie podejścia do chorych psychicznie, powstawały podobnie funkcjonujące jak tam mechanizmy. „Kuratorye” nie były co prawda instrumentem internowania — jak francuskie lettres de cachet, wydawane przez króla na
wniosek rodziny lub namiestnika policji64 — lecz częściowego ubezwłasnowolnienia,
ale spełniały podobną funkcję pozbawienia danej osoby części praw na drodze administracyjnej.

D. Mazek, Kuratela, s. 133.
Ibidem.
61
Ibidem, s. 134.
62
Co zresztą stanowi bardzo ciekawy przyczynek do rozważań nad wizerunkiem chorego psychicznie w omawianym okresie; temat ten zostanie poruszony w dalszej części artykułu.
63
Na co zazwyczaj opracowania nie zwracają uwagi. Zob. np. A. Rothe, Rys dziejów psychiatrii w Polsce, Warszawa 1893, s. 30.
64
M. Foucault, Historia szaleństwa…, s. 125.
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II. INSTYTUCJE ZAJMUJĄCE SIĘ CHORYMI PSYCHICZNIE
W XVIII–WIECZNEJ WARSZAWIE
W wyniku gruntownej rewizji poglądów na ubóstwo, której impuls dały reformacja
i humanizm, już w pierwszej połowie XVI wieku w Europie Zachodniej szpitale, jako
podstawowa forma instytucjonalnej dobroczynności, w wielu miastach przeszły z rąk
kleru pod kontrolę władz świeckich65. W Polsce natomiast rozpoczęła się rywalizacja
władz municypalnych z kościelnymi, w której w następnym stuleciu zwycięzcą okazały
się te drugie66. Główną tego przyczyną zdaje się być przyjęcie przez polskie duchowieństwo na synodzie piotrkowskim w 1577 r. uchwał Soboru Trydenckiego, dających biskupom prawo nieograniczonej ingerencji w sprawy szpitalne, z placówkami prowadzonymi przez osoby świeckie włącznie (które zostały zobowiązane do składania
corocznych sprawozdań biskupom). Bilans rządów duchowieństwa był dla polskiego
szpitalnictwa niekorzystny: część funduszów szpitalnych zasiliła dochody proboszczów,
a liczba instytucji uległa zmniejszeniu67. Sytuacja zmieniła się dopiero w drugiej połowie XVIII wieku.

1. Agendy administracji państwowej
Administracja państwowa po raz pierwszy upomniała się o kontrolę nad szpitalnictwem na sejmie w 1768 r., podporządkowując je Komisjom Boni Ordinis68. Stanowiły one kolegialne instytucje władz miejskich, powołane po zniesieniu niektórych
jurydyk i serwitoriatów przez sejm konwokacyjny z 1764 r. Do ich kompetencji należały przede wszystkim nadzór nad miejskimi finansami oraz kontrola działalności cechów rzemieślniczych i gildii kupieckich. Odpowiadały przed Departamentem Policji
(w XVIII wieku higiena ludności była troską służb policyjnych)69. Nie za wiele udało
się tym komisjom zdziałać70, skoro sejm rozbiorowy z lat 1773–1775 odebrał im
kontrolę nad szpitalami i uchwalił Wyznaczenie kommisyi nad szpitalami w Koronie,
65
B. Geremek, Frycza Modrzewskiego program opieki nad ubogimi i europejskie spory wokół pauperyzmu w XVI w., w: Polska w świecie. Szkice z dziejów kultury polskiej, red. J. Dowiat et al., Warszawa
1972, s. 214–217 [dalej: Frycza Modrzewskiego program); idem, Litość i szubienica. Dzieje nędzy
i miłosierdzia, Warszawa 1989, s. 151–211; A. Karpiński, Pauperes. O mieszkańcach Warszawy XVI
i XVII wieku, Warszawa 1983, s. 243; Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala,
s. 17; G. Rosen, Madness in society. Chapters in the historical sociology of mental illness, New York
1969, s. 159.
66
A. Karpiński, op. cit., s. 248.
67
W. Męczkowski, Szpitale dawnej Rzeczypospolitej w uchwałach synodów polskich, Poznań 1936,
s. 70–95; Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 37–39; A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 42–43.
68
A. Zahorski, op. cit., s. 42.
69
Ibidem, s. 43.
70
Z wyjątkiem Poznania, Lublina i Krakowa, jak pisze o tym A. Zahorski, op. cit., s. 43.
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y Wielkim Xięstwie Litewskim, w którym to akcie czytamy: za sprawiedliwą, y nader
zbawienną potrzebę sądziemy, ażeby wyznaczyć kommissye z osob zdatnych, y przyzwoitego szpitalom rządu gruntowną wiadomość maiących, tak do Korony, iako Wielkiego Xięstwa Litewskiego, ktorymby iedynie dozor, staranie y władza nad szpitalami, podług artykułow niżey wyrażonych, poruczona była71. Dalej następuje lista 36 osób tworzących
Komisję Szpitalną Koronną i 22 osób — Litewską. Wśród nich znaleźli się wszyscy
biskupi, a także ludzie świeccy, w tym marszałek sejmu Adam Poniński. Komisje te
podlegały powołanemu do życia w 1774 r. kolegialnemu organowi, dzierżącemu władzę w kraju pod rosyjską gwarancją — Radzie Nieustającej72. Wśród badaczy znaleźli
się tacy, którzy entuzjastycznie uznali decyzję utworzenia Komisji Szpitalnych za wielką reformę szpitalnictwa, a je same za pierwsze ministerstwo zdrowia73. Jest to pogląd nie
do utrzymania, skrytykowany już przez Podgórską–Klawe74; na rzeczywistą poprawę
sytuacji trzeba było czekać do reform Sejmu Wielkiego.
Doniosłą zmianą było dopuszczenie do głosu mieszczan. Podczas obrad sejmu z lat
1788–1792 o obecność ich przedstawicieli w projektowanym departamencie odpowiadającym za sprawy policyjne zabiegał Hugo Kołłątaj. Dość wspomnieć, że uczestnicy
współorganizowanej przezeń wraz z prezydentem Starej Warszawy Janem Dekertem
tzw. czarnej procesji, która odbyła się 2 grudnia 1789 r., domagali się m.in. udziału
w takiej instytucji75. Ostatecznie 24 czerwca 1791 r. została uchwalona ustawa o utworzeniu Komisji Policji Obojga Narodów. W jej skład miało wejść trzech marszałków
i 15 komisarzy, po pięciu z Małopolski, Wielkopolski i Litwy (jeden senator, dwóch
przedstawicieli stanu szlacheckiego i dwóch plenipotentów miast wolnych, czyli nieznajdujących się w prywatnych rękach)76. Początkowo komisji przewodniczył marszałek wielki koronny Jerzy Michał Wandalin Mniszech, później zastępowali go czasem
marszałkowie nadworni: koronny Kazimierz Nałęcz Raczyński lub litewski Stanisław
Sołtan. 28 sierpnia ze stanu szlacheckiego na komisarzy zostali wybrani: z Małopolski
kasztelan czechowski Stefan Florian Dembowski, szambelan królewski Marcin Badeni
i cześnikiewicz koronny Aleksander Potocki, z Wielkopolski kasztelan łęczycki Tadeusz Lipski, starosta nurski Karol Wodzyński i Ignacy Zapolski, a z Litwy kasztelan brzesko–litewski Józef Szczytt, były pisarz trybunału Wielkiego Księstwa Litewskiego Stanisław Prószyński oraz były pisarz skarbu litewskiego Michał Szwykowski77. 10 sierpnia
swych przedstawicieli nominowały miasta: Kraków — Józefa Jagielskiego, Łuck — Iwa
Konstytucye Seymu Extraordynaryinego w Warszawie, w: VL, t. 7, s. 174.
F. Koneczny, Dzieje administracji w Polsce w zarysie, Wilno 1924, s. 211.
73
Zob. np. F. Widy–Wirski, Wielka reforma szpitalnictwa w Polsce w roku 1775, „Szpitalnictwo Polskie”, t. 4, 1960, z. 4, s. 183.
74
Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 53–54; zob. też T. Srogosz, Opieka
społeczna u progu Sejmu Czteroletniego, „Polityka Społeczna”, 16, 1989, z. 5/6, s. 29.
75
A. Zahorski, op. cit., s. 61, 68.
76
F. Koneczny, op. cit., s. 237; A. Zahorski, op. cit., s. 90.
77
Ibidem, s. 96–97.
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Steckiego, Poznań — Józefa Wybickiego, Warszawa — Antoniego Chevaliera, Kowno —
Józefa Fergissa i Grodno — Józefa Żylińskiego. Przybyli oni do Warszawy na kilka dni
przed otwarciem sejmu po limicie i 13 września zostali przyjęci na oficjalnej audiencji
przez króla78.
Komisja Policji Obojga Narodów została obdarzona szerokim zakresem kompetencji w trzech dziedzinach: bezpieczeństwo i spokój publiczny, wygoda publiczna oraz
sądowość policyjna. Uprawnienia nowego organu dotyczyły zatem spraw obyczajowych, opieki nad ubogimi, dbałości o infrastrukturę miejską, a także… czuwania nad
wolnością druku i tajemnicą korespondencji, co jest dość zdumiewającą prerogatywą
jak na instytucję o charakterze policyjnym. W zakresie dbałości o „wygodę ogólną”
mieścił się także nadzór nad szpitalami79. W tym celu 4 listopada komisja wyłoniła
z siebie Deputację Szpitalną pod przewodnictwem marszałka Raczyńskiego, w skład
której weszli komisarze Zapolski, Szwykowski i Wybicki. Głównym jej celem było przeprowadzenie inwentaryzacji dóbr szpitalnych i uporządkowanie ich funduszów. Na
pierwszej sesji jako swojego intendenta wybrała Wiktora Logę, któremu powierzyła
pieczę m.in. nad schwytanymi w czasie obław żebrakami. Działała do 3 lutego 1792 r.,
kiedy rozbito ją na trzy oddzielne deputacje: dla Małopolski, Wielkopolski i Litwy80.
Funkcjonowanie instytucji zostało przerwane przez konfederację targowicką
i wojnę w obronie Ustawy Rządowej 3 maja. Z początkiem sierpnia 1792 r. przedstawiciele Generalności wkroczyli do Warszawy i przystąpili do znoszenia urzędów powstałych za czasów obrad Sejmu Wielkiego. Ten los 24 sierpnia spotkał także komisję. W następnym roku targowiczanie wznowili działalność Rady Nieustającej,
a 29 kwietnia 1793 r. powołali Deputację Szpitalną. Jej przewodniczącym został
kasztelan żarnowski Symeon Kazimierz Szydłowski, a pozostałymi członkami byli:
Konstantyn Jankowski, Michał Hoppen, Andrzej Reptowski i kanonik kapituły warszawskiej Stefan Hołowczyc. Do pomocy został im przydzielony Wincenty Kozłowski, pisarz rozwiązanej poprzedniczki deputacji. Urząd ten nie zapisał się w dziedzinie szpitalnictwa niczym istotnym81.
Świeckie instytucje nadzorcze okazały się niezdolne do podjęcia jakichś bardziej
zdecydowanych działań w sprawie szpitalnictwa, czy to ze względu na niefortunny dobór funkcjonariuszy (np. duża część członków Komisji Szpitalnych z lat 1775–1780
była aktywna na innych polach działalności publicznej, m.in. w Komisji Edukacji Narodowej82), czy też z powodu krótkiego okresu działania (członkowie Komisji Policji
Obojga Narodów urzędowali niewiele ponad rok). Spośród nich wyróżnia się urząd
powołany do życia przez Sejm Wielki — pomajowa Komisja Policji pod przewodnictwem
78
79
80
81
82

Ibidem, s. 115–116.
F. Koneczny, op. cit., s. 237–239; A. Zahorski, op. cit., s. 91–92.
F. Giedroyć, op. cit., s. 2; A. Zahorski, op. cit., s. 187–188.
F. Koneczny, op. cit., s. 242; A. Zahorski, op. cit., s. 213–224.
Ibidem, s. 42.
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Mniszcha zostawiła po sobie pokaźną liczbę dokumentów, z których część dotyczy
osób ze schorzeniami umysłowymi. Gros materiału źródłowego, który posłużył do napisania tego artykułu, nosi podpisy jej członków bądź intendenta Logi. Gdy zdecydowali się oni danego obłąkanego internować, kierowali go zazwyczaj do szpitala braci
miłosierdzia.

2. Szpital św. Jana Bożego
Początki zakonu bonifratrów sięgają połowy XVI wieku i są związane z osobą św.
Jana Bożego. Urodził się on w 1495 r. w portugalskiej miejscowości Montemor–o–
Novo jako João Cidade, w rodzinie mieszczańskiej. O życiu świętego niewiele wiadomo; przez większą jego część trudnił się rzemiosłem wojennym, głównie w armii hiszpańskiej83. Według jednej z wersji życiorysu, bawiąc w 1539 r. w Granadzie, usłyszał
kazanie Jana Alwila, po czym rozdarł na sobie szaty i wezwał do miłosierdzia. Wzięty
za obłąkanego, został zamknięty w przytułku, gdzie doświadczył losu będącego udziałem ludzi chorych psychicznie. Po wyjściu na wolność sam założył szpital (mający się
opiekować m.in. właśnie nimi) oraz zorganizował wspólnotę, na razie bez ustalonej
formy organizacyjnej84. Jan Boży zmarł w 1550 r., lecz założone przezeń zgromadzenie
rozwijało się dalej — dwa lata później otworzyło kolejny szpital, w Madrycie85.
W 1571 r. papież Pius V oficjalnie je erygował, nadając mu regułę św. Augustyna,
a piętnaście lat później Sykstus V podniósł stowarzyszenie do rangi zakonu, którego
członkowie, prócz podstawowych trzech ślubów (czystości, ubóstwa i posłuszeństwa),
składali jeszcze czwarty — dożywotniej posługi chorym. W 1624 r. Ordo Hospitalarius
sancti Joanni de Deo, zwany popularnie zakonem braci miłosierdzia lub bonifratrów (od
wł. boni fratelli — dobrzy bracia), otrzymał od papieża Urbana VIII przywileje zakonu
żebraczego — włącznie z prawem do przeprowadzania kwesty86. Na przełomie XVI
i XVII wieku nastąpił dynamiczny rozwój wspólnoty, która z Włoch rozprzestrzeniła
się na większość katolickich krajów Europy.
W 1608 r. bonifratrzy trafili do Rzeczpospolitej. Możliwą przyczyną ich pojawienia
się była choroba króla Zygmunta III Wazy, z którą nie mogli poradzić sobie nadworni
T. Klima, Historya szpitala i klasztoru Bonifratrów w Zebrzydowicach. Na 300–letni jubileusz, Wadowice 1911, s. 5.
84
J. Duchniewski, Bonifratrzy, w: Encyklopedia katolicka, t. 2, red. F. Gryglewicz, R. Łukaszyk, Z. Sułowski, Lublin 1976, s. 799; H. Komarynska, Sposób sporządzania ewidencji chorych w szpitalach bonifratrów na ziemiach polskich w XVII–XVIII wieku, w: Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów
w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009, s. 198 [dalej: H. Komarynska, Sposób sporządzania ewidencji]; D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki, s. 192–193. T. Klima, op. cit., s. 6, podaje
datę 1538 r.; B. Urbanek, Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w latach 1809–1914, Wrocław
2001, s. 29, przesuwa natomiast założenie szpitala na 1542 r.
85
T. Klima, op. cit., s. 7.
86
J. Duchniewski, op. cit., s. 799; H. Gapski, Bonifratrzy w Europie Środkowo–Wschodniej do końca
XVIII wieku. Rozwój sieci konwentów–szpitali, w: Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów
w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki, Kraków 2009, s. 52; B. Urbanek, op. cit., s. 29.
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lekarze. Monarchę wyleczył na przełomie kwietnia i maja 1608 r. bonifrater Gabriel
Ferrara, sprowadzony z Wiednia medyk przyszłego cesarza Ferdynanda II Habsburga87.
Inna wersja wydarzeń, zawarta w tłumaczeniu żywota św. Jana Bożego na język polski
z 1645 r., przedstawia, że Walery Wilczogórski, przypatrzywszy się we Włoszech pożytkom,
które Bracia Zakonu tego, dla miłości Bożej usługując chorym y utrapionym rozmaitym
czynili, […] wzruszony, y łaską Bożą wspomożony, wezwał Braci tegoż Zakonu y wprowadził do Krakowa w Polsce stołecznego Miasta88. Abstrahując od tego, czy bezpośrednim
impulsem sprowadzenia bonifratrów na ziemie polskie było poparcie króla, czy inicjatywa Waleriana Montelupi–Tamburiniego (pochodzącego z Włoch, bogatego kupca,
używającego także spolszczonej wersji nazwiska — Wilczogórski)89, pewne jest, że we
wrześniu 1609 r. bracia zakonni osiedlili się w Krakowie, w domu u zbiegu ulic św. Jana
i Rogackiej, przekazanego im aktem darowizny 31 grudnia tego samego roku przez
wspomnianego mieszczanina, Wilczogórskiego90. Zakon szybko rozprzestrzeniał się po
Rzeczypospolitej i w 1633 r. erygowano polsko–litewską prowincję pod wezwaniem
Najświętszej Marii Panny, w ramach której do końca XVIII wieku powstało, prócz
krakowskiej, 19 placówek szpitalnych: w Cieszynie, Gdańsku, Grodnie, Kaliszu, Krasnymstawie, Lublinie, Lwowie, Łowiczu, Łucku, Mińsku, Nowogródku, Podgrodziu
Spiskim, Przemyślu, Rakowie, Warszawie, Wilnie, Wysokim Litewskim, Zamościu
i Zebrzydowicach91.
Warszawski szpital bonifratrów został założony w 1650 r. Podskarbi wielki koronny
Bogusław Leszczyński osadził braci na terenie nowo nabytej przez siebie jurydyki Leszno, gdzie ufundował im kościół, klasztor oraz budynek, w którym zaczął funkcjonować
Szpital św. Jana Bożego z ośmioma łóżkami dla chorych. Ofiarodawcą był także kanonik płocki Tomasz Rupnin. Placówka funkcjonowała krótko, bowiem już pięć lat po
założeniu została zniszczona podczas najazdu szwedzkiego92. W 1664 r. łowczy koronny

87
J. Duchniewski, op. cit., s. 800; Henryk Gaertner, Brat Gabriel (Kamil hrabia Ferrary). Założyciel
Szpitali–Konwentów Bonifratrów w Austrii, Polsce i Czechach, Kraków 1994, s. 17–18; H. Komarynska, Szpital Bonifratrów, s. 42.
88
Zywot, smierc, y cuda błogosławionego Iana Bożego Zakonu słuzących chorym, Dobrych Braci nazwanego, Fundatora, Kraków 1645, s. 316–318.
89
J. Duchniewski, op. cit., s. 800 oraz D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki, s. 187, przychylają się
do pierwszej wersji; H. Komarynska, Szpital Bonifratrów, s. 44 oraz Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 40, przyp. 68 — do drugiej.
90
H. Komarynska, Szpital Bonifratrów, s. 45.
91
J. Duchniewski, op. cit., s. 800.
92
F. Giedroyć, Zapiski do dziejów szpitalnictwa w dawnej Polsce, Warszawa 1908, s. 10; Ż. Grotowski,
Rozwój zakładów dobroczynnych w Warszawie, Warszawa 1910, s. 34; T. Nasierowski, op. cit., s. 361;
Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma, s. 9; A. Rothe, Rys dziejów psychiatrii w Polsce, Warszawa 1893, s. 85. Zarówno Ż. Grotowski jak A. Rothe podają, że bonifratrzy wybudowali nowy szpital,
gdyż pierwszy okazał się zbyt mały; należy jednak przyjąć wersję Z. Podgórkiej–Klawe o zniszczeniu
go przez Szwedów, tym bardziej że drugi szpital również był wyposażony tylko w osiem łóżek.
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Tobiasz Morsztyn zapisał bonifratrom 30 tys. złotych na nowy budynek szpitalny, również mogący pomieścić ośmiu pacjentów. Stanął on 1667 r. przy ulicy Marszałkowskiej,
na terenie obecnego ogrodu Saskiego93, i działał przez pół wieku, kiedy to król August II Mocny postanowił powiększyć istniejące już założenie parkowe. Odkupił on
zatem od braci miłosierdzia posesję wraz z budynkami za 12 tys. talarów (ówcześnie
równowartość 90–96 tys. złotych), a ci ostatecznie przenieśli się do nowo wybudowanego przez architektów Józefa Fontanę i Antoniego Solariego zespołu klasztorno–szpitalnego, mieszczącego się przy dzisiejszej ulicy Bonifraterskiej. Budynki 19 maja 1728 r.
zostały poświęcone przez biskupa poznańskiego Jana Tarłę94. Powierzchnia nowego
szpitala wkrótce przestała wystarczać, bowiem już w 1756 r. biskup Kajetan Sołtyk poświęcił kamień węgielny pod jego przebudowę, dokonaną przez Jakuba Fontanę (syna
Józefa), a umożliwioną dzięki wsparciu finansowemu ze strony księcia Augusta Czartoryskiego95. Liczba chorych mogła teraz wzrosnąć do 34–36 osób96; u schyłku
XVIII wieku zaś — do 50–6097.
Do Szpitala św. Jana Bożego przyjmowani byli wyłącznie mężczyźni (podczas gdy
w szpitalu założyciela zakonu w Granadzie leczono także kobiety98), lecz nie tylko katolicy (w takim przypadku fakt ten odnotowywano nad łóżkiem chorego; zapewne nie
brał on udziału w obrzędach religijnych). Trafiali doń zarówno zamożni pacjenci,
utrzymujący się na czas leczenia z własnych pieniędzy, jak też ubodzy, których pobyt
uzależniony był od jałmużny (głównego źródła utrzymania bonifratrów) lub, u schyłku
XVIII wieku, od pieniędzy kierowanych do szpitala przez Komisję Policji Obojga Narodów. W ordynacji z 1724 r. brat Franciszek Neumann napomina: Przykazuiemy aby
chorzy przyimowani byli z wszelką miłością, y poszukiwani na ulicach, y niesieni na wzór
oyca naszego S. Jana Bożego99. Bracia przyjmujący pacjentów mieli obowiązek obmyć im

A. Karpiński, op. cit., s. 274; D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów, s. 231; Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma, s. 10. Ofiarodawców musiało być więcej, jeśli tylko A. Rothe,
op. cit., s. 86, ma rację, że wzniesienie nowego szpitala kosztowało 74,5 tys. zł. Zob. Ż. Grotowski,
op. cit., s. 34, który podaje, że ofiarodawcą prócz Tobiasza Morsztyna był jego brat Andrzej.
94
Ż. Grotowski, op. cit., s. 35; D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów, s. 231; T. Nasierowski, op. cit., s. 361; A. Rothe, op. cit., s. 86. Do czasu zakończenia prac zakonnicy zamieszkali w rodzinnym dworze Solariego, który wraz z Fontaną ustąpił z części własnych gruntów, by postawić
przeznaczone dla nich budynki. Zob. W. Boberski, Antoni Solari, PSB, t. 40, red. H. Markiewicz
et al., Warszawa–Kraków 2000, s. 245; Z. Rewski, Józef Fontana, PSB, t. 7, red. W. Konopczyński
et al., Kraków 1948, s. 57.
95
Z. Podgórska–Klawe, Szpitale warszawskie, s. 68; Z. Rewski, Jakub Fontana, PSB, t. 7, red. W. Konopczyński et al., Kraków 1948, s. 54 [dalej: Z. Rewski, Jakub Fontana].
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D. Mazek, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów, s. 231; Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie
ma, s. 10; A. Rothe, op. cit., s. 86.
97
F. Giedroyć, op. cit., s. 6.
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H. Komarynska, Szpital Bonifratrów, s. 229.
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ABK LC1, k. 369.
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stopy100 — co było nawiązaniem do posług Chrystusowych — pomodlić się za nich
i udzielić im pomocy medycznej. Po postawieniu wstępnej diagnozy decydowano, czy
dana osoba może pozostać w szpitalu, który, jak każda bonifraterska placówka, nie
pełnił funkcji przytułku. O wadze zadań leczniczych szpitala może świadczyć silna pozycja w strukturze organizacji zakonu infirmarza — brata, który kierował pracą, czuwał
nad dyscypliną życia chorych, dbał o ich wyżywienie i prowadził odpowiednią dokumentację101. Była ona sporządzana według ustalonego wzorca, przewidującego następujące punkty do wypisania: imię, przezwisko, Oyczyznę, lata, kondycya y wszystką iego
odzież y ieśliby co drugiego chory z sobą wniosł, abo gdy ozdrowieie, mogły by mu być przywrócone, a potym na kraiu teyże Księgi przy tym wpisaniu, […] dzień, którego chory wynidzie, abo umrze102. Infirmarz miał także dbać, by żadnego chorego nie kłaść na łóżko, aż
wprzód dobrze wywiedzie się, co za choroba103 (a zatem bezpośrednio po przyjęciu chorego ów był poddawany badaniu) oraz aby infirmarya zawsze sufficienti […] opatrzona była
tak w prześcieradła iako y w inne bielizny pro usu et omni munditie pauperam104. Wszelkie
zabiegi realizowane były przez zakonników, wobec czego musieli oni umieć je wykonywać105; podawali również jedzenie chorym. Było to regulowane odpowiednimi zarządzeniami, nakazującymi np. dbać o jakość pożywienia, jak w dokumencie z 1744 r.,
zawartym w księdze konwentu: Zalecamy prze[wie]le[bnemu] o[jcu] przełożonemu, aby
chorym ubogim świeżą zawsze wygadzał porcyą, a nie traktował ich śmierdzącemy106. O wadze, jaką władze zakonne przykładały do tej kwestii, może świadczyć fakt, że 6 lat
później pojawia się podobne napomnienie, sub gravi poena carceris, aby chorym ubogim
munde et honeste administrował y przysposabiał porcye, nigdy śmierdzące nie dawał107. Osoby świeckie pomagały przy sprzątaniu, wynoszeniu nieczystości etc. Świeccy lekarze
byli czasowo zatrudniani, począwszy od lat dwudziestych XVIII wieku; na stałe zagościli w szpitalu w 1765 r.108
Niestety, dla schyłku XVIII wieku, z którego pochodzi najwięcej przypadków domniemanych obłąkanych, znalezionych w dokumentach Archiwum Głównego Akt
Dawnych, niewiele zachowało się wzmianek źródłowych o Szpitalu św. Jana Bożego,
Ibidem, k. 368: Gdy chorzy przyimuią się, aby im zaraz nogi były umywane. To też jeden z punktów
ordynacji z 1724 r.
101
D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki, s. 190–191; eadem, Życie codzienne w szpitalu bonifratrów,
s. 235, 237; B. Urbanek, op. cit., s. 31, 147.
102
Fragment poruczenia danego w 1728 r. przez prowincjała Franciszka Neumanna, cyt. za: H. Komarynska, Szpital Bonifratrów, s. 198–199.
103
ABK LC1, k. 369.
104
Ibidem, k. 224.
105
Ibidem, k. 372: Aby bracia nasi umieli krwie puszczania, plastry przykładania etc.
106
Ibidem, k. 326.
107
Ibidem, k. 224.
108
D. Mazek, Bonifraterskie zasady opieki, s. 190; Franciszek Olszewski, Policya lekarska w dawnej
Polsce, Warszawa 1881, s. 74.
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a tym bardziej o przyjmowanych doń osobach chorych psychicznie — ubolewa Zofia
Podgórska–Klawe. Wtóruje jej Adolf Rothe zauważając, że przekazy zezwalają na wywnioskowanie, iż pomiędzy pensjonariuszami szpitala znajdowali się obłąkani, ale nie
dają nam one żadnych wskazówek co do ich liczby, postaci chorobowych lub sposobów
leczenia109. Podgórska–Klawe próbuje to tłumaczyć ambiwalentnym podejściem do
osób „na umyśle pomieszanych”, których w tym okresie jeszcze nie zaliczano do kategorii chorych. Ich pobyt w szpitalu — pisze badaczka — miał najczęściej związek z koniecznością odizolowania ich od społeczeństwa, niejednokrotnie po przeprowadzeniu procedury prawnej, orzekającej konieczność rozciągnięcia nad nimi kurateli, nazywanej ówcześnie
kuratorią. W owej procedurze uczestniczył z urzędu lekarz, ale jeśli nawet świadczy to o oficjalnym uznawaniu tzw. obłąkania za chorobę, to należy wątpić, czy w XVIII w. przenosiło
się to do praktyki lekarskiej110. Podgórska–Klawe ma rację utrzymując, że pobyt chorego
psychicznie miał w dużej mierze funkcję izolującą; wystarczy przypomnieć, że u schyłku XVIII wieku dopiero powoli dochodził do głosu pogląd, iż osoba taka jest pacjentem, którego należy poddać terapii. Jednak odwołując się do innych źródeł niż dokumenty związane bezpośrednio z funkcjonowaniem Szpitala św. Jana Bożego można
wysnuć hipotezę, że dokonywano w nim prób leczenia ludzi obłąkanych. Źródłami
tymi są poradniki medyczne pióra bonifratra Ludwika Perzyny.
Perzyna urodził się w Krakowie, w 1742 lub 1744 r.111 Był lekarzem. Nie zachowały
się żadne źródła, które by wskazywały, gdzie zdobył wykształcenie medyczne, ale, jak
zauważa Zbigniew Kledecki, jego dobra znajomość języków obcych (francuskiego, niemieckiego i włoskiego) sugeruje studia za granicami kraju112. Praktykę odbywał głównie w wojsku, przede wszystkim na kresach wschodnich. Do zakonu wstąpił w dojrzałym wieku, w 1782 r. W latach 1790–1793 kierował Szpitalem św. Jana Bożego
i pracował w nim jako lekarz113, następnie trafił do Kalisza, gdzie ukazały się jego dzieła, a w końcu — do Łowicza, w którym powierzono mu funkcję przeora wspólnoty
zakonnej i kierownictwo tamtejszego szpitala. Tam zmarł na gruźlicę 3 stycznia

Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 45; eadem, Szpitale, których nie
ma, s. 11; A. Rothe, op. cit., s. 88.
110
Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma, s. 11.
111
A. Matusiewicz, Brat Ludwik Perzyna (1742–1800) — bonifrater, lekarz, popularyzator wiedzy medycznej, w: Bracia, czyńcie dobro. 400 lat Zakonu Bonifratrów w Polsce 1609–2009, red. M. Surdacki,
Kraków 2009, s. 281–282.
112
Z. Kledecki, Ludwik Perzyna — zakonnik i lekarz, autor dzieł medycznych (1742–1812), „Zeszyty
Naukowe Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”, 2004, nr 10, s. 41.
113
Ibidem, s. 43; Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma, s. 12; A. Schletz, Ludwik Perzyna,
PSB, t. 25, red. E. Rostworowski et al., Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1980, s. 644. W warszawskim konwencie pojawił się parę lat wcześniej; wzmiankuje go np. dokument z 1787 r. Zob.
ABK LC 2, k. 175.
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1800 r.114 Lekarz–bonifrater115 wydał w ciągu swojego życia pięć dzieł z zakresu medycyny, chirurgii i higieny. Wszystkie one miały charakter popularyzatorski: zostały napisane przystępnym językiem, zazwyczaj z pominięciem łacińskich nazw chorób, a nawet z użyciem wymyślonych przez Perzynę neologizmów, mających swój źródłosłów
w języku polskim. Obszerne ich fragmenty mają typową dla ówczesnych podręczników
formę następujących po sobie pytań i odpowiedzi. Zagadnienia związane z chorobami
psychicznymi poruszają dwa utwory: Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie lata
prowadzący oraz Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa.
Pierwszy z nich nosi podtytuł Ze wszystkich dzieł p. Tyssota w iedno zebrany, wyjaśniający, czym tak naprawdę jest ta książka, a mianowicie kompilacją z wydawanych
w latach siedemdziesiątych XVIII wieku w języku francuskim (a w następnym dziesięcioleciu przełożonych na język polski) dzieł Szymona Augusta Tissota, starszego o kilkanaście lat od Perzyny szwajcarskiego lekarza i popularyzatora wiedzy medycznej.
Porządek życia stanowi rodzaj poradnika do codziennego użytku w przypadku drobniejszych dolegliwości (takich jak ból krzyża, kolka, zatwardzenie, nietrzymanie moczu,
wzdęcia etc.), ale zaczyna się rozdziałem zatytułowanym Poznanie Temperamentów,
w którym Perzyna (a właściwie Tissot) charakteryzuje cztery temperamenty zdradzając, że nieobca jest mu teoria humoralna. Następnie zaleca, jakich potraw i czynności
powinni się wystrzegać posiadacze określonego typu temperamentu116. Bardzo ciekawy
zdaje się być krótki rozdział O Namiętnościach, gdzie autor wylicza pięć stanów, w ktore nam się nayczęściey wpadać przygadza […] gniew, umartwienie, smutek, przestraszenie
się i zawiść117. Bonifrater przestrzegał przed zbyt łatwym im uleganiem, mogą one bowiem prowadzić do poważnych schorzeń, jak byśmy to dziś określili, psychosomatycznych. Wśród nich najgroźniejsze skutki niosło zmartwienie: Gdy się komu wielkie takowe utrapienie przytrafi, od ktoregoby myśli swey odwieść niemożna, wcześnie onemu
zapobiegać należy, bo z zbytniego frasunku tylko krok ieden bywa do szaleństwa118. W wydanym w 1789 r. Porządku życia owe szaleństwo jawi się tylko jako przestroga i nie zostaje skomentowane. Niemało miejsca Perzyna poświęci mu natomiast w swej autorskiej, późniejszej o cztery lata książce — Lekarzu dla Włościan.

Zob. A. Matusiewicz, op. cit., s. 282: autor cytuje metrykę śmierci wpisaną do Liber mortuorum
Kolegiaty Łowickiej, przekonująco rozprawiając się z panującym wcześniej poglądem, jakoby Perzyna zmarł w Warszawie 12 lat później. Tak podają Z. Kledecki, op. cit., s. 43; M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze dawnej Warszawy, Warszawa 1980, s. 283 [dalej: M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze];
A. Schletz, op. cit., s. 645.
115
Swoją drogą, przykład Perzyny jest znakomitą ilustracją tego, że bracia miłosierdzia chętnie
przyjmowali nowicjuszy mających już pewną praktykę lekarską, na co zwraca uwagę D. Mazek, Życie
codzienne w szpitalu bonifratrów, s. 233.
116
L. Perzyna, Porządek życia, s. 2–5.
117
Ibidem, s. 68.
118
Ibidem, s. 71.
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Praca ta zawiera rozdział zatytułowany „O Wadzie zdawania się”. Perzyna posługuje się w nim stosunkowo niekonsekwentną terminologią, szczególnie gdy przeprowadza typologię durnowatości i obłąkania się myśli119, rozróżniając schorzenia gorączkowe
(z których zapalenie muzgu bywa dziką i okrutną durnowatością, pospolicie waryacyą zwane120) i niegorączkowe, w poczet których zalicza szaleństwo i wściekliznę121. Parę wersów
dalej typologię tę porzuca i wymienia odmiany obłąkania, popisując się przy okazji
niemałymi umiejętnościami słowotwórczymi: Smutnodur, Melancholia. Szaleństwo,
Mania. Opętanie, Daemonomania. Chłopodur, Nymphomania. Wścieklizna, Hydrophobia;
i Nocobłęd, Somnambulismus […] Domarad, Nostalgia”122. Zadziwiający to dla współczesnego czytelnika katalog, mieszający zjawiska z zupełnie odmiennych klasyfikacji.
Autor wprowadza jednak pewien porządek, nie poświęcając poszczególnym przypadkom równej uwagi. Wściekliznę i lunatyzm zbywa milczeniem. Po kilka słów poświęca
nimfomanii (ustawne pragnienie, albo nienasycenie się nigdy płcią drugą123) i nostalgii
(nayczęściey się żołnierzom gwałtem branym, i w cudze Kraie zaprowadzonym przytrafiająca124). Trzeźwo pisze o opętaniu, jako o udawanym przez frantow […] dla wyłudzenia po
odpustach grosza125 lub będącym wadą zdawania się126. Dużo dokładniej natomiast zajmuje się melancholią i manią.
Cierpiących na smutnodur — jak Perzyna nazywa pierwsze z dwu wyżej wymienionych schorzeń — rozpoznać można według niego m.in. po tym, że w nocy nie sypiaią,
odludne mieysca naybardziey im się podobaią, czasami stronią od ludzi, a czasami się na nich
znienacka rzucaią, nocą zwłaszcza po Cmentarzach, kopiskach, dolinach, gaikach, strumykach, ustroniach błądzić i wałęsać się lubią. […] niektorym pacyentom zdawało się, że się
stali zwierzętami, […] a czasem się im też widzi, że są Świętemi, albo Anniołami […] Pacjenci w tey niemocy bywaią podeyrzliwi, dziecinni, boiaźliwi, […] to płaczą, to się śmieią,
to gotowi i kilka miesięcy oka nie zmrużyć, skora na ich ciele bywa blada, żułtawa, czarniawa, puls powolny, oddech leniwy, […] ślinę wypluwaią zbyt cienką”127. Ze smutnodurem
autor Lekarza dla włościan trafnie kojarzy szaleństwo (w tym wężej rozumianym przez
siebie zakresie, czyli manię): trafia się, że pacyenci na przemiany raz od tego, drugi raz od
tamtego bywaią dręczonemi128. O szaleństwie miałyby świadczyć: zuchwalstwo, hardość,
gadatliwość zbyteczna, nieprzyzwoita lub niedorzeczna. Daley wzrok przemienia się w ponury a bystry, zaczynaią takowi biegać po izbie, plugawo i niedorzeczy z krzykiem mówić,
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128

Jak tłumaczy delirio et mentis alienatione. Zob. L. Perzyna, Lekarz dla włościan, s. 192.
Ibidem, s. 193.
Ibidem.
Ibidem, s. 193–194.
Ibidem, s. 194.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem.
Ibidem, s. 195–197.
Ibidem, s. 200. Współczesny psycholog doszukałby się w tym zespołu maniakalno–depresyjnego.
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rzucać się na przytomnych, suknie na sobie drzeć, przy nadzwyczayney nabytey sile, […]
wszystko tłuką i szkodę robią, nago bez naymnieyszego wstydu biegaią, bez żadnego utyskiwania na mrozy i śniegi, […] czasem potrawy chociażby naylepsze na ziemię rzucaią, a ze
stolcow z wielkim smakiem i chciwością wyrzuty wyiadaią”129.
Przyczyn obydwu stanów bonifrater upatruje w długim szeregu rozmaitych czynników; próba ich uogólnienia sprowadzałaby się chyba do niezachowania umiaru
w zaspokajaniu potrzeb fizjologicznych i intelektualnych oraz intensywnego przeżywania wymienionych w Porządku życia uczuć. Stąd też w przypadku melancholii kurację powinno się zacząć nayprzod ostrożnie uchylaiąc te rzeczy, ktore im bywaią tey
choroby przyczyną, toż potym […] to łagodnym rozmawianiem z niemi, ocucaiąc w nich
umysł, to obiecywaniem pomyślnieyszey przyszłości, to muzyką rozweselaiąc ich umysł, tak
S. Dawid czynił na cymbałach graiąc, rozweselał Krola Saula na tę chorobę choruiącego130.
Wskazane jest też wysłanie cierpiącego na długotrwałą wędrówkę, by spotykające go
przypadki, odmienne od jego urojeń, odzwyczajały go od nich. Perzyna, zaznajomiony
wszak poprzez lekturę Tissota z metodami humoralnymi, zaleca puszczanie krwi oraz
podawanie ziołowych mieszanek przeczyszczających i wywołujących wymioty, na które podaje receptury w załączonym pod koniec pracy „Reiestrze lekarstw”131, a także
proszek Psinek leśnych wysokich, Pulvis foliorum Bella donnae, ale tylko z rąk biegłego lekarza132. To zastrzeżenie dobrze świadczy o autorze, gdyż pokrzyk wilcza jagoda, popularnie zwany belladonną, jest rośliną silnie trującą, a uzyskiwane zeń preparaty
zmniejszają napięcie mięśni gładkich i działają hamująco na układ nerwowy przywspółczulny — co oznacza, że pozytywne działanie polega jedynie na łagodzeniu niektórych objawów smutnoduru zdiagnozowanych przez Perzynę, natomiast przedawkowanie mogłoby prowadzić do śmierci, w wyniku porażenia układu oddechowego133.
W przypadku manii tego wszystkiego używay — zaleca autor — co się pod Smutnodurem
mowiło134; w terapii pomocne są także: kąpiele zimne kilkokrotnie ponawiane, i lanie
konewką lub dzbankiem zimney wody na ciemię, bardzo powolne: ale przez długi czas
utrzymywane: to moczenie nog w letniey wodzie135. Bonifrater zwraca też uwagę, że pomieszczenie, w którym należy przetrzymywać szalonych, powinno być przyciemnione
i chłodne, a pacjentów można wiązać, atoli nie zbytecznie, by się nie pokaleczyli136. Daje
też wskazówki dotyczące diety.
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Ibidem, s. 202.
Ibidem, s. 198–199.
Ibidem, s. 361–391.
Ibidem, s. 199.
J. Macků, J. Krejča, Atlas roślin leczniczych, przeł. Apoloniusz Rymkiewicz, Wrocław 1989, s. 314.
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, s. 203.
Ibidem.
Ibidem.
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Bardzo ciekawe, że oprócz terapii humoralnej i fizykalnej Perzyna sugeruje traktowanie obłąkanych to pięknemi słowy, to łagodnością, to ostremi słowy i rozgami137. Widać
tu wpływ teorii leczenia moralnego, którego nie zaczerpnął z pism Tissota. Przywoływany już Łyskanowski stawia znak równości między „pięknymi słowami” a psychoterapią (milcząc jednocześnie o ostrych słowach i rózgach)138, co jest poważną przesadą,
jednak trzeba przyznać, że bonifrater był pierwszym na ziemiach polskich, który dostrzegł potrzebę prowadzenia rozmowy z chorym psychicznie.
Lekarz dla włościan Ludwika Perzyny stanowi pośrednią wskazówkę, jak podchodzono do chorych psychicznie w Szpitalu św. Jana Bożego w interesującym nas okresie, a przynajmniej w latach 1790–1793. Wydaje się bowiem uprawnioną hipotezą, że
bonifrater sam stosował się do własnych zaleceń — niewykluczone, że dzieło, którego
fragmenty zostały omówione, było efektem przemyśleń wynikłych z prowadzenia praktyki w szpitalu braci miłosierdzia. Co rzuca się w oczy przy lekturze pism Perzyny, to
ciągłe używanie przez niego słów „choroba” i „pacjent”, sugerujące, że uznawał on
obłąkanych za możliwych do wyleczenia139, a nie tylko za jednostki, które należy odizolować od reszty społeczeństwa. O tym, czy rzeczywiście tak wyglądała szpitalna praktyka na co dzień, źródła milczą.
W latach insurekcji kościuszkowskiej omawiana placówka służyła za lazaret,
a w 1795 r. pruskie władze zdecydowały, że bracia miłosierdzia będą doń przyjmować
wyłącznie chorych psychicznie mężczyzn. Było to zapewne podyktowane tym, iż po
działaniach zbrojnych wielu z nich znalazło się bez opieki140. Od tego też czasu datuje
się specjalizacja bonifratrów w opiece nad nimi. Obłąkane kobiety zostały natomiast
skierowane pod opiekę sióstr miłosierdzia, do Szpitala Dzieciątka Jezus141.

3. Szpital Dzieciątka Jezus
Drugi z warszawskich szpitali przyjmujących w interesującym nas okresie chorych
psychicznie został założony znacznie później od bonifraterskiego i początkowo służył
zupełnie odmiennemu celowi. Rozpoczął on działalność w sierpniu 1736 r., jako dom
dla podrzutków, kiedy to do zakupionej specjalnie na ten cel kamienicy przy Krakowskim Przedmieściu, vis–à–vis kościoła św. Krzyża, ks. Piotr Gabriel Baudouin sprowadził

Ibidem, s. 195.
M. Łyskanowski, Medycyna i lekarze, s. 283.
139
Zob. Z. Kledecki, op. cit., s. 54, który podkreśla, że Perzyna za przyczynę i umiejscowienie chorób
umysłowych uznaje centralny układ nerwowy i jego zmiany chorobowe.
140
T. Nasierowski, op. cit., s. 361; Z. Podgórska–Klawe, Szpitale, których nie ma, s. 12–14; A. Rothe,
op. cit., s. 88; B. Urbanek, op. cit., s. 148. Ta decyzja jest zapewne przyczyną powszechnego wśród
nie–historyków błędu, że do Szpitala św. Jana Bożego już od XVII wieku przyjmowano wyłącznie
chorych psychicznie. Zob. np. L. Korzeniowski, Zarys psychiatrii, Warszawa 1969, s. 22.
141
T. Nasierowski, op. cit., s. 361; K. W. Wójcicki, Społeczność Warszawy w początkach naszego stulecia (1800–1830), Warszawa 1877, s. 161.
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około 50 niemowląt, 15 mamek i personel, złożony z sióstr miłosierdzia, zwanych szarytkami142.
Baudouin, członek zgromadzenia księży misjonarzy założonego przez św. Wincentego à Paulo, urodził się w 1689 r. w Avesnes–sur–Helpe we francuskiem departamencie
Nord. W 1717 r. został przysłany do Polski jako spowiednik sióstr miłosierdzia, spośród
których wiele pochodziło z Francji143. Początek jego działalności charytatywnej przypada na trzecie dziesięciolecie XVIII wieku — zaczął wtedy zbierać z ulic sieroty i posyłać
je na odpłatne wychowanie na wieś. W 1736 r. mógł, dzięki uzyskaniu przez misjonarzy
przywileju od biskupstwa poznańskiego na prowadzenie publicznego szpitala, założyć
formalną placówkę. Działała ona przy Krakowskim Przedmieściu do 1754 r., kiedy to
Baudouin zakupił za uzbierane pieniądze plac między ulicami Mazowiecką, Szpitalną
i Zgoda. 24 czerwca odbyła się ceremonia położenia pierwszego kamienia pod fundament nowego domu dla podrzutków, który wzniósł znany nam już Jakub Fontana144.
W 1758 r. wciąż jeszcze będąca w budowie placówka Baudouina została zamieniona na szpital generalny, wzorowany na francuskich rozwiązaniach z 1656 r. Do dziś nie
jest pewne, kto był inicjatorem tej zmiany. Dawniejsi badacze zazwyczaj uznają za
niego wspomnianego księdza misjonarza145; Podgórska–Klawe podważa to przekonanie twierdząc, że szpital umieszczono po prostu w budynku, który właśnie jemu zawdzięczał wzniesienie, a zgromadzenie misjonarzy podtrzymywało później przekonanie
o jego przewodniej roli. Badaczka utrzymuje też, że inicjatorem powołania instytucji
był kanclerz wielki koronny Andrzej Stanisław Załuski, co wywodzi z jego listu do
Franciszka Maksymiliana Ossolińskiego; mógł zresztą podchwycić myśl Baudouina,
ale to on miał według niej wystąpić z projektem do króla146. August III Sas erygował
szpital generalny przywilejem z 22 maja 1758 r.:
[…] świętość dzieła szczodrą ręką dla ubogich przed poddanych naszych szafowanego z wielkim ukontentowaniem dostrzegłszy, gdy i z relacyi dygnitarzy i ministrów koronnych przekonaliśmy się, że powszechnem jest wszystkich życzeniem, ażeby nędzy ludu i niedostatkowi ubóstwa
142
Ż. Grotowski, op. cit., s. 91; Jan Kozłowski, Kto był inicjatorem powołania Szpitala Generalnego?,
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki”, t. 37, 1992, z. 2, s. 145; S. Lipiński, Zakłady dobroczynne
i domy poprawy w dawnej Polsce, Łódź 2010, s. 127; T. Nasierowski, op. cit., s. 361; A. Rothe, op. cit.,
s. 89. Zob. H. Bojczuk, Początki Szpitala Dzieciątka Jezus (1754–1901), „Pamiętnik Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego”, t. 136, 2000, nr 4, s. 8: autorka błędnie podaje, że mieścił się on w miejscu Pałacu Staszica.
143
J. Bartoszewicz, Historya szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie, Warszawa 1870, s. 6; Z. Podgórska–Klawe, Zapomniany dokument, s. 67.
144
Ż. Grotowski, op. cit., s. 91; S. Lipiński, op. cit., s. 129; Z. Rewski, Jakub Fontana, s. 54; A. Rothe, op. cit., s. 89.
145
J. Bartoszewicz, op. cit., s. 54; Ż. Grotowski, op. cit., s. 98, a obecnie za nimi S. Lipiński, op. cit.,
s. 130; T. Nasierowski, op. cit., s. 361.
146
Z. Podgórska–Klawe, Szpitale warszawskie, s. 75; eadem, Zapomniany dokument, s. 67–71. Za nią
powtarza J. Kozłowski, op. cit., s. 145–146.
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przez założenie generalnego szpitala w mieście Naszem Warszawie zapobiedz; […] Przeto My
przychylając się do próśb […] szpitale […]: pierwszy pod tytułem św. Ducha przy kościele
Św. Marcina w mieście, drugi także pod tytułem Św. Ducha przy kościele Oyców Paulinów, trzeci pod tytułem Św. Łazarza, oraz Dom poprawy ze szpitalem sierot, wraz z dobrami stałemi, tak
tu w Warszawie, jak i po za Warszawą, […] do szpitala generalnego tu w Warszawie przyłączamy i przydajemy […]. Nowy zaś szpital pod tytułem Dzieciątka Jezus, który Opatrzność Boska
dotąd założyła i opatrzyła, […] do tegoż szpitala głównego Warszawskiego przyłączamy147.
Dawny dom podrzutków został zatem włączony w funkcjonowanie potężnej instytucji, nadrzędnej wobec czterech innych warszawskich placówek, która prócz funkcji
opiekuńczo–izolujących miała się również zająć leczeniem chorych. Szpital otrzymywał roczną dotację w wysokości 2 tysięcy czerwonych złotych, pochodzących z dochodów z żup solnych w Wieliczce. Królewski akt powoływał też Opiekuńczą Radę Szpitalną złożoną z ministrów koronnych, a zatem z marszałka wielkiego Franciszka
Bielińskiego, hetmana wielkiego Jana Klemensa Branickiego, kanclerza Jana Małachowskiego, podkanclerza Michała Wodzickiego, podskarbiego Karola Siedlnickiego,
marszałka nadwornego Jerzego Augusta Mniszcha i hetmana polnego Wacława Rzewuskiego, z biskupem poznańskim Teodorem Czartoryskim jako prezesem (którego
w razie nieobecności miał zastępować biskup inflancki Antoni Ostrowski)148. Jak trafnie zauważył XIX–wieczny historyk Julian Bartoszewicz, grono to w komplecie mogłoby się zebrać tylko podczas sejmu, akt królewski jednak nie określił żadnego quorum,
by umożliwić mu podejmowanie decyzji149. Z monarszego polecenia rada, jeszcze w tym
samym roku, opracowała projekt ustawy porządkującej szpitalnictwo warszawskie oraz
określającej zasady działania nowej instytucji.
Jak na szpital generalny przystało, miały w nim zostać utworzone różne oddziały.
W pierwszym artykule projektu ustawy („O różnych częściach Szpitala Generalnego
Warszawskiego”) czytamy, że — prócz innych kategorii ludności, obok chorych, kalekich etc. — będą tedy do tego szpitala wiecznemi czasy przyjmowane lub też do niego poniewolnie brane i tam należycie opatrywane następujące osoby, to jest: […] Głupi i szaleni obojej
płci150. Dziesiąty artykuł („O Głupich i Szalonych”) został im w całości poświęcony:
1. Ci lokowani będą przy Domu Poprawy w osobnym budynku który na to umyślnie
wystawionym i dobrym zamknięciem opatrzony być ma, podzieliwszy ich na dwie części,
według różności płci, kiedy tedy znajdzie się jaka osoba oczywiście głupia lub szalona, po
ulicach głupstwa robiąca, a osobliwie innym ludziom szkodząca, bez żadnej innej inwestygacyi do tego Szpitala, choćby poniewolnie wzięta i tam osadzona będzie, kiedy zaś jaka osoba
od krewnych lub kogo inszego za głupią osądzona do Szpitala przyprowadzona będzie, nie
może być poniewolnie między głupich wsadzona, póki na to decyzja zwierzchności duchownej
147
148
149
150

Cyt. za: J. Bartoszewicz, op. cit., s. 55–56.
J. Bartoszewicz, op. cit., s. 57, 62–63; H. Bojczuk, op. cit., s. 10.
J. Bartoszewicz, op. cit., s. 63.
APW, Zbiór Korotyńskich VI, 14 I.
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lub świeckiej, której owa osoba podlega, nie zajdzie chyba żeby głupstwo lub szaleństwo jej
jawnie wszystkim którzy ją znają wiadome było.
2. Kiedy takie osoby głupie albo szalone będą miały jaką fortunę lub sukcesyą lub krewnych albo rodziców majętnych, powinna być od nich Szpitalowi płacona pensya według
umowy i wygód, których dla takiej osoby pretendować będą, osoby zaś cale ubogie, gratis
przyjmowane być mają.
3. Te osoby będąż miały takież wygody, jako się dla starych i kaleków w art. 6. pod liczbą 3 opisało [tj: mieszkanie, opał, bieliznę, pościel, odzienie, wikt ubogi ale dostateczny,
chleb i piwo], wyjąwszy piwo, którego nie będzie trzeba dawać tym, w których się przez ten
napój głupstwo lub szaleństwo pomnażało.
4. Te osoby, które nie miewiają furyi i drugim nie szkodzą, będą miały wolność prze–chodzić się po podwórzu, lub ogródku budynku swego, zawsze jednak przy należytym dozorze.
5. Administrator Domu poprawy będzie miał moc za złość takie osoby karać, czyli ujęciem pokarmu, czyli plagami, czyli okowaniem w kajdany kiedy tego potrzeba i złość ich będzie wyciągała151.
Znamienne, że ustęp projektu dotyczący osób chorych psychicznie omawia dokładnie, jakie mogą być okoliczności zamknięcia w szpitalu (skierowanie przez rodzinę
lub przez służby porządkowe152), kiedy niezbędne jest zbadanie, czy ktoś jest obłąkany,
czy nie (co przypomina warunek przyjęcia obłąkanego skierowanego do francuskiego
szpitala generalnego na mocy lettre de cachet), kto będzie łożył na jego utrzymanie, jakie będą warunki jego internowania i jakiej dyscyplinie będzie poddany — ale nie ma
ani słowa o terapii.
Śmiałe zamierzenie z 1758 r. nigdy nie doszło do skutku, i to z powodów, o jakich
źródła zachowują milczenie. Wiadomo tylko, że 21 maja 1761 r. August III Sas wydał
drugi przywilej, świadczący o niewejściu w życie poprzedniego. Dokument ten nie przewidywał też wcielenia pozostałych placówek do Szpitala Dzieciątka Jezus, lecz wciąż
zachowywał zapis o jego nadrzędnej roli względem nich — a zatem wciąż miał być to
szpital generalny153. Monarcha zrezygnował tym razem z oddania go pod zarząd świeckiej w większości rady. A że najwięcej temu nowemu Generalnemu szpitalowi na tym należy — czytamy w dokumencie — aby dobrze i według intencyi Naszej rządzony i administrowany był, […] sądzimy, żeby tegoż wielebnego xiędza Piotra Baudouina a po nim kapłana
kongregacyi missyi […] na zawsze mianować154. Wśród postanowień królewskiego przywileju znajdowało się polecenie, aby w nim zamknięci, i wszelkiemy potrzebami opatrywani
Ibidem.
Zob. Z. Podgórska Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 46: Przy szpitalu było skoszarowanych 12 żołnierzy, których zadaniem było chwytanie i odprowadzanie do szpitala włóczących
się po mieście żebraków — jest wielce prawdopodobne, że wśród tych ostatnich znajdowali się też
porzuceni przez swoje rodziny obłąkani.
153
S. Lipiński, op. cit., s. 131. Błędnie podaje J. Kozłowski, op. cit., s. 145, jakoby instytucja nie
miała mieć charakteru szpitala generalnego.
154
Cyt. za: J. Bartoszewicz, op. cit., s. 66.
151
152
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byli głupi i szaleni, którzyby od rodziców lub krewnych swoich trzymani lub opatrywani być
nie mogli. Ale że na […] szalonych niemasz jeszcze przygotowanego w tymże szpitalu mieysca, więc dla nich powoli z dochodów i jałmużn szpitalnych mieszkanie wystawione być ma155.
W grudniu następnego roku, po ukończeniu budowy nowego gmachu, zostali doń
przyjęci pierwsi pacjenci. Dochody z Wieliczki okazały się niewystarczające i szpital notorycznie zmagał się z brakiem funduszy (przypadłość ta nękała także pozostałe warszawskie placówki). Świadczy o tym m.in. podpisanie 7 maja 1765 r. przez króla Stanisława Augusta Poniatowskiego ustawy orderu św. Stanisława, w której trzeci punkt
zawierał postanowienie, aby w czasie odbierania orderu, dwadzieścia y pięć czerwonych
złotych, co rok zaś czerwonych złotych cztery, na publiczny Szpital Dzieciątka Jezus w tym
mieście […] każdy z Kawalerów Orderu Tego do rąk Jałmużnika oddał156. Od 1776 r. w preliminarzach budżetowych sejmu regularnie pojawiały się stałe wydatki na szpital157.
Szpital Dzieciątka Jezus nie miał swojego Ludwika Perzyny, który zostawiłby po
sobie pisma medyczne. Współczesny historyk nie ma zatem żadnych wskazówek na
temat tego, jak obchodzono się w tej instytucji z chorymi psychicznie i czy służyła ona
do ich izolowania, czy też leczenia. W Archiwum Głównym Akt Dawnych zachował
się jedynie raport z lustracji przeprowadzonej 19 stycznia 1791 r. przez komisarzy wybranych przez Komisję Porządkową Księstwa Mazowieckiego Ziemi Warszawskiej
(w roku poprzednim Sejm Wielki ustanowił Komisje Porządkowe Cywilno–Wojskowe
właśnie w celu lustracji szpitali)158. Zanotowali oni, w formie pytań i odpowiedzi, rozmowę z ówczesnym rektorem placówki, ks. Michałem Jaszewskim, który uskarżał się,
że komórek także iest mało dla osłabionych na zmysłach, furye cierpiących, których więcey
szpital nie iest w stanie wymurowania, gdy na nieuchronne szpitala potrzeby dochód wszelki
nie wystarcza159. W raporcie znalazła się też uwaga komisarzy: Zamurowania y budowę
szpitalną w całości utrzymywaną przez komórek na lokowanie osobne powaryowanych na
zmysłach […] widzieliśmy, komórek więcey y obszernieyszych […] potrzebę uznaliśmy, y to
staranności Xiędza Rektora Szpitalnego poleciliśmy160. Jak uciążliwy problem stanowili
chorzy psychicznie, którzy ze względu na brak odpowiednich pomieszczeń trzymani
byli czasem wraz z pozostałymi pacjentami szpitala, ilustruje dołączona do raportu
prośba, podpisana przez ks. Jaszewskiego:
Nowę komórki dla Waryatów, atym bardziey furyą cierpiących Osób, koniecznie są
potrzebne, bo te y niemogą pomieścić głupich Osób, ysą choruiącym Osobom, zwłaszcza tym
AGAD AKP 232 k. 198–198v. Dokument przytacza też J. Bartoszewicz, op. cit., s. 65–66.
AGAD AKP 232 k. 72v–74v, 201. Dokument przytacza też S. Łoza, Kawalerowie orderu świętego
Stanisława 1765–1813, Warszawa 1925. Zob. H. Bojczuk, op. cit., s. 10, która mylnie podaje datę
1775 r.
157
T. Srogosz, op. cit., s. 28.
158
H. Bojczuk, op. cit., s. 11.
159
AGAD AKP 232 k. 204.
160
Ibidem, k. 208–208v. Zob. też ibidem, k. 212: w dziale „Adnotacye” widnieje notatka: Komórki
na Waryatów […] gwałtownie są potrzebne.
155
156
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którę swę Ciężary chcą ukryć, przez swoie nocne wrzaski y hałasy, zamknięte w tych komórkach Osoby wielką Subjekcyą. Trafiło się też niebardzo dawno, że dla niedostatku mieysca
w napełnionych komórkach, waryat w Sali Chorych umieszczony, tłuczkiem od moździerza
chcąc Siostre Miłosierdzia uderzyć, tak dobrze Chorego w głowę ugodził, iż mu trepanować
głowę musiał JP. Filipecki161.
O tym, że obłąkanych trzymano — w miarę możliwości — oddzielnie od reszty
chorych, świadczyć może ulokowanie wspomnianych komórek na podwórzu szpitalnym, o czym dowiadujemy się z opisu szpitala, sporządzonego na polecenie komisarzy
przez ks. Juszewskiego162. Prócz inwentaryzacji mienia szpitalnego dokument ten zawiera spis pensjonariuszy, z dokładnymi danymi dotyczącymi liczby aktualnie przebywających w placówce chorych i kalekich, z uwzględnieniem kategorii płci i wieku (niemowlęta, dzieci i dorośli). Chorzy psychicznie nie są wyszczególnieni163. Ich liczba
została podana przy inwentaryzacji zabudowań (y komórek dla głupich ośmiu w których
teraz iest osób [?]164), jednak jest nieczytelna, choć sprawia wrażenie jednocyfrowej.
Brak podanych wymiarów i wyposażenia tych ośmiu komórek sprawia, że nie sposób
ocenić, jakie były warunki przebywania chorych psychicznie w szpitalu.
Kiedy pruskie władze miejskie nakazały kierować pod koniec XVIII wieku chorych
psychicznie mężczyzn do Szpitala św. Jana Bożego, Szpital Dzieciątka Jezus został wyznaczony do opieki nad cierpiącymi na schorzenia umysłowe kobietami, choć trafiali
tam i mężczyźni. Na początku XIX wieku w placówce tej znajdowało się nie więcej niż
kilkunastu takich pacjentów jednocześnie165.

III. POSTĘPOWANIE Z CHORYMI PSYCHICZNIE W DWÓCH
OSTATNICH DEKADACH XVIII WIEKU
Kwerenda przeprowadzona w zasobach Archiwum Głównego Akt Dawnych dała
efekt w postaci 116 dokumentów dotyczących 37 osób uznanych za chore umysłowo.
Najwcześniejszy przekaz pochodzi z 1748, a najpóźniejszy — z 1796 r. Nie rozkładają
się one jednak równomiernie na przestrzeni tych 48 lat: blisko 2/3 przypadków pochodzi z ostatnich dwóch dziesięcioleci XVIII wieku. Ilustruje to wykres 1:

Ibidem, k. 216v. Fragment dotyczący osób którę swę Ciężary chcą ukryć to aluzja do ciężarnych
kobiet — Szpital Dzieciątka Jezus był bowiem także domem porodowym. Zob. Z. Podgórska–Klawe,
Od hospicjum do współczesnego szpitala, s. 44. Wymieniony w tekście Filipecki był zatrudnionym przy
szpitalu lekarzem. Zob. F. Giedroyć, op. cit., s. 16.
162
AGAD AKP 232 k. 223: Jest w podwórzu szpitalnym pralnia, kordegarda y komórki dla głupich
murowane.
163
Ibidem, k. 223v.
164
Ibidem, k. 222v.
165
A. Rothe, op. cit., s. 90; K. W. Wójcicki, op. cit., s. 161.
161
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Wykres 1. Liczba odnotowanych w źródłach osób uznanych za chore psychicznie. Liczby
nie dopełniają się do 37, gdyż dokumenty w dwóch przypadkach pochodziły z różnych dekad
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14

13

12

10

10
8
6
4

4

5

6

2
0

1
1748-1760

1761-1770

1771-1780

1781-1790

1791-1796

b.d.

Źródło: Obliczenia własne autora na podstawie dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.

Dysproporcja między schyłkowymi dekadami stulecia a wcześniejszym okresem staje się jeszcze bardziej wyraźna, gdy weźmie się pod uwagę liczbę i rodzaj dokumentów
dotyczących poszczególnych osób. Z pierwszego i drugiego dziesięciolecia pochodzi
dziewięć doniesień i jeden królewski reskrypt. Osiem zapisek z lat siedemdziesiątych to
głównie dokumenty z przesłuchania świadków i zaświadczenia osób postronnych o stanie umysłu podejrzanych o obłąkanie. Z lat 1781–1796 pochodzi aż 88 dokumentów
różnego typu, co stanowi 3/4 ogółu znalezionych przekazów. Dane te ilustruje wykres 2:
Wykres 2. Liczba dokumentów dotyczących osób uznanych za chorych umysłowo
(doniesień, królewskich reskryptów, raportów komisarzy, protokołów przesłuchań, notatek
z oględzin lekarskich, zaświadczeń i aktów kurateli)
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Źródło: Obliczenia własne autora na podstawie dokumentów Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie.
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Jak z niego wynika, aż 10 dokumentów jest niedatowanych, ale z kontekstu pozostałych przekazów można wywnioskować, że powstały one w ciągu ostatniego dwudziestolecia. W tej dysproporcji nie należy się doszukiwać przejawów zmiennej aktywności
centralnych organów państwa zainteresowanych sprawami obłąkanych. Ogromna
przewaga przekazów źródłowych z końcowego okresu jest zapewne spowodowana stratami archiwum wynikłymi z podpalenia Warszawy przez wojska nazistowskie we wrześniu 1944 r. Niemniej sprawia ona, że źródła z lat wcześniejszych można potraktować
jako przyczynkarskie i skupić się na najlepiej udokumentowanym przedziale czasowym. Analiza źródeł została w artykule poprowadzona wzdłuż typowej drogi, jaką podążało zainteresowanie wspomnianych wyżej instytucji względem osób uznanych za
obłąkane.

1. Złożenie doniesienia
Ze 116 dokumentów 24 stanowią doniesienia. Są one bardzo charakterystyczną
i dość jednorodną grupą źródeł. Złożenie tego rodzaju pisma, formułującego podejrzenie szaleństwa u wskazanej w nim osoby, uruchamiało szereg zinstytucjonalizowanych
praktyk, mających na celu kolejno: zweryfikowanie jej stanu, ubezwłasnowolnienie
przez objęcie kuratelą, a następnie — ewentualne odizolowanie od reszty społeczeństwa, co było wynikiem osadzenia w szpitalu.
W myśl ustawy z 1638 r., głoszącej, iż kuratorye z Kancellaryi naszych na mente
captos nie będą wydawane, aż się […] że iest mente captus, y mere kuratoryi potrzebuie,
pokaże166, król był jedyną instancją wydającą kuratele, więc doniesienia zaczynały się
zwykle zwrotem skierowanym albo bezpośrednio do niego (Nayiaśnieyszy Królu Panie
a Panie Naymiłościwszy y Nayłaskawszy Dobrodzieiu!167), albo do Jaśnie Wielmożnego
JM Xiędza Kanclerza Wielk.[iego] Koronnego168. Między 24 czerwca 1791 r. a 24 sierpnia 1792 r., w okresie działalności Komisji Policji Obojga Narodów, zdarzało się, że
listy adresowane były do niej lub którejś z jej agend (Przeświętna Komissyo Policyi Koronney169).
W części przypadków fakt pomieszania zmysłów zgłaszał członek rodziny: matka170,
brat bądź bracia171, żona172 lub syn173. Czasem zdarzało się, że doniesienie miało charakter zbiorowy, na przykład o kuratelę nad Adamem Chłopickim, w niedatowanym
liście napisanym w imieniu matki, żony, szwagra i dzieci dotkniętego „zmieszaniem
VL, t. 3, s. 452.
AGAD ML dz. IX nr 19, k. 157.
168
AGAD ML dz. IX nr 69, k. 246.
169
AGAD AKP 235, k. 273.
170
Ibidem; AGAD WE 876, k. 112–112v.
171
AGAD ML IX 69, k. 246; ibidem, k.254; AGAD ML IX 113, k. 21; AGAD ML IX 133, k. 212,
ibidem, k. 231–232; prawdopodobnie też AGAD ML IX 133, k. 215.
172
AGAD ML IX 19, k. 157–158.
173
AGAD AKP 235, k. 144.
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umysłu”, wystąpiło dziesięciu (sic!) lokalnych urzędników174. Szczególnie często zdarzało się, że o uznanie danego człowieka za niepoczytalnego starali się jego bracia
(1/4 ogółu doniesień); zapewne powodowała nimi chęć przejęcia kontroli nad jego majątkiem, co szczególnie widoczne jest w przypadku podkomorzyca bracławskiego Klemensa Czetwertyńskiego. W latach 1785–1786 jego bracia — Gabriel, Marceli i Wincenty — kilkakrotnie występowali o ubezwłasnowolnienie go. Stwierdzenie
niepoczytalności przez wyznaczonych w tym celu komisarzy nastąpiło w połowie
1787 r., a już w następnym roku widzimy rodzeństwo oskarżające się nawzajem o rozmaite nadużycia finansowe związane ze sprawowaniem kontroli nad majątkiem objętego kuratelą175. Kwerenda wykazała zbyt małą liczbę źródeł, by na ich podstawie wyciągać wnioski natury ogólnej, ale uprawomocnione zdaje się przypuszczenie, że to
właśnie rodzeństwo płci męskiej było najbardziej skore do pisania doniesień, gdyż poprzez wciągnięcie osoby chorej umysłowo w krąg zainteresowania instytucji otaczających tego typu jednostki opieką, mogło tylko na tym zyskać.
Pozostałe doniesienia były składane przez znajomych, sąsiadów lub inne osoby postronne, którym chorzy psychicznie weszli w drogę. Mogła to być na przykład kadra
nauczycielska Szkoły Kadetów, która zorientowała się, że jeden z profesorów, major
Piotr Henniquin, dziwnie się zachowuje176. Mógł to być geometra na służbie u wojewody kijowskiego Franciszek Gorzkowski, który bawiąc raz w Warszawie przypadkiem spotkał na stancji byłego pułkownika Kazimierza Oknińskiego; ten zaczął go tam nachodzić, a każda iego bytność obrażała i spokojnego gospodarza, i każdego, którego tam zastał177.
Prawo z 1638 r. nie regulowało, ile potrzeba doniesień, by wszcząć procedurę, mającą na celu zbadanie zasadności przyznania kurateli, ale wydaje się, że jeden nie wystarczył. W przypadku Marianny Stępowskiej dysponujemy dwoma zgłoszeniami: napisanym 24 września 1759 r., prawdopodobnie przez jej brata Antoniego, oraz
późniejszym o dwa dni, noszącym podpis plebana Piotra Gaydeckiego178. Doniesienia
pisane przez braci księcia Czetwertyńskiego zostały wsparte autorytetem ich wuja,
podkomorzego bracławskiego Bogdana Ostrowskiego179. Obszerny list Gorzkowskiego
denuncjujący Oknińskiego jako szaleńca, noszący datę 7 kwietnia 1792 r., musiał zostać potwierdzony zeznaniem Jana Fournaise’a, właściciela stancji, gdzie Okniński naprzykrzanie mu nadzwyczajne jakby w sposobie pomieszania zmysłów czynił180, mimo tego,
że ów już był znany władzom, o czym świadczy krótka notatka Hugona Kołłątaja (ówcześnie pełniącego urząd podkanclerzego), dołączona do doniesienia: Znowu P. Okniński
AGAD ML IX 69, k. 26.
Doniesienia i monity: AGAD ML IX 69, k. 252–254, 259; spory na tle finansowym: AGAD
ML IX 32, k. 529–530, 532–533.
176
AGAD ML IX 113, k. 3. Zob. też D. Mazek, Kuratela, s. 135.
177
AGAD AKP 240, k. 2v.
178
AGAD ML IX 133, k. 213, 215.
179
AGAD ML IX 69, k. 258.
180
AGAD AKP 240, k. 4.
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w Warszawie, znowu iego postempki y gadania takież same181 oraz zachowany raport komisarzy z 10 listopada 1791 r., będący świadectwem, że już wcześniej kłopotliwy pułkownik przebywał w zamknięciu u księży bonifratrów182. Więcej światła na kwestię
liczby doniesień rzuca list z 6 października 1761 r., napisany przez biskupa Kajetana
Sołtyka w sprawie dotyczącej Floriana Sutkowskiego: Ponieważ dwa świadectwa potrzebne są do zapieczętowania instrumentu kurateli na G[enerosu]m Floryanie Sutkowskim od brata starszego Kazimierza otrzymaney więc y o te się postarawszy Im Pan Sutkowski posyła tak od X[ię]dza Plebana iako y od Doktora który niemały czas bawił w domu183.
Takie dodatkowe zaświadczenia od osób postronnych są związane przede wszystkim
z kolejnym etapem obejmowania chorego instytucjonalną opieką, tzn. z dochodzeniem prowadzonym przez działających na mocy reskryptu komisarzy (zwanych też inkwizytorami).
Doniesienia stanowią wreszcie pierwszą przesłankę na temat wizerunku osoby
obłąkanej w XVIII wieku, wskazując, jakie zachowania były uważane za wykraczające
poza powszechnie przyjęte normy. Poszczególne dokumenty różnią się szczegółowością
opisu nienaturalnych praktyk. W przywoływanym już liście Antoni Stępowski lakonicznie wspomina, że jego siostra w starości różne cierpi defekta na zmysłach y waryacyą184. Z doniesienia z 27 października 1783 r., podpisanego przez dowodzącego warszawskim regimentem o nazwisku Ożarowski również można się tylko dowiedzieć, że
major Reinhold aktualnie cierpi pomieszanie zmysłów185. Inne pisma są nie tyle lakoniczne, co tajemnicze, jak np. datowany na 23 czerwca 1766 r. list Ludwika Kierockiego,
w którym ów napisał, że Józef Marcin Tomicki będąc w domu moim […] fantazma czynił
których tu wyrazić nie mogę186. W przypadku innych obłąkanych dysponujemy dokładniejszymi informacjami.
Pierwszym z możliwych symptomów ułomności psychicznej w oczach ludzi piszących doniesienia jest niegospodarność. Pismo z 14 maja 1762 r. zdradza, że Pani Marianna z Kawenczyńskich Kruszyńska przez pomieszanie [y] niedoskonałość zmysłów fortunę
Ibidem, k. 1.
Ibidem, k. 5–5v: tenże urodzony Kazimierz Okniński pułkownik dawniey z czynności inkwizycyą obięty, obłąkanych zmysłów znaydował się, teraz zaś lubo zupełnych zmysłów y spokojny, z przyczyny zabronionych mu trunków, bydź są, pokaźnie, wszelako ieżeli od używania tych trunków niewstrzyma się, z których przyczyny impet y pasya w nim pomnażaią się, a za niemi czynność czlowieka myśli y rozumu
obłąkanego następuie, wyszedłszy z klasztoru, dawne zdrożności, pomięszanie zmysłów oznaczaiące ponowi. Że zaś kuratele dla ludzi prawdziwie utraconego rozumu y zmysłów, według prawa rozrządzenia następować powinny, a w tym przypadku teraz urodzonego Oknińskiego nieznaleźliśmy, mniemamy, że wydanie
instrumentu kuratoryi kancellarya wstrzyma. A zatem dokument ten stanowił zapewne podstawę wypuszczenia — przedwczesnego, jak można sądzić z faktu pojawienia się niespełna pół roku później
doniesienia — Oknińskiego z zamknięcia.
183
AGAD ML IX 133, k. 231.
184
Ibidem, k. 215.
185
AGAD ML IX 113, k. 20.
186
AGAD ML IX 14, k. 145.
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dziecinną traci, długami obciąża, p[odda]nych ze wsi powyganiała y z kretesem zmarnowała187. Jan Nepomucen Grodzicki donosi z kolei 1 sierpnia 1785 r., że jego brat Józef
słabością na myśli dotknięty, nie iest w stanie rządzenia sobą y maiątkiem188. Bracia wspomnianego już Klemensa Czetwertyńskiego piszą, że ów iuż od nieiakiego czasu słabością
na umyśle dotknięty sam sobą ani substancyą swoią zarządzać niemoże y w tey słabości
maiątek gubiąc w interessach upadek czyniąc na samego siebie, fortunę, honor swoy y imienia względu żadnego mieć nie może189. Elżbieta Ostrowska żali się natomiast w niedatowanym liście (pochodzącym zapewne z 1791 r.), że jej mąż Kajetan poddaństwa wiele
rozpędził, kapitałów wiele utracił, y fortunkę zadłużył190. Aleksander Potworowski, jak
wynika z również niedatowanego doniesienia (ale pochodzącego z pewnością sprzed
17 grudnia 1795 r., gdyż wtedy król wydał już reskrypt191) Ludwika Mielęckiego (męża
jego bratanicy, nad którą Potworowski sprawował opiekę w okresie jej niepełnoletniości z powodu śmierci jej ojca), doprowadził nie tylko do tego, że fortuna iego coraz
bardziej niszczeie, ale i do ruiny majątku dzieci swojego zmarłego brata192. Na przytoczonych przykładach widać, że motywacja ekonomiczna jest obecna w doniesieniach pisanych przez członków rodziny, zaniepokojonych rozrzutnym trybem życia denuncjowanych osób i ich nieumiejętnością zadbania o majątek. To właśnie dzieci, bracia bądź
małżonkowie stawali się poszkodowanymi w sytuacji, gdy zarządzający fortuną prowadził do jej upadku. Doniesienia natomiast nigdy nie precyzują tych oskarżeń, toteż nie
sposób określić, co dokładnie kwalifikowało się jako jej rujnowanie. Rozpędzenie chłopów przez Kruszyńską i Ostrowskiego nosi znamię działania nieracjonalnego, które
może zdradzać ich niestabilność psychiczną, ale niepowodzenie w interesach — nawet
przy zaciąganiu długów (Czetwertyński) — czy nieumiejętność w zarządzaniu majątkiem (Grodzicki) nie musi od razu być symptomem szaleństwa. Czyżby zatem ludzie
XVIII wieku widzieli wariatów również w rozrzutnikach lub jednostkach słabo radzących sobie z ekonomicznymi aspektami życia? W tym przypadku daje o sobie znać postrzeganie szaleństwa jako niemożność wywiązania się ze świeckich powinności, a tym
samym — jako zagrożenia dla porządku społecznego193. Michael Foucault zauważa, że

AGAD ML IX 133, k. 218.
AGAD ML IX 69, k. 246. Formuła o niemożności decydowania o sobie samym i o majątku, występując w różnych odmianach, była zresztą dość rozpowszechniona. Zob. np. doniesienie na Ludwikę Unrugową, napisane 3 września 1766 r. przez jej sąsiadów, AGAD ML IX 133, k. 219: nie sposobna radzić ani o sobie ani o dobrach swoich.
189
AGAD ML IX 69, k. 254.
190
AGAD ML IX 19, k. 157.
191
Ibidem, k. 581. Zob. też ibidem, k. 588: per rescriptum Sa et Sacrem Reg. Mass. Varsaviae dia
17. Decembris 1785 emanatum.
192
Ibidem, k. 600.
193
W. A. Brodniak, Choroba psychiczna w świadomości społecznej, Warszawa 2000, s. 96.
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wśród ludzi zamykanych stulecie wcześniej w paryskim Szpitalu Generalnym nie brakło marnotrawców, którzy przehulali swoje majątki194.
Drugi symptom, którym piszący motywują swoje prośby o wydanie reskryptu, to
łamanie powszechnie przyjętych reguł współżycia, przejawiające się w niecodziennym,
gwałtownym zachowaniu, często wiążącym się ze stwarzaniem zagrożenia wobec ludzi
postronnych. I tak, znany już nam Ostrowski, według słów swojej żony, wielu ludzi
pokaleczył, y na śmierć dwoie zabił, nago, y boso po Wsiach biega195, a Okniński, jak relacjonuje Gorzkowski, usłyszawszy, że ten czyta książkę Woltera, rzucił się na niego
i, dobywając szpady swoiey do pół pochwy z furyą wykrzyknie Woltera, i wszystkich Wolterowskich przebić196. Franciszek Kobylnicki, jak zdradza podkomorzy wyszogrodzki nazwiskiem Skórkowski w liście z 19 lutego 1794 r., nachodzi go nieustannie w dworku
i przykrości czynić, bić, i szkody robić nie przestaie, tak dalece, że ani dom, ani ja ni żona
i dzieci w domu życia własnego bezpieczni być nie możemy197. Groźby ludzi obłąkanych
dotykały również osoby im najbliższe. Doniesienie Gorzkowskiego zawiera także opis
sytuacji mającej miejsce po zamknięciu Oknińskiego na jakiś czas u bonifratrów, czyli
po listopadzie 1791 r.198: aż znowu od niedawnego czasu się ziawił i trzy razy iuż znowu był
u JP. Fournaisa, za każdy raz waryacye swoie wykrzykuiąc — a to, pójdę, zabiię Żonę moią,
póydź zobacz w twoich oczach zabiję199. Groźby wobec członków rodziny kierował również szambelan Jan Trojanowski. W liście wysłanym 9 kwietnia 1794 r. do Komisji Policji jego matka wyraża obawę, by nie wyrządził on krzywdy sobie lub innym, a osobliwie
mnie matce którą zabić przegraża się200. Od słów do czynów przechodziła natomiast nieznana nam z imienia matka Jana Dalimowskiego, który w liście datowanym na 1 lutego 1794 r. uskarżał się: szkodę w domu mi czyni, okna wybiia, […] żonę pokrzywdza201.
Wreszcie sami obłąkani mogli stać się ofiarami własnych działań. Jan i Piotr Pawłowscy
w niedatowanym doniesieniu opisują, jak ich brat Maksymilian ledwie uduszeniem nie
przyspieszył sobie śmierci202. Przytoczone cytaty wydają się sugerować, że prócz potencjalnych korzyści finansowych, ślący doniesienia mieli na widoku także bezpieczeństwo własne i innych ludzi stykających się z podejrzanym o chorobę psychiczną.

M. Foucault, Historia szaleństwa…, s. 86. Zob. też miedzioryt z wczesno osiemnastowiecznego
cyklu Kariera marnotrawcy i komentarz do niego, w: R. Porter, Szaleństwo. Rys historyczny, przeł.
J. Karłowski, Poznań 2003, s. 87.
195
AGAD ML IX 19, k. 157.
196
AGAD AKP 240, k. 2v.
197
AGAD AKP 235, k. 192.
198
AGAD AKP 240, k. 5–5v: raport inkwizytorów z 10.11.1791 r., którzy odwiedzili go w zamknięciu.
199
Ibidem, k. 2v.
200
AGAD AKP 235, k. 273.
201
Ibidem, k. 144.
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AGAD ML IX 113, k. 21.
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Ostatni już przejaw odstępstwa od zdrowych zmysłów jest przypadkiem izolowanym, gdyż dotyczącym wyłącznie Kazimierza Oknińskiego: jest to wygłaszanie ostrych
uwag natury politycznej. Oddajmy raz jeszcze głos Gorzkowskiemu, który pisze, że
pułkownik nie dał nikomu mówić, sam tylko gadał, a to razem o Bawaryi, że tam był szambelanem elektorowy[m]; o Częstochowie, to o Ameryce, że tam miał kommandę; to o Turczech że tam był niepamiętam czym; to o królu, o prymasie na wspomnienie których zgrzytał
zębami203; kiedy indziej natomiast zaczął wykrzykiwać — Konstytucya 3 Maia nas zgubiła, król nas pogubił, z królem stanie się iak z królem szwedzkim, konstytucya iest — król
iest — wyrazami, które bez wzdrygnienia się, bez obrażenia uczciwości wyrazić się nie
mogą204. Ten fragment znajduje potwierdzenie w doniesieniu Fournaise’go, relacjonującego, że Okniński zszedłszy się z JP. Goszkowskim po taiemie z nim czego ia nie rozumiałem gadał, tabakierkę JPu Goszkowskiemu wziąć usiłował, prawa, porządek, policyi i inne
teraźnieysze ustanowienia naganiał, i że diabła warty twierdził. Nakoniec iż co się teraz
stało w Szwecyi, zapewne i tu się stanie mówił i tym swóy dyskurs zakonkludował205. Tu
niezbędny jest komentarz. Czym innym wydają się być przechwałki Oknińskiego na
temat bycia szambelanem w Bawarii lub przywódcą wojskowym podczas walki Amerykanów o niepodległość206, czym innym — głośne wyrzekanie na Ustawę Rządową, króla i prymasa. Tym bardziej że w słowach o powtórzeniu losu władcy Szwecji kryła się
ponura groźba. Pułkownik odwoływał się tym samym do zamachu na Gustawa III,
dokonanego 16 marca 1792 r. na balu maskowym w sztokholmskiej operze. Monarcha
został raniony przez zamachowca strzałem z pistoletu w plecy. Nie zginął co prawda na
miejscu, ale w ranę wdała się infekcja, która dwa tygodnie później doprowadziła do
jego śmierci207. Wyrzekanie zatem, że z królem stanie się iak z królem szwedzkim208 ocierało się o zbrodnię obrazy majestatu (crimen laesae maiestiatis), obecną w polskim prawie od sejmu koronacyjnego Zygmunta III Wazy w 1588 r.209 Co ciekawe, pozostałe
źródła dokumentujące pobyt Oknińskiego w szpitalu bonifratrów (a prócz notatki Kołłątaja oraz doniesień Gorzkowskiego i Fournaise’a zachowało się ich 25) nie odnoszą
się do kontrowersyjnych słów pułkownika. Wydaje się to być dobrym przykładem na
to, że szaleńcom uchodziło bezkarnie wypowiadanie słów które bez wzdrygnienia się, bez

AGAD AKP 240, k. 2.
Ibidem, k. 3.
205
Ibidem, k. 4.
206
Tego typu majaczenia są zresztą najbardziej typowym wyróżnikiem osób chorych psychicznie.
Zob. R. Porter, op. cit., s. 86–90.
207
Lars O. Lagerqvist, Historia Szwecji, przeł. H. Thylwe, Warszawa 2001, s. 120–121.
208
AGAD AKP 240, k. 3.
209
VL, t. 2, s. 251–252. Zob. A. Lityński, Zdrada kraju w polskim prawie karnym końca XVIII wieku,
w: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w.,
red. A. Grześkowiak–Krwawicz, Warszawa 1995, s. 9–30.
203
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obrażenia uczciwości wyrazić się nie mogą210, choć oczywiście stanowiły one jednocześnie podstawę do napiętnowania ich jako uosobienie foucaultowskiego „nierozumu”.
Na wizerunek szaleńca wyłaniający się z prób uargumentowania potrzeby objęcia
kogoś kuratelą składa się przede wszystkim niegospodarność i agresywność. Nie jest to
lista kompletna, o czym przekonują szczegółowe opisy podawane podczas przesłuchiwania świadków po wydaniu reskryptu, które zostaną zanalizowane w następnym podrozdziale. Powstaje zatem pytanie, dlaczego te cechy zostały przedłożone nad inne.
Wydaje się, że stało się tak, gdyż w oczach ludzi drugiej połowy XVIII wieku właśnie
one najdobitniej stanowiły o obłąkaniu i ich wymienienie w doniesieniu zwiększało
jego siłę perswazyjną, a zatem — szansę na wydanie królewskiego reskryptu. Byłoby to
zgodne z duchem omawianych w pierwszym rozdziale Statutów Litewskich i zbiorów
postanowień prawa miejskiego pióra Groickiego, w których przepisy dotyczące chorych umysłowo kładły nacisk na ochronę spraw majątkowych krewnych obłąkanego.
Kilka doniesień zawiera jeszcze jedną ciekawą informację: przypuszczenia ich autorów na temat źródła szaleństwa. Mogło być ono dwojakiego rodzaju. Bonifacy Brodowski zaczyna list z 10 sierpnia 1758 r. dotyczący jego brata Kazimierza słowami: Ponieważ niedościgłe sądy Boskie, dla których na nas ustawiczna iest praktyka, że ich na sobie
skutek ponosić muszą211; Antoni Stępkowski pisze natomiast o swojej siostrze, że iest
z woli Pana Boga nawiedzona defektami212. W tych ustępach obecne są echa sięgającego
do Starego Testamentu podejścia do choroby psychicznej jako do fatum zesłanego
przez Boga. Zupełnie odmienną postawę prezentują Anna Trojanowska i Elżbieta
Ostrowska. Pierwsza wspomina w liście, że jej syna dotknęło szaleństwo z zbytecznego
piiaństwa pochodzące213; druga zdradza natomiast więcej szczegółów, pisząc o swoim
mężu, że z przyczyny od dawna nałogowego piiaństwa pomieszanie zmysłów cierpieć zaczął.
W tym nieszczęśliwym przypadku udałam się była do Doktorów, y na iaki czas miał polepszone zdrowie, teraz od trzech Miesięcy wpadł w recydywę nałogu y słabości swoiey214. Słowa te sięgają do zupełnie odmiennego repertuaru wyobrażeń: odejście od zmysłów jawi
się w nich nie jako efekt ingerencji sił nadprzyrodzonych, lecz defekt zdrowia wywołany nadużyciem alkoholu. Stanowią one przesłankę do stwierdzenia, że dla ludzi
AGAD AKP 240, k. 3. Zob. R. Porter, op. cit., s. 86: autor referuje słowa żyjącego w pierwszej
połowie XVIII wieku angielskiego dziennikarza Neda Warda, który opisał spotkanie z jednym z pacjentów londyńskiego Bethlehem: żywił gwałtowną nienawiść wobec rządów króla. Powiedziałem mu,
że rozmowy o zdradzie zasługują na stryczek. „W takim razie — powiada — jesteś szalony, bo my obłąkani otrzymaliśmy przywilej, by mówić, co nam leży na sercu”. Zob. też A. Grześkowiak–Krwawicz, Zdrada trzeciego maja? Malkontenci wobec Ustawy rządowej, w: Bo insza jest rzecz zdradzić, insza dać się
złudzić. Problem zdrady w Polsce przełomu XVIII i XIX w., red. eadem, Warszawa 1995, s. 49–79: autorka pisze o narzekaniach stronnictwa patriotycznego na konstytucję.
211
AGAD ML IX 133, k. 212.
212
Ibidem, k. 213.
213
AGAD AKP 235, k. 273.
214
AGAD ML IX 19, k. 157.
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XVIII wieku objawy schorzenia umysłowego i działanie pod wpływem substancji odurzających były trudne do odróżnienia. W Lekarzu dla włościan Ludwik Perzyna wspomina, że kto na siedzeniu życie prowadzi, lub głową pracuie, ten wódki nigdy pić nie powinien, bo mu się stanie trucizną, albo mu zmysły pomiesza215, a zatem także i on
upatrywał w alkoholu potencjalnej przyczyny szaleństwa. Niewiadomo zatem, ilu
spośród 37 osób wspominanych w źródłach stanowiło przypadki cierpiących na to,
co dzisiejsza medycyna uznałaby za jednostki chorobowe, a ilu było po prostu nałogowymi alkoholikami.
Prócz doniesienia skierowanego do komisji policji bądź bezpośrednio do króla istniał jeszcze jeden sposób, by wystąpić o kuratelę, aczkolwiek bardzo rzadko stosowany.
W interesującym nas okresie Dorota Mazek znalazła dwa przypadki jego użycia: wobec
księcia Marcina Radziwiłła w 1748 i biskupa Kajetana Sołtyka w 1782 r.216
Sprawa księcia Radziwiłła znajduje się co prawda poza ramami chronologicznymi
artykułu, ale jest na tyle ciekawa, że warta odnotowania. Opisana została w pamiętniku Marcina Matuszewicza, szlachcica z litewsko–ruskiej rodziny, który pod koniec życia pełnił funkcję kasztelana brzeskiego. W Diariuszu życia mego opisał on, jak książę,
prowadząc swawolne życie217, dopuszczał się licznych gwałtów wobec szlachty litewskiej.
Wśród oburzonych jego zachowaniem byli iniurati, jedni, których krewnych pozabijać
kazał, drudzy, którym dwory palić kazał218. Dość wspomnieć, że z rozkazu książęcego
zostali zabici m.in. jedna z jego licznych kochanek oraz ojczym jego żony219. Szlachta
brzeska uchwaliła na sejmiku instrukcję ze skargą dla posłów wybranych na sejm walny w Warszawie w 1748 r., wśród których znalazł się i Matuszewicz. Porozumiawszy się
z marszałkiem sejmowym Siemińskim, udali się wpierw do hetmana wielkiego litewskiego Michała Radziwiłła (głowy rodu), który namówił ich, abyśmy nie mówili w tej
materii, i obiecując pewną a skuteczną satysfakcją220, po czym rezolwował się kuratelę na
księcia krajczego od króla otrzymać i oddał księciu Czartoryskiemu, naówczas podkanclerzemu, […] projekt instrumentu tej kurateli. […] A tak kuratela na księcia krajczego tegoż
dnia podpisana od króla była221. Drobna szlachta nie była zatem w tym przypadku bezradna wobec magnatów, umiejętnie wymuszając ubezwłasnowolnienie Marcina Radziwiłła. Co ciekawe, wydanie dokumentu odbyło się z pominięciem wymaganej przez
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, s. 261.
D. Mazek, Kuratela, s. 135.
217
M. Matuszewicz, Diariusz życia mego, wyd. B. Królikowski, t. 1: 1714–1757, Warszawa 1986,
s. 273.
218
Ibidem, s. 274.
219
Ibidem, s. 280: Był u księcia krajczego niejaki Grabowski faworyt, który i Zborowskiego, podsędka
brzeskiego, ojczyma księżnej krawczyny, z strzelcami czemerowskimi pod Brześciem w karczmie tryszyńskiej zabił, który metresę jedną księcia tegoż, za kapitana Szaterloffa, w służbie u tegoż księcia będącego,
wydaną, z rozkazu książęcego zadusił.
220
Ibidem.
221
Ibidem, s. 281.
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prawo z 1638 r. procedury dociekania zgodności stanu rzeczy przedstawionego w doniesieniu z rzeczywistością ex inquisitione przez pewne Deputaty, lubo z Senatu, lubo
Urzędników Ziemskich, lubo też ex equestri ordine illius Terrae, w ktorey ten na ktorego
kuratorya wyiednana będzie cum bonis suis consistit, naznaczone, facta et expedita222.
Biskup Kajetan Sołtyk wdał się natomiast w ostry spór z kapitułą krakowską. Wymiana agresywnych okólników, ze wzajemnymi oskarżeniami o szaleństwo włącznie
(Sołtyk oskarżał na przykład kanclerza krakowskiego ks. Gorzeńskiego, że ów pozwalał, by do mszy asystował mu pies223), doprowadziła do uwięzienia biskupa przez kanoników i zainteresowania sprawą Rady Nieustającej. Król 5 marca 1782 r. wyznaczył
inkwizytorów, którzy przyjechawszy do Krakowa stwierdzili, że Sołtyk do tego przyszedł
stopnia obłąkania umysłu swojego, że ani własnym majątkiem, ani dyecezyą rządzić, ani
obowiązków senatora sprawować nie jest w stanie224. Ten przypadek pokazuje, że nie tylko
wspólne działanie szlachty na sejmikach skierowane przeciwko magnatowi, ale i członków kapituły, wymierzone w ich biskupa, mogło doprowadzić do wszczęcia procedury
weryfikacji stanu zdrowia psychicznego.

2. Wydanie reskryptu
Następnym krokiem było wydanie królewskiego reskryptu, na mocy którego wyznaczeni komisarze (zwani też w źródłach inkwizytorami lub deputowanymi) udawali
się do osoby, która miała być objęta kuratelą, by — odpytawszy ją oraz osoby postronne — zorientować się, czy rzeczywiście jest to niezbędne. Czas, jaki upływał od złożenia doniesienia do wydania reskryptu, był w każdym przypadku odmienny. Przytaczane
już doniesienie Jana Nepomucena Grodzickiego na jego brata Józefa zostało złożone
w kancelarii wielkiej koronnej w Warszawie 1 sierpnia 1785 r.225, a reskrypt wydano już
cztery dni później226. Sprawa Klemensa Czetwertyńskiego zajęła natomiast blisko rok:
po prośbie jego trzech braci o objęcie go kuratelą, wysłanej 22 kwietnia 1785 r.227, jeden z nich, Gabriel, przynajmniej dwukrotnie słał monity w tej sprawie (25 kwietnia
1785 r. i 25 marca 1786 r.228). Był to zapewne wynik podjęcia działań przez domniemanego szaleńca, który odwoływał się do króla, uskarżając się na braci i zdradzając w liście z 28 stycznia 1786 r., że ukrywał się przed nimi229. Stanisław August wydał co

VL, t. 3, s. 452.
K. Rudnicki, Biskup Kajetan Sołtyk 1715–1788, Kraków–Warszawa 1906, s. 212.
224
Cyt. za: ibidem, s. 224.
225
AGAD ML IX 69, k. 246.
226
Którym nie dysponujemy, ale wzmianka o nim znajduje się w raporcie. Zob. ibidem, k. 243: Literis Sacrae Regiae Majestatis Varsaviae die 5ta Mensis Augusti Anno currenti ex Cancellaria Maiori
emanatis.
227
Ibidem, k. 254.
228
Ibidem, k. 252–253, 259.
229
Ibidem, k. 257.
222
223
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prawda reskrypt 11 kwietnia 1786 r.230, ale książę Klemens pozostawał nieuchwytny
jeszcze przez jedenaście miesięcy.
Kwerenda wykazała trzy reskrypty: wydany 27 maja 1782 r. w związku ze sprawą
nauczyciela ze Szkoły Kadetów Piotra Henniquina, 11 czerwca tego samego roku, polecający zbadać Ignacego Rychłowskiego i noszący datę 17 grudnia 1785 r., dotyczący
znanego nam już Aleksandra Potworowskiego. Dokument, z którym komisarze zjawili
się po czterech dniach u Potworowskiego, brzmi następująco: Stanislaus Augustus Dei
Gratia Rex Poloniae, Magnus Dux Lithuaniae, Russiae, Prussiae, Masoviae, Samogitiae,
Kijoviae, Vothyniae, Podoliae, Podlachiae, Livoniae, Smolensciae Severiae Czernichoviaeq
Significamus praesentibus Literis Nostris, quorum interest universis et singulis. Relatum nobis esse, per certos Consiliarios Nostros Lateri Nostro assidentur Gnsum Alexandrum Potworowski ex permissione Divina sana mente destitutum ac imbecillem esse, per proximioresq Ejus Consanguines[*] ac praecipue Gnsum Ludovicum Mielęcki suo suorumq
successorum tum Gnsorum Joannis, Alexandri et Andreae Potworowskie nomine curatelam
desiderari, Cum vero Constitutione Anni 1638. praescriptum sit, quatenus per Deputatos
Inquisitores praemissus casus sit deductur. Quapropter Eidem Legi insistendo Mgcum Raphaelem Gurowski Castellanum Gnesnen, Gnsos Andream Bronikowski Tribunum Vielunensem Iosephum Ioneman Notarium Castren[sis] Vschoven. Ernestum Żychliński Dapiferidam Vschoviae, Ioannem Ślichtyńg Haeredem in Ossowasien, Alexandrum Korzbok
Zeidlitz Haeredem in Sulejów deputamus, [e]isdemq irqungimus [sic!] quatenus Constituto
inter se certo die, et tempore, assumpto Medicinae Doctore, ad Bona, ubi praefatus Gnsus
Alexander Potworowski degit, condescendant, ibidemq absentia nonnullorum minime obstante, dummodo tres adsint, ex testibus fide dignis ac etiam ex discursu dicti Gnsi Alexandri
Potworowski de circumstantijs, utrum sit mentis compos, an etiam debilis a quo tempore, et
quibus de Causis percontentur, Inquisitiones expediant, et utrum necessitas postulet ex aberratio[nem] vel alia quacumq infirmitate mentis, imoetrandae a Nobis curatela in fundamento superius expressa Legis Sensum S[uum] super eo aperiant, eundemq una cum Inquisitionibus in occluso Rothulo ad Cancellariam Regni remittant, In quorum fidem praesentes
Manu Nostra subscriptas Sigillo Regni communiri jussimus. Datum Varsaviae Die D[e]
cima Septima Mensis Decembris, Anno Domini Millesimo Septigentesimo Octuagesimo Quinto, Regni vero nostri Vigesimo Secundo Anno. Stanislaus Augustus Rex. Locus Sigilli Majoris Cancellariae Regni. Antoninus Sikorski SaeRae Mttis, et Sigilli majoris Regni Secretaria[***] manu propria, Litera SaeRaeMttis quibus deputantur In[qui]sitores ad
indagandum, utrum Gnsus Alexander Potworow[ski] sit mentis compos, nec ne? [***]
Cancellariatus [***]mi Excellent[issi]mi et R[e]v[e]r[e]nd[issi]mi Domini Antonij

Którym nie dysponujemy, ale wzmianka o nim znajduje się w protokole przesłuchania świadków.
Zob. AGAD ML IX 32, k. 479: z Mocy Reskryptu od Nayiasnieyszego Pana w Roku 1786. [**] 11. Mca
Aprilis w Warszawie wydanego.
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Onup[**]y [de] Okęcice Okęcki Episcopi Posnanien[sis] et Varsavien[sis] Supremi[s] Regni Cancellarij Sigillatum, est in actis231.
W reskrypcie król stwierdził, że przyjął do wiadomości, iż Aleksander Potworowski
jest z łaski Bożej pozbawiony zdrowego rozumu (ex permissione Divina sana mente destitutum ac imbecillem esse), po czym nawiązywał do wspominanego już doniesienia napisanego przez Ludwika Mielęckiego232, mianowicie że ów wraz z Joanną, Aleksandrem
i Andrzejem Potworowskimi domagają się objęcia kłopotliwego krewnego kuratelą
(Gnsum Ludovicum Mielęcki suo suorumq successorum tum Gnsorum Joannis, Alexandri
et Andreae Potworowskie nomine curatelam desiderari). Reskrypt zawierał następnie odwołanie do uchwały sejmowej z 1638 r., przypominając, że wydanie takiego dokumentu może nastąpić dopiero po dowiedzeniu słuszności żądania przez delegowanych do
tego inkwizytorów (praescriptum sit, quatenus per Deputatos Inquisitores praemissus casus
sit deductur). Król wyznaczył do tego celu sześciu ludzi: kasztelana gnieźnieńskiego
Rafała Gurowskiego, wojskiego wieluńskiego Andrzeja Bronikowskiego, pisarza grodzkiego wschowskiego Józefa Jonemana, stolnikiewicza wschowskiego Ernesta Żychlińskiego, dziedzica Ossowy Jana Ślichtyńskiego oraz dziedzica Sulejowa Aleksandra
Korzbok–Zeidlitza. Przynajmniej trzech z nich (absentia nonnullorum minime obstante,
dummodo tres adsint) powinno stawić się wraz z lekarzem (assumpto Medicinae Doctore)
w dobrach Potworowskiego i, wypytawszy jego samego oraz wiarygodnych świadków,
dociec, czy ów znajduje się przy zdrowych zmysłach, czy też nie (ex testibus fide dignis ac
etiam ex discursu dicti Gnsi Alexandri Potworowski de circumstantijs, utrum sit mentis compos, an etiam debili […] aperiant). Następnie miano złożyć w kancelarii królewskiej
stosowny raport (Inquisitionibus in occluso Rothulo ad Cancellariam Regni remittant).
W dokumencie zwraca uwagę niejednoznaczna postawa wobec zjawiska choroby
psychicznej. Z jednej strony tekst podkreśla obecność lekarza podczas indagowania
osoby mającej zostać objętej kuratelą, co wskazuje, że mimo iż ustawodawstwo pozostało od połowy XVII wieku niezmienione (ustawa z 1638 r. nie wspominała o medyku), to jego egzekucja uwzględniała już zmiany, jakie od tego czasu zaszły w podejściu
do chorych psychicznie. Z drugiej — standardowa formuła233 uznaje ułomność umysłową za efekt boskiej interwencji (ex permissione Divina), zaś inkwizytorowie mają
polecone, by zbadać, czy szaleństwo jest wynikiem zbłądzenia (aberrationem), czy może
jakiejś choroby umysłu (vel alia quacumq infirmitate mentis). Oczywiście obecność Boga
w zestandaryzowanej formule nie wskazuje bezpośrednio na poglądy króla bądź spisującego dokument kanclerza, ale sam fakt, że jeszcze u schyłku XVIII wieku brzmiała
ona właśnie tak, jest znaczący. Ciekawie natomiast brzmi owo „zbłądzenie”; łaciński
AGAD ML IX 19, k. 580–581. Zob. reskrypt dotyczący Rychłowskiego: AGAD ML IX 19,
k. 541–542; oraz Henniquina: AGAD ML IX 113, k. 3–4. Dokumenty były pisane według tego samego wzoru i różnią się tylko nieznacznymi szczegółami.
232
AGAD ML IX 19, k. 600–601.
233
Zob. AGAD ML IX 19, k. 541: ex permissione Dei; AGAD ML IX 113, k. 3: ex permissione Divina.
231
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wyraz aberratio to w znaczeniu przenośnym również grzech. Wątpliwe, aby o to właśnie
chodziło w reskrypcie — może przez błądzenie rozumiano niewłaściwe postępowanie
w rodzaju nadużywania alkoholu? To dodatkowe polecenie nie pojawia się w dwóch
pozostałych reskryptach, więc nie sposób dokonać porównania, ale wskazuje ono, że
w interesującym nas okresie dopuszczalne było uznanie, że odejście od zmysłów nie
zawsze jest efektem choroby.

3. Weryfikacja stanu zdrowia: przesłuchanie chorego i świadków
Zaopatrzeni w reskrypt komisarze wybierali się do dóbr domniemanego szaleńca,
by osobiście się z nim spotkać i przesłuchać świadków. Dokumenty poświadczające
przeprowadzaną przez nich weryfikację stanu zdrowia można podzielić na: 1) raporty
samych komisarzy, 2) protokoły z przesłuchań świadków, 3) notatki z oględzin lekarskich oraz 4) pisane zazwyczaj przez sąsiadów zaświadczenia. Dokumenty pierwszego
typu są narracjami o różnej obszerności (zajmują od 1 do 7 kart), pozwalającymi odtworzyć przebieg procedowania. Kwerenda wykazała siedem raportów sporządzonych
przez inkwizytorów, w celu podsumowania badania sprawdzającego zgodność doniesień z rzeczywistością: z 23 sierpnia 1779 r., napisany w sprawie Józefa Młockiego234;
z 3 marca 1781 r., traktujący o Kajetanie Iwańskim235; pochodzący z tego samego roku,
niezachowany w całości raport dotyczący Felicjana Konstantyna Szaniawskiego236;
z 1 czerwca 1782 r., opiniujący sprawę Piotra Henniquina237; wydany 16 września 1785 r.
w sprawie Józefa Grodzickiego238, noszący datę 10 maja 1787 r., referujący weryfikację
stanu zdrowia Klemensa Czetwertyńskiego239 oraz pochodzący z 31 grudnia tego samego roku, szczegółowo opisujący wyniki badania Aleksandra Potworowskiego240.
Pierwszą ciekawą informacją, którą te dokumenty zdradzają, jest czas, jaki mijał od
momentu wydania reskryptu do pojawienia się deputatów w dobrach domniemanego
szaleńca. Niezwykle szybko działali oni w sprawie Młockiego. Co prawda, kwerenda
nie wykazała żadnych innych źródeł z nim związanych, ale w raporcie stwierdza się, że
inkwizytorzy wykonują swoje czynności na mocy pisma podpisanego przez króla
23 sierpnia 1779 r. (in virtute Litterarum Serenissimi Stanislai Augusti Regis Nostri Clementissimi Die Vigesima Tertio mensis Augusti Anno praesen Millesimo Septingencesimo
Septuagesimo Nono Varsavie datuatur manuq Serenissimi Regis propria Subscript241), czyli
tego samego dnia, w którym ów raport został przez nich spisany (Dat in Sarbiewo Die et
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AGAD ML IX 14, k. 146.
AGAD ML IX 133, k. 224.
AGAD ML IX 113, k. 17–18; brak dokładniejszego datowania.
Ibidem, k. 3–6.
AGAD ML IX 69, k. 243.
AGAD ML IX 32, k. 478.
AGAD ML IX 19, k. 580–586.
AGAD ML IX 14, k. 146.
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Anno ut Supra242). Wieś Sarbiewo, która stanowiła dobra Młockiego, znajduje się
76 km na północny zachód od Warszawy (tą samą drogą co Nowy Dwór Mazowiecki,
tylko dwukrotnie dalej), nie jest więc niemożliwe, aby komisarze, wśród których znajdowało się dwóch krewnych Młockiego, w tym stolnik wschowski imieniem Kazimierz,
stawili się u niego jeszcze tego samego dnia243. Błyskawicznie potoczyły się wypadki
również w sprawie Rychłowskiego. Król wydał na niego reskrypt 11 czerwca 1782 r.244,
a przesłuchanie świadków odbyło się już następnego dnia245; w tym przypadku tak szybkie tempo było możliwe dzięki temu, że ów rezydował w Warszawie. Omawiany już
reskrypt dotyczący Potworowskiego został wydany 17 grudnia 1785 r., a po dwóch tygodniach Rafał Gurowski wraz z trzema innymi komisarzami zjawili się w jego majątku246, wsi Świdnica (w obecnym województwie lubelskim). Co prawda, Józef Joneman
i Ernest Żychliński mieli do pokonania krótką trasę ze Wschowy, to sam dokument
przebył, zapewne w ręku Gurowskiego lub czwartego z obecnych inkwizytorów – Aleksandra Korzbok–Zeydlitza, dystans ponad 400 km. W przypadku Grodzickiego tempo
działania było już znacznie wolniejsze. Reskrypt na niego został wydany 5 sierpnia
1785 r., ale na przesłuchanie świadków w Krakowie i napisanie raportu z wnioskami
końcowymi trzeba było czekać do 16 września247. Czasem inkwizytorzy nie byli w stanie procedować z powodu zupełnie od nich niezależnych przyczyn, jak na przykład
wspomnianego już wyżej ukrywania się księcia Klemensa Czetwertyńskiego, które
opóźniło egzekucję reskryptu z 11 kwietnia 1786 r. do 5 maja roku następnego248. Dokumenty nie zdradzają tempa działania w sprawach Iwańskiego i Szaniawskiego.
Cała weryfikacja stanu zdrowia nie trwała długo. Na sześć przypadków, w których
dostateczna liczba zachowanych źródeł pozwoliła na porównanie tego, w trzech wszystkie dokumenty — a więc raporty, protokoły z przesłuchań świadków, opinie lekarzy
i ewentualne zaświadczenia sąsiadów — noszą tę samą datę dzienną249, a w trzech
kolejnych rozrzut czasowy wynosi od dwóch do pięciu dni250. W raporcie inkwizytorów
Ibidem.
O tempie podróży w XVIII wieku zob. A. Mączak, Peregrynacje, wojaże, turystyka, Warszawa
1984, s. 31–33, 37–40, 45–50.
244
AGAD ML IX 19, k. 541.
245
Ibidem, k. 542.
246
AGAD ML IX 19, k. 580.
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AGAD ML IX 69, k. 243.
248
AGAD ML IX 32, k. 479.
249
Przypadek Marcina Stobieckiego: zaświadczenie, protokół przesłuchania świadków i opinia lekarska z 7 stycznia 1777 r. (AGAD ML IX 14, k. 70, 80–87v, 147); Kajetana Iwańskiego: formularz
pytań, opinia lekarska, raport komisarzy i protokół przesłuchania świadków z 3 marca 1781 r.
(AGAD ML IX 133, k. 222–224, 235–237); Józefa Grodzickiego: raport komisarzy i protokół przesłuchania świadków z 16 września 1785 r. (AGAD ML IX 69, k. 243, 248–251).
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Przypadek Ignacego Rychłowskiego: protokół przesłuchania świadków z 12 czerwca, opinia lekarska z 13 czerwca 1782 r. (AGAD ML IX 19, k. 542–548); Aleksandra Potworowskiego: formularz pytań, protokół przesłuchania świadków, raport komisarzy i zaświadczenia z 31 grudnia 1785 r.,
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do examinowania słabości rozumu Imci Pana Kajetana Iwańskiego251 widnieje: my deputowani, ziechawszy do wsi Kruszewa, w domu mieszkającego bawiliśmy się od godziny jedenasty dnia pierwszego przed południem, aż do godziny wtórey po południu w drugim dniu następującey252. Wynika z tego, że w czasie niewiele dłuższym niż jedna doba komisarze
zdążyli porozmawiać z Iwańskim, ułożyć listę sześciu pytań253, przesłuchać czterech
świadków254 oraz odebrać od lekarza opinię255, wreszcie wyciągnąć wnioski i sformułować raport końcowy256. Wydaje się, że to bardzo krótko jak na wydanie decyzji, czy
dana osoba kwalifikuje się do ubezwłasnowolnienia przez objęcie kuratelą. Oczywiście
trudno tu przykładać dzisiejsze miary, ale ta szybkość przeprowadzenia weryfikacji stanu zdrowia jest warta podkreślenia, bowiem repertuar nietypowych zachowań, z jakimi stykali się deputowani, był bogaty i ówczesne wyobrażenie o szaleńcu, do jakiego
zapewne się odnosili, musiało być wewnętrznie bardzo zróżnicowane.
Po przybyciu na miejsce inkwizytorzy zaczynali działania od rozmowy z badanym,
która mogła mieć rozmaity przebieg. Za przykład posłuży przypadek Potworowskiego:
nayprzód z dyskursów indagacyą o zmysłach jego uczyniliśmy, które były nastempujące.
Wchodząc do niego do pokoju, w którym pierwey stanął z JW. kasztellanem obrucił się urodzony Potworowski ku W. pisarzowi grodzk. wschoskiemu ko–inkwizytorowi wchodzącemu
mówiąc do J.W. kasztelana, cóżesz to WMPan sprowadził za słowika?, który pięknie śp[i]
ewać umie?, natychmiast spoyzrząc na ur. Ernesta Żychlińskiego y Alexandra Zeydlitza,
mówił coś to za szczęście mnie dziś potyka, że ci Ichmość do mnie przyjechali. Zapytany od
nas jak się miewa?, odpowiedział tak jak inni ludzie, […] Sam się ulokował przy kominku,
y przytym jakoweć w sobie okazał zatrwożenie, w dyskursa wdawać się unikał257. Zupełnie
odmienna sytuacja miała miejsce podczas rozmowy z Iwańskim: z dyskursu Imci Pana
Iwańskiego widzieliśmy jawne pomieszanie w rozumie, y w żadnym pomówieniu niepostrzegliśmy kilkunastu słów z przytomnością wymówionych, każda odpowiedź trzema językami
pomieszana była, łacińskim, niemieckim y polskim to wszystko lekkomyślnie y co innego od
okoliczności dyskursu z nami mówił258. Pierwszy zatem wyraźnie unikał rozmowy, natomiast drugi mówił od rzeczy. Jak wynika z raportów indagacje nie były bardzo szczegółowe. Obydwaj zresztą — i zapewne wszyscy inni badani przez inkwizytorów — byli
poinformowani o celu wizyty. Potworowski okazał się na to obojętnym, chciał atoli
opinie lekarskie z 4 stycznia 1786 r. (ibidem, k. 566–567, 578–588, 605–607); Klemensa Czetwertyńskiego: protokół przesłuchania świadków i formularz pytań z 5 maja, opinia lekarska z 10 maja
1786 r. (AGAD ML IX 32, k. 479–484, 486).
251
AGAD ML IX 133, k. 224.
252
Ibidem.
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Ibidem, k. 226.
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wiedzieć, kto to doniósł, przypisawszy to odgłosow[i] publicznemu, y zapytawszy go, czy
pozwoli zapytać się o tym ludzi Jego, y onych kazać przywołać?, Odpowiedział recte fac,
neminem time259.
Po rozmowie z domniemanym szaleńcem przychodził zatem czas na przesłuchiwanie świadków, przywoływanych — jak widać na przytoczonym przykładzie — za wiedzą i zgodą indagowanego. Zdarzało się, że byli oni wskazywani przez krewnych, którzy
uprzednio wysłali doniesienie. Jan i Aleksander Potworowscy na przykład, którym […]
świadków rzeczy wiadomych wprowadzać, […] zleciliśmy […] punkta czyli zapytania podali, świadków wprowadzili y Inkwizycyę wywiedli, które wywiedzione, przez nas od świadków
przysięgłych wysłuchane, przeczytawszy, roztrząsnąwszy, y one w zapieczętowanym Rotule
do Kancellaryi Wielkiey Koroney przesłać ostrzegłszy260. W omawianym przypadku to
krewni cały czas kontrolują weryfikację stanu zdrowia osoby, o której ubezwłasnowolnienie wcześniej występowali. To dawało szerokie pole do wszelkiego rodzaju nadużyć261, tym bardziej że szczegółowa lista pytań, którą następnie przedstawiano odpytywanym świadkom, była ułożona w ten sposób, że sama z siebie narzucała odpowiedzi.
Do ilustracji niech posłuży przytoczona in extenso lista ośmiu pytań, ułożonych przez
łowczego bełskiego Kajetana Rohozińskiego, przedstawionych 30 stycznia 1788 r. komisarzom badającym stan zdrowia jego brata Jakuba, którzy zapewne następnie odpytali według nich świadków (nie zachował się żaden inny dokument dotyczący tego
przypadku):
1mo Zezna świadek iż upadek z konia ciężki W Jakuba Rohozińskiego […] tak
głowę osłabił stłuczoną że przez lat dwadzieścia pomieszanie rozumu cierpi.
2do Zezna świadek iż tenże W Rohoziński coraz większe cierpiąc osłabienie zmysłów w niezwyczayne wpada manie ludzi bije niebespieczeństwo zdrowia ich zbliża
złośliwe chimery y morderstwa dopełnia.
3tio Zezna świadek iż przez te lat dwadzieścia rządu żadnego w domu je[go] widzieć niemożna, życie nędzne pędzi, rady żadney nie przyimuie, nakoniec pod widoczne niebespieczeństwo życie swoie poddaie iuż to postami kilkudniowemi, iuż to niecierpieniem usługi żadney, a w samotności zamknowszy się w niektórych czasach nagłą
śmierć sobie przyspieszyć zamierza.
4to Zezna świadek iż W Jakub Rohoziński między wielu dziwactwy, bez rządu bez
porządku utrzymując czeladź y domowników gdy się im zeyść przed siebie każe, niezmiernym wrzaskiem iednych iak potem pięców na ognień wieczny odsyła, na drugich
rzucając garki z uryną plugawi bezeceństwem.
5to Zezna świadek iż W Jakub Rohoziński w nacisku częstych manii zwoławszy
lud różnego stanu y rodzaiu sąd ostateczny zapowiada swoją zgubę, że jey nikt widzieć
niebędzie ogłasza pilnujących gania, straży siebie niedopuszcza rzeczy y sprzęty swoie
pod łup y zabór poddaie, a życie swoie mieć ukrucone stara się.
259
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AGAD ML IX 19, k. 583.
Ibidem, k. 584.
Zwraca na to uwagę D. Mazek, Kuratela, s. 148.
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6to Zezna świadek iż krewnych swoich sprowadziwszy postać bydlęcą siebie brać
każe, y kijem onych okłada.
7mo Zezna świadek iż W Jakub Rohoziński od zmieszania zmysłów obrządków
religii swoiey nie zachowuie, o czeladź domowników iak żyć mają żadnego starania
nieczyni spowiedzią y sakramentem ciała y krwie Chrystusowey pogardza, w święta
wielkonocne święcenia Baranka y Chleba zwyczaynego zbrania owszem z tych obrządków szydzi.
8vo Xiążki nabożne gluzuie262, atramentem karty ich polewa, swoie pisma waryackie tworzy y ogłasza, Zbawiciela swego, niezmiernie bluźni synem się Bożym czyni
obrazy Matki Boskiey z brodą maluie xięży kiiem okłada, posty wymyślne ustanawia,
przepisów kościelnych w żadnym artykule niezachowuie263.

Bardzo podobnie wygląda formularz do przesłuchania świadków w sprawie Klemensa Czetwertyńskiego, przygotowany przez jego brata Gabriela: Zezna świadek. Jako
JO Xiążę Klemens Czetwertyński od lat kilku ma zmysły pomieszane, nikogo niecierpi, każdego lży, w posiedzeniach różne dziwactwa wyrabia, suknie z siebie pali, pieniądze rozrzuca
y trwoni, skrypta bez wzięcia summ podpisuje, w podróżach, y na mieyscu ludzi swoich porzuca, kryiomie się od nich wynosi, od ekwipażu swoich odciąga, piechotą różne przebiega
mieysca, w podłości y wszelkie nieprzyzwoitości wdaie się do zarządzania domem, y władania fortuną nie iest zdatny, y w słabości swojey pomieszania zmysłów niemoże już bydź ukurowany264.
Przytoczone teksty to XVIII–wieczne wyobrażenie o szaleńcu w pigułce. Jest tu
niemal wszystko: niegospodarność, upodobanie do samotności, skłonności samobójcze,
gwałtowność, znęcanie się nad chłopstwem, zmuszanie członków rodziny do nietypowych zachowań, wreszcie rozmaite bluźnierstwa, a wszystko to okraszone wyrażeniami
natury ogólnej („chimery”, „podłości y wszelkie nieprzyzwoitości”) i — w pierwszym
z cytowanych źródeł — próbą wyjaśnienia wszystkich symptomów przez doznany 20 lat
wcześniej uraz głowy. Wart podkreślenia jest sposób wyartykułowania pytań (w drugim
przykładzie zredukowanych do jednego zbiorczego pytania), rozpoczynających się formułą zezna świadek265. Odpytywany w ten sposób świadek, nierzadko pochodzący z niższego stanu niż indagujący, a co z tym związane — zależny od rodziny domniemanego
szaleńca (zapewne obecnej przy przesłuchaniu), zazwyczaj po prostu potwierdzał, co
zapisywano jako zgadza się z punktem, concordat, affirmat, affirmat totum bądź recognovit
affirmative ex auditu266; świadek często dodawał od siebie jakieś szczegóły. Członkowie
rodziny formułowali również pytania w przypadku Marcina Stobieckiego (jego matka
Tzn. kreśli.
AGAD ML IX 32, k. 542–543.
264
Ibidem, k. 484.
265
Zob. np. AGAD ML IX 14, k. 142
266
Zob. np. AGAD ML IX 14, k. 80; ibidem, k. 144; AGAD ML IX 19, k. 568, AGAD ML IX 69,
k. 249.
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Salomea)267, Ignacego Hulewicza (jego brat Benedykt)268 i Józefa Grodzickiego (jego
brat Jan Nepomucen)269. Na tym tle wyjątkowe wydają się być „Punkta do examinowania świadków w okoliczności zwaryowanych zmysłów W Rychłowskiego dnia 12. junij
1782. spisane”, które brzmią następująco:
1. Czy zna świadek Wo Rychłowskiego y iak dawno, y czy widział iak się dawniey
sprawował, a iak teraz.
2. Jeżeli świadkowi wiadomo czym się bawi W. Rychłowski iak chodzi, gdzie nocuie, iak ludzi napastuie.
3. Kiedy y iakim sposobem naszedł pałac JO x[ię]cia generała ziem podolskich, co
tam robił, y co tam gadał.
4. Czy słyszał świadek, że W. Rychłowski przegraża się na życie tegoż x[ię]cia
JMci generała y czy był przytym, gdy iadącego na ulicy attakował.
5. Jak się świadkowi zdaią postempki, mowy y obyczaie W. Rychłowskiego, jeżeli
te niepochodzą zwaryowanego umysłu y rozumu270.

Już nawet sama treść przytoczonych punktów — przede wszystkim ich mała szczegółowość — oraz wyraźnie zaznaczona ich forma pytajna wskazują, że nie układał ich
nikt z bliskich Rychłowskiego. Ten fakt ma bardzo duże znaczenie, gdyż pozwalał
świadkom na udzielanie bardziej zróżnicowanych wypowiedzi, co każe współczesnemu
badaczowi uznać je za wiarygodniejsze, niż ma to miejsce w przypadku innych protokołów przesłuchań świadków, którzy musieli po prostu określić, czy z danym stwierdzeniem się zgadzają, czy nie. Nie dysponujemy doniesieniem na Rychłowskiego, ale z treści odpowiedzi można wywioskować, że o ubezwłasnowolnienie go wystąpił
wzmiankowany w pytaniach generał ziem podolskich Kazimierz Adam Czartoryski.
Był on nachodzony przez Rychłowskiego w swojej rezydencji oraz atakowany na warszawskich ulicach, gdyż ów sądził, że złośliwie nie chce mu oddać swojej córki Teresy
za żonę271. Tak stać się nie mogło, gdyż najstarsza córka Czartoryskiego zmarła w wyniku nieszczęśliwego wypadku dwa lata wcześniej. Jak ta sprawa była głośna w ówczesnej
Warszawie, tak pewnie i było z gnębieniem księcia przez Rychłowskiego.
Zasygnalizowana już została obecność świadka, warto więc przyjrzeć się bliżej tej
postaci. Kwerenda wykazała osiem protokołów przesłuchania świadków w okoliczności
zwaryowanych zmysłów272 lub w porządku dochodzenia słabego umysłu273 Stanisława
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Łaszewskiego z 11 kwietnia 1774 r.274, Marcina Stobieckiego z 7 stycznia 1777 r.275,
Ignacego Hulewicza z 29 października 1778 r.276, Kajetana Iwańskiego z 3 marca
1781 r.277, Ignacego Rychłowskiego z 12 czerwca 1782 r.278, Józefa Grodzickiego
z 16 września 1785 r.279, Aleksandra Potworowskiego z ostatniego dnia tego samego
roku280 oraz Klemensa Czetwertyńskiego z 5 maja 1787 r.281 Liczba świadków wahała
się od trzech, czterech (w sprawach Łaszowskiego i Iwańskiego) poprzez sześć do siedmiu (w sprawach Stobieckiego, Rychłowskiego, Grodzickiego i Potworowskiego), by
sięgnąć 12 w przypadku Czetwertyńskiego i 15 — Hulewicza. Niestety, na 59 łącznie
przesłuchanych osób aż o 30 brakuje informacji, kim byli, choć w kilku przypadkach
można się tego domyśleć, np. po typowo chłopskich nazwiskach, jak Jędrzej Janocha282
czy Jan Fornal283. Świadkowie bardzo różnili się między sobą w zależności od rodzaju
sprawy. W przypadku Potworowskiego, osiadłego we wsi Świdnica, zostali przesłuchani przede wszystkim przedstawiciele lokalnej ludności zależnej: miejscowy karczmarz,
trzech sołtysów (świdnicki i z dwóch pobliskich wsi, również należących do Potworowskiego) oraz dwóch służących z dworku. Na okoliczność dochodzenia w sprawie stanu
zdrowia Rychłowskiego, który zakłócał spokój Kazimierza Adama Czartoryskiego
w Warszawie, przesłuchano natomiast trzech szlachciców, lokaja księcia, żołnierza,
który nieraz go aresztował pod oknem Izabelli Czartoryskiej oraz aptekarza, do którego
Rychłowski przychodził, by się żalić na zły stan zdrowia wywołany rzekomym otruciem284. Ciekawy jest przykład Stobieckiego — na sześciu świadków wezwanych przed
komisarzy połowę stanowili członkowie służby jego matki, która układała pytania. Oni
zresztą złożyli najbardziej wyczerpujące zeznania — odpowiedzi jednego z nich, Sylwestra Kozubowskiego, zajęły ponad pięć stron285. Co prawda, ułożenie formularza pytań
i wskazanie świadków w przypadku matki Stobieckiego nie jest równie podejrzane, co
podobna praktyka braci Czetwertyńskiego — ich łatwiej bowiem można by posądzić
o gorliwość w ubezwłasnowolnieniu brata dyktowaną nie tyle troską o jego dobro,
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co o ojcowiznę — jednak trudno jest uznać, że takie dochodzenie gwarantowało, że
nikt nie zostanie niesłusznie ubezwłasnowolniony, czego wymagało prawo z 1638 r.

3.4. Wizerunek szaleńca w zeznaniach świadków
Wypowiedzi świadków pozwalają, po dokonaniu wstępnego szkicu przy okazji analizy doniesień, na zrekonstruowanie pełnego wizerunku XVIII–wiecznego szaleńca.
Jednym z przejawów odejścia od zmysłów, jakie można wyczytać z protokołów przesłuchań jest mówienie od rzeczy. W przypadku Stobieckiego jeden ze świadków słyszał to nie raz
z ust jego, […] iako był w Warszawie, że z Królem JMcią długo gadał, że mu różni panowie
córki swoie daią, że officerów od gwardyi trzech zabił, że ma kommiss werbować ludzi z Saxonii y inne rzeczy, nigdy nie podobne gadał286. Inny przesłuchiwany powiedział po prostu,
że Stobiecki gada co ślina przyniesie do gęby287. Wezwany przed inkwizytorów fryzjer
wspominał, jak raz Grodzicki mówił mi abym potrafił z jego włosów białe zrobić żeby pudru
nie potrzebować288. Z kolei w przypadku Rychłowskiego mamy do czynienia z uporczywym nieprzyjmowaniem do wiadomości faktu, że córka Czartoryskiego nie żyje. Świadek zeznał: Znałem dawniey JP. Rychłowskiego, gdy był w dobrym stanie; przed rokiem zaś
gdy mnie spotkał na ulicy, począł mnie attakować o xiężniczkę Teresę, aby mu xiąże oyciec
dał rezolucyę czy wyda za niego, lub nie, powiedziałem mu, że xiężniczka umarła, ale wierzyć niechciał, mówiąc to kłamstwo, y ztąd zaraz miarkowałem pomięszanie umysłu289.
Zresztą Rychłowski dawał wyraz swojemu szaleństwu nie tylko w mowie, ale i na piśmie. Przesłuchiwany żołnierz regimentu gwardii litewskiej wspominał: list mi podał taki
do xiężn iż go podać nieśmiałem, ile był głupim pismem napełniony290. Niezrozumiałą mowę
można uznać za jeden z tych wyróżników choroby psychicznej, z którymi osoby postronne (np. fryzjer w przypadku Grodzickiego, wojskowy — Rychłowskiego) miały
najczęstszy kontakt. Ciekawe jest zeznanie dotyczące Stobieckiego, bowiem jedną
z typowych figur szaleństwa jest człowiek rojący sobie różnego rodzaju zaszczyty291.
Kolejnym symptomem jest podejmowanie nietypowych działań. W tym przypadku
mamy do czynienia z bogatą różnorodnością zachowań. Obłąkani mogli wydawać
z siebie rozmaite odgłosy, jak np. Iwański, który miewa ciężkie paroxyzmy […] ięczy jak
bydle292, bądź podejmować się nielicujących z powagą aktywności, jak Stobiecki, o którym zeznano, że nayczęstsza zabawa jego kamieni i kijów narzucawszy w sadzawkę, potym
w sukniach wchodzi w sadzawkę y wyrzuca to wszystko nazad293. O szaleństwie mógł też
świadczyć brak dobrego wychowania. Ten sam Stobiecki wino podaiąc wypił wprzód,
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a xiędzu wodę podawał, co było dystrakcyą, bo xiądz czekać musiał pókiey inszego nie przynieśli wina294. Hulewicz przejawiał z kolei nietypowe nawyki żywieniowe, bowiem przez
lat 4. zamiast chleba żyto surowe iada295. Najczęstszym jednak przypadkiem jest ogólna
nadpobudliwość, czasem połączona z powtarzającymi się ucieczkami z własnego miejsca zamieszkania. Grodzicki zatem po nocach chodził po pokoju gadał sam do siebie, rękami rozkładał […] mówił że mu duchy sprowadzam, że z niemi gadam, że mu spać nie daie296,
jak zeznał jeden ze świadków, zaś Łaszewski osobliwie na nowiu miesiąca każdego ucieka
[…] kryie się po lasach y przez kilka tygodni bawiąc, chyba dla pożywienia do wsi poblizskich wychodzi297. U Hulewicza przybrało to formę rodzinnego dramatu, gdyż z niewiadomych przyczyn oddaliwszy żonę od siebie wyprowadził się do lasu y tam chałupkę sobie
wystawił na bezludziu mieszkał w niej przez lat 6 […] y na koniu oklep iezdził we dnie
y w nocy298. W tym zestawieniu najciekawszy wydaje się jednak casus Potworowskiego,
który od lat 5 […] narzekał zawsze na słabość zdrowia, niewyieżdżał y był wcale spokoiny,
dalej przemieniła się ta choroba z odmianą spokoyności w niespokoyność, tak że teraz przez
dzień ieden czyli godzin 24 śpi y spoczywa, a nazajutrz przez drugie godzien 24 jest wcale
niespokoyny y choroby w sobie nieczuie299. Współczesna psychologia zapewne dopatrzyłaby się w tym regularnym rytmie gwałtownej zmiany zachowania syndromu depresyjno–maniakalnego, zresztą w XVIII wieku już zauważono, że schorzenia opisywane jako
mania i melancholia są ze sobą powiązane300. Zeznania dotyczące Potworowskiego są też
świadectwem tego, że znamieniem szaleństwa był upór w nieprzyjmowaniu porad od
innych: choćby mu kto naylepszą dał radę, to ją niesłucha y słuchać zakazuie sam tylko chce
bydź nad innych mądrym y podług jego woli stać się musi, choć to jest częstokroć z naywiększą jego szkodą301
Owo działanie na własną szkodę jest tropem prowadzącym do kolejnego przejawu
szaleństwa, czyli omawianej już przy analizie doniesień niegospodarności. W tej kategorii wyróżnia się Hulewicz, który — w przeciwieństwie do pozostałych — nie cechował się rozrzutnością czy skłonnością do niszczenia własnych zasobów, lecz daleko
posuniętym skąpstwem. Ucierpiała na tym jego małżonka (o której zresztą wiemy, że
później się z nią rozszedł): przez czas mieszkania z żoną żadnego przyzwoitego opatrzenia
iey nie dawał za kawałkiem chleba kazał iey po wsi chodzić y nań zarabiać302. Pozostali to
już typowi marnotrawcy. Łaszewski np. w domu […] gdy iest, cokolwiek ma pod ręką,
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rżnie przerywa y psuie iako to suknie własne boty etc.303, ale wydaje się, że równych sobie
nie miał Czetwertyński, który w ostatnich dniach stycznia na Wołyniu w Starymgrodzie
suknie swoie y innych ludzi pozabierawszy, palić chciał, ale mu niedozwolono304, będąc
jednak w swoim dworku surdut alpakowy w kominek wrzuciwszy spalił, z któ[rego] spalenia cieszył się305. To niszczenie ubrań w czasie zimy w jakiś sposób koresponduje z powszechnym ówcześnie mniemaniu, że człowiek obłąkany ma podwyższoną odporność
na zimno306. Jeden ze świadków sprawy Czetwertyńskiego potwierdził jeszcze jeden
aspekt niegospodarności, tak chętnie podnoszony w doniesianiach: nieroztropne dysponowanie pieniędzmi. Książę bowiem skryptu bez wzię[cia] summ różnym osobom dawał307. Jest rzeczą bardzo charakterystyczną, że poza standardowym zapisem affirmat
w protokołach przesłuchań raczej nie zdarza się, aby będący służącym lub znajomym
zeznający wspomniał coś więcej na ten temat. Był to aspekt zachowania najczęściej
poruszany przez członków rodziny, a więc tych ludzi, którzy mogli na przykładowym
pożyczaniu pieniędzy bez poświadczenia najwięcej stracić. Przejawem niegospodarności było wreszcie doprowadzenie swoim zachowaniem do rozpierzchnięcia się poddanych, co było krótką drogą do ruiny włości. Służący Potworowskiego stwierdził podczas przesłuchania, że ludzie się rozbiegać muszą y już ich pouciekało dosyć, ile już nie jest
do wytrzymania308. Co ich do tego mogło skłonić?
Chorzy psychicznie pojawiający się w zachowanych dokumentach mieli w zwyczaju gnębić swoich poddanych na rozmaite sposoby. Czasem mogło to przybierać formy
komiczne, na przykład Stobiecki na jarmarkach woły osiadać chłopom y przejeżdżać iak
konie każe309. Częściej jednak było to zachowanie bardziej uciążliwe. Tenże Stobiecki
ludzi bez dania przyczyny napastuie goni bije rozpędza310, a Czetwertyński ludzi […] swoich
po miastach y wsiach porzucał, […] z Warszawy […] do domu powracać [pie]chotą musieli311. Dużo wymyślniej swoich poddanych męczył Potworowski, który y grochu, y kaszy gotować im zakazał y chciał mieć, aby tylko z piwa y z chleba polewkę jedli312. Jeden ze
świadków opowiadał komisarzom, że jego pan mieszał różne substancje, po czym się to
często działo, y że sam ludziom roznosił medycynę którą ludzie częstokroć odrzucili313. Drugi
dodawał, że tenże JMP. Potworowski zwykł mówić, że kuruje chorych, krwią Chrystusa
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Pana314. Ten religijny aspekt szaleństwa, na razie tylko zasygnalizowany, zostanie omówiony niżej jako oddzielna kategoria. Gnębienie ludności zależnej mogło też przybierać
bardziej drastyczne formy. I w tym celował Potworowski, który żonie sołtysa chciał odebrać gospodarstwo, y zatym onę do kuny wsadzić, y dopiero za wielkim jey płaczem, od zamknięcia jey w kunie, onę uwolnił315, a ponadto urinę ludziom gwałtem w gardło lać chciał,
tak że ich nią oblał, zimie ludziom po kilka szklanic nayzimnieyszey wody gwałtem w gardło
ponalewał316. Do picia moczu zmuszał również Stobiecki. Służący jego matki przedstawił wstrząsające świadectwo, jak chłopu Sulisowi poddanemu matki swoiey kazał z urynała urynę swoię wypić, co ten chłop uczynić musiał gdy zaś do tego przymuszał mówił mu że
wypi bo to wino gdy się chłop krzywił, bardziej go musił mówiąc że to stare wino, co chłop
musiał wypić, boiąc się większego nieszczęścia317. Najdalej posunął się jednak Potworowski, który pośrednio przyczynił się do śmierci jednego ze swych poddanych: starego
człeka Bratkę zastarzałego w usługach jego krótce przed śmiercią jego tak go pchnął w pokoju, iż padł na ziemię y ciężko się o stołek uderzył, iż odtąd już niezdrowiał, y siny z sobą wziął
do grobu318.
Agresywne zachowanie, które można wydzielić jako kolejny wyróżnik XVIII–
wiecznych chorych umysłowo, dotykało nie tylko ludność im podległą. Jego ofiarą
padali także ludzie postronni, nawet bardzo możni, jak choćby książę Czartoryski i jego
żona napastowani przez Rychłowskiego. Prócz tego, że ów raz plunął mu do karety319,
ograniczał się jednak do pogróżek, co prawda dość drastycznych. I tak mówił w passyi
będąc furyackiey iż to xiąże niesprawiedliwy, aże w pałacu jego byłem skrzywdzony, punkt
honoru delikatny pociąga mnie że albo on albo ja życie stracimy, y póty nie będę uliczony,
póki krwi a daley niekończył bo wpadł w większą furyą […] ochłonąwszy ex furyi znowu
mówił, że gdybym był w dawnieyszym stanie, toby para pistoletów tę rzecz zaspokoiła320.
Część złorzeczeń kierował pod adresem księżnej Czartoryskiej: przed bramą pałacu stoiąc mówił, iż trzeba x[ię]żnie JMci puścić krew zpod ucha a przyidzie do rozumu321. Czetwertyński z kolei do bicia braci porywał się322, a o Grodzickim jeden świadek zeznał, że
się porywa do szpady na ludzi323. Wezwany przez inkwizyorów aptekarz zaznaczał natomiast: nie wiem, czy aby się porywał do szpady na ludzi, tylko przeszedłszy do mnie do apteki […] z laseczką do muru przyskakiwał y fechtował324. Część skarg na agresywne
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zachowanie obłąkanych padło bezpośrednio z ust poszkodowanych: Czetwertyński
świadka w gębę bez przyczyny uderzył325, zaś o Iwańskim wiadomo, że bojeść przy nim
sypiać, gniewa się często bije mnie, cegłą za mną [rzu]ci326. Przemocy podlegały również
rodziny chorych. Szczególnie niebezpieczny dla swych najbliższych wydaje się być Stobiecki, który prócz tego, że raz ogień z komina na pokóy rozrzucił327, stwarzając tym
bezpośrednie zagrożenie dla domowników, to opowiadał matce, że dwór stodoły y wszystkie budynki z waspanią zapalę a siadszy na konia w świat poiadę328. Czasem od tragedii
dzieliło naprawdę niewiele: raz w sam dzień Bożego Narodzenia […] wylawszy na siebie
szklanice piwa porwał się od stołu, chałasy robić poczoł gdy ImP Tomicki chciał mu perswadować dobrym sposobem, porwał się na niego do fuzyi nabitey śrótem grubym ledwo co nie
odwiódł kurka329; kiedy indziej po obiedzie śpiącą na łóżku siostrę swoię ImPannę Alexandre, chciał kamieniem uderzyć w głowę, co by był zrobił y spiącą zabił, gdyby matka nie postrzegła była tego, y nie wyrwała kamienia330. Jednak nawet ona nie mogła się czuć bezpieczna, skoro matce swoiey siedzącey w pokoju, rozpaliwszy kij w kominie do oczu
przytykał331. Potencjalne zagrożenie stwarzał także Łaszewski, który u stryia rodzonego
[…] będąc w domu jego córkę małą utopić mu chciał332.
Lustrzanym odbiciem niebezpieczeństwa, jakie stwarzali obłąkani, była żywiona
przez paru z nich obsesyjna obawa o własne życie. Mogła ona przybierać formę strachu przed otruciem, jak miało to miejsce u Rychłowskiego, który w ustawicznym ma
podeyrzeniu piiaiąc kawę, iż się obawia trucizny lub proszków jakich, które go szalonym
czynią333, a jednemu ze świadków żalił się, że go tak otruli, jak teraz choruie dodaiąc że
nawet wody są potrute dla niego334 oraz u Grodzickiego, o którym aptekarz zeznał, że
lekarstwa żadnego nie zażył, póki ja pierwiey nie wzięłem335. Prócz tego Grodzicki różne
choroby y słabości wmawia w sobie, y mówi że mu oczy ludzkie trucizną zarażone336, a także doznawał swego rodzaju halucynacji, gdyż pokazywał służącym w zwierciadle różne
widowiska y mówił, że ktoś po niego zajeżdża337. Potworowski natomiast za swój stan
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obwiniał swoich poddanych. Jeden z nich zeznał, że zwykł mówić do ludzi, wyście winni temu, że ja choruię338.
Zasygnalizowanym już wcześniej symptomem choroby psychicznej były także różnego rodzaju nietypowe zachowania związane z religijnością. Za warte wzmiankowania
świadkowie uznawali przykłady niedopełniania niektórych powinności związanych
z wiarą, np. regularnej spowiedzi. Jeden z nich zeznał, że Hulewicz przez lat 7. […] tylko
dwa razy spowiadał się, innych zaś czasów nie widziałem go ani w kościele, ani w cerkwi339,
zaś Iwańskiego do spowiedzi nie da się namówić, odpowiadając że mi Pan Bóg wszelką
dyspozycyą zostawił na ziemi340. Jakkolwiek pierwszy z nich może stanowić ciekawy swoją drogą przypadek osoby niereligijnej, co samo w sobie uchodziło w XVIII wieku za
poważne odstępstwo od normy341, to bardziej intrygujący wydaje się być Iwański, ewidentnie mający jakieś rojenia natury religijnej. Jest to przykład efektu ówcześnie stopniowo zanikającego, lecz wciąż obecnego przekonania o nadprzyrodzonej proweniencji
szaleństwa w postaci nabierania o tym przekonania przez samych obłąkanych. Często
przybierało to formę przeświadczenia, że dysponują oni jakimiś szczególnymi poruczeniami bądź po prostu lepiej rozumieją kwestie wiary od innych. Grodzicki na przykład
kateizm dla dzieci skomponował wcale bez sensu342, zaś Potworowski negował prawdomówność kapłanów, gdyż zwykł mówić, kiedy xiądz na ambonie, to mu wierzyć trzeba, ale
jak znidzie z ambony, nikt mu wierzyć nie powinien343. Samodzielnie odprawiał też msze,
do uczestnictwa w których zmuszał poddanych: przy nabożeństwie które ludziom u siebie
w pokoju odprawiał, różne dziwactwa y nieprzystoyne mieszał mowy, w pieśniach słowa
podmieniał, y poprzewracał, a gdy ludzie tak mu nieśpiewali, jak on słowa poprzewracał, to
ich kanalizował344. Prócz tego przeszkadzał w dopełnianiu obrządków religijnych miejscowemu pastorowi, gdyż przed smętarz za trupami jeździł, y krzyczał, iż śpiewający na
mieyscu pastor pomieszany ledwo pieśń mógł dokończyć345.
Ostatnim wreszcie symptomem szaleństwa, jakie da się wyczytać z protokołów, jest
brak wstydu. Część z bohaterów artykułu nie krępowała się rozbierać przy postronnych. Jeden ze świadków powiedział: zastałem ImP. Hulewicza na podwórzu we dnie gołego a od ludzi słyszałem, że tak po wsi iako po lesie chodzi346; inny dodał, że nie tylko goły,
ale y bez botów boso chodzi w zimie347 (a zatem znów pojawia się motyw dużej odporności obłąkanego na zimno). Czetwertyński był widziany, iak nagi w Starymgrodzie po
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pokojach chodził, gadał dziwaczył różnie bez przytomności348, zaś Stobiecki siał zgorszenie,
sygnalizując inklinację kazirodczą: rozebrawszy się nie raz do koszuli wchodzi w łóżko
matki swoiey, przy siostrach, y poleżawszy trochę znowu wstaje349. Niechlubne pierwsze
miejsce w kategorii nieprzyzwoitych zachowań musi jednak przypaść Potworowskiemu, który prócz rozbierania się samemu, żądał tego również od swoich poddanych.
Wykazywał przy tym zainteresowanie stopniem owłosienia męskich torsów. Ludzie musieli z koszuli obnażyć chcąc widzieć czy maią piersi zarosłe włosami, równie że ludzie
z Czerlejówka wioski do Świdnicy należący zimie przed izbą buty y spodnie wyzuć, y bez
spodni y boso w izbie przed nim stanąć musieli350. Kwerenda wykazała też zeznanie świadka, wskazujące, że Potworowskiemu nieobca była również chęć przebierania się w kobiece części garderoby: męszczyznom pod pas obnażyć się kazał przed sobą y sam chodząc
spuszczonemi spodniami po izbie przed wszystkimi obecnemi męszczyznami y kobietami koszulę podnosił, co sam świadek widział, gdy się to stało, y że bez spodni będącemu sobie od
kobiet na nogi pończochy długie powciągać kazał351. Z oburzających ludność zachowań
Potworowskiego warto również wspomnieć o jego chęci rozdzielania małżeństw i kojarzenia nowych (co stanowiło również uchybienie normom religijnym), gdyż jeden ze
świadków od niego samego słyszał, gdy chciał jedney innego męża, a innemu inną dać żonę,
y że z poddanek swych dzieci spłodził352. Wykorzystywanie przez Potworowskiego swej
przewagi nad kobietami wiejskimi jest potwierdzone innymi zeznaniami. Kolejny przesłuchiwany przez inkwizytorów przyznał, że o dwóch kobietach wie, które brzemiennemi
zrobił, jakoż jedney dzicię niedawno umarło y powiedział że kobiecie za to dał 10 dukatów
gdyż to nie jest grzechem, gdy zapłacić może ale gdy się za to nie płaci, tedy to jest grzechem353. Tego typu rozpasanie seksualne również wpisane jest w często spotykaną w literaturze przedmiotu figurę obłąkanego o niepohamowanej żądzy354.
Człowiek chory umysłowo w XVIII wieku to zatem ktoś mówiący od rzeczy, zachowujący się w sposób odbiegający od powszechnie przyjętych norm, niegospodarny,
gnębiący swoich poddanych na wymyślne sposoby i agresywny w stosunku do swego
najbliższego otoczenia, cierpiący na coś, co obecnie nazwalibyśmy manią prześladowczą, podejmujący nietypowe praktyki religijne i nieczujący wstydu. Szczupłość materiału źródłowego sprawia, że może być on co najwyżej przyczynkiem do badań w tym
zakresie, ale ciekawe byłoby przyjrzenie się, może w ramach szerszego zakresu chronologicznego, paraleli między dopatrywaniem się ówcześnie przyczyn szaleństwa w nieumiarkowaniu różnych zachowań i reakcji (np. nadmierne picie i jedzenie lub wpadanie
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w przesadny gniew355) oraz skrajnych działań będących tego szaleństwa przejawem
(np. unikanie wypełniania obowiązków wierzącego przez Hulewicza z jednej strony,
a samodzielnie odprawianie mszy przez Potworowskiego z drugiej; skrajne skąpstwo
Hulewicza i rozrzutność Czetwertyńskiego). Wydaje się, że w oczach ludzi XVIII wieku szaleństwo było powiązane z wszelkimi ekstremami, a stan zdrowia psychicznego —
z umiarkowaniem i równowagą.
Podobnie jak doniesienia, protokoły przesłuchań zdradzają bardzo niewiele przekonań świadków na temat bezpośrednich przyczyn choroby umysłowej. O Łaszewskim
dowiadujemy się, że w bardzo młodym wieku, od służbitey maiącey dozór dzieci kluczami
w głowę uderzony, mowę oraz y rozum utracił356, zaś o Iwańskim od jednego świadka
wiemy, że od lat piętnastu labo dwudziestu […] trunki, wino, gorzałkę miód piwo razem
zbytecznie pijał357, a od innego — że wielką chorobę […] miewa nayczęści z okazyi gniewu,
albo picia358. A zatem wśród przyczyn przesłuchiwani dopatrywali się nadużywania alkoholu oraz ulegania silnym emocjom, co potwierdzałoby tezę o powiązaniu szaleństwa z nadmiarem, oraz urazów głowy, co wskazywałoby na uznanie ciała jako przyczyny niedomagań umysłu.
Pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia wiarygodności zeznań świadków. Czy rzeczywiście chorzy dopuszczali się wszystkich zarzucanych im czynów, tak sugestywnie opisywanych w formularzach pytań? Wątpliwości może budzić fakt, że w żadnym przypadku przy choćby jednym pytaniu nie pada odpowiedź przecząca. Co
najwyżej odnotowywano, że o danej rzeczy świadek nie wie, nie widział bądź nie
umie odpowiedzieć, bo w takowe dni u niego nie przebywał359. Biorąc zatem pod uwagę,
że niemała część spośród zeznających była w jakiś sposób zależna od rodziny chorego (co miało miejsce np. podczas weryfikacji stanu zdrowia Stobieckiego), nie należy oczekiwać od nich rzetelnego trzymania się faktów. Obraz szaleńca, jaki wyłania się z protokołów przesłuchań, to raczej uogólniony wizerunek niż opis zachowań
poszczególnych chorych.

5. Weryfikacja stanu zdrowia: dodatkowe zaświadczenia
Po przesłuchaniu świadków inkwizytorowie zbierali zaświadczenia oraz notatki
z oględzin lekarskich360. Pisane przez sąsiadów zaświadczenia to z reguły zwięzłe teksty, przynoszące czasem dodatkowe informacje, lecz niezagłębiające się w detale. Za
przykład niech posłuży pismo miecznika ostrowskiego Franciszka Święcickiego, sporządzone 7 stycznia 1777 r.: Niżey na podpisie wyrażony daie to moie świadectwo iako
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Zob. passus dotyczący poglądów Ludwika Perzyny na czynniki wiodące do szaleństwa.
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JW. Marcin Stobiecki jest pomieszanych zmysłów która to choroba kilka razy na rok ponawia
się w nim w którey nie tylko w domu różne historye lecz y po rużnych somsieckich dworkach
wyrabia gadaiąc zawsze od rzeczy y aktualnie wariata daiąc znaki, na [****] dla lepszey
wiary y waloru ręką moią własną przy położeniu pieczęci moiey ztwierdzam y podpisuie361;…
oraz zaświadczenie z 3 kwietnia 1790 r., podpisane przez osiem osób, w tym kasztelana
kamińskiego Makarego Gorzeńskiego oraz podsędka kaliskiego Józefa Wachnowskiego: My senatorowie urzędnicy y obywatele województwa kaliskiego niżey wyrażeni z niemałym uczuciem widząc z Naywyższego dopuszczenia JnieWo Pana Michała Grabowskiego
ziomka y obywatela naszego na zmysłach obłąkanego y maiątkiem tudzież osobą swoią rozrządzić y zaradzić niezdolnego, a pragnąc jego niewygodzie upadkowi i wszelkiemu niebezpieczeństwu osób uczynić tamę to sprawiedliwie o jego nieszczęśliwym losie daiemy zaświadczenie y iż szłusznie być może wyznaczona komissya a potym wydana kuratela zapewniamy362.
Zaświadczenia kończą się informacją o miejscu wystawienia, datą i podpisami363.
W zasadzie przypominają one omawiane już doniesienia. Różnią się od nich brakiem
zwrotu do adresata i użyciem formuł w rodzaju „daie świadectwo”; w przypadku zaświadczenia o chorobie Stobieckiego pomocne jest też datowanie — dokument został
sporządzony tego samego dnia, co raport lekarza i protokół z przesłuchania świadków364. Obydwa teksty nie zdradzają jakichkolwiek szczegółowych informacji o nietypowym zachowaniu się danych ludzi: Stobiecki historye […] po rużnych somsieckich
dworkach wyrabia gadaiąc zawsze od rzeczy y aktualnie wariata daiąc znaki365, zaś Grabowskiego opisano jako na zmysłach obłąkanego y maiątkiem tudzież osobą swoią rozrządzić y zaradzić niezdolnego366. Słowa te nie wykraczają poza ogólniki zazwyczaj zawierane już w doniesieniach i odwołują się najwyraźniej do powszechnie przyjętego obrazu
szaleńca, szczegółowo odmalowanego w omawianych już protokołach przesłuchań.
AGAD ML IX 14, k. 70.
AGAD ML IX 32, k. 544.
363
Marginalny przypadek stanowią zaświadczenia trzech sąsiadów Wawrzyńca Marczygłówki (sic!),
zreferowane przez komisarzy padających jego sprawę. Zob. AGAD ML IX 64, k. 336: Przy tey exactiis będący z miasta Osieczny, sławetny Pan Woyciech Stanca miezczanin y ławnik zeznał, iż Wawrzy.
Marczygłowka którego od urodzenia znał, y zna, zupełnego rozumu niemiał, niema i mieć niebędzie.
Oyciec jego własny usilnie starał się, nayprzód do szkoły, potym rzemiosła; na rescie do roli y roboty
naganiał y applikował, który to Wawrzyn Marczygłowka nic z tey nauki nie zyskał, gdy y pacierza dokładnie nieumie.
Pan Wolszleyer obywatel Osieczki świadczy, iż Wawrzyn Marczygłowka, którego już lat 10 zna, zupełnego rozumu niemiał y niema, doniczego się niezda.
Pan Franciszek Lorkowicz urodzony w Osiecznie y mieszkaiący, zeznał iż ten że Pan Wawrzyn Marczygłowka którego od młodości znał y zna, z dopuszczenia Boskiego melancholik nieuk, zmysły jego zwaryowane y doniczego nie zdatne.
364
W przypadku zaświadczenia o obłąkaniu Michała Grabowskiego jest to jedyny dokument jego
dotyczący, jaki autorowi udało się znaleźć.
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Zaświadczenia nie służyły zatem do głębszego zbadania zgodności doniesienia (którym
w obydwu omawianych przypadkach niestety nie dysponujemy) ze stanem faktycznym, lecz zapewne były potrzebne do dodatkowego potwierdzenia zasadności już wszczętej procedury przyznania kurateli. Odwołując się wyłącznie do opinii osób postronnych, stanowiły instrument społecznego wykluczania osób podejrzanych o odejście od
zmysłów. Wyjątkiem od tej reguły są dwa zaświadczenia złożone w sprawie Potworowskiego: prepozyta świdnickiego Jana Rittera367 i miejscowego pastora ewangelickiego
Benjamina Gottloba Andersa368. Obydwa zawierają bowiem wypunktowane występki
Potworowskiego, obejmujące nietypowe praktyki religijne i zakłócanie obydwu duchownym sprawowania obrzędów369.
Ciekawą grupą źródeł są krótkie notatki sporządzone przez lekarzy, których obecność nie była co prawda wskazana przez ustawę z 1638 r., lecz przewidywały ją wszystkie trzy zachowane reskrypty, określające, że komisarze powinni udać się do podejrzanego o szaleństwo assumpto medicinae doctore370. Kwerenda wykazała osiem takich
dokumentów, powstałych w wyniku zbadania siedmiu chorych: Dyzmy Ciechomskiego z 2 sierpnia 1774 r.371, Stobieckiego z 7 stycznia 1777 r.372, Iwańskiego z 3 marca
1781 r.373, Felicjana Konstantyna Szaniawskiego z 30 stycznia 1781 r.374, Rychłowskiego z 13 czerwca 1782 r.375, dwa dotyczące Potworowskiego z 4 stycznia 1785 r.376 oraz
Czetwertyńskiego z 10 maja 1787 r.377. Notatki te różnią się stopniem szczegółowości.
Jan Nepomucen Rittdorf, zbadawszy starostę Małogoszczy Felicjana Konstantyna
Szaniawskiego stwierdził lapidarnie, że uznał go za cierpiącego na jakiś rodzaj nieuleczalnej manii typu melancholiczno–hipochondrycznego z przebłyskami świadomości:
Infra scriptus testor bona fide JMium Felicianum Constantinum Szaniawski capitaneum
małogostensem, morbo hoc (quo laborat) certe insanabili melancholico hypochondriaco ac
temporibus intervallis quasi maniam laborantem agnovi378.

AGAD ML IX 19, k. 605–606.
Ibidem, k. 607.
369
Zob. np. ibidem: Vindicavit sibi ius in domo sua, non tantum ineptas saepe interpretationes Sacrae
Scripturae auditoribus domi permanere coactis proponendi, abusque pecunias quae tantum in templo publico dari solent, ridiculo plane modo colligendi; sed etiam eiusmodi sacra peragendi, quae tantum pastori
legitimo compe[ll]unt, exempli causa sermonem funebram habendi.
370
AGAD ML IX 19, k. 541; ibidem, k. 581; AGAD ML IX 113, k. 4.
371
AGAD ML IX 14, k. 40.
372
Ibidem, k. 147.
373
AGAD ML IX 133, k. 223.
374
AGAD ML IX 64, k. 345; AGAD ML IX 113, k. 16.
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AGAD ML IX 19, k. 548.
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Ibidem, k. 587–588.
377
AGAD ML IX 32, k. 486.
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AGAD ML IX 64, k. 345.
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Jakub Andrychowicz, główny lekarz (SRMstis Archiater379) miasta Starej Warszawy
pokusił się o dłuższą diagnozę: Infrasciptus medicus practicus civitatis residentialis SaeRaeMstis Antiquae Varsaviae presentibus attestor: ad villam Boża Wola nuncupatam condescendisse, visitationis Generosum Dominum Dismam Ciechomski Dapiferidam Poslinensem
[sic!], ubi post serium examen, maximamq investigationem, eundem Generosum ac si a patre per quindecim annos hypochondriacismo laborante, eundem morbum haereditarie acquisivisset [******] a iuventute ip[**] per intervalla temporu in hypochondria morbo interdum usq ad maniacismum [****] extendente affectum fore, et etiam nunc, iam multis
a septimanis, ut referebant fide signi crudeliter vexatum esse adinveni, cuius generosi curationem perfectam, propter proclivitatem recidivae totus practicatae, difficilem arbitror, et in
praemissorum fidem manu propria me subscribo, sigilloq meo munio380.
Z notatki tej wynika, że Dyzma Ciechomski „odziedziczył” hipochondrię po swoim
cierpiącym na nią przez 15 lat ojcu. Choroba ta od czasu do czasu przemienia się
w manię; Andrychowicz wyrokuje, że dotknięty nią cierpi srogo (crudeliter vexatum
esse adinveni) i uznaje leczenie za trudne ze względu na skłonności do nawrotów (curationem perfectam, propter proclivitatem recidivae totus practicatae, difficilem arbitror). Jeśli
przyszłoby w jakiś sposób oceniać opinie lekarskie, to przemawiają one na korzyść całej
procedury weryfikacji słuszności objęcia danej osoby kuratelą. Lekarze de facto robili to
samo, co wyznaczeni do tego zadania komisarze, czyli rozmawiali z domniemanymi
szaleńcami. Swoje obserwacje umieli jednak ubrać w odmienne słownictwo (pojawiają
się określenia takie jak morbus, hypochondria czy mania), a wnioski popierali autorytetem tytułu medicinae doctor. Żadnej z indagowanych przez siebie osób nie uznali za
zdrową na umyśle. Z raportów komisarzy wynika, że ci liczyli się z ich zdaniem381.
Przesłuchawszy już świadków oraz odebrawszy zaświadczenia i opinie lekarskie,
komisarze wydawali — jak można mniemać z daty i lokalizacji spisania raportów — od
razu na miejscu opinię na temat zasadności objęcia danej osoby kuratelą. Dokonywali
przy okazji podsumowania tego, czego udało im się dowiedzieć. W przypadku Potworowskiego ich raport kończy się następująco: A zatym my od J[ego]K[rólewskiej]M[oś]
ci P.[ana] N.[aszego] M.[iłościwego] delegowani inkwizytorowie, stosując się do reskryptu
JKMci po nas żądającego, abyśmy w tym zdanie na[sze] wynurzyli, przeto okoliczności
wszystkie pilnie rozważyws[zy] ponieważ tak z osobistey z urodz.[onym] Alexandrem
z Sienna Potworowskim mianey rozmowie, jakoli tym bardziey z zaprzysiężonych inkwizycyach y zaświadczeń szlach. medycyny doktorów okazuje się, iż tenże urodz. Alexander Potworowski […] od lat 4. lub 5. zachorowawszy, ta jego choroba teraz do tego przyszła stopnia
iż przez jedne godzin 24. spaniem, lub spoczynkiem, bez wszelkiey sposobności samotnego
AGAD ML IX 14, k. 40.
Ibidem.
381
Dość wspomnieć, że powoływali się nań w swoich raportach, np. w przypadku Iwańskiego. Zob.
AGAD ML IX 133, k. 224: „z zeznanych od świadków powieści, tudzież na fundamencie rezolucyi
przytomnego z nami doktora (…) uznaiemy, iż iest w dobrych zmysłach rozumu osłabiony”.
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zaradzenia y rządzenia się sobą lub majątkiem swojm, przepędza, drugie zaś godzin 24
w niespokoyności ze snu zostając, luboby się czasem momentami zdrowy umysł w nim okazać wydawał, więcey jednak nierównie y to teraz ledwo niezawsze jawne dowody pomieszania zmysłów okazuje […]. Więc dla samotnego dobra urodz. Alexandra z Sienna Potworowskiego, zaszłe of familyi jego naypokornieysze dopraszanie się J.K.Mci P.N.M. o naznaczenie
nad nim kuratoryi iż z sprawiedliwych przyczyn zaszło wynaydujemy, y jako ta kuratorya
nad nim koniecznie potrzebna jest, to uznanie nasze, podpisem rąk, y przyciśnieniem pieczęci naszych stwierdzamy382.
Powyższy ustęp, i tak skrócony co najmniej o połowę, jest wyjątkowy pod względem swej dokładności. Komisarze badający sprawę Henniquina nie zużyli równie dużo
atramentu, ale zakończenie ich raportu jest bardzo podobne: My kommissarze do dzieła
ninieyszego delegowani, tak z odpowiedzi tegoż U[rodzoneg]o Piotra Henniquin na wielokrotne, y to przez kilka dni przez nas kommissarzów ponawiane rozmowy y zapytania, niestosownych, owszem wręcz porządkowi myślenia y zapytaniom przeciwnych, iako też z wyprowadzonych y należycie roztrząśnionych inkwizycyi, tudzież z złożonego y tu osobno
przytoczonego przez Imi Panów medycyny doktorów zdania będąc dostatecznie o pomięszanych zmysłach U[rodzoneg]o Piotra Henniquina przeświadczeni, tegoż dopuszczeniem Boskim pomięszanych zupełnie być zmysłów y niezdrowego rozumu uznaiemy383.
W przytoczonym powyżej fragmencie zwraca uwagę odwołanie do ponadnaturalnej proweniencji szaleństwa. W zestawieniu jednak z wyliczonymi działaniami podjętymi, w celu dowiedzenia obłąkania wydaje się to po prostu pustą formułą. A tak,
gwoli porównania, zakończony jest raport dotyczący Grodzickiego: in majorem nostri
convictionem ad expediendam inquisitionem ex testibus iuratoriis fide dignis accessimus, qua
expedita siquidem evidenter patet Mm Josephum Grodzicki sana mente destitutum, persona
sui ac bonis disponendi incapacem esse, […] nos commissariis tam de praesenti statu sufficienter convicti, quam de antiguo simili bene noti impetrandam a Sacra Regia Majestate
super persona suprafati Mgci Jospehi Grodzicki ac bonis ejus in fundamento legis curatelam
arbitramur384.

6. Wydanie aktu kurateli
Zalecając objęcie danej osoby kuratelą (a żaden z sześciu wykazanych przez kwerendę raportów nie kończył się inaczej), inkwizytorzy kończyli weryfikację jej stanu
zdrowia. Spisane i zebrane dokumenty przekazywali do kancelarii królewskiej, a władca wydawał następnie stosowny dokument. Zachowały się dwa: ubezwłasnowolniający
księcia Marcina Radziwiłła z 1748 r.385, wydany jeszcze przez Augusta III Sasa, oraz
podpisany 13 września 1768 r. przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, nakładający
382
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AGAD ML IX 19, k. 585–586.
AGAD ML IX 113, k. 5–6.
AGAD ML IX 69, k. 243.
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kuratelę na starostę liwskiego Aleksandra Karczewskiego386. Reskrypt na księcia Radziwiłła to ściślej mówiąc brudnopis dla tego typu dokumentów, umieszczony pośród
innych wzorcowych pism w księdze kanclerskiej zatytułowanej FORMULARE VARIORUM PRIVILEGIORUM Rescriptorum Literarumque REGIARUM. Nie jest on
długi, dlatego też warto go przytoczyć in extenso:
August Trzeci etc oznaymuiemy etc iż doniesiono nam iest przez panow rady przy boku
naszym będących y inne wiary godne osoby, a osobiscie przez urodzonych poslow ziemskich
z woiewodztw y powiatow na seym teraznieyszy zgromadzonych, iż urodzony xiążę Marcin
Radziwiłł krayczy W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o czyli przez słabość y poalterowanie umysłu, czyli przez niepomiarkowaną zycia licencyą z obowiązku prawa pospolitego wyłamuiąc się, prawa nawet y przykazania Boskie w małey konsyderacyi maiąc, na rozne licencyowany występki, rygor nawet jurisdykcyi sądowych za nic waży, obywatelom W[ielkieg]
o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o rożne bezprawia czyni, a żadną perswazyą etiam z kolligowanego domu swego flexibilis bydź nie może; zabiegaiąc tedy funestis w czas dalszy consequentiis, aby oraz wsławionemu domowi swemu distinatissimis meritis w krolestwie naszym zasłużonemu nie uczynił jacturam, z mocy prawa naszego kuratorow, tak osobie, iako wszystkim
dobrom jego naznaczamy n.n. którzy to praesenti curatoria naznaczeni kuratorowie, zaraz
y nieodwłocznie tegoż urodzonego Marcina xiążęcia Radziwiłła krayczego W[ielkieg]
o X[ięstwa] Litt[ewskieg]o w swoię wziąwszy opiekę y dyspozycyą onego według stanu
godności y kondycyi, in omni attendentia u siebie konserwować, dzieci onego utriusq sexus,
omni meliori modo edukować, do nauk przyzwoitych pilnie applikować, fortunę do swoiey
dyspozycyi odebrawszy, iak naylepiey pro conscientia et aequitate dysponować y utrzymywać, summy iakiekolwiek y zkądkolwiek podnosić, ciężary deportować, w sprawach wszystkich sądzić się, y też sprawy popierać, windykować powinni będą, czego im nikt bronić ani
przeszkadzać nie ma, pod laską naszą. A za doysciem lat dzieci tegoż urodzonego Marcina
xiążęcia Radziwiła, też dobra wszystkie przy odbieraniu zprezentowane, oraz ruchomości
wszelakie, srebro, złoto, kleynoty, skarbce zupełnie z regestrowane, oddać tymże sukcessorom, y kalkulacyą z dobr prowentow y summ uczynić powinni będą; y na to dawszy im ten
nasz list należytey kuratoryi, ręką naszą podpisawszy, pieczęć W[ielkieg]o X[ięstw]a Litt[ewskieg]o przycisnąć rozkazaliśmy387.
Akt objęcia kuratelą Karczewskiego, choć pisany po łacinie, jest skonstruowany
według tego samego wzorca: zaczyna się wyjaśnieniem przyczyny jego nadania (ex testimoniis certarum personarum fide dignarum, ac ex ratione consiliariorum nostrorum intelleximus imbecillitatem mentis prolapsum esse388), następnie wymienia dwóch krewnych
wyznaczonych do roli kuratorów (w przypadku Radziwiłła zachowany tekst pomija ich
nazwiska, zbywając je skrótem „n.n.”), a następnie określa zakres ich uprawnień (Dantes et concedentes praedictis curatoribus in solidum plenam facultatem et potestatem, tam
386
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personam, quam bona ipsius quaevis haereditaria administrandi, eiusdem bona mobilia et
immobilia ubicunque et apud quasiunque personas existentia in suam dispositionem recipiendi, iure si opus fuerit vindicandi, tuendi, defendendi aliaque omnia, et singula munera ac
officia bonos389). W obydwu przypadkach był on bardzo szeroki i oznaczał w praktyce
całkowitą kontrolę nad ubezwłasnowolnionym oraz jego dobrami ruchomymi i nieruchomymi. Dokument nakładał też na kuratorów liczne obowiązki: dbać o objętego
kuratelą, reprezentować go we wszelkich sprawach publicznych, egzekwować od postronnych należne mu pieniądze, zapewnić jego dzieciom wychowanie, a gdy te dorosną — oddać im kontrolę nad majątkiem. Pismo nie precyzowało warunków opieki
nad obłąkanym, a zatem decyzja, czy opiekować się nim w domu, czy też wysłać go do
szpitala, zależała od kuratorów, czyli rodziny. Można się domyślać, że w przypadku
bogatych familii, jak ród Radziwiłłów, opieka nad ubezwłasnowolnionym miała charakter domowy, zaś im rodzina uboższa, tym większe było prawdopodobieństwo, że ów
trafi do szpitala. Nie było to jednak żelazną regułą, gdyż Klemens Czetwertyński jeszcze przed przyjazdem inkwizytorów został umieszczony przez braci w łuckim klasztorze
bonifratrów390.
Objęcie kuratelą nie zawsze odbywało się automatycznie po zakończonym procesie
weryfikacji stanu zdrowia. Szczególnie działo się to w sytuacji, gdy potencjalni kuratorzy nie mogli dojść do porozumienia, co stało się udziałem Gabriela, Marcelego i Wincentego Czetwertyńskich. Po orzeczeniu komisarzy o odejściu od zmysłów ich najmłodszego brata, noszącym datę 10 maja 1787 r.391, najprawdopodobniej pozostawiwszy
go zamkniętego w klasztorze, zaczęli rywalizować między sobą o zarząd nad jego majątkiem. Marceli Czetwertyński wysłał 30 stycznia 1788 r. list (adresując go zapewne do
kanclerza wielkiego koronnego), w którym sprawę przedstawił następująco:
Kiedy dla słabości umysłu xięcia Klemensa Czetwertyńskiego starosty pułtowieckiego
brata mojego naymłodszego w początkach postrzeżenia niemożności substancyą rządzenia
się w Grodzie Winnickim w porządku zyskania reskryptu na kuratelą, ode mnie i braci moich
[*****] xięcia Gabryela y Wincentego zaniesiony został manifest, potym po wypadłym takowym reskrypcie królewskim tak z instancyi moiey, iako y tychże braci moich zmiankowanych, gdy kommissya sprowadzona inkwizycye podług przepisu wyprowadziwszy akt swóy
ukończyła, xiążę Gabryel brat móy, pod niebytność moją w Łucku całe to narzędzie od kommissarzów z czym y moim imieniem zabrawszy, przedsięwziął mimo mnie brata starszego
względem xięcia Klemensa słabego, tentować kancellaryą, aby kuratorya na osobę tylko
onego wyznaczona była, aże tu niezgadzałoby się z reskryptem JoKmci y aktem kommissarzów,
Ibidem, k. 148.
AGAD ML IX 32, k. 478.
391
Ibidem: My kommissarze niżey podpisani z przepissu reskryptu będąc u JW xięcia Klemensa Czetwertyńskiego, u uu xx bonifratrów łuckich stancyą mającego w sposobie z tymże mówienia, y wybadywania się
o słabości, od jak dawnego czasu tąż dotknięty, poznaliśmy wielką słabość umysłu tegoż xięcia Klemensa
Czetwertyńskiego, z dyskursu zaciętego doswiadczalismy błędne prowadzenie, y dokonczenczenie mające,
tak że słabość jego władać substancyą, czyni go wcale niesposobnym.
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ex requisitione wszystkich trzech braci xięcia Klemensa Czetwertyńskiego czyniących,
nadto że są kawałki interessów substancyi między braćmi niepodzieloney, przeto upraszam
łaski JWM Pana Dobrodzieja, gdy prośba teraz zaydzie od xięcia Gabryela Czetwertyńskiego, aby kuratela nie na onego tylko osobę, lecz na wszystkich braci rodzonych, to iest
moją, Xięcia Gabryela y Wincentego Czetwertyńskich braci rodzonych starszych xięcia
Klemensa wyrobiona była, iako y tym końcem uroczyście w Grodzie Winnickim zaniesiony manifest, przyłączyć mam honor. Ponawiam tedy prośby moje znaypowinnieyszym zostając uszanowaniem392.
Sytuacja jest intrygująca: jak wynika z listu jego brata, Gabriel Czetwertyński zabrał komisarzom sporządzone przez nich dokumenty i samodzielnie starał się je przekazać kancelarii królewskiej licząc, że zdoła w ten sposób wyłączyć ich ze sprawowania
opieki nad osobą i dobrami Klemensa (doniesienie składali wszak we trójkę). To pogwałcenie procedury przyczyniło się zapewne do tego, że w osiem miesięcy później reskrypt kurateli był wciąż niewydany. 12 kwietnia 1788 r. Gabriel słał pismo do kancelarii wyjaśniające jego postępowanie:
Inkwizycyie wyprowadzone, w zapieczętowanych rotułach odsyłam, upraszaiąc ażeby
zawdaniem się JW MPana dobrodzieja Nayiaśnieyszy Pan mnie sammego jako w rodzeństwie brata naystarszego za kuratora temuż x[ię]ciu Klemensowi wyznaczyć raczył, y lubo
xiązeta bracia moyi Marcelli y Wincenty Czetwertyńscy czynio zabiegi azeby wraż zemno
byli kuratorami, maiąc w tym takowo okoliczność, postrzegłszy albowiem słabość xiążecia
Klemensa […] rozne skrypta y tranzakcyie ztymże poczynili, obarczaiąc substancyie jego,
azatym gdy byli kuratoromi wraż zemno niebyłbym mocen czynić o krzywde jego y wielu
maiąc kuratorow, zadnego pewnie niemiałby około siebie starania393.
Trudno jest ocenić, który z braci miał rację, wydawać się może, że to najstarszemu
z nich rzeczywiście zależało na dobru Klemensa. Sprawa Czetwertyńskich znika jednak
z przekazów źródłowych, wobec czego autorowi nie udało się ustalić jej zakończenia.
Jest ona jednak jaskrawym przykładem na możliwe korzyści, jakie niosło ze sobą ubezwłasnowolnienie chorego psychicznie członkom jego rodziny.
W przypadku Adama Chłopickiego mamy natomiast do czynienia z nieco inną
sytuacją: kuratela okazała się być dla jego rodziny ciężarem. W dokumencie z 2 września 1786 r. jej członkowie maiąc rozmaite sprawy swoie, tak z powództwa własnego iako
też za pozwania siebie od innych, iedne ciągnące się y rozpoczęte, a drugie dopiero rozpocząć
się maiące, a nie mogąc tychże spraw swoich, dla odległości mieysca y rozmaitych zatrudnień
sami przez się osobiście dopilnować, przeto […] prawdziwych plenipotentów swoich dobieraią […] daiąc tymże moc y władzę zupełną w pomienionych sprawach394. Znamienne, że
Chłopiccy zdecydowali się wyznaczyć pełnomocników do innych, niewymienionych
zresztą w źródle spraw, byleby tylko zachować kontrolę nad swoim ubezwłasnowolnionym
392
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Ibidem, k. 532–33. Zob. ibidem, k. 529.
Ibidem, k. 528.
AGAD ML IX 69, k. 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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 205

11.12.2014 15:26

206

Marcin Czajkowski

krewnym — a zatem także nad jego majątkiem. W obydwu przypadkach — Czetwertyńskiego i Chłopickiego — zza praktyk społecznego wykluczania chorych umysłowo
wyłania się motywacja ekonomiczna.
Bardzo ciekawe jest postępowanie względem Kazimierza Oknińskiego. Po omawianym już w pierwszej części rozdziału doniesieniu Gorzkowskiego, złożonym Komisji Policji Obojga Narodów 7 kwietnia 1792 r., ta nie wszczęła normalnej procedury weryfikacji stanu zdrowia. Jako że w poprzednim roku Okniński przebywał jakiś
czas u bonifratrów, nowe doniesienie wraz z dodatkowym zaświadczeniem i notą
Kołłątaja stały się przyczyną natychmiastowego zamknięcia go w klasztorze, o czym
informuje dokument Komisji z 24 kwietnia: Komissya Pollicyi O[bojga] N.[arodów]
maiąc przed sobą złożone potrzebne informacye od Jw. marszałka w.k. względem osadzenia u bonifratrów u. Kazimierza Oknińskiego […] deklaruie […] nayprzód uż JW marszałek w.k. iako miał słuszne powody osadzić wspomnianego u. Kazimierza Oknińskiego
u bonifratrów, […] powtore iż tenże u. Okniński powinien bydź tamże y nadal zatrzymanym dopoty, dopoki trwać będą przyczyny które Kommissyą do tey decyzyą determinuią395. Recydywa była zatem podstawą do osadzenia domniemanego szaleńca w zamknięciu na mocy decyzji administracyjnej, z pominięciem wystąpienia do króla
o reskrypt i zbadania stanu zdrowia396.
Na marginesie rozważań pozostaje kilka przypadków chorych psychicznie mieszczan. Wzmiankujące ich dokumenty zazwyczaj zbywają ich jednym zdaniem, może
dwoma; cała procedura objęcia ich opieką już od samego początku była odmienna niż
w przypadku przedstawicieli szlachty, bowiem mieszczanom mogło przydarzyć się po
prostu zatrzymanie przez służby policyjne Warszawy. Jedna z licznych notatek z dokumentu Rapport wedle Prawa z Czynności Ekonomicznych Kommissyi Policyi Oboyga Narodów z pierwszego kwartału 1792 r.397 zdradza, że 30 marca przydarzyło się to człowiekowi nazwiskiem Łęcki: Kommissya C[ywilno]–W[ojskowa] Czerska przesłała
przytrzymanego Łęckiego waryata. [Komisja Policji Obojga Narodów] Zleciła go oddać do
Szpitala Bonifratrów opatrzywszy fundusz z kassy miłosierdzia398. 27 kwietnia 1796 r. to
samo spotkało Onufrego Bekiermana, który iako pomieszanie zmysłów maiący został
aresztowany399. Po zatrzymaniu odbywały się zapewne oględziny lekarskie — dysponujemy dwiema wzmiankami z 28 maja 1796 r. o zbadaniu Walentego Borowskiego przez
dwóch lekarzy400; co ciekawe, jeden z nich nosił nazwisko Dziarkowski, a zatem był to
AGAD AKP 210, k. 13.
Trzeba przyznać, że KPON starała się zapewnić Oknińskiemu jak najlepsze warunki zamknięcia.
Zob. ibidem, k. 14: Nadto przełożony [klasztoru] dołoży starania żeby u. Okniński miał wszelkie wygody
tak co do wiktu iako y mieszkania na których niedostatek się użala. Mieszkanie zaś iego ma bydź osobne
y od innych mieszkań oddalone, co wszystko Komissya Policyi z kassy swoiey nadgrodzi klasztorowi.
397
AGAD ML VII 174, k. 468.
398
Ibidem, k. 507v–508.
399
AGAD WE 877, k. 215v.
400
AGAD WE 876, k. 811; AGAD WE 877, k. 240v.
395
396
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zapewne ten sam lekarz, który cztery lata wcześniej wystawił pozytywne świadectwo
Oknińskiemu401. Źródła nie potwierdzają, czy wydanie opinii lekarskiej było niezbędne
do dalszego procedowania ani czy jej treść miała charakter wiążący (choć można przypuszczać, że tak). Departament Policji funkcjonujący po likwidacji Komisji Policji
Obojga Narodów decydował następnie, co z danym człowiekiem zrobić. W sprawie
syna Antoniny Moszyńskiej, która wniosła prośbę o umieszczenie go w szpitalu, jako
ro[zum] pomieszany maiącego zaleca przeło[żo]nemu X.X. bonifratrów, aby syna [Moszyń]skiey do swego szpitalu przyiął, za [nie]go z kassy ubogich co tydzień po złt [***] zapłacone będzie402. Wspomnianego Bekiermana do klasztoru XX. bonifratrów odprowadzić
kazał, y onegoż tamże osadził, za którego zwykła opłata uczyniona będzie403, a co do Borowskiego – Zaleca u[rodzone]mu Mroduskiemu insztygatorowi swemu aby tegoż utciwego
Walentego Borowskiego do szpitala xięży bonifratrów na kuracyą oddał; za którego zwykła
opłata od rządu uczyniona będzie404. Los ubogiego przezwiskiem Kulik został natomiast
przesądzony decyzją: Zalecił sz[anowne]mu Koralewskiemu dozorcy nad ubogimi, aby
u[bogie]go Kulika jako pomieszanie zmysłów cierpiącego, u xięży bonifratrów ulokował, za
którego zwykła opłata uczyniona będzie405. Niestety, dokumenty nie precyzują, co oznacza „zwykła opłata”, a wymieniona we fragmencie poświęconym Moszyńskiemu kwota
jest nieczytelna. Niemniej te drobne wzmianki dotyczące mieszczan są ciekawe, gdyż
pokazują, że niekoniecznie potrzebne było doniesienie, by rozpocząć wobec kogoś procedurę badania stanu zdrowia i osadzenia w szpitalu. W przypadku Bekiermana, Borowskiego, Kulika i Łęckiego została ona wszczęta, jak byśmy to dziś określili, z urzędu.

7. Pobyt w szpitalu
Ubezwłasnowolnienie było kluczowym momentem instytucjonalnej opieki nad
chorymi psychicznie. Po wydaniu aktu kurateli następował wyraźny spadek zainteresowania objętą nią osobą, co znajduje wyraz w małej liczbie zachowanych przekazów jej
dotyczących, które powstałyby później. Bardzo trudno zatem jest zrekonstruować dalszy ciąg wydarzeń dotykających chorych psychicznie, którzy trafiali pod opiekę rodziny
(co z oczywistych względów nie przyczyniało się do powstawania nowych dokumentów) albo do zamkniętej placówki, takiej jak warszawskie szpitale: św. Jana Bożego
i Dzieciątka Jezus (w których, jak to było zasygnalizowane w poprzednim rozdziale, nie
sporządzano żadnych świadectw dotyczących postępowania z chorymi umysłowo).
Niemniej kwerenda wykazała łącznie 35 zapisek dokumentujących, w mniejszym
lub większym stopniu, dalsze losy czterech ubezwłasnowolnionych: Oknińskiego,
401
AGAD AKP 240, k. 24. Szerzej jest to omówione w części tego rozdziału zatytułowanej „Pobyt
w szpitalu”.
402
AGAD WE 876, k. 112v.
403
Ibidem, k. 728.
404
Ibidem, k. 811.
405
AGAD WE 877, k. 214.

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 207

11.12.2014 15:26

208

Marcin Czajkowski

Rychłowskiego, Szaniawskiego i Trojanowskiego; aż 2/3 z nich jest poświęconych temu
pierwszemu.
Kazimierz Okniński od momentu zatrzymania i umieszczenia w klasztorze bonifratrów decyzją Komisji Policji Obojga Narodów znalazł się pod jej bacznym nadzorem.
Urząd ten 24 kwietnia 1792 r. wydał dokument, w którym polecał Sienkiewiczowi intendentowi policyi warsz[awskiemu], aby raz lub dwa razy w każdym tygodniu bywał u  u. Oknińskiego z dyspozycyi Komissyi Policyi w klasztorze x[ię]ży bonifratrów warszawskich, osadzonego refferuiąc się, zawsze w przody do x[ię]dza przełożonego y zeby te zachowywał ostrozności:
1o Zeby się nie wydał iz jest intendentem Komissyi Policyi, 2o Zeby tak wchodził izby go nicht
nie widział oprocz przełożonego, 3o Zeby niby z powodów litości y gorliwości odwiedzaiąc go
wybadywał z niego zdaleka, z kim ma związki iakie ma proiekta dla przeswiadczenia się, czy te
obłąkania jego y zapały z niego samego, czy […] z iakiey namowy406.
Osadzony u bonifratrów pułkownik podlegał zatem regularnej, sekretnej indagacji. Sienkiewicz wywiązywał się z zadania i regularnie go odwiedzał, z czego składał
szczegółowe raporty. Nie pozostawiały one złudzeń co do stanu Oknińskiego; w jednym z nich, datowanym na 12 maja tego samego roku, intendent relacjonował: Poszedłem do u. Oknińskiego […], a przywitawszy się z nim słuchałem iego żalu — który przede
mną opowiadał w sposób takowy — iest człowiek nieszczęśliwy po raz trzeci — przez niegodziwą żonę, tu czadzony przez bonifratrów, cierpię więzienie straszne obłożony trupami,
waryatami którzy dzień i noc krzyczą, spać nie daią — z drugiey strony chorzy na korytarzu — iedni stękaią, drudzy konaią — proś WPan JW marszałka i W. policyi — abym był
uwolniony. Ja się pogodzę z żoną — żeby się tylko wyspowiadała i żałowała iak iawno
grzesznica — czego ode mnie chcą — a neminem captivabimus nisi iure dictum — szlachic
jestem — wariatem mię robią — śmierć przedemną. Tego wszystkiego, i tym podobnego
dyskursu, i płaczu iego nasłuchawszy się toż narzekania przez trzy godzin cierpliwie, nie
znalazłem nic stosownego, gdyż tak gada, że się iedno drugiego nie trzyma — wiele zaczyna,
nic zgoła nie kończy. Przeto żartuiąc i prędkiego wyjścia czyniąc nadzieię z więzienia, dawszy
mu słowo, iż będę wkrótce u niego wyszedłem z klasztoru407.
Nie wszystkie jednak wizyty u Oknińskiego skłaniały do widzenia w nim chorego
psychicznie. 20 czerwca 1792 r. zbadał go lekarz Hiacynt Dziarkowski, który zawarł
w swej opinii następującą ocenę: Po trzykrotney i długiey rozmowie żadnego zmysłów pomieszania teraz w nim nie upatruie, naturalny atoli onego temperament melancholiczno–
choleryczny z znaków naypewnieyszych, y ze wszystkich działań (actiones) temperamentowi
pomienionemu właściwych dostatecznie poznałem. Któren to temperament że iest z czułością
nerwów połączony, iako z essencyonalnym charakterem temperamentu, a takowa czułość
zbyteczna zawsze z okazyów przypadkowych, iakoto: alteraciów z użycia trunków, y tym
podobnych okoliczności, z odeyściem nawet przytomności takowe subiecta do wszelkich

406
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AGAD AKP 210, k. 14–15.
AGAD AKP 240, k. 12v.
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zdrożności skłonniejszemu czynić zwykła, co iuż wielorakie y okropne nawet doświadczenia
potwierdzały408.
Jest to niezwykłe świadectwo, bowiem jego autor dopatruje się w pułkowniku osoby o mieszanym — zdradzającym cechy melancholika i choleryka — temperamencie
i w związku z tym łatwo podatnym na wzburzenie wywołane na przykład nadmiernym
spożyciem alkoholu, ale nie uznaje tego za znamiona szaleństwa. Była to jedyna z zachowanych notatek lekarskich, które nie zawierały stwierdzenia choroby psychicznej.
Podobnie do Dziarkowskiego stan zdrowia Oknińskiego ocenili komisarze, wystawiwszy mu dobre świadectwo w spisanym dwa dni później raporcie: Wielorakie z nim rozmowy końcem doyścia z nich o istotnym obłąkaniu i pomieszaniu zmysłów iego czyniliśmy,
lecz porządek zachowany w mowie i stosowne a z rozsądkiem zdrowym zgadzaiące się odpowiedzi na pytania przekonywać nas nie mogły, o wyraźnym pod ów czas obłąkaniu zmysłów
jego. Wielebni także bonifratrzy od nas badani zatwierdzali, iż nic takowego od czasu ostatniego umieszczenia go w tym klasztorze na nim nie postrzegali, coby umysłu słabość czyli
obłąkanie znaczyć miało prócz skłonności naturalney za podaną okazyą, a mianowicie przez
użycie trunków do urządzenia iakiey nie przyzwoitości409.
Przyczyny jego uprzedniego zachowania, które tak bardzo przeszkadzało Franciszkowi Gorzkowskiemu i Janowi Fournaise’owi, upatrywali w nieudanym życiu małżeńskim, pisząc: dla tego na wolności będąc niektóre przykrości własney małżonce wyrządził, że
jey postępki i obeyścia się dotkliwey go pobudzić miały passyi, rozważaiąc, niniejsze zdanie
nasze daiemy: iż urodzony Kazimierz Okniński z postępków dawniey inkwizycyami obiętych,
na zmysłach i rozumie znaydować się, a po wyiściu z klasztoru wielebnych oyców bonifratrów niektóre z passyi i tkliwości nieumiarkowaney, mianowicie w mieszkaniu własney małżonki dopełnić mógł nieprzyzwoitości, teraz zaś lubo przy dobrych zmysłach i spokoynym
z przyczyny nie używania trunków, oraz oddalenia się od pobudek humory iego poruszaiących być się okazuie410.
Przytoczone wyżej fragmenty dokumentów dowodzą, że kogoś, kto już około pół
roku wcześniej przechodził całą procedurę weryfikacji stanu zdrowia — z osadzeniem
w szpitalu włącznie — po złożeniu nań kolejnego doniesienia poddawano go jej ponownie. Znów został zatrzymany u bonifratrów (na mocy administracyjnej decyzji
przewodniczącego Komisji Policji Obojga Narodów), znów poddano go indagacji inkwizytorów i towarzyszącego im lekarza. Wszyscy oni uznali Oknińskiego za zdrowego,
toteż tym większe zaskoczenie wywołuje kolejna seria dokumentów, która zdradza, że
kłopotliwy pułkownik nie został wypuszczony na wolność: 2 sierpnia, wypiłowawszy
kratę w celi swego mieszkania411, uciekł. Komisja Policji Obojga Narodów wydała natychmiast odezwę, w której uprasza JW Gorzewskiego g[enera]ła leytnanta przy boku JKMci
408
409
410
411

Ibidem, k. 24.
Ibidem, k. 22.
Ibidem, k. 22v–23.
AGAD AKP 210, k. 39.
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aby natychmiast wyiednać raczył od N. Pana do gwardyow y pułkow JKMci ordynanse,
a zaś do Jw. Lubowickiego g[enera]ła leytnanta garnizonem warszawskim komenderuiącego, aby natychmiast wydać raczył ordynanse do poszukiwania, przytrzymania y do prezyduiącego w Komisyi Policyi dostawienia tegoż zbiegłego412. Intendenci Komisji pojawili się
w klasztorze i dokonali gruntownej inspekcji413; zbieg ani myślał się ukrywać, toteż
śledztwo doprowadziło już 4 sierpnia do jego ujęcia414. Sześć dni później komisja zdecydowała o jego dalszych losach: Komissya Policyi O[bojga]N.[arodów] przeczytawszy
y roztrząsnowszy powtorną indagacyą z całego życia u. Oknińskiego, […] tudziesz wyięte
autentycznie z kancellaryi mnieyszey koronney zdanie wyznaczonych reskryptem królewskim kommisarzów o stanie zdrowia y zmysłów u. Oknińskiego, zaświadczenie o tychże JP.
Jacka Dziarkowskiego doktora medycyny metrykę ślubow malzenskich u. Oknińskiego, temi
dowodami przekonała się, że w teraźnieyszych zwłaszcza okolicznościach, nie może wypuszczać u. Oknińskiego, dopóki mu nie obmyśli pewnego iakiego do życia sposobu w mieyscu
oddalonym od Warszawy. Przeświadczaiąc się oraz temiż dowodami że niemasz dla niego
mieysca w innych klasztorach lepszego iak u xx. bonifratrów, dla zabespieczenia więc tak
tego mieysca iako y wygód wszelkich obliguie komisarza swego […], aby kazał mieszkanie
u. Oknińskiego wyreparować, żeby o wszelkie dla niego wygody zawarł kontrakt z klasztorem y żeby obrachował, wiele są dotąd za nie klasztorowi należy, a Kommissya to wszystko
z kassy swoiey extraordynaryjney zapłacić rozkaże415.
Trzeba przyznać, że zadbano o komfort Oknińskiego. Zawarty 16 sierpnia kontrakt
między Komisją Policji Obojga Narodów a prowincjałem warszawskiego zakonu bonifratrów ojcem Hermenegildem Paprockim uwzględniał m.in. warunki żywienia osadzonego, z zastrzeżeniem, by nie dawano mu alkoholu z wyjątkiem okazjonalnego kieliszka wina416. Komisja zadeklarowała także pokrycie kosztu robót ciesielskich
Ibidem.
AGAD AKP 240, k. 16–17: Uskuteczniaiąc przes. Komisyi dyspozycyą, niżey wyrażeni, wspólnie
w konwencie oo. bonifratrów byliśmy a to w celu examinowania ucieczki y sposobnioney przez urodz.
Oknińskiego dopuszczoney. Widzieliśmy w kracie okna celi przez tegoż ur. Oknińskiego mieszkaney pręt żelazny czyli sztybor upiłowany, większą częścią, a w reszcie dołamany chustkami podwiązany aby się tenże
pręt nieopuszczał. […] Potym poszliśmy do parkanu który nam był pokazany naprawny luz znać było
w którym mieyscu y iak był pierwey zepsuty. […] Ur. Oknińskiego, który za Parkanem na sąsiedzką Rynnę
dostawszy, miał po niey aż na Ulicę wymknąć się. […] Byliśmy potym na mieszkaniu urodz. Oknińskiey […]
na ulicy Nowomieyskiey utrzymuiącey lecz ta pewnie tak iak o ucieczce męża niewiedziała tak wiadomością
o niey przerażona z strachu y boiaźni iego powrotu ledwie nie umiera, dla tey biedney kobiety, potrzebaby
wielkiego bespieczeństwa bo y z opuszczonego życia y ze strachu, wiele może na sobie doznać przykrości.
414
AGAD AKP 210, k. 41.
415
Ibidem, k. 44.
416
AGAD AKP 240, k. 25: Komissya Policyi ON. z przyczyn sobie wiadomych mając oddanego Jw. Pana
Kazimierza Oknińskiego w klasztorze ww. oo. boniffratrów umieścić onego dyskursowała dla którego stancyą wygodną, z piecem jedną, z drugą dla posługi niemu oraz stół przystoyny […] Z rana o godzinie ósmej
kawa codziennie dla tegoż JmPana Oknińskiego z bułeczką pszenną, chleba podług woli onego dawana
zostanie, na obiad zaś potraw cztery dobrze y czysto ugotowanych, a na kolacyą potraw trzy każdego dnia
412
413
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i ślusarskich w wysokości 446 złotych417. Zaangażowanie niemałych sił policyjnych,
w celu odnalezienia Oknińskiego oraz przeznaczenie na opiekę nad nim pewnych nakładów finansowych, a nawet sam fakt wyprodukowania przez Komisję tak dużej liczby
szczegółowo wszystko relacjonujących dokumentów, przy jednoczesnym milczeniu
źródeł na temat innych ubezwłasnowolnionych, budzi niemałe zdziwienie. Sprawę wyjaśnia Andrzej Zahorski: Kazimierz Okniński, pijak i awanturnik, był zamieszany
w nieudaną próbę porwania Stanisława Augusta Poniatowskiego, która miała miejsce
w 1771 r. W symulowanym szaleństwie mógł szukać ratunku przed sprawiedliwością418.
Otoczenie go specjalną opieką mogło być związane z chęcią gruntownego sprawdzenia, czy aby nie stanowi on rzeczywistego niebezpieczeństwa. Niestety, Okniński znika
z zachowanych przekazów źródłowych, więc pozostaje zagadką, czy mu się udało, czy
nie, niemniej cóż to za intrygujący przypadek, gdy ktoś dąży do uznania siebie za nadającego się do zniewolenia, by w istocie — gorszego zniewolenia uniknąć. Symulowane
szaleństwo niedoszłego porywacza stanowi także dowód na to, że w XVIII–wiecznym
społeczeństwie polskim wizerunek szaleńca — zrekonstruowany w artykule przy okazji
analizy protokołów przesłuchań świadków — był ustalony i dobrze rozpoznawalny.

8. Możliwość cofnięcia kurateli
Ubezwłasnowolnienie nie było nieodwracalne. Jak się wydaje, nie regulowały tego
żadne przepisy, ale po jakimś czasie można było się zwrócić o wydanie reskryptu zdejmującego kuratelę. Właściwie można było to wywieść z treści ustawy z 1638 r. określającej, że akt ten może być wydany tylko na człowieka o pomieszanych zmysłach: Kuratorye z Kancellaryi naszych na mente captos […] będą wydawane419. Dobrym przykładem
starań o anulowanie kurateli jest siedem napisanych od 8 kwietnia do 19 maja 1784 r.
zaświadczeń różnych osób poręczających za stan zdrowia Ignacego Rychłowskiego420,
a więc niemal dwa lata po powstaniu raportu deputatów badających jego sprawę, co
zapewne zakończyło się wydaniem nań przez króla odpowiedniego aktu. Paweł Białostocki 12 maja pisał na przykład, że na zadanie JW. ichmość kommissarzów inaczey tylko
rozumu iest doskonałego na to bym przysiogł, day Boże mnie samemu tę przytomność421, zaś
dzień później ksiądz Antoni Drohojewski zaświadczał: nigdy żadney słabości pomieszanych
mięsnego dawanych będzie, w postne zaś dwie […] Pióro ordynaryjne z potrzeby co dzień a czasem y wina
kieliszek atoli bez zbytku, czego przewielebny xiądz przeor warszawski przestrzegać obowiązuie się. Innych
zapalających trunków nie tylko dawać nie dozwoli, ale oraz całemu zgromadzeniu swojemu mocą posłuszeństwa ś[więtego] zakaże, aby pod żadnym pozorem trunki zapalające dawane niebyły.
417
AGAD AKP 210, k. 48.
418
A. Zahorski, op., cit., s. 218–219. Zob. R. Porter, op. cit., s. 85–85.
419
VL, t. 3, s. 452. Zob. uwagę komisarzy przy okazji pierwszego badania sprawy Oknińskiego,
AGAD AKP 240, k. 5–5v: Kuratele dla ludzi prawdziwie utraconego rozumu y zmysłów, według prawa
rozrządzenia następować powinny.
420
AGAD ML IX 19, k. 549–556.
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Ibidem, k. 551.
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zmysłów w nim nie widzieliśmy, ani nawet podobieństwa do niey, chociaż z nim przez dziesięć blisko miesięcy obcowali, różne zabawy y dyskursa mieli422. Nawiązanie przez Białostockiego do pytania zadanego przez komisarzy świadczy o tym, że w dwa lata po ubezwłasnowolnieniu Rychłowski przechodził ponownie procedurę weryfikacji stanu
zdrowia, być może w wyniku wszczęcia dochodzenia mającego dowieść, czy jest on już
zdolny do samodzielnego decydowania o sobie. Kto jednak mógł ją zainicjować?
W tym przypadku na pewno nie Aleksandra Ogińska, która co prawda pisała w liście,
najprawdopodobniej kierowanym do kanclerza wielkiego koronnego: winną być się
czuię powtórzyć JWWMPanu dobrodzieiowi podziękowania za łaski, które temuż JPu Rychłowskiemu świadczyć raczyłeś. O iednę ieszcze prosić za nim odważam się, abyś uwolnienia od kurateli iak nayrychley chciał wyiednać reskrypt423, ale miało to miejsce 13 maja
1784 r., a więc z pewnością już po wszczęciu dochodzenia, skoro pierwsze zaświadczenia pochodzą z początku kwietnia.
Trochę światła na kwestię rozpoczęcia ponownego badania może rzucić dokument
z 6 kwietnia 1796 r., dotyczący innej, też już znanej nam postaci: Memoryał Wo Jana
Trojanowskiego podany rezolwuiąc, zaniósł rekwizycyą swoią tak do JPana Dziarkowskiego
doktora, jakoteż do przełożonego xięży bonifratrów warszawskich, iżby na pismie dali zaświadczenia czyli W. Trojanowski jest zmysłów zupełnych lub nie, y oneż na piśmie złożyli424.
W tym przypadku też minęły niemal równo dwa lata — 9 kwietnia 1794 r. doniesienie
na swojego syna złożyła Anna Trojanowska. Tym razem jednak to sam osadzony u warszawskich bonifratrów (czego i również jak w przypadku Rychłowskiego należy się domyślać z treści późniejszych źródeł, gdyż sam reskrypt nie zachował się) wystąpił o cofnięcie kurateli, co spowodowało wszczęcie postępowania, z wezwaniem lekarza (nota
bene znów Dziarkowskiego, który badał i Oknińskiego, i Borowskiego) włącznie. Memoriał ten nie spełnił jednak pokładanych w nim przez zainteresowanego nadziei, gdyż
z 22 kwietnia pochodzi zapiska zdradzająca, że gdy familia do tegoż klasztoru onegoż oddawszy, na uwolnienie jego nie zezwala, a zaświadczenia tak przez JmP. Dziarkowskiego
medycyny doktora, iako też przez Wo Jx. Paprockiego przełożonego tegoż zakonu dane przekonywają, że tenże W Troianowski za wypuszczeniem na wolność sobie samemu y komu
innemu szkodliwy bydź może, zatym deklaruie iż na mieyscu swym do którego familia onegoż
oddała zostawać ma425.
Więcej szczęścia miał Felicjan Konstanty Szaniawski. Ponownie upływ mniej więcej dwóch lat (wydanie reskryptu odbyło się, o czym wiadomo ze znacznie późniejszego
dokumentu, 10 lutego 1781 r., zaś komisarze rewidujący jego zasadność działali na
mocy królewskiego aktu z 6 grudnia 1783 r.426) zdaje się sugerować, że zapewne taki
422
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424
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Ibidem, k. 554.
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okres musiał minąć przed podjęciem starań o cofnięcie kurateli. Tym razem inicjatorem był syn Szaniawskiego, Stanisław. W niedatowanym liście, napisanym bezpośrednio do króla, zapewne niedługo przed 6 grudnia 1783 r., pisał: Lat dwa kurateli skończoney w których użyte ku polepszeniu stanu zdrowia oyca moiego sposoby tyle skutkowały iż
z niemałym ukontentowaniem odbieram wiadomości od ImPani Ossoliński ciotki moiey starunkiem zdrowia brata swoiego a oyca mego zatrudniaiącey się, iż ustąpiwszy słabość pierwsze przywrócone zdrowie sposobnym czyni oyca moiego zarządzenia sobą y maiątkiem. Pragnąc przeto w takowym stanie jako nayrychley widzieć oyca, tą wiadomością upewniony
ośmielam się zanieść proźby moie do Majestatu Waszey Kiey Msci abyś w porządku zasiągnienia upewniaiącey o sytuacyi zdrowia w kurateli będącego wiadomości potrzebny na
kommissyą reskrypt podpisać raczył427.
Król przychylił się do prośby i wydał stosowny dokument. Jako ślad działania komisarzy zachowała się krótka nota towarzyszącego im lekarza z 9 stycznia 1784 r.: Ego
infra scriptus cum magnificis commissariis a Sacrae Regiae Majestate delegantis magnificum
Felicianum Constantinum Szaniawski capitaneum małagostensem visitans post diuturnum
cum eodem colloqium observationesq exactissimas factas reperavi et agnovi eundem plena
animi et mentis sanitate gaudere, proinde hisce attestor quod supra dictus magnificus Szaniawski sit mentis et animi compos rectaq ratione428. Medyk, przeprowadziwszy z Szaniawskim rozmowę i dokładne oględziny (colloqium observationesq exactissimas), uznał go za
cieszącego się pełnią zdrowia „na duszy i umyśle” (agnovi eundem plena animi et mentis
sanitate gaudere). Zwieńczeniem starania Stanisława Szaniawskiego o uwolnienie ojca
od kurateli był królewski dokument opatrzony nagłówkiem Rescriptum SaeRaeMttis
quo curatela super generoso Constantino Szaniawski capitaneum małagostensem obtenda
revocaur, będący unikalnym reskryptem cofającym kuratelę: Stanislaus Augustus etc.
significamus [****] emanatum fuisse ex cancellaria regni majore praecedentibus inquisitionibus instrumentum curatelae super generoso Constantino Szaniawski capitaneum małagostensem imbecillitate mentis protunc laborante in personas magnificorum Josephi Ossoliński
Podlachiae Andreae Mokronowski Masoviae palatinum, et Joannis Piegłowski castellanidae
Sł[***]censis de data illius Varsaviae die 10. Mensis februarii anno domini 1781. Cum
autem ad petitionem proximiorum consanguineorum ejusdem generosi Constantini Szaniawski rescripto nostro die 6ta mensis Xbris anno immediate elapso 1783 certos generosos commisarios nostros ad indagandum utrum separatus generosus Constantinus Szaniawski ad
praesens sit compos mentis deputaveramus. Et quoniam dicti generosi commisarii una cum
medicinae doctore instrumento suo in bonis villae Kutko in [****] Sandomierz et disctrictu
Vislicensi [***] die 9na januarii anno praesenti 1784 datuato et ad cancellariam regni nostri remisso, eundem generosum Constantinum Szaniawski capitaneum małagostensem
agnoverunt mentis compotem esse; idcirco dictum instrumentum curatelae superius de data
expressum revocandum esse duximus proutquidem per praesentes revocamus, mandantes
427
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praefatis magnificis et generosis curatoribus tum Michaeli Ossoliński seorsivo instrumento
pro curatore addito ut manus hoc curatorum deponant, dictoqui generoso Constantino Szaniawski capitaneo małagostensi uti pristinae rectaque sanitati restituto liberam sui dispositionem permittant429.
Dokument powoływał się najpierw na reskrypt nakładający kuratelę, następnie
zaznaczał, że procedura sprawdzania, czy można ją cofnąć, została wszczęta z inicjatywy rodziny (ad petitionem proximiorum consanguineorum) oraz relacjonował, że komisarze uznali Szaniawskiego za zdrowego na umyśle (agnoverunt mentis compotem esse);
w myśl tekstu król nakazywał odwołanie kurateli (dictum instrumentum curatelae […]
revocamus). Jest to jedyny przypadek wykazany przez kwerendę, który zakończył się
cofnięciem tego aktu i odzyskaniem przez uprzednio ubezwłasnowolnionego pełni władzy nad samym sobą. Znamienne, że stało się tak na prośbę członka rodziny Szaniawskiego, podczas gdy występujący o to samo osobiście (i wbrew woli krewnych) Trojanowski spotkał się z odmową430.

IV. WNIOSKI KOŃCOWE
Dorota Mazek zwraca uwagę na to, że w porównaniu do dużej dynamiki przemian
w Europie Zachodniej, podejście do szaleńców w pierwszej Rzeczypospolitej wydaje się
być dużo bardziej stabilne431. Przez ponad półtora wieku proces nadawania kurateli
miał oparcie w lapidarnie sformułowanej ustawie, której luki (na przykład w kwestii
liczby doniesień niezbędnej do wszczęcia procedury lub obecności lekarza podczas weryfikacji stanu zdrowia) konsekwentnie wypełniała praktyka. Nie wystarczyło, jak
w przypadku Francji, pojedyncze doniesienie, lecz były potrzebne zapewne co najmniej
dwa. Wszczynanie całej procedury z urzędu wydaje się być zjawiskiem marginalnym,
dotyczącym przejawiających objawy obłąkania ubogich, aresztowanych przez służby
policyjne. Wreszcie ubezwłasnowolnieni z rzadka byli umieszczani w miejscach odosobnienia, częściej pozostając pod opieką rodziny. Mniejszej wagi przyczyną wydaje
się brak odpowiednika paryskiego szpitala generalnego, mimo dwukrotnie podejmowanej próby (w 1758 i 1761 r.) uczynienia nim warszawskiego Szpitala Dzieciątka
Ibidem, k. 9–10. Zob. ibidem, k. 7–8: to kopia tegoż dokumentu z wykreślonymi nazwiskami
i nazwami miejscowymi, przepisana znacznie czytelniejszym pismem. Czyżby reskrypt zdejmujący
kuratelę z Szaniawskiego miał posłużyć jako wzór dla późniejszych dokumentów, tak jak to było
w przypadku dokumentu ubezwłasnowolniającego księcia Radziwiłła?
430
Byłoby to zgodne z przemyśleniami Foucaulta na temat praktyki podziału i odrzucania jako metody kontroli dyskursu: jeśli ktoś już raz został uznany za szalonego, nieważne, co by powiedział,
byłaby to mowa szaleńca, a zatem jego słowa będą odrzucane. Zob. M. Foucault, Porządek dyskursu.
Wykład inauguracyjny wygłoszony w Collège de France, przeł. M. Kozłowski, Gdańsk 2002, s. 8–9;
temu zagadnieniu jest zresztą poświęcona cała Historia szaleństwa w dobie klasycyzmu.
431
D. Mazek, Kuratela, s. 149.
429
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Jezus. Za fiaskiem przedsięwzięcia może przemawiać fakt, że w objętych kwerendą
przekazach źródłowych ani razu nie pojawia się informacja, żeby człowiek uznany za
chorego psychicznie trafił do tej placówki. Wszyscy kierowani byli do klasztoru bonifratrów i prowadzonego przez nich Szpitala św. Jana Bożego. Jest to jednak wnioskowanie ex silencio.
Ze sposobu układania listy pytań do świadków podczas weryfikacji stanu zdrowia,
doboru samych przesłuchiwanych, a także z decyzji dotyczących wycofania nadanej
uprzednio kurateli wynika, że cały proces dążący do ubezwłasnowolnienia był podporządkowany woli rodziny. Familia była też instytucją, która pomimo zaangażowania
agend państwowych w sprawy dotyczące chorego umysłowo, sprawowała nad nim
opiekę: na 37 przypadków wykazanych przez kwerendę jedynie w siedmiu dysponujemy potwierdzeniem źródłowym, że chory trafił do zamkniętej placówki, z czego w pięciu z nich rodzina w ogóle nie była zaangażowana — możliwe, że jej po prostu nie było.
Do bonifratrów swojego krewnego odesłali bracia Klemensa Czetwertyńskiego i matka Jana Trojanowskiego. Pozostałe pięć przypadków to Kazimierz Okniński, w zamknięcie którego jego żona w ogóle nie była zaangażowana, oraz mieszczanie: Onufry
Bekierman, Walenty Borowski, ubogi432 Kulik i waryat433 Łęcki.
Trudno jest uznać prowadzone przez komisarzy dochodzenie wraz z badaniem dokonywanym przez lekarza za przejaw wysokiej świadomości istoty choroby psychicznej.
Stanowiło ono raczej świadectwo dużej rozpoznawalności figury szaleńca wśród indagowanych osób — w ich zeznaniach bardzo często pojawiają się wzmianki o znakach
waryacyi434 czy wyrażenia w rodzaju od lat kilku formalnie waryiuie435 lub zmysły jego
zwaryowane436 — oraz prawne usankcjonowanie dawno przyjętego modelu opieki domowej nad osobą nie będącą w stanie zadbać ani o siebie, ani o swój majątek437.
Odmienna niż na Zachodzie wydaje się również skala zjawiska. Podczas gdy w ciągu kilku miesięcy od momentu powołania w 1656 r. paryskiego szpitala generalnego
w jego murach został zamknięty co setny mieszkaniec stolicy438, procedura formalnego
ubezwłasnowolnienia w Polsce wydaje się być stosowana niezmiernie rzadko. Mechanizm społecznego wykluczania osób chorych psychicznie był uruchamiany tylko
w ostateczności. Świadczyć o tym mogą pojawiające się w niektórych przypadkach
informacje na temat czasu, jaki musiał minąć od momentu zauważenia przez rodzinę
pierwszych oznak szaleństwa do złożenia doniesienia. Nietypowe zachowanie Aleksandra Potworowskiego było tolerowane przez cztery do pięciu lat439, ale zdarzało się
432
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AGAD WE 877, k. 214.
AGAD ML VII 174, k. 507v.
AGAD ML IX 14, k. 85v. To o Marcinie Stobieckim.
AGAD ML IX 32, k. 479, a także ibidem, k. 480. To o Klemensie Czetwertyńskim.
AGAD ML IX 64, k. 336. To o Wawrzyńcu Marczygłówce.
Zob. D. Mazek, Kuratela, s. 148.
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też, że bliscy chorych wykazywali się znacznie większą cierpliwością: Kajetan Felicjan
Iwański od lat piętnastu labo dwudziestu […] trunki, wino, gorzałkę miód piwo razem zbytecznie pijał440, co wywoływało u niego napady gniewu i szaleństwa, Stanisław Łaszewski w bardzo młodym wieku, od służbitey maiącey dozór dzieci kluczami w głowę uderzony,
mowę oraz y rozum utracił441, zaś upadek z konia ciężki W Jakuba Rohozińskiego […] tak
głowę osłabił stłuczoną że przez lat dwadzieścia pomieszanie rozumu cierpi442. Na ziemiach
polskich powszechne piętnowanie chorych psychicznie jako uosobienie Foucaultowskiego „nierozumu” nie miało zatem miejsca. Szaleniec był prywatną — i zapewne
wstydliwą — sprawą rodziny, która maksymalnie długo starała się nie wtajemniczać
w nią osób postronnych. Dopiero w przypadku ewidentnego zagrożenia zdrowia i życia
bliskich przez agresywnego chorego (casus Marcina Stobieckiego i Stanisława Łaszewskiego) bądź też narażenie na ruinę rodzinnego majątku (jak to było np. z Klemensem
Czetwertyńskim i Aleksandrem Potworowskim) zapadała decyzja, by zainteresować
szaleńcem organa władzy państwowej.
Rzuca się w oczy jeszcze jeden fakt: zdecydowana nadreprezentacja mężczyzn zakwalifikowanych w źródłach jako chorzy psychicznie. Na 37 przypadków, jakie wykazała kwerenda, jedynie cztery to kobiety: Marianna Kruszyńska, Marianna Stępowska
i Ludwika Unrugowa, w donosach, wktórych podkreślone zostało, że nie są one zdolne
do decydowania o sobie i swoich majątkach443, oraz nieznana nam z imienia matka
Jana Dalimowskiego, który obawiał się krzywd, jakie mogłaby ona wyrządzić jemu
i jego żonie444. Ta daleko posunięta dysproporcja wydaje się tym bardziej znacząca, jeśli
ją porównać do rozkładu płci wśród pensjonariuszy warszawskich szpitali w czasach
nowożytnych: zdecydowaną większość — od 2/3 do 4/5 — stanowiły kobiety445. Rodzinie zapewne łatwiej było zapanować nad chorą psychicznie kobietą niż nad mężczyzną,
ponadto niewiasty dużo rzadziej miały kontrolę nad majątkiem, który mogłyby utracić
w przypadku złego nim gospodarowania. Stąd też sporadycznie składano na nie doniesienia, w celu ich formalnego ubezwłasnowolnienia.
Wszystko to prowadzi do jednego wniosku. Uruchomienie procedury umożliwionej uchwałą sejmową z 1638 r. było w drugiej połowie XVIII wieku ostatecznością.
Gdy już to nastąpiło, wyznaczeni przez króla inkwizytorowie wraz z lekarzem dokonywali weryfikacji zgodności treści doniesienia ze stanem faktycznym. Nie przeprowadzali jednak żadnego badania medycznego, gdyż — jak zauważa Mazek — ich celem
nie było postawienie diagnozy, lecz uregulowanie sytuacji prawnej chorego i jego

AGAD ML IX 133, k. 235.
AGAD ML IX 14, k. 143.
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AGAD ML IX 32, k. 542.
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AGAD ML IX 133, k. 213, 215, 218, 219.
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AGAD AKP 235, k. 144.
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A. Karpiński, op. cit., s. 278–280. Zob. też Marian Surdacki, Opieka społeczna w Wielkopolsce
Zachodniej w XVII i XVIII wieku, Lublin 1992, s. 149–150.
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dóbr446. Na ziemiach polskich wciąż zatem dominował pogląd, że członkowie rodziny
są naturalnymi opiekunami osoby chorej psychicznie, a cała procedura prawna miała
na celu ochronę ich sytuacji majątkowej i usankcjonowanie sprawowanej przez nich
kontroli. Podejście do szaleńców nie zmieniło się zatem wiele od czasów, gdy powstawały Statuty Litewskie oraz dzieła Bartłomieja Groickiego. Nie da się tym samym przeprowadzić tu tak wyraźnych cezur, jak Michel Foucault zrobił to dla Francji.
Warto przy tym zauważyć, że w źródłach nie pojawia się żadna wzmianka o motywującej krewnych chorego trosce o jego zdrowie. Powodowały nimi przede wszystkim
pobudki natury ekonomicznej oraz obawa o życie własne i innych domowników.
W dokumentach brak sformułowań świadczących o współczuciu, co zresztą zapewne
jest wynikiem ich formalnego charakteru. Niemniej wydaje się, że chorzy psychicznie — choć ubezwłasnowolniani w przypadkach, gdy rodzina inaczej nie dawała już
sobie rady — nie byli poddawani zakrojonemu na szerszą skalę społecznemu piętnowaniu. Niestety, po wydaniu orzeczenia przez inkwizytorów (a stosownego reskryptu
przez króla) objęci kuratelą krewnych szaleńcy zazwyczaj znikają z dokumentów agend
państwowych. Nawet w przypadku Konstantyna Felicjana Szaniawskiego, który, spędziwszy dwa lata pod opieką swojej siostry, odzyskał prawo decydowania o sobie, trop
się urywa. Nie wiadomo zatem, czy przewidziany przez prawo z 1638 r. reskrypt piętnował w jakiś permanentny sposób osobę, której dotyczył.
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D. Mazek, Kuratela, s. 148.
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EPILEPSJA W RZECZPOSPOLITEJ
W XVII–XVIII W.

I. UWAGI WSTĘPNE
Epilepsja jest jedną z tych chorób, o których można powiedzieć, że towarzyszyły ludzkości niemal od początku jej istnienia. Nazwa tej dolegliwości wywodzi się z jęz. greckiego od słowa epilambano (chwytać, napadać), lecz początkowo używano jej nie
w odniesieniu do całej przypadłości, lecz jako określenie pojedynczego napadu1. Od
starożytności funkcjonowały także nazwy morbus herculeus, comitialis, sacer, divinus,
lunaticus, selenicus lub sonticus2. Obecność wielkiej choroby została odnotowana
w najwcześniejszych znanych tekstach poświęconych medycynie, takich jak papirus
Ebersa z XV w. p.n.e. czy indyjska księga medyczna pochodząca z VI w. p.n.e.
pt.: Tscharaka–Samhita. Wzmianka o niej znajduje się także w kodeksie Hammurabiego z XVIII w. p.n.e. Opisano tam przypadek właściciela cierpiącego na kaduk niewolnika, który mógł oddać „wadliwy towar” sprzedawcy i uzyskać zwrot kosztów3.
K. Zieliński podaje, że jako pierwszy użył nazwy „epilepsja” Arystoteles. Autor ten twierdzi także,
że obecnie najpopularniejsza polska nazwa tej choroby — padaczka — powstała w 1568 r. jako dosłowne tłumaczenie łacińskiego terminu caducus, czyli upadły, spadający. Zob.: K. W. Zieliński,
Słownik pochodzenia nazw i określeń medycznych. Antyczne i nowożytne dzieje chorób w ich nazwach
ukryte, Bielsko–Biała 2004, s. 217.
2
E. Stocki, Epilepsja — padaczka. Miano chorobowe w ciągu wieków. Kartka z dziejów mianownictwa
lekarskiego, „Wiadomości Lekarskie”, R. 25: 1972, nr 9, s. 831 nn.
3
J. Majkowski, Padaczka. Diagnostyka, leczenie, zapobieganie, Warszawa 1986, s. 17 nn; J. Jagla,
Boska Medycyna i Niebiańscy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka, Warszawa 2004,
s. 141 nn.
1
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Wiele miejsca w swoich rozważaniach poświęcił epilepsji Hipokrates. Odrzucił on
wszelkie nadprzyrodzone teorie dotyczące źródła tej choroby i dowodził, że jest ona
dolegliwością mózgu spowodowaną nadmiarem flegmy, jednego z czterech humorów
znajdujących się w ciele człowieka i decydujących o jego zdrowiu, charakterze, a nawet wyglądzie zewnętrznym4. Rozprawy na temat padaczki pisali też inni starożytni
autorzy, m.in. Aretaios z Kapadocji i Galen. Z tego też okresu wywodzi się astrologiczna koncepcja pochodzenia wielkiej choroby, łącząca ją z wpływami księżyca. W antycznej Grecji znany był także opisany przez Herodota przypadek szalonego perskiego
króla Kambyzesa, który: […] od urodzenia miał […] cierpieć na pewną ciężką chorobę,
którą niektórzy nazywają „świętą”. Nie jest więc rzeczą nieprawdopodobną, że i na umyśle
nie był zdrowy, skoro jego ciało trapiła tak wielka choroba5.
W średniowiecznej Europie obok antycznych teorii medycznych największy wpływ
na postrzeganie epilepsji miał jej wizerunek oparty na Biblii i literaturze dewocyjnej.
W Starym Testamencie nie stosowano osobnego terminu na epilepsję, jednak niektóre zamieszczone tam opisy chorób można interpretować jako opis napadu padaczki6.
Wiadomo jednak, że w starożytności wierzono w istnienie chorób wywoływanych
przez złe duchy i chroniono się przed nimi za pomocą biżuterii, np. kółek noszonych
w nosie. Dlatego zdaniem części badaczy popularne w epoce nowożytnej amulety, wykonane z kopyt łosia, mogły być wzorowane na tego typu ozdobach. Także w Nowym
Testamencie znajduje się kilka relacji, które można odnieść do omawianej choroby.
W Ewangelii Mateusza, w opisie działalności Jezusa w Galilei, jest mowa o tym, że
uzdrawiał on epileptyków, paralityków i opętanych (Mt 4,24). Relacje dotyczące wypędzania złych duchów, które przypominają atak wielkiej choroby, znajdują się także
w Ewangeliach Mateusza (Mt 17,14–21), Marka (Mk 9,14–29) i Łukasza (Łk 9,37–
43). Fragmenty te są nawet w niektórych wydaniach Pisma Świętego opatrywane tytułami w rodzaju: „Uzdrowienie epileptyka”7. To powiązanie wielkiej choroby z opętaniem, a zatem także grzechem czy podatnością na podszepty diabelskie sprawiło, że
epileptycy przez długi czas byli negatywnie postrzegani i izolowani od społeczeństwa8.
Zapatrywania dotyczące epilepsji związane z jednej strony z teoriami Hipokratesa
i medycyną grecką, a z drugiej z wyobrażeniami opartymi na Biblii i powstałych później
R. W. Gutt, O zdrowych i chorych, Kraków 1977, s. 45 nn.
Herodot, Dzieje, tłum. Seweryn Hammer, ks. 2, s. 27.
6
Brak jednoznacznej terminologii dotyczącej epilepsji w Biblii sprawia, że w literaturze przedmiotu
pojawiają się różne opinie dotyczące interpretacji jej poszczególnych fragmentów. Przykładowo
C. Siemianowski podaje, że na padaczkę mógł cierpieć król Saul oraz prorok Balaam. Miał ją także
symulować młody Dawid, żeby uniknąć popadnięcia w niewolę. Zob.: Cezary Siemianowski, Padaczka w Starym i Nowym Testamencie, „Epileptologia”, t. 6: 1998, s. 36 nn; natomiast w opracowaniu
Biblia a medycyna stwierdzono, że w Starym Testamencie brak wzmianek dotyczących wielkiej choroby. Zob. Biblia a medycyna, red. B. Pawlaczyk, Poznań 2007, s. 204.
7
Biblia a medycyna, s. 204–207; C. Siemianowski, Padaczka w Starym i Nowym Testamencie, s. 35–39.
8
J. Jagla, Boska Medycyna i Niebiańscy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka, s. 147 nn.
4
5
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żywotach świętych, przetrwały setki lat i miały dominujący wpływ na odbiór tej choroby w Europie w późniejszych wiekach. Choć medycyna zachodnioeuropejska zaczęła
kwestionować niektóre starożytne teorie i ustalenia już w XVII w., to przełom w leczeniu tej choroby przyniosło dopiero odkrycie leczniczego działania bromu w XIX w.
Metodę leczenia padaczki za pomocą bromku potasowego zaprezentował po raz pierwszy w 1857 r. londyński położnik Charles Locock9. Warto zatem zastanowić się jak
postrzegano kaduka w XVII–XVIII–wiecznej Rzeczpospolitej.
Najwięcej informacji dotyczących wielkiej choroby zachowało się w źródłach
o charakterze medycznym, czyli w zielnikach, traktatach medycznych i poradnikach10.
Omawiając tego typu publikacje należy jednak pamiętać, że miały one ograniczony
zasięg oddziaływania i trafiały przede wszystkim do lepiej wykształconych warstw społecznych, głównie szlachty, kleru i bogatszego mieszczaństwa. Nie odzwierciedlały one
też poglądów mniejszości religijnych lub etnicznych, takich jak np. prawosławni, protestanci bądź Żydzi11.
Drukowane w XVII–XVIII w. rozprawy i poradniki medyczne nie stanowiły także
jednolitej grupy pod względem prezentowanych teorii i wyboru odpowiednich medykamentów. Znaczna część spisów lekarstw i podręczników, takich jak np. wydana
w 1693 r. „Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek
poratować może” lub tłumaczona z łaciny rozprawa włoskiego alchemika Alexiusa Pedemontanusa pt.: „Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych
chorób wielce potrzebne, ale i gospodarzom, rzemieślnikom wielce pożyteczne z łacińskiego języka na polski przełożone i porządek dobry teraz wprawione przez Sebastiana
Sleszkowskiego medycyny i philozofii doktora” opublikowana w Krakowie w 1620 r.
zawierała jedynie podstawowe informacje dotyczące leczenia i diagnozowania chorób,
często przestarzałe w porównaniu do stanu wiedzy w sąsiednich krajach. Także proponowane w tych kompendiach kuracje często wydawały się mieć niewiele wspólnego
z wiedzą opartą na obserwacjach czy doświadczeniu i współcześni badacze czasem
określają je jako praktyki magiczne12.
Natomiast część prac szczególnie licznie wydawanych w drugiej połowie XVIII w.
reprezentowała już inne, nowe podejście do zagadnień związanych z funkcjonowaniem
E. Shorter, Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozacu, Warszawa 2005,
s. 221 nn.
10
Najbardziej kompletny spis publikacji poświęconych epilepsji opracował prof. J. Majkowski. Zob.:
Bibliografia padaczki 1534–2000 w pracach autorów polskich oraz zagranicznych publikujących w Polsce,
oprac. J. Majkowski, Warszawa 2006. Publikacje z XVII–XVIII w. na s. 2–7.
11
Na ten temat zob.: A. Grabowska–Grzyb, I. Stojanow, M. Iwanowa, Padaczka w literaturze i pismach prawosławnych, „Epileptologia”, t. 7: 1999, nr 3, s. 257–266; H. J. Schwager, Padaczka w nauce
Lutra i teologii ewangelickiej, „Epileptologia”, t. 5: 1997, nr 3, s. 325–330.
12
Zob. np.: E. Dorsz, O padaczce oraz jej leczeniu w Polsce w XVI–XVIII w., „Wiadomości Lekarskie”,
R. 26: 1973, nr 16, s. 1551; M. Tomal, Padaczka w tekstach niektórych autorów polskich od XVI–ego do
XVIII–ego wieku. Doniesienie wstępne, „Epileptologia”, t. 2: 1994, nr 1, s. 51.
9
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ciała ludzkiego czy pochodzeniem chorób. Do grupy tej można zaliczyć zarówno tłumaczone z jęz. francuskiego rozprawy Szymona Andrzeja Tyssota, jak i autorskie poradniki polskiego lekarza Ludwika Perzyny. Nie oznacza to jednak, że można wskazać
określoną datę, taką jak np. wstąpienie na tron króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, po której miałaby nastąpić jakościowa zmiana w całej polskiej medycynie.
Świadczy o tym chociażby niezwykła popularność wydanego po raz pierwszy w Lublinie w 1703 r., a potem wielokrotnie wznawianego zbioru porad i przepisów pt.: „Compendium medicum auctum”13, który był znany i ceniony także pod koniec XVIII w.
i przedrukowywany jeszcze w XIX w.
Także same informacje o chorobach i ich leczeniu zamieszczone w poradnikach
i traktatach medycznych nie dają podstawy do stwierdzenia, która z opisanych w nich
definicji czy metod leczniczych mogłaby zostać uznana za najbardziej typową czy dominującą w danej epoce. W artykule nie będą zatem stosowane w odniesieniu do rozwoju medycyny nazwy takie jak „barok” czy „oświecenie”. Przedmiotem rozważań
w tej pracy jest wizerunek epilepsji oraz dotkniętych nią osób w XVII–XVIII w., dlatego zrezygnowano z prób interpretacji zachowanych opisów w świetle współczesnej
wiedzy lekarskiej14.

II. KLASYFIKOWANIE EPILEPSJI
Epilepsja nazywana była najczęściej „wielką chorobą”, „świętą chorobą”, „wielką niemocą” lub „kadukiem”. Nie były to jednak jedyne nazwy, jakimi określano tę przypadłość w XVII–XVIII w. „Compendium medicum auctum”, oprócz wyżej wspomnianych terminów, wymienia jeszcze dwa” morbus Comitialis i Herculeus15. Poradnik ten
nie wyjaśnia, skąd wzięły się te określenia, jednak ich definicje można znaleźć w innych źródłach. O tym, jak interpretowano pochodzenie tych dwóch określeń można
np. przeczytać w wydanym w Poznaniu w 1726 r. katalogu cudów dokonanych za pośrednictwem obrazu Najświętszej Maryi Panny w Gostyniu. Przed zamieszczonym
w nim opisem uzdrowienia Grzegorza z Zalesia Wielkiego zapisano: Jeżeli która niemoc
politowania godniejsza, tedy ta, która człowieka o ziemię rzucając, bez pamięci czyni,
Wszystkie cytaty i odwołania zamieszczone w tym artykule pochodzą z wydania: Compendium
medicum auctum to jest krótkie zebranie i opisanie chorób ich różności, przyczyn, znaków, sposobów do
leczenia także rożnych sposobów robienia Wódek, Olejków, Julepów, Syrupów, Konfitur, Maści, Plastrów,
&c, i rożnych osobliwych rzeczy, na siedem traktatów rozdzielone i teraz przez tegoż Autora z errorów
drukarskich wyczyszczone. Z przydatkiem osobliwych Chorób, tak Męskich, jako i Białogłowskich, i Dziecinnych. Dla większej wygody ludzkiej przedrukowane, Częstochowa 1789.
14
Ocenę opisów epilepsji zamieszczonych w pismach P. Ciachowskiego oraz skuteczności niektórych środków stosowanych w leczeniu tej choroby zamieścił w swoim artykule E. Dorsz.
Zob.: E. Dorsz, O padaczce oraz jej leczeniu w Polsce w XVI–XVIII w., s. 1550 nn.
15
Compendium medicum auctum…, s. 103.
13
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i podobno dla tego z łacińskiego języka Comitialis się zowie, że towarzysza i przyjaciela do
ratunku potrzebuje. Ale Pannie Przebłogosławionej, nie jest ten Casus exceptus, i owszem,
do uleczenia, jako i insze, domowy i pospolity16. Skojarzenie, na podstawie którego miała
powstać nazwa Morbus Herculeus wytłumaczono zaś w następujący sposób: O Herkulesie przysłowie niesie: Nec Hercules contra duos, nadmieniając, że ma co czynić ze dwiema,
aby ich pokonać, chociasz Mocarz, a przecię tej jednej chorobie tak sławny Rycerz w mocy
niezrównał, i owszem ona go, jako piszą Historycy często pod się zwinęła, i z tąd ją też chorobą Herkulesową nazywają: aleć ona, nie tylko z zbrojnymi bohatyrami wojuje, i mali Pigmejczykowie onej na korzyść dostają się17.
Dokładne wyjaśnienie pochodzenia różnych nazw epilepsji można też znaleźć
w „Dykcjonarzu powszechnym medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt”. Według
zamieszczonej tam notki określenie comitialis morbi zapożyczone zostało od nazwy zwyczaju starożytnych Rzymian, którzy w przypadku wystąpienia tej choroby podczas jakiegoś zgromadzenia rozchodzili się bez podejmowania jakichkolwiek uchwał bądź
decyzji, gdyż uważano taki wypadek za złą wróżbę. Łaciński źródłosłów miało mieć też
pospolite określenie „kaduk”, które powstało od czasownika cadere, czyli upadać.
Francuska nazwa haut–mal (wysoka choroba) nawiązywała zaś do miejsca, gdzie — jak
wierzono — miała swój początek ta dolegliwość, czyli do głowy. Z tą częścią ciała łączył
się też zwrot morbus S. Joannis (choroba Świętego Jana, mal de Saint Jean). To właśnie
ten święty został bowiem ścięty z rozkazu Heroda, żeby zaspokoić kaprys Salome18.
W innych dziełach spotykało się jeszcze nazwy morbus puerilis, lunaticus i sonticus19.
Z racji tego, że epilepsja była chorobą nieprzewidywalną, niezrozumiałą i zarazem
uważaną za niezwykle niebezpieczną, nie funkcjonował w omawianym okresie jednolity system jej klasyfikowania. Czasem nawet uznawano kaduk za osobną jednostkę
chorobową. Jednak najczęściej opisywano ją ze względu na miejsce, które atakuje lub
najbardziej charakterystyczne objawy. W tym pierwszym przypadku umieszczano tę
dolegliwość razem z innymi „chorobami głowy”, takimi jak: szaleństwo, melancholia
Prospekt wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenajświętszej Maryi, Na smutne ludzkiej niedoli przypadki,
Z Góry S. Gostynskiej, łaskawie obrócony. Albo zebranie cudów, Przy Obrazie Nayświętszey Bogarodzice
Panny przed Gostyniem, doznanych, przedtym dawnemi, od zwierzchności duchowney naznaczonemi,
a teraz ostatnią Comissyą, R. P. 1726 dnia 12. Maja odprawioną, potwierdzonych i Decretem Prześw[ietnego] Consistorza Poznańskiego approbowanych. Przez OO. Congregacyi Oratorium Gostyńskiego
S. Philipa Neryusza przy tymże Obrazie fundowanych, żądaniom pobożnych, y publicznemu Widokowi
Podane, Poznań 1726, s. 55.
17
Ibidem, s. 57 nn.
18
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt czyli lekarz wiejski. Zawierający
rozległe wiadomości wszystkich części sztuki lekarskiej, dokładne… opisy zażywanych roślin, sposoby ratowania zdrowia ludzkiego i leczenia chorób bydlęcych, Warszawa 1788, t. 2, s. 121; E. Stocki podaje, że
nazwa ta mogła nawiązywać do podobieństwa pomiędzy wyrazem twarzy chorego podczas napadu
epileptycznego a głową św. Jana. Zob. E. Stocki, Epilepsja — padaczka. Miano chorobowe w ciągu wieków, s. 832.
19
M. Tomal, Padaczka w tekstach niektórych autorów polskich od XVI–ego do XVIII–ego wieku, s. 41.
16
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i apopleksja. Systematykę tą zastosowano m.in. w poradach Alexiusa Pedemontanusa20 i w „Compendium medicum auctum”, gdzie rozdział na jej temat umieszczono
w pierwszych traktacie obejmującym dolegliwości głowy, twarzy, oczu i nosa. Łączenie
epilepsji z chorobami, które obecnie nazywamy psychicznymi, miało także swoje praktyczne następstwa. Marcin Kurzeniecki w rozprawie pt.: „Rozmowy kapelana abo teologa nadwornego z ojczystym Panem Chrześćiańskim: służące do zaśiagnienia wiadomości zbawiennej i do rezolucji rzeczy do sumnienia należących pożyteczne” wyjaśniał,
że epileptycy, podobnie jak szaleńcy, opętani i dzieci, czyli osoby niepanujące w pełni
nad rozumem, mogli przyjmować komunię świętą tylko w przypadku, jeśli nie zachodziło ryzyko sprofanowania Najświętszego Sakramentu poprzez nieodpowiednie zachowanie chorego21.
Chorzy na wielką chorobę z tego samego powodu nie mogli przyjmować święceń
kapłańskich. Wydaje się jednak, że zakaz ten dotyczył jedynie ludzi nękanych częstymi
atakami w dorosłym życiu, a epilepsja przebyta w dzieciństwie, która od dłuższego czasu nie dawała objawów, nie była przeciwwskazaniem do tego rodzaju kariery. Przykładowo cierpiał na nią w młodości arcybiskup gnieźnieński Wawrzyniec Gembicki, jednak choroba ustąpiła po tym, jak jego rodzice przysięgli w jego imieniu Matce Boskiej22.
W przypadku, kiedy pierwszy atak kaduka nastąpił już po złożeniu ślubów, nakładano
na chorych pewne ograniczenia, lecz ich nie degradowano. Marcin Kurzeniecki wymieniał tę dolegliwość wśród niedostatków duchowych, które mogą uniemożliwić kapłanowi odprawianie mszy: Niedostatek rozumu lub zdrowia, kiedy wariacją znaczną albo
kaduk cierpi. Co jeśli po święceniu się trafi, a przez rok ustanie, można pozwolić odprawowania Mszy S. ale z Kapłanem drugim przytomnym, któryby w tym razie mógł dokończyć
Mszy S. toż rozumieć i o innych afekcjach zdrowia, niezgadzających się z funkcją Kapłańską23. Wydaje się, że głównym celem tych zarządzeń było, przynajmniej oficjalnie, zapewnienie wiernym odpowiedniej posługi duchowej.
W XVIII w. w niektórych poradnikach wydanych w jęz. polskim w opisach epilepsji zaczęto kłaść większy nacisk na uszkodzenie bądź złe funkcjonowanie nerwów niż
na teorię humoralną. W „Wiadomości o Rościekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralnej Kozińskiej” autorstwa Andrzeja Krupińskiego — opisano ją
jako najcięższą odmianę konwulsji24. Taką klasyfikację zastosowano także w rozprawach
A. Pedemontanes, Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób wielce
potrzebne, ale i gospodarzom, rzemieślnikom wielce pożyteczne z łacińskiego języka na polski przełożone
i porządek dobry teraz wprawione przez Sebastiana Sleszkowskiego medycymy i philozofii doktora, Kraków
1620, s. 22.
21
M. Kurzeniecki, Rozmowy kapelana abo teologa nadwornego z ojczystym Panem Chrześćiańskim: służące do zaśiagnienia wiadomości zbawiennej i do rezolucji rzeczy do sumnienia należących pożyteczne,
Wilno 1752, s. 230 nn.
22
F. Jaroszewicz, Matka Świętych Polska, s. 44.
23
M. Kurzeniecki, Rozmowy kapelana…, s. 302.
24
A. Krupiński, Wiadomosc o Rościekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney
20
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Szymona Andrzeja Tyssota25 oraz w „Dykcjonarzu powszechnym medyki, chirurgii
i sztuki hodowania bydląt”26.
Jedyną cechą wielkiej choroby, co do której zgadzali się wszyscy autorzy podręczników i poradników medycznych była trudność albo nawet niemożność całkowitego
jej wyleczenia. Autor wydanej w 1620 r. rozprawy pt.: „Nauka o Świętego Walentego
chorobie i o środkach jej prawdziwie przynależących”, Piotr Ciachowski, łączył szanse na skuteczną kurację epilepsji z wiekiem, w którym ujawniła się ta dolegliwość,
czynnikami, które ją wywołały oraz objawami towarzyszącymi jej napadowi. Ludzie
młodzi mieli większe szanse na uleczenie niż ci, którzy zachorowali w dojrzałym wieku. Odmiana przewlekła była uznawana za mniej groźną od nagłej. Źle rokowało
pojawienie się szaleństwa, apopleksji, paraliżu oraz odjęcie tzw. zmysłów przednich.
Szczególnie niebezpieczne były dwa ostatnie objawy. Autor rozprawy ostrzegał:
A gdy paraliż abo zmysłów przednich odjęcie po kaduku nastąpi ani siebie, ani drugich nie
karm płonną nadzieją27.
W wydanym w Krakowie w 1716 r. „Promptuarium medicum empiricum” nie
poświęcono zbyt dużo miejsca na opisy przyczyn i właściwości wielkiej choroby, jednak podkreślono w nim, że jeśli padaczka została odziedziczona, czyli pojawiła się od
urodzenia, to była trudniejsza do wykurowania od wszystkich innych dolegliwości28.
Podobnie twierdził autor znacznie późniejszego „Dykcjonarza powszechnego medyki,
chirurgii i sztuki hodowania bydląt”, który pisał o różnicach pomiędzy kadukiem wrodzonym i nabytym. W tym pierwszym przypadku choroba była praktycznie niemożliwa do całkowitego wyleczenia, choć jeśli pojawiła się u ludzi bardzo młodych, to
mogła ustąpić samoistnie przed wiekiem dojrzewania. Natomiast jeśli ujawniła się po
20 roku życia, z reguły kończyła się wraz ze śmiercią chorego29. Pozostałe odmiany
Kozińskiey 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 Majora Woysk Koronnych &c. do
Druku Podana, Poczajów 1782, s. 251.
25
Sz. A. Tyssot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego przez p. Tyssot, doktora i professora
medycyny, i wielu akademii towarzysza, teraz od niegoż samego poprawiona, i powiększona, z francuskiego na polski język na nowo dokładniej, i do polszczyzny stosowniej, przełożona, t. 2, Warszawa
1785, s. 205 nn.
26
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 2, s. 120.
27
P. Ciachowski, Nauka o Świętego Walentego chorobie i o środkach jej prawdziwie przynależących,
[b.m.] 1620, s. 7.
28
Promptuarium medicum empiricum. To jest krótkie opisanie wszystkich prawie tak wnętrznych iak i powierzchownych, męskich, białogłowskich i dziecinnych chorób i sposoby leczenia ich proste i domowe: dla
tych osobliwie, którzy albo dla odległości, albo dla nagłego paroksyzmu lub jakiej innej przyczyny doktorów
przy sobie i lekarstw mieć nie mogą. Z przydatkiem apteki domowej, to jest sposobów robienia różnych
wódek, lekarstw prostych i zwyczajnych. Przez pewnego autora napisana i w druk dla pospolitego pożytku
podana, Kraków 1716, s. 55 nn.
29
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 2, s. 125 nn.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 225

11.12.2014 15:26

226

Elżbieta Nowosielska

kaduka leczono środkami odpowiednimi do kuracji tego, co go wywołało. Jako przykład podano pewnego człowieka cierpiącego napady epileptyczne na skutek ściekania
jadu szkorbutycznego, którego choroba ustąpiła po zaleczeniu gnilca30. Jednakże
w przypadku, kiedy przyczynę epilepsji stanowiła jakaś wada mózgu, to możliwa była
tylko tzw. curatio palliativa, która polegała jedynie na oddaleniu od siebie ataków
choroby i złagodzeniu ich gwałtowności31. O nieuleczalności niektórych odmian epilepsji pisał też Ludwik Perzyna32.

III. PRZYCZYNY EPILEPSJI
Mimo tak długiej historii rozpoznawania i opisywania przypadków epilepsji w omawianym okresie nie istniała jednolita definicja określająca przyczyny tej dolegliwości oraz
wskazująca metody jej leczenia. Wyjaśnienia dotyczące istoty i głównych czynników
powodujących wielką chorobę różniły się w zależności od autora i często funkcjonowały niezależnie obok siebie. Większość dzieł medycznych z XVII i początku XVIII w.
wyjaśniała pochodzenie i objawy kaduka za pomocą teorii humoralnej. Szczegółowe
rozważania o przyczynach epilepsji można już znaleźć w pochodzącej z 1620 r. „Nauce
o świętego Walentego chorobie i o środkach jej prawdziwie przynależących” przypisywanej Piotrowi Ciachowskiemu. Jego zdaniem w przypadku kaduka można było wyróżnić trzy podstawowe jego odmiany; pochodzący z głowy, z żołądka oraz z przyczyn zewnętrznych. W tym pierwszym przypadku źródła choroby dało się podzielić na
wewnętrzne oraz prawdziwe33. Wśród tych pierwszych wymieniał: wilgotności flegmistej,
abo melancholicznej zbytni dostatek, który gwałtem komórki mózgowe i odchody zatykając
to czyni, że człowiek mając duchy mózgowe nie wolne, przechodu swego zwykłego nie
mające, musi padać i powalić się34. Atak epileptyczny należało więc traktować jako naturalną reakcję obronną organizmu, który rzekomo chciał w ten sposób oczyścić się
Ibidem, s. 127.
Ibidem, s. 131.
32
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa, W chorobach i dolegliwościach naszemu
Krajowi albo właściwych, albo po większych części przyswojonych, każdemu naszego Kraju Mieszkańcowi
do wiadomości potrzebna. Przez Ludwika Perzyne Zakonu Braci Miłosierdzia w Narodowym Języku napisana, Kalisz 1793, s. 37.
33
M. Tomal, prawdopodobnie ze względu na ograniczony wybór dzieł, na podstawie której powstał
jej artykuł (zaledwie jedna rozprawa z XVII w. i dwie z XVIII w.), podaje, że podział na zasadnicze
i poboczne przyczyny epilepsji nie występował u autorów piszących w jęz. polskim. Zob. M. Tomal,
Padaczka w tekstach niektórych autorów polskich od XVI–ego do XVIII–ego wieku, s. 47. Tymczasem
klasyfikacja stosowana w omawianej przez tą autorkę rozprawie Jana Jonstona pokrywa się z podziałem na kategorie stosowanym chociażby przez P. Ciachowskiego.
34
P. Ciachowski, Nauka o Świętego Walentego chorobie i o środkach jej prawdziwie przynależących, s. 1.
30
31
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z niepożądanych substancji35. Autor ten zauważał, że niekiedy zawrót głowy nazywany
jest także mniejszym kadukiem.
Ten dość szczegółowy opis nie wyczerpywał listy wszystkich czynników wywołujących wielką chorobę, jakie można było znaleźć w pracach przypisywanych Piotrowi
Ciachowskiemu. W innej rozprawie tego autora poświęconej robakom jelitowym znajduje się także wzmianka, że pasożyty układu pokarmowego mogą wywoływać epilepsję
u dzieci. Najbardziej widoczne i najgroźniejsze objawy chorobowe wywoływały tzw.
robaki długie, czyli tasiemce36.
Podobne przyczyny kaduka podawał popularny poradnik i zbiór przepisów lekarskich z początku XVIII w. pt. „Compendium medicum auctum”. Pisano tam, że wielka
choroba: Dwojako przydać się może, to jest, albo Idiopathice, albo Simpathice. Idiopathice.
Kiedy przyczyna jest z samej Głowy. Simpathice zaś, gdy albo ze wnętrznej, albo zwierzchniej przyczyny napada. Wnętrzne przyczyny, pochodzą, albo z wątroby, albo z śledziony,
albo z żołądka, Macice, Mensentoryi, to jest błony, która kiszki ściąga, albo ze krwie, albo
z inszych przyczyn, których jest bardzo wiele […]. Powierzchowne zaś, pochodzą z rany jakiej
ciężkiej w głowie zadanej, albo z tłuczenia, albo z uderzenia, z zapalenia, z zbytniej apprehensji, i frasunku, etc37. Natomiast epilepsję u dzieci mogły dodatkowo wywołać czynniki, takie jak: zbytnia wilgotność mózgu, robaki, zła dieta, fetor z niezmienianych pieluch, przestrach lub źle leczona ospa i odra38.
Podział na epilepsję idiopatyczną, czyli pochodzącą z samej głowy pacjenta, oraz
symptomatyczną, czyli taką, której źródło znajdowało się w innych częściach ciała
człowieka bądź pochodziło z zewnątrz, zastosowano także w „Dykcjonarzu powszechnym”. W tym pierwszym przypadku choroba mogła wynikać z jakiegoś mechanicznego
uszkodzenia czaszki, guza lub innej choroby mózgu. Przyczyn drugiej odmiany kaduka
było znacznie więcej; pletora ogólna, zatamowanie upławów, hemoroidów lub wypływów położnych, pijaństwo, skażeniem humorów, udręczeniem duszy, dotkliwym bólem, chorobami skórnymi itd.39 Ostrzegano też rodziców przed nadmiernym straszeniem dzieci oraz podawaniem im zbyt mocnych medykamentów: Powinnością jednak
jest naszą […] napomnieć ojców i matki, aby niezastraszały dzieci powieściami o duszach
błąkających się między ludźmi po śmierci, o upiorach, czarownikach, i aby je nie narażali na
wielkie niespodziane huki i łoskoty, tudzież żeby bardzo ostrożnemi byli; gdy te dzieci zapadną na epilepsją, w dawaniu im opiatów rozpalających i lekarstw mocnych spirytusowych.
Lekarstwa takie, włókna młodocianego ich mózgu wprawiłyby w atonią i rozwolnienie40.

35
36
37
38
39
40

Ibidem, s. 2.
P. Ciachowski, Nauka o robakach jelitnych i o ich pozbyciu, [b.m.] 1620, s. 3 nn.
Compendium medicum auctum…, s. 103.
Ibidem, s. 103 nn.
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 2, s. 123 nn.
Ibidem, s. 133 nn.
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Inną teorię można znaleźć w poradniku Samuela Beimlera. Autor ten twierdził, że:
Wielka choroba osadza się w Błonce mózgowej dura mater nazwanej, która to Błonka nieznośnemi Kurczami przez obciążającą materją ostrą i grube humory ściągniona i ściśniona
bywa. A ponieważ ta błonka z inszemi błoneczkami ma kommunikacją, dla tego je tymże
kurczem zaraża i ściąga, którym sama jest ściśniona41. Nie była to jednak jedyna przyczyna wielkiej choroby opisana przez tego autora. Wymienił on jeszcze epilepsję wywoływaną przez uczucia takie jak: gniew i lęk, wpędzony, czyli zaleczony powierzchownie
świerzb, żarnice lub fryzle42, zastarzałe rany, podagrę, zatamowany pot, nadmiar krwi
zatrzymany w błonach mózgowych, który zdarza się cierpiącym na melancholię lub
hipochondrię, zatamowanie upławów miesięcznych lub hemoroidów, robaki w żołądku lub kiszkach, ostrą palącą żółć, stłuczenie głowy. U ludzi młodych do ataku kaduka
mogła doprowadzić także nadmierna lubieżność. Rozpoznanie właściwej przyczyny
epilepsji było niezwykle istotne, bo należało do niej dostosować metody leczenia43.
Ludwik Perzyna traktował epilepsję jako chorobę nerwową, jednocześnie podkreślając jej związek z fazami księżyca: Kurczowate żył suchych i nerwów, a gwałtowne napięcie, bądź to w samej tylko głowie, bądź też w całym ciele, gdy z jakowego rozjątrzenia powstanie, a to z odjęciem przytomności i uczucia w pacjencie, nazywamy Wielką chorobą,
a Ewangelia Święta nazywa takowych pacjentów lunatykami, a to snadź z tej przyczyny, że
przy odmianach czyli kwadrach Miesiąca, nierównie bardziej pacjentów morduje, jak innych
dni ta choroba44. Wyróżniał także kilka odmian tej dolegliwości: dziedziczną, wrodzoną,
nabytą, przypadkową, ostrą, długotrwałą, samotną z siebie, nawzajem dążącą i zmyśloną.
Kaduk dziedziczny występował u dzieci, których rodzice także cierpieli na to schorzenie, choć zdarzały się też przypadki, że przypadłość ta ujawniała się dopiero u wnuków
chorego. Epilepsja wrodzona pochodziła z jakowych wyobrażeń matki podczas ciąży.
Najbardziej skłonne miały być do niej osoby poczęte podczas menstruacji. Autor poradnika tłumaczył, że to właśnie stąd wziął się starotestamentowy zakaz współżycia
małżonków w czasie miesiączki. Odmiana nabyta brała się od przestrachu, zbyt surowego obchodzenia się z dziećmi, z szarej nieczystości pozostałej w kiszkach noworodków
lub z kwasu w ich żołądkach i od robaków, natomiast przypadkowa — od ospy i wyrzynania się zębów. Choroba w postaci ostrej ustępowała po kilku atakach lub prowadziła do śmierci, natomiast długotrwała zostałaby dziś określona jako przewlekła.
S. Beimler, Medyk domowy Samuela Beimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego Fizyka,
Nauczaiący Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy, Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywać,
wszystkim osobliwie tym potrzebny, ktorzy od Medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebuiący, Zniemieckiego na Polski Język przetłumaczony, y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez
Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mośći Pana Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X. Litewskiego Medyka Nadwornego, Leszno 1749, s. 439.
42
Prawdopodobnie chodzi o choroby zakaźne, głównie dziecięce, których charakterystycznym objawem była wysypka.
43
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 445 nn.
44
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 145.
41
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Kadukiem „samotnym z siebie” określano tę odmianę, w której przyczyna choroby
tkwiła w samej głowie. Natomiast jej „wersją nawzajem dążącą lub zaciągnioną” można było się zarazić patrząc na osobę cierpiącą z powodu ataku epileptycznego45. Co
ciekawsze, wyodrębnienie tej odmiany w poradniku Ludwika Perzyny może świadczyć
o trwałości w Rzeczpospolitej pewnych dawniejszych wyobrażeń o świętej chorobie.
Tezę o tym, że epilepsja nie jest zaraźliwa była już od pewnego czasu znana w Europie.
Po raz pierwszy postawił ją już w 1577 r. francuski lekarz i astronom Jean Fernel. Pisał
o tym także specjalizujący się w medycynie sądowej niemiecki medyk Michael Alberti,
żyjący w pierwszej połowie XVIII w.46
Zmyślonej odmiany epilepsji nie można było nazwać chorobą, lecz jedynie sposobem, w jaki różnego rodzaju próżniacy próbowali wzbudzać litość i żebrać o datki.
Autor „Lekarza dla włościan” proponował, żeby sprawdzać autentyczność ataku padaczki za pomocą parzenia rozpalonym żelazem lub przystawienia rozpalonej świecy do
twarzy. Prawdziwy chory nie zareaguje na tego typu zabiegi, natomiast oszust zdradzi
się w jakiś sposób poprzez wzdrygnięcie się lub przymróżenie oczu47.
Teorię łączącą występowanie epilepsji z chorobami skóry u dzieci można natomiast
znaleźć w rozprawie o wodach mineralnych koziańskich Andrzeja Krupińskiego. Zdaniem tego autora leczenie powszechnie występującego wśród niemowląt tzw. słodkiego strupa na twarzy i głowie za pomocą wysuszających i wpędzających medykamentów,
zamiast doprowadzić do usunięcia źródła choroby z organizmu, „wpędzało” ją do krwi
i prowadziło m.in. do powstania kaduka, kaszli i trudnych do wyleczenia potów48.
W poradnikach medycznych z XVIII w. czasem pojawiała się opinia, że związek pomiędzy dolegliwościami skóry a występowaniem epilepsji można wykorzystać także do wyleczenia pacjenta. Ludwik Perzyna pisał nawet: Kogo osypie z dobrej woli świerzb, albo
wrzody, albo kto zimnicy dostanie niechajże to wszystko długo utrzymuje, a nie leczy, bo takowemu na zdrowie bywa i wielka choroba go porzuci49.
W niektórych poradnikach medycznych wskazywano także inne procesy, które
mogły wywoływać wielką chorobę. „Compendium medicum auctum” podkreślało
wpływ stanu zdrowia i jakości pokarmu mamki na występowanie kaduka u dzieci. Kobiecie karmiącej chore dziecko należało podawać do jedzenia moczone w piwie środki
antyepileptyczne, takie jak: i jemioła dębowa, korzenie i nasiona piwonii oraz korzenie
kozłka50. Także w „Dykcjonarzu powszechnym medyki, chirurgii i sztuki hodowania
Ibidem, s. 146 nn.
R. W. Gutt, O zdrowych i chorych…, s. 51 nn.
47
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 147. M. Tomal interpretuje tę odmianę jako napady rzekomopadaczkowe. Zob.: M. Tomal, Padaczka w tekstach niektórych autorów polskich od XVI–ego do XVIII–ego wieku, s. 47.
48
A. Krupiński, Wiadomość o Rościekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralnej
Kozińskiej…, s. 169 nn.
49
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 150.
50
Compendium medicum auctum…, s. 108.
45
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bydląt” zwracano uwagę na konieczność zapewnienia dzieciom cierpiącym na epilepsję zdrowej mamki51.
Ludwik Perzyna zaliczał epilepsję do grupy chorób dziedzicznych. Zdaniem tego
lekarza: nie tylko choroby ciała, ale nawet umysłu skłonności i plugawe namiętności, nie
tylko z rodziców, ale nawet i z mamek na dzieci spływają, stając się im własnemi52. Pogląd
o dziedziczności i o wpływie emocji na występowanie epilepsji podzielał także Jakub
Ballexserd, autor „Dyssertacji na to pytanie Jakie są przedniejsze przyczyny śmierci tak
wielkiej liczby dzieci” wydanej w Warszawie w 1785 r. Wskazywał on w swoich rozważaniach na fakt, że przyczyną kaduka u niemowląt mogło być silne wzburzenie karmiącej je mamki. W celu lepszego zilustrowania tej tezy posłużył się przykładem pewnej
młodej kobiety: […] która chcąc karmić swe dziecię, i naciągać brodawki u piersi, dawała
pierś ssać małemu pieskowi. Trafiło się, iż była mocnym strachem przejęta; który gdy ją ominął, dała pierś pieskowi, żeby nie zaszkodził dziecięciu pokarm nieco zalterowany; aliści
w kilka minut biedny piesek uderzony został mocnym kadukiem53. Przekonanie to musiało
być dość powszechne nie tylko pod koniec XVIII w., ale także w późniejszych latach.
F. Wereńko opisując ludowe metody lecznicze stosowane przez mieszkańców wsi Puciłkowicze w II poł. XIX w. odnotował, że wierzono, jakoby matka karmiąca piersią podlegająca silnemu wzruszeniu nie powinna podawać mleka dziecku, zanim się całkowicie nie uspokoi, gdyż mogło to wywołać konwulsje54.
Natomiast Szymon Andrzej Tyssot ostrzegał, że atak epilepsji mogło wywołać
także nadmierne palenie tytoniu55. Nie każdy kontakt z tą rośliną był zdaniem
XVIII–wiecznych autorów poradników szkodliwy. Można ją było stosować w innej
formie w charakterze lekarstwa na wielką chorobę. Samuel Beimler polecał wywar
z liści tytoniowych jako znakomity środek przeczyszczający na kaduk. Środka tego,
ze względu na niezwykle mocne działanie, nie można było podawać ludziom osłabionym i dzieciom56.

Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 2, s. 134.
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 81.
53
J. Ballexserd, Dyssertacya 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. 80.
54
F. Wereńko, Przyczynek do lecznictwa ludowego, w: Materiały antropologiczno–archeologiczne i etnograficzne AU w Krakowie, t. 1, Kraków 1896, s. 131.
55
Sz. A. Tyssot, Rada dla literatów i sedentarją bawiących się ludzi względem zdrowia ich przez
p. Tyssot doktora i profesora medycyny, towarzysza akademii: Królewskiej Londyńskiej, Medyko–Fizycznej Bazylejskiej, Ekonomicznej Berneńskiej z francuskiego na polski język przełożona, t. 3, Warszawa 1785, s. 81.
56
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 440 nn.
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IV. OBJAWY EPILEPSJI
Najbardziej charakterystycznym objawem epilepsji były jej nagłe, niekontrolowane
napady. Opisy ataku wielkiej choroby można znaleźć właściwie w każdym poradniku
medycznym z XVII–XVIII w. Według Piotra Ciachowskiego: Kaduk wszystkiego ciała
jest częste jakby rozrzucenie, abo skurczenie nieustawne, dla których człowiek nagle pada,
nic zgoła nie czując i zmysłów jakby nie mając; że ani słyszy, ani widzi, ani coby się z nim
działo pamięta57. Także Andrzej Krupiński w opisie epilepsji zwraca uwagę głównie na
objawy towarzyszące jej atakowi: Jest pognębienie wszystkich zmysłów, z gwałtownym
i niewolnym trzęsieniem, rzucaniem, lub wszystkich myszek woli podległych, lub niektórych
tylko. Ma wiele i różne stopnie, podług różnicy przyczyn ich natężenia i wielkości, które jej
są źrzódłem58.
Choć epilepsja jest chorobą o niezwykle charakterystycznych objawach, to jednak
i w jej przypadku zachodziło niebezpieczeństwo pomylenia z innymi dolegliwościami.
Nawet konwulsje i drgawki, uważane za najbardziej charakterystyczny objaw tej choroby, mogły być przyczyną mylnej diagnozy. „Compendium medicum auctum” ostrzegało, że u dzieci występują konwulsje, które niedoświadczeni medycy często mylą z napadami wielkiej choroby59. Uważano, że takie ryzyko istniało np. w przypadku kobiet
cierpiących z powodu tzw. waporów histerycznych. Niekontrolowane ruchy towarzyszące atakom tej choroby bywały tak gwałtowne, że mniej obeznani z medycyną mogli
je pomylić z napadem epileptycznym60. Autor „Dykcjonarza powszechnego medyki,
chirurgii i sztuki hodowania bydląt” twierdził, że kaduk przypomina pod pewnymi
względami hipochondrię. Zwracał od razu uwagę na istotne różnice między tymi schorzeniami: Hipokondryacy iednak różnią się nie co w tey mierze od epileptyków: epileptycy
bardzo dobrze się mają w czasach nie przystępowych, gdy tym czasem hypokondryacy, zawsze się źle maią tak w czasie przystępu iak i po przystępie61.
Często charakterystyczny objaw mógł towarzyszyć lub poprzedzać wiele różnych,
zupełnie od siebie odmiennych dolegliwości. Wśród tego typu oznak choroby „Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować
może” wymieniała zawroty głowy i zaniki pamięci. Szczególnie te ostatnie mogły być
niebezpieczne, bowiem: Pamięć jeżeli kto znienacka straci, a na ciele będąc zdrowym, ten
wkrótce abo w paraliż, abo w kaduk, abo w apoplexią wpadnie, jeżeli jak najprędzej lekarstwami nie będzie się ratował; jeżeli zaś w jakiejkolwiek chorobie pamięć zginie; śmierć już

P. Ciachowski, Nauka o Świętego Walentego chorobie i o środkach jej prawdziwie przynależących, s. 1.
58
A. Krupiński, Wiadomosc o Rościekach w powszechności, w Szczególności zaś o Wodzie Mineralney
Kozińskiey…, s. 251.
59
Compendium medicum auctum…, s. 104.
60
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 7, s. 614.
61
Ibidem, t. 4, s. 216.
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jest we drzwiach62. Wskazywano także, że paraliż mógł się pojawić jako następstwo
ataku epileptycznego63.
Czasem skuteczną metodą w rozróżnianiu chorób była dokładna obserwacja ich
symptomów. Przykładowo „Apteczka Domowa” radziła zwracać baczną uwagę na zawroty głowy: Zawrót głowy często cierpiący dostanie kaduka, szaleństwa, abo apoplexiey.
Komu zasie w zawrocie głowy, w oczach purpurowy kolor się pokazuje; ten do kaduka skłonny, komu czarny, do apoplexiej, komu czerwony, do szaleństwa64. Zdarzały się także przypadki, kiedy jedna choroba prowadziła do kolejnej. Wspomniana wyżej apteczka
wskazywała na taką zależność między epilepsją, a melancholią: Melancholicy często kaducznikami zostają; a kaducznicy wszyscy zostają melancholikami65.
Bardziej systematyczne próby klasyfikowania i oceniania objawów epilepsji pojawiły się dopiero pod koniec XVIII w., w dziełach tłumaczonych głównie z języka
francuskiego lub na nich wzorowanych. W „Dykcjonarzu powszechnym medyki,
chirurgii i sztuki hodowania bydląt” zaklasyfikowano wielką chorobę wraz z hipochondrią do grupy chorób nałogowych (czyli przewlekłych), których objawy nasilają się okresowo w postaci nagłych ataków, określanych mianem przystępów.
W związku z tym wyróżniano objawy występujące podczas samego ataku oraz te
następujące po nim66.
Dość powszechne było także przekonanie, że chorzy w wielu przypadkach są w stanie wyczuć nadchodzący atak epileptyczny. Zdaniem autorów poradników oznaki zbliżającego się napadu kaduka mogły się różnić w zależności od przyczyn tej choroby
i tego, w której części ciała znajdowało się jej źródło. „Dykcjonarz powszechny” wymieniał tu widzenie jaskrawego światła, szumy lub łoskoty w uszach bądź uczucie strachu67. Brak tego typu przeczuć występował w idiopatycznej, czyli biorącej się z głowy
lub mózgu, postaci wielkiej choroby. Wbrew pozorom nie rokowało to dobrze dla pacjenta, gdyż ataki tej odmiany kaduka następowały szybko i niespodziewanie niczym
uderzenia pioruna. Z reguły przyjmowano, że były one mocniejsze, dłuższe i trudniejsze
do wyleczenia niż w przypadku poprzedzonego różnego rodzaju oznakami ataku epilepsji symptomatycznej68.

62
63
64
65
66
67
68

Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może, skł. 2 r.
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 5, s. 283.
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może, skł. 2 r.
Ibidem, skł. 2 r.
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 4, s. 216.
Ibidem, t. 2, s. 121–122.
Ibidem, s. 125.
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V. LECZENIE EPILEPSJI
Większość lekarstw i zabiegów leczniczych polecanych przez lekarzy w XVII–XVIII w.
można było zastosować w terapii różnych chorób. Puszczanie krwi, leki wywołujące
biegunkę lub wymioty bądź kąpiele uznawano za skuteczne zarówno w gorączkach, jak
i w szkorbucie, podagrze czy melancholii. Także większość ziół opisanych w herbarzach
z tego okresu miała wszechstronne działanie. Starając się określić, czym różniło się
leczenie epilepsji od terapii innych chorób należałoby zatem zwrócić uwagę na częstotliwość stosowania poszczególnych medykamentów i metod, zamiast szukać środków
typowych jedynie w leczeniu tej dolegliwości.

1. Leki pochodzenia zwierzęcego
Wśród lekarstw polecanych na wielką chorobę wyjątkowo często, w porównaniu
do innych chorób, takich jak np. apopleksja czy gorączki, pojawiały się tzw. animalia,
czyli specyfiki pochodzenia zwierzęcego69. Trudno prześledzić dokładne pochodzenie
poszczególnych medykamentów tego typu, choć wiadomo że były one znane od starożytności. Wynalezienie środków tego typu w leczeniu kaduka często przypisywano Serapionowi z Aleksandrii, przedstawicielowi szkoły empiryków z III w. p.n.e., który zalecał na tę chorobę m.in. mózg wielbłąda, zajęcze serce, krew żółwia bądź kał
krokodyla70. Z kolei działający w I w. n.e. lekarz rzymski Scribonius Largus twierdził, że
krew krokodyla jest doskonałym środkiem na leczenie wielkiej choroby u mężczyzn,
a gołębia grzywacza — u kobiet71.
Jakub Haur wymieniał kilkanaście leków pochodzenia zwierzęcego na epilepsję,
w tym wódki przepalone z koniuszków jelenich rogów72, żółć niedźwiedzią73, serzysko74
zająca pite z octem75, smarowanie sadłem bobrowym76 lub serce wilcze starte na proszek i pite z piwem77. Podobny asortyment animaliów zalecała „Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowie człowieka poratować
Leków z tej grupy nie wyróżnia np. M. Tomal, Padaczka w tekstach niektórych autorów polskich od
XVI–ego do XVIII–ego wieku, s. 49–51.
70
B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, wyd. 3, Warszawa 1977, s. 62.
71
W. Szczepański, Leki pochodzenia zwierzęcego w farmakopeach polskich — od 1560 do 1970 r.,
w: Historia leków naturalnych, t. 2: Natura i kultura — współzależności w dziejach lekoznawstwa, pod
red. B. Kuźnickiej, Warszawa 1989, s. 110.
72
Wybór oekonomii ziemiańskiej, politycznej, gospodarskiej, żołnierskiej i lekarskiej, naprzód z składu albo
skarbcu znakomitych sekretów oekonomii ziemiańskiej J. P. Jakuba Haura niegdy na Wielkorządach Krakowskich i oekonomiach Samborskich oekonoma, potym z innych też autorów uczyniony, a dla wygodyi
pożytku ludzi wszelkiego stanu do pras drukarskich dany, Warszawa 1730, s. 122.
73
Ibidem, s. 125.
74
Prawdopodobnie chodzi o substancję wytwarzaną w żołądku zwierzęcia.
75
Wybór oekonomii ziemiańskiej…, s. 129.
76
Ibidem, s. 134.
77
Ibidem, s. 139.
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może”. Oprócz wspomnianego już wilczego serca uznawała ona za pomocne w leczeniu kaduka także okadzanie dymem z palonego koziego rogu, a także preparat ze
sproszkowanego młodego kruka, który należało przygotować w następujący sposób:
Dostań Kruka młodego spal go w garku nowym na proch, pij ten proch w trunku jakim,
wielką chorobę leczy78. „Compendium medicum auctum” dowodziło, że w leczeniu wielkiej choroby pomocne bywają takie środki, jak: proszek z ususzonych glist ziemnych
moczonych w winie, popiół ze spalonego kreta, żółć czarnego szczenięcia i wątróbki
zielonych żab wodnych79. Natomiast w „Wiadomości ciekawej Każdemu wielce pożytecznej o Skutkach y Mocy Zboż wszelkich” wymieniano m.in. sadło i strój bobrowy80
dla kobiet i małych dzieci81 oraz ususzone i starte na proszek wilcze serce, które należało pić rozpuszczone w piwie82.
Lekarstwa pochodzenia zwierzęcego stanowiły też większość wśród środków polecanych na wielką chorobę w krakowskim „Promptuarium medicum empiricum”.
Oprócz łosiego kopyta wymieniono tam także wódkę wypaloną z młodych jaskółek,
proszek z glist ziemnych zmieszany ze startym jelenim rogiem, żółć szczenięcia, wątróbki z żab wodnych, żółć niedźwiedzia lub proszek z suszonych serc kani albo myszy. Przy
kilku lekarstwach zastrzeżono, że istotna jest faza księżyca, podczas której przygotowywany lub zażywany będzie lek. Myszy należało złapać i zabić w momencie, kiedy ubywało księżyca, a szczenięcą żółć pić z winem podczas jego pełni. Ludziom starszym
cierpiącym z powodu kaduka proponowano picie wina zmieszanego ze świeżą krwią
jagnięcą. Natomiast jako amulet chroniący przed nim mógł posłużyć kamyk z gniazda
jaskółczego zawieszony na szyi83.
Jednym z bardziej charakterystycznych sposobów leczenia padaczki było stosowanie preparatów lub amuletów przygotowanych z łosiego kopyta84. Zdaniem Jakuba
Haura, żeby mogło ono odpowiednio zadziałać, należało dać je do potrzymania
Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowie człowieka poratować może, tak z ziół jako też z zwierząt bardzo doświadczony tak dla ludzi jako i dla byda zebrana
i przedrukowana, Lwów 1756, skł. B, s. 3 nn.
79
Compendium medicum auctum…, s. 106 nn.
80
Wydzielina z gruczołów samców i samic bobra. Powszechnie stosowana w leczeniu różnych rodzajów chorób, ze względu na mocny zapach ceniona w terapii dolegliwości kobiecych, takich jak histeria. Zob. W. Szczepański, Leki pochodzenia zwierzęcego w farmakopeach polskich, s. 106; Antyspazmodyczne działanie tej substancji było także uznawane w krajach Europy Zachodniej w XVIII w.
Zob. J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej w korespondencji rodziny Mozartów, Warszawa 2004, s. 211 nn.
81
Wiadomość ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y Mocy Zboż wszelkich…, s. 227.
82
Ibidem, s. 229.
83
Promptuarium medicum empiricum…, s. 56 n.
84
Kopyto łosia było stosowane jako materiał do wyrobu leków także w Europie Zachodniej, o czym
świadczy np. fakt, że wchodziło ono w skład tzw. proszku margrabiowskiego, popularnego leku antyspazmodycznego notowanego w farmakopeach niemieckich. Zob. J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny…, s. 237 nn.
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człowiekowi mającemu właśnie atak epileptyczny. W celu ułatwienia stosowania tej
metody, zalecał on choremu nosić je ze sobą w jakimś naczyniu. Zwracał też uwagę, że
dla wygody rzemieślnicy mogą z niego wykonać pierścienie, manele lub naczynia różnej formy. Dodatkowo można było zwiększyć jeszcze skuteczność tego specyfiku, jeśli
łoś został zastrzelony w momencie, kiedy skrobał zadnią nogą85. Także wśród zaleceń
dla chorych na epilepsję z „Wiadomości ciekawej…”, na epilepsję polecano podać choremu łosie kopyto, które należało nosić potem przy sobie86. Lecznicze właściwości tego
zwierzęcia potwierdził Benedykt Chmielowski w swojej encyklopedii „Nowe Ateny”
pisząc: Kopyto jego ma w sobie singulare remedium, przeciwko Epilepsji albo złej chorobie
i kurczowi: Ale między Wniebowzięciem i Narodzeniem Najświętszej Panny Maryi żeby
kopyta były łosiowi zdzierane, alias nie mają optatam efficaciam, co trochę zdaje się redolere
vanam observantiam87.
Co ciekawsze lekarstwa pochodzenia zwierzęcego występowały nie tylko wśród
przepisów znanych jeszcze z XVII w., lecz pojawiały się także między zaleceniami z poradników tłumaczonych z francuskiego lub niemieckiego, wydawanych w Rzeczpospolitej w drugiej połowie XVIII w. Według „Dykcjonarza powszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt” zwierzęciem niezbędnym w kuracji kaduka był paw,
który zasłużył sobie dla swych własności na imię ptaka lekarskiego. […] Wyrzut jego
leczy epilepsję i zawroty głowy. Używa się go przez kilka dni po jednej drachmie w proszku;
mocząc to najprzód w winie, a potym przecedzenie z tego pijąc na czczo, co kontynuować
należy przez dłuższy lub krótszy czas podług potrzeby. Niektórzy robią z niego Syrop Antiepileptyczny. Pewna Dama mówi Etmuller uleczyła kilku epileptyków sposobem następującym. Moczyła wyrzut świeży pawia w octcie z kwiatów goździkowych; i wytłoczenia z tego
kazała pić choremu przez dziewięć dni ciągle88. Ten sam autor polecał także wyskok i sól
lotną89 ze żmii90. Materiały pochodzenia zwierzęcego stanowiły też istotny składnik
preparatów na kaduk polecanych w poradniku Samuela Beimlera. W opisie komponentów wielu swoich mikstur wymieniał on m.in. starte na proch kości z ucha prosięcia. Dodatkowo w niektórych przepisach znalazły się kości z głowy i kręgi miętusa,
zajęcze skoki i suszone dżdżownice91.
Wybór oekonomii ziemiańskiej, politycznej, gospodarskiej, żołnierskiej i lekarskiej…, s. 123.
Wiadomość ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y Mocy Zboż wszelkich, Jarzyn i Ziół
rożnych, tak Ogrodowych jako y Polnych…, s. 225.
87
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły jak na classes
podzielona, mądrym dla memoriału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erigowana, t. 1, Lwów 1745, s. 479.
88
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 5, s. 352.
89
Dykcjonarz powszechny… dzielił sole ze względu na ich reakcje po wystawieniu na działanie ognia.
Solami lotnymi nazywano te, które po podgrzaniu ulatywały w postaci niezapalnego waporu. Ibidem, t. 7, s. 3.
90
Ibidem, t. 6, s. 266.
91
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 441 nn.
85
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Pełnego znaczenia i skutków, jakie miały wywołać powyższe medykamenty prawdopodobnie nie da się dzisiaj odtworzyć. W niektórych przypadkach prawdopodobnie
istotne było szeroko rozumiane podobieństwo danego lekarstwa do leczonego organu.
Pewną wskazówką może być tutaj jeden z opisów zamieszczonych w „Apteczce Domowej”, gdzie stosowane do leczenia głowy komponenty roślinne, takie jak: zbite na miazgę dynie i arbuzy są wymienione razem z rozciętymi na pół jaskółkami92. Inną interpretację stosowania „obrzydliwych” składników, takich jak np. zwierzęcy lub ludzki kał
i mocz można znaleźć w artykule F. Wereńko. Jego zdaniem brało się to z panującego
wśród ludu przekonania, że należy błahoje błahim wyhaniać, czyli wypędzać klin klinem93. Choć spostrzeżenie to dotyczy zwyczajów chłopów z okolic Mińska w II poł.
XIX w., to było ono prawdziwe także dla wcześniejszych epok. Najprawdopodobniej
przy wyborze tego typu lekarstw decydujące były ich nadprzyrodzone właściwości.
Przykładowo Benedykt Chmielowski pisał o dżdżownicach stosowanych m.in. w leczeniu kaduka, że są: produktem czarownic i jako takie moc czarodziejską w sobie posiadają94.
Pewną wskazówką są też cechy wykorzystywanych w leczeniu zwierząt. Ważny był często ich kolor (przeważnie czarny) lub okoliczności i czas śmierci tych stworzeń. Być
może w przypadku stosowania świeżego materiału, takiego jak mięso czy wnętrzności
mogło chodzić np. o wyciągnięcie przez nie z chorego źródła dolegliwości. Z drugiej
strony medykamenty, takie jak strój bobrowy, preparowany na różne sposoby róg jelenia czy mrówcze jaja były często składnikami leków polecanych przez farmakopee niemieckie z XVIII w.95 Na tej podstawie można przypuszczać, że były to środki tradycyjnie stosowane w leczeniu pewnych chorób, a ich skuteczność nie została jeszcze
zweryfikowana doświadczalnie, co stało się w późniejszym okresie.
Osobną kategorię leków stanowiły preparaty i amulety przygotowywane z komponentów pochodzenia ludzkiego. W przetłumaczonym z jęz. łacińskiego poradniku pt.:
„Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób wielce
potrzebne, ale i gospodarzom, rzemieślnikom wielce pożyteczne” podano np. przepis
na antyepileptyczny klaret96, którego podstawowym składnikiem były dwie uncje
świeżych kości z głowy zmarłej osoby. Środek ten zażywany po kilka łyżek rano i wieczorem podczas odpowiedniej fazy księżyca nie tylko leczył, ale także zapobiegał napadom epilepsji97. Z kolei w „Apteczce Domowej, Która w niedostatku Medyka,
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może,
skł. I2v.
93
F. Wereńko, Przyczynek do lecznictwa ludowego…, s. 106.
94
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiej sciencyi pełna, na różne tytuły iak na classes
podzielona, mądrym dla memoryału, idiotom dla nauki, politykom dla praktyki, melancholikom dla rozrywki erygowana, wybór i oprac. M. i J. J. Lipscy, Kraków 1966, s. 235.
95
J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny europejskiej…, s. 211 nn.
96
Odmiana wina.
97
A. Pedemontanes, Tajemnice wszystkim obojga płci nie tylko ku leczeniu rozmaitych chorób wielce
potrzebne, ale i gospodarzom, rzemieślnikom wielce pożyteczne z łacińskiego języka na polski przełożone
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snadno zdrowia człowiek poratować może…” wspomniano o jeszcze bardziej wyszukanej metodzie: Kaducznikom gdy ich ta choroba napadnie, zwykli ludzie obwiązywać około
szyje skory człowieczej pasem, a pospolicie chorego opuści zaraz paroxyzm98. „Promptuarium medicum empiricum” zalecało z kolei przednią część czaszki wisielca lub człowieka poćwiartowanego. Skutecznym środkiem miał być także proszek z kobiecego
łożyska: weźmi miejsce od białogłowy pierwszy raz rodzącej, ususz dobrze, utrzyj na proszek, dawaj do zażywania na raz jak naparstek, uznasz pomoc, dawać się ma w wódce lipowej, albo z wiśni czarnych99.
Także w późniejszych dziełach medycznych można znaleźć wzmianki o tego typu
lekarstwach. W „Dykcjonarzu powszechnym medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt” opisano Usnea humana, czyli specjalny gatunek mchu rosnącego na czaszce
ludzkiej. Nie ustosunkowano się tam w sposób jednoznaczny do stosowania takich
środków w terapii. Mech ten został określony jako bardzo rzadka roślina zalecana
przez niektórych medyków na epilepsję, choć autor kompendium zastrzegł, że są też
tacy, którzy twierdzą, że przygotowywane z niej medykamenty nie miały żadnych specjalnych właściwości100. Także w rozdziale poświęconym samej epilepsji wymieniono
proszek z czaszki ludzkiej (najlepiej wisielca), który obok rogu łosia, jemioły dębowej,
piwonii, baldrianu, kamfory, bobrowego stroju czy preparowanych dżdżownic, miał
być jednym ze składników antyepileptycznych lekarstw częściej wymienianych w spisach leków101.
Z kolei Samuel Beimler miał do leków pochodzenia ludzkiego zróżnicowane podejście. Z jednej strony wskazywał, że nieskuteczność picia krwi skazańca jako środka
na kaduk została już dowiedziona w praktyce: Krew z dekretowanego na śmierć winowajcy nie tak skuteczna jak pospolicie rozumie Prostactwo. Mam to z przykładu Niewiasty jednej, która kilkakrotnie piła krew ciepłą po ścięciu Złoczyńcy, z tym wszystkim bez ulżenia
choroby102. Jednak w dalszej części swojego poradnika autor ten zalecał stosowanie na
epilepsję ludzkich kości czołowych. Ważne było, aby mężczyźni zażywali ten środek
pobrany od kobiet i na odwrót. Właściwości antyepileptyczne miały także odchody
samego pacjenta, które należało podawać mu razem z kardamonem, nasieniem ruty,
olejkiem bursztynowym i cukrem w ostatniej kwadrze księżyca103. Lekarstwa pochodzenia ludzkiego jednoznacznie potępił dopiero Krzysztof Mellin, który stwierdził: Za
czasów przesądu czaszka wisielca lub kołem bitego i na niej mech porosły, przedziwnym były
i porządek dobry teraz wprawione przez Sebastiana Sleszkowskiego medycymy i philozofii doktora, Kraków
1620, s. 403.
98
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może…,
skł. B8 r.
99
Promptuarium medicum empiricum…, s. 56.
100
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 7, s. 571 nn.
101
Ibidem, t. 2, s. 133.
102
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 441.
103
Ibidem, s. 443 nn.
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lekarstwem w wielkiej chorobie. Dzielniejszy jeszcze skutek przypisywano trójkątnym kościom podobnej czaszki, których trudniejsze było wynalezienie. Lecz dzisiaj lekarstwo to
słusznemu podpada wyśmianiu104.
Obecność tego typu receptur w poradnikach medycznych wiele mówi o metodach
leczenia w XVII–XVIII w. O tym, że przepisy tego rodzaju nie były jedynie ciekawostką może świadczyć fakt, że kości ludzkie były także wymieniane w farmakopeach polskich, takich jak wydana w 1560 r. w Antwerpii „Pharmacopoea in compendium redacta per Johannem Placotomum”, drukowane w Gdańsku w 1655 r. „Dispensatorium
Gedanense continens omnia materialia et medicamenta tam galenica quam chymica”
oraz opublikowana we Frankfurcie w 1683 r. „Pharmacopoea Cracoviensis Johannis
Woynae”105. W przypadku takiego rozpowszechnienia środków przeciwko epilepsji pochodzenia ludzkiego nie dziwią obserwacje działającego na przełomie XVIII i XIX w.
lekarza Leopolda Lafontaine’a, które poczynił on podczas egzekucji skazańców: gdy
głowa odpadała kat tułów wywracał i krew zbierał w naczyniu: pierwsza szklanka była najdroższa, dalsze tańsze, krew katolicka droższa niż żydowska, droższa kawalerska i panieńska; wlewano ją epileptykom, a pomocnik kata popędzał ich do biegania, aby krew lepiej
skutkowała106.

2. Leki pochodzenia roślinnego
Kolejną grupę środków stosowanych w leczeniu wielkiej choroby stanowiły vegetabilia, czyli medykamenty przygotowywane z roślin. Były one najtańszym i najpowszechniejszym środkiem leczniczym opisywanym w XVII–XVIII–wiecznych poradnikach i rozprawach medycznych. Co więcej, podobny asortyment leków tego typu
wykorzystywany był w zachodniej Europie107. Dlatego w ówczesnej literaturze fachowej można znaleźć wiele informacji na temat ziół bądź owoców stosowanych w leczeniu epilepsji. W porównaniu ze środkami uznawanymi za skuteczne np. w leczeniu
podagry ich liczba nie była aż tak imponująca. Większość opisów roślin została zapożyczona z wydanych jeszcze w XVI w. zielników Stefana Falimirza, Hieronima Spiczyńskiego i Marcina Siennika108. Warto podkreślić, że gatunki, którym przypisywano
Lekarstwa domowe czyli zbiór najlepszych, najużyteczniejszych i najpewniejszych środków zachowania zdrowia ludzkiego oraz zapobieżenia chorobom w przyzwoitym czasie przez Krzysztofa Jakóba Mellin
zasłużonego doktora po długim doświadczeniu na światło wydane, Kraków 1802, s. 86 nn.
105
W. Szczepański, Leki pochodzenia zwierzęcego w farmakopeach polskich, s. 109.
106
Cyt. za: B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, s. 476.
107
J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny…, s. 179 nn.
108
Zob. np. właściwości ruty w: S. Syreniusz, Zielnik Herbarzem z języka Łacińskiego zowią. To jest
Opisanie własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków, i mocy Ziół wszelakich Drzew, Krzewin y korzenia
ich, Kwiátu, Owoców, Soków Miasg, Zywic y korzenia do potraw zaprawowania. Tak Trunków, Syropów,
Wódek, Likworzów, Konfitor, Win rozmaitych, Prochów, Soli z ziół czynionej; Maści, Plastrów. Przytym
o Ziomach y Glinkach rożnych: o Kruscach Perłach y drogich Kamieniach. Tez o zwierzetach czworonogich, czołgających Ptastwie, Rybach y tych wszystkich rzeczach ktore od nich pochodzą od Dioscorida
104
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antyepileptyczne właściwości, miały bardzo różnorodne działanie i były stosowane także w terapii innych, niezwiązanych z głową lub nerwami dolegliwości. Z ziół takich jak
np. ruta można było bowiem przygotować lek właściwie na dowolną chorobę. Niekiedy użycie poszczególnych roślin ograniczano do chorób dających określone objawy,
takie jak np. konwulsje. Przykładowo według wydanej w 1693 r. „Apteczki Domowej”
olejek pieprzowy mógł służyć do smarowania w chorobach objawiających się różnego
rodzaju skurczami, takimi jak np. paraliż, kamień, sciatyka, kaduk, drżenie lub dolegliwości macicy i żołądka109. Podstawą do klasyfikowania ziół w omawianym okresie była
jednak teoria humoralna. Rośliny i leki z nich wykonane dzielono bowiem według ich
właściwości na rozgrzewające, oziębiające, zwilżające i osuszające110.
Wśród leków roślinnych na kaduk najczęściej polecane były lekarstwa z piwonii.
Roślina ta wchodziła w skład preparatów przeciwko różnego rodzaju spazmom notowanych przez spisy leków z różnych krajów europejskich111. Jej szczegółowy opis, a także wyliczenie jej antyepileptycznych właściwości znajdował się już w zielniku Szymona
Syreniusza z 1613 r. Autor ten wyróżniał dwie odmiany tej rośliny — tzw. piwonię
samca i samicę, z których ta pierwsza, choć znacznie rzadsza, była użyteczniejsza dla
celów medycznych112. „Wiadomość ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y
Mocy Zboż wszelkich, Jarzyn, y Zioł rożnych, tak Ogrodowych iako y Polnych” zalecała stosowanie piwonii we wszystkich chorobach mózgu i głowy113. Podobną opinię dotyczącą przydatności poszczególnych gatunków tej rośliny zamieszczono w „Dykcyonarzu powszechnym”, gdzie podkreślono: Własność przeciw epileptyczna piwonii, jest jej
własnością najpowszechniej przyznaną. Wielu nawet praktyków utrzymuje, iż nie masz skuteczniejszego lekarstwa na epilepsją z wydziały roślin114.
Do celów leczniczych stosowano głównie nasiona i korzeń piwonii. W zielniku Syreniusza zalecano pić ten ostatni w postaci proszku wymieszanego z polewką bylicową

z przydaniem y dostatecznym dokładem z wielu innich o tej materiej piszących, z położeniem własnych figur
dla snadniejszego ich poznania a y używania ku zatrzymaniu zdrowia tak ludzkiego jako bydlęcego i chorób
przypadłych odpędzenia, z wielkiem uważaniem y rozsądkiem Polskiem językiem zebrany i na ośmiero ksiąg
rozłożony Księga lekarzom, Aptekarzom, Cyrulikom, Barbirzom, Roztrucharzom, końskiem lekarzom,
Mastalerzom Ogrodnikom Kuchmistrzom, kucharzom, Synkarzom, Gospodarzom, Mamkom, Paniom
Pannom y tym wszytkim którzy się kochają i obierują w lekarstwach pilnie zebrane a porządnie spisane
przez D. Simona Syreniusa, Kraków 1613, s. 540, który został powtórzony w: Wiadomość ciekawa
Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach y Mocy Zbóż wszelkich, Jarzyn, i Ziół, Przemyśl 1772, s. 77.
109
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio
quinta primoribus auctior A.D. 1693, skł. H7v–H8r.
110
J. Szostak, Farmakognozja, farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich,
Warszawa 2006, s. 171 nn.
111
J. Nieznanowska, Obraz osiemnastowiecznej medycyny…, s. 232 nn.
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lub sokiem z ruty115. „Apteczka Domowa” z 1693 r. radziła: Kaduk leczą piwoniowe paciorki stłukszy w gorzałce wypite, w samej chorobie116. Korzeń i nasienie wymienione zostały wśród leków na epilepsję w „Promptuarium medicum empiricum”117. Dykcjonarz
wymieniał także proporcje, w jakich należało dodawać te składniki podczas przygotowywania lekarstw: Dozą korzenia piwonii w substancji dla dorosłego jest około jednej
drachmy; do wymoczenia bierze się go dwa razy więcej; nasion zaś piwonii do emulsji bierze
się od dwóch do trzech drachm, a do wymoczenia do pół uncji118. Leki wykonane z piwonii
występowały w aptekach pod wieloma postaciami. Syreniusz wymieniał wódkę piwoniową, wino piwoniowe, ekstrakt albo tzw. wyciągnienie istności z piwonii, konfekt
z kwiecia piwoniowego oraz sól piwoniową. Co ciekawsze ta ostatnia nadawała się do
użytku jedynie dla osób dorosłych119. Także w „Dykcjonarzu powszechnym” znajdowało się kilka złożonych preparatów, których głównym składnikiem była piwonia. Wśród
nich można wymienić składającą się z korzeni piwonii i baldrianu tyzanne przeciw epilepsji oraz napój przeciwko kadukowi robiony z wody piwoniowej, melisy, proszku de
Guttete, kamfory i bobrowego stroju120.
Właściwości lecznicze tej rośliny ujawniały się jednak, zdaniem autorów niektórych poradników, nie tylko poprzez przygotowywane z niej preparaty. Często zalecano
także jej noszenie przy sobie lub wąchanie. Wykorzystanie piwonii jako swoistego talizmanu uznawała za skuteczne „Apteczka lekarstw domowych…”: Nosić ten korzeń na
gołym ciele, wielką chorobę uśmierza i zachowuje od niej drugich którzy jej nie mieli, a także:
Kto by miał wielką chorobę, niech mu do łóżka naścielą piwonii i niech na niej sypia uznasz
skutek wkrótce121. Podobne przepisy, prawie dosłownie skopiowane z zielnika Syreniusza, można było przeczytać w „Wiadomości ciekawej”, gdzie podano, że dzieci cierpiące na tę przypadłość: ziarnek jej z korzeniem na gołej szyjce, pókiby nosiły, poty od kaduku
wolne bywają, lecz gdy to odrzucą, tedy się choroba do nich powraca. Ale gdy ją znowu
zawieszą tedy ią tak odpędza, iż się więcej nie wróci. Świadczy o tym Galenus. Item. Przeciw
tejże niemocy, korzeń piwoniowy pod nosem trzymać, i woniać122. Popularność piwonii,
jako leku na padaczkę, znajduje potwierdzenie jeszcze w badaniach nad medycyną
Syreniusz S., Zielnik Herbarzem z języka Łacińskiego zowią…, s. 787.
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może. Editio
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ludową prowadzonych w drugiej połowie XIX w. Roślinę tę jako środek na epilepsję
stosowany przez lud białoruski wymieniał etnograf Michał Federowski123. Także F. Wereńko odnotował, że mieszkańcy wsi Puciłkowicze stosowali odwar z korzenia piwonii
jako napój przeciwko konwulsjom. Wieszali także ususzony korzeń jako amulet chroniący przed tą chorobą124.
Leki przeciwko epilepsji bardzo często zawierały ekstrakty z ruty. Szymon Syreniusz zalecał podawanie cierpiącym na padaczkę soku z ogrodowej odmiany tej rośliny
lub płukanie za jego pomocą nosa125. Ruta wchodziła także w skład bardziej złożonych
lekarstw jak np. rucianej wódki126 lub następującego napoju: Padającej niemocy, jest
osobliwym ratunkiem, w moździerzu kamiennym świeżo utłukszy, abo w donicy uwierciwszy, sok z niej wyżąć i przeklaryfikować, a soku Czartowego łajna półćwierci łota, ten rozpuściwszy w soku Rucianym dać choremu wypić127. Zdaniem tego autora roślina ta zgnieciona między palcami i włożona choremu do nosa mogła także służyć jako remedium
podczas samego ataku padaczki. Pomocniczo można było także stosować okadzenia
z suchej ruty, a dzieciom cierpiącym z powodu kaduka dodawać jej do pościeli128. Także leśna odmiana tejże miała właściwości antyepileptyczne129. Natomiast sok z rutewki, zwanej także rutą kozią, należało podawać w dziecięcej odmianie tej choroby,
w dawce dostosowanej do wieku dziecka130. Wskazania Syreniusza odnośnie do leczenia padaczki za pomocą preparatów z ruty były powtarzane przez wiele lat przez inne
źródła. „Apteczka Domowa” z 1693 r. zalecała: Rutą co dzień rano y na noc się kurzyć,
y sok ruciany w nos puszczać w chorobie dobrze: na poduszce rucianey zawsze legać. Gorczyczne nasienie z sokiem ogurczanym pić131.
Różnorodność leków na epilepsję zawierających piwonię lub rutę nie oznaczała,
że były to jedyne rośliny uznawane przez ówczesnych lekarzy i aptekarzy za skuteczne
w leczeniu tej choroby. W samym tylko zielniku Syreniusza można znaleźć jeszcze
kilkadziesiąt innych roślin, które miały antyepileptyczne właściwości. Prawdopodobnie żadne późniejsze podręczniki medyczne lub spisy lekarstw nie wymieniały tylu
środków przeciwko wielkiej chorobie. Przykładowo „Dykcjonarz powszechny” uznawał za skuteczne w jej leczeniu: ostrzycę, zaprzałek, konwalię, paluszniczek, jemiołę
M. Federowski, Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materiały do etnografii słowiańskiej zgromadzone
w latach 1877–1905, t. 1: Wiara, wierzenia i przesądy z okolic Wołkowyska, Słonima, Lidy i Sokółki,
Kraków 1897, s. 439.
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dębową, dyptan, wielki i mały baldryan, kostki, czyli baldryan indyjski, lipę i orzeszynę132, a także melisę133 i wymoczone kwiaty mlecznego ziela134. Wśród owoców pomocne działanie mogły mieć słodkie wiśnie135. Natomiast „Wiadomość ciekawa Każdemu wielce pożyteczna o Skutkach i Mocy Zbóż wszelkich, Jarzyn i Ziół rożnych, tak
Ogrodowych jako i Polnych” zalecała na kaduk fiołki brunatne136, smażony w miodzie
oman137, dyptan z dodatkiem bobrowego stroju i ruty138, kurze ziele139, dzięcielinę140
lub przestęp (zwany także białą macicą)141. Powołując się na zielnik Syreniusza Benedykt Chmielowski zachwalał lecznicze właściwości rosiczki (którą określał jako złoto
pomiędzy roślinami). Oprócz leczenia wielkiej choroby roślina ta rzekomo pomagała
także spędzić martwy płód i uwolnić opętanego od czartów. Innym ziołem o właściwościach antyepileptycznych wymienianym przez tego autora była także tzw. betonika zwana po polsku bukwicą142.
Specyfiki wymienione w zielniku Syreniusza można podzielić według sposobu podawania ich choremu na środki przyjmowane doustnie w formie pigułek lub naparów,
maści do smarowania pleców albo głowy oraz suche liście lub korzenie podawane do
wąchania bądź wdychania po spaleniu. Część przygotowywanych w ten sposób leków
miała wzmocnić pacjenta, inne – wywołać wymioty lub biegunkę, w celu usunięcia
przyczyn choroby. Często jedną roślinę przyrządzano na kilka z wymienionych wyżej
sposobów. Przykładowo proszek z dyptanu (z odmiany pospolitej lub kreteńskiej) razem z sokiem ruty ogrodowej i strojem bobrowym mógł być serwowany jako napój,
puszczany do nosa bądź nosem „sarkany”143. Bernardynek lub inaczej turecki czubek
leczył kaduk u dzieci zarówno wtedy, kiedy podawano go do picia razem ze sproszkowanym korzeniem piwoniowym, jak też gotowany wraz z ich własnym moczem – jako
lewatywa144. Lawenda miała skutkować zarówno w formie trunków, jak i okładów145.
Na „padającą niemoc” można było także pić olejek z Nardusa indyjskiego lub smarować

Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 6, s. 302.
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nim bolące miejsca146. Niektóre rośliny miały też bardziej wyspecjalizowane zadania.
Np.: Miarz zwany także Mistrzownikiem leczył zastarzały kaduk147.
Wśród leków podawanych w formie jedzenia lub napoju Syreniusz wymieniał
m.in. trojeść (nazywaną czasem zwyciężniadem): Padającej niemocy służy, korzeń pijąc
z nasieniem Piwoniowym, a z korzeniem ziela zębnego, które Pyretrum zowią, bądź w winie,
abo w małmazjej, abo w wódce jakiej przyległej148. Sprawdzone działanie miał także
krwawnik: Padającej niemocy bywa Krwawnik osobliwym ratunkiem, biorąc liścia jego
i z kwieciem łotów dwanaście, i w kwarcie wody studziennej tak warzyć, ażby tylko z szesnaście łyżek tej suszy zostało, dobrze wyżąwszy ziele. Do tego przydać soku z Ruty jarej,
miodu odważonego i odszymowanego po trzy łoty. Znowu przywarzyć a przecedziwszy, choremu po przystojnym przepurgowaniu ciała, po ranu na czczo po dwa łoty abo łyżkach dawać. To czynić każdego dnia, póki tego trunku staje149. Do tej grupy można było także
zaliczyć kopytnik serwowany jako napój150, smażony oman w miodzie151 i dzięgiel152
(skuteczny także w postaci wódki, której działanie można było wzmocnić poprzez dodanie jemioły z leszczyny lub lipy153). Epileptyk mógł zjeść także ćwierć łota Sagapeńskiego kopru w polewce z omanu albo ruty154, pić sok z loczydła razem z olejkiem z koperwasu podawany przez 30 dni na czczo z kozim mlekiem155, sok cyrenajski używany
z miodowym octem lub kwaśnym miodkiem156 albo nasiona rozmarynu cudzoziemskiego serwowane w jakimś napoju157. Wódkę o właściwościach przeciwdziałających kadukowi można było destylować z liści dzięgielnicy. Tak przygotowany trunek należało
dawać choremu po łyżce podczas napadu kaduka158.Także amoniak, rozumiany jako
żywica pewnego drzewa, mógł być zażywany z miodem lub rzadką kaszą jęczmienną159.
Jako środek przeczyszczający Syreniusz zalecał stosować Hojnorostkę: Padającej
niemocy jest zacnym i wielkim, a sławnym od Arabów lekarstwem, wziąwszy piętnaście tylko nasienia ziarnek, i słodką wodą je obmyć napierwej. Potym w moździerzu utłuc, a rzecznej wody ośmią łotów abo łyżek roztworzyć, przecedzić, miodu odszymowanego, do tego
sześć łotów, a olejku Sezamowego cztery łoty przydać, i naczczo dać ciepło wypić, zaczym
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będą womity niemałe, a stąd ratunek wielki przeciw tej chorobie wielkiej, między wszystkiemi
innemi lekarstwy ma przodek160.W zielniku tego autora można było znaleźć przepisy na
różne smarowidła, jak np. na maść składającą się z euforbium, bobrowego stroju, wosku oraz olejku zwanego Moicelinum lub oliwy, która mogła służyć do nacierania pleców u epileptyków161. Z kolei trzymany pod nosem galban ratował swoim zapachem od
„padającej choroby”162.
Część leków opisanych w zielniku Syreniusza działała, podobnie jak niektóre animalia, na zasadzie amuletu. Przykładowo, żeby uchronić od kaduka małe dzieci, można
było powiesić im na szyi korzeń zębnego ziela tak, aby dotykał gołego ciała163. Środki
tego typu stosowano także w XVIII w. W jednym z artykułów poświęconych zasadom
działania sympatii i antypatii zamieszczonym w nr 89 „Monitora” z 1780 r. można znaleźć opis pociętych gałązek pewnej odmiany bzu stosowanych jako zabezpieczenie przeciwko epilepsji: Bzu jedna jest Species a tenże jest co i zwyczajny, tylko w tym różny, że się
puszcza przez wilgoć z drzewa wierzbowego, około wierzby wyrasta, ten przez swoje sęczki
porżnięty na sztuki, każda sztuka na drobne podzielona i przewleczona nitką, potym na szyi
chorującego na wielką chorobę zawieszona, wyciągnie w się przez Miesiąc całą wszystkę zarazę onejże choroby, tej nigdy ze bzem tykać się niepotrzeba, aż sama z szyję upadnie przetarta długim noszeniem, ani potym dotykać się jej gołą ręką nikomu nie godzi, aby go też nie zaraziło, ale kleszczykami żelaznymi on Bez wziąć potrzeba, spalić, albo gdzie zakopać, chory
zdrowym zostanie, ztąd łacno że Merkuryusz sprawuje bo i Bez jest natury Merkurialnej co
lekkość jego pokazuje, zaś wszelka choroba jest także Merkurialnej natury164.
Oprócz roślin wspomagających leczenie epilepsji pojawiały się niekiedy wzmianki
o ziołach lub owocach mogących spotęgować objawy kaduka, a nawet wywołać jego
atak. Autor „Dykcjonarza powszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt”
przestrzegał przed stosowaniem suchych korzeni pajęcznika, które są przez niektórych
medyków zalecane na epilepsję i truciznę albo ukąszenie z rany165. Niebezpieczna dla
cierpiących na wielką chorobę była także pietruszka166 oraz mlecz167. W „Dykcjonarzu
służącym do poznania historii naturalnej i różnych osobliwszych Starożytności” ostrzegano, że spożywanie owoców lub starych liści rośliny zwanej Redoul lub Sumak mogło
prowadzić do wielkiej choroby, konwulsji i zawrotów głowy168. Zdarzały się także zioła
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stosowane w leczeniu epilepsji, których lecznicze właściwości kwestionowano w podręcznikach medycznych, jak np. korzeń wężymordu169.

3. Leki pochodzenia mineralnego
Wśród leków pochodzenia mineralnego, czyli tzw. mineraliów, nie było zbyt wielu
specyfików uznawanych za skuteczne w leczeniu padaczki. Niekiedy epilepsję leczono
za pomocą antymonu. W anonimowym poradniku pt.: „Sekret wyjawiony. Osobliwszy
ten, za którym człowiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu, żadne złe na świecie szkodzić nie będzie” wydanym w Poznaniu w 1689 r. podano, że można go stosować: W epilepsjej albo kaduku; korzeń bowiem jego wyrywa, tak iż paroksyzmy nie tak często przypadną; na koniec to złe i wykorzenia170. Także „Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii
i sztuki hodowania bydląt” polecał treść albo kwiaty soli ammoniackiej, czyli cząsteczki tejże soli ammoniackiej, uniesione przez ogień. Miały one działanie napotne, „roztwarzające i dzielące”, a zatem były uważane za skuteczne w takich chorobach jak:
epilepsja, szkorbut, wole czy gorączka zjadliwa171. Silne działanie antymonu sprawiało,
iż niekiedy obawiano się go stosować. Jednak autor „Sekretu wyjawionego” uspokajał:
Niech się zaś nikt nie odraża udaniem niektórych, że Antimonium jest jadowite i trucizna.
Bo lub to służy surowemu źle zgotowanemu, źle i bez miary dawanemu; jako toż rzec się
może o każdym inszym lekarstwie źle zgotowanym i przebranym172. Także „Dykcjonarz
powszechny” podawał, że odpowiednio stosowany antymon nie ma żadnych szkodliwych dla zdrowia właściwości173.
Z innych środków mineralnych stosowanych w XVII–XVIII–wiecznej medycynie
można wymienić jeszcze koperwas (siarczany). Krzysztof Mellin polecał na epilepsję
jego białą odmianę. Był to jednak, zdaniem tego autora, lek pomocniczy, gdyż jego
podanie należało poprzedzić puszczeniem krwi, stawianiem pijawek i okładami z zimnej wody174. Z kolei „Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania
bydląt” radził stosować także jako lekarstwo antyepileptyczne lotną sól bursztynową175.
Benedykt Chmielowski wymieniał wśród kamieni mających moc zapobiegania napadom
kaduka kryształ176 i szmaragd177. Samuel Beimler uważał, że skuteczne w leczeniu kaduka

Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 7, s. 711.
Sekret wyjawiony. Osobliwszy ten, za którym człowiekowi rozsądnemu, chyba chcącemu, żadne złe na
świecie szkodzić nie będzie. Rzeczy pewne i doświadczone na dobro pospolite, Poznań 1689, s. 170.
171
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 7, s. 373 nn.
172
Sekret wyjawiony…, s. 147.
173
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 1, s. 94.
174
Lekarstwa domowe…, s. 76.
175
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 7, s. 6.
176
B. Chmielowski, Nowe Ateny albo Akademia wszelkiey scyencyi pełna…, s. 554.
177
Ibidem, s. 560.
169
170
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były leki wywołujące wymioty, takie jak korzeń Ipekakuhanny178 czy sól womityczna179.
Metodę tę uznawał za skuteczną także Ludwik Perzyna180. S. Beimler ganił natomiast
stosowanie w terapii epilepsji medykamentów na bazie rtęci, które zamiast leczyć, mogły powodować groźne skutki uboczne, takie jak apopleksja, paraliż lub ślepota. Podobne efekty dawały także leki zawierające stal181.

4. Lekarstwa złożone
Czasem autorzy poradników i traktatów medycznych polecali także gotowe lekarstwa, które należało kupować w aptekach, gdyż były zbyt trudne do przyrządzenia
w domu. Wśród takich medykamentów „Apteczka Domowa. Która w niedostatku
Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może” polecała Pulvis Epilepticus: Na
kaduk proszek. Ludziom cierpiącym padającą chorobę, abo kaduk, gdy to złe przypadnie,
naprzód palce w ręku abo dłonie (które zawsze w tym paroksyzmie ściskaią chorzy) rosprostować mocą potrzeba; a gdy do siebie przyidzie, tego proszku na koniez noża wziąwszy, y na
noc dawać mu pić w piwie ciepłym, osobliwie około pełni y nowego miesiąca, poty, póki
choroba nie ustanie: mozgiem z lisa abo liszki, pod nosem, skronie, y ciemie smarować pomocno jest: y pić oleiek drzewa laskowego, y proch iemioły dębowej182. W dziełku tym wymieniono także inne specyfiki skuteczne w leczeniu wielkiej choroby, takie jak: Aqua
anhaltina183, Dryakiew rzymska albo wenecka184 czy proszek na womit185.
Chrystian Zygmunt Richter w „Krótkiej specyfikacji medykamentów aprobowanych” przypisuje antyepileptyczne właściwości kilku sprzedawanym przez siebie lekom. Skuteczna na wielką chorobę, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych, miała być np.
działająca wzmacniająco i wspomagająco Essentia Dulcis186. Te same specyfiki reklamowane były w przetłumaczonych na język polski spisach leków Johanna Nikolausa
Zerenera187.
Prawdopodobnie dotyczy rosnącej w Ameryce Środkowej i Południowej rośliny o nazwie Ipekakuana prawdziwa (Carapichea ipecacuanha) stosowanej jako środek wymiotny i wykrztuśny.
179
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 440.
180
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 149.
181
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 447.
182
Apteczka Domowa. Która w niedostatku Medyka, snadno zdrowia człowiek poratować może…,
skł. B6v n.
183
Ibidem, skł. A7v.
184
Ibidem, skł. B2v.
185
Ibidem, skł. B4v.
186
Chrystiana Zygmunta Richtera Medycyny Doktora krótka specyfikacja medykamentów w Hali Magdeburskiej preparowanych, z informacją należytą zażywania i ich skutków. Które nie tylko małe defekta, ale
i największe choroby doskonale uzdrawiają. Wydana naprzód łacińskim językiem, teraz na polski przetłumaczona i do druku podana. Przez Przez Dawida Samuela Madaj Medicinae Dokrora w Hali, Supraśl
1745, s. 6.
187
J. N. Zerener, Popis ścisły niektórych w dawnej przygodzie za dawnym doświadczeniem potwierdzonych
lekarstw, przy tym informacja dla zażywania, na wszelkie przypadków przemiany bezpiecznego takich, ja178
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Znanym środkiem na kaduk był także proszek de Guttet służący jako samodzielne
lekarstwo bądź stosowany jako składnik bardziej złożonych medykamentów. Wspomina o nim m.in. „Compendium medicum auctum”188 oraz „Dykcjonarz powszechny
medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt”. W tym ostatnim poradniku opisano, że
specyfik ten wyrabiano z piwonii, dyptanu białego, jemioły dębowej, nasion łobody,
czerwonego koralu i preparowanych skoków łosia. Przy okazji zaznaczono, że dla powodzenia kuracji niezbędne jest podanie tego lekarstwa w odpowiednim czasie: Należy
go dawać nieco wprzód przed napadnieniem paroxyzmu gdy go możemy przewidzieć. Jeżeli
zaś tego czasu zgadnąć nie możemy, należy go przepisywać we wszystkich lunacyach księżyca189. Innym wyśmienitym lekarstwem przeciwko wielkiej chorobie miał być także Syrop Anti–Epileptyczny P. D’Aquin. Specyfik ten składał się z jemioły dębowej, korzeni
i nasion piwonii samca, korzeni wielkiego baldryanu, dzięglu, mistrzownika, irydy illiryckiey, dyptanu białego, liści betoniki, ruty, kwiatów konwalii, lipowych i lawendowych, waysztynu białego montpellierskiego destylowanych razem przez cały dzień
w wodzie z czarnych wiśni, następnie trzymanych przez 3–4 godziny w wodzie wrzącej,
wyciśniętych i doprawionych do smaku cukrem oraz esencją lawendową i cynamonową dla poprawienia zapachu190.
Część poradników medycznych wyróżniała leki na dziecięcą odmianę kaduka.
W „Compendium medicum auctum” zalecano podawać dzieciom w jabłku pieczonym
lub innym pokarmie sproszkowany kręgosłup kiełbika z dodatkiem preparowanych pereł i korali. Opisano tam także sposób znany jako Sekret Elektora Saksonii, który
składał się z drobno utartego łajna czarnej krowy zażywanego w mleku lub polewce.
Miało to spowodować usunięcie z ciała noworodka złych humorów, które nagromadziły się tam jeszcze przed porodem. Prewencyjnie można było też serwować tuż po urodzeniu olejek migdałowy z cukrem191. Przepis o startych kręgosłupach kiełbików powtórzono w „Promptuarium medicum empiricum”. Wymieniono tam także skład
następującego proszku: Weźmi pereł preparowanych albo subtelno utartych, kamienia
smaragdowego, korali czerwonych, bursztynu, jemioły dębowej, każdego po pół ćwierci łota,
złota malarskiego przedniego listków pięć: zmieszaj uczyń proszek subtelny, dawaj po skrupule w wódce jakiej pod nowiem i pełnią192.

5. Zabiegi lecznicze
Autor „Dykcjonarza powszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt”
zalecał kąpiele w zimnej wodzie na choroby dziedziczne, wśród których wymieniał
kie się ku dobru pospolitemu na przedaj gotują w Hali Magdeburskiej u Jana Mikołaja Cerenera doktora
i medyka tamecznego, [b.m.] 1756, s. 2 nn.
188
Compendium medicum auctum…, s. 106.
189
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 9, s. 145.
190
Ibidem, t. 7, s. 173.
191
Compendium medicum auctum…, s. 107.
192
Promptuarium medicum empiricum…, s. 57.
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także epilepsję193. Nawrotom kaduka miały natomiast zapobiegać wody mineralne solne o właściwościach przeczyszczających194. Inne zdanie miał w tej sprawie Samuel Beimler, który pisał: Cieplic i kwaśnych wód w tej affekcji używanie z doświadczenia więcej
zaszkodziło, niż pomogło. A jako też Wody mianowicie Karlsbadzkie w wszelkich głownych
chorobach rozumni Praktycy ganią; tak w wielkiej chorobie która w głowie i mózgu siedlisko
zakłada; żadnej nie mają pochwały195.
Uniwersalną metodą leczniczą stosowaną w XVII–XVIII w. było także puszczanie
krwi. Zabieg ten jako metodę zapobiegania napadowi kaduka lub apopleksji zalecała
już „Wieczna nauka o ogólnym krwie puszczaniu wydana ok. 1620 r.196 Według „Compendium medicum auctum” należało otworzyć żyłę na nodze, jeśli epilepsja pojawiła
się z powodu przetrzymania miesięcznej choroby197. Z kolei „Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowie człowieka poratować
może” polecała puszczanie krwi z żyły głównej zwanej Cephalica, która znajdowała się
nad inną żyłą Medianną nad junkturą pod wielkim palcem u rąk198. Ludwik Perzyna dopuszczał ten zabieg, jeśli u pacjenta była tzw. obfitość krwi199. Także Tyssot zalecał
upuszczenie choremu mającemu wyjątkowo gwałtowny atak kaduka 8–9 uncji krwi,
jeśli istniało ryzyko apopleksji200. Natomiast Samuel Beimler był przeciwnikiem stosowania takich metod w leczeniu epileptyków. Jego zdaniem w tej chorobie przynosiło to
niewielki pożytek, a podczas jej ataku mogło być nawet niebezpieczne201.
W poradnikach medycznych upusty krwi często łączono z wywoływaniem wymiotów. „Promptuarium medicum empiricum” zalecało łączyć oba zabiegi, jeśli epilepsja
pochodziła z żołądka. Dodatkowo uznawano za wskazane podanie driakwi i kamfory.
Leki tego typu najskuteczniejsze miały być podczas pełni księżyca, a także wtedy, kiedy
go ubywało202. O zalegającej w kiszkach noworodka materii pochodzącej od matki,
która mogła powodować epilepsję pisał też Samuel Beimler. Zdaniem tego autora należało ją usuwać poprzez wywoływanie stolców i wymiotów za pomocą syropu z cebuli
morskiej lub julepku składającego się z syropu rabarbarowego, proszku margrawskiego,
rabarbaru i ipekakuany203.
Supplement Dykcjonarza powszechnego medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 9, s. 31
[osobna paginacja na końcu tomu].
194
Dykcjonarz powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt…, t. 8, s. 53.
195
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 447.
196
P. Ciachowski, Wieczna nauka w częściach człowieczych krwie puszczania…, [b.m.] 1620, s. 16.
197
Compendium medicum auctum…, s. 106.
198
Apteczka lekarstw domowych, które każdy mając w niebytności medyka snadno zdrowie człowieka
poratować może…, skł. A2 r.
199
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa…, s. 149.
200
S. A. Tyssot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia…, t. 2, s. 206.
201
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 445.
202
Promptuarium medicum empiricum…, s. 56.
203
S. Beimler, Medyk domowy…, s. 448 nn.
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Niekiedy dzielono też medykamenty i metody lecznicze na te, które należało stosować podczas ataku epileptycznego i takie, które warto było zażywać na co dzień,
w celu zapobiegania ich nawrotom204. Postępowanie w przypadku samego ataku przypominało porady dawane chorym na apopleksję lub histerię. „Dykcjonarz powszechny” zalecał podawanie do wąchania różnych spirytusów, proszków wywołujących kichanie i innych środków pobudzających w przypadku, jeśli cierpiący z powodu ataku
choroby był wyraźnie słaby, blady i miał zwolnione krążenie krwi. Zwracano także
uwagę na konieczność zabezpieczenia epileptyka od zadania sobie przypadkowych obrażeń i ułożenia go w spokojnym, dobrze przewietrzonym miejscu z lekko podniesioną
głową. Warto było także włożyć coś do ust chorego, żeby ułatwić mu oddychanie, wyplucie piany, a także uniknąć pogryzienia języka205.
Szymon Andrzej Tyssot twierdził natomiast, że jedyne, co można zrobić podczas
napadu epileptycznego, to chronić chorego przed zrobieniem sobie krzywdy: Paroxyzmu wielkiej choroby nic nie skraca, ani nawet łagodzi: przeto nic nań czynić nie potrzeba,
a to tym bardziej, że często lekarstwa rozdrażniają jeszcze chorobę. Więc tylko pilnować
chorego należy, aby się o co gwałtownie nie uderzył. Dobra też rzecz jest włożyć mu jeżeli
można między zęby mały wałeczek płótna, który broni, aby sobie chory w wielkiej konwulsji
języka nie zranił lub nie przyciął206.
Autor ten ostrzegał też pacjentów przed szarlatanami, którzy twierdzili jakoby mieli genialne środki umożliwiające szybkie wyleczenie wszystkich odmian kaduka. Jego
zdaniem świadczyć to mogło jedynie o ich braku wykształcenia z zakresu medycyny lub
chęci nieuczciwego zarobienia na ludzkiej niewiedzy207. Obecność tego typu apeli
w poradnikach i podręcznikach medycznych nie oznaczała, że wszyscy cierpiący na
wielką chorobę zasięgali porady jedynie u renomowanych lekarzy. Część chorych korzystała także z najłatwiej dostępnych usług medycznych, o czym świadczą np. reklamy
niezawodnych uniwersalnych medykamentów zamieszczane w gazetach pod koniec
XVIII w. Środki tego typu oferował np. pan Magne, który ogłaszał się w „Wiadomościach Warszawskich” z 1766 r. jako profesor chirurgii i niegdysiejszy lekarz nadworny
Filipa I Parmeńskiego. Oprócz leków na epilepsję miał on w swojej ofercie także środki na ból zębów, raka, puchliny, fistuły, schorzenia weneryczne, wapory histeryczne,
paraliże, apopleksję, suchoty i febry208. Niektóre poradniki zalecały także chorym stosowanie odpowiedniej diety. Według „Dykcjonarza powszechnego” dieta taka połączona

204
M. Tomal błędnie podaje, że rozróżnienie na metody leczenia „w trakcie napadu” i „między napadami” występowało jedynie w pracach autorów piszących po łacinie. Zob. M. Tomal, Padaczka
w tekstach niektórych autorów polskich od XVI–ego do XVIII–ego wieku, s. 50.
205
Dykcjonarz powszechny…, t. 2, s. 128 nn.
206
S. A. Tyssot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego…, t. 2, s. 206.
207
Ibidem, s. 207.
208
„Wiadomości Warszawskie”, 1766 nr 80: 4 X, s. nlb. 4; toż suplement do nr 83: 15 X s. nlb. 4.
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z brakiem gwałtownych ćwiczeń, wystawiania się na ostre słońce, wina, gwałtownych
wzruszeń pomagała w złagodzeniu epileptycznych ataków 209.
Nowe medyczne teorie naukowe z Europy Zachodniej wywierały wpływ na to, jak
w części poradników medycznych opisywano przyczyny epilepsji. Wydaje się jednak, że
nie miało to większego oddziaływania na sposoby leczenia tej choroby. W publikacjach medycznych z końca XVIII w. czasem natrafia się na nieznane wcześniej przepisy lekarskie lub metody klasyfikowania chorób. W przypadku epilepsji można jednak
odnieść wrażenie, że nie nastąpiła zmiana jakościowa w leczeniu tej dolegliwości, lecz
jedynie prezentacja nowych, niezwykłych i zarazem trudno dostępnych lekarstw. Przykładowo tłumaczony z języka francuskiego „Dykcjonarz służący do poznania historii
naturalnej i różnych osobliwszych Starożytności, które ciekawi w Gabinetach znajdują” opisywał lecznicze właściwości Coer de Boeuf ou Petit Corossol210, którego korzeń
podawany w formie proszku miał rzekomo leczyć napady kaduka211. Trudno podejrzewać, żeby nawet lepiej sytuowani chorzy w Rzeczpospolitej mieli swobodny dostęp do
tej egzotycznej rośliny, więc informacje tego typu należy zaklasyfikować raczej jako
ciekawostkę, mającą zainteresować czytelnika niż praktyczną wskazówkę dla chorego.
Dobrym przykładem tego zjawiska jest też opis zamieszczony w „Albercie nowym
czyli teraźniejszym”. Zalecano tam wewnętrzne stosowanie na epilepsję kwiatu i owocu pomarańczy. Metoda ta, spopularyzowana jakoby przez znanego szwedzkiego przyrodnika Linneusza, miała być już od dłuższego czasu z powodzeniem stosowana w Holandii. W tym samym artykule zalecano także przemywanie rąk i nóg cierpiących na
wielką chorobę wodą, w której gotowała się rzepa212. Część tego typu doniesień dotyczyła także znanych i rosnących w Rzeczpospolitej roślin. Przykładowo: Jacek Dziarkowski opierając się na opiniach wielu znanych zagranicznych lekarzy, takich jak Homel, Lictaud, Bonafos, zalecał stosowanie soku lub proszku z kwiatów Przytulii
właściwej213. Ten sam autor, także powołując się na licznych zachodnich lekarzy poczynając od Fabiusza Colombe z XVI w., zalecał w terapii wielkiej choroby Kozłka pospolitego214. Jednak przed podaniem tej rośliny wrażliwszym pacjentom należało zamaskować
Dykcjonarz powszechny…, t. 2, s. 131.
Prawdopodobnie chodziło o jakąś odmianę flaszowca.
211
Dykcjonarz służący do poznania historii naturalnej i różnych osobliwszych Starożytności, które ciekawi
w Gabinetach znajdują. Dzieło wielce ciekawe i użyteczne z Francuskiego przełożone przez X Ładowskiego
Piara. t. 1, Kraków 1783, s. 215.
212
Albert nowy czyli teraźniejszy albo sekreta nowe doświadczone i aprobowane. Zebrane z wynalazków
najpóźniejszych, jedne mając na cel zaradzenia wielkiej liczbie przypadków tyczących się zdrowia, drugie
wiele rzeczy potrzebnych do wiadomości względem różnych potrzeb życia, trzecie na koniec to wszystko, co
się ściąga do wdzięków i przyjemności tak na wsi jako i w mieście. Podane do druku roku 1770 w Paryżu
a teraz świeżo na polski język przetłumaczone, Wilno 1790, s. 26.
213
H. Dziarkowski, Wybór roślin krajowych dla okazania skutków lekarskich ku użytkowi domowemu
przez J. Dziarkowskiego M. D. wydany, Warszawa 1806, s. 139 nn.
214
Ibidem, s. 87 nn.
209
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jej brzydki zapach. Doskonałe do tego celu były dodane do naparu mięta i melisa,
które poprawiały smak i aromat nie zmieniając jednocześnie jego leczniczych właściwości215.

VI. OBRAZ EPILEPSJI W ŹRÓDŁACH NIEZWIĄZANYCH
Z MEDYCYNĄ
Oczywiście obraz epilepsji rekonstruowany jedynie za pomocą podręczników i poradników medycznych nie może być kompletny. Obok prezentowanego w nich zestawu
poglądów na temat tej choroby, bazującego na funkcjonujących w XVII–XVIII w. teoriach naukowych, istniało także wiele przekonań łączących się z kadukiem, które ówcześni pisarze określali jako przesądy i zabobony. Podstawowym problemem przy badaniu tego systemu wyobrażeń jest fakt, że nie zachowały się materiały opisujące go
w sposób kompletny z punktu widzenia wierzących w niego osób. Badania nad tzw.
etnomedycyną, które obejmują zazwyczaj późniejszy okres, najwcześniej od połowy
XIX w., wykazały wiele ludowych sposobów leczenia epilepsji, nienotowanych w rozprawach i poradnikach medycznych. Przykładowo we wsiach Beskidu Żywieckiego
znana była metoda powstrzymywania napadu padaczki za pomocą nagłego ugryzienia
chorego w wielki palec u prawej ręki. Ważne było, aby dokonała tego obca osoba,
która jeszcze nigdy nie widziała takiego ataku216. Można jedynie natrafić na wzmianki
o nim w źródłach poświęconych krytyce tego typu wierzeń. Przykładowo, w wydawanym w Warszawie „Monitorze”, w artykule o powiedzeniach podpisanym przez oburzonego takimi praktykami czytelnika, cześnika parnawskiego Radosza Ochotnickiego
odnotowano, że prości ludzie mówiąc o epilepsji często używają następujących zwrotów: niech śpi jak Święta Ziemia, wielką chorobę miewa Pan NN. Albo też Święty Walenty,
wielką chorobę miewa Pan NN. Albo też Jezus, Pan Jezus, Najświętsza Panna, Święty Walenty i Święta Anna! wielką chorobę miewa Pan NN217.
Z kolei w katalogu cudów pt.: „Prospekt wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenajświętszej Maryi” krytykowano ludowy zwyczaj wiązania na przydrożnych krzyżach koszulek
dzieci dotkniętych epilepsją: ci wszyscy daleko lepszą radę przed się wzięli, że pomocy
Matki Najświętszej w takich okolicznościach szukali, niż owi co z pogańskich jeszcze zabobonów, od Kościoła Bożego pod grzechem śmiertelnym zakazanych guseł, czechełki na dzieciach rozdzierając, na Bożych mękach przywięzują, na wielką Chrystusa Ukrzyżowanego
obelgę, i świętej Katolickiej Religii osromocenie, świętą ci niektórzy, z greckiego hyronnosum,
tę chorobę nazywają, czego jaki fundament mają? trudno zgadnąć, to pewna, że nie stąd, gdy
Ibidem, s. 90 nn.
D. Tylkowska, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich. Tradycja i współczesność, Wrocław
[etc.] 1989, s. 94. Badania dotyczą okresu od przełomu XIX i XX w.
217
„Monitor na R. P. 1774”, nr 45: 4 VI, s. 358.
215
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Święte Chrystusa Obrazy takimi chustami szpecą, my raczej w ten czas świętą tę chorobę
nazywać możemy, kiedy się pod przedziwną i nader świętą kuratelę, Przenajdostojnieyszej
Maryi Panny dostanie218.
Warto także zwrócić uwagę na fakt, że lekarstwa i praktyki, które część współczesnych badaczy historii medycyny określa jako magiczne, były uznawane w XVII–
XVIII w. za w pełni sprawdzone i potwierdzone. Wiktor Piotrowski określa tak np. metody zalecane przez „Compendium medicum auctum”219. Jednak w tym poradniku na
końcu rozdziału o wielkiej chorobie stwierdzono: Jest między Autorami niezliczona rzecz
różnych sekretów na tę chorobę, lecz i między ludźmi różnemi jest ich wiele, osobliwie baby
mają na nię cudowne swoje tajemnice, zażywając różnych guseł, kto ich tego wyćwiczył, trudno wiedzieć, gdy ani Galenus, ani Hypocrates tego nie dociekli, czego one przy kądzieli220.
Z uwagi na niemożność przewidzenia, kto i dlaczego jest podatny na ataki wielkiej
choroby oraz jak należy ją leczyć, często łączono tę przypadłość ze zjawiskami nadprzyrodzonymi. Strach przed epilepsją oraz skojarzenia, jakie budził atak tej choroby wykorzystywał w swoich kazaniach Samuel Wysocki: Nie chciałbyś Katoliku, żeby kaduk ciałem twoim miotał, a nie cięższysz kaduk częsty w dawne grzechy upadek, który sobą nie
ciało tylko, ale razem i duszę, nie na ziemię tylko, ale razem na piekło, nie w wodę, nie
w ogień tylko doczesny, ale bardziej na pożar piekielny, na przepaść złej rzuca wieczności?221.
Ten strach przed wielką chorobą był całkowicie uzasadniony, gdyż dotykała ona nawet
najwyżej postawionych i najbogatszych. Na epilepsję chorowały żony Zygmunta II Augusta; Elżbieta Habsburżanka i Katarzyna Habsburżanka. Z powodu napadu kaduka
7 lutego 1642 r. zmarła polska królewna Maria Anna Izabela222. Z powodu nagłych
ataków wielkiej choroby cierpiał także hetman litewski Jan Karol Chodkiewicz.
Interesujące wydaje się zestawienie obrazu epilepsji ze źródeł o charakterze medycznym z tym występującym w literaturze dewocyjnej. Z uwagi na niejasne przyczyny
choroby i brak skutecznych lekarstw wierni szczególnie często zwracali się z prośbą
o uzdrowienie do tzw. niebiańskich lekarzy. Wśród najważniejszych z nich można wymienić: św. Korneliusza, św. Awertina, św. Lupusa, św. Germanusa, św. Donatusa, św.
Teklę, św. Joachima ze Sieny, św. Adama z Fermo, św. Albana, św. Bibiana, św. Aegidiusa, św. Walpurgę, św. Wita, św. Walentego, św. Jana Chrzciciela i Trzech Króli223.
Prospekt wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenajświętszej Maryi, Na smutne ludzkiej niedoli przypadki,
Z Góry S. Gostynskiej, łaskawie obrócony…, s. 60.
219
Zob. np. W. Piotrowski, Polska medycyna oświeceniowa, Jawor 1997, s. 49.
220
Compendium medicum auctum…, s. 109.
221
S. Wysocki, Advent z postem kazaniami o sadzie Bozym, o Mece Panskiey, […] z regestrem kaznodzieyskim na wszystkie calegoroku niedziele, zapowiedziany. Przez xiedza Samuela Wysockiego od S. Flonjana. A teraz po drugi raz przedrukowany, Warszawa 1760, s. 810.
222
E. Rudzki, Polskie królowe, t. 2, Warszawa 1990, s. 114.
223
J. Jagla, Boska Medycyna i Niebiańscy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka, s. 154;
B. Seyda podaje że liczba patronów od epilepsji dochodziła nawet do 40. Zob. B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, s. 100.
218
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Oczywiście nie oznacza to, że leczeniem epilepsji zajmowali się jedynie wyżej wymienieni święci. Choć w wielu przypadkach można mówić o specjalizacji danego patrona,
to jednak większość katalogów cudów oraz żywotów zawiera opisy różnorodnych dokonań świętego, często dodatkowo podzielone na kategorie, takie jak: wskrzeszenia,
ocalenia od niechybnej śmierci, ocalenie od pożaru, od zarazy itd. Uleczenie epilepsji,
dolegliwości, wobec której ówczesną medycynę uznawano za właściwie bezsilną, było
stałą pozycją na listach zamieszczanych w żywotach świętych lub tzw. miraculiach.
Dobry przykład takiego zestawienia różnych typów cudów zawiera opis przenosin
kości biskupa krakowskiego Wincentego Kadłubka zamieszczony w dziele Floriana Jaroszewicza pt.: „Matka Świętych Polska”. Wskazano tam, że: Pisarz życia Jego przez
dziewięć lat od przenosin Kości B. Wincentego narachował siedmiu od śmierci wskrzeszonych, już już umierających a uzdrowionych czterech, od dissenteryi uwolnionych czterech,
od Epilepsji i szaleństwa dwunastu, od puchliny pięciu, od głuchoty dwóch, od ślepoty ośmnastu i wielu inszych w różnych niemocach y przygodach, przyczyny Błog. Wincentego skutecznej przed Bogiem doznało224. Podobne zestawienie zostało także sporządzone po
śmierci błogosławionego Izajasza Bonera: Między temi według autentycznych świadectw
dwóch umarłych wskrzeszonych, jednego opętanego uwolnionego, dwóch na wielką chorobę
rachują; daleko zaś więcej było i dotąd bywa z niebeśpieczeństwa życia wyprowadzonych,
y w różnych chorobach skutecznie pocieszonych225.
Znaczna część odnotowanych w literaturze dewocyjnej przypadków kaduka wygląda bardzo schematycznie. W katalogu cudów Matki Boskiej Piekarskiej znajduje się
następujący opis wydarzeń z 1720 r.: Iozef Rzepka, Slęzak z Popielowa, młodzieniaszek
w 19 lat, na kaduk chorobę, przez 3 lata chorował. Przez ten wszystek czas, żadnego Tygodnia wolnego od tey uprzykrzoney srodze nie miał choroby, ale wszystkie dni opłakane mu,
y nędzne były. I owszem tak wielką moc ta wzięła była choroba, że czasem przez ieden dzień;
trzy razy rzucany był kadukiem, od omdlewania zaś wielkiego prawie konać się zdawał,
y umierać226. Czasami opisywane przypadki były nieprawdopodobne z punktu widzenia
współczesnej medycyny, nie tylko pod kątem cudownego wyleczenia. Pewne elementy
choroby, takie jak np. długość i gwałtowność ataku, znacznie przekraczały obecnie
przyjmowane normy. Przykładowo w opisie ataku padaczki córki Wojciecha Kopca,
kmiecia z Bobkowic zamieszczonym w poznańskim „Prospekcie wesołym” można przeczytać: Ta, z nagła na ziemię upadszy, jako umarła, od zmysłów i od pamięci cale odeszła,
i przez godzinę śliny z ust tocząc leżała, i sami Rodzicy, iuż iey za nieżywą odeszli, mało na
tym, ale powtore i potrzecie tegoż dnia, na tę dzieweczkę, pomieniona choroba przypadała
a zawsze ią przez godzinę trzymała […]227. Nieprawdopodobny wydaje się także przypadek
F. Jaroszewicz, Matka Świętych Polska, s. 119.
Ibidem, s. 77.
226
Matka przedziwna w Piekarach, na służących sobie dobroczynna…, s. 78.
227
Prospekt wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenayświętszey Maryi, Na smutne ludzkiey niedoli przypadki,
Z Gory S. Gostynskiey, łaskawie obrocony…, s. 59.
224
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mieszczki Zofia Szczygłowej, która cierpiała na atak kaduka od Wielkiego Czwartku do
Wielkiej Soboty228.
Choć w porównaniu z wcześniejszymi epokami związek wielkiej choroby z moralnością cierpiącego na nią człowieka nie był już tak silnie podkreślany. Jednak w literaturze dewocyjnej z XVII–XVIII w. wciąż można było natrafić na przypadki, kiedy epilepsja została zesłana przez Boga jako kara dla heretyka za bluźnierstwo lub
niedopełnienie ślubów. Przykładowo w dziele Floriana Jaroszewicza pt.: „Matka Świętych Polska” podającym życiorysy godnych naśladowania Polaków i Polek na każdy
dzień w roku pod datą 19 stycznia znajduje się opis życia i cudów karmelity bosego
Michała Bużewskiego. Po jego śmierci zdarzył się następujący wypadek: Ze pewna Senatorka nabożna ku Wielebnemu Michałowi, sprawiła na Ciało iego habit nowy y płaszcz
z materyi włosowego koloru, pewny krytyk bardzo temu uwłoczył, lecz skoro do swego mieszkania doszedł, poczęła go rzucać wielka choroba, w którey go zastano pianę z ust toczącego,
ale gdy przyszedszy na to ci ktorzy ow habit kładli mowili choremu aby żałował za swoie
uwłoctwo y oddawał się protekcyi Oyca Michała, nie co odetchnąwszy gdy się w piersi uderzył y oddał się do przyczyny Sługi Bożego, zaraz do zdrowia przyszedł229.
Także opublikowany w 1614 r. w języku polskim „Młot na Czarownice” wymienia
kaduk i inne choroby głowy wśród dolegliwości, które mogły zostać wywołane czarami.
Jednocześnie podkreślono tam, że dzieje się to z dopuszczenia Bożego230. Pogląd o nadprzyrodzonym pochodzeniu chorób był jednak kwestionowany przez niektórych autorów poradników medycznych w XVIII w. Przykładowo Ludwik Perzyna, w rozdziale
poświęconym opętaniu pisał, że od czasu ukazania się dzieła Jana Bohomolca pt.:
„Diabeł w swojej postaci” kuglarstwa tego typu były wyśmiewane i tępione, oraz że
zachowały się już tylko we wsiach. Wyróżnił także cztery odmiany tego typu praktyk,
w tym m.in.: Napuszenie, jest to udawanie niby wielkiej choroby i niby opętania, z kurczowym trzęsieniem i wyłamywaniem się pomieszane231.
W katalogu cudów, jakie dokonały się za pośrednictwem obrazu Matki Boskiej
w Grodnie odnotowano przypadek, kiedy za postępowanie uwłaczające cudownemu
wizerunkowi ukarano niemieckiego oficera. Świadek tego wydarzenia, szlachcic Wojciech Zelarowski, zeznał, że w roku, kiedy wojsko żmudzkie stało obozem pod Wierciszkami, dotknięty później boską karą Niemiec przyjechał do niego po prowiant.
Choć zgodnie z polskim obyczajem ugościł przybysza jak przyjaciela i zaprosił go do
Ibidem, s. 57.
F. Jaroszewicz, Matka Swiętych Polska, s. 40–41.
230
J. Sprenger, H. [Krämer], Młot na czarownice postępek zwierzchowny w czarach, także sposób uchronienia sie ich i lekarstwo na nie w dwóch częściach zamykający. Xsięga godności ludzkiej nie tylko godna y
potrzebna ale i z nauka Kościoła powszechnego zgadzająca się. Z pismo Jakuba Sprengera i Henryka Instytutora Zakonu Dominikanów S. Theologów i u Niemieckiej ziemi Inquistorów po wietszej części wybrana
i na polskie przełożona przez Stanisława Ząmbkonica Sekretarza Xcia Jego Mci Ostrowskiego Kasztelana
Krakowskiego, Kraków 1614, s. 121 nn.
231
L. Perzyna, Lekarz dla włościan czyli rada dla pospólstwa, s. 207.
228
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swojego stołu, to tamten odpłacił mu niezwykłą niewdzięcznością. Wypiwszy za dużo
zaczął bowiem bluźnić i obrażać obraz Najświętszej Panienki. Nie przestał nawet mimo
ostrzeżeń gospodarza, który prosił, aby powstrzymał się od takich komentarzy, gdyż
może takim zachowaniem ściągnąć na siebie nieszczęście (np. pierwszą kulę w trakcie
bitwy). Ten jednak zaczął szydzić z obaw Polaka w następujący sposób: nie tylko pierwsza, ale i tysięczna minie [kula], mam ja na te muchy doświadczoną ogankę: mam serdak
niedobyty. Jest u mnie pektorał, który za trzy karaceny stoi. Ledwie to rzekł: rzucił go o ziemię kaduk, który mu był nigdy niezwyczajny, i tak go srodze dręczył, że z tejże gęby bluźnierskiej, z której heretyckie zawziętości, i obelgi niewstydliwe, na zelżenie cudownego Obrazu,
wybuchały: pieniła się nieprzerwanym strumieniem jakaś piekielna Cerberowa skwara: wył
jako leśny wilk! Huczał, kwiczał! Owo zgoła, głosy dzikich Bestii z ust nieludzkiego człowieka brzmiały. Kompania widząc, co się z oficerem ich dzieje, a podobnego obawiając się razu,
porwali się do Koni. Bluźnierca zaś, tak trzy godziny po śmierci się tarzał, a rękę Boską nad
sobą czując, sobie wziął słuszne karanie, a nam dał przestrogę232. Co ciekawsze, uczynny
gospodarz zapakował dotkniętego kadukiem na wóz i odwiózł do obozu, gdzie pokazał
go wszystkim ku przestrodze. Spisujący cuda przyznał także, że nie wiadomo, co się
potem działo z rażonym epilepsją Niemcem.
Oba opisane wyżej przypadki wielkiej choroby wyróżniają się na tle innych odnotowanych w literaturze dewocyjnej uzdrowień długością i dużą liczbą szczegółów. Być
może spisujący te wydarzenia skrybowie uznali okoliczności wystąpienia napadu epileptycznego za wyjątkowe i godne podkreślenia. Większość typowych opisów epilepsji
w katalogach cudów nie zawierała informacji o tym, jakie czynniki ją wywołały. Schematyczna budowa takich relacji oraz umieszczenie ich w jednym ciągu z przypadkami
wyleczenia innych, niemających konotacji z grzechem chorób może wskazywać, że
dopuszczano różne możliwe przyczyny występowania tej choroby, nie zawsze związane
z grzechami dotkniętego nią człowieka.
Brak moralnej oceny chorego na epilepsję szczególnie widoczny jest w licznie opisanych uzdrowieniach tej choroby u małych dzieci, które nie mogły jeszcze popełnić
tak ciężkich grzechów, aby zasługiwać na ukaranie taką przypadłością. Przykładowo
syn szlachcica Jana Giedutkiewicza, który zmarł podczas wyjątkowo ciężkiego ataku
epileptycznego i następnie został wskrzeszony dzięki wstawiennictwu św. Andrzeja
Boboli, miał zaledwie dwa lata233. Z kolei w 1673 r. Katarzyna, córeczka pani Marianny
Summariusz Cudów i łask Znakomitszych Najświętszej Panny Mariey Studentskiej w Kongregaciej
Grodzieńskiej Ichmościów PP. Studentów, pod titułem /annuntiationis, u WW. Ojców Societatis Iesu. Na
rozżarzenie ufności Utrapionych zebrany, a za dozwoleniem Jaśnie Wielmożnego Przewielebnego Iegomości
X. Aleksandra Kotowicza Biskupa Wileńskiego do druku podany, Wilno 1686, s. 77.
233
A. Sobieszczański, Apostoł piński żarliwością zbawienia dusz ludzkich pałający, to jest Życie i Śmierć
świątobliwej pamięci W. X. Jędrzeja Boboli Societatis Iesu. Dla wiary katolickiej w Janowie od Schyzmatyków Roku Pańskiego 1657. Dnia 16. Miesiąca Maja zabitego, a po śmierci jego łaskami wsławionego. Przez
W. X. Alexandra Sobieszczańskiego, Soc. Jesu. Collegium Przemyskiego rektora z Processów Apostolskich
drukowanych w Rzymie zebrane, Sandomierz 1745, s. 100.
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Siateckiej, została uzdrowiona w wieku pięciu lat z nękającej ją wielkiej choroby, której nie dało się uśmierzyć za pomocą żadnych zwykłych sposobów i lekarstw234. W przypadku Władysława, syna Ludwika Rylskiego, uzdrowionego po oddaniu go pod opiekę
Najświętszej Panny Tuchowskiej, nie określono dokładnego wieku chorego. Natomiast służebnica Jadwiga Młynarzanka, ofiarowana przez swoich rodziców w tym samym miejscu, była prawdopodobnie nieco starsza235. Warto zaznaczyć, że w tego typu
przykładach nie wspominano również o niemoralnym zachowaniu i grzechach rodziców chorych dzieci.
O pewnym złagodzeniu postrzegania epilepsji, jako choroby nie zawsze łączącej się
z grzechem i niemoralnością może świadczyć także to, że w literaturze dewocyjnej
z XVII–XVIII w. zdarzały się także opisy występowania tej choroby wśród kleru. Pomiędzy licznymi cudownymi uzdrowieniami, które nastąpiły dzięki modlitwie przed
obrazem świętej Anny, miało miejsce takie oto wydarzenie: Roku 1700 Brat Andrzey
Starczewski Laiczek Zakonu Franciszkańskiego w tymże Klasztorze mieszkaiący na kaduk
y paraliż zachorował; że wszystkie zmysły y mowę utracił, trzy dni w tym paroxyzmie leżąc,
gdy z rozkazu będącego na ten czas Gwardyana Konwentu na uproszenie zdrowia choremu
odprawowała się Msza Swięta przed Obrazem Świętey Anny, pod czas samego podniesienia
Ciała Pańskiego z podziwieniem przytomnych Zakonnikow wielu chory porwał się z łóżka,
znacznie zdrów lat po tym kilka żyjąc wielbił Boga cudownego w Annie Swiętey236. Z powodu kaduka cierpiał także ksiądz Grzegorz Nowicki, pleban brodnicki, który uleczony
został dopiero po odbyciu pielgrzymki do grobu św. Andrzeja Boboli237.Warto jednak
Sparta polska, niezwyciężonemi łaskawości piersiami mocna. Panna Nayświętsza Marya, w Cudownym Obrazie Miasta Stołecznego, woiewodztwa wołyńskiego, w Kościele Łuckim Dominikańskim, Cudami, łaskami, Apparycyami y innemi niezliczonemi Dobrodzieystwami Boskiemi, za Nayświętszą swoią interpozycyą koferowanemi, uciekaiącym się nabożnie ludziom, w rożnych paroxyzmach na Obronę,
wszechmocną ręką wystawiona. Na szczęśliwą w zyciu, fortunie, y honorach protekcyą Jaśnie oswieconey
Xiężnie I. M. P. Annie Lubartowiczownie Sanguszkownie Radziwiłłowy, Kanclerzyny W. X. L. przemyskiey, brasławskiey, kamienieckiey, krzyczewskiey, człuchowskiey, choynickiey, ostrskiey, owłuczyckiey &c.
Starościny Paniey y jedyney dobrodzieyce Przy Rodowitym I. O. Xiążąt, Lubartowiczow Sanguszkow Hektorze prezentowana. A za staraniem W. X. Ignacego Kownackiego, S. Th. Prezentata, na ten czas Przeora
Łuckiego, Zakonu Kaznodzieyskiego, Wikaryego Kontraty Wołyńskiey, y Świętey Stolicy Apostolskiey Pisarza, do druku podana. Roku Pana Zastępow Niemowlęcemi łzami Świat woiuiącego, Zamość 1703,
s. 170.
235
M. Melaniusz, Wonność Wdzięczna Róży Niebieskiej Panny Przenajświętszej Mariej, w Kościele Tuchowskim, Zakonu Świętego Ojca Benedykta, przez wielkie łaski, dobrodziejstwa i cuda zbawiennie się
wydawająca. Z dozwoleniem starszych objawiona i odkryta przez W. X. Marcina Melaniusza tegoż zakonu
kapłana i pomienionego kościoła kapelana, Kraków 1648, s. 21.
236
Opisanie cudów Ktorych doznali od Pana Boga przez przyczynę Anny S. nabożni do Niey w Obrazie
Kościoła Smarzewskiego, w: Anna Swięta z Swiętym Joachimem Godnością Wnuka Pana Jezusa Chrystusa Dostoyeństwem Corki Nayśw: Maryi Panny, Życiem własnym, tudzież Łaskami y Cudami dla nabożnych dla siebie chwalebni, s. 23 nn [osobna paginacja].
237
A. Sobieszczański, Apostoł piński żarliwością zbawienia dusz ludzkich pałający…, s. 138.
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zauważyć, że epilepsja, w przeciwieństwie do np. podagry lub ślepoty, nie była chorobą,
na którą zapadał człowiek mający opinię świętego.
O tym, że chorób głowy i opętań nie można ze sobą całkowicie łączyć świadczy
także pewien przypadek epilepsji z 1682 r. opisany w poznańskim „Prospekcie wesołym”. Kmieć Szymon Meyza z Nacławia pod Kościanem miał syna, który nagle zaczął
być nękany gwałtownymi atakami epilepsji. Nie mogąc zrozumieć natury choroby
swojego dziecka postanowił on wraz z małżonką zwrócić się o pomoc do egzorcysty:
Zaprosili Rodzicy Zakonnika Kapłana, aby nad nim exorcyzm odprawił, po ktorym iak
przedtym bez wielkiey folgi chory leżał: widzi Oyciec że nic niepomaga dziecięciu, iachał
z nim do Nieparta, prosząc X, Plebana iako Exorcysty, aby nad nim exorcyzm po wtore
odprawił, lecz X. Pleban kazał Rodzicom, aby to chłopię do Nayświętszey Panny Bolesney,
przed Gostyn ofiarowali, dokładaiąc, że snadź nie z czar założonych ta choroba pochodziła, ale z woli samego Boga; co gdy uczynili, zaraz się poczęło polepszać chłopięciu, tak, że
przed Nieszporem w Niedzielę przewodnią mowić począł, i ieść wołać, a na zaiutrz zdrow
został […]238.

VII. PODSUMOWANIE
Z punktu widzenia rozwoju myśli medycznej poradniki i traktaty medyczne z XVII
i XVIII w. nie wnoszą zbyt wiele do ogólnej wiedzy na temat epilepsji. Informacje takie
jak klasyfikowanie padaczki czy omawianie jej przyczyn oraz objawów były w nich wzorowane na znacznie starszych koncepcjach, powszechnie znanych w całej Europie.
Także polecane w tych źródłach kuracje i medykamenty nie zawierały opisów środków
lub zabiegów mogących realnie pomóc pacjentowi. Informacje o postrzeganiu i leczeniu wielkiej choroby wiele jednak mówią o stanie wiedzy i sposobie myślenia na temat
zdrowia i choroby w omawianym okresie. Popularność środków pochodzenia zwierzęcego czy nawet ludzkiego może świadczyć o tym, że w przypadku chorób, których wyleczenie nie było możliwe za pomocą dostępnych ówcześnie środków — stare, często
pochodzące nawet z czasów starożytnych metody, były stosowane znacznie dłużej niż
w przypadku dolegliwości, na które wynaleziono skuteczne lekarstwo. Badając żywoty
świętych i katalogi cudów można natomiast zauważyć pewną ewolucję w postrzeganiu
kaduka, jako dolegliwości związanej z moralnością chorego.

Prospekt wesoły, Miłosiernych Oczu, Przenayświętszey Maryi, Na smutne ludzkiey niedoli przypadki,
Z Gory S. Gostynskiey, łaskawie obrocony…, s. 58.
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SPOSOBY NIESIENIA POMOCY
W CHOROBACH „PRĘDKIEGO RATUNKU
POTRZEBUJĄCYCH”
W ŚWIETLE XVIII I XIX–WIECZNYCH
PORADNIKÓW MEDYCZNYCH

I. UWAGI WSTĘPNE
Kształtujące się na przełomie XVIII i XIX w. ratownictwo medyczne, rozumiane jako
udzielanie pomocy w nagłych wypadkach, jest tematem łączącym w sobie ówczesną
wiedzę lekarską ze społecznymi aspektami codziennego życia. Mimo swojej atrakcyjności nie znalazło ono jednak uznania badaczy i nie doczekało się dotąd odrębnego
opracowania naukowego. Informacje dotyczące niesienia pomocy medycznej dla ofiar
wypadków pojawiały się incydentalnie, przy okazji badań prowadzonych nad historią
medycyny lub historią społeczną. Warto zaznaczyć, że zdefiniowanie XVIII–wiecznego
ratownictwa nie jest też sprawą prostą. Obecnie termin „ratownictwo medyczne”
obejmuje działania, mające na celu zapewnienie pomocy każdej osobie znajdującej się
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego1, a pierwszą pomocą nazywamy wszelkie czynności podejmowane wobec takiej osoby2. Ponad dwa wieki temu pomysł oddzielenia niesienia pomocy ofiarom wypadków od leczenia osób przewlekle chorych dopiero się rodził.
Celem artykułu jest analiza wszelkich okoliczności życia grożących bólem, kalectwem
i śmiercią3, a także odtworzenie, na podstawie ówczesnej literatury medycznej (a zwłaszcza
Dz.U. 2006 nr 191 poz. 1410: Ustawa z dnia 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym, rozdział 1 art. 1, s. 2; http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20061911410
(14.03.2011).
2
Ibidem, s. 2.
3
Dykcjonarz Powszechny medyki, chirurgii i sztuki hodowania bydląt, czyli lekarz wiejski, rozciągłe wiadomości wszytkich części sztuki Lekarskiej, dokładne i nayszczególnieysze opisy zażywanych roślin, sposoby
ratowania zdrowia ludzkiego i leczenia chorób bydlęcych; dzieło pożyteczne wszystkim klasom Obywatelowi
1
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poradników), sposobów niesienia pomocy poszkodowanym w wypadkach. Spróbuję
odpowiedzieć na pytania: Jakie przypadłości uważano w drugiej połowie XVIII i na
początku XIX w. za przypadki i choroby wymagające udzielania pierwszej pomocy?
Które zabiegi i leki najczęściej zalecano? Czy na podstawie zebranych informacji źródłowych możemy mówić o ówczesnym ratowaniu, jako o pierwszych krokach dzisiejszej medycyny ratunkowej? Jak ówczesna literatura medyczna traktowała problemy
pomocy w nagłych wypadkach? Ile miejsca im poświęcano?
Odpowiedzi na powyższe i inne pytania szukać będę w XVIII– i XIX–wiecznej literaturze medycznej, a zwłaszcza w poradnikach. Ich kolejne edycje wyznaczają zarazem
ramy czasowe i terytorialne niniejszej rozprawy.
Pierwsze poradniki pochodzą z lat 80. XVIII w. Ich autorzy przekonani byli o potrzebie upowszechnienia wiedzy medycznej wśród obywateli, z których większość nie
miała dostępu do wykwalifikowanych i doświadczonych specjalistów. Interesujący
mnie okres zamyka 1839 r., kiedy to zostały wydane ogólne przepisy lekarsko–policyjne
dla władz administracyjnych w Królestwie Polskim, nadające resuscytacji4 podstawy
prawne5, zaś na posiedzeniu ogólnym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego zatwierdzono pracę „Wiadomości o ratowaniu
osób w stanie pozornej śmierci będących”6. Praca ta, autorstwa profesora chirurgii
i medycyny sądowej Andrzeja Janikowskiego, różniła się od wcześniejszych poradników zwięzłą formą. Również jej merytoryczna zawartość, mimo wielu zapożyczeń
z XVIII–wiecznej literatury medycznej, odbiegała od znanych wcześniej tekstów.
Wszystkie te teksty powstały na terenach należących przed rozbiorami do Rzeczypospolitej Obojga Narodów.
W XVIII– i XIX–wiecznej literaturze medycznej próżno szukać prac na temat historii ratownictwa medycznego, ponieważ większość ówczesnych medyków zajmowała
się przede wszystkim walką z epidemiami, chorobami wenerycznymi oraz, jak podaje
Jacek Augustyn Łopacki, dyzenterią, kamieniami, zapaleniem opłucnej i gardła, kaszlem,
i do ich pojętności przystosowane, przez Towarzystwo Lekarzów Francuskich. Na język polski przełożone
i wielu ważnemi dodatkami powiększone, przez W. K. dawnego w akademii Krakowskiej Filozofii Doktora
i Profesora w Warszawie u P. Dufour, Konsyliarza Nadwor; J.K.Mci Dyrektora Drukarni Prześwietnej
Szkoły Rycerskiej, Warszawa 1788–1793 [dalej: Dykcjonarz], t. 1, s. 9.
4
Resuscytacja — zespół zabiegów, których zadaniem jest przywrócenie podstawowych funkcji życiowych ofiary, tj. krążenia krwi i oddychania.
5
Przepisy lekarsko–policyjne dla władz administracyjnych w Królestwie Polskim, Warszawa 1839 r. Znajdują się w nich m.in. zasady ratowania osób w stanie pozornej śmierci będących albo nagłą utratą życia
zagrożonych; w: Bibliografia Historii Polski XIX i XX wieku, t. 2, cz. 2, red. S. Płoski, Wrocław 1958,
s. 213.
6
Wiadomości o ratowaniu osób w stanie pozornej śmierci będących, albo nagłą utratą życia zagrożonych,
ułożone w sposób dla każdego przystępny przez Radę Lekarską Królestwa Polskiego (roztrząśnione i przyjęte na posiedzeniu ogólnym Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych, Duchowych i Oświecenia Publicznego), red. A. Janikowski, Warszawa 1839 r. [dalej: Wiadomości o ratowaniu…].
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paraliżem, epilepsją, gorączką gnilną, gnilcem, upławami (u kobiet) oraz kołtunem polskim7.
We współczesnej literaturze medycznej wzmianki mówiące o ratowaniu życia ludzi poszkodowanych w wypadkach i udzielaniu „pierwszej pomocy” pojawiają się również
rzadko. Szczątkowe informacje można odnaleźć m.in. w rozprawach poświęconych historii medycyny oraz w książkach opisujących codzienne życia ówczesnego społeczeństwa. Wśród opracowań warto zwrócić uwagę na „Historię medycyny” Tadeusza Brzezińskiego8, „Dzieje medycyny w zarysie” Bronisława Seydy9 oraz „Historię medycyny
filozoficznie ujętą” Władysława Szumowskiego10. Jednak żadne z nich nie wyodrębnia
ratownictwa, jako oddzielnej dziedziny medycyny i nie poświęca mu wiele miejsca.
Bazę źródłową dla badań XVIII–wiecznej historii medycyny stanowią traktaty
naukowe przeznaczone dla wąskiej grupy wykształconych medyków oraz skierowane
do szerokiego grona czytelników popularnonaukowe samouczki11, czyli poradniki
medyczne12. Głównym zadaniem tych ostatnich było służyć użyteczną poradą w sytuacji, kiedy wizyta lekarska była niemożliwa z powodu znacznej odległości od pacjenta lub ciężkiej sytuacji finansowej chorego. Samouczki te miały chronić obywateli przed niebezpieczeństwem utraty życia spowodowanej ręką niedouczonego Chirurga
lub ciemnego Lekarza13. Dlatego też wszystkie dostępne dziś pozycje, w słowie wstępnym, przestrzegały przed korzystaniem z usług balwierzy, olejkarzy, bab, chłopów,
Żydów, cyrulików i katów14. Pisane dla pożytku pospolitego i wygody ludzkiej15, niektóre z nich już w samym tytule kierowane były do chłopów („Lekarz dla Włościan”
Ludwika Perzyny czy też „Rada dla Pospólstwa”16 Samuela Auguste André Davida
S. Konopka, Medycyna w Polsce w poł. XVIII wieku w świetle listu Jacka Augustyna Łopackiego, „Archiwum Historii Medycyny” t. 20, 1957, nr 1–2, s. 159–164.
8
T. Brzeziński, Historia medycyny, Warszawa 1995.
9
B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1977.
10
W. Szumowski Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1960.
11
A. Wieniawska, Choroby układu oddechowego w polskich osiemnastowiecznych poradnikach,
w: Wśród córek Eskulapa, Szkice z dziejów medycyny i higieny w Rzeczypospolitej XVI –XVII wieku,
red. A. Karpiński, Warszawa 2009, s. 234.
12
F. Wysocka, Zarys historii polskiej literatury medycznej i piśmiennictwa medycznego do początków
XIX wieku, Piotrków Trybunalski 1999.
13
Dykcjonarz, t. 1, wstęp, s. 2.
14
L. Perzyna, Lekarz dla włościan, czyli rada dla pospólstwa, w chorobach i dolegliwościach naszemu
kraiowi albo właściwych, albo po większey części przyswoionych, każdemu naszego Kraiu Mieszkańcowi
do wiadomości potrzebna przez brata Ludwika Perzynę Zakonu Braci Miłosierdzia w narodowym języku
napisana, Kalisz 1793, wstęp, s. 16 [dalej: Lekarz dla Włościan…].
15
Compendium medicum, to jest krótkie zebranie i opisanie chorób, ich różności, przyczyn, znaków, sposobów leczenia; także różnych sposobów leczenia wódek, olejków, plastrów i syropów, konfitur itd., na
6 traktatów rozdzielone, przez pewną osobę spisane, a na pożytek pospolity pod zacnością i wielkością
W.P. Jana Gerarda Wyżyckiego, chorążego kijowskiego etc… do druku podan, Częstochowa 1715 [dalej:
Compendium], s. 5.
16
S. A. Tissot, Rada dla pospólstwa względem zdrowia jego, Warszawa 1773.
7
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Tissota17). Ponadto świadomi skali ówczesnego analfabetyzmu lekarze wyrażali nadzieję, że przekazaniem zawartych w poradnikach treści, w nagłej potrzebie, zajmą
się wykształceni przedstawiciele duchowieństwa lub szlachty18.
W odróżnieniu od łacińskich traktatów medycznych omawiane dzieła pisane były
po polsku i charakteryzowały się prostym, przystępnym stylem. Swoją formą, treścią
oraz celem, doskonale wpisywały się też w oświeceniowe nurty epoki. Poradniki te
miały służyć prostą radą przekazaną tak, by nawet zwykły człowiek, czytając lub słuchając zawartych w nich porad, mógł sam poradzić sobie z bólem czy dolegliwością.
Samouczki medyczne dostarczały najpotrzebniejszych wiadomości związanych ze
zdrowym trybem życia oraz higieną. A pomysłodawców i autorów poradników można
zaliczyć do grona aktywnych społeczników, którzy zasłużyli się nie tylko swoimi naukowymi pracami, ale zaangażowaniem w inicjatywy publiczne, mające na celu poprawę
warunków bytowania społeczeństwa. Jedną z pierwszych postaci związaną z tematem
artykułu była Barbara Urszula z Duninów Sanguszkowa, pomysłodawczyni a także tłumaczka i wydawca napisanego przez Franciszka Kurcjusza poradnika „Opis chorób
prędkiego ratunku potrzebujących, który poprzedzają dwa roztrząśnienia: pierwsze
o zaraźliwych ludzkich chorobach, drugie o powietrzu na bydła, trzecie o ukąszeniu
wściekłych bestyi i t.d.” Wychowana i wykształcona w intelektualno–artystycznej atmosferze propagowała oświeceniowe idee w dalszym swoim życiu. Jako żona marszałka
Wielkiego Księstwa Litewskiego Pawła Karola Sanguszki i matka sześciorga dzieci brała czynny udział w życiu politycznym kraju. Była także zaangażowana w działalność
kulturalną; prowadziła salony literackie w Zasławiu, Lubartowie, a także w Warszawie
i Szymanowie, pisała wiersze i poradniki dla młodych panien oraz popularne romanse,
a także tłumaczyła różnego rodzaju literaturę19. Kierując się dobrocią i miłością bliźniego20 postanowiła wydać poradnik medyczny opisujący przede wszystkim przypadki,
w których kluczową rolę odgrywała szybka akcja ratunkowa. Informacji dotyczących
samego autora jest niewiele; odnajdujemy je m.in. u Ludwika Gąsiorowskiego21,

Samuel Auguste André David Tissot (1728–1797), szwajcarski lekarz neurolog, popularyzator
wiedzy medycznej i zdrowego trybu życia, wpływu świeżego powietrza, ruchu i snu. Zasłynął pracą
poświęconą rzekomo zgubnym skutkom masturbacji. Ponadto zajmował się wpływem, jaki na zdrowie człowieka ma samopoczucie i psychika. Był też przeciwnikiem nadmiernego upustu krwi.
18
Lekarz dla włościan…, wstęp, s. 18.
19
E. Aleksandrowska, Sanguszkowa z Duninów Barbara Urszula 1718–1791, „Polski słownik biograficzny” [dalej: PSB] t. 34, Wrocław–Warszawa–Kraków 1992–1993, s. 517–521.
20
F. Kurcjusz, Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących, który poprzedzają dwa roztrząśnienia:
pierwsze o zaraźliwych ludzkich chorobach, drugie o powietrzu na bydła, trzecie o ukąszeniu wściekłych
bestyi i t.d., Warszawa 1783 [dalej: Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…], przedmowa.
21
L. Gąsiorowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki lekarskiej w Polsce od czasów najdawniejszych, aż
do najnowszych, t. 1– 4, Poznań 1839–1855; t. 3, s. 197, t. 4, s. 318.
17
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Franciszka Giedroycia22, Stanisława Kośmińskiego23 i Konrada Millaka24. Wspomina
o nim również Teresa Ostrowska25, autorka jego biogramu w „Polskim słowniku biograficznym”26. Z jego prac korzystał też Zbigniew Kuchowicz pisząc „Człowieka polskiego baroku”. Postać Kurcjusza pomija natomiast Wiktor Piotrowski, nie wymieniając go wśród lekarzy królewskich, a do tego myląc go w swojej bibliografii z Pawłem
Kurcjuszem, lekarzem żyjącym w XIX w.27
Jako obcokrajowiec wykształcony na zachodnich uczelniach, Kurcjusz poznał teorię i praktykę najnowocześniejszych europejskich medyków. Pracując zaś na ziemiach
polskich mógł skonfrontować swoją wiedzę i doświadczenie z panującymi tu zwyczajami. O jego życiu wiemy tylko tyle, że był włoskim lekarzem, który trafił do Rzeczypospolitej w latach 80. XVIII w. Początkowo związany z dworem księżnej Barbary Sanguszkowej, od 1785 r. stał się nadwornym lekarzem króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego. Poza wspomnianym wyżej poradnikiem ratowniczym wydał również
prace poświęcone problemom weterynarii oraz propagowaniu higieny i zdrowego stylu
życia: „Sposób leczenia i zupełnie wykorzystania zarazy na bydło” (Sandomierz 1785)
oraz „Przepisy dietetyczne, czyli reguły zachowania się w czerstwem zdrowiu i przedłużania życia” (Warszawa 1785–1786).
Innym przykładem prawdziwego społecznika, a także popularyzatora wiedzy medycznej był urodzony w 1742 r. brat zakonu Miłosierdzia Bożego Ludwik Perzyna. Ciekawą pracę na jego temat „Ludwik Perzyna i jego zasługi dla medycyny polskiej” napisał Lucjan Chaskielewicz28. Dowiadujemy się z niej, że Perzyna, jako zdolny samouk,
swoją wiedzę medyczną zdobył prawdopodobnie podczas długoletniej praktyki lekarskiej na wschodzie Europy na: Ukrainie, Pokuciu, Wołoszczyźnie i Spiszu. Na początku
lat 80. XVIII w. związał się z zakonem bonifratrów. Był przeorem w klasztorze i szpitalu św. Ducha w Kaliszu; posługę przez pewien czas pełnił też w klasztorze łowickim,
a także kierował szpitalem Jana Bożego w Warszawie. Zafascynowany twórczością
i metodą pisarską Szwajcara A. Tissota wydał swobodne tłumaczenie jego dzieła, wyżej
wspomniany „Porządek życia w czerstwości zdrowia…” W książce tej podkreślił znaczenie świeżego powietrza, odpowiednio dobranej diety, potrzeby ruchu i snu oraz warunF. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne do dziejów medycyny, Warszawa 1911, s. 395–401.
S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz
cudzoziemców w Polsce osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do
chwili obecnej 1885 r., wyd. 1, Warszawa 1977, s. 16, 256.
24
K. Millak, Słownik biograficzno–bibliograficzny polskich lekarzy weterynaryjnych 1394–1918, Warszawa 1960, s. 120.
25
T. Ostrowska, Przedstawiciele nauk medycznych i ich działalność naukowa w Towarzystwie Warszawskim Przyjaciół Nauk, Warszawa 1982, s. 9.
26
T. Ostrowska, Kurcyusz (Curtis) Franciszek, PSB, t. 16, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk
1971, s. 224–225.
27
W. Piotrowski, Polska medycyna oświeceniowa, Jawor 1997, s. 185.
28
L. Chaskielewicz, Ludwik Perzyna i jego zasługi dla medycyny polskiej, Poznań 1939.
22
23
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ków mieszkaniowych; przedstawił też główne walory i sposoby stosowania najpowszechniejszych ziołowych leków. Po kasacji zakonu, która nastąpiła w chwili rozbiorów,
Ludwik Perzyna postanowił dalej pracować dla społeczeństwa, a nie mogąc leczyć,
zaczął przekazywać swoją wiedzę i rady za pomocą słowa pisanego. Wydał poradnik
„Lekarz dla Włościan…”, w którym przemycił oświeceniowe idee jedności i równości
narodu. Głównym zaś zadaniem tego samouczka miała być walka z wiejskim zabobonem i przesądem oraz propagowanie życia w trzeźwości i pochwała zdrowia fizycznego.
Perzyna zmarł w Warszawie w 1812 r.29
Na przykładzie Ludwika Perzyny widać, że fakt rozbiorów nie wpłynął demotywująco
na pracę i zaangażowanie lekarzy, wprost przeciwnie, w trudnej sytuacji starano się wykorzystać swoje umiejętności, a także osobiste wpływy, by dalej działać dla dobra narodu.
Dzięki takim staraniom Adamowi Czartoryskiemu30 w pierwszych latach XIX w. udało
się, przy pozornej życzliwości cara Aleksandra I, wzmocnić kadrę naukową Uniwersytetu
Wileńskiego31, na czym zyskał tamtejszy Wydział Lekarski. Postać księcia jest dla nas
ważna również dlatego, że był on pomysłodawcą pierwszej książki dotyczącej niesienia
pomocy ofiarom rzek i wydanej w 1775 r. broszury pt. „O ratowaniu tonących”.
Kolejne lata upowszechniły przekonanie o potrzebie edukowania społeczeństwa,
również w zakresie medycyny. I choć coraz krytyczniej spoglądano na praktykę leczenia się domowymi sposobami bez konsultacji z lekarzem, to medycy zgodnie podkreślali wagę nauczenia zwykłych ludzi sposobów ratowania siebie i innych w nagłej sytuacji
zagrożenia życia, kiedy znaczenie miała każda minuta. Zdanie takie głosił urodzony
w 1768 r. w Żninie Jędrzej Śniadecki. Studiował on medycynę w Krakowie, a także
w Pawii, Londynie, Edynburgu i Wiedniu. Po powrocie na tereny Rzeczypospolitej
i objęciu katedry w Wilnie rozpoczął pierwsze w dziejach tego miasta wykłady w języku
polskim32. Wśród jego licznych publikacji znajduje się trzyczęściowy artykuł „O przypadkach pozornej śmierci i sposobów przywracania do życia”33, ukazujący się w od
grudnia 1805 do lutego 1806 r. w „Wiadomościach Wileńskich”.
A. Schletz, Perzyna Ludwik krypt: B.L.P.Z.B.M (1742–1812), PSB, t. 25, Wrocław–Warszawa–
Kraków–Gdańsk 1780, s. 644–646.
30
Adam Kazimierz Joachim Ambroży Marek Czartoryski, ur. w 1734 r. w Gdańsku, zm. w 1823 r.
w Sieniawie, przedstawiciel obozu reform i przeciwnik króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.
W 1764 r. był marszałkiem sejmu konwokacyjnego, później komendantem Szkoły Rycerskiej i członkiem Komisji Edukacji Narodowej. Uhonorowany m.in. Orderem Orła Białego w 1764 r., Orderu
Świętego Stanisława 1765 r., a w 1762 r. odznaczony rosyjskim Orderem św. Andrzeja Powołańca
oraz w 1808 r. cesarskim orderem Złotego Runa i Świętej Anny.
31
T. Ostrowska, Powstanie i rozwój Wydziału Akademicko–Lekarskiego w Warszawie, w: Dzieje nauczania medycyny farmacji w Warszawie (1789–1950), Warszawa 1990, s. 35.
32
Ibidem, s. 26.
33
J. Śniadecki, O przypadkach pozornej śmierci i sposobach przywracania tak obumarłych osób do życia,
w: Dziennik Wileński, cz. 1, nr 9, grudzień 1805, s. 487–513; cz. 2, nr 10, styczeń 1806, s. 25–54;
cz. 3, nr 11, luty 1806, s. 110–131 [dalej: O przypadkach pozornej śmierci…].
29
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Autorem innej wspominanej już wyżej instrukcji ratowniczej z 1839 r. był urodzony pod koniec XVIII w. w Pilźnie Andrzej Janikowski. Ten późniejszy profesor chirurgii teoretycznej, medycyny sądowej i psychiatrii w Warszawskiej Akademii Medyko–
Chirurgicznej kształcił się na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz w zachodnich krajach
Europy (na uczelniach w Wiedniu i Paryżu). Praktykę lekarską w kraju rozpoczął
w województwie lubelskim. Brał czynny udział w powstaniu listopadowym, prowadząc
kurs chirurgii praktycznej dla studentów IV i V roku, aby ich przygotować do służby
lekarskiej w wojsku. Zorganizował także szpital wojskowy na 600 łóżek, za co otrzymał
złoty Krzyż Virtuti Militari. Po zamknięciu uniwersytetu został członkiem Rady Ogólnej Lekarskiej, zwanej później Radą Lekarską Królestwa Polskiego, a także założycielem Szkoły Farmaceutycznej, Towarzystwa Lekarskiego Warszawskiego. Jego podręcznik medycyny sądowej „Zasady dochodzeń sądowo–lekarskich”, wydawany w latach
1845–1859, został uznany za dzieło urzędowe i przetłumaczony na język rosyjski.
Wspomniany wyżej poradnik ratowniczy pt. „Wiadomości o ratowaniu osób w stanie
pozornej śmierci będących albo nagłą utratą życia zagrożonych”, był przedrukowany
w czasopismach i kalendarzach, a także trzykrotnie wydawany (1839, 1845 i 1870).
Janikowski brał również udział w założeniu „Pamiętnika Towarzystwa Lekarskiego
Warszawskiego” oraz w powstanie Kasy Wsparcia dla podupadłych lekarzy oraz wdów
i sierot po medykach. Zmarł w 1864 r. w Warszawie 34.
Wszystkie wspomniane wyżej postacie niemało przyczyniły się do popularyzowania
wiedzy medycznej z zakresu ratownictwa. Dzięki ich pracy i doświadczeniu w drugiej
połowy XVIII i w pierwszych latach XIX w. powstał szereg rozpraw dotyczących udzielania pomocy ofiarom wypadków.
Poza poradnikami i instrukcjami ratowniczymi wśród wykorzystanych w pracy źródeł znajdują się też samouczki medyczne o tematyce ogólnej. Powstałe w XVIII w.,
cieszyły się dużą popularnością. Jednym z nich jest „Compendium medicum”, wydane
po raz pierwszy w 1703 r., potem w zaś w 1704 r., 1707 r., 1715 r., 1719 r., 1725 r.,
w 1752 r. wznowione i uzupełnione, jako „Compendium medicum auctum”, które wychodziło także w 1767 r., 1775 r. i 1789 r.35 Jak mówiła jego pełna nazwa było to krótkie
zebranie i opisanie chorób, ich różności, przyczyn, znaków, sposobów leczenia napisane
w języku polskim, by bawiący się kuracjami i nie mający po blisku Medyka umieli poznawać choroby36. Znajdowały się w nim nie tylko wiadomości medyczne, ale też weterynaryjne, kucharskie i gospodarcze. Compendium było niestety także źródłem wiedzy
dla szalbierzy, chcących uchodzić za lekarzy37. Dla mojej rozprawy istotne są rozdziały
mówiące o przypadkach zemdleń, konwulsji, epilepsji, apopleksji, palpitacji serca,
L. Krakowiecka, Janikowski Andrzej (1799–1864), PSB, t. 10, Wrocław–Warszawa–Kraków
1962–1964, s. 515.
35
A. Wieniawska, op. cit., s. 236.
36
Compendium, s. 3.
37
W Seyda, op. cit., s. 460.
34
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duszności, a także ukąszeń, pogryzień i wścieklizny oraz poparzeń (w tym z powodu
porażenia piorunem).
Kolejnym samouczkiem, który wykorzystałam w pracy był „Medyk domowy”38,
ważny dla mnie z powodu rozdziałów poświęconych nagłych ataków różnych chorób
oraz wszelkiego rodzaju ukąszeniom i pogryzieniom. Zawiera on ponadto rozbudowane
fragmenty mówiące o sposobach przygotowania leków, mikstur czy okładów.
Listę poradników zamyka przetłumaczony na język polski z francuskiego „Dykcjonarz Powszechny medyki” — obszerna, dziewięciotomowa encyklopedia medyczna.
Powstanie tego dzieła było dużym przedsięwzięciem zrealizowanym dzięki współpracy
kilku francuskich lekarzy, pochodzących z różnych ośrodków medycznych, m.in.
z Nancy i z Montpellier39. Polskie wydanie wstępem opatrzył „Konsyliarz Nadworny,
dyrektor Drukarni Prześwietnej Szkoły Rycerskiej” Piotr Dufour40. Dykcjonarz zawierał w układzie alfabetycznym artykuły medyczne poświęcone anatomii, fizjologii, historii chorób, sposobom kuracji i otrzymywaniu lekarstw41.
Ogólnomedyczne poradniki rzadko opisywały wypadki losowe i odniesione w nich
uszkodzenia ciała. Dostarczały natomiast informacji o nagle atakujących chorobach
i dolegliwościach. Uwagę zwraca tu szerszy niż oferowany przez poradniki ratownicze
zestaw leków. Charakterystyczne są wśród nich relikty dawnych, magicznych wierzeń
i przypisywanie takim substancjom jak: narządy rodne bobra, sproszkowane poroża
dzikich zwierząt czy też mikstury z gadów i owadów leczniczych właściwości.
Zaznaczyć należy, że informacje zawarte we wszystkich dostępnych poradnikach
były przede wszystkim zaleceniami i sugestiami ich autorów. Trudno jest dziś te wiadomości skonfrontować z rzeczywistym postępowaniem ówczesnych ludzi w nagłych
przypadkach. Medycy podpierali swoje zalecenia wieloma przykładami zaczerpniętymi
z literatury, prasy i własnego doświadczenia, ale robili to subiektywnie, mając na uwadze przede wszystkim wzbudzenie zaufania do swego dzieła i porad.

Medyk domowy Samuela Beimlera Doktora Kurfalskiego y Germersheimskiego Fizyka, Nauczaiący
Domowemi y mało kosztuiącemi lekarstwy, Leczyć Choroby, I owszem zdrowie zachowywać, wszystkim
osobliwie tym potrzebny, ktorzy od Medykow są odlegli; a prędkiego ratunku potrzebuiący, Zniemieckiego
na Polski Język przetłumaczony, y roznemi bardzo gruntownemi annotacyami objasniony, przez Jana Jerzego Jelonka, Filozofii y Medycyny Doktora, J. W. Jego Mośći Pana Graffa Sulkowskiego Łowczego W. X.
Litewskiego Medyka Nadwornego, Leszno 1749 [dalej: Medyk domowy].
39
Dykcjonarz, t. 1, s. 23.
40
Piotr Dufour, drukarz i nakładca warszawski doby stanisławowskiej. W 1777 r. otrzymał przywilej
na założenie drukarni w Warszawie, drukował książki w języku polskim, francuskim, włoskim, łacińskim, a także hebrajskim i cerkiewno–słowiańskim. Przyczynił się do złożenia memoriału sejmowi
grodzieńskiemu w sprawie urządzenia drukarń krajowych. Zmarł w 1796 r. (K. Świerkowski, Dofour
Piotr, PSB, t. 5, Kraków 1939–1946, s. 450–451).
41
Dykcjonarz, t. 1, s. 19.
38
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Zestawienie 1. Częstotliwość występowania informacji o pierwszej pomocy w poradnikach
końca XVIII i początku XIX w.

Powieszenie

X

X

X

Pobicia i upadki

X

X

Porażenia piorunem

X

X

Odmrożenia i hipotermia

X

Poparzenia, przegrzanie
Zachłyśnięcia

X

X

X

X

X

X

X

Rany, zwichnięcia, złamania

Dykcjonarz Powszechny
medyki 1788 –1793

X

włościan

X

Lekarz dla
1793 r.

Janikowski 1839 r.

X

medycznej

Compendium medicum
auctum 1789 r.

Śniadecki
1805–1806 r.

Utonięcie

Przypadki wymagające pomocy

Poradniki ogólne
Medyk domowy 1749 r.

Kurcjusz 1783 r.

Poradniki ratunkowe

X

X

X
X

X

X

X

X

X

Mdłości, zemdlenia

X

X

X

Konwulsje

X

X

X

X

X

X

Skurcze
Epilepsja (Wielka choroba, Kaduk)

X

X

X

Paraliż
Apopleksja — udar mózgu (Nagła
śmierć)

X

X

Zawał, atak mięśnia sercowego,
drżenie serca
Duszności, astma

X

X

Zatrucia szkodliwymi oparami

X

X

X

Zatrucia spożywcze

X

X

X

Trucizny chemiczne

X

X

X

Grzyby i zioła

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Upojenie alkoholowe

X

Ukąszenia przez owady

X

X

X

Ukąszenia przez żmije lub węża

X

X

X

Pogryzienia przez psa lub inne zwierzę

X

X

Wścieklizna (Hydrofobia)

X

X

Czarna krosta (wąglik)

X

Dykcjonarz Powszechny
medyki 1788 –1793

Lekarz dla włościan
1793 r.

Poradniki ogólne
Medyk domowy 1749 r.

Janikowski 1839 r.

medycznej

Śniadecki
1805–1806 r.

Przypadki wymagające pomocy

Kurcjusz 1783 r.

Poradniki ratunkowe

Compendium medicum
auctum 1789 r.
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X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Źródła: Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…; O przypadkach pozornej śmierci…; Wiadomości o ratowaniu…; Medyk domowy; Compendium; Lekarz dla włościan…; Dykcjonarz.

Obok literatury medycznej pod koniec XVIII w. zaczęły ukazywać się też pierwsze
książki, podręczniki, artykuły w gazetach, a także konkretne ustawy państwowe, których tematem stały się kwestie z pogranicza medycyny oraz szeroko rozumianej opieki
społecznej, a ich celem była ochrona zdrowia i życia ludzi.
Problem ratowania ofiar wypadków, w tym przede wszystkim tonących, doczekał
się pierwszych ustaleń prawnych już w latach 70. XVIII w. Król pruski Fryderyk II
13 listopada 1775 r. ogłosił we Wrocławiu „Edykt względem prędkiego ratowania przez
nagłe przypadki zaginionych w wodzie, albo jakimkolwiek sposobem o utratę życia
przewidzianych osób”. Poszczególne fragmenty tego dokumentu stanowiły rozporządzenia ujęte w paragrafy, które nadawały ratownictwu status prawny. Znajdował się
w nim także najwcześniejszy polskojęzyczny opis metody sztucznego oddychania
„usta–usta”, tzw. metody Eliasza. Niestety do tej pozycji, jak i wydanej w tym samym
roku książeczki „O ratowaniu tonących” nie sposób jest dotrzeć, a wiedzę o ich istnieniu przekazują jedynie opracowania mówiące o historii Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR-u) w Polsce.
W pierwszych dziesięcioleciach XIX w. zaczęły ukazywać się książki instruktarzowe o nauce pływania, opisujące także działania ratownicze. Jedną z nich była wydana
w 1820 r. we Lwowie praca: „Nauka sztuki pływania podług metody zaprowadzonéj
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w c. k. instytucie pływania w Wiédniu”, w której autor Karol Heinitz42 zawarł m.in.
opis holowania ratowanych do brzegu oraz umieścił zestaw przyborów z tzw. skrzynki
ratunkowej. W prasie zaś coraz częściej publikowano artykuły poświęcone temu zagadnieniu. Poza wspomnianym wyżej tekstem Jędrzeja Śniadeckiego natrafić możemy
np. na artykuł w „Monitorze Warszawskim” z 1825 r., w którym opisane zostały innowacyjne sprzęty służące do wykonywania sztucznego oddychania topielcom, tzn. pompy oddychalne.
Niniejsze studium będzie miało charakter głównie opisowy, tam gdzie istnieje
możliwość — XVIII– i XIX–wieczne metody zostaną porównane z osiągnięciami dzisiejszej medycyny. Artykuł składa się z dwóch części podzielonych na podrozdziały,
poprzedzonych wstępnymi uwagami oraz wprowadzeniem zawierającym główne kwestie związane z tytułową problematyką, a także krótki rys historii ratownictwa na
świecie i w Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Najważniejszą jego częścią jest analiza
sposobów udzielania pomocy ofiarom wypadków. Zestawienie zabiegów, leków i ziół
pokaże, które z nich cieszyły się największą popularnością i zaufaniem. Czy obok powszechnie stosowanych krwioupustów i enem pojawiły się nowe zabiegi? Jak prezentują się proporcje między lekarstwami wytworzonymi z substancji chemicznych a ziołowymi, powszechnie występującymi specyfikami? Czy ówczesne ratowanie ofiar
wypadków charakteryzuje się czymś wyjątkowym w stosunku do innych specjalizacji
medycznych?
Druga część tekstu traktuje o udzielaniu ratunku niosących pomoc w konkretnych sytuacjach. Zajmować się będę wszelkiego rodzaju uszkodzeniami ciała powstałymi w wyniku wypadków, takich jak: utonięcia, zaduszenia, zachłyśnięcia się, pokąsanie, pogryzienie, odmrożenia i poparzenia, omdlenia, duszności, konwulsje, epilepsja,
apopleksja, zatrucia układu oddechowego i pokarmowego oraz choroby odzwierzęce
(wścieklizna, wąglik). Rozważania zakończy fragment mówiący o społecznych aspektach ratownictwa medycznego oraz podsumowanie. W niniejszym artykule nie będę
natomiast omawiać kwestii udzielania pomocy żołnierzom na polu walki.

1. Historia ratownictwa
Brak literatury poświęconej historii medycyny ratunkowej nastręcza poważnych
problemów z przywołaniem ważniejszych przykładów ratowania życia poszkodowanych
w nieszczęśliwych wypadkach, we wcześniejszych epokach historycznych. Wybiórcze
informacje znajdują się w różnego rodzaju źródłach od Starego Testamentu i starożytnych traktatów filozoficzno–medycznych, poprzez literaturę i prasę, aż po opracowania naukowe.
Choć sposoby takie jak sztuczne oddychanie czy tracheotomia znane były od antyku, nie znalazły zastosowania w praktykach medycznych średniowiecza i wczesnych
K. Heinitz, Nauka sztuki pływania podług metody zaprowadzonéj w c. k. instytucie pływania w Wiédniu: szczególniéj dla użytku c. k. wojska wyłożona, Lwów 1820.
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czasów nowożytnych. Błędnie zaś zdefiniowane przyczyny śmierci narzuciły niewłaściwe
sposoby niesienia ratunku. Według ówczesnych medyków np. wisielec tracił życie
przez zablokowanie dopływu krwi do mózgu, a nie brak powietrza w płucach; topielec
umierał z powodu napełnienie jego ciała wodą. Dlatego też stosowanymi ówcześnie
środkami udzielania pomocy tym ostatnim było wieszanie poszkodowanych za nogi lub
„toczenie” ich w beczce. W Chinach i Japonii pacjenta przewieszano z kolei przez
grzbiet wołu, tak by poruszające się zwierzę, podrzucając nim, wypompowało z niego
wodę. Stosowano także bodźce bólowe w postaci rozgrzanych węgli, które miały przywrócić ofierze oddech.
Okres oświecenia odszedł od wcześniejszych poglądów na rzecz racjonalnego spojrzenia na otaczający świat i ludzkie ciało. Zauważono m.in., że topielca nie, co innego
zabija tylko zaduszenie z niedostatku powietrza43. A częste przypadki utonięć przyczyniły
się do potraktowania tej kwestii w kategoriach problemu społecznego i podjęcia starań, by stworzyć zorganizowaną pomoc. Na przypadki prywatnych fundacji, które miały nieść ratunek ofiarom rzek i stawów natrafiamy na początku XVII w. Jedną z nich
był założony w 1604 r. przez Hieronima Gostomskiego klasztor i szpital w Sandomierzu, którego mieszkańcy byli zobowiązani do udzielania pomocy poszkodowanym
w wypadkach na Wiśle44.
Zasadnicza zmiana zaszła jednak w drugiej połowie XVIII w., kiedy to problem
częstych utonięć zainteresował władze państwowe i miejskie. W Europie Zachodniej,
w wielkich ośrodkach położonych nad dużymi rzekami, zaczęły powstawać tzw. Towarzystwa Ratowania Ludzi. Pierwsze z nich o nazwie Matschappy Tot Redding von
Drenkelingen zu Amsterdam założono w 1767 r. w Amsterdamie. By zachęcić mieszkańców tego miasta do podejmowania próby ratowania tonących, oferowano 6 czerwonych złotych za każdego topielca przywróconego do życia, zaś cztery złote za samą
próbę ratowania go, nawet zakończoną niepowodzeniem. Należało tylko mieć poświadczenie dwóch wiarygodnych i bezinteresownych świadków45. Za przykładem
społeczności amsterdamskiej poszło dwóch angielskich lekarzy: William Hawes
(1736–1808) i Thomas Cogan (1736–1818), którzy w 1774 r. powołali The Royal Humane Society — ‚Society for the Recovery of Persons Apparently Drowned’. Celem
tej organizacji miało być wprowadzanie nowych technik resuscytacji, rozpowszechnienie informacji, jak obchodzić się z poszkodowanym oraz stworzenie ochotniczej pomocy medycznej. Za same podjęcie próby ratowania oferowano dwie gwinee, za skuteczne
przywrócenie do życia — cztery gwinee, zaś za udostępnienie swego domostwa ofierze
właściciel otrzymywał jedną gwineę. Liczne oszustwa doprowadziły jednak do zamiany

Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 133.
http://www.wopr.lubin.pl/viewpage.php?page_id=1; http://www.woprozorkow.pl/?t=3&ab=tekst
(stan z 15.10.2010).
45
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 134.
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owych nagród pieniężnych na medale i certyfikaty46. Z kolei w Paryżu dzięki podobnemu
stowarzyszeniu, w latach 1772–1778 uratowano około 270 osób. Udana akcja ratunkowa była tu nagradzana sumą 48 liwrów47.
Na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej podobnego rodzaju organizacje powstały dopiero na przełomie XIX i XX w.48 Jednak już cały wiek wcześniej w Krakowie urządzono rodzaj pogotowia ratunkowego dla tonących49.
Brak badań i szczupła literatura poświęcona ratownictwu powodują duże trudności w zdefiniowaniu głównych pojęć. Dziś zasady organizacji i funkcjonowania ratownictwa medycznego są określone odpowiednią ustawą prawną. Ponadto odróżnia się
fachowe działania wykwalifikowanych ratowników od udzielania pierwszej pomocy
przez przypadkowych świadków wypadku, nazwane pomocą przedmedyczną.
Problemem dla ówczesnych medyków było samo rozróżnienie stanu pozornej
śmierci od prawdziwego zgonu. W Dykcjonarzu czytamy, że śmierć: jest pewną, gdyż
nieuchronna, a wątpliwa gdyż częstokroć wątpić trzeba, iż chory umarł50. Świadkowie będący przy umierającym człowieku nie powinni stwierdzać zgonu sugerując się tylko
bladością cery oraz zziębnięciem i sztywnością ciała. Przede wszystkim należało sprawdzić oddech, przystawiając choremu pod nos świeczkę i obserwując jej płomień lub też
szkło czy lusterko i szukać śladów pary. W celu ocucenia pacjenta, ratownik powinien
użyć soli trzeźwiących, lotnych spirytusów, ostrych zapachów lub za pomocą piórka
starać się delikatnie doprowadzić do kichania, kłóć go pokrzywą, rozbudzić stosując
tytoniowe enemy czy też zadając ból51.
We wszystkich poradnikach i instrukcjach zalecana była wielogodzinna akcja reanimacyjna. Ratujący mógł stwierdzić śmierć ofiary dopiero, gdy zauważył pierwsze
oznaki zgnilizny. Niepewna była też próba galwaniczna52, która wywoływała skurcz
mięśni nawet trzydniowych zwłok.
Pozorną śmiercią miał być stan, kiedy ciepło, krążenie, ruch, czucie były nieodczuwalne, ale osoba żyła53. Lekarze zauważyli, że najważniejszymi czynnościami, jakie powinien wykonać ratownik było przywrócenie ofierze oddechu, a tym samym cyrkulacji
krwi. Dlatego też coraz większym zainteresowaniem zaczął się cieszyć zabieg sztucznego oddychania, który starano się w różny sposób modyfikować i udoskonalać.
http;//www.royalhumanesociety.org.uk/html/history.html (stan z 15.10.2010).
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 134.
48
Od 1898 r. działało w Kaliszu Cesarskie Towarzystwo Ratowania Tonących, a od 1901 r. w Warszawie — Petersburskie Towarzystwo Ratowania Tonących. Obie organizacje można uznać za prekursorów dzisiejszego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego.
49
B. Seyda, op. cit., s. 469.
50
Dykcjonarz, t. 6, s. 290.
51
Ibidem, 6, s. 290–293.
52
Galwanizm — obserwacja zachowania się mięśni istot żywych pod wpływem działania prądu
elektrycznego.
53
O przypadkach pozornej śmierci…, cz. 3, s. 492.
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Kształtowanie się ratowniczych procedur zaobserwować możemy analizując informacje dotyczące przyczyn oraz sposobów zapobiegania niebezpieczeństwu i niesienia
pomocy w przypadkach:
1.	Ratowania osób znajdujących się w bezpośrednim zagrożeniu życia i leczenia
uszkodzeń ciała odniesionych w takich wypadkach (utonięcia, powieszenia, zadławienia, poparzenia, odmrożenia i pogryzienia).
2.	Ostrych i nagłych schorzeń, tj. mdłości, zasłabnięcia, konwulsji, epilepsji i apopleksji.
3.	Zatruć układu oddechowego i pokarmowego.
4.	Chorób odzwierzęcych.
Dzięki szerokim ramom czasowym obejmującym ponad półwieczną historię medycyny zaobserwować można proces kształtowania się ratowniczych procedur. Osiągnięcia dzisiejszej medycyny ratunkowej oraz naukowo opracowane zasady udzielania pomocy doraźnej pomogą w ocenie ówczesnych pomysłów.

II. SPOSOBY NIESIENIA POMOCY
Lista środków i zabiegów, którymi dysponowali nowożytni lekarze nie była długa.
Wszystkie zalecane przez poradniki sposoby ratowania podzielić możemy na dwie grupy. Do pierwszej z nich należały takie działania, które zgodnie z panującą jeszcze teorią
humoralną miały oczyścić chorego i wyrównać ilość znajdujących się w jego organizmie cieczy. Drugą grupę tworzyły zabiegi, których zadaniem miało być przywrócenie
podstawowych funkcji życiowych (oddychania czy krążenia krwi).
Chociaż wszystkie oczyszczające ciało pacjenta metody, takie jak upuszczanie krwi
czy enemy odnajdujemy w każdym opisanym przez źródła przypadku udzielania pomocy, to zauważyć należy, że zaczęły być one traktowane raczej, jako zabiegi pomocnicze.
Ich głównym zadaniem stało się zmniejszenie temperatury, powstrzymanie stanów zapalnych oraz wyrównanie ciśnienia krwi. Ponadto stosowano je najczęściej wtedy, gdy
chory odzyskał już przytomność. Co więcej, w interesującym nas okresie lekarze zaczęli także dostrzegać ich skutki uboczne. Odnajdujemy np. zalecenia odradzające lub
wręcz zakazujące upustu krwi54.
Coraz większą uwagę zaczęto natomiast zwracać na zapewnienie poszkodowanemu
podstawowych wygód oraz przywrócenie mu głównych funkcji witalnych, jak oddychanie i krążenie. Autorzy samouczków zwrócili uwagę, jak ważny jest dostęp świeżego powietrza, wybór odpowiedniego miejsca udzielania pomocy i ułożenie ciała ofiary tak, by
mogła ona swobodnie oddychać. Do łask, zamiast wymyślnych, magicznych mikstur,
54
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powróciła czysta, zimna woda. Wszechstronne zastosowanie znalazły też sole trzeźwiące
lub w przypadku ich braku — intensywnie pachnące rośliny i napary ziołowe. Ciała
nieprzytomnych ofiar poddawano przywracającym cyrkulację krwi masażom. Powszechnie zalecano kąpiele i okłady z namoczonych ziołowymi wódkami opatrunków czy też
kataplazmy. Ale najważniejszym dla nas novum było coraz częstsze posługiwanie się
metodą sztucznego oddychania, a także skomplikowaną operacją tracheotomii.

1. Zabiegi oczyszczające
1.1. Krwioupusty, pijawki i bańki
Najpopularniejszym zabiegiem oczyszczającym był upust krwi, powszechnie
wykonywany w średniowieczu i w czasach nowożytnych. Znajdował on zastosowanie w każdego rodzaju dolegliwościach. Jego skuteczność zależała zarówno od warunków zewnętrznych, takich jak dzień miesiąca, pora dnia, jak też położenia naczynia krwionośnego. Najczęściej wybierano żyły bądź tętnice znajdujące się
najbliżej ogniska bólu. Istniała dokładna mapa naczyń krwionośnych, które należało otwierać w przypadkach różnych dolegliwości. Ciekawe informacje dotyczące
schorzeń i odpowiadających im żył zebrał Francois Lebrun. Dzięki niemu dowiadujemy się m.in., że w chorobach głowy, twarzy i oczu otwierano żyły czołowe,
skroniowe, na koniuszku nosa i w wewnętrznych kącikach oczu; przy wrzodach
jamy ustnej i zębów — żyły wargowe dolną i podjęzykową; serca i płuc — żyłę
środkową ramienia; przy niedomaganiach wątroby — żyłę prawą ramienia, a śledziony — lewą; w przypadku bólu nerek, ud i pęcherza — żyły podkolanowe; przy
artretyzmie — żyłę udową; w przypadku piasku nerkowego i niepłodności — żyły
powierzchniowe stopy55. Sam zabieg był wykonywany za pomocą ostrego lancetu,
a krew swobodnie spływała do podstawionego naczynia. Lebrun częste stosowanie
tej metody tłumaczył panującym ówcześnie przekonaniem, że ciało ludzkie zawierało w sobie około 25 litrów krwi i bez skutków śmiertelnych można było upuścić
jej nawet do 20 litrów56.
W drugiej połowie XVIII w. lekarze odeszli od nadmiernego zalecania tego środka.
Do tej pory głównym zadaniem upustu krwi miało był usunięcie z ciała pacjenta złej
części tej cieczy. U Kurcjusza znalazł on zastosowanie przede wszystkim w obniżaniu
ciśnienia i powstrzymaniu stanu zapalnego w organizmie57. Niekiedy służył też w przywracaniu: cyrkulacji krwi oraz przytomności umysłu, w zwalczaniu kaszlu i gorączki,
uspokajaniu bicia serca i zawrotów głowy58. Obfity upust wykonywany miał być tylko
F. Lebrun, Jak dawniej leczono: lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1997,
s. 63.
56
Ibidem.
57
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 225.
58
Ibidem, s. 162; Lekarz dla włościan…, s. 285; Wiadomości o ratowaniu…, s. 15.
55
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w przypadkach pogryzień, by w ten sposób oczyścić ranę ze śliny i zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzę. Powoli odchodzono też od skomplikowanych operacji
otwierania trudno dostępnych żył. Jeśli chory mógł liczyć na pomoc fachowego cyrulika, krew puszczano mu: z żyły grubej szyjnej59; z żyły na karku60; czy też żyły na skroni61
(zob. zestawienie 2). Przy braku wykwalifikowanego specjalisty wystarczyło otworzyć
pacjentowi żyłę na ramieniu.
Niektórzy lekarze zauważyli, że upust krwi mógł przyczyniać się do szybszego rozprzestrzeniania się substancji trujących w organizmie i odradzali wykonywania go zarówno u pogryzionych pacjentów, gdzie istniało podejrzenie zarażenia wścieklizną62,
jak i w przypadkach zatruć spożywczych63. Zakazywano też wykonywania go u pacjentów bladych i słabych64.
Poza bezpośrednim otworzeniem żył ówcześni lekarze posługiwali się również pijawkami oraz bańkami. Pijawki65 już od starożytności służyły do upuszczania krwi.
W czasach nowożytnych ich okres świetności przypada na przełom XVIII i XIX w.,
kiedy to znalazły one szczególne zastosowanie w przypadkach osób z nadciśnieniem.
Od drugiej połowy XIX w. zastosowanie pijawek zostało ograniczone, by dzisiaj stać się
ponownie coraz popularniejszym zabiegiem medycyny alternatywnej. Dziś istnieje
wiele gabinetów trudniących się hirudoterapią, czyli wykorzystywaniem pijawek lekarskich w różnego rodzaju chorobach i dolegliwościach. Dzięki zawartym w ślinie tych
zwierząt związkom chemicznym stosuje się je m.in. w przypadkach chorób serca, płuc,
wątroby, żołądka, skóry oraz w leczeniu żylaków, hemoroidów, a nawet impotencji.
Jeśli pijawki pochodzą z wiadomego źródła, hirudoterapia nie przynosi zwykle skutków
ubocznych. Zabronione jest jednak wykorzystywanie ich u osób cierpiących na hemofilię, anemię, u kobiet w ciąży oraz dzieci poniżej 10 roku życia; ostrożnie podchodzi się
też do alergików i osób z nad– lub niedociśnieniem.

Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 140.
Ibidem, s. 146.
61
Ibidem, s. 178.
62
Lekarz dla włościan…, s. 158–159; Poradnik domowy, s. 466.
63
Poradnik domowy, s. 466.
64
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 146.
65
Pijawka — łac. hirudo, inis, stąd dzisiejsza nazwa hirudoterapia — medycyny alternatywnej,
gdzie do leczenia niektórych schorzeń wykorzystuje się właśnie pijawki. Jest to podgromada
zwierząt wodnych z typu pierścienic. Interesujące nas pijawki lekarskie należą do gatunku pasożytów, które żywią się płynami ustrojowymi kręgowców. Ich spłaszczone ciała składają się 33–34
segmentów i mają wielkość od 10 do 15 centymetrów, najedzone zwiększają swoją masę pięciokrotnie. Do wysysania krwi służą im silnie umięśnione gardziele i przełyk; zadaniem przyssawek
było głównie przytwierdzanie się do podłoża i wbicia w ciało ofiary. Samo przebicie się przez
skórę ofiary jest bezbolesne dzięki substancjom chemicznym zawartym w ich ślinie, która ponadto zawiera zapobiegającą krzepnięciu krwi hirudynę oraz powodującą rozszerzenie naczyń krwionośnych histaminę.
59
60
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Kurcjusz o wykorzystywaniu pijawek wspomina tylko w rozdziale dotyczącym
wścieklizny; znajdujemy w nim informację o postawieniu 4–5 pijawek bezpośrednio na
ranę66. W odróżnieniu do tego włoskiego lekarza Janikowski, zgodnie z panującą
XIX–wieczną modą, stosował pijawki wszędzie tam, gdzie była mowa o upuszczaniu
krwi. Zalecał np. umieszczanie do 20 ich sztuk za uszami nieprzytomnych ofiar wypadków67 czy 10–15 sztuk na brzuchu, w przypadkach zatruć ołowiem lub w okolicach
narządów moczowo–płciowych w zatruciach kantarydami68. Ponadto pijawki znalazły
miejsce w zwalczaniu następstw apopleksji.
Obok pijawek w XVIII w. pojawiły w się też bańki, których stosowanie nawiązywało do tradycyjnej medycyny chińskiej i arabskiej. Sam zabieg polegał na przyssaniu do
skóry pacjenta szklanych pojemników. Bańki takie, wcześniej wysmarowane wacikiem
nasączonym alkoholem, podpalone, przysysały się do skóry dzięki powstałej różnicy
ciśnień. Powodowały pękanie naczynek krwionośnych i wydostawanie się krwi poza
krwioobieg. W ten sposób stawała się ona ciałem obcym dla organizmu, który uruchamiał swój system odpornościowy.
Dziś zabieg ten, wykorzystywany m.in. przez zwolenników medycyny naturalnej,
ma zastosowanie głównie w chorobach układu oddechowego. Wyróżnia się bańki
gorące — ogniowe, zimne — próżniowe oraz cięte, gdzie skóra zostaje nacięta,
a krew zbiera się w naczyniu. Skuteczność tej metody jest dyskusyjna, jej zwolennicy
podkreślają wpływ na pobudzanie systemu immunologicznego, przeciwnicy porównują jej działanie do efektu placebo.
Zupełnie inaczej zabieg ten był traktowany pod koniec XVIII w. i na początku
XIX w. Jego głównym zadaniem, tak jak upustu krwi i pijawek, było pozbycie się zbędnej krwi. Kurcjusz i „Poradnik domowy” głęboko siekane bańki zalecały na rany po
pogryzieniach. Stawiane na karku lub czubku głowy (ale nie na szyi i piersiach69), znalazły też zastosowanie w przypadkach ratowania wisielców i osób silnie potłuczonych.
Wybór części ciała, na której stawiano bańki też nie mógł był przypadkowy — chodziło o zmniejszenie ciśnienia właśnie w tym obszarze.

Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 85; Poradnik domowy, s. 4,66.
Wiadomości o ratowaniu…, s. 29, 47, 49, 52, 54.
68
gr. Kantharis — (łac. cantharides), muszki hiszpańskie, małe złotawo–zielone chrząszcze, wysuszone i sproszkowane, z powodu zawartej w nich k a n t a r y d y n y C10H12O4, znajdują zastosowanie
w medycynie w postaci wyciągów, nalewek, maści i plastrów tzw. odciągających. Stosowane na skórze wytwarzają na niej pęcherze (vesicatorium). K. podane wewnętrznie wywołują silne podrażnienie
narządu moczopłciowego, zwiększając popęd płciowy (aphrodisiacum). K. są środkiem silnie trującym i dla organizmu niebezpiecznym, dlatego należy je stosować tylko na zlecenie i w dawkach przepisanych przez lekarza. Encyklopedia Gutenberga on line: http://www.gutenberg.czyz.org/word,
32354, 5.11.2010.
69
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 179.
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1.2. Lewatywy i środki przeczyszczające
Kolejnym sposobem na oczyszczenie ciała pacjenta była lewatywa70. Stosowano ją,
aby odświeżyć, rozluźnić brzuch, aby nawilżyć i zmiękczyć substancje, aby pobudzić zdolność wydalania, aby rozproszyć wiatry, pomóc przy porodzie itd.71 Zabieg ten, nazywany
często: wlewem, enemą, krysterą lub po prostu lekarstwem, polegał na wprowadzeniu
substancji leczniczych do organizmu poprzez odbyt. Wykonywano go za pomocą instrumentu zwanego klisterą72 albo strzelbą Hipokratesa.
Enemy dzieliły się na: przeczyszczające — stosowane w zaburzeniach przewodu
pokarmowego, najczęściej przygotowane z płynnych tłuszczy, jak np. oliwa, oraz lecznicze z odwarów lub zawiesin, zalecane w przypadkach chorób psychicznych, bólów
lędźwi i paraliżu73. Ponadto wykonywano także lewatywy z mleka, a nawet z dymu tytoniowego.
Duża popularność i zaufanie, jakim cieszył się ten zabieg leczniczy zaowocowała
tym, że liczbą wlewek zażytych w ciągu miesiąca zaczęto określać stan zdrowia pacjenta74. Jednak jego nadużywanie miało niekorzystny wpływ na funkcjonowanie organizmu i w znacznym stopniu upośledzało naturalną pracę jelit.
W interesującym nas okresie zadaniami lewatywy, podobnie jak upuszczania
krwi miały być: zbicie gorączki, oczyszczenie ciała z substancji trujących i ogólne
wzmocnienie organizmu75. Najczęściej zalecane były one wtedy, gdy ofiara została
już ocucona.
W XVIII– i XIX–wiecznym ratownictwie substancjami najczęściej wykorzystywanymi w tego typu zabiegach była woda z dodatkiem soli lub octu; spotykamy się też
z użyciem różnego rodzaju wywarów ziołowych, a także z budzącym najwięcej emocji
dokładnym opisem przygotowania enemy z dymu tytoniowego.
Kurcjusz spory fragment swojej pracy poświęcił na przedstawienie samego przyrządu do tytoniowej krystery i objaśnienie jego użycia. Według niego miał to być instrument wyposażony w miech, służący do wtłaczania dymu oraz w elastyczną rurkę, którą
wprowadzano do odbytu chorego76. Instrukcję, jak wykonać taki zabieg nie posiadając
specjalistycznego sprzętu znajdziemy zaś u Jędrzeja Śniadeckiego. Ratownik mógł posłużyć się w tym przypadku dwiema zwykłymi fajkami, które należało złączyć główkami
tworząc zbiorniczek. Jedną rurkę cybuchową należało włożyć w otwór odbytniczy, do
drugiej zaś dmuchać. Użyć można było również tradycyjnej szprycy do zwykłej enemy,
Termin „lewatywa” pochodzi od łacińskiego czasownika lavare — czyścić wodą, usunąć.
F. Lebrun, Jak dawniej leczono, Warszawa 1997, s. 68.
72
J. Szostak, Farmakognozja, farmacja galenowa i aptekarstwo w renesansowych zielnikach polskich,
Warszawa 2006, s. 295.
73
Ibidem, s. 297.
74
F. Lebrun, op. cit., s. 66; Ludwik XIV w ciągu pięćdziesięciu lat był poddawany temu zabiegowi
dwa tysiące razy.
75
Lekarz dla włościan…, s. 184.
76
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 134–135.
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rozcinając kończący ją pęcherz i szczelnie obwijając wokół otworu lulki77. Wydaje się,
że sam zabieg miał na celu rozgrzanie ofiary od środka. Poza przypadkami utonięć wykonywano go przy niedotlenieniu, zachłyśnięciu się i konwulsji78. Enemy były też powszechnie stosowane jako antidotum na wszelkie zatrucia oraz w wypadkach pogryzień i ukąszeń przez owady. Tak jak upuszczanie krwi, miały one na celu zmniejszenie
gorączki i stanów zapalnych w organizmie.
Środki przeczyszczające pojawiały się w temacie ratownictwa bardzo rzadko i tylko
incydentalnie natrafiamy na nie w poradnikach ratunkowych. Więcej informacji dostarczają źródła medyczne o tematyce ogólnej. Dykcjonarz powszechny dzieli je m.in.
ze względu na siłę działania — są wśród nich środki lekko przeczyszczające, które nie
powodują kolek, takie jak manna, kawa, olejek ze słodkich migdałów i syrop jabłkowy;
inne, prawdziwie purgujące, jak antimumium tartaricum czyli emetyk79, swoim działaniem mogły przyczynić się do powstawania zapalenia w organizmie.
Zestawienie 2. Zastosowanie enem według XVIII– i XIX–wiecznych poradników
medycznych
Przypadek

Opis

1.

Utonięcia

Enema z dymu tytoniowego

2.

Zatrucia szkodliwymi
gazami

Enemy z dodatkiem dwóch lub trzech łyżek soli (tzn. ostra);
enemy z wody i octu

3.

Wyziębienie

Zimne enemy z wody i octu

4.

Poparzenia

Enema przeczyszczająca

5.

Astma i duszności

Enemy odwilżające, wzmacniające

6.

Uduszenie

Enemy z dymu tytoniowego; z wody z octem lub napojów
kwaskowatych, np. barszczu

8.

W przypadku konwulsji

Enemy odwilżające, wzmacniające

9.

Apopleksja

Mocne enemy z dodatkiem ziół m.in.: ruty, rozmarynu, szałwii,
konwalii oraz żółci wołowej, olejku rozmarynowego, wosku,
miodu, soli

10.

Na zatrucia

Enemy z płynów ciepłych i kleikowatych; co pół godziny;
z białkiem lub cukrem, mlekiem, z siemienia lnianego

Źródła: Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…; O przypadkach pozornej śmierci…; Wiadomości o ratowaniu…

O przypadkach pozornej śmierci…, cz. 1, s. 510–511.
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 175, 184, 214.
79
Antimonium tartaricum — emetyk — winian antymonylopotasowy, związek chemiczny wywołujący wymioty, stolec oraz poty. Działa także osłabiająco na mięsień sercowy.
77
78
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1.3. Womitoria
Do pozbywania się szkodliwych substancji z organizmu służyły również womitoria.
Szybkie wykonanie tego prostego zabiegu, szczególnie w wypadkach zatruć, mogło często uratować ludzkie życie. Na przełomie XVIII i XIX w. wykorzystywano je także, by
ocucić poszkodowanego. Wielokrotnie napotykamy też na zalecenia wywołania womitów u osób nieprzytomnych. Dzisiejsza medycyna znając przypadki zadławienia się
i uduszenia własnymi wymiocinami surowo tego zabrania. Ponadto w warunkach szpitalnych spowodowanie wymiotów zastąpione zostało płukaniem żołądka, o którym
samouczki nie wspominają.
Poradniki podają kilka sposobów na womity. Jednym z nich było podanie pacjentowi dużej ilości tłustych płynów: wody bądź mleka z dodatkiem oliwy lub świeżym
masłem, czy też rosołu. Pojono również chorego mocno osoloną lub posłodzoną wodą.
Wśród medykamentów do wzbudzania torsji najczęściej stosowano ipekakuanę80, zwaną powszechnie wymiotnicą, lub emetyk81. Ostatecznym sposobem było podrażnianie
gardła i nosa ofiary palcem lub namoczonym w oliwie piórem.
Zarówno Kurcjusz, jak i Janikowski wykorzystywali ten zabieg podczas ratowania
podtopionego oraz niedoszłego wisielca. Oba poradniki skłaniały się tu raczej do mechanicznej metody, tj. łaskotania gardła82. Perzyna zalecał zaś wywoływanie torsji
w napadach astmy wykorzystując do tego celu ocet83. Womitoria stosowano też w przypadkach konwulsji czy apopleksji, w celu pozbycia się nadmiaru flegmy84. Ponadto
miały one pomagać w przypadkach zachłyśnięć, gdy nagłe skurcze przepony mogły wyrzucić tkwiące w gardle ciało obce.

2. Zabiegi ratunkowe
Druga grupa zabiegów to działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa
ofierze oraz, w razie konieczności, przywrócenie jej podstawowych funkcji życiowych.
Tego typu nowości dały początek naszej dzisiejszej, tzn. medycynie przedmedycznej,
a także profesjonalnemu ratownictwu. Pod koniec XVIII w. pojawiły się np. szczegółowe opisy zabiegów, takich jak sztuczne oddychanie lub tracheotomia oraz dokładne
wskazówki, jak przygotować miejsce udzielania pomocy i jak ułożyć ciało poszkodowanej ofiary. Zaczęto podkreślać znaczenie rozebrania pacjenta z krępującej go odzieży

Ipekakuana (Carapichea ipecacuanha), tzn. wymiotnica — wiecznie zielony krzew wystę
pujący w Ameryce Środkowej i Południowej; Wyciąg, napar lub nalewka z korzenia działały
wymiotnie.
81
Emetyk (gr. wymiotny) — winian antymonylowo–potasowy, związek organiczny w postaci soli
kwasu winowego i potasu. Pobudza ośrodek wymiotny w mózgu lub błony śluzowe przewodu pokarmowego.
82
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 140; Wiadomości o ratowaniu…, s. 13–15.
83
Lekarz dla włościan…, s. 184.
84
Compendium, s. 110–111.
80
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i zapewnienie mu odpowiedniej wentylacji przez udrożnienie górnych dróg oddechowych. Dość duże zmiany zaszły również w stosowaniu ziół i leków.
2.1. Miejsce reanimacji
Każda akcja ratunkowa zaczynała się od przygotowania miejsca niesienia pomocy. W pomieszczeniach niezbędny stał się dostęp świeżego powietrza; zabraniano też
asystować gapiom, a liczbę ratowników ograniczono do niezbędnego minimum. Ważne byłoodpowiednie przenoszenie i ułożenie ciała pacjenta. Przenosząc ofiarę starano
się nie spowodować kolejnych urazów. Należało również szybko pozbyć się niektórych części jej garderoby: sznurków, chust, podwiązek czy zapinek. Następnie poszkodowanego układano w taki sposób, by nic nie krępowało mu ani karku, ani szyi i by
mógł on swobodnie oddychać. Był to początek stosowania dzisiejszej pozycji bocznej
bezpiecznej85. Zarówno przy przenoszeniu, jak i ułożeniu pacjenta starano się, aby
jego głowa znajdowała się trochę wyżej niż reszta ciała, co miało zapewnić mu odpowiednie ciśnienie krwi, a także lepsze dotlenienie organizmu. Człowieka mającego
problemy z oddychaniem umieszczano w pozycji półsiedzącej, opierając go o ścianę.
Pozycja ta zwiększała ukrwienie płuc i mobilizowała mięśnie szkieletowe, pogłębiając
tym samym ruchy wdechowe86. Z kolei nieprzytomną ofiarę upojenia alkoholowego
kładziono na boku, tak by ułatwić jej ewentualne torsje, zapobiegając przy tym zaduszeniu cofającymi się wymiocinami. Podczas gwałtownych konwulsji lub ataku epilepsji zakazywano też krępowania chorego, zalecając tylko ostrożne podtrzymywanie
jego ciała, ze szczególna troską o głowę i piersi. Język przed odgryzieniem zabezpieczano, wsuwając między zęby korek, zwinięte płótno lub gruby kawałek skóry87.
W pierwszych latach XIX w. pojawiają się informacje mówiące o konieczności
udrożniania ofierze górnych dróg oddechowych — z nosa i ust topielca wyciągano np.
śluz, pianę i piasek używając do tego celu palców, piór, kawałka słomy czy wstrzykiwania wody88.
2.2. Rozcieranie
Po wstępnym przygotowaniu pacjenta przystępowano do zabiegów przywracających mu cyrkulację krwi i funkcje oddechowe. Poradniki wymieniają wśród nich rozgrzewanie i rozcieranie, sztuczne oddychanie, a także tracheotomię.
Najważniejszym działaniem miało być przywrócenie naturalnej temperatury ciała
pacjenta, a tym samym cyrkulacji jego krwi. Posługiwano się tu przede wszystkim prostymi metodami, wykorzystując przedmioty znajdujące się pod ręką ratowników. Całe
ciało ofiary lub poszczególne jego części rozcierano ręcznie czy też za pomocą szmat
85
86
87
88

Pozycja ta zapewnia nieprzytomnej ofierze drożność dróg oddechowych.
M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, wyd. 2, Warszawa 1999, s. 95.
Wiadomości o ratowaniu…, s. 28–29.
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z wełny, płótna, sukna lub flaneli oraz gąbek nierzadko nasączonych ziołowymi wódkami lub spirytusem. Służyły do tego celu także szczotki lub źdźbła złożonej na pół
słomy. Masaż miał być wykonywany z dołu do góry, zgodnie z kierunkiem przemieszczania się krwi do serca89. Do rozgrzewania poszkodowanego służyły wygrzane kołdry,
prześcieradła, grube futra, wełniane czapki, a także woreczki napełniane popiołem,
solą lub nagrzanym przez słońce piaskiem, flaszki z gorącą wodą i ciepłe ferwety90 oraz
zawinięte w płótno rozgrzane cegły. Przedmioty te najlepiej było wsunąć pod pachy,
w pachwiny czy też pod stopy ofiary91. Wykorzystywano ponadto temperaturę ciała
ratowników przytulonych do ratowanego.
Rozcierania i rozgrzewania różnymi sposobami były powszechnie zalecane. Czytamy o nich zarówno w przypadku wyciągniętego z wody topielca, uratowanego wisielca,
ofiar mrozów, jak i ataków konwulsji, mdłości, a nawet udaru mózgu.
Jeśli zabiegi te nie przyniosły pożądanych efektów, a pacjent nadal pozostawał nieprzytomny, zaś jego funkcje oddechowe zanikały, należało zastosować sztuczne oddychanie. Natomiast w przypadku, kiedy jego górne drogi oddechowe były uszkodzone
lub zatkane, chcąc dostarczyć powietrze do płuc, wykonywano zabieg tracheotomii,
czyli przecinania tchawicy (zwany ówcześnie bronchotomią).
2.3. Sztuczne oddychanie
Historia sztucznego oddychania sięga starożytności; wcześniejsza jego nazwa, „metoda Eliasza” pochodzi od biblijnego proroka, który przywrócił do życia podtopione
dziecko92. Jednak dopiero pod koniec XVIII w. wdmuchiwanie powietrza do płuc ofiar
zdobyło popularność. Zaczęło się ono cieszyć zainteresowaniem nie tylko medyków,
ale zwykłych ludzi. Mówił o nim np. podpisany przez króla Prus Fryderyka II, a wspomniany we wstępie, edykt z 1775 r. Jego opisy oraz pomysły udoskonalenia odnajdujemy też w XIX–wiecznych czasopismach, a w 1839 r., jako część resuscytacji, uzyskało
ono status prawny.
Obserwacje ludzkiego ciała i próby zrozumienia procesów życiowych przyczyniły
się do powstania w drugiej połowie XVIII w. instrukcji dotyczących udzielania pomocy
tonącym. Oprócz rozgrzewania ich ciał pojawiły się metody dotlenienia pacjentów
przez wdmuchanie im powietrza w usta. Jednymi z pierwszych opublikowanych zasad
ratowania topielców były instrukcje towarzystwa the Dutch Humane Society z 1767 r.93
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 164.
Ferwety (od łac. fervere — być bardzo gorącym, wrzeć) — gorące okłady.
91
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 136–138; Wiadomości o ratowaniu…, s. 5–6.
92
Biblia Tysiąclecia, Stary Testament, 2 Księga Królewska, rozdział 4: 34 Następnie wszedł [na łóżko], rozciągnął się na dziecku, położył twarz swoją na jego twarzy, oczy swoje na jego oczach, dłonie swoje
na jego dłoniach — i pochylony nad nim pozostawał, tak, iż się rozgrzało ciało chłopca. 35 Znowu chodził
po domu tam i z powrotem, wchodził [na łóżko] i pochylał się nad nim. Wtedy chłopiec ziewnął siedem razy
i otworzył oczy.
93
http://www.royalhumanesociety.org.uk/html/history.html
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W polskiej literaturze medycznej pierwszy opis sztucznego oddychania odnajdujemy
u Kurcjusza. Włoski lekarz zalecał, aby przy użyciu rurki mocno wdmuchiwać powietrze
do ust ofiary, jednocześnie zatykając jej nozdrza. Gdy tlen doszedł już do płuc i podniósł
do góry pierś, należało go wypompować, naciskając na brzuch i piersi, a całą czynność
kilkakrotnie powtórzyć. Usuwanie powietrza poprzez naciskanie przepony mogło stanowić coś w rodzaju masażu serca, tym samym wzmacniając skuteczność reanimacji.
Chcąc zaś przywrócić oddech, trzeba, żeby osoba silna dmuchała ze wszystkiej mocy
w gębę chorego przez rurkę, i oraz zatka nozdrze palcami. A gdy postrzeże przez wyniesienie piersi, i brzucha, że powietrze doszło do płuc, i one napełniono, przestanie
dąć; a wtedy przyciskając piersi i brzuch, żeby toż wprowadzone powietrze wyszło
i powtórzyć toż samo kilka razy94.

O wdmuchiwaniu ciepłego powietrza przez usta topielca przeczytać także możemy
w 7 tomie „Dykcjonarza Powszechnego medyki” wydanego w 1792 r. Według tego poradnika wykonujący tę czynność ratownik powinien także ofiarę szczypać i targać za nos95.
Pojawienie się informacji o sztucznym oddychaniu w samouczkach i instrukcjach
ratunkowych, których odbiorcą miało być całe społeczeństwo, może świadczyć o wcześniejszym przedyskutowaniu tego zagadnienia w wąskim gronie lekarzy, na łamach
wyspecjalizowanej literatury medycznej. Dzięki nowym ideom epoki oświecenia, doświadczeniom na żywych organizmach czy przeprowadzaniu sekcji zwłok dokonała się
wtedy zmiana poglądów dotyczących przyczyn bezdechu i śmierci z powodu niedotlenienia. Porzucono przekonanie, że topielec ginął w następstwie napełnienia jego ciała
wodą, co poskutkowało zaprzestaniem jej wypompowywania i wytrząsania.
W pierwszych latach XIX w. w artykule Jędrzeja Śniadeckiego oraz w poradniku
Andrzeja Janikowskiego pojawiły się rurki, którymi ratownik miał wdmuchiwać powietrze; dalsze innowacje dotyczyły wykorzystywania w zabiegu pomp i miechów, których zadaniem miało być zastąpienie zepsutego powietrza z płuc ratownika czystym
powietrzem atmosferycznym. W „Wiadomościach Lekarskich” w „Monitorze Warszawskim” z 1825 r. natrafiamy z kolei na opis „pompy oddychalnej” wymyślonej przez
niejakiego Dacheux, byłego żołnierza marynarki francuskiej, który wsławił się odratowaniem znacznej liczby topielców. Jego życiowe doświadczenia nasunęły mu pomysł
wykorzystania do reanimacji miecha i rurek, których zadaniem miało być wypompowanie wody z płuc ofiary oraz wtłoczenie w nie czystego powietrza. Pomysł został doceniony przez Akademię Francuską, a wynalazca nagrodzony medalem96. Ideę zastosowania podobnej pompy znajdujemy też w artykule Śniadeckiego. Otwór takiego
miecha należało umieścić w ustach topielca zaciskając przy tym jego nozdrza, bądź
odwrotnie, włożyć go w nos zatykając mu usta. Udoskonalone wersje omawianego
94
95
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przyrządu składały się z podwójnych komór lub były zaopatrzone w klapki tak, by jedna
części wpompowywała, druga zaś zasysała powietrze z powrotem.
Zabieg sztucznego oddychania zalecany był w przypadkach przyduszonych dzieci,
wisielców, topielców, osób porażonych piorunem oraz w konwulsjach i w udarze mózgu.
Dziś częściej niż w usta wdmuchuje się powietrze w nozdrza ofiary. Wydychane
przez ratownika zawiera odpowiednią ilość tlenu, by nasycić krew pacjenta. Metodę
usta–usta stosuje się tylko wtedy, gdy z jakiś przyczyn jamy nosowe ofiary są zatkane.
W tym wypadku należy uważać, aby powietrze zamiast do tchawicy nie trafiło do żołądka, ponieważ może to wywołać niebezpieczne dla nieprzytomnego wymioty. W warunkach klinicznych ratowanego podłącza się do respiratora, odpowiednika ówczesnej
„pompy oddychalnej”.
2.4. Tracheotomia
Kolejną niezmiernie ciekawą informacją jest opis ówczesnej tracheotomii. Przyjmuje się, że pomysłodawcą jej był starożytny lekarz Asklepiades97, który ratując uduszonego człowieka otworzył mu tchawicę, by w ten sposób dostarczyć do jego płuc
powietrze. Zabieg ten stosowany był później przez lekarzy arabskich i perskich. Dopiero jednak francuski chirurg Guy De Chauliac98 w XIV w. udoskonalił go, wprowadzając do wyciętego w szyi otworu rurkę.
Dziś tracheotomię ze względu na okoliczności jej wykonania dzieli się na: nagłą
i planowaną, zaś z racji miejsca przecięcia tchawicy — na górną, środkową i dolną99.
W XVIII– i XIX–wiecznych poradnikach zabieg ten nazywano bronchotomią, od
greckiego słowa bronchorium oznaczającego gardziel lub przełyk. Ta incyzyja w gardzieli
polegała na wprowadzeniu do wykonanego w szyi otworu rurki i wdmuchiwaniu doń
powietrza. Zabieg był niezwykle skuteczny, szczególnie w nagłych przypadkach zachłyśnięcia się, kiedy ciało obce całkowicie zatkało drogi oddechowe100. Tracheotomię
przeprowadzano także u osób, których krtań i przełyk były uszkodzone przez oplątany
wokół szyi sznur.
2.5. „Apteczka pierwszej pomocy”
Wśród wprowadzanych przez XVIII–wiecznych lekarzy nowości odnajdujemy prototyp dzisiejszej apteczki pierwszej pomocy. Pomysł sprzętu ratowniczego został
Asklepiades (ok. 128–56 r. p.n.e.), rzymski lekarz i filozof greckiego pochodzenia. Jego praktyka
lekarska opierała się na prostych zabiegach, zalecał ruch na świeżym powietrzu, odpowiednią dietę,
kąpiele, masaże i upusty krwi. Przypisuje mu się wynalezienie tracheotomii.
98
Guy De Chauliac (ok. 1300–1368), ur. w Chaulhac, studiował medycynę w Tuluzie, Montpellier
i Bolonii, był osobistym lekarzem papieży: Klemensa VI, Innocentego VI i Urbana V; w 1363 r.
opublikował swoje dzieło pt. Chirurgia Magna, zm. 25 lipca 1368 r. w Awinionie; jest uważany za ojca
nowożytnej chirurgii.
99
Patrząc na położenie tarczycy.
100
M. Buchfelder, A. Buchfelder, Podręcznik pierwszej pomocy, s. 149.
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rozwinięty w późniejszych latach, dzięki czemu oprócz informacji o tej ratunkowej
skrzynce możemy przeczytać o całych domkach stawianych nad brzegami wód, których zadaniem miało być umożliwienie niesienia pomocy poszkodowanym.
Ówczesną apteczką pierwszej pomocy było pudełko, które w odróżnieniu od dzisiejszego zestawu środków medycznych nie zawierało samych medykamentów, ale też
specjalny sprzęt oraz przyrządy służące do ratowania ofiar wypadków. W drugiej połowie XVIII w. nie istniała jeszcze polska nazwa owego pudełka. Tłumacząca poradnik Kurcjusza księżna Barbara Sanguszkowa pozostawiła oryginalną nazwę, jaką posługiwał się włoski lekarz, Boilt entropie. W XIX w. pudełko to zostało nazwane
skrzynką ratunkową101. Pomysłodawcą wynalazku był francuski urzędnik, który postulował wyposażenie takim sprzętem najważniejszych miejsc w Paryżu, większych
miast Francji oraz posiadłości szlachty i plebanów. W Boilt entropie znajdowały się:
czapka wełniana, dwie ścierki wełniane do rozcierania, przykrycie wełniane na kształt togi,
cztery kręgi tytoniu, trzy gramy Emeryku, dwie kwartowe flaszki wódki kamforowej natężonej przez Spiritus Volatile sulis ammoniaci. Flaszeczka spiritusu Volatil sulis ammoniaci
w kroplach, łyżka żelazna pobielana, rurka do gęby na dmuchanie powietrza w piersi, oraz
przyrząd do wykonywania enemy z dymu tytoniowego tj. instrument, w którym się zapala tytoń za pomocą mieszka, który równie służy do popędzania dymu w rurkę tego instrumentu, na końcu, którego przykłada się rurka gibka z kanką, y zasadza w miejsce przyzwoite do dawania krystery102.
W krajach nadmorskich narodził się pomysł wybudowania specjalnych domków
wyposażonych w sprzęt ratunkowy. Budowane także nad rzekami, stawami i kanałami były wyposażone w: materac, parę prześcieradeł do osuszania ciała, wełniane kołdry i kilka kawałków suchej flaneli służącej do rozcierania, szprycę do lewatyw lub
kilka pęcherzy z kanką, butelkę spirytusu albo wódki, buteleczkę amoniaku lub octu;
mieszek do wydymania płuc lub rurkę, którą można było wprowadzić w nozdrza;
kilka łutów suchego tytoniu, aparat do robienia lewatywy z dymu tytoniowego, parę
fajek, łyżeczkę drewnianą lub blaszaną, kilka bandaży, wannę i kociołek do zagotowywania wody103.
Specjalistycznego sprzętu do reanimacji wymagały także wypadki zachłyśnięcia
się. Poradniki przedstawiają krótką instrukcję, jak ze znajdujących się pod ręką przedmiotów zrobić narzędzie ratownicze. Miało się ono składać z metalowego kółka wykonanego ze złożonego, cienkiego kawałka drutu. Obręcz tę naprowadzano na znajdującą się w gardzieli rzecz, którą chwyciwszy, wyciągano. Kółka przygotować można było
także z wełny, nici z jedwabiu lub nasączonego dla utwardzenia szpagatu, zamontowanego na rogu lub gałązce. Wykorzystać należało także głęboko wsuniętą w przełyk
K. Heinitz, Nauka sztuki pływania… — informacja zaczerpnięta z oficjalnej strony WOPR
http://www.slaskiewopr.pl/index.php?m=–1|12.
102
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 136.
103
O przypadkach pozornej śmierci, cz. 4, 1806, s. 32–33.
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gąbkę, która po napęcznieniu i zwiększeniu swojej objętości miała za zadanie wyciągnąć przedmiot ze sobą104.
W początku XIX w. natrafiamy na pierwsze wzmianki mówiące o próbach wykorzystywania prądu elektrycznego w pobudzaniu organizmu do życia. W artykule Jędrzeja Śniadeckiego odnajdujemy informację o przepuszczeniu przez pierś ofiary iskry
elektrycznej, tak, aby uderzenie w same płuca i serce pobudziło je do ruchów105. Zabieg ten
był szalenie ryzykowny, ale późniejsze eksperymenty i opracowywanie procedur zaowocowało dzisiejszym defibrylatorem.
2.6. Kąpiele, okłady i kataplazmy
Kiedy niebezpieczeństwo utraty życia zostało zażegnane, a pacjent odzyskał przytomność, należało powziąć odpowiednie kroki, w celu przywrócenia mu sił i wzmocnienia organizmu. Do takich zabiegów zaliczyć można kąpiele i okłady.
Kąpiele zwane wannami wywodziły się ze starożytnych kultur wschodnich, gdzie
stanowiły one część religijnych rytuałów. Dykcjonarz podzielił je na naturalne oraz
tzw. kunsztowne. Do tych pierwszych wykorzystywano wody rzeczne, mineralne lub
cieplice. Rozróżniano kąpiele zimne, których zadaniem było zahartowanie organizmu
oraz lecznicze kąpiele domowe. Kąpiele zimne zalecano przede wszystkim osobom słabym i delikatnym; miały one pozytywnie wpływać na cyrkulację krwi. Temperatura
kąpieli domowych, czyli letnich powinna natomiast być tylko nieco wyższa od naturalnej temperatury ciała ludzkiego. Przygotowując je należało wysłać wannę prześcieradłem i słomianymi poduszkami, a potem, razem z siedzącym w niej pacjentem, nakryć
płótnem. Kąpiele takie stosowano w bólach głowy i nerek, w spazmach oraz gorączkach. Wanny ciepłe, do których wykorzystywano źródła termalne zalecane były natomiast w chorobach skórnych i w reumatyzmie.
Drugi rodzaj kąpieli wyszczególniony przez Dykcjonarz to tzw. wanny kunsztowne,
czyli zabiegi z dodatkiem aromatycznych wywarów roślinnych, wina lub mleka. Istniały też kąpiele suche, czyli sauny. Pacjent wchodząc do izby wypełnionej parą wrzącej
wody intensywnie się pocił. Niezależnie od rodzaju kąpieli po zabiegu należało wygrzać
ciało w ciepłym łóżku i wzmocnić organizm gorącym bulionem106.
Wśród interesujących nas przypadków zabiegi te znalazły zastosowanie w przemarznięciach i hipotermii, gdzie stopniowo podnosząc temperaturę wody, rozgrzewano
wychłodzoną ofiarę mrozów. Ponadto leczono nimi zatrucia. Wiedząc, że niektóre substancje przedostają się z i do organizmu przez skórę, podkreślano wagę dokładnego
wymycia wanien, balii i innych naczyń po tego typu zabiegach. Jako kuracje odprężające i przynoszące ulgę stosowano je też w dolegliwościach płucnych, takich jak astma
i dychawica.
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Korzystne dla cierpiącego człowieka miało być także użycie różnego rodzaju okładów. Były to płynne leki stosowane na różne części ciała; odwary, roztwory, zawiesiny
różnych środków leczniczych rozpuszczone w winie, sokach roślinnych, wódkach, occie oraz wodzie. Okłady mogły być ciepłe albo o temperaturze normalnej; nie stosowano ich chłodnych ani zimnych107. Zabiegi te miały przynosić ulgę w zatruciach pokarmowych oraz w rozgrzewaniu topielców. Do ich wykonania wykorzystywano flaszki
napełnione gorącą wodą108. Obok klasycznych okładów istniały także kataplazmy zwane przez zielniki workami lub woreczkami. Było to miejscowe zewnętrzne lekarstwo
przygotowane z półpłynnej masy, stosowane na chore części ciała, w celu zmiękczenia
lub przyspieszenia uformowania się wrzodu, albo też używane jako środek uśmierzający
ból lub likwidujący obrzęki. Przygotowywano je ze sproszkowanych surowców, takich
jak liście lub owoce, zmieszanych z mąką i zalanych gorącą wodą, winem lub olejkami,
tłustymi płynami, a także gumą109. Tak powstałą masę zawijano w płócienną chustę lub
wkładano w specjalny woreczek110. Kurcjusz zalecał przykładanie kataplazmów na szyję osobom cierpiącym z powodu zadławienia111, zaś na rany po pogryzieniach przykładał: kataplazm z ośrodka chleba z mlekiem i oliwą112.
2.7. Medykamenty, ziołowe napary, warzywa i owoce
Medykamenty, zioła oraz lecznicze napary z warzyw i owoców stanowiły ważny element w medycynie ratunkowej. Zazwyczaj podawano je w ostatniej fazie udzielania
pomocy, kiedy szczęśliwie odratowany pacjent odzyskiwał już przytomność. Ze względu na swoje działania możemy podzielić je na: pobudzające, wzmacniające, łagodzące
bóle oraz antidota na różnego rodzaju zatrucia. Stosowano je zarówno wewnętrznie:
do spożycia, wąchania czy w enemach, jak i zewnętrznie: w kąpielach, okładach i kataplazmach. Lista zalecanych w poradnikach ratunkowych środków nie była długa.
Skuteczność udzielania pomocy zależała od szybkiej reakcji ratowników, dlatego też
znajdujemy tu głównie zioła, warzywa oraz owoce powszechnie dostępne i znajdujące
się w każdym gospodarstwie domowym. Charakterystykę najczęściej zalecanych środków odnaleźć można zarówno w Dykcjonarzu, Compendium, jak i dziele Ludwika
Perzyny: „Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie lata prowadzący”.
Z pracy Ludwika Perzyny czerpać możemy informację o najpopularniejszych ówcześnie ziołach i lekarstwach oraz o sposobie ich podawania i dawkowania. Według
Perzyny prawie wszystkie lekarstwa miały być zażywane z rana, kiedy żołądek był jeszcze pusty, lub też po południu — o czwartej lub piątej godzinie, albo na noc, gdy
107
108
109
110
111
112

J. Szostak, Farmakognozja…, s. 292.
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 137.
Dykcjonarz, t. 3, s. 49.
J. Szostak., Farmakognozja…, s. 305.
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 216.
Ibidem.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 285

11.12.2014 15:26

286

Karolina Koper

wszelkie jedzenie zostało już strawione. W sytuacjach nagłych medykamenty należało
przyjąć od razu. Jeżeli któreś z lekarstw miało być podane trzy razy na dzień, to chory
dostawał je dwa razy z rana, a trzeci raz na wieczór lub też raz rano, drugi po południu
i trzeci na noc, w porcji odmierzonej łyżeczką do kawy113. Wśród niezbędnych ziół
wymienione zostały: podbiał, mięta, krwawnik, ruta, centuria, piołun; korzeń: cykorii,
ślazu, jalapy, łopianu, lukrecji kwiat: rumianku, bzu oraz jagody jałowcowe. Wśród
medykamentów lekarz ten wyliczył: gorzką sól siedlecką, winny kamień i saletrę.
Ziołowe napary najczęściej przygotowano zalewając kwiaty, liście czy korzenie
wrzątkiem i parząc je pod przykryciem przez kilka minut. Sposób ten był arabską metodą przygotowywania herbaty zwaną w poradnikach medycznych „nalaniem”. Były
też rośliny takie jak mięta, ślaz włoski czy korzeń lukrecji, które należało przez pewien
czas gotować.
Zestawienie 3. Najczęściej stosowane zioła i lekarstwa występujące w podręcznikach
L. Perzyny
Zioło

Sposób przygotowania

Zastosowanie

Podbiał

Liście zalane wrzątkiem i parzone

Stosowany w chorobach układu
oddechowego

Mięta

Liście gotowane we wrzącej wodzie

Wzmacniała żołądek, rozluźniała
skurcze, uśmierzała bóle i uspokajała
torsje

Krwawnik

Liście zalane wrzątkiem i parzone

Zalecany w przypadku duszności, a także
na bóle żołądka i mięśni pleców

Ruta

Zaparzona w gorącej wodzie lub
moczona w winie

Oczyszczała krew, zbijała gorączkę,
działała przeczyszczająco

Centuria
(tysiączne
ziele)

Moczona w winie lub gorzałce

Zalecana na bóle żołądka, puchlinę,
niestrawność

Piołun

Korzeń starty na proc lub wymoczony
w winie

Poprawiał trawienie

Podróżnik

Gotowany w wodzie

Działał przeczyszczająco, oczyszczał krew

Ślaz włoski

Środek kleikowaty — długo
wygotowywany

Działał wykrztuśnie, oczyszczał drogi
moczowe

Jalapa

Zażywana w postaci kilku ziarenek

Działała lekko przeczyszczająco

Łopian

Korzeń długo wygotowany w wodzie

Oczyszczał krew, łagodził bóle

L. Perzyna, Porządek życia w czerstwości zdrowia w długie lata prowadzący ze wszystkich dzieł pana
Tissota w jedno zebrany, Kalisz 1789, s. 120–126.
113

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 286

11.12.2014 15:26

Sposoby niesienia pomocy w chorobach „prędkiego ratunku potrzebujących”…

Zioło

Sposób przygotowania

287

Zastosowanie

Lukrecja

Korzeń wygotowany w wodzie lub ssany
na surowo

Przeciwkaszlowa

Rumianek

Zalany wrzącą wodą i parzony,
stosowany także zewnętrznie
i w enemach

Uśmierzał bóle, łagodził kolki

Kwiat bzu

Wysuszone kwiaty zalewane były
wrzątkiem. Stosowany też zewnętrznie
w suchych zimnych woreczkach

Środek napotny, przeciwbólowy,
zwalczał katar i przeziębienie

Źródła: L. Perzyna, Porządek życia w czerstwym zdrowiu w długie prowadzący lata…, Kalisz 1789.

Wiele z opisywanych przez Perzynę ziół znalazło zastosowanie w procesie ratowania poszkodowanych w wypadkach. Najważniejszą grupę stanowiły tu leki pobudzające. Jeśli odratowana ofiara zaczęła oddychać, ale nadal była nieprzytomna, stosowano
różne metody jej cucenia. Franciszek Kurcjusz używał do tego celu soli trzeźwiących
Alkali Volatile Fluor, czasami tylko zalecał opary octu czy też okadzanie pacjenta spalonymi piórami, skórami lub papierem. W odróżnieniu od Kurcjusza w XIX–wiecznym
poradniku prawie w ogóle nie natrafiamy na sole trzeźwiące. W ich miejsce Andrzej
Janikowski proponował: trzymanie pod nosem nieprzytomnej ofiary świeżo rozkrojonej cebuli, tartego chrzanu, octu, lotnego amoniaku, spalonych piór czy też innych mocno wonnych rzeczy114. Do cucenia służyło również nacieranie skroni, szyi i piersi octem, a także skraplanie twarzy zimną wodą.
Sole trzeźwiące były substancjami chemicznymi znanymi już starożytnym Rzymianom. W ich skład wchodził przede wszystkim amoniak i związki sodu. Używali ich
także średniowieczni alchemicy. Największe zastosowanie znalazły jednak w XVIII
i XIX w. Przykładem takich związków mogą być powstałe na bazie zasadowej Akali
Volatile Fluor, którymi często posługiwał się Kurcjusz. Wiele informacji na temat tych
substancji przynosi też Dykcjonarz. Tłumaczy on pochodzenie ich nazwy od arabskiego słowa Alkali — solnik, i dzieli je ze względu na stan skupienia na: stałe fixum; luźne
lixivale oraz lotne urinale lub volatile. Wszystkie charakteryzowały się ostrym, piekącym
smakiem i zapachem uryny, były łatwopalne, szybko rozpuszczały się w wodzie, pochłaniały wilgoć, reagowały z kwasami, a w połączeniu z tłuszczami tworzyły mydło. Można
je było wytworzyć, destylując wodę z popiołem roślinnym, związkami mineralnymi lub
winem (silne Tartaki enemeci, tzw. waysztyn115). Sole trzeźwiące stosowano jako środki
pobudzające, napotne, a także dzięki zdolności łączenia się z kwasami żołądkowymi —
łagodnie przeczyszczające. Ponadto wierzono, że rozrzedzały one żółć, krew, limfę oraz
inne płyny organizmu. Podawano je we wszystkich chorobach żołądka i jelit, w żółtaczce,
114
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apopleksji, dusznościach i dychawicy, niedrożności wątroby, śledziony, nerek i macicy.
Niewskazane zaś były w dolegliwościach związanych ze zmianą humorów lub ich skażeniem, przewlekłych gorączkach i febrach116. Używane przez Kurcjusza Alkali Volatile
Fluor wytwarzano z ługu pochodzenia roślinnego i stosowano przede wszystkim jako
lek pobudzający. Proponował on podawanie go w trojaki sposób. Przy lekkich obrażeniach wystarczające było wąchanie oparów, zaś w cięższych sytuacjach, np. gdy poszkodowany stracił przytomność, preparat stosowano doustnie w postaci kilku bądź
kilkunastu kropli stężonych lub rozcieńczonych w łyżce wody albo wina. Trzecią formą
zażywania tego specyfiku było zakraplanie nim nosa, do czego używano szklanych lub
papierowych rurek i flejtuszków117.
Kiedy udało się przywrócić przytomność u poszkodowanego pacjenta, następną
czynnością ratowniczą było jego wzmocnienie. Wśród zalecanych środków krzepiących znajdujemy często kwaśne napoje, takie jak: woda z octem lub z sokiem cytrynowym, lemoniada, nalewka ze skórek cytrynowych czy też pomarańczowych, barszcz,
sok ogórkowy, serwatka i maślanka. Polecano także różne ziołowe napary: herbatę
z kwiatu bzowego albo lipowego, miętę, rumianek, szałwię, melisę, rutę, rozmaryn,
konwalię oraz tyzanę jęczmienną. W odzyskiwaniu sił pomagały również buliony i rosoły. Krzepiąco działać miały także napoje alkoholowe: pacjentowi podawano kilka
łyżek wina, a czasem ciepłe piwo. Ważne miejsce w leczeniu zajmowały różnego rodzaju wódki. Wbrew nazwie nie były to wyroby alkoholowe, lecz popularne leki stosowane wewnętrznie i zewnętrznie. Sporządzano je przez destylację surowców leczniczych
z parą wodną, winem lub gorzałką118. Ze względu na skład dzieliły się one na wódki
proste — aquae simplices i złożone — aquae compositae. Poradniki wymieniają: wódkę
kamforową119 oraz wódki pachnące: węgierską, rucianą, szałwiową, rozmarynową120.
Jeśli uratowany pacjent w wyniku wypadku poniósł poważne obrażenia wewnętrzne lub zewnętrze, wskazane były lekkie potrawy, wśród nich: leguminy, przetwory
mleczne i owoce.
Część z omawianych leków stosowana była także zewnętrznie. Ciała chorych nacierano leczniczymi wódkami, gorzałką, spirytusem oraz olejkiem kamforowym. Płyny
te wykorzystywano też w przemywaniu ran, ukąszeń, pogryzień, odmrożeń i poparzeń.
Dzięki temu zapobiegano powstawaniu stanów zapalnych w uszkodzonych tkankach.
Wiele ziół i warzyw stanowiło też składnik okładów i kataplazmów. Na zapalenie stawów i bóle, a także w porażeniach piorunem czy w przypadkach apopleksji przykładano ciasto wykonane ze sproszkowanej gorczycy zalanej gorącą wodą, z dodatkiem octu
lub chrzanu.
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Wielką zmianą, jaka zaszła na przełomie XVIII i XIX w. było odejście od wszechstronnego używania rtęci. Jeszcze Dykcjonarz Powszechny wychwalał ją, jako uniwersalny lek na wszelkie dolegliwości, działający równie dobrze w formie maści, jak i wewnętrznie zażywanych pigułek. Merkuriuszem leczył też swych pogryzionych pacjentów
Franciszek Kurcjusz. Jednak nie odnajdujemy go już u Śniadeckiego i Janikowskiego.
Rtęć należy do silnie toksycznych związków chemicznych, które niszcząc błony śluzowe przedostają się do komórek i łącząc się z białkami zaburza procesy życiowe. Skutkiem zatrucia rtęcią jest m.in. niewydolność układu oddechowego, krążeniowa, krwotoczne zapalenie jelit oraz uszkodzenie nerek.
2.8. Środki stosowane na zatrucia
Oddzielną grupę stanowią remedia na różnego rodzaju zatrucia. Ze względu na
działanie możemy podzielić je na dwie grupy. Pierwsza z nich miała na celu wywołanie
torsji i usunięcie z układu pokarmowego trucizn, druga zaś, przez swoje właściwości
chemiczne, powinna neutralizować szkodliwe substancje pozostałe w organizmie ofiary. Pierwszą stanowiły medykamenty opisane we fragmencie poświęconym womitom;
szczegóły ich działania znajdują się zaś w rozdziale o zatruciach spożywczych. Wśród
substancji neutralizujących wymienić możemy mleko i serwatkę, świeże jaja, alkalizowaną popiołem wodę, atrament, rozpuszczone w wodzie mydło i roztwory powstałe na
bazie siarki121.

III. PRZYPADKI WYMAGAJĄCE SZYBKIEGO RATUNKU
Dzięki dokładnym opisom XVIII– i XIX–wiecznych wypadków, a także szczegółowo
podanym zaleceniom możemy próbować rekonstruować działania ówczesnych ratowników. Wykorzystując dzisiejsze podręczniki pierwszej pomocy pogrupujemy przypadki
te według XX–wiecznego klucza. Osobno potraktujemy procedury udzielania pomocy,
kiedy pacjent odniósł obrażenia w niebezpiecznej dla siebie sytuacji: dotyczy to utonięć, uduszeń, odmrożeń, poparzeń, zachłyśnięć, a także ukąszeń i pogryzień oraz związanych z nimi chorób odzwierzęcych. Drugą grupe zagrażających życiu przypadków
stanowić będą nagłe ataki niektórych schorzeń, jak: omdlenia, konwulsje, padaczka
czy udar mózgu. Ostatni fragment poświęcony zostanie wszelkiego rodzaju zatruciom.
Rozwój literatury ratowniczej pozwoli nam także porównać ówczesne metody udzielania pomocy z działaniami dzisiejszych ratowników. Zaznaczyć należy, że nowożytne
źródła wymieniają znacznie mniej przypadków; nie odnajdziemy w nich m.in. informacji
o ranach, zwichnięciach i złamaniach, a także o atakach serca. Wzmianki na ten
temat dostarczą poradniki o tematyce ogólnej, przede wszystkim Dykcjonarz Powszechny.
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1. Wypadki
1.1. Utonięcie
Najciekawsze przypadki udzielania pomocy topielcowi odnajdujemy u Kurcjusza
w „Dykcjonarzu Powszechnym medyki”. Porównać je możemy z treścią powstałych
w XIX w. prac Śniadeckiego oraz Janikowskiego. Zawierają one szczegółowe zalecenia
dotyczące wszystkich etapów ratowania; od stworzenia odpowiednich warunków, reanimacji i przygotowania miejsca udzielania pomocy, poprzez czynności przywracające
oddech i krążenie, aż po opiekę nad odratowanym pacjentem.
Wśród porad wymienione zostały tu zarówno klasyczne upuszczanie krwi, enemy
i womitoria, jak i zupełnie nowe zabiegi: sztucznego oddychania, masażu serca, użycia
„ratunkowego” sprzętu i zastosowania soli trzeźwiących. Ważną dla nas informacją jest
np. odrzucenie wcześniejszego poglądu dotyczącego przyczyn śmierci przez utonięcie.
Uważano wtedy, że topielec umierał z powodu napełnienia się jego ciała wodą. Taki
pogląd determinował sposoby niesienia pomocy, a wśród nich wytrząsanie z ofiary
wody, ugniatanie jej, czy też wieszanie za nogi. Na przełomie XVIII i XIX w. lekarze
zdali sobie jednak sprawę z faktu, że przyczyną śmierci, tak jak w wypadku uduszenia,
jest brak powietrza. Zauważono także, że ciało topielca nie musiało znajdować się
w całości pod wodą, a niebezpieczne było już samo zanurzenie jego twarzy. Dlatego też
głównym zadaniem stało się przywrócenie funkcji oddechowych i cyrkulacji krwi,
a wyżej już wymienione sposoby wypompowywania wody z ciała ofiary zostały w poradnikach zakazane i uznane za szkodliwe122. Tylko w Dykcjonarzu spotykamy się jeszcze
z zaleceniem powieszenia ofiary na dwie trzy minuty za nogi123.
W procesie udzielania pomocy ważną rolę zaczęły odgrywać warunki zewnętrzne,
a przede wszystkim przygotowanie miejsca reanimacji, liczba ludzi udzielających ratunku, dostęp świeżego powietrza; skupiono się też na ułożeniu ciała ofiary. Wybór
miejsca niesienia pomocy nie mógł być przypadkowy. Najczęściej przenoszono nieprzytomnego pacjenta do najbliższego domu, za co jego właściciel otrzymywał wynagrodzenie. Idealną salą była izba z dużym oknem, dzięki któremu poszkodowanego cuciło
świeże powietrze124. W ciepłe dni do czynności ratunkowych przystępowano zaraz po
wyciągnięciu topielca, kilka metrów od brzegu125.
Po wydobyciu ofiary należało położyć ją na kilka sekund twarzą ku ziemi, tak by jej
głowa znajdowała się trochę niżej niż reszta ciała. Ułożenie takie miało pomóc w wypłynięciu wody. Następnie za pomocą palców czy pióra usuwano z ust i nosa topielca
ciała obce, np. piasek. Janikowski opisuje te zabiegi w następujący sposób:
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Po ostrożnym wydobyciu z wody człowieka, który utonął, trzeba naprzód na kilka sekund położyć go twarzą ku ziemi tak, aby głowa była nieco niżej niż reszta ciała, przez
co woda, w znacznej nieraz ilości w kanale powietrznym nagromadzona, przez usta
i nos z łatwością spłynąć będzie mogła. Zawieszanie w tym celu za nogi do góry, taczanie w beczce lub na beczce, huśtanie na prześcieradłach są niedorzeczne i szkodliwe.
Po wypłynięciu wody z ust, wydobyć trzeba również z tychże jak i z nosa śluz, pianę,
piasek i t.p. za pomocą palca wskazującego skrzywionego, pióra, słomy we dwoje złożonej, albo za pomocą wstrzykiwań wody126.

Następnie rozbierano ofiarę z mokrej odzieży i układano ją na boku, z lekko podniesioną głową. Taka pozycja zapewniała jej odpowiednią wentylację i wyrównywała
ciśnienie krwi. By rozgrzać przemarznięte ciało i przywrócić w nim krążenie krwi, ratownicy rozcierali kończyny nasączonymi ziołowymi wódkami szmatami, okrywali ratowanego grubymi futrami i kołdrami, a pod jego nogi i na żołądek kładli woreczki
napełnione ciepłym popiołem lub otrębami. W przypadku, gdy nie przyniosło to efektów, a pacjent dalej pozostawał nieprzytomny i nie oddychał, przystępowano do sztucznego oddychania. Dość szczegółowy opis tego zabiegu przedstawił Kurcjusz:
Chcąc zaś przywrócić oddech, trzeba, żeby osoba silna dmuchała ze wszystkiej mocy w gębę
chorego przez rurkę, oraz zatkała nozdrze palcami. A gdy postrzeże przez wyniesienie piersi,
i brzucha, że powietrze doszło do płuc, i one napełniono, przestanie dąć; a wtedy przyciskając
piersi i brzuch, żeby toż wprowadzone powietrze wyszło i powtórzyć toż samo kilka razy127.
Odratowanemu zalecano ciepłe enemy z dodatkiem soli, wina lub spirytusu, krystery z dymu tytoniowego, a także upust krwi z żyły na szyi, przystawianie pijawek na
karku lub baniek na czubku głowy. Jego dieta powinna być lekka; wskazane było też
częste picie wzmacniającej tyzany jęczmiennej oraz herbaty z kwiatu bzowego.
1.2. Uduszenie
Pod koniec XVIII w. obserwacjom zaczęto poddawać ciała przestępców skazanych
na śmierć przez powieszenie. Eksperymenty udowodniły, że bezpośrednią przyczyną
ich zgonu było zaciśnięcie tchawicy i zablokowanie dostępu powietrza do płuc, nie zaś
zatamowanie przepływu krwi w żyłach i tętnicach szyjnych. Przywrócenie oddechu
miało być tożsame z przywróceniem cyrkulacji płynów i ciepłoty ciała128.
Reanimację zaczynano zatem od usunięcia przyczyn tamujących oddech i zdjęcia
wiszącej ofiary z gałęzi lub belki. Ratownik powinien ostrożnie przeciąć sznur, stale
podtrzymując ciało, tak by nie doznało ono nowych urazów. Następnie należało szybko rozebrać wisielca i zapewnić mu dostęp świeżego powietrza. Rozebranego układano
w pozycji z lekko uniesioną klatką piersiową, a jego ciało rozgrzewano okładając je
ciepłym popiołem lub otrębami oraz owijano wełnianą kołdrą. W celu ocucenia, jeden
126
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z ratowników trzymał pod nosem ofiary drażniące specyfiki, drugi zaś nacierał jej skronie amoniakiem, octem, winem albo wódką. Pozostali skrapiali jego twarz zimną wodą.
Dla zmniejszenia ciśnienia krwi w okolicy głowy można było puścić krew lub przystawić pijawki za uszami, bańki na karku albo na czubku głowy. Upust krwi miał także
wskazać, czy nieprzytomna ofiara jeszcze żyje; czy jej krew jest płynna, czy już pośmiertnie zakrzepła w żyłach. Jeżeli istniały szanse na ratunek, przystępowano do
sztucznego oddychania. W bardziej skomplikowanych przypadkach przeprowadzano
chirurgiczny zabieg zwany bronchotomią.
Wśród sposobów ratowania uduszonego wisielca Jędrzej Śniadecki wymienił także
wykorzystanie impulsów elektrycznych. Należało tu jednak zachować szczególne środki bezpieczeństwa zarówno w stosunku do chorego, jak i ratowników129.
Skuteczną akcję ratunkową kończyło podanie przytomnej już ofierze herbaty z sokiem z cytryny lub mięty albo rumianku z odrobiną wina bądź wódki. W razie potrzeby
można było powtórzyć upust krwi, czy też wykonać enemy z dymu lub kwaskowatych
płynów. By oczyścić gardło ze śliny i śluzu najskuteczniej było zmusić pacjenta do wymiotów, drażniąc jego gardło albo podając mocno osoloną wodę130.
Odrębną grupą narażoną na śmierć z powodu uduszenia były małe dzieci, które
pozostawione bez opieki, potrafiły niebezpiecznie wsunąć się pod kołdry lub poduszki.
Wiele takich wypadków kończyło się ich śmiercią lub poważnymi upośledzeniami
układu oddechowego. Ratunek polegał na rozgrzaniu ciała małego pacjenta i przywrócenia w nim cyrkulacji krwi oraz funkcji oddechowych. Do tego celu mogło służyć
zakopywanie go w ciepłym popiele, okrycie kołdrą lub przytulanie przez opiekunkę.
Wskazane było także sztuczne oddychanie i zastosowanie soli trzeźwiących131.
1.3. Porażenie piorunem
Prawie każdy z poradników zawiera opis postępowania w przypadku porażenia
piorunem. Wspominają o nim także, ogłoszone w 1840 r., przepisy obowiązujące przy
wykonywaniu sądowo lekarskich dochodzeń na trupach132. Świadczyć to może o dość częstym występowaniu tego typu sytuacji. W reanimacji poszkodowanego główną rolę
odgrywało zapewnienie mu czystego, zimnego powietrza i nakrycie go świeżą ziemią.
Dalsza procedura miała wyglądać tak, jak w przypadku topielca. Jeśli pacjent nie oddychał, wskazane było sztuczne oddychanie; ponadto zalecano rozcieranie mu kończyn w kierunku serca ciepłymi, namoczonymi w wódce flanelami, cucenie ostrym
zapachem amoniaku lub cebuli, a także wywołanie wymiotów. Jeśli twarz ofiary była
Ibidem, 509.
Wiadomości o ratowaniu…, s. 10–12.
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nabrzmiała i sina można było puścić jej krew, zastosować pijawki bądź bańki albo wykonać enemy z wodą i octem. Po ocuceniu chorego należało pokrzepić go środkami
wzmacniającymi. Podawano mu do picia rumianek, melisę, miętę z dodatkiem wódki
lub wina, lemoniadę albo chłodzące tyzany. Na ewentualne zawroty głowy oraz poparzone miejsca przykładano zimne okłady, a sparaliżowane członki rozcierano wódką
lub spirytusem kamforowym.
1.4. Potłuczenia
Mocne potłuczenia powstawały zwykle w wyniku upadku z wysokości lub silnych
uderzeń. W zależności od odniesionych obrażeń zalecano tu szybki upust krwi (około
jednego funta); przystawienie 20 pijawek za uszami albo baniek na karku. Na ogoloną
głowę poszkodowanego można także było przyłożyć tłuczony lód, śnieg albo chusty
moczone w zimnej wodzie. Ulgę poturbowanym wnętrznościom miały przynieść enemy z wody i octu133.
Odradzano natomiast rozcierania i przykładania na świeże rany i stłuczenia płynów, takich jak woda z mydłem czy wódka kamforowa. Zabiegi te można było zastosować dopiero po zmniejszeniu się obrzęku i stanu zapalnego134.
Silny i długotrwały ból głowy wynikający z uderzenia albo upadku wymagał konsultacji z cyrulikiem, którego zadaniem było nie dopuścić do powstania krwiaka czy
ropienia, mogącego doprowadzić do apopleksji135.
1.5. Zachłyśnięcie się
W dzisiejszych podręcznikach pierwszej pomocy pod hasłem „zadławienie” odnajdujemy instrukcję, jak radzić sobie z ciałem obcym, które wpadło do przełyku lub do
tchawicy. Do zachłyśnięcia dochodziło najczęściej podczas równoczesnego spożywania
pokarmu i prowadzenia rozmowy. Jeśli spory kawałek jedzenia trafił do przełyku, poza
wywołaniem silnego bólu, mógł on naciskając na tchawicę spowodować problemy
z oddychaniem. Jeśli zaś ciało obce znalazło się bezpośrednio w tchawicy i stamtąd
przedostało się do płuc, ofierze groziła śmierć przez uduszenie.
W sytuacji, kiedy połknięty przedmiot nie tkwił zbyt głęboko w przełyku, starano
się go wyciągnąć za pomocą palców, haczyków, obcążków, a także opisanej już wyżej
drucianej pętelki lub gąbki.
Skuteczne miały być też wymioty, gdyż dzięki skurczom mięśni szyi i pracy przepony pojawiała się możliwość poruszenia i przesunięcia przeszkody. Próbowano także
mocnego uderzenia między łopatki. Poważne przypadki zachłyśnięć, kiedy ciało obce
zatykało drogi oddechowe, wymagały tracheotomii.
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Gdy niebezpieczeństwo zostało zażegnane, a tkwiący przedmiot udało się usunąć
lub przepchnąć do żołądka, zalecana była dieta składająca się z łagodnych i lekkich
potraw: owoców, legumin i bulionów. Pić należało wtedy m.in.: mleko wymieszane
z wodą i jęczmieniem oraz serwatkę i jęczmienną tyzanę. W przypadku, gdy przełykanie sprawiało choremu trudności, pokarm należało wprowadzić mu do żołądka za pomocą szprycy lub lulki. By zapobiec zapaleniu, stosowano upust krwi, zaś dla złagodnienia bólu — kataplazmy na szyję136.
1.6. Odmrożenia i hipotermia
Podczas ostrych zim często dochodziło do poważnych odmrożeń, a także zgonów,
na skutek wychłodzenia organizmu. Nieodpowiednio przygotowani do długich podróży ludzie narażeni byli nie tylko na niewygody, ale i trwałe kalectwo, a nawet śmierć.
Największe niebezpieczeństwo groziło podróżnym, którzy zasypiali podczas drogi.
W tej sytuacji poradniki słusznie przestrzegały przed takim letargiem, który był reakcją
organizmu na działanie niskich temperatur. Dla zaoszczędzenia energii procesy metaboliczne przemarzniętego człowieka spowalniały, a dopływ ciepłej krwi do jego kończyn zostawał przerwany. Ofiary mrozów powoli traciły siły i świadomość, a pozostawione bez pomocy, umierały z wyziębienia.
Niezabezpieczonym przed mrozem kończynom groziły zaś zdrętwienia, zmrożenia,
a w późniejszych powikłaniach — także gangrena. Nauczeni doświadczeniem i obserwacjami nowożytni lekarze zgodnie odradzali rozgrzewania ich w bezpośredniej bliskości ogniska lub pieca. W zamian za to proponowali moczenie przemrożonych rąk i nóg
w głębokim śniegu lub zimnej wodzie, której temperaturę stopniowo podnoszono.
Coraz krytyczniej podchodzono też do metody nacierania i rozcierania zmarzniętych części ciała. Nacieranie śniegiem zalecane przez Kurcjusza i Perzynę zostało odrzucone przez Śniadeckiego i Janikowskiego, którzy zwracali uwagę na szczególną delikatność i kruchość uszkodzonych tkanek137. Powstałe zaś wskutek odmrożeń pęcherze
należało przeciąć i osuszyć, a rany przemyć spirytusem lub wódką kamforową, po czym
założyć opatrunek. Stosowanie alkoholi, których celem było zdezynfekowanie uszkodzonych tkanek, miało zapobiec wdaniu się zakażenia lub gangreny.
Podobnie postępowano w przypadku wyziębionego pacjenta, którego zakopywano
w głębokim śniegu lub zanurzano w wannie napełnionej zimną wodą. Następnie przenoszono go do wychłodzonej izby i powoli rozcierano jego kończyny. Do cucenia wykorzystywano m.in. chrzan i cebulę. Jeśli pacjent dalej nie dawał znaków życia, ratownicy wykonywali na nim sztuczne oddychanie.
Natrafiamy także na zalecenie mówiące o poruszaniu, szarpaniu i przenoszeniu
z miejsca na miejsce nieprzytomnej ofiary, co miało przyśpieszyć ruch zastygłej w jej
żyłach krwi, a tym samym zwiększyć jej temperaturę. Dzisiejsza medycyna ratunkowa
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kategorycznie zabrania takich działań, nakazując pozostawienie wyziębionego pacjenta w bezruchu138.
Jeśli udało się przywrócić do życia ofiarę mrozów, należało wzmocnić ją ciepłym
rosołem, a także letnią nalewkę ze skórek cytrynowych lub pomarańczowych, z octem,
albo ciepłym piwem139. Na gorączkę zalecano upust krwi, zimne okłady oraz letnie
enemy z wody i octu140. Kurcjusz proponował też herbatę lub napar z kwiatu bzowego141, a Ludwik Perzyna odradzał podawania zarówno pokarmów, jak i napojów, aż do
momentu pojawienia się suchego kaszlu. Dopiero wówczas można było podać dwie
pełne łyżki oleju lnianego i bzowego naparu142.
1.7. Poparzenia
Szczegółowych informacji dotyczących poparzeń dostarcza nam w swojej pracy Janikowski. Dzieli on owe poparzenia na cztery stopnie. Pierwszy z nich charakteryzował
się tylko lekkim zaczerwienieniem skóry, drugiemu towarzyszył gwałtowny ból i pęcherze. Skutkami poparzeń trzeciego stopnia były rozległe, wypełnione nieprzezroczystym
płynem pęcherze oraz bolesne ropienie. W czwartym stopniu tkanki ulegały spaleniu
i powstawał wówczas strup o ciemnym, brunatnym kolorze143.
Poparzenia pierwszego i drugiego stopnia należało, tak jak i dziś, jak najszybciej
zanurzyć w zimnej wodzie albo okładać je lodem, śniegiem, surowymi tartymi ziemniakami, marchwią, burakami, gliną wymieszaną z wodą, lub świeżą ziemią, watą nasączoną mydlinami, sadłem wieprzowym lub zasypką z mąki żytniej. Przekłuwanie
pęcherzy i odcinanie popękanych skór było zabronione144. Cięższe przypadki i ropiejące rany wymagały grubej warstwy mąki żytniej, maści z żółtka jaj i oliwy, śmietanki
albo oleju lnianego z wodą wapienną145. Na strupy z czwartego stopnia najskuteczniejsze miały być rozmiękczające kataplazmy z siemienia lnianego lub kaszy jęczmiennej z dodatkiem tłuszczu146.
W tym XIX–wiecznym poradniku spotykamy się także z dość kontrowersyjnym
zaleceniem wkładania oparzeń do gorącej wody lub zbliżania ich do ognia. Stosowanie
tej praktyki tłumaczy Dykcjonarz Powszechny, według którego ciepło miało zapobiec

Ofiary hipotermii powinny jak najdłużej pozostać w bezruchu, gdyż każde poruszenie ich ciała
może spowodować przepływ ciepłej krwi do wyziębionych kończyn; a powrót zimnej krwi do wnętrza
organizmu i serca jest niezwykle niebezpieczny.
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powstaniu krosteczek, a także zmiękczyć i udrożnić żyły zatwardziałe przez ogień147.
Dziś jest to dość rzadka praktyka stosowana tylko w przypadkach poparzenia trzeciego
stopnia, kiedy to układ nerwowy ofiary został porażony i takie ciepło może rzeczywiście
przynosić pewną ulgę148.
Niezależnie od stopnia oparzenia gorączkę u chorego najlepiej było pokonać upustem krwi, enemami, dietą i napojami chłodzącymi, jak: barszcz, sok ogórkowy, serwatka czy maślanka149.
1.8. Rany, złamania i zwichnięcia
Nie sposób wyobrazić sobie dzisiejszych podręczników pierwszej pomocy bez rozdziału o ranach i złamaniach. Nie odnajdujemy ich natomiast w poradnikach zajmujących się ratownictwem. Ani Kurcjusz, ani XIX–wieczni lekarze jak Śniadecki i Janikowski nie umieszczają ich wśród przypadków wymagających pierwszej pomocy.
Składanie złamań i opatrywanie ran stanowiło wówczas domenę chirurgów. Samouczki ratunkowe, by zapobiec komplikacjom po niewłaściwym leczeniu pozostawiają opatrywanie ran i nastawianie złamań wykwalifikowanym lekarzom lub przynajmniej cyrulikom. W przypadkach niegroźnych uszkodzeń ciała odniesionych przy okazji
poważniejszych wypadków zalecane były zimne okłady, często z dodatkiem octu, zaś
na otwarte rany, w celu ich wymycia, stosowano osoloną wodę.
Nieco więcej uwagi ranom i złamaniom poświęcają poradniki ogólne, w których
odnaleźć możemy ich charakterystykę oraz zalecane w tych wypadkach medykamenty.
Na skomplikowane przypadki, kiedy w ranach powstały wrzody, zalecane były substancje silniejsze niż woda z solą czy octem. Wśród nich wymieniony został m.in. plaster
pruski przygotowany z glejty (środek na bazie ołowiu), winnego octu, oliwy oraz grynszpanu, czyli patyny powstałej w wyniku korozji miedzianych przedmiotów. Inne leki
w swoim składzie poza ołowiem zawierały też pszczeli wosk, wodę wapienną czy siarkę.
Recepty takie powinny budzić spore wątpliwości, ponieważ zarówno związki ołowiu, jak
i patyna są substancjami trującymi150. Dlatego też poradniki ratownicze, by ustrzec
pacjentów przed powikłaniami wynikającymi ze złego leczenia, pozostawiły kurację
ran i złamań specjalistom. Wszelkie poważniejsze stłuczenia powinny zostać obejrzane przez lekarza, którego zadaniem było zapobieganie niebezpiecznym wrzodom.

2. Ostre schorzenia
Wśród ostrych schorzeń poradniki medyczne wymieniają mdłości, omdlenia, zasłabnięcia, konwulsje, epilepsję, zwaną Wielką Chorobą oraz apopleksję, czyli udar
mózgu. Ciekawe, że brak jest tu uwag poświęconych atakom i zawałom serca.
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2.1. Zawroty głowy, mdłości i omdlenia
Według dzisiejszej medycyny ratunkowej przyczyną większości zawrotów głowy,
omdleń czy mdłości są zazwyczaj problemy z krążeniem i ciśnieniem krwi. Wyżej wymienione dolegliwości mogą wystąpić także z powodu bezsenności, urazów, niestrawności, pijaństwa, zaburzeń pracy błędnika lub zesztywnienia mięśni szyjnych.
Zawroty głowy pojawiają się często wtedy, kiedy człowiek nagle zmienia pozycję
ciała, zaś omdlenia, które są krótkotrwałą utratą przytomności, powstają na skutek
nagłego, chwilowego niedoboru tlenu w mózgu. Dochodzi do nich najczęściej w zatłoczonych miejscach, dusznej atmosferze, a także z powodu gwałtownego spadku ciśnienia atmosferycznego. Np. podczas długiego stania zmienia się rozłożenia masy krwi
w układzie krążenia i wzrasta ciśnienie na ściany krwionośne kończyn dolnych. Krew
opada w dolne partie ciała i gromadzi się w żyłach nóg, zubożając w ten sposób ukrwienie mózgu151. Przyczyną zemdleń według poradników mogła być także zbyt ciasna
odzież, uszkodzenia ciała152, obfity upust krwi, częste enemy oraz wysoka gorączka.
Na zwykłe zawroty głowy w Compendium zalecano puszczenie krwi, ostre enemy
i leki na wywołanie wymiotów oraz kąpiele i kawę153.
Poradniki wyszczególniały różne stopnie omdleń. Pierwszy z nich powodował drobne trudności z mową, drugi charakteryzował się utratą przytomności i słabym pulsem.
Natomiast trzeci stopień, tzn. asfiksja, potocznie zwana zamartwicą, mogła spowodować śmierć z niedotlenienia organizmu.
Reanimację rozpoczynano dostarczając choremu świeżego powietrza. Należało
wówczas otworzyć wszystkie okna i pozostawić w izbie tylko niezbędną liczbę ratowników. Zalecane było też położenie zemdlonego na ziemi, skraplanie mu twarzy zimną
wodą i podanie mu do wąchania octu, którym również nacierano jego skronie i dłonie.
Ocet lub sole trzeźwiące podawano także doustnie po cztery lub pięć łyżeczek, rozcieńczonych wodą. W ostrzejszych przypadkach omdleń stosowano wódki: szałwiową, rucianą lub rozmarynową, zaś do nosa ofiary wdmuchiwano tzw. kichający proszek, czyli tabakę154.
Długo trwające mdłości leczono z kolei rozcieraniem nóg, ud, rąk i całego ciała
chorego ciepłą flanelą, dawano mu też sole trzeźwiące Alkali Volatile Fluor, wkraplane
do nosa lub podawane w postaci kropli. Ocuconego chorego należało wzmocnić herbatą z kwiatu lipowego lub filiżanką naparu z rumianku z dodatkiem octu i cukru.
2.2. Astma i duszności
Poza wyżej opisanym uduszeniem i zachłyśnięciem się poradniki opisują przypadki
chorób płuc i oskrzeli wymagające szybkiej pomocy medycznej. Jedną z nich było
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tzw. zadanienie czy zamulenie płuc najczęściej występujące u osób otyłych, które możemy porównać z dzisiejszą astmą. Leczniczym zabiegiem w tym wypadku miał być
upust krwi, dzięki któremu zmniejszało się wewnętrzne ciśnienie krwi u pacjenta. Ulgę
w męczących atakach kaszlu przynosić miały też enemy, picie tyzany przygotowanej
z jęczmienia i lukrecji oraz okadzanie octem i dymem ze spalonych piór, papieru i skóry. Przy gwałtowniejszych napadach należało moczyć nogi pacjenta w ciepłej wodzie
i poić go wzmacniającą polewką, przygotowaną z gotowanej rzepy czy naparem bzowym lub rumiankowym155. Osobom skłonnym do takich duszących ataków kaszlu stanowczo odradzano też przebywania w miejscach wilgotnych.
2.3. Konwulsje, epilepsja
Dzięki dość obszernym fragmentom poświęconych zagadnieniom skurczy, konwulsji i epilepsji możemy zaobserwować zmiany, jakie zaszły w sposobie leczenia tych
dolegliwości.
Według „Compendium medicum auctum” konwulsje, czyli skurcze żył i mięśni156,
dzieliły się na cztery rodzaje. Pierwszym z nich zwanym emprosthotonos było wygięcie
ciała w pozycję embrionalną, drugie — episthotonos, zginało chorego do tyłu; w trzecim
porażeniu ulegały wszystkich nerwy i mięśni całego ciała; czwarte — dotykało tylko
mięśni kończyny157. Powodem tych skurczy miały być zaburzenia w równowadze humoralnej, a główny lek powinien składać się z oleju z glist i ślimaków, sadła człowieka,
skór węgorzy i sproszkowanych ususzonych stonóg158.
W odróżnieniu od Compendium oświeceniowi lekarze wśród przyczyn konwulsji
wymieniali m.in.: pijaństwo, obżarstwo, problemy z trawieniem, przebywanie w wilgotnych pomieszczeniach czy menstruacje u kobiet. Zalecali oni także zupełnie inne
metody leczenia. Kurcjusz i Perzyna stosowali okadzanie cierpiącego bursztynem i oparami spirytusowymi, nacieranie jego głowy wódką kamforową, a całego ciała ostrymi
chustami. Ponadto Perzyna zalecał smarowanie podniebienia chorego driakwią z wodą
rucianą. Ważne miało być też utrzymanie stałej temperatury ciała pacjenta, do czego
używano woreczków napełnionych ciepłym popiołem i solą oraz tytoniowych lewatyw.
W skrajnych przypadkach, gdy ofiara np. traciła oddech, należało bezzwłocznie wykonać sztuczne oddychanie.
Konwulsje i drgawki mogły być także objawami zaburzeń układu nerwowego, spowodowanymi nieprawidłową pracą neuronów w mózgu, czyli padaczką. Choroba ta,
określana w średniowieczu jako morbus sacer lub demonikus, budziła już od starożytności zainteresowanie lekarzy. Pod nazwą „wielkiej choroby” lub „choroby Kaduka”
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znajdujemy ją również w naszych XVIII– i XIX–wiecznych poradnikach159. Dykcjonarz Powszechny słusznie określił jej przyczyny, jako zaburzenie pracy mózgu160. Symptomami były tu: silny ból i zawroty głowy, niepokój, drżenia kończyn, ślinotok, samoistne odchodzenie uryny, problemy z oddychaniem. Opieka nad cierpiącym
epileptykiem miała polegać przede wszystkim na zapewnieniu mu bezpieczeństwa
i ochronie przed urazami, jakie mógł odnieść podczas konwulsji. Dla Janikowskiego
niezmiernie ważne było przygotowanie wygodnego posłania, a także rozebranie pacjenta i zabezpieczenie jego języka przed odgryzieniem. Zabraniał on kategorycznie
krępowania chorego, ponieważ zauważył, że skurcze i szarpanie się związanej osoby
mogą powodować dodatkowe rany. Kiedy atak mijał, pacjenta trzeba było wzmocnić
kilkoma kroplami soli trzeźwiących lub wódki konwaliowej oraz herbatą, rumiankiem
lub naparem z ziół lipowych161.
2.4. Apopleksja — udar mózgu
Apopleksja, czyli udar mózgu, uznana była za jedną z najgroźniejszych chorób,
która momentalnie potrafiła zwalić z nóg nawet zdrowego człowieka, a wielu z tych,
którzy ją przeżyli pozostawiała sparaliżowanych do końca życia. Jednym z jej objawów
było zaczerwienienie twarzy i gwałtowny skok ciśnienia. Udar był następstwem zaburzenia krążenia krwi w mózgu, wywołanym przez jej wylew lub zatrzymanie162. Poradnik domowy wyróżniał dwa jego rodzaje odpowiadające typom humoralnym człowieka. Pierwszy z nich dotyczył ludzi krwistych, których należało leczyć upustem krwi lub
pijawkami, okładami z rumianku na nogi, zaś z szałwii, rozmarynu i majeranku na
głowę. Pomocne mogło być również smarowanie ciemienia, skroni i karku balsamem
z maści muszkatołowej, olejku bursztynowego, rutowego i spirytusu. Compendium
radziło użycie soli trzeźwiących, postawienie suchych baniek na plecach oraz mocne
enemy z dodatkiem ruty, rozmarynu, konwalii oraz żółci wołowej, wosku, miodu
i oczyszczonej soli163. Drugi rodzaj apopleksji dotykający flegmatyków i melancholików
wynikał przede wszystkim z nadmiernego pijaństwa oraz gniewu; charakteryzował się
on silnym bólem w tyle głowy i szumem w uszach. Lekiem miały tu być pigułki z piołunu, czarnej ciemierzycy, rabarbaru i aloesu. Chory doustnie dostać też powinien gorzałki z jałowca, szałwii, rzeżuchy i szafranu164.
W swojej pracy Kurcjusz skoncentrował się przede wszystkim na utrzymywaniu
czynności życiowych poszkodowanego. Zalecał on rozgrzewanie go nacieraniem materiałami nasączonymi leczniczymi wódkami i okładami z ciepłego popiołu lub soli: stosował
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także sztuczne oddychanie i enemy z dymu tytoniowego165. Po zapewnieniu ofierze doraźnej pomocy poradnik nakazywał jak najszybsze wezwanie lekarza, gdyż apopleksja,
jako choroba niezwykle poważna, wymagała profesjonalnej opieki medycznej166.
2.5. Palpitacje, atak i zawał serca
Dziś wśród ostrych schorzeń wymagających jak najszybszej pomocy medycznej wymienia się zatrzymanie akcji serca. W każdym podręczniku ratownictwa dokładnie
opisane zostały symptomy zarówno ataku, jak i zawału serca. Pierwszy z nich, czyli
dusznica bolesna, jest stanem bólowym występującym przy schorzeniach naczyń
krwionośnych zaopatrujących serce w krew. Powoduje go przerwanie dopływu krwi
i niedotlenienie mięśnia sercowego, co z kolei wywołuje ostry, promieniujący na szyję
i ramiona ból. Pacjentom najczęściej podaje się uśmierzające bóle leki przygotowane
z nitrogliceryny167.
Z zawałem mamy do czynienia wtedy, kiedy okolica serca zostaje całkowicie pozbawiona dopływu krwi, a część narządu, która przestaje pracować, ulega martwicy.
Szanse przeżycia zależą wówczas od rodzaju i rozmiarów zamkniętej tętnicy.
Atak i zawał serca należą do dolegliwości, z którymi zwykły laik nie jest w stanie
sobie poradzić, dlatego dzisiejsza pomoc opiera się przede wszystkim na wezwaniu pogotowia i opiece nad cierpiącym pacjentem. Bezwzględnie nie należy podawać napojów, posiłków ani też żadnych leków przeciwbólowych, z wyjątkiem tych, przepisanych
wcześniej na wypadek nagłego zachorowania168.
Jak już zostało kilkakrotnie wspomniane, dolegliwości związanych z pracą mięśnia
sercowego nie spotykamy w naszych poradnikach ratunkowych. Rozdział o palpitacji
serca znajdujemy natomiast w „Compendium medicum auctum”. Według autora tego
dzieła przyczyną drżenia serca były problemy z krążeniem i zaburzeniem równowagi
między humoralnymi cieczami; szkodliwe gazy, a także przedostające się do komór
serca kamyczki, kostki i kawałki pożywienia! Wśród objawów wymienione zostały: zaburzenia oddychania, wysoka gorączka, wielkie pragnienie, zaćmienie wzroku i szum
w uszach.
Działaniem ratunkowym powinno być tu otworzenie cierpiącemu żyły z ręki lub
lewej stopy oraz podanie mu wódki cynamonowej z perłowym proszkiem, naparu
z kwiatu nagietkowego, a także wina i napoi chłodzących. Ponadto ulgę w cierpieniu
przynieść miały sole trzeźwiące, a także ciepły okład na serce przygotowany z chleba
szafranu, cynamonu i wina169.
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3. Zatrucia
Wszelkie zatrucia są wynikiem wchłonięcia do ustroju człowieka szkodliwych substancji zaburzających procesy metaboliczne. Ze względu na działanie dzisiejsza medycyna wyróżnia trzy rodzaje trucizn: narkotyczne, duszące, utrudniające oddychanie
oraz środki żrące. W XVIII –wiecznych poradnikach spotykamy się z dwoma różnymi
drogami, którymi owe trucizny przedostawały się do organizmu. Pierwszą z nich stanowiły drogi oddechowe, drugą — przewód pokarmowy. Nieznany był natomiast sposób
wchłaniania się trucizn przez skórę. Niezależnie od szkodliwej substancji i sposobu,
w jaki dostała się ona do ustroju człowieka ratunek musiał przyjść szybko, a jego głównym zadaniem miało być pozbycie się trującej toksyny.
3.1. Zatrucia szkodliwymi oparami
Do zatruć gazami dochodziło najczęściej w lochach, starych niewietrzonych piwnicach, opuszczonych studniach czy też kloakach. Trujące mogły okazać się również
wyziewy powstałe podczas fermentacji win i wódek, wydostający się ze zwłok jad trupi
oraz utleniający się podczas spalania węgla tlenek. Równie ważne jak ratowanie zatrutych pacjentów było zapobieganie niebezpiecznym wypadkom. W tym celu przed wejściem do podejrzanych miejsc zalecano najczęściej przeprowadzenie próby z zapaloną
świecą. Obserwacja jej płomienia pozwalała ocenić, czy znajduje się tam wystarczająco
dużo tlenu, by swobodnie oddychać. Jeśli wynik był negatywny, należało dany loch,
piwnicę czy też inne pomieszczenie starannie wywietrzyć i wymyć wodą z dodatkiem
niegaszonego wapna170.
Jeśli już jednak doszło do zatrucia szkodliwymi oparami, głównym działaniem ratunkowym było wyprowadzenie ofiary na świeże powietrze. Kiedy pacjent odzyskał
przytomność, na wzmocnienie zalecano mu wąchać sole trzeźwiące, pić wodę z octem
lub ciepłą lemoniadę.
Na ostrzejsze przypadki zatruć stosowano aplikowanie Alkali Volatile Fluor albo
do nosa za pomocą flejtuszków, albo też doustnie w postaci kilku kropli rozcieńczonych w łyżce wody. W razie niedotlenienia organizmu, dla wyrównania ciśnienia, należało puścić krew, najlepiej otwierając żyłę na karku. Nie było to jednak wskazane,
jeśli chory był blady i nieprzytomny. Wówczas sadzało się go plecami do ściany, podnosząc przy tym nieznacznie jego głowę i piersi, by zapewnić mu lepszą wentylację. W celu
przywrócenia oddechu, wskazane było także sztuczne oddychanie. Pomocne okazywały się też enemy z dodatkiem soli, rozcieranie całego ciała i skraplanie twarzy zatrutego
zimną wodą. Kiedy tylko ofiara odzyskała przytomność, należało położyć ją do ciepłego
łóżka, ponownie podając jej do wąchania i spożywania sole trzeźwiące.
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3.2. Zatrucia pokarmowe
Zatrucia pokarmowe stanowiły jedną z głównych przyczyn zachorowań i zgonów.
Jak podaje Zbigniew Kuchowicz, sprzyjały im trudne warunki bytowe i nieodpowiednia higiena171. Poradniki ratunkowe dzieliły trucizny na te, pochodzenia mineralnego,
gdzie poza znanym arszenikiem występują związki chemiczne, z którymi człowiek spotykał się z codziennym życiu, jak: śniedź, miedź i ołów, a także szkodliwe dla organizmu
rośliny: zioła i grzyby.
Ze względu na swoje działanie Janikowski podzielił je na trzy grupy. Do pierwszej
zaliczył substancje żrące (ostre) — przede wszystkim trucizny mineralne, a także jodynę i kantarydy, czyli środek powstały z wysuszonych i sproszkowanych hiszpańskich
świerszczy. Wywoływały one ostre bóle i skurcze żołądka, nudności, wymioty i krwawe
stolce oraz towarzyszący im niepokój. Do drugiej należały substancje odurzające (narkotyczne), najczęściej pochodzenia roślinnego, których spożycie kończyło się „szaleństwem” i utratą przytomności. Trzecią stanowiły środki odurzająco–drażniące, które
łączyły w sobie działanie obu pozostałych grup, początkowo odurzając, a następnie
wywołując silne zapalenie w organizmie.
Głównym zadaniem ratowników było zahamowanie wchłaniania się trucizn do organizmu. W tym celu poradniki zgodnie zalecają jak najszybsze wywołanie wymiotów.
Jeśli substancji, którą spożył pacjent nie znano, Janikowski zalecał podanie mu wymiotnicy w następujących dawkach: dorośli 15–20 gramów, dzieci — tyle jednostek,
ile mają lat. W razie braku tego specyfiku można było drażnić gardło palcem lub piórem. Ponadto stosowano też tłuste buliony i płyny przygotowane z wody lub mleka,
z dodatkiem oliwy lub rozpuszczonego masła. Dziś wiemy, że w przypadku substancji
żrących wymioty są bezwzględnie zakazane, jako że cofająca się przez układ pokarmowy trucizna może dodatkowo spowodować poparzenia przełyku i jamy ustnej.
Poza wywoływaniem womitów aplikowano ofierze środki uspakajające, a także
enemy i purganse. W celu złagodzenia bólu, Kurcjusz podawał też swoim pacjentom
opium, piżmo, kamforę oraz asafetyda172.
Inne zalecenia znajdujemy u Janikowskiego, który znacznie ostrożniej podchodził
do kwestii przeczyszczania pacjenta. Według niego biegunka nie pomagała w pozbyciu
się trucizny, ale wręcz przyśpieszała jej rozprowadzanie po organizmie. Nie zawsze też
trafne okazywało się podanie poszkodowanemu tłustych napojów, gdyż zaobserwowano, że część trucizn, łącząc się z tłuszczami, tylko potęguje swoje działanie173.
Kiedy zabiegi oczyszczające okazywały się nieskuteczne, należało w inny sposób
zneutralizować pozostałe w organizmie trucizny. Służyły do tego celu mleczne przetwory, woda z cukrem lub z miodem przaśnym, woda z białkiem jaja (jedno białko na
kwartę wody), płyny zawierające w sobie tak zwany garbnik, mocna herbata, odwar
171
172
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Z. Kuchowicz, op. cit., s. 96.
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kory dębowej, olszowej oraz z kurzego ziela, rozpuszczone w wodzie mydło, a także
odkryte na początku XIX w. pierwiastki: potas i magnez, podawane w kleiku jęczmiennym lub owsianym, a w razie ich braku woda alkalizowana popiołem albo mydłem.
Jedną z najsilniej działających trucizn, którą wszystkie poradniki zgodnie wymieniają na pierwszym miejscu, był arszenik. Jako substancja bezbarwna, bezwonna i bezzapachowa często służył mordercom. Wśród pierwszych objawów zatrucia nim występowały: ogólne osłabienie, gorączka, ból żołądka, wymioty, zimne poty, nudności
i słaby puls. Następnie chory odczuwał ogólne drżenie i palpitacje serca174.
Na zatrucie arszenikiem poradniki radziły natychmiastowe wywołanie wymiotów.
Służyły temu duże ilości płynów, takich jak: świeże mleko, letnia woda z oliwą lub
z rozpuszczonym masłem, ciepły rosół i białka jaj. Jeśli to nie zadziałało, należało podać
24–28 gramów ipekakuany rozpuszczonych w szklance wody lub też wodę zaprawioną
popiołem albo skrobanym mydłem. Jeśli istniała możliwość, że część trucizny pozostała
w organizmie, poradniki doradzały upust krwi, enemy z mleka, a do picia — napoje
chłodzące, takie jak: tyzana jęczmienna, kleik z korzenia lukrecji i rodzynków oraz
słodkie syropy z cukrem lub miodem. Wśród leków natrafiamy ponadto na zasadowe
substancje, m.in. zielony koperwas i atrament. Uratowany pacjent powinien zachować
ścisłą dietę, składającą się z mleka i świeżych jaj175.
Poradniki zwracały też uwagę na niebezpieczeństwo, jakie groziło podczas używania zaśniedziałych lub skorodowanych garnków i naczyń. Tworzące się wówczas śniedź,
rdza i miedź często powodowały ostre niedyspozycje żołądkowe. Leczenie polegało na
rozpuszczeniu tych trucizn w dużej ilości ciepłej i zimnej wody z niewielką ilością
gorzałki podawanej naprzemiennie; stosowano też mannę z dodatkiem olejku ze słodkich migdałów oraz wodą z białkiem, mąką, cukrem, miodem czy mydłem. W tym
przypadku zakazywano stosowania tłustych napojów, które początkowo przynosząc
ulgę, potęgowały tylko działanie trucizny. Dla złagodzenia objawów podawano: napoje
chłodzące w postaci tyzany jęczmiennej zabielonej mlekiem, ciepłe okłady na żołądek
oraz kąpiele176. Na grynszpan, czyli patynę, będącą związkiem chemicznym powstałym
w wyniku reakcji miedzi z kwasem, wywołującą silne bóle żołądka i kiszek, nudności,
wymioty, poty, drgawki i silny ból głowy177, stosowano emetyk178 oraz dużą ilość czystej, zimnej wody z kilkoma kroplami soli trzeźwiących, popiołem lub białkami kurzych
jaj. Wyleczony pacjent powinien przejść na mleczną łagodną dietę. W tym wypadku
niewskazane były słodkie napoje179.
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 221.
Ibidem, s. 221–231, Wiadomości o ratowaniu…, s. 50–51.
176
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 233; Wiadomości o ratowaniu…, s. 52–54.
177
Ibidem, s. 54.
178
Emetyk (gr. wymiotny) — winian antymonylowo–potasowy, związek organiczny w postaci soli
kwasu winowego i potasu. Pobudza ośrodek wymiotny w mózgu lub błony śluzowe przewodu pokarmowego.
179
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 237–238; Wiadomości o ratowaniu…, s. 53.
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Bóle, nudności, wymioty, a także zatrzymanie uryny, nadpobudliwość, niepokój,
zimne poty, drżenia, konwulsje, odrętwienie w kończynach i paraliż były wynikiem zatrucia osłodzonym cukrem ołowianym, czyli tzn. glejtem wina. W tym wypadku zalecano picie ciepłej lemoniady oraz wody z miodem i octem, łagodne enemy oraz kilka
kropli soli glauberskiej lub soli angielskiej, wodę z mydlinami, mleko, olejek migdałowy, olej lniany i oliwę. Na podrażniony brzuch zaś przykładano pijawki, kataplazmy
i stosowano ciepłe kąpiele180.
Zestawienie 4. Ostre trucizny i sposoby ich zwalczania w poradniku
Andrzeja Janikowskiego
Trucizna

Leczenie

1.

Arszenik

Ciepła woda z cukrem, miodem, białkami jaj, ciepły rosół, mleko,
odwary kleikowate

2.

Emetyk

Płyny zawierające garbnik

3.

Fosfor

Napoje kleikowate, magnezja

4.

Jodyna

Wymioty, woda albo mleko z krochmalem lub mąką pszenną

5.

Kamień piekielny181

Mocno osolone napoje kleikowate

6.

Kantarydy

Wymiotnica i napoje kleikowate (odwar z siemienia lnianego),
kamfora rozpuszczona w orszadzie, pijawki stawiane na brzuchu,
kataplazmy i cieple kąpiele

7.

Kwasy mineralne
(siarkowy, saletrowy,
fosforowy, solny)

Duża ilość wody, mleka, wody z magnezją, kredą lub mydłem, słaby
ług potasowy

8.

Miedź

Woda z białkiem jaj lub z cukrem czy miodem, mleko

9.

Ołów — glejta

Wymioty wywołane przez siarczan cynku, oleum Rimini na
wywołanie stolca, sól glauberska lub angielska, woda z mydłem,
mleko, olejek migdałowy, olej lniany, oliwa, pijawki stawiane na
brzuchu, kataplazmy, ciepłe kąpiele

10.

Potas

Woda z octem lub sokiem cytrynowym, tłusty olej, napoje
kleikowate

11.

Sól szczawiowa

Woda wapienna

Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 240–242.
Kamień piekielny — azotan srebra; powstały w reakcji popiołu i wapna niegaszonego. Związek
chemiczny wykorzystywany przy srebrzeniu luster. Posiada właściwości bakteriobójcze; stosowany
jest jako środek antyseptyczny, najczęściej jako składnik maści na trudno gojące się rany.
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Leczenie

12.

Sublimat

Białko jaja z dużą ilością wody, mąka z wodą, woda z cukrem,
z miodem lub mydłem, rosół, kleik, mleko

13.

Wapno niegaszone

Tłuste oleje, ocet z wodą lub sok cytrynowy, woda salerska

14.

Siarczan cynku —
witrynol

Napoje cierpkie, mleko i środki klejkowate, womity, woda
salcerska i ciepła kąpiel

Źródło: Wiadomości o ratowaniu…

3.3. Zatrucia spowodowane spożyciem trujących ziół i grzybów oraz zboża
zarażonego sporyszem
W każdym fragmencie poświęconym zatruciom lekarze podkreślali, jak ważne było
nauczenie społeczeństwa rozpoznawania szkodliwych substancji. Problem był niezmiernie istotny w przypadku zatruć ziołami i grzybami. Wielkie znaczenie miała tu
prewencja. Obywatele powinni poznać wszelkie trujące gatunki i umieć zastosować
skuteczne na nie antidota.
Występujące na terenach Rzeczypospolitej niebezpieczne gatunki grzybów dzieliły
się na takie o działaniu drażniącym oraz trującym. Pierwsze — wywoływały tylko niedyspozycje żołądkowe; wymioty i biegunkę. Objawy takie mogły wystąpić również po
spożyciu surowego lub źle przyrządzonego grzyba jadalnego. Egzemplarze trujące zawierały w sobie toksyny, których zatrucie mogło mieć różne skutki, od lekkich zatruć,
aż po śmierć.
Do zabiegów ratowniczych należało wywołanie wymiotów przez podanie emetyku
lub drażnienie gardła palcem. Następnie wzmacniano pacjenta dużą ilością wody
z miodem i cukrem oraz bulionem i winem. W towarzyszących bólach ulgę miały
przynieść okłady oraz kąpiele. Podobnie czyniono w przypadkach zatruć ziołami.
Wśród nich najczęściej występowały rośliny takie jak: cykuta (świńska wesz), kulczyba
(wronie oczko), lulek pospolity i pokrzyk (wilcza jagoda).
Obok wyżej opisanych zatruć ziołami, grzybami czy związkami chemicznymi groźne zachorowanie wywoływało zjedzenie zarażonego sporyszem zboża Sporysz, zwany
także ostróżką, był pasożytującym na roślinach grzybem. Przedostając się do ludzkiego
organizmu powodował dwa rodzaje zatruć: drgawkową i zgorzelinową. Następstwami
zatrucia drgawkowego były zaburzenia psychiczne, halucynacje oraz napady padaczkowe. Zatrucie zgorzelinowe objawiało się silnymi skurczami naczyń krwionośnych, które przerywając dopływ krwi do kończyn powodowały ich obumieranie182. Śmierć była
następstwem porażenia serca i układu oddechowego.
Zatrucia sporyszem nękały Europę Zachodnią aż do 1771 r. Na terenach Rzeczypospolitej najbardziej narażona nań była ludność uboga, najsilniej odczuwająca okresy
182
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głodu, która schorzenie to określała mianem kurczy. Przypadłość ta została szczegółowo przedstawiona w poradnikach Kurcjusza i Janikowskiego. Zarażone ostróżką ziarno
było większe od innych, złożone z dwóch części jednej czarnej, drugiej białej. Biała
część składała się z długich, połączonych ze sobą nitek, które zanurzone w wodzie,
przypominały poruszające się robaki. Sposobem na ich pozbycie się miało być według
włoskiego lekarza trzydziestogodzinne gotowanie w rosole. W przypadku zatrucia wywołanego spożyciem chleba wypieczonego z zarażonego zboża należało choremu puścić krew i stosować leki na poty, enemy, a także ipekakuanę na wymioty. Na bolące
kończyny najlepiej było przykładać okłady z wódki i masła lub też z oliwy, wina, terpentyny i wosku. Znajdujemy także zalecenie, by miejsca zaatakowane gangreną samemu amputować, nie czekając na rozwijanie się choroby183. W celu wzmocnienia organizmu, podawano do picia herbatę z rumianku, mięty, melisy lub szałwii, ulgę
przynosiły także kąpiele oraz rozcieranie olejkiem kamforowym i octem. Obszerne
fragmenty poradników poświęcane zatruciom mogły z jednej strony świadczyć o skali
problemu, z drugiej zaś — służyć jako ostrzeżenie przed łatwym do uniknięcia niebezpieczeństwom. Dokładne opisy dolegliwości miały też na celu zniechęcenie ludzi do
spożywania nieznanych substancji czy też odwiedzania podejrzanych miejsc.

4. Ukąszenia i pogryzienia oraz choroby odzwierzęce
Problemem ukąszeń i pogryzień oraz przypadkami towarzyszących im zoonoz,
przede wszystkim wścieklizny, zajmowały się wszystkie poradniki. Niebezpieczne mogły być tu zarówno spotkania z dzikimi zwierzętami, jak też chorym na wściekliznę inwentarzem domowym, groźnymi gadami czy niepozornie wyglądającymi owadami.
W dzisiejszych czasach wiadomo, że ukąszeniom i pogryzieniom często towarzyszy
reakcja alergiczna, i nawet niegroźnie wyglądające ukłucie owada może okazać się
śmiertelne w skutkach. W interesującym nas okresie nie znano objawów alergii, dlatego reakcje takie jak wysoka gorączka, nadmierna opuchlizna czy problemami z oddychaniem traktowano jako naturalne następstwa pokąsania. Miało to wpływ na udzielanie pomocy, ponieważ poszkodowanych leczono najczęściej objawowo, nie walcząc
z alergenami. Jedynie u Janikowskiego natrafiamy na stosowanie wody wapiennej,
głównego składnika dzisiejszych antyalergicznych preparatów.
4.1. Ukąszenia owadów
Ukąszeniom owadów poświęcił Kurcjusz zaledwie kilka zdań. Pojedyncze ukłucia
uznał on za raczej niegroźne wypadki, chyba że człowiek pokąsany został przez większą
liczbę owadów. Pomoc miała polegać na zwalczaniu opuchlizny oraz stanu zapalnego
w organizmie. Miejsce ukąszeń zalecał zatem smarować ciepłą oliwą lub okładać tłustymi kataplazmami. Jeśli ukąszeń było dużo, wskazany był upust krwi oraz okład z octu
i wódki z dodatkiem Alkali Volatile Fuor. Te ostatnie podawano też do wąchania oraz
183
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rozcieńczone wodą z tego roztworu184. Inaczej omawiany problem potraktował Janikowski, który zdawał sobie sprawę, jak groźne mogą być ukąszenia niewielkich owadów. Wszystko zależało od ich liczby i pokąsanej części ciała. Ukąszenia na twarzy,
w okolicach uszu, nosa, ust, szyi i piersi mogły wywołać gorączkę, konwulsje, a w nawet śmierć185. Janikowski radził zatem jak najszybciej usunąć jad z rany lub przynajmniej poodcinać powstałe przy skórze pęcherzyki żądeł186. Opuchnięte miejsca najlepiej
było okładać płatami materiału nasączonymi zimną, czystą wodą lub olejem lnianym,
zmieszanym z wodą wapienną. W celu zbicia temperatury, medyk też zalecał upust
krwi, chłodzące napoje kwaskowate, enemy z wody i octu oraz letnie kąpiele187.
4.2. Ukąszenia przez węże i żmije
Dzisiejsze podręczniki pierwszej pomocy zaliczają ukąszenie przez węża do ran kąsanych, charakteryzujących się dwoma małymi otworami, w okolicy których występuje miejscowy obrzęk i kłujący ból. Zagrożeniem dla życia jest przedostanie się jadu
z rany do krwioobiegu, co objawia się zawrotami głowy, nadmierną potliwością, zaburzeniami oddechowymi i sercowymi. Udzielanie pierwszej pomocy pokąsanej ofierze
polega tu przede wszystkim na pozbyciu się trucizny z rany i powstrzymaniu rozprzestrzeniania się jej w organizmie.
Najlepszym zabezpieczeniem przed ukąszeniem węży było odpowiednie, sięgające
nad kostkę obuwie, o którym przypominał swoim czytelnikom Janikowski. Jeśli już
jednak doń doszło, należało jak najszybciej przemyć ranę i pozbyć się trucizny. Do
obmywania radził Janikowski użyć wody lub uryny, nie tamując przy tym ewentualnego krwawienia, które samoistnie mogło wypłukiwać jad. Pogryzione miejsce można
było też wypalić rozgrzanym żelazem lub obłożyć gryzącym proszkiem z amoniaku,
z dodatkiem ługu, wódki czy octu z solą. Idąc za przykładem afrykańskich plemion,
Franciszek Kurcjusz i Jędrzej Śniadecki radzili wysysanie jadu z rany188, przy czym ten
drugi zastrzegał, by ratownik nie miał uszkodzonej skóry ust189. Alternatywą wysysania
miało być nacinanie ukąszonego miejsca, oraz smarowanie jego okolic ciepłą oliwą
i okładanie kataplazmami z chleba wymoczonego w mleku i oliwie190. Ludwik Perzyna
dodawał do tego okłady z wilgotnej ziemi lub błota. Podobnie też jak Janikowski odradzał on przewiązywanie uszkodzonej tkanki, tłumacząc to powstawaniem jeszcze większego stanu zapalnego w organizmie191. Pokąsanemu człowiekowi można było podawać
do dwóch łyżeczek likworu anyżowego, wino i napoje pobudzające potliwość (jak np.
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zioła lub powidła bzowe, rozmieszane z wodą192) oraz serwatkę z octem i kilka kropel
rozpuszczonego w wodzie amoniaku.
Po wieloletnich obserwacjach sposoby takie jak wysysanie jadu, które są niezwykle
niebezpieczne dla samego ratownika, a także przypalanie i wyrzynanie rany zostały
uznane za mało skuteczne. Dziś wiemy, że pacjent taki powinien leżeć bez ruchu,
a w pogryzionej kończynie konieczne jest zahamowanie odpływu krwi żylnej w kierunku serca. W tym celu zawiązuje się opatrunek uciskowy nad miejscem ukąszenia. Zatamowanie krążenia powoduje, że ciągle napływająca krew tętnicza zwiększa ciśnienie
w naczyniach krwionośnych i wywołuje krwawienie z rany, dzięki czemu część jadu
wydostaje się na zewnątrz193.
4.3. Wścieklizna
Wścieklizna jest chorobą, na którą do tej pory nie odkryto skutecznego lekarstwa.
Wywołują ją wirusy, które atakują układ nerwowy. Charakteryzuje się długim okresem
utajenia, trwającym średnio od jednego do trzech miesięcy (w skrajnych przypadkach
aż do roku). Dzisiejsza medycyna leczy poszkodowanego, stosując tzw. uodpornienie
bierno–czynne. Podaje się pogryzionemu antytoksyny i serię szczepionek podskórnych
w mięsień naramienny. Długi okres wylęgania umożliwia też uzyskanie odporności
czynnej. Pomimo braku skutecznych leków obowiązkowe szczepienia psów przyczyniły
się do zahamowania szerzenia się tej choroby.
Skalę problemu, jakim była wścieklizna obrazuje m.in. ilość miejsca, jakie poświęcono jej w samouczkach. Charakterystykę choroby oraz jej symptomy występujące
u zwierząt i ludzi, sposób leczenia oraz konkretne przypadki zachorowań odnajdujemy
we wszystkich poradnikach. Należy jednak zwrócić uwagę, że ówcześni lekarze nie
zdawali sobie sprawy z jej śmiertelności i szczycili się wyleczonymi pacjentami, co może
sugerować, że ludzie ci szczęśliwie nigdy nie byli zarażeni tym wirusem.
By uniknąć ewentualnego zakażenia chorobą, człowiek powinien strzec się nienaturalnie zachowujących się zwierząt, zwłaszcza dzikich, oraz agresywnego inwentarza
domowego. Wśród podejrzanych objawów u psa poradniki wymieniają: wodowstręt,
drżenie, dziki wyraz oczu, wywieszony język, ślinotok, niepokój oraz problemy z oddychaniem. Po zauważeniu wyżej wymienionych symptomów dane zwierzę najlepiej było
poddać kilkudniowej obserwacji194.
Jeśli doszło do pogryzienia, najważniejsza była szybka reakcja i udzielenie pomocy
poszkodowanej osobie195. Po pierwsze, należało odkazić i opatrzyć ranę. Powinno się ją
zeskrobać, postawić na niej głęboko siekane bańki, wykonać upust krwi lub przystawić
pijawki, obmyć winem z solą i obłożyć opatrunkiem z liścia pokrzywy lub świeżego
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wapna (w tym przypadku można było wykorzystać ptasie odchody). Należało też zastosować aperturę196 i przez około cztery tygodnie codziennie przemywać ranę wódką
kamforową czy spirytusem oraz smarować merkuriuszem lub roztworem potasu, w celu
wywoływania ropienia197.
Pierwsze niepokojące symptomy choroby u pogryzionego pacjenta pokazywały się
dopiero po kilkunastu dniach. Wówczas zagojona już rana na nowo zaczynała się jątrzyć, a poszkodowany stawał się niespokojny, cierpiał na bezsenność i gorączkował;
można było także zaobserwować u niego światłowstręt, wodowstręt i konwulsje, po
których następowała wkrótce nieunikniona śmierć. Poradniki wymieniały trzy charakterystyczne stadia wścieklizny198.
Opieka nad pogryzionym pacjentem powinna polegać na częstym puszczaniu mu
krwi (zabrania tego Perzyna uważając, że przyśpiesza to tylko rozprzestrzenienie się
choroby w organizmie), powodowaniu wymiotów, na kąpielach, oczyszczających enemach i podawaniu mu lekkiego pożywienia. Wśród medykamentów wymieniana jest
chinina i leki na bazie opium. U Kurcjusza spotykamy się też z magicznym lekarstwem
przygotowywanym z chrabąszczy majowych, marynowanych w miodzie199.
Według źródeł zapewnienie odpowiedniej pomocy pacjentom, u których już pojawiły
się symptomy choroby dawało duże szanse na wyleczenie. Kurcjusz wspomina np. o zbawiennym działaniu okładów z merkuriusza, podawaniu opium i piciu octu, zaś Janikowski
zachwala częste korzystanie z kąpieli i łaźni parowych. Nie zanotowano przypadków, gdzie
niosący pomoc sanitariusz zaraził się tą chorobą od pacjenta. Częste przypadki pogryzień
spowodowały, że wściekliznę zaczęto postrzegać jako groźbę dla społeczeństwa. Narodziła
się wówczas idea państwowej kontroli nad wściekłymi zwierzętami200.
4.4. Czarna krosta — wąglik
Drugą zoonozą, o której wspominają poradniki ratunkowe była tzw. czarna krosta,
choroba wywołana laseczką wąglika (Bacillus anthracis). Bakteria ta najczęściej atakowała
Apertura — sztucznie utrzymywana rana.
Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 84. Compendium…, s. 113. Poradnik domowy,
s. 463. Wiadomości o ratowaniu…, s. 69.
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I stopień — początkowo szybko zagojona rana zamienia się w bolesną, człowiek odczuwa ogólne
osłabienie i ociężałość, niespokojnie śpi, cierpi na konwulsje, jest smutny, niespokojny, często wzdycha,
ucieka na osobności. II stopień — chory ma coraz cięższy oddech, gorączkę; drżenie i konwulsje nasilają się, odczuwa on ból we wnętrznościach i lęk przed wodą oraz tym, co jest przezroczyste, cierpi
na bezsenność i brak koncentracji. III stopień — język wychodzi z ust, które zawsze zostają otwarte,
widoczne jest rozdrażnienie na widok i odgłos wody, oddech jest nierówny, puls nierównomierny,
ciało oblewają zimne poty, a śmierć następuje w przeciągu czterech dni.
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Opis chorób prędkiego ratunku potrzebujących…, s. 81.
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Bardzo ciekawą informację o dobijaniu chorych na wściekliznę w Holandii znajdujemy w Poradniku domowym: W Holandii w takim rozpaczy ostatniej stanie położonych ludzi, czyli Hydrophobos stryczkami duszą, żeby Rzeczypospolitej nie byli trudni, ani innym szkodzili, ile im już pomoc trudna do zdrowia”
(Poradnik domowy, s. 467).
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bydło oraz konie, kozy i owce, rzadziej zaś świnie, psy czy ptactwo domowe. Do zakażenia u zwierząt dochodziło poprzez spożycie paszy lub wody zawierającej przetrwalnik
wąglika. Dla człowieka niebezpieczne było zjedzenie mięsa chorych zwierząt, a także
produktów od nich pochodzących. Najczęściej jednak bakterie przedostawały się do
ludzkiego organizmu przez uszkodzoną skórę. Ze względu na drogi zakażenia dzisiejsza
medycyna wyróżnia trzy postacie tej choroby: skórną, płucną oraz żołądkowo–jelitową. XVIII– i XIX–wieczne poradniki znały tylko pierwszą z nich, od wykwitu skórnego
nazywaną „czarną krostą”.
W wyniku zakażenia skórnego, po około tygodniowym okresie wylęgania, na skórze powstaje grudka lub krostka, która następnie przekształca się w pęcherzyk wypełniony surowiczym płynem. Po pewnym czasie pęcherzyki przekształcają się w owrzodzenie pokryte czarnym strupem, wokół którego wytwarza się obrzęk. Zmianom
skórnym towarzyszy gorączka, bóle głowy, dreszcze oraz zapalenie węzłów chłonnych.
W skrajnych przypadkach wąglik skórny może stać się posocznicą i spowodować zgon
pacjenta. Większość jednak zachorowań kończy się samowyleczeniem, nawet bez stosowania antybiotyków. Skórne zakażenie laseczką wąglika może także przyjąć postać
obrzęku złośliwego. Najczęściej na twarzy i szyi pojawia się wtedy siny obrzęk skóry
z wybroczynami i pęcherzykami, który utrudnia oddychanie. Chory odczuwa przy tym
zaburzenia świadomości.
U Janikowskiego odnajdujemy opis obu tych przypadków; czytamy tu zarówno
o czerwonym pęcherzyku przekształcającym się w czarny strup, jak i o towarzyszących
choremu omdleniach oraz majaczeniach201. Lekarz ten zalecał jak najszybsze przekłucie pęcherzyków i wypalenie ich środkami żrącymi, takimi jak chlorek antymonu albo
potas, a powstające strupy proponował zalewać płynną smołą albo gęstą terpentyną.
Obrzęk należało okładać moczonymi w naparze z ziół, tj. mięty, rumianku, rozmarynu,
macierzanki oraz ruty z dodatkiem spirytusu kamforowego, szmatami. Janikowski zabraniał też stosowania kataplazmów z siemienia lnianego202. Chory powinien otrzymać
środki na wymioty, np. ipekakuanę oraz dużą ilość kwaśnych napojów. Dalsze jego
leczenie wymagało też konsultacji lekarskiej203.

IV. ROLA SPOŁECZNA PORADNIKÓW
Temat udzielania pomocy ofiarom wypadków był jednym z zagadnień medycznych najsilniej związanych z kwestiami społecznymi. Zarówno autorzy, jak i pomysłodawcy poradników wywodzili się z grona aktywnych społeczników i popularyzatorów wiedzy.
W pierwszej kolejności wymienić wśród nich należy marszałkową Wielkiego Księstwa
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Litewskiego księżnę Barbarę Sanguszkową, pomysłodawczynię i tłumaczkę dzieła Kurcjusza, która kierując się dobrem współobywateli wydała wspomniany poradnik oraz
księcia Adama Czartoryskiego — zleceniodawcę pierwszej książki „O ratowaniu tonących”. Sami autorzy instrukcji ratunkowych także wsławili się czynną pracą na rzecz
polepszenia warunków bytowych na terenach Rzeczypospolitej. Franciszek Kurcjusz
starał się np. nauczyć swoich czytelników odpowiedniej higieny, zachowania dobrego
zdrowia, a także podstawowych sposobów reanimacji. Wielkim popularyzatorem wiedzy medycznej był też Ludwik Perzyna. Po kasacji zakonu, bonifrater, kiedy nie mógł
już pomagać pacjentom w przyklasztornych szpitalach, zaczął pisać dlań medyczne samouczki. Niemałe zasługi przypisać możemy również Jędrzejowi Śniadeckiemu, biologowi, chemikowi i lekarzowi, któremu zawdzięczamy opracowanie polskiej terminologii chemicznej, a także propagowanie zdrowego trybu życia, higieny, dietetyki oraz
wychowania fizycznego. Listę zamyka zasłużony i zaangażowany w liczne społeczne
inicjatywy profesor chirurgii i medycyny sądowej Andrzej Janikowski. Napisane przez
niego prace były tłumaczone na obce języki i wielokrotnie przedrukowane.
Poza przekazywaniem wiedzy lekarskiej wszyscy wspomniani autorzy w swoich pracach poruszali ważne problemy funkcjonowania państwa i społeczeństwa. Najbardziej
palącą kwestią, którą odnajdujemy w przedmowach ich poradników był brak odpowiednio wykwalifikowanej kadry medycznej. W tej sytuacji źle wyszkoleni lekarze, cyrulicy i chirurdzy posługujący się często fałszywymi dyplomami, sprzedawali wyprodukowane przez siebie medykamenty po zawyżonych cenach. Zdarzało się nawet, że sami
nie znali do końca ich działania, w wyniku czego zamiast leczyć, truli, a nawet uśmiercali swoich klientów204. Problem braku dobrze wyszkolonych medyków wstrząsnął
Franciszkiem Kurcjuszem, który nie kryjąc oburzenia opisywał sytuację w Rzeczypospolitej, porównując działania takich niedouczonych i nieuczciwych lekarzy do rozbójniczego procederu205. Rozwiązanie miała przynieść Akademia Doktorów i felczerów
założona w Warszawie. Jej zadaniem byłoby wówczas: zapobieżenie ubytkowi ludu, który
jest skutkiem niedoskonałości Doktorów i felczerów, tak nieumiejętnych, jako i bez doświadczenia206. Podobnego zdania był Ludwik Perzyna, który przestrzegał przed korzystaniem
z usług wątpliwych medyków i szarlatanów.
Oprócz instrukcji, jak leczyć się domowymi sposobami w omawianych poradnikach znaleźć można także porady dotyczące szeroko rozumianej prewencji. Wskazywały one m.in., jak rozpoznać szkodliwe gazy, jak ustrzec się zatruć, jak zachowywać
się w czasie burzy i postępować z chorymi zwierzętami. I tak, np. przed wejściem do
długo zamkniętego pomieszczenia; piwnicy, studni czy lochu, gdzie w wyniku fermentacji resztek pokarmów mógł wytworzyć się cyjanowodór lub inny trujący gaz, należało
dokonać próby ognia lub wody wapiennej. Pierwsza z nich polegała na wsunięciu tam
204
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zapalonej świecy i obserwacji jej płomienia. Jeśli zgasł on, był to znak, że wypełniające
pomieszczenie powietrze jest niezdatne do oddychania. Na obecność trujących wyziewów reagowała też woda wapienna, która wytrącała charakterystyczny osad207. Z kolei
w celu zapobieżenia zaczadzeniu, czyli zatruciu tlenkiem węgla, Kurcjusz proponował
zwiększenie wilgotności powietrza w pomieszczeniach i ustawianie na piecach naczyń
napełnionych czystą wodą208. Andrzej Janikowski zalecał zaś szczególną ostrożność
podczas ogrzewania mieszkań węglem: Dla zapobieżenia nieszczęściu, należy zachować tę
ostrożność, aby paląc w piecu drzewem, nie prędzej rurę od pieca zasuwać aż się węgle tak
wypalą, iż najmniejszego nad nimi nie widać będzie płomyka; paląc zaś węglem kamiennym,
zasunąć ją dopiero po zupełnym tegoż węgla na popiół spalenia się. Węgli rozłożonych w fajerkach nigdy w pokoju zamkniętych trzymać nie należy209.
Kurcjusz zwrócił również uwagę na liczne przypadki śmiertelnych zatruć jadem
trupim, wydostającym się ze zwłok na przykościelnych cmentarzach w Londynie i Marsylii. Jego zdaniem należało zakładać cmentarze poza murami miejskimi210.
Próbowano też zapobiegać zatruciom ziołami i roślinami, rozpowszechniając wiedzę o truciznach, ich właściwościach i antidotach, a także usankcjonować prawnie
postępowanie w tego typu wypadkach211. XIX–wieczne poradniki przekazywały także
wskazówki, jak postępować, by uniknąć porażenia piorunem. Andrzej Janikowski radził np. by: w pomieszkaniu być oddalonym od ścian, kominów, pieców, otwartych drzwi lub
okien, od przedmiotów metalicznych, pająków i przewiewu powietrza; w kościele, usunąć się
należy od wieży, organów i przedmiotów metalicznych, tudzież pozłacanych; w otwartym
polu nie trzeba się zbliżać na 20 kroków do drzew, rzeki, lub stawu 24. nieroztropnie byłoby
ukrywać się w stogach siana, lub stercie zboża; jadąc trzeba zejść z wozu lub konia i jak
najwolniej postępować212.
Dyskutowana były też kwestia uchronienia ludzi przed wścieklizną. Wszystkie poradniki dokładnie opisywały zachowania chorych zwierząt, surowo przestrzegając
przed kontaktem z nimi. Człowiek, który zauważył takie podejrzane stworzenie powinien niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu najbliższe służby porządkowe. XIX–wieczni lekarze dokładnie opracowali prawne procedury postępowania w przypadkach wykrycia wścieklizny. Skuteczna walka z tą chorobą miała polegać na zapobieganiu
pogryzieniom. Postępowanie z chorymi zwierzętami zostało unormowane poprzez przepisy „policyjno–lekarskie”. Według nich właściciel psa lub kota podejrzanego o wściekliznę lub rzeczywiście wściekłego zobowiązany był do jak najszybszego poinformowania o tym najbliższych władz policyjnych213. Podejrzane zwierzę, które jeszcze nikogo
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nie pogryzło należało szybko uśpić, a to, które zdążyło już pokąsać człowieka, trzeba
było poddać kilkudniowej obserwacji i sprawdzić, czy rzeczywiście jest chore. Zwłoki
zwierzęcia powinny zostać zakopane na głębokości trzech stóp i posypane trzema calami wapna lub popiołu, zaś wszelkie małowartościowe przedmioty, które miały kontakt
z jego śliną należało spalić. Dodatkowo łańcuchy i inne narzędzia metalowe trzeba
było poddać działaniu wysokiej temperatury, drewnianą podłogę, po której chodziło
chore zwierzę — wymyć mocnym ługiem, a ściany pomieszczenia wybielić wapnem.
Małe zwierzęta domowe, które mogły mieć kontakt z chorym psem lub kotem nie powinny być leczone, lecz od razu zabijane, zaś wartościowszy inwentarz domowy (krowy, świnie) można było leczyć, ale tylko pod nadzorem policji214.
Obowiązkiem podejrzanego o zarażenie się wścieklizną człowieka było jak najszybsze skontaktowanie się z lekarzem, unikanie kontaktu z innymi ludźmi. Ubodzy,
których nie było stać na domowe wizyty, kierowani mieli być do szpitali215. Wszelkie
przedmioty i meble, z których korzystał zarażony należało dokładnie wymyć216.
Według Kurcjusza przepisami należało usankcjonować też prawa rodziców decydujących o dalszym leczeniu swoich dzieci. Źle poinformowani i działający pod wpływem
emocji, zabraniali oni często wykonywać np. tracheotomii.

V. ZAKOŃCZENIE
Procedury udzielania pomocy ofiarom wypadków zaczęły kształtować się w drugiej połowie XVIII w. Oświeceniowi lekarze zauważyli, jak wielkie znaczenie ma nauczenie
przeciętnego człowieka radzenia sobie w chwili zagrożenia życia. Dzięki nim pojawiły
się popularne wówczas samouczki medyczne oraz instrukcje poświęcone tematyce niesienia pierwszej pomocy. Niestety w żadnym z poradników ratowniczych nie natrafiliśmy na definicję terminów, takich jak „udzielanie pomocy” czy „ratowanie”; sposoby
niesienia ratunku poznać możemy wyłącznie przez analizę opisanych w nich przypadkach. Wszystkie wskazane sytuacje charakteryzowały się koniecznością podjęcia natychmiastowej akcji ratunkowej, nawet przez przypadkowych świadków zdarzenia.
Jednym z istotniejszych zagadnień było też określenie stanu śmierci pozornej.
Z lektury wszystkich prac, nawet tych, powstałych w XIX w. wynika, że lekarze mieli
duży problem z ustaleniem faktycznego zgonu. Próba świecy czy lusterka podstawionego pod nos ofiary nie dawały pewnych wyników. Tak samo zawodny okazał się stosowany na początku XIX w. galwanizm, czyli poruszanie mięśni prądem elektrycznym217.
Dlatego też nowożytne samouczki zalecały ratownikom tak długo reanimować pacjenta
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(cztery–sześć godzin), aż pojawią się u niego pierwsze oznaki rozkładu218 lub odzyska
on przytomność.
Szczegółowe opisy wypadków zawartych w poradnikach, a także szerokie ramy
chronologiczne niniejszej rozprawy pozwalają zaobserwować zarówno zmiany, jak
i stałe elementy w procesie udzielania pomocy ofiarom nagłych wypadków. Umożliwi
to odpowiedzenie na pytanie, czy mamy tu do czynienia z rozwojem, czy też stagnacją.
Z jednej strony XIX–wieczne instrukcje Jędrzeja Śniadeckiego i Andrzeja Janikowskiego wydawały się tylko nieznacznie zmodyfikowanym powtórzeniem treści poradnika Kurcjusza, a także innych samouczków wydawanych w drugiej połowie
XVIII w. Z drugiej zauważyć jednak możemy, jak zmieniała się zawartość tych poradników, w zależności od czytelnika, do którego były one adresowane. Widać to na przykładzie leków i medykamentów. Pracujący na dworze księżnej, a później samego króla
Kurcjusz często posługiwał się solami trzeźwiącymi Alkali Volatile Fluor lub ich pochodnymi, które Janikowski w swojej pracy zastąpił powszechnie dostępnymi i tanimi
środkami, takimi jak chrzan, cebula i amoniak.
Osiągnięciem omawianej dziedziny medycyny było też odchodzenie od starych
metod leczenia i zastąpienie ich nowoczesnymi działaniami. Upusty krwi i enemy stawały się zabiegami pomocniczymi. Stosowano je głównie, by pomóc pacjentowi odzyskać siły i złagodzić stan zapalny organizmu. Na nowo zaczęto też wykorzystywać znane
już od starożytności sposoby ratowania, takie jak sztuczne oddychanie, wprowadzając
różne innowacje i udoskonalenia (rurki oraz miechy i pompy, przez które wdmuchiwano powietrze do płuc pacjenta).
Coraz częściej stosowano również, zapomniany w średniowieczu i we wczesnych
latach nowożytnych, zabieg tracheotomii; porzucono także skomplikowane mikstury
i medykamenty na rzecz powszechnie dostępnych, prostych i skutecznych ziół oraz
leków. Były to m.in. napary z bzu, rumianku, szałwii, mięty czy podbiału, które do dziś
służą w łagodzeniu objawów wielu schorzeń.
Wyjątkowość nowożytnego ratownictwa polegała też na tym, że była to jedyna
dziedzina medyczna, w której sprawdziła się idea poradników medycznych, czyli samouczków dla zwykłych czytelników w formie podręczników pierwszej pomocy. Przetrwały one do dziś.
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PERSONEL MEDYCZNY MIAST
KRÓLEWSKICH RZECZPOSPOLITEJ
W LATACH 1773–1792

I. WSTĘP
Działalność instytucji policyjnych powstałych w drugiej połowie XVIII w. nie cieszy się
dużym zainteresowaniem badaczy. Mimo iż zajmowały się one sprawami dotyczącymi
miast królewskich, nie poświęcono im zbyt wiele miejsca w historiografii. W niniejszym artykule przedstawiono te kompetencje i działania organów policyjnych, które
dotyczyły kształcenia personelu medycznego i jego kontroli.
Dolną granicę chronologiczną rozprawy stanowi 1773 r., kiedy została powołana
Rada Nieustająca, a wraz z nią Departament Policji, czyli organ zajmujący się sprawami medycznymi. Za koniec narracji przyjęto 1792 r., kiedy to działanie instytucji
policyjnych skupione było wokół wydarzeń związanych z wojną z Rosją. Komisja Policji zajmowała się wówczas rekrutacją wojska, jego aprowizacją oraz pomocą ludności cywilnej.
Terenem badań objęte zostały miasta królewskie z Korony w kształcie terytorialnym po I rozbiorze. Fakt ten został zdeterminowany przez działalność ówczesnych instytucji, których rozporządzenia dotyczyły tylko tej części państwa, pomijając Wielkie
Księstwo Litewskie bądź zapowiadając wprowadzenie tam zmian w późniejszym terminie. W omawianym okresie Departament Policji przedstawił projekt podziału miast
królewskich koronnych na 15 wydziałów policyjnych. Na czele każdej agendy stał komisarz wybierany spośród mieszkańców danego obszaru przez Departament Policji.
Niestety proponowane zmiany zostały zatwierdzone dopiero w 1788 r., tuż przed Sejmem Czteroletnim, i nie miały szans na realizację1. Kwestia podziału administracyjnego
1

A. Zahorski, Centralne instytucje policyjne w Polsce w dobie rozbiorów, Warszawa 1959, s. 40.
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kraju została ponownie podjęta przez Komisję Policji Obojga Narodów. Instytucja ta
utworzyła na obszarze całego państwa trzy prowincje: Małopolskę, Wielkopolskę oraz
Wielkie Księstwo Litewskie. W każdej z nich wydzieliła 8 wydziałów zwanych intendecjami2. Na ich czele stał intendent, do którego obowiązków należała kontrola podległego mu terenu w zakresie wypełniania zarządzeń Komisji Policji i przesyłanie do niej
sprawozdań.
Niniejszy artykuł powstał na podstawie akt Rady Nieustającej oraz Komisji Policji
Obojga Narodów. Niestety żaden z tych zespołów nie dotrwał do naszych czasów w całości. Obydwa znajdują się w Archiwum Głównym Akt Dawnych w Warszawie
(AGAD). Pierwszy z nich należy do zespołu tzw. Metryki Litewskiej, drugi — Archiwum Królestwa Polskiego. W materiale źródłowym dominują akta normatywne obrazujące działalność instytucji policyjnych. Są to wydawane przez nie rozporządzenia,
różnego rodzaju spisy i wykazy, ale także memoriały odpowiadające na prośby miast
królewskich lub pojedynczych osób.
Uzupełnieniem źródeł archiwalnych są materiały wydane drukiem przez Franciszka Giedroycia3 oraz Ernesta Świeżawskiego i Kazimierza Wendę4. Obydwa wydawnictwa przynoszą cenne informacje z zakresu historii medycyny. Prace Giedroycia były
źródłem informacji o lekarzach i aptekarzach z XVIII w., natomiast Świeżawskiego
i Wendy dostarczyły wiedzy z zakresu historii farmacji na ziemiach polskich. Wydawnictwo to składa się z kilku części traktujących o wykształceniu aptekarzy, ich prawach
i przywilejach, a także przedstawia historię aptek szpitalnych i zakonnych. Pomocny
w identyfikacji poszczególnych postaci odnalezionych w źródłach był „Słownik lekarzów polskich” Stanisława Koźmińskiego oraz „Polski słownik biograficzny”.
Ze względu na informacje zawarte w materiale źródłowym zdecydowano się na
opisanie czterech grup personelu medycznego. Są to: lekarze, cyrulicy, aptekarze
i akuszerki. Należy zdawać sobie sprawę z faktu, że do tego grona można zaliczyć jeszcze katów, łaziebników i zielarzy, a także Żydów, którzy również zajmowali się leczeniem. Niezwykle ważną grupę stanowili również zakonnicy oraz lekarze wojskowi, co
w kilku miejscach niniejszej pracy zostało zaznaczone. Niestety wykorzystany materiał
nie przynosi o nich wystarczających informacji, dlatego też zdecydowano się na świadome pominięcie tych zbiorowości. Warto zaznaczyć, że działalność personelu medycznego została zbadana w czasie tzw. zwykłym, kiedy nie zmagano się z epidemiami
dziesiątkującymi ludność. Podczas zarazy wydawano specjalne zarządzenia zobowiązujące medyków do wykonywania określonych czynności w tym niebezpiecznym okresie.
Podjęcie tematyki związanej z funkcjonowaniem miast w czasie moru oraz określenie
Ibidem, s. 130.
Idem, Źródła biograficzno–bibliograficzne do dziejów medycyny w dawnej Polsce, Warszawa 1911.
Idem, Spis aptekarzy (w. XIV–XVIII), Warszawa 1905.
4
E. Świeżawski, K. Wenda, Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce od czasów najdawniejszych
do chwili bieżącej, Warszawa 1882.
2
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 316

11.12.2014 15:26

Personel medyczny miast królewskich Rzeczpospolitej w latach 1773–1792

317

roli personelu medycznego wymagałoby wykorzystania zupełnie innego materiału źródłowego. O tym, jak instytucje epoki stanisławowskiej radziły sobie z epidemiami, pisał
m.in. Tadeusz Srogosz.

II. INSTYTUCJE POLICYJNE OKRESU STANISŁAWOWSKIEGO
Aż do drugiej połowy XVIII w. w Rzeczpospolitej nie istniały instytucje centralne zajmujące się sprawami medycyny oraz lekarzy. Dosłownie każdy mógł oferować pomoc
medyczną bez względu na to, czy miał odpowiednią wiedzę potwierdzoną dyplomem,
czy też nie. Zmiany nastąpiły dopiero w okresie stanisławowskim. Wówczas możemy
wyróżnić dwa organy, które na szczeblu centralnym miały czuwać nad warunkami
zdrowotnymi mieszkańców Rzeczpospolitej. Pierwszym z nich był Departament Policji
wchodzący w skład Rady Nieustającej ustanowionej w 1773 r. Konstytucja powołująca
Radę nie określiła dokładnie jego obowiązków5. Postanowiono wówczas, że Departament ten będzie zajmować się tylko i wyłącznie kontrolowaniem Komisji Marszałków
Obojga Narodów. Doprecyzowaniem jego kompetencji zajął się sejm w 1776 r., który
podporządkował mu Komisje Boni Ordinis. Od 1780 r. nadzorował on szpitale, dbał
o warunki zdrowotne mieszkańców miast, walczył z żebrakami oraz kontrolował miejskie finanse6. Departament Policji składał się z 8 członków. Urząd ten, tak jak i inne
departamenty, nie miał prawa do podejmowania decyzji. Były to ciała wykonawcze
i doradcze w stosunku do Rady7. Zapisy z posiedzeń Departamentu Policji uległy całkowitemu zniszczeniu w czasie II wojny światowej i jego działalność możemy śledzić na
podstawie akt z obrad Rady Nieustającej. Funkcjonowanie Departamentu kończy się
wraz ze zniesieniem Rady przez Sejm Czteroletni8.
Drugą centralną instytucją była powołana 24 czerwca 1791 r. Komisja Policji
Obojga Narodów (KPON). Jej obowiązki podzielono względem całego kraju i względem miast wolnych Rzeczypospolitey9. Jednym z najważniejszych zadań tego organu było
ułożenie przepisów dotyczących lekarzy, chirurgów, cyrulików, aptek i akuszerek10. Do
jej powinności należało także czuwanie nad bezpieczeństwem, dozór nad budynkami
publicznymi, opieka nad ubogimi, dbanie o stan sanitarny miast. Komisja składała się
z marszałków niezasiadających w Straży Praw oraz 15 komisarzy wybieranych na dwa

T. Srogosz, Problemy sanitarno–zdrowotne w działalności administracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993, s. 156.
6
A. Zahorski, op. cit., s. 35–49.
7
T. Srogosz, op. cit., s. 156.
8
Źródła do dziejów medycyny w Polsce w aktach Rady Nieustającej (1775–1788), oprac. W. Maciejewska, Warszawa 1956, s. III, X.
9
Volumina Legum, t. 9, Kraków 1889, s. 280.
10
Ibidem, s. 279.
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lata, a także pisarza11. Pod jej władzę podlegały Komisje Cywilno–Wojskowe województw, ziem i powiatów. Komisja Policji Obojga Narodów funkcjonowała do 1792 r.
(zniosła ją konfederacja targowicka), a w 1793 r. jej działalność została wznowiona
przez sejm grodzieński. Wtedy też zostały utworzone dwie odrębne komisje policji:
Komisja Policji Koronna oraz Komisja Policji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pierwsza z wymienionych instytucji funkcjonowała do powstania kościuszkowskiego12.
Mimo iż praca traktuje o działalności centralnych instytucji policyjnych, nie należy zapominać o lokalnych strukturach, takich jak Komisje Dobrego Porządku, które
swój rodowód biorą z sejmików. W 1765 r. utworzono dwie takie komisje: jedną dla
Warszawy, drugą dla Lwowa, niejako na próbę13. Dopiero w 1768 r. ustanowiono je dla
całych województw. W ich skład wchodziła okoliczna szlachta, a przewodniczyli im
senatorowie. Decyzje podejmowano większością głosów14. Komisje miały najpierw
uporządkować stolice województw, potem zaś podległe im miasta królewskie. Ich postanowienia kierowano do wykonania magistratom lub konkretnym urzędom miejskim15. Miejsce Komisji Boni Ordinis zajęły od 1789 r. Komisje Cywilno–Wojskowe.
Składały się one z 16 osób ze stanu szlacheckiego oraz trzech duchownych. Ich członkowie wybierani byli na sejmikach, na dwuletnią kadencję16. Po zlikwidowaniu Rady
Nieustającej, a przed powstaniem KPON, miały one bardzo dużą władzę17. Ich priorytetowym zadaniem była rewizja szpitali oraz zapewnienie wykwalifikowanej pomocy
medycznej mieszkańcom podległych im ziem. Po 1791 r. podlegały one KPON, w aktach tej instytucji można znaleźć kierowane do niej pytania i raporty tych lokalnych
organizacji.
Oczywiście, powołując kolejne instytucje policyjne wzorowano się na doświadczeniach krajów sąsiednich, zwłaszcza Austrii i Prus, które w XVIII w. przechodziły
wiele reform18. Debatując nad Komisjami Cywilno–Wojskowymi odwoływano się do
austriackich kreisamtów. Przeprowadzały one pobór do wojska, nadzorowały magistraty, pobierały podatki19. W Prusach miejskie władze dzieliły się na departamenty,
w tym departament policji. Do niego należało zaopatrzenie miasta w żywność, dbanie
o czystość na ulicach, wyłapywanie żebraków20. Z kolei Komisje Dobrego Porządku
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Akta Komisji Policji i Komisji Policji Koronnej, oprac. J. Jankowska, Warszawa 1949, s. 6.
Ibidem, s. 8.
T. Srogosz, op. cit., s. 102–103.
Ibidem, s. 239.
Ibidem, s. 238–240.
Volumina Legum, t. 9, op. cit., s. 146.
T. Srogosz, op. cit., s. 300.
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wzorowane były na rozwiązaniach wprowadzanych w państwach włoskich, gdzie dążono do ograniczenia samorządu miejskiego21.
Warszawa jako miasto stołeczne podlegała władzy marszałka wielkiego. W okresie
stanisławowskim urząd ten dotykały różnorakie zmiany, głównie redukujące jego kompetencje. Najpierw ograniczono władzę marszałka w zakresie sądownictwa, później
utworzono Komisję Marszałków Obojga Narodów podlegającą Departamentowi Policji. W czasie Sejmu Czteroletniego Komisja ta została zniesiona i zastąpiła ją KPON
oraz Sąd Kryminalny dla miasta Warszawy. Po konfederacji targowickiej przywrócono
władzę marszałkowską, która sprawowała swą funkcję także podczas nieobecności króla w Warszawie22.

III. NAUCZANIE MEDYCYNY W KORONIE
W DRUGIEJ POŁOWIE XVIII W.
Dla osób chętnych zdobycia wiedzy medycznej w szkołach wyższych na terenie Korony
nie było zbyt wielu możliwości. W Warszawie w latach 1765–1768 powstawał dopiero
projekt powołania Akademii Medyko–Chirurgicznej. Miejscem praktyki dla studentów miał być szpital św. Łazarza23. Mimo uchwalenia stosownej konstytucji sejmowej
o tejże Akademii, nigdy nie została ona powołana. Dopiero w 1789 r. powstała w Warszawie szkoła chirurgiczna. Nie była ona niestety uczelnią wyższą, a jedynie miejscem
kształcenia „niższych chirurgów”24. Dlatego też często udawano się na studia medyczne za granicę. Wśród najchętniej wybieranych ośrodków akademickich było Halle —
jeden z najlepszych uniwersytetów europejskich w drugiej połowie XVIII w. W latach
1751–1795 studiowało tam aż 23 studentów rodem z Rzeczpospolitej25. Dużą popularnością cieszył się również Królewiec, głównie ze względu na dogodne położenie geograficzne dla uczniów z północnej części kraju26. Od lat 60. XVIII w. powodzenie wśród
polskich studentów miał uniwersytet w Wiedniu. Proces ten został dodatkowo przyspieszony przez pierwszy rozbiór polski27. Z włoskich ośrodków akademickich studenci
najczęściej wybierali Bolonię28.
Ibidem, s. 27–28.
Źródła do dziejów medycyny polskiej w aktach drugiej połowy XVIII w. tyczących się Warszawy, oprac.
J. Jankowska, Warszawa 1956, s. 4–6.
23
A. Śródka, W. Stembrowicz, R. Zabłotniak, Dzieje nauczania medycyny w Warszawie, w: Dzieje
nauczania medycyny na ziemiach polskich, red. M. Żydowo, Kraków 2001, s. 158.
24
Ibidem, s. 159.
25
T. Brzeziński, Studia medyczne lekarzy polskich w dobie oświecenia, w: idem, Polskie peregrynacje po
dyplomy lekarskie, Warszawa 1999, s. 47.
26
Ibidem, s. 47.
27
Ibidem, s. 52.
28
Ibidem, s. 11.
21
22

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 319

11.12.2014 15:26

320

Joanna Kowalska

Zestawienie 1. Dyplomy lekarskie uzyskane na zagranicznych uniwersytetach w XVIII w.
przez studentów z Rzeczpospolitej
Miasto

Lata 1701–1750

Lata 1751–1795

Razem

Altdorf

1

1

2

Bazylea

3

0

3

Bolonia

5

11

16

Butzow

0

2

2

Erfurt

10

1

11

Fankfurt nad Odrą

4

10

14

Getynga

1

9

10

Greifswald

1

1

2

Halle

21

23

44

Jena

2

3

5

Kopenhaga

1

0

1

Królewiec

5

13

18

Lejda

12

3

15

Mantua

1

0

1

Montpellier

2

1

3

Padwa

13

1

14

Paryż

1

3

4

Pawia

1

1

2

Praga

0

2

2

Reims

0

1

1

Rinteln

0

1

1

Rostock

2

0

2

Rzym

7

2

9

Strasburg

4

1

5

Utrecht

5

0

5

Wiedeń

0

17

17

Wittenberga

3

1

4

110

117

227

Razem

Źródło: T. Brzeziński, Studia medyczne lekarzy polskich w dobie oświecenia, w: Polskie peregrynacje po dyplomy lekarskie, Warszawa 1999, s. 49.
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Natomiast w każdym większym miejskim ośrodku w Rzeczpospolitej istniały cechy
cyrulików i aptekarzy, które zrzeszały przedstawicieli tych zawodów. Każdy z nich miał
swój odrębny status, w którym określone były warunki przynależności do niego, a także zasady nauki zawodu i otrzymania patentu.
Jeszcze gorzej rzecz się miała w przypadku edukacji położnych. Kobiety odbierające
porody, zwane babkami, nie posiadały nawet podstaw wiedzy teoretycznej. Ich umiejętności pochodziły z doświadczenia, uzyskanego najpierw przy porodach własnych,
potem krewnych, sąsiadek, a w końcu córek. Nieprzestrzeganie podstawowych zasad
higieny prowadziło często nie tylko do śmierci noworodka, ale także położnicy, która
umierała w czasie gorączki popołogowej. W Szkole Lekarskiej od 1780 r. istniał kurs
dla akuszerek prowadzony przez Rafała Czerwiakowskiego29. Dzięki staraniom Jędrzeja
Badurskiego30 krakowski magistrat nakazał wszystkim tamtejszym kobietom odbierającym porody uczęszczanie na ten kurs. Tylko po uzyskaniu dyplomu mogły one praktykować. W 1790 r. uczęszczało nań 10 niewiast pochodzących wyłącznie z województwa krakowskiego31. Po ukończonym kursie kobiety te otrzymywały zaświadczenia,
w których były wyszczególnione zabiegi, jakie mogły one wykonywać32. Jak widać, zasięg tych szkoleń nie obejmował całej Korony i bezpośrednio nie przyczynił się do poprawy jakości usług świadczonych przez położne.
W latach 80. XVIII w. Akademia Krakowska przeszła szereg reform, których dokonał Hugo Kołłątaj, najpierw jako jej wizytator w latach 1777–1782, a potem rektor,
od 1783 do 1786 r.33 Objęły one także nauczanie medycyny. W 1780 r. utworzono
Kolegium Lekarskie, które dwa lata później połączyło się z Kolegium Fizycznym i od
tegoż ostatniego przyjęło nazwę. Powody tej fuzji były różne. Tłumaczono to brakiem
różnic między naukami fizycznymi a medycznymi; znaczenie miały też względy finansowe: dzięki połączeniu nie istniała np. potrzeba opłacania dwóch prezesów czy dwóch
sekretarzy każdego z Kolegiów34. Kolegium Fizyczne zostało podzielone na trzy Szkoły:
29
Rafał Czerwiakowski (1743–1816); w 1762 r. wstąpił do zgromadzenia pijarów i został wysłany
przez nich w 1771 r. na studia do Rzymu. Pięć lat później uzyskał tytuł doktora medycyny i filozofii.
W 1780 r. objął katedrę anatomii, chirurgii i położnictwa w Akademii Krakowskiej. Zob. Słownik
lekarzów polskich obejmujący oprócz krótkich życiorysów lekarzy Polaków oraz cudzoziemców w Polsce
osiadłych, dokładną bibliografią lekarską polską od czasów najdawniejszych aż do chwili obecnej, ułoż.
S. Kośmiński, Warszawa 1888, s. 80.
30
Jędrzej Badurski (1740–1789); w 1766 r. wyjechał do Bolonii na wydział lekarski, gdzie po czterech latach uzyskał tytuł doktora medycyny. W 1778 r. przeprowadził rewizję krakowskich aptek.
Na jego żądanie tamtejszy magistrat powołał miejską policję lekarską. W 1780 r. nadzorował krakowski szpital akademicki. Zob. Słownik lekarzów polskich…, s. 15.
31
W. Szumowski, Krakowska Szkoła Lekarska po reformach Kołłątaja, Kraków 1929, s. 208.
32
Ibidem, s. 208–209.
33
„Polski słownik biograficzny” [dalej: PSB], t. 13, Wrocław 1968, s. 335–345.
34
M. Chamcówna, Uniwersytet Jagielloński w dobie Komisji Edukacji Narodowej. Szkoła Główna Koronna w okresie wizyty i rektoratu Hugona Kołłątaja 1777–1786, Wrocław–Warszawa 1957, s. 170
[dalej: M. Chamcówna, Uniwersytet… 1777–1786].
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Lekarską, Matematyczną i Fizyczną35. W interesującej nas tu szczególnie Szkole Lekarskiej utworzono cztery katedry: anatomii i fizjologii, farmacji i materii medycznej,
patologii i praktyki szpitalnej oraz chirurgii i położnictwa. Przy Szkole miał także powstać szpital, gdzie odbywałyby się praktyki studentów36.
W 1780 r., w Krakowie miała miejsce pierwsza w historii Akademii publiczna sekcja zwłok, która przyciągnęła tłumy ciekawskich i chętnych do nauki medycyny. Niestety z biegiem czasu popularność teatru anatomicznego osłabła, a co za tym idzie,
zmalała liczba zainteresowanych studiami medycznymi37. Na nic zdało się zmuszanie
cyrulików krakowskich oraz tamtejszych położnych do zdobycia patentu w Akademii.
Uczniów dobrowolnych też było niewielu (do 1784 r. tylko 2238), ze względu na duże
koszty utrzymania w Krakowie39.
Dlatego też Kołłątaj postanowił ubiegać się o pomoc Rady Nieustającej. Za pośrednictwem Departamentu Policji przedstawił jej projekt, w myśl którego każde
miasto królewskie miało być zobowiązane do przysyłania na swój koszt uczniów do
Krakowa na naukę chirurgii40. Sprawę tę na posiedzeniu Rady Nieustającej zaprezentowano na sesji 31 marca 1784 r., a już 11 kwietnia 1784 r. wydany został stosowny uniwersał41.
Rozporządzenie to było bardzo ogólne i nakazywało każdemu miastu królewskiemu w Koronie wysłanie kilku lub dwóch przynajmniej42 ochotników do odbycia
nauki w Krakowie. W uniwersale tym nie określono żadnych większych wymagań
wobec ucznia. Miała to być przede wszystkim osoba chętna do nauki i będąca obywatelem miasta, z którego ją wysyłano. Koszty jej utrzymania pokrywały magistraty,
płacąc Szkole Głównej co roku 200 zł pol. Przewidując, że mniejsze ośrodki nie
będą w stanie ponieść takiego wydatku pozwalał, aby kilka miasteczek wspólnie
składało się na jednego studenta. O wysłaniu go oraz ewentualnych przeszkodach
temu towarzyszących magistraty miały informować bezpośrednio Departament Policji Rady Nieustającej.
Najważniejszy był przedostatni punkt omawianego dokumentu, nakazujący
uczniom po skończonych naukach powrót do miasta, które ich wysłało. Nie mieli oni
zatem wolności praktykowania i byli przywiązani do konkretnego obszaru, na którym

Ibidem, s. 171.
Ibidem, s. 171–172.
37
Ibidem, s. 104.
38
Ibidem, s. 216–217.
39
W. Szumowski, op. cit., s. 85.
40
M. Chamcówna, Uniwersytet… 1777–1786, s. 217.
41
Uniwersał Najjaśniejszego Pana za Zdaniem Rady przy Boku Jego Nieustającej do Miast i Miasteczek
Królewskich w Koronie względem wysyłania Uczniów na Naukę Sztuki Lekarskiej, wydany, w: tzw. Metryka Litewska [dalej: ML] VII/50, k. 159, druk.
42
Ibidem, pkt 1.
35
36
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mieli leczyć. Na miejsce dyplomowanego studenta miasto zobowiązane było do wysłania kolejnego ucznia43. Miejscowości nierealizujące uniwersału miały podlegać karze44.
Na wspomniane rozporządzenie odpowiedziało 55 miast, przysyłając 57 uczniów
(Opoczno i Piaseczno przysłały po dwóch)45. Biorąc pod uwagę, że obowiązek ten
dotyczył 213 ośrodków, nie był to wynik zadowalający. Ponadto pojawiły się problemy
z płatnościami. Kołłątaj rozpoczął więc starania o wydanie kolejnego aktu przez
Radę46. Tak też się stało, i od 12 kwietnia 1785 r. miasta musiały stosować się do nowego zarządzenia47. Tym razem postanowienia uniwersału były dokładniejsze. Przede
wszystkim określone zostały w nich wymagania wobec przyszłego ucznia. Miał to być
młodzieniec w wieku co najmniej 15 lat, umiejący czytać i pisać oraz znający język
łaciński48. Pojawienie się takich obostrzeń w drugim uniwersale pozwala przypuszczać, że przysyłano do Krakowa chłopców nieposiadających tych podstawowych
umiejętności. Być może uważano, że nabędą je oni właśnie w Szkole Głównej. Przewidziana została także sytuacja, gdy w którym mieście nie znalazł się żaden z tą edykacyą49. Wówczas na studia mógł zostać wysłany młodzieniec nieposiadający praw obywatelskich, ale spełniający dwa pozostałe wymogi. Po skończonej nauce i powrocie do
miasta magistrat musiał nadać mu obywatelstwo. Tak samo jak w uniwersale z 1784 r.
uczeń po zakończeniu edukacji zobowiązany był praktykować w mieście, które finansowało jego naukę50.
Największe zmiany zaszły w kwestii opłat oraz zakwaterowania studentów w  Krakowie. Uniwersał z 1784 r. nie poruszał tej kwestii. Jak podaje Władysław Szumowski
Szkoła Główna 12 października 1784 r. na mieszkanie dla uczniów z miast postanowiła
przeznaczyć tzw. bursę filozofów51. Niestety, w tymże roku budynku tego nie oddano
jeszcze do użytku i przybysze zostali umieszczeni w domach krakowskich mieszczan.
Nie było to dobre rozwiązanie, gdyż pozostawieni bez jakiegokolwiek dozoru chłopcy
szybko roztrwonili pieniądze otrzymane z miast. Wielu z nich także uciekło52. Uniwersałem z  1785 r. zaradzono temu problemowi. Od tej pory wszyscy uczniowie z miast
mieli zamieszkiwać internat. Ponadto Szkoła Główna zobowiązała się do zapewnienia
ML VII/50, k. 159, pkt 5.
Niestety dekret poprzestawał na tym ogólnym sformułowaniu i stąd można wysnuć wniosek, że
żadnych kar nie stosowano w praktyce.
45
W. Szumowski, op. cit., s. 88.
46
ML VII/51, k. 149–149v.
47
Uniwersał do miast i miasteczek królewskich, duchownych i dziedzicznych w Koronie, ponawiający nakaz wysyłania uczniów do Szkoły Głównej Krakowskiej, w: ML VII/53, k. 135.
48
Ibidem, pkt 2.
49
Ibidem.
50
Ibidem.
51
M. Chamcówna, Uniwersytet… 1777–1786, s. 217. Ustawę bursy wydał J. Lachs, Rys dziejów
i ustawy krakowskiej bursy chirurgów, w: Kwartalnik Historyczny, t. 19, R. 1905.
52
W. Szumowski, op. cit., s. 88.
43
44

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 323

11.12.2014 15:26

324

Joanna Kowalska

każdemu z  nich wyżywienia, a także kupienia raz do roku nowego kompletu ubrań
(z zastrzeżeniem, że muszą oni przybyć z domu z zapasową garderobą)53.
Wszystko to Szkoła Główna pokrywała z opłat od miast, które wzrosły z 200 do
240 zł pol.54 Kwota ta miała być wpłacana co roku do św. Jana Chrzciciela, czyli do
24 czerwca55.
Uniwersał ten poruszał także problem ucieczek. Przełożony bursy zobowiązany
był do poinformowania danego miasta o uciekinierze. Na jego miejsce magistrat winien wysłać kolejnego obywatela do Krakowa. Gdy student ukończył edukację i otrzymał dyplom, jego miejsce powinien zająć następny uczeń56. Dzięki temu Szkole Lekarskiej starano się zapewnić regularny dopływ studentów, a mieszczanom — fachową
opiekę lekarską.
Także w tym rozporządzeniu Departament Policji ostrzegał przed karami dla miast
niestosujących się do uniwersału57. Jakie to miały być kary i w jaki sposób egzekwowane — tego już ustawa nie określała.
Do uniwersału została dołączona Tabella miast i miasteczek królewskich w Koronie
oznaczająca wiele które ma wysłać uczniów na naukę lekarską do Szkoły Główney Krakowskiey i które spólnie na jednego składać się maią58. Zapowiedź wspólnego wysyłania jednego studenta przez kilka miast pojawiła się już w 1784 r.59 Ośrodki nieposiadające wystarczających dochodów na opłacenie ucznia miały to zgłaszać Departamentowi
Policji, który w takim razie pomiarkowanie uczyni, żeby kilku przynajmniej tego rodzaju
miasteczek na jednego z pomiędzy siebie składały się ucznia60. Tabela obejmowała 213 miast
królewskich61, które łącznie zobowiązane były do wysłania 170 uczniów. Mniejsze
ośrodki połączono w grupy dwóch (np. Liw i Stanisławów, Rypin i Lipno, Goniądz
i Knyszyn) lub nawet trzech miast (np. Przyrów, Olkusz i Olsztyn) i zobowiązano do
posłania jednego studenta. Większe ośrodki stać było na utrzymanie kilku żaków, np.:
Warszawa miała wysyłać czterech, Kraków — trzech, Poznań — dwóch62. Regulacja
z 1785 r. była dużo dokładniejsza od poprzedniej. Zapewne miano nadzieję, że ściślejsze
określenie wymagań oraz zapewnienie zakwaterowania uczniom zachęci miasta do realizacji zaleceń Rady Nieustającej. Co roku Szkoła Główna miała przedstawiać
ML VII/53, k. 135, pkt 5.
Ibidem, pkt 6.
55
Ibidem, pkt 8.
56
Ibidem, pkt 9.
57
Ibidem, pkt 11.
58
ML VII/53, k. 136; Archiwum Królestwa Polskiego [dalej: AKP] 87/1 karton 6, k. 112.
59
ML VII/50, k. 159, pkt 3.
60
Ibidem.
61
Uniwersał nie dotyczył wszystkich miast królewskich. Liczba wymienionych ośrodków jest zbieżna z podziałem miast królewskich koronnych na 15 wydziałów, którego dokonano w latach 1786–
1788. Zob. A. Zahorski, op. cit., s. 36–39.
62
ML VII/53, k. 136; AKP 87/1 karton 6, k. 112.
53
54
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Departamentowi Policji raport o stanie, dochodach i wydatkach powierzonej sobie dla
uczniów lekarskich bursy63. Jeden z  pierwszych takich raportów przedstawił sytuację,
która znacznie odbiegała od wstępnych założeń. Z tabeli uczniów medycyny załączonej
do sprawozdania z 27 czerwca 1786 r. dowiadujemy się, że na nauki przysłano
125 uczniów, z których uciekło aż 28 (22,4%). 45 studentów w ogóle nie dotarło do
Krakowa (26,5% wszystkich uczniów)64. Najlepiej zrealizowało uniwersał województwo wołyńskie, które wysłało 6 uczniów, czyli dokładnie tylu, ile przewidywała tabela
z 1785 r. Najgorzej wypadło natomiast województwo podolskie, które nie przysłało
żadnego studenta, zaś najwięcej ucieczek zanotowano wśród chłopców z  województw:
sieradzkiego, mazowieckiego i łęczyckiego.
Niezadowolenie władz uczelni budziły również zaległości związane z opłatami.
Wszystko to spowodowało, że 27 czerwca 1786 r. został wydany kolejny uniwersał
w sprawie uczniów „sztuki lekarskiej”. Miał on stanowić rodzaj przestrogi dla ośrodków nierealizujących poprzednich rozporządzeń. Przede wszystkim nakazano w nim
miastom, aby poznały przyczyny ucieczek swoich uczniów. Jeżeli następowałaby one
z winy studentów, miano ich odsyłać z powrotem do Krakowa. Jeśli jednak powodem
tego była niechęć do nauki anatomii, należało znaleźć kolejnego kandydata. Potępiano
także samowolne rozłączanie się miast i samodzielne wysyłanie studenta. Przypominano, że na takie działanie musi zezwolić Departament Policji. Uniwersał ustosunkowywał się również do sytuacji zaistniałych w województwie kijowskim, podolskim i bracławskim, skąd wysłano najmniejszą liczbę uczniów. Miasta tamtejsze tłumaczyły się
brakiem dostatecznych dochodów. Problem stanowił także brak odpowiednio wykształconego mieszczanina. Dlatego też uniwersał zalecał, aby w takim przypadku
przyszły lekarz swą edukację rozpoczął od nauki czytania i pisania. Pochwalone zostały
zachowania kilku miast duchownych: Skaryszewa, Pabianic, Rzgowa i Stryszowa.
Ośrodki te, mimo iż nie podlegały rozporządzeniom Departamentu Policji, same wysłały swych uczniów do Krakowa65. Do omawianego rozporządzenia został dołączony
wykaz wszystkich miejscowości, wraz z podaniem informacji, które z nich wywiązały się
z obowiązku posłania studenta do Krakowa. Celem sporządzenia tej tabeli była zachęta do zastosowania się do rozporządzeń. Ponadto w wykazie tym, obok imienia i nazwiska każdego ucznia, podano również krótką opinię o nim: czy jest on chętny do nauki,
czy też wiedza medyczna go znudziła i postanowił opuścić mury Szkoły Głównej.
Dlaczego miasta nie stosowały się do zaleceń uniwersału i dlaczego wśród uczniów
tak częste były ucieczki?

63
64
65

ML VII/53, k. 135.
ML VII/97, k. 118–119v.
Ibidem.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 325

11.12.2014 15:26

326

Joanna Kowalska

Zestawienie 2.
Tabella miast i miasteczek królewskich w Koronie oznaczająca wiele które ma wysłać uczniów
na naukę lekarską do Szkoły Głównej Krakowskiej i które wspólnie na jednego składać się mają.
woj. poznańskie

woj. sieradzkie
i ziemia wieluńska

Poznań

2

Wschowa

2

Piotrków

2

Międzyrzecz

2

Sieradz

1

Skwierzyna

1

Wieluń

2

Babimost

1

Warta

1

Ostrzeszów

1

Bolesławiec

1

Brojce
Kopanica
Śrem
Kościan
Mosina
Rogoźno Stare
Rogoźno Nowe

1
1
1

1

Tuszyn
2

Konin

1

Środa

1

Pyzdry

1
1

Stawiszyn

1

Sulmierzyce

1

Odolanów

1

woj. gnieźnieńskie
2

Pobiedziska

1

Powidz
Kłeck

Szadek
Szczerbów

1

1

1

1

1

woj. brzeskie kujawskie
i ziemia dobrzyńska
Brześć Kujawski

1

Dobrzyń

1

Nieszawa

2

Rypin
Lipno

Gniezno

Mieściska

Mikstat
Radomsko

Kalisz

Brdów

Pajęczno
Grabów

woj. kaliskie

Koło

Brzeźnica

Przedecz
Radziejów
Bobrowniki
Podgórze

1

1

1
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woj. mazowieckie

327

woj. płockie

Warszawa Stara i Nowa

4

Płock

2

Zakroczym

1

Mława

2

Wyszogród

1

Płońsk

Błonie

1

Bilsk

Piaseczno

2

Ciechanów
Przasnysz
Maków

1
1
1

Janów
Ostrołęka
Zambrów
Kolno
Różan
Nowogród
Liw
Stanisławów
Czersk
Osieck

1
1

Nur
Ostrów
Latowicz
Grójec
Goszczyn

Dąbrowica

1
1

woj. rawskie
Rawa

1

Sochaczew

1

Mszczonów

1

Bolimów

1

Gąbin
1

Wiskitki
Gostynin

1

1

Wizna

1

1

Garwolin

Wąsosz

Kłodawa

1

1

Radziłów

2

Zgierz

Warka
Łomża

Łęczyca

Inowłódz

Serock
Chorzele

woj. łęczyckie

Dąbie

Nowe Miasto
Sochocin

1

Osmolin

1
1
1
1

1

woj. krakowskie
Kraków

1

1

3

Kazimierz
Klepacz

1

Stradom
Proszowice
Żarnowiec
Lelów

1
1

Będzin

1

Stara Częstochowa

1
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Słomniki

1

Owrucz

Krzepice

1

Rożów

Wolbrom
Koszyce

1

Przyrów
Olkusz

1

Dymir
Czerkasy
Hermanówka

1

Olsztyn

woj. sandomierskie

Mirowce
Czehryń

1

Łomowate
Medwedówka

Radom

2

Sachnowce

1

Kryłów

Nowy Korczyn
Szydłów
Pierzchnica

Medwińce
1
1

Kozienice

1

Zwoleń

1

Wiślica
Stopnica
Opoczno
Chęciny
Małogoszcz
Radoszyce
Przedbórz
Solec

1
2
1

Osiek

Koszowata
Zwinogród
Romanów
Kwitki

1
1
1

Kalnibłot

1

woj. ruskie i bełskie
Hełm
Krasnystaw

1

Tarnogóra
Izbica
Opalin

1
2
1
1

Ratno

Okrzeja

1

1

1

1

1

Bohusław

Dubienka

Połaniec

1
1

2

Ryczywół

1

Trechtymirów

Sandomierz
Stężyca

1

woj. wołyńskie

woj. kijowskie
Żytomierz

1

Łuck

1

Kaniów

1

Krzemieniec

2

Korsuń

1

Włodzimierz

1
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woj. podlaskie

Kowel

1

Milanowicze
Wyżna

Drohiczyn
Mielnik

1

Świniuchy

Łosice
Augustów

woj. podolskie

Narew

2
1
1

Kamieniec Podolski

2

Bielsk

1

Latyczew

1

Brańsk

1

Chmielnik

Suraź

1

Jaruga
Uszyca

Rajgród
Goniądz

1

Letniowce
Podole

Knyszyn
Kleszczele

1

Płoskirow

1
1
1

woj. bracławskie

Balin

1

Ułanów
Wierzbowiec

1

Kopajgród
Perebrja

1

Olchowiec

Winnica

2

Bracław

1

Lityń
Jóźwin

1

Miedziaków
Hajsyn

1

woj. lubelskie
Lublin

2

Podzamcze przy Lublinie

1

Łuków

1

Urzędów

1

Kazimierz Dolny
Wąwolnica
Parczew

1

Ostrów

Razem: Miast: 213;

1

Uczniów: 170

Źródło: AKP 87/1 karton 6, k. 112–112v. ML VII/53, k. 136–136v.
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Głównym powodem niewykonania tego rozporządzenia był prawdopodobnie brak
odpowiednich funduszy. Przewidziana przez uniwersał kwota 200, a potem 240 zł pol.
powinna wystarczyć na utrzymanie jednego ucznia w ciągu roku akademickiego.
W drugiej połowie XVIII w. dzienne wynagrodzenie niewykwalifikowanego robotnika
wynosiło średnio 18 gr66, co w ciągu roku mogło mu przynieść dochód w wysokości
ok. 150 zł. Natomiast studenci za kwotę wyższą o 100 zł mieli utrzymać się od października do czerwca, czyli przez 10 miesięcy. Środki na utrzymanie się w stołecznym mieście powinny im zatem w zupełności wystarczyć. Śrem, miasto w województwie poznańskim, wysłało np. do Krakowa niejakiego Jana Betnerowicza, syna szlachetnego
Ignacego Betnerowicza67. Spędził on na naukach aż pięć lat. Niestety magistrat przestał
przesyłać mu pieniądze i uczeń ten powrócił do domu68. Problemu nie rozwiązywało
także wspólne wysyłanie studenta — gdy jeden ośrodek płacił, drugi zwykle zalegał
z należnościami. Tak było w przypadku niewielkich miast w województwie mazowieckim: Liwa oraz Stanisławowa. Oba te ośrodki zobowiązane były wspólnie wysyłać jednego ucznia do Krakowa. Już w 1787 r. Departament Policji na wniosek stanisławowskiego magistratu nakazał władzom Liwa zapłatę zaległej kwoty69. Również w 1792 r.
Stanisławów w piśmie do Komisji Policji Obojga Narodów skarżył się, że magistrat
liwski nie wpłacił swojej części i z tego też powodu ich wspólny student porzucił naukę
i jako dobosz wstąpił do armii70. Zdarzało się także, że żadne z miast nie płaciło za wysłanego żaka. Stanisław Kopiński, uczeń Parczewa i Ostrowia, zwrócił się 31 grudnia
1791 r. do Komisji Policji Obojga Narodów, aby nakazała ona magistratom przysłanie
mu należnej kwoty. Załączył on też do swej prośby sześć zaświadczeń professorów Akademii Krakowskiey o iego pilności y zdolności71.
Wydatek magistratu na ucznia nie ograniczał się tylko do kwoty podanej w uniwersale. Miasto Lipno w sierpniu 1786 r. przedstawiło swoje rachunki Departamentowi Policji, wyszczególniając następujące kwoty: […] Ugodzony furman na odwiezienie
tegoż ucznia do Krakowa na zł pol. 150, połowa z Lipna czyni 75. 3tio. Wikt tegoż ucznia
w drodze kosztował Lipno 15. 4to. Inny drobny expens na tegoż ucznia […] 572. Tak więc
do 240 zł pol. dochodziła tu jeszcze kwota prawie 100 zł pol. Nie dziwi więc niechęć do
realizacji uniwersału. Z miejskiej kasy trzeba było bowiem wydać dużo większą kwotę,
niż to zapowiadał Departament Policji. Punkt 4 uniwersału z 1785 r. przewidział jednak, że podróż do Krakowa może powodować dodatkowe wydatki i dlatego nakazywał
sąsiednim miastom wspólne ponoszenie kosztów związanych z wyjazdem przyszłych
lekarzy do Szkoły Głównej. Zapis ten był zapewne reakcją Departamentu Policji na
66
67
68
69
70
71
72

E. Tomaszewski, Ceny w Krakowie w latach 1601–1795, Lwów 1934, s. 177.
AKP 233, k. 411.
Ibidem.
ML VII/59, k. 154–155.
AKP 233, k. 167.
AKP 149, k. 407.
AKP pudło 86 karton 2, k. 125.
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zbyt duże koszty ponoszone przez miasta związane z wyprawą do Krakowa, np. na podróż dwóch uczniów magistrat Lublina wydał 60 zł73.
Studentom brakowało też pieniędzy na niezbędne do nauki książki oraz na instrumenty medyczne74. Jan Pacewicz, uczeń z Warki, prosił np. Komisję Policji Obojga Narodów, aby nakazała miastu wypłacenie mu dodatkowej kwoty. Skarżył się, że 240 zł pol.
starcza mu zaledwie na pół roku. Ponadto zbliżał się egzamin, do którego bez odpowiednich książek nie był w stanie się przygotować75. Aby zrobić dobre wrażenie na Komisji
Policji Obojga Narodów do swego listu załączył świadectwa pilności76. Dzięki właśnie
takim zaświadczeniom KPON zalecił magistratowi Nowego Korczyna wypłacanie dla
swego ucznia Macieja Morsztynkiewicza dodatkowo 300 zł pol. na książki77.
Zdaje się zatem, że wspólne finansowanie uczniów nie było dobrym pomysłem.
Poza problemami związanymi z opłacaniem pobytu studenta w Krakowie istniała czysto techniczna przeszkoda związana z miejscem zamieszkania przyszłego lekarza i jego
przenoszeniem się z jednego miasta do drugiego. Na przykład Przyrów, Olsztyn i Olkusz, miasta z województwa krakowskiego, winny wspólnie ponosić koszty związane
z uczniem78. Pod koniec 1786 r. dwa z nich, mianowicie Przyrów i Olsztyn, zwróciły się
do Departamentu Policji z prośbą o oddzielenie od nich miasteczka Olkusz. Jako przyczynę podały one zbyt dużą odległość, jaka dzieli te ośrodki, co utrudniłoby im w przyszłości korzystanie z pomocy wspólnego chirurga: a z wydoskonalonego w czasie niesposobności wspólnego korzystania, oświadczaią się same odtąd w pomienioney Szkole ucznia
utrzymywać79. Departament oczywiście przychylił się do powyższej prośby80.
Kolejnym problemem Szkoły Lekarskiej były wspomniane już dezercje uczniów.
W 1786 r., w dwa lata po wydaniu pierwszego uniwersału, odnotowano ich 2881, co
stanowiło aż 22% wszystkich wysłanych do tego czasu studentów. Tabela z 1791 r.

ML VII/95, k. 324–325.
Niestety źródła nie wyjaśniają, jakie mogły to być narzędzia. W Inwentarzu Szkoły Chirurgicznej
spisanego w roku 1785 wymienione zostały m.in.: bałwan skórzany do sztuki obwiązywania ran, byt
blaszany do ułożenia złamanej goleni, łóżko z walcem okutym i korbą do wyciągnienia złamanej goleni,
sztuciec do świdrowania głowy i innych kości oraz nożyce, piłki, kleszcze, żelazka do puszczania krwi.
Wynika z tego, że Szkoła posiadała potrzebne wyposażenie, na którym studenci mogliby przygotowywać się do egzaminów. Być może uczniowie chcieli w ten sposób zaopatrzyć się w narzędzia, które
byłyby im potrzebne podczas wykonywania zawodu. Można także przypuszczać, że pieniądze otrzymane od miast studenci mogli przeznaczyć na inny cel, niezwiązany z nauką. Zob.: W. Szumowski,
Krakowska Szkoła Lekarska…, op. cit., s. 258–259.
75
AKP pudło 87/2 karton 6, k. 14.
76
Ibidem.
77
AKP 149, k. 406v, AKP 208, k. 821.
78
ML VII/53, k. 136–136v.
79
ML VII/59, k. 10.
80
Ibidem.
81
ML VII/97, k. 118–119v.
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informuje nas z kolei o 89 ucieczkach wśród 147 uczniów, co wynosiło aż 60,5%82. Niewątpliwie, jedną z przyczyn tak dużego zbiegostwa było nieprzesyłanie pieniędzy przez
miasta. Żak musiał sobie szukać innego źródła utrzymania, tak jak to zrobił wspominany
już wcześniej uczeń z Liwa i Stanisławowa, Chodakowski. Z kolei student z miasta Szadek, niejaki Klemens Grzybowski83, uciekł ze Szkoły po trzech latach, mimo iż magistrat
regularnie wpłacał określoną kwotę i nie zalegał z płatnościami: przed lat kilkoma młodzian z miasta tutejszego do Akademii Krakowskiej na naukę posłany na którego kilkadziesiąt
łożyło po trzyletnim tamże bywaniu uciekł a miasto przez to uszkodzone zostało84.
Przykład Jerzego Solnickiego z Będzina pokazuje, że studenci chcieli czasem przechytrzyć zarówno Szkołę Główną, jak i Komisję Policji. Okazało się, że zrezygnował on
z edukacji, a mimo to nadal domagał się pensji. Komisja Policji nakazała mu powrócić
do Krakowa, a miastu regularne wpłacanie kwoty określonej uniwersałem85.
Zdarzało się także, że między uczniem a danym magistratem dochodziło do konfliktów, dotyczących niewypłacanych pensji. Piotr Bojarski z Kamieńca Podolskiego
w memoriale do KPON zarzucał miejskim władzom, że niewypłacona została mu pensja za dwa lata nauki, a jego towarzyszowi za rok. Ponadto żądał on także dodatkowej
kwoty na podróż do Krakowa oraz na książki potrzebne do nauki. W odpowiedzi miasto wysłało Komisji potwierdzenia zapłaty za uczniów oraz tłumaczyło, że nie wniosło
opłaty za rok akademicki 1789/1790, gdyż Bojarski nie mieszkał wówczas w bursie.
Okazało się, że student próbował wyłudzić dodatkową kwotę. Komisja Policji uznała
oczywiście skargę Bojarskiego za niesłuszną i nakazała mu powrót do Krakowa. W sprawie dodatkowych funduszy na książki obiecano wydać osobną rezolucję, ale tylko
wówczas, gdy otrzymałby on świadectwo o pilności w naukach86.
Podobne problemy finansowe miał również Jan Pacewicz z Warki. W tej sprawie
wystosował on aż dwa pisma do Komisji Policji. W pierwszym z nich opisał sytuację
w Szkole Głównej: w 1789 r. z powodu braku funduszy wszyscy studenci zostali odesłani do domów. Ze 140 żaków powróciło tylko 20, ponieważ tylko tylu otrzymało pieniądze na naukę. Niestety w gronie tych szczęśliwców nie było Pacewicza. Błagał on zatem, aby zalecono magistratowi warckiemu wypłacenie mu funduszy na dalszą
edukację87. Żalił się, że po prawie rocznym pobycie w domu zapomniał już większą
część zdobytej wiedzy. Dlatego też prosił Komisję o jak najszybszą rezolucję w swojej
sprawie, gdyż bez pomocy materialnej zmuszony zostanie do wybrania innej profesji88.
Komisja Policji zaleciła magistratowi znalezienie funduszy na utrzymanie ucznia,

82
83
84
85
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ML IX/19, k. 520.
ML dz. VII/97, k. 118–119v.
AKP pudło 86 karton 3, k. 65.
AKP 205, k. 81.
AKP 149, k. 339–339v.
AKP pudło 87/2 karton 6, k. 14–14v.
Ibidem, k. 15–15v.
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a gdyby one się opóźniały, to sam Pacewicz albo jego ojciec mieli finansować dalszą
edukację, a kwota ta miała być im zwrócona z naypierwszych dochodów miasta89.
Ucieczki uczniów nie zawsze kończyły się dla nich dobrze. Ostrołęka przesłała Komisji Policji następującą informację: Był Józef Wilczeński uczeń do Szkoły Krakowskiey
Lekarskiey expensem miasta wysłany, stamtąd umknął y umarł90. Tabela z 1791 r. podała
z kolei 6 przypadków śmierci uczniów. Byli to studenci z: Mosiny, Nowej Warszawy,
Łęczycy, Chełma, Liwa, i Litynia. Najbardziej zastanawia śmierć Antoniego Pawłowskiego z Łęczycy po dwóch latach od rozpoczęcia nauki91. Był on dyplomowanym cyrulikiem, który wyruszył do Krakowa dla pogłębienia swej wiedzy. Do stołecznego miasta udała się razem z nim jego żona, która miała uczyć się „sztuki babienia”92.
W tabeli z 1786 r. określany jest mianem pilnego ucznia93. Co więcej, Pawłowscy uzyskali nawet przywilej zwalniający ich z mieszkania w bursie i z tego też powodu otrzymali od miasta dodatkowy fundusz wynoszący 500 zł rocznie94. O żonie denata, Franciszce, niestety nic więcej nie wiemy. Z kolei na temat Floriana Domagalskiego
z Mosiny jest lakoniczna wzmianka o jego ucieczce w 1790 r. i rychłej śmierci95. Trudno
więc wyciągnąć jakieś wnioski dotyczące śmiertelności uczniów.
Skoro nie zawsze brak pieniędzy zmuszał młodzieńców do opuszczania Szkoły Lekarskiej, to co było tego powodem? Wydaje się, że wyprawa do Krakowa dla wielu
z nich stanowiła okazję do wyrwania się ze swojego miasteczka. Kraków był jak na
ówczesne czasy dużym miastem i mogło to budzić w przybyszach chęć do „poznania
życia”. Nauka medycyny nie leżała w sferze ich zainteresowań, a miasto oferowało wiele rozrywek, na które młody człowiek był z pewnością podatny. Ponadto nie każdy
uczeń mógł się spodziewać, że nauka i pobyt w bursie będą uregulowane odrębną ustawą Szkoły Głównej z 8 października 1788 r. Określała ona dokładnie zasady przyjęcia
przybyszów na kwaterę, ich plan dnia, jadłospis oraz przewidywała kary dla niesubordynowanych żaków.
Aby student mógł być przyjęty do bursy 1 października, miasto go wysyłające
musiało uregulować należność za niego do 24 czerwca. Ponadto tenże uczeń zobowiązany był do okazania dokumentu potwierdzającego obietnicę złożoną rodzinnemu
ośrodkowi, że powróci do niego po skończonych naukach. Dla udowodnienia swoich
umiejętności winien pokazać pismo od przełożonego szkół, do których uprzednio
uczęszczał. Przypominano o konieczności posiadania ze sobą zapasowej odzieży, obuwia
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i bielizny96. Mimo określonego minimalnego wieku studentów, najmłodsi mieli po
lat 11 (uczniowie z Radomska i Śrema), a najstarszy był 34–letni obywatel Bolimowa97.
Już sam porządek dnia studentów mógł budzić niezadowolenie. O 5 rano parobek
bursy budził jednego z żaków, który tego dnia miał dyżur. Godzinę później budzono
pozostałych uczniów, którzy mieli 30 minut na poranną toaletę i zasłanie łóżka. Następnie wszyscy razem udawali się na modlitwę i do godz. 7.45 mają uczynić examen
z naznaczonych lekcyi98. Następnie nadchodził czas na mszę świętą, a po niej na naukę
i powtarzanie materiału. W samo południe studenci spożywali obiad, po którym również powtarzali nowy materiał. Między 14 a 15 był czas wolny, o 18 miała miejsce kolacja. Dzień kończył się krótkim nabożeństwem o 20.45, a o godz. 21 gaszono światła,
których nie wolno było samemu zapalać. Oczywiście jeśli ktoś nie przestrzegał tego
porządku, mógł zostać ukarany. Kary były różne: od publicznych upomnień, po klęczenie przez kilka godzin czy ograniczenie posiłku do chleba i wody. Najsurowiej karano
przyjście do bursy po 21. Spóźnialski otrzymywał wtedy chłostę99.
Zakazane były oczywiście wszelkie bójki oraz huczne zabawy. Za zniszczone mienie
bursy uczniowie odpowiadali swoją pensją, co mogło oznaczać, że ukarany żywił się
chlebem i wodą tak długo, aż spłacił wyrządzoną szkodę100.
Mieszkanie w internacie nie było jednak koniecznością. Uczniowie mogli mieszkać
także poza nim. Otrzymywali wówczas po 220 zł, a 20 zł pozostawało na potrzeby bursy. W roku akademickim 1786/87 poza nią mieszkało 18 studentów101.
Plan edukacji uczniów „sztuki lekarskiej” ułożył Wincenty Szaster102. Swoją naukę
mieli oni rozpocząć od poznania anatomii. W drugim roku dochodziła chirurgia i farmacja, a na trzecim uczęszczano na sekcje zwłok. Na tym kończyła się edukacja. Na
rok czwarty pozostawali tylko ci, którzy mieli braki w wiedzy bądź też chcieli dalej
studiować i zdobyć tytuł doktora medycyny, uprawniający do leczenia chorób wewnętrznych103. Dla pilnych uczniów przewidziane były nagrody w postaci książek lub
instrumentów przydatnych w ich przyszłej profesji104.
Szkoła Lekarska mogła poszczycić się dobrą kadrą profesorską. Wśród jej wykładowców znajdowali się m.in.: Rafał Czerwiakowski, Jędrzej Badurski oraz bracia
J. Lachs, Rys dziejów i ustawy krakowskiej bursy chirurgów, „Kwartalnik Historyczny”, t. 19,
R. 1905, s. 71.
97
W. Szumowski, op. cit., s. 106.
98
J. Lachs, Rys dziejów…, s. 60.
99
Ibidem, s. 76.
100
Ibidem, s. 65.
101
W. Szumowski, op. cit., s. 106.
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Wincenty Szaster (1757–1816); wiedzę medyczną zdobył w Bolonii. W Paryżu, za wstawiennictwem Jana Śniadeckiego, uczył się anatomii i fizjologii. Od 1782 r. wykładał na Akademii Krakowskiej. Zob. Słownik lekarzów polskich…, s. 493.
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Szasterowie: Wincenty i Jan105. Nie należy zapominać o Franciszku Kosteckim, który
pomagając Czerwiakowskiemu, a potem Badurskiemu wiele się od nich nauczył. Po
śmierci tego ostatniego przejął zarząd nad szpitalem św. Łazarza w Krakowie, który był
miejscem praktyki studentów106. Początkowo Szkoła Lekarska do badań i nauki wykorzystywała zakład św. Barbary. Wraz z rozwojem uczelni potrzebny był większy gmach,
gdzie istniałaby możliwość zwiększenia liczby łóżek. Poza tym szpital ten położony był
w centrum miasta, w pobliżu jatek rzeźniczych i kanału, co nie wpływało dobrze na
warunki zdrowotne pensjonariuszy. W wyniku starań Akademii, zakupiono od karmelitów bosych budynki klasztorne i w 1788 r. założono szpital św. Łazarza przy ul. Wesołej (poza miejskimi murami)107. Praktyka w szpitalu była jednym z głównych elementów nauki w Krakowie. Studenci zajmowali się tam rwaniem zębów, puszczaniem krwi,
przeprowadzaniem zabiegów chirurgicznych zgodnie z zaleceniami lekarza. Do ich
obowiązków należał również wywiad lekarski z nowo przyjętym chorym do szpitala108.
Pierwszych uczniów Szkoła Lekarska wypuściła w r. 1788. Byli to Wojciech Rudnicki z Żytomierza oraz August Breytenwald z Babimostu. Ich egzamin złożony był
z trzech części. Pierwsza polegała na postawieniu diagnozy i rozpisaniu dalszego leczenia dla nowo przybyłego do szpitala pacjenta. Kolejną część stanowił ustny egzamin
z farmacji. Ostatni test sprawdzał wiedzę z anatomii i fizjologii. Ostatecznie Rudnicki
otrzymał tytuł doktora medycyny109, a Brenteval — chirurga110. Przy tej okazji pojawiła się także sprawa formy dyplomów. Ich projekt powstał w 1789 r., ale ostatecznie nie
został zatwierdzony111.
Mimo iż wiele miast zalegało z opłatami, w 1787 r. kwota na utrzymanie ucznia
została powiększona. Jako przyczynę jej niemalże podwojenia Departament Policji podał częste skargi żaków i miast. Zgodnie z uniwersałem z 1785 r. Szkoła Główna za
kwotę 240 zł pol. powinna zapewnić studentom mieszkanie, wyżywienie, książki potrzebne do nauki i raz do roku nowe ubrania. Warunki te nie były realizowane, co
doprowadziło do ciągłych od Uczniów y Miast […] narzekania, a w największy tak zbawiennemu zamiarowi sprawuie zawód, że niektórzy z tych uczniów opuszczaią nauki
y uchodzą112. Proszono więc Radę o wydanie nowego uniwersału podnoszącego kwotę

Jan Szaster (1741–1793); na początku doskonalił się jako farmaceuta, później studiował medycynę i w 1780 r. w Helle zdobył stopień doktora medycyny i magistra farmacji. W 1782 r. objął
w Krakowie katedrę farmacji. Zob. Słownik lekarzów polskich…, s. 493.
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Ibidem, s. 239–240.
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108
Ibidem, s. 135.
109
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potrzebną na utrzymanie jednego ucznia do 300 zł pol.113 Uniwersałem z 24 lipca
1787 r. uchwalono ostatecznie sumę wyższą o 100 zł od proponowanej przez Departament, czyli uposażenie na jednego studenta miało wynieść 400 zł pol.114 Tabela
z 1791 r., oprócz dokładnego wykazu żaków, podała również kwoty niezapłacone przez
miasta. Jako zaległość za jeden rok w tabeli widnieje jednak liczba 240, a nie 400 zł pol.
Czyżby cofnięto powyższy uniwersał? W źródłach nie mamy żadnej informacji o jego
anulowaniu. Chamcówna w swojej pracy o Uniwersytecie Jagiellońskim podaje informacje, że domagano się podwyższenia kwoty na jednego ucznia do 300 zł. Wie też, że
ostatecznie uchwalono kwotę 400 zł pol., co jednak nie przyniosło polepszenia sytuacji
Szkoły, ponieważ pieniądze nadal nie były wpłacane na czas115. Władysław Szumowski
(tak jak Chamcówna opierający swoją pracę na aktach Uniwersytetu) wyjaśnia ten
problem: kwota 400 zł pol. została uchwalona, ale magistraty nadal wysyłały po
240 zł pol. Prefekt bursy ks. Muszyński116 od razu podjął próby wyegzekwowania należnej kwoty, niestety na próżno117. Proponował nawet, aby ośrodki niepłacące za swoich
żaków zacząć karać, co spowodowałoby wśród pozostałych miast większy respekt do
uniwersału118. Niestety wiele wskazuje na to, że jego pomysł pozostał bez odzewu.
W takiej sytuacji studenci zostali zmuszeni do szukania innych źródeł utrzymania.
Część z nich mogła liczyć na pomoc rodziny, pozostali podejmowali różne prace w Krakowie119, bądź nawet porzucali naukę medycyny na rzecz pracy zarobkowej, tak jak
niejaki Chodakowski ze Stanisławowa. Niewykluczone, że prośby żaków o dodatkowe
sumy pieniędzy na książki niezbędne do nauki były w rzeczywistości przeznaczane na
ich codzienne potrzeby związane z utrzymaniem się w Krakowie.
Zaleganie z opłatami było tak ogromne, że do 1 października 1790 r. wpłynęła należność tylko od 7 miast120. Prefekt bursy podjął wtedy decyzję o wysłaniu uczniów na
przymusowe wakacje121. Ze 140 studentów jesienią 1790 r. powróciło tylko 80122.

Ibidem.
ML VII/62, k. 33.
115
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Komisja Policji starała się ratować sytuację, wyznaczając w czerwcu 1792 r. dodatkowy
fundusz w wysokości 300 zł, który miano rozdzielić pomiędzy żaków123.
Do egzaminu kończącego naukę podeszło tylko siedmiu uczniów z sześciu miast:
August Breytenwald z Babimostu, Franciszek Żukowski z Wąsosza, Wojciech Rudnicki z Żytomierza, Marcin Szahin z Kamieńca Podolskiego, Sielnicki z Lublina i dwóch
z Sandomierza: Wincenty Narbutowicz oraz Wojciech Wójcikowski124. Zgodnie z uniwersałami magistraty powinny wysłać kolejnych adeptów tej sztuki do Krakowa. Postąpił tak tylko Kamieniec Podolski.
Zdawać by się mogło, że powrót wykształconego lekarza będzie ważnym wydarzeniem dla danej miejscowości. Wszak utrzymywany przez kilka lat student mógł teraz
nieść fachową pomoc medyczną. Jak pokazuje przypadek Bartłomieja Złotopolskiego,
na którego edukację składały się miasta Rypin i Lipno, nie wyglądało to tak dobrze.
Złotopolski po trzech latach nauki z tytułem licencjata125 powrócił w rodzinne strony, by pełnić tam obowiązki lekarza. Niestety żadne z miast nie zapewniło mu pensji.
Wymawiano się brakiem pieniędzy i pilniejszymi sprawami126. Podobnie było z Narbutowiczem, który musiał czekać, aż zostanie uchwalone ogólne rozporządzenie dotyczące lekarzy w całym kraju127. Ponadto czuł on zagrożenie ze strony niejakiego Bednarego, także medyka, gdyż przekonywał on KPON o braku kwalifikacji tegoż lekarza
do leczenia ludzi128. Skarga Narbutowicza jest bardzo poważna, jeśli weźmiemy pod
uwagę adresata tych podejrzeń. Jerzy Bednari był doktorem medycyny zatrudnionym
przez Wacława Sierakowskiego, kanonika katedralnego krakowskiego i proboszcza
sandomierskiego. Duchowny chciał pomóc mieszkańcom Sandomierza i z wyżej wymienionym lekarzem zawarł 24 lipca 1786 r. umowę. Kontrakt obejmował bezpłatną
pomoc medyczną ubogim oraz prowadzenie apteki, w której miano zatrudniać aptekarza oraz parobków. Za to wszystko Bednari otrzymywał 2895 zł pol. rocznie. Dodatkowo pobierał także 800 zł na aptekarza oraz 500 zł na dwóch pomocników. Bez podania jakichkolwiek przyczyn umowa ta została zerwana trzy lata później129. Co
więcej, Bednari pełnił także funkcję miejskiego rajcy, a jego apteka uchodziła za bardzo dobrą130. Jak widać zatem był to człowiek powszechnie znany w Sandomierzu
i bardzo możliwe, że mimo zerwanej umowy z ks. Sierakowskim wielu ludzi nadal leczyło się u niego. Być może właśnie dlatego Narbutowicz, jak się dowiadujemy
z raportu intendenta wydziału sandomierskiego, nie osiadł w Sandomierzu, ale
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w pobliskim Lewartowie131. Z pewnością między tymi dwoma medykami dochodziło
do spięć. Wincenty Narbutowicz, podobnie jak Bednari, chciał prowadzić aptekę,
którą otworzył w 1791 r., ale ówczesne przepisy nie pozwalały na jednoczesne uprawianie zawodu lekarza i farmaceuty. Musiał on dokonać wyboru: albo zamknąć zakład, albo poddać się egzaminowi z farmacji i zrzec tytułu doktora132. W Sandomierzu
osiadł natomiast Wojciech Wójcikowski, który razem z Narbutowiczem studiował
w Krakowie. O tym ostatnim dowiadujemy się jeszcze jednej ciekawej rzeczy. Prawdopodobnie do Krakowa wyruszyła z nim także jego żona, która ukończyła tam kurs
akuszerii. Według intendenta Gorzkowskiego była ona iedną taką w całym Powiecie
Radomskim, a może i w całym Wydziale Sandomierskim wykwalifikowaną położną133.
Podsumowując, w latach 1784–1791 w Szkole Lekarskiej uczyło się 147 uczniów,
a zgodnie z uniwersałami powinno ich być 170. Tylko sześciu z nich uzyskało dyplom
i mogło powrócić do swych rodzinnych miast jako lekarze. 46 nadal uczyło się, niektórzy z nich nawet dłużej, niż przewidywał to program. Aż 89 uczniów porzuciło naukę
i znalazło inne zajęcie, a sześciu umarło134 (zob. wykres 1).
Wykres
1: Uczniowie
SzkołySzkoły
Lekarskiej
w latach
1784-1791
Wykres
1. Uczniowie
Lekarskiej
w latach
1784–1791

Dyplomowani

31%

W trakcie nauki
Uciekło

61%

Zmarło

4%
4%
Źródło: Obliczenia własne na podstawie: ML dz. IX/19, k. 520.

Jak widać, rezultaty uniwersału, który miał zapewnić mieszczanom wykształconą
pomoc lekarską, nie wpłynęły na jakość medycyny w miastach. Powodem takiego stanu rzeczy był nie tyle zły pomysł, ile słaba moc wykonawcza instytucji wydającej uniwersał. Mimo zapowiedzi kar dla ośrodków, które nie zastosowały się do nakazu, nie
F. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne…, s. 47. Lewartów — Dz. Lubartów. Nazwa zmieniona w 1743 r. na mocy przywileju królewskiego. Zob. Słownik Geograficzny Królestwa Polskiego,
Warszawa 1880–1914, t. 5, s. 337.
132
F. Giedroyć, Spis aptekarzy…, s. 37.
133
F. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne…, s. 47.
134
ML IX/19, k. 520.
131
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były one egzekwowane. Z roku na rok do Szkoły przybywało też coraz mniej studentów135. Brak konsekwencji w działalności instytucji widoczny jest także w przypadku
ściągania należności za utrzymanie studentów. Wiele miast zalegało z opłatami, choć
ich uczniowie nadal uczyli się w Krakowie. Należy zwrócić uwagę, że powołanie szpitala przy Szkole Lekarskiej było niewątpliwie wzorowane na Lejdzie i poczynaniach
Hermana Boerhaavego. Po nim nauczanie kliniczne rozpoczęto w Rzymie (1715 r.),
Heidelbergu (1743 r.) i Pradze (1745 r.)136. Kraków był więc w czołówce europejskich
miast wprowadzających poważne zmiany w nauczaniu medycyny.

IV. LICZBA I RODZAJ PERSONELU MEDYCZNEGO
W MIASTACH
Na 30 sesji KPON z 15 października 1791 r. wydano szereg postanowień dotyczących
miast królewskich. Przede wszystkim Komisja zabroniła magistratom zaciągać nowych
długów, a także wprowadzać kolejnych opłat i danin. Chcąc zapobiec licznym pożarom, jakie wybuchały z powodu drewnianej zabudowy, przestrzegała przed stawianiem
nowych budowli z tegoż surowca i zalecała wybudowanie cegielni. Magistraty powinny
też ułatwiać cudzoziemcom osiedlanie się i zakładanie warsztatów rzemieślniczych.
Jedno z rozporządzeń dotyczyło także personelu medycznego. Miasta musiały poinformować KPON, czy iakiego Doktora y Felczera w Miastach maią, a równie zapewnią Kommissyą czyli Uczniowie do Szkoły Lekarskiej przez zeszły Departmanet Policji do Akademii
Krakowskiej dysponowani nauki swoie kończą lub nie, y to dla iakiey przyczyny?137. Przedostatni punkt uniwersału zobowiązywał do przesłania do KPON kwartalnych raportów
o stanie danego ośrodka wraz z informacjami na temat handlu, cen zboża, przybyłych
cudzoziemców oraz występowania wszelkich chorób lub epidemii. Magistraty powinny
uzupełnić i odesłać przesłaną przez Komisję Policji tabelę w ciągu ośmiu tygodni138.
W zestawieniu tym należało uzupełnić dane dotyczące liczby duchownych, szlachty
i mieszczan. Wyszczególnione były także rzemiosła i liczba osób zajmujących się danym
zawodem139. Pod tabelą zamieszczono dodatkowe pytania dotyczące m.in. używanej
monety, stanu dróg i mostów oraz lokalizacji cmentarzy. Bez obaw można stwierdzić,
że to rozporządzenie Komisji było zapowiedzią lustracji miast, o której mowa w konstytucji z 24 czerwca 1791 r.140

M. Chamcówna, Uniwersytet… 1786–1795, s. 162: w 1786 r. przybyło 19, 1787 — 7, 1788 — 3,
1789 — 2.
136
Historia medycyny, red. T. Brzeziński, Warszawa 2000, s. 64.
137
AKP 232, s. 37–39.
138
AKP 232, s. 39–41.
139
AKP 232, k. 41v–42.
140
Volumina Legum, t. 9, s. 280.
135
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Pierwsze odpowiedzi na uniwersał pojawiły się miesiąc później, ostatnie zaś w lutym 1792 r. Niestety nie wiemy, w jaki sposób magistraty przeprowadzały owe rejestry,
a co za tym idzie, czy liczby w nich zawarte są miarodajne. Przyjmując, że spisu dokonywała osoba z władz miejskich dla tak ważnej instytucji, jaką była KPON, dane w nim
zawarte nie powinny odbiegać zbytnio od stanu faktycznego i pozwalają na orientację
w skali danego zjawiska.
W aktach KPON odnalazłam raporty z 60 miast. W każdym z nich wyszczególnione zostały następujące profesje zajmujące się leczeniem: lekarze, cyrulicy oraz niewiasty „sztuki babienia”. Oprócz liczby przedstawicieli każdego z tych zawodów, podawano też ich miejsca zamieszkania. Mógł to być rejon rynku, ulice lub przedmieścia.
W raporcie znajdowało się także pytanie o wyznanie leczących (chrześcijańskie lub
żydowskie). Niestety to ostatnie kryterium rzadko było uwzględnianie przez spisujących i w niniejszej pracy zostało ono pominięte. Dane ze spisu przedstawia wykres 2.
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Źródło: Obliczenia własne na podstawie: AKP pudło 86 karton 3, 232, 233.

Najmniejszą grupą byli lekarze, w 60 miastach odnaleziono ich tylko 13. 46 ośrodków posiadało cyrulika, a aż 56 — akuszerki. Trzy ośrodki nie wyszczególniły personelu medycznego (były to: Goszczyna, Podgórze, Brdów), zaś w 8 innych znajdowały się
tylko akuszerki (Stanisławów, Kopanica, Serock, Sulejów, Bielsk, Brzeźnice, Szadek,
Mikstad). Wynika z tego, że najliczniej reprezentowane były te zawody, w których zdobycie wiedzy nie było zbyt czasochłonne i kosztowne. Położne umiejętności odbierana
porodów otrzymały od swoich krewniaczek, potem same rodziły, a ostatecznie odbierały porody krewnych bądź sąsiadek. Właściwie każda kobieta posiadała pewną wiedzę
z zakresu położnictwa. Trzeba także pamiętać, że to ona, jako żona, matka, gospodyni
zajmowała się rodziną i jej zdrowiem. Posiadała zatem także elementarną wiedzę
o leczniczych ziołach i naparach z nich przyrządzanych, które mogły pomóc na niejedno schorzenie. Licznie reprezentowani cyrulicy tworzyli własne cechy. Z pewnością
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terminowanie w zakładzie cyrulickim było dużo łatwiejsze od zdobycia dyplomu lekarza. Do tego ostatniego tytułu należy podejść z dużą ostrożnością. Kim dla spisującego
był lekarz? Czy sprawdzano posiadany przez niego dyplom? Przecież dopiero w końcu
XVIII w. zaczęto kontrolować osoby tytułujące się doktorem medycyny, którym kazano przedstawić w Akademii Krakowskiej dyplom potwierdzający ten tytuł; czasem nawet taka osoba musiała się poddać dodatkowemu egzaminowi141.
Łatwo również zauważyć, że liczba personelu i jego zróżnicowanie zależało od wielkości miasta. W analizowanym zestawieniu największym ośrodkiem jest oczywiście
Poznań. Posiada on aż 8 lekarzy, 16 cyrulików i 9 niewiast „sztuki babienia”. Jest to
jednak wyjątek wśród badanych miejscowości. Jeśli w jakimś mieście występował lekarz, to był to zawsze tylko jeden profesjonalista. W przypadku cyrulików i akuszerek
nie było dużo lepiej: w jednym ośrodku występowało ich maksymalnie czterech. Miejscowości, które zostały uwzględnione w zestawieniu to niewielkie miasteczka, gdzie
większa liczba lekarzy czy cyrulików nie byłaby się w stanie utrzymać. Wyjątek stanowiły akuszerki. Odbieranie porodów nie było z pewnością ich stałym zajęciem. Zapewne wzywane były do ciężarnej już w trakcie akcji porodowej. Można także domniemywać, że w tej grupie określenie liczby było najtrudniejsze i może być dla moich badań
mało miarodajne. W zestawieniu mogły zostać ujęte tylko te kobiety, które cieszyły się
większą popularnością, i, co niewykluczone, znał je sam spisujący.
Warto zwrócić także uwagę na rejon danego miasta, który zamieszkiwali przedstawiciele każdej zbiorowości. W obszarze rynku osiedlali się zwykle lekarze, natomiast
dalsze części miasta wybierali cyrulicy i akuszerki. Wyraźnie rysuje się zależność między
wykonywanym zawodem a miejscem zamieszkania. Centrum miasta zajmowały zawsze
miejskie władze i kupcy. Mieszkanie przy głównym miejskim placu z pewnością było
dużo droższe od lokalu w innych częściach miasta, dlatego też pozwolić mogła sobie na
to jedynie osoba z odpowiednimi zarobkami. Mimo to w pozostałych dwóch grupach
znajdują się osoby zamieszkujące okolice rynku. Zapewne cieszyły się one dużym prestiżem w danej społeczności i chętnie zwracano się do nich o pomoc. Każda z omawianych grup zawodowych rzadziej osiedlała się na przedmieściach. W czasach nowożytnych nastąpił rozwój osadnictwa za murami miejskimi. Był to wynik dużej migracji do
miast, które mając wyznaczone terytorium mogły wchłonąć jedynie ograniczoną liczbę
przybyszów. To właśnie oni osiedlali się poza miejskimi murami142. Mieszkanie za obwarowaniami oznaczało także pominięcie organizacji cechowych i uprawiania zawodu
bez przynależności do korporacji143. Tłumaczy to tak dużą liczbę cyrulików i akuszerek
mieszkających na przedmieściach. Zwłaszcza w przypadku chirurgów fakt ten miał
ogromne znaczenie. Zapewne większość z nich nie terminowała w cechu cyrulickim.
O kontroli zob. rozdział następny.
M. Bogucka, H. Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej, Wrocław
1986, s. 500.
143
Ibidem, s. 503.
141
142
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Trzeba także pamiętać, że miejsce zamieszkania nie musiało być jednoznaczne z miejscem praktykowania. Cyrulicy z przedmieść mogli przybywać do miasta i również oferować tam swoje usługi, szkodząc tym samym rzemieślnikom zrzeszonym w korporacjach. Tutaj znów pojawia się pytanie dotyczące przeprowadzania spisu: czy cyrulicy
nienależący do cechu również byli brani pod uwagę? Wątpliwe, aby osoba sporządzająca rejestr sprawdzała także, czy wszyscy rzemieślnicy należeli do korporacji, czy też
nie (uwzględniono w nim przecież różne zawody). W przypadku domorosłych położnych zamieszkiwanie przedmieść nie było aż tak istotne. Co prawda, w kilku miastach
Rzeczpospolitej spotykane są miejskie akuszerki144, ale pozostałe niewiasty „sztuki babienia” raczej nie tworzyły organizacji na wzór rękodzielniczych cechów. Rozlokowanie cyrulików i akuszerek jest bardzo podobne: najwięcej z nich zamieszkuje ulice,
znaczna część — rejon rynku. Niewykluczone, że żony chirurgów pomagając im w ich
pracy, zdobywały też pewną wiedzę medyczną, którą mogły potem wykorzystać przy
odbieraniu porodów. Tak było w przypadku niejakiej Frantzowej, która za przeprowadzoną kurację domagała się od jednego z mieszczan warszawskich zapłaty w wysokości
100 zł. Sprawa trafiła przed sąd, gdzie kobieta musiała przedstawić świadectwo potwierdzające jej wiedzę w tej dziedzinie. Zamiast dyplomu okazała zaświadczenie od
panów Deponta145 i Nelsona146, że jej mąż był felczerem147, a ona zna się na defektach
kobiecych148. Poza tym babki bardzo często były również zielarkami i po pomoc do nich
zwracano się przy różnych dolegliwościach. Wierzono nawet, że takie kobiety posiadają magiczną moc.

C. Kuklo, Demografia Rzeczpospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009, s. 307.
Być może Jan Chrzciciel Feliks Dupont — edukację rozpoczął w Warszawie u jezuitów. Później
wyjechał za granicę, skąd powrócił w wieku 22 lat z tytułem doktora medycyny. Zob.: F. Giedroyć,
Źródła biograficzno–bibliograficzne…, s. 180.
146
Jan Nelson — w 1767 r. został rajcą i lekarzem królewskim. W 1777 r. wytoczył sprawę potomkom Makinich o zaległe honorarium za leczenie. Uważał, że należało mu się wynagrodzenie w wysokości 170 zł. Sprawa zakończyła się wygraną doktora. Zob.: F. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne…, s. 543–544.
147
Być może był to Jakub Frantz przybyły do Warszawy w 1786 r. Swoje usługi oferował on także na
łamach „Gazety Warszawskiej” z 29 lipca tegoż roku: […] nagniotki z nóg bez naymnieyszego bólu, lub
krwi wylania, w momencie wywabia, tak, iż zaraz tenże, bóty lub trzewiki, bez czucia boleści, obuć może.
(cyt. za: F. Giedroyć, Źródła biograficzno–bibliograficzne…, s. 220). Zapewnie nie był lekarzem, w najlepszym przypadku cyrulikiem.
148
Warszawa Ekonomiczne [dalej: WE] 876, k. 776.
144
145
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W omawianym raporcie z 1791 r. znajdowało się również miejsce dla aptekarzy,
którzy występowali zaledwie w czterech miastach: Poznaniu (5), Starym Rogoźnie (1),
Skwierzynie (3) oraz Piotrkowie (2). Aż 7 farmaceutów zamieszkiwało okolice rynku,
trzech — ulice, a tylko jeden przedmieście. Ze względu na rzadkie występowanie aptekarze nigdy nie stanowili odrębnego cechu. Łączeni byli zazwyczaj z innymi rzadkimi
zawodami i tworzyli cech mieszany bądź kupiecki149. Liczbę aptek w każdym mieście
określały królewskie przywileje, co miało ograniczyć konkurencję i każdemu aptekarzowi pozwolić na zarobek. Zastanawia jednak tak mała liczba aptek odnotowanych
w raportach miast i sposób, w jaki mieszczanie zaopatrywali się w lekarstwa. Także lekarze i cyrulicy często sami przygotowywali różne preparaty i apteka w takiej sytuacji
nie była potrzebna. Inną przyczyną takiego stanu rzeczy mógł być fakt, że w ówczesnych zakładach farmaceutycznych sprzedawano nie tylko lekarstwa, maści czy zioła,
ale także wódki, wina i inne wyroby alkoholowe oraz wosk. Handlowano więc niemalże wszystkim, co prowadziło do tego, że apteka stawała się normalnym punktem handlowym. Często też w różne lekarstwa i zioła zaopatrywano się u kramarzy. Miejscem,
gdzie można było je otrzymać były także apteki klasztorne, np. szarytek czy bonifratrów150. Szpitale aż do XVIII w. nie posiadały własnych zakładów farmaceutycznych.
W leki zaopatrywał je cyrulik przychodzący do lecznicy. Zdarzało się, że podpisywano
z nim umowę na zaopatrzenie szpitala w lekarstwa, tak jak to miało miejsce w szpitalu

L. Bartkowiak, Kształtowanie się aptekarstwa w Polsce (XIII–XX wiek): studium historiograficzne,
Poznań 2004, s. 136–149.
150
Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala: rozwój problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, Wrocław 1984, s. 111.
149
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św. Łazarza w Warszawie151. W 1789 r. instytucja ta jako pierwsza otrzymała od magistratu Warszawy zezwolenie na otwarcie apteki z prawem sprzedaży leków dla ludności
miasta. Jej administratorem był niejaki Kukumus152.
Z łatwością można zauważyć, że aptekarze zamieszkiwali przede wszystkim rynek.
Istnienie jednej czy dwóch aptek w mieście powodowało, że ich właściciele cieszyli się
dużym prestiżem. Dochody farmaceutów pozwalały im też na mieszkanie właśnie przy
rynku. Od aptekarzy wymagano umiejętności czytania i pisania, a wielu z nich sprawowało także miejskie urzędy, co również przyczyniało się do ich społecznego awansu153.
W raporcie tym padło ponadto pytanie o szpitale znajdujące się w miastach. Należy pamiętać, że jeszcze w XVIII w. zakłady te stanowiły po prostu przytułki dla starszych, chorych osób, którymi nie miał kto się zająć. Było to także miejsce schronienia
dla żebraków154. Wśród badanych miast w 37 występują szpitale. 19 z nich znajdowało
się w rejonie ulic, a aż 28 na przedmieściach. 5 instytucji nie ma podanej lokalizacji.
Ani jeden szpital nie był zlokalizowany przy rynku. Podobnie sytuacja przedstawiała się
w przypadku domów szpitalnych, które odnotowano tylko w 14 miastach. 6 z nich
znajduje się w centrum miasta, 8 na przedmieściach, a 4 — nie mają podanej konkretnej lokalizacji.
Widzimy zatem, że tego typu instytucji nie zakładano w pobliżu rynku, a zdecydowana większość z nich mieściła się na przedmieściach. Już w średniowieczu budynki
szpitalne znajdowały się poza miejskimi murami. Kierowano się wówczas względami
czysto praktycznymi: łatwiej było dowozić tam zaopatrzenie, zająć się hodowlą drobnej
trzody czy uprawą warzyw na potrzeby szpitala. Dostęp do wody również nie stanowił
tam problemu155. Poza miastem lokowane były szpitale dla trędowatych oraz chorych
wenerycznie. Jednak dopiero w XVIII w. zaczęto zdawać sobie sprawę z konieczności
zakładania szpitali poza murami miejskimi ze względów zdrowotnych156.
W tym miejscu należy przypomnieć, iż istnienie szpitala nie oznaczało obecności
w nim doktora. Wzywany był on tylko w wyjątkowych przypadkach i nie przebywał
tam na stałe. Zmianę przyniósł XVIII w., gdy lekarze przekonali się, że przebywanie
z podopiecznymi w przytułku daje im możliwość obserwacji, nauki i praktyki157. Do
szpitala wzywany mógł być nie tylko doktor, ale także cyrulik. Również gdy spojrzymy
na raporty miast, łatwo zauważymy, że nie wszędzie tam, gdzie istniała placówka szpitalna, był też lekarz. Na 37 miast, w których znajdował się szpital, tylko w 11 rezydował
też doktor. Zapewne wzywano tam do pomocy cyrulików. Potwierdza to materiał źródłowy: na 44 miasta ze szpitalem, odnotowano obecność w nich 35 cyrulików.
151
152
153
154
155
156
157

Ibidem, s. 111.
Spis aptekarzy, wyd. F. Giedroyć, Warszawa 1905, s. 50.
Ibidem, s. 163–167.
Z. Podgórska–Klawe, Od hospicjum do współczesnego szpitala…, s. 42.
Ibidem, s. 91–92.
Ibidem, s. 92–93.
Ibidem, s. 183.
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Zmiany w sytuacji szpitalnictwa miały dopiero przynieść powołane w 1775 r. Komisje nad szpitalami158. Do ich obowiązków należał nie tylko nadzór nad finansami przytułków, ale także założenie w każdym województwie tzw. szpitala generalnego, któremu podlegać miały placówki znajdujące się przy parafiach159. Ponadto konstytucja
powołująca owe komisje nakazywała, aby w każdym szpitalu znajdował się lekarz, felczer, a także akuszerka160. Dodatkowo, w przypadku epidemii, medycy zobowiązani byli
do objechania całego powiatu i do udzielania pomocy w czasach zarazy161. Zadania
Komisji były bardzo ważne i wymagały wiele pracy. Ustanowienie w każdym powiecie
szpitala i zapewnienie mu wykwalifikowanej kadry mogło stanowić poważny krok naprzód w zagwarantowaniu pomocy medycznej nie tylko mieszkańcom miast, ale także
chłopom. Niestety, Komisje te w 1780 r. zostały rozwiązane, a sprawy szpitali przekazano Komisjom Dobrego Porządku i Departamentowi Policji162. Sama działalność Komisji szpitalnych tak naprawdę nic jednak nie wniosła do stanu szpitalnictwa w Polsce.
W ciągu pięciu lat ich działalności nie przeprowadzono nawet lustracji dochodów
podległych im placówek. Przyczyn upadku Komisji szpitalnych upatruje się głównie
w ich słabej władzy wykonawczej i sądowniczej, co nie pozwoliło na egzekwowanie
zarządzeń na niższych szczeblach163. Komisje Dobrego Porządku również nie wprowadziły żadnych zmian w zakresie szpitalnictwa.
Większość miast nie odpowiedziała na pytania dotyczące osób wysłanych na studia
medyczne do Akademii Krakowskiej. Porównując dane przedstawione w poprzednim
rozdziale z informacjami z raportów można zadać sobie pytanie, czy miasta, które nie
posiadały personelu medycznego bardziej dbały o swych żaków. Najbardziej zainteresowane posiadaniem wykwalifikowanego medyka powinny być oczywiście te ośrodki,
które w ogóle nie dysponowały lekarzem. W takiej sytuacji były np. Sulmierzyce, które
miały tylko jednego cyrulika oraz dwie akuszerki164. Mimo to miasto nie wysłało do
Krakowa żadnego studenta165.

Volumina Legum, t. 8, s. 109–111. Powołano dwie komisje: jedną dla Korony, drugą dla Wielkiego Księstwa Litewskiego.
159
Ibidem, pkt 4 i 6 .
160
Pkt 12.
161
Pkt 14.
162
T. Srogosz, op. cit., s. 187.
163
Ibidem, s. 146.
164
AKP 233, k. 494.
165
ML VII/97, k. 118–119v.
158
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Miasto

Radomsko

Czersk

Latowicz

Osieck

Ciechanów

Ostrołęka

Sulmierzyce

Różan

Odolanów

Pyzdry

Razem

szpital

+

–

+

+

+

+

+

+

+

+

9

lekarz

–

–

–

+

+

+

–

–

+

–

4

cyrulik

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Miasto

Brześć

Garwolin

Poznań

Konin

Sulejów

Grabów

Nowogród

Płońsk

Piotrków

Kościany

–

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9

–

–

+

–

–

–

–

–

–

+

2

cyrulik

+

+

+

+

–

+

+

+

–

+

8

Miasto

Wschowa

Nowe
Rogoźno

Skwierzyna

Babimost

Kopanica

Obornik

Mosina

Piaseczno

Sochocin

Serock
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szpital

+

–

+

+

–

+

–

–

–

+

5

lekarz

+

–

–

–

–

–

–

–

–

–

1

cyrulik

+

+

+

+

–

+

–

+

–

–

6

Miasto

Kowal

Podgórze

Bolimów

Bielsk

Liw

Wyszogród

Ostrów

Maków

Warta

Ostrzeszów

szpital

+

–

–

–

+

+

+

–

–

+

5

lekarz

–

–

–

–

–

+

+

–

–

–

2

cyrulik

+

–

+

–

+

+

+

+

+

+

8

Miasto

Piotrków

Szadek

Mikstat

Brdów

Łomża

Stawiszyn

Chorzelec

Wieluń

Błonie

Stanisławów

szpital

+

+

–

–

–

+

–

+

+

–

5

lekarz

+

–

–

+

+

–

–

+

–

–

4

–

–

–

+

+

+

+

+

–

5

cyrulik
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Zestawienie 3. Występowanie szpitali i personelu medycznego w wybranych miastach królewskich koronnych w latach 1791–1792.

Ciechanów

Ostrołęka

Sulmierzyce

Różan

Odolanów

Sieradz

Środa

Śrem

Goszczyn

Pajęczno

szpital

+

+

+

+

+

+

+

+

+

10

Razem

Osieck
Koło

Pyzdry

Latowicz
Ktęcha

Czersk
Mszczonów

Radomsko
Brzeźnice

lekarz

–

–

–

–

–

–

–

–

–

0

cyrulik

–

+

–

+

+

+

+

–

+

6

Razem: Szpitali: 37;

Lekarzy: 11;

Cyrulików: 41

Obliczenia własne na podstawie: AKP pudło 86 karton 3, 232, 233.
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Podobnie było w przypadku Starego i Nowego Rogoźna, które razem ponosiły
koszty utrzymania przyszłego medyka. Żadne z nich nie posiadało wykwalifikowanego lekarza, a mimo to postanowiły nie wysyłać nikogo na naukę do Krakowa. Ponownie najlepiej wypadł tu Poznań, który mimo stosunkowo dużej liczby lekarzy
w mieście zdecydował się, zgodnie z uniwersałem, wysłać do Krakowa dwóch
uczniów. Niestety mimo chęci miejskich władz zapewnienia obywatelom odpowiedniej pomocy medycznej bywało, że wysłany student uciekał z Krakowa. Na te sytuacje magistraty nie miały bezpośredniego wpływu. Trudno zatem w tej sytuacji wskazać grupę miast, która bardziej zabiegała o edukację swego obywatela w Szkole
Lekarskiej.
Mimo iż niewiele miejscowości odpowiadało na pytanie dotyczące własnego ucznia
w Szkole Lekarskiej, w rubryce na to przeznaczonej możemy znaleźć ciekawe informacje dotyczące charakterystyki środowiska medycznego, zamieszczone tam przez osobę
spisującą tabelę. I tak, np. miasto Osieck, oprócz studenta w Akademii Krakowskiej,
posiadało felczera wyedukowanego w Warszawie166. Z kolei Garwolin informował, że
nie posiada żadnego doktora, ale wysłał już do Krakowa jednego studenta. W mieście
znajdował się też cyrulik, lecz niedoskonały inszego sprowadzić nie możemy167. Niezwykle
ciekawa jest informacja dotycząca tamtejszej akuszerki. Była to kobieta miejscowa,
która już od kilkunastu lat odbierała porody. Zgodnie z raportem nikt poza nią nie
zajmował się tą profesją. Kopanica z kolei nie posiadała ani lekarza, ani cyrulika168.
W zestawieniu widniały tu tylko dwie akuszerki. Razem z miastem Brojce wysłano
jednak na naukę medycyny jednego studenta. Swoją część sumy na jego utrzymanie
Kopanica uregulowała i chciała, aby żak kontynuował naukę169, mimo iż w Krakowie
przebywał on już 4 lata170. Natomiast Warta podała, że nie wysłała nikogo na studia
medyczne, gdyż nie było chętnych, a zmuszać magistrat nie chciał, gdyż niepewna byłaby nauki korzyść171. Co więcej tamtejsi mieszczanie korzystali wtedy także z usług sztabschirurga172 i felczera chorągwianego173 przy stacjonującym nieopodal wojsku174. Z poAKP 233, k. 520.
AKP 233, k. 378.
168
AKP pudło 86 karton 3, k. 21v–22.
169
Ibidem.
170
ML IX/19, k. 515.
171
AKP pudło 86 karton 3, k. 35.
172
Do jego obowiązków należał dozór nad felczerami w wojsku i bezpłatne leczenie chorych w lazarecie. Wymagano od niego bardzo dobrej znajomości anatomii, a przed objęciem swojej funkcji powinien pokazać zaświadczenie potwierdzające jego umiejętności. Zob.: F. Giedroyć, Służba zdrowia
w dawnym wojsku polskim, Warszawa 1927, s. 336.
173
Było to najniższe stanowisko personelu medycznego w wojsku. W mniejszych oddziałach bardzo często ludzie ci stanowili jedyną pomoc medyczną. Zajmowali się badaniem przyjmowanych
rekrutów, wystawiaaniem zaświadczeń o stanie zdrowia żołnierzy, a także goleniem oficerów.
Zob.: F. Giedroyć, Służba zdrowia w dawnym…, op. cit., s. 338, 341.
174
AKP pudło 86 karton 3, k. 35.
166
167
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mocy lekarza zatrudnionego w regimencie gwardii korzystali także mieszkańcy ziemi
sochaczewskiej. Był nim niejaki Józef Apfel, chirurg, który nie tylko iest dość wiadomym
i umiejętnym, ale też wielu praktykami przez wyprowadzenie w znaczney liczbie osób z rozmaitych chorób doświadczonym175. Obywatele i urzędnicy ziemi sochaczewskiej w liście
z 17 marca 1792 r. zwrócili się do KPON z prośbą o ustanowienie owego Apfla powiatowym lekarzem. On sam również zwracał się do tej instytucji o pozwolenie na praktykę, poprzedzaiącym nawet, ieżeliby potrzeba wymagała, examinem176. Niestety, nie wiemy,
jak dalej potoczyły się losy tego lekarza, gdyż odpowiedź Komisji się nie zachowała.
Przypadek ten potwierdza, że często ludność cywilna mogła korzystać także z pomocy
lekarzy wojskowych.
Zestawienie 4. Studenci medycyny, lekarze, cyrulicy i akuszerki
w wybranych miastach królewskich Korony w drugiej połowie
XVIII w.
Miasto

175
176

Uczeń

Lekarz

Cyrulik

Akuszerka

Babimost

+

–

+

+

Bielsk

+

–

–

+

Błonie

–

–

+

–

Ciechanów

+

+

+

+

Czersk

–

–

+

+

Garwolin

+

–

+

+

Goszczyn

–

–

–

–

Konin

+

–

+

+

Latowicz

+

–

+

+

Liw

+

–

+

+

Odolanów

+

+

+

+

Ostrołęka

+

+

+

+

Poznań

+

+

+

+

Pyzdry

+

–

+

+

Radomsko

+

–

+

+

Skwierzyna

+

–

+

+

Stanisławów

+

–

–

+

Wschowa

+

+

+

+

AKP pudło 87/2 karton 6, k. 21.
Ibidem, k. 20.
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Miasto

Uczeń

Lekarz

Cyrulik

Akuszerka

Wyszogród

+

+

+

+

Łomża

–

+

+

+

Kowal

+

–

+

+

Warta

–

–

+

+

Wieluń

+

+

+

+

Sulmierzyce

–

–

+

+

Stare Rogoźno

–

–

+

+

Nowe Rogoźno

–

–

+

+

Kopanica

+

–

–

+

Suma

19

8

23

24

Obliczenia własne na podstawie: AKP pudło 86 karton 3, 232, 233.

Mimo iż tylko niewiele miast pokusiło się opisując stan personelu medycznego,
obraz, jaki ukazuje się z tych wpisów oraz danych zawartych w tabeli nie odbiegał
znacznie od stanu innych ośrodków. Najbardziej poszkodowani byli oczywiście mieszkańcy małych miast, gdzie wykwalifikowanego personelu medycznego po prostu nie
było. Ponadto nie każdy mieszkaniec mógł pozwolić sobie na opłacenie fachowej pomocy medycznej. Niestety uniwersał dotyczący uczniów „sztuki lekarskiej”, który mógł
przynieść znaczną poprawę w tej kwestii, nie został zrealizowany.

V. KONTROLA PERSONELU MEDYCZNEGO
Początki kontrolowania personelu medycznego w Rzeczpospolitej wiążą się z powstaniem Wydziału Lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pochodzące z 1433 r. zarządzenie tego Wydziału mówiło, że w województwie krakowskim leczeniem mogą
zajmować się jedynie osoby, które uzyskały dyplom tejże uczelni. W 1511 r. zakazano
też praktykowania lekarzom, którzy ukończyli studia za granicą177. Dopiero w 1724 r.
formalnie wydano zgodę na świadczenie usług medycznych przez obcokrajowców: musieli oni jednak okazać swe dyplomy potwierdzające wykształcenie i prosić Akademię
o pozwolenie na wykonywanie zawodu. Także wtedy na wszelkich szarlatanów nałożono obowiązek posiadania zezwolenia na sprzedaż własnych specyfików178.
Kontrole nie omijały także aptek. Zygmunt Stary w 1523 r. wydał np. nakaz corocznych ich rewizji przez doktorów. Wkrótce także farmaceuci i ich zakłady zostały
177
178

F. Olszewski, Policya lekarska w dawnej Polsce, Warszawa 1881, s. 20.
Ibidem, s. 22.
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oddane pod dozór Akademii Krakowskiej. Jednak gdy Wydział Lekarski zaczął podupadać, aptekarze nie podporządkowywali się rozkazom uczelni i odmawiali jej prawa
do lustracji179.
Mimo wydawanych zarządzeń, mających na celu kontrolowanie różnego rodzaju
medyków, do połowy XVIII w. panowała w tym zakresie zupełna anarchia: właściwie
każdy, kto podawał się za lekarza, mógł leczyć na terenie całego kraju, nawet w stolicy180.
W zakresie obowiązków instytucji policyjnych z okresu stanisławowskiego znajdowała się również kuratela nad personelem medycznym. Działania na tym polu należały
przede wszystkim do KPON, która wydała ogólne zarządzenie dotyczące lekarzy, cyrulików, aptekarzy i akuszerek181.
Ważną rolę w tym okresie odgrywały także szkoły wyższe. Poza działaniami Uniwersytetu Jagiellońskiego, które zostaną przedstawione w dalszej części niniejszego
rozdziału, warto zwrócić uwagę na powołaną w 1768 r. Akademię Medyczną w Warszawie. Miała ona zapewnić ustanowienie, y osadzenie w całym Państwie Rzpltey zgodnych, y wyprobowanych do lekarstwa ludzi, pod zwierzchnością, y dozorem Akademii182.
Byłby to ośrodek nie tylko kształcący lekarzy, ale także zapewniający całemu krajowi
fachową pomoc medyczną. Co więcej, medycy ci mieli być utrzymywani z funduszów
Akademii i leczyć ubogich chorych za darmo183. Wyższa uczelnia medyczna w Warszawie mimo wielu projektów, a także ustaw, nie funkcjonowała.
Kolejne zarządzenia w sprawie kontroli medyków zawierała konstytucja powołująca komisje szpitalne. Problem ten został poruszony w 18 punkcie tejże ustawy184. Ustanowione przez nią Collegia odpowiedzialne były za zapewnienie szpitalom odpowiedniej opieki lekarza, felczera i aptekarza oraz powinny kontrolować kwalifikacje
medyków w całym województwie. Tym, którzy nie posiadali odpowiednich umiejętności, mogły zakazać praktyki, a gdyby to nie pomogło, zawiadomić o tym komisję. Cudzoziemscy lekarze byli również zobowiązani do stawienia się przed Collegium i leczyć
mogli tylko wówczas, gdy otrzymali odeń stosowne pozwolenie. Aptekarzy także nie
ominęła kontrola. W każdym szpitalu dozór nad apteką i jej właścicielem miał sprawować doktor, który także raz w roku winien przeprowadzać rewizję zakładów farmaceutycznych w swojej okolicy. Ten sam lekarz miał takż czuwać nad medykami w województwie, aby zamiast pomocy, szkody zdrowiu ludzkiemu nie czynili185. Z tekstu
konstytucji wynika, że przy każdym wojewódzkim szpitalu powinien znajdować się
medyk, który będzie kontrolował i rewidował personel medyczny. Miał on pełnić niejako funkcję lekarza wojewódzkiego, który czuwałby nie tylko nad szpitalem generalnym,
179
180
181
182
183
184
185

Ibidem, s. 69.
Ibidem, s. 21–22 .
Volumina Legum, t. 9, s. 279.
Ibidem, t. 7, s. 304.
Ibidem, s. 304–305.
Ibidem, t. 8, s. 111.
Ibidem, s. 111, pkt 17.
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ale także nad wszystkimi przedstawicielami lokalnego środowiska medycznego. Obecność takiego generalnego lekarza w każdym województwie mogłaby bez wątpienia pomóc w kontrolowaniu i karaniu wszelkich wędrownych uzdrowicieli, a także podnieść
jakość niesionej pomocy medycznej.
Bardzo długo kontrolą nie dawały się objąć akuszerki. Dopiero w 1780 r. przy Akademii Krakowskiej powstała katedra położnictwa pod kierownictwem Rafała Czerwiakowskiego186. Dzięki staraniom Jędrzeja Badurskiego krakowski magistrat nakazał wtedy wszystkim miejscowym kobietom odbierającym porody naukę w tejże szkole. Tylko
po uzyskaniu w niej dyplomu mogły one praktykować187.
W okresie stanisławowskim centralne organy administracyjne nie wydawały rozporządzeń, które miałyby na celu kontrolę personelu medycznego oraz ustanowienie porządku w tym zakresie na terenie całego kraju. Regulacje w tej dziedzinie wprowadzały
lokalne instytucje, czyli Komisje Dobrego Porządku, a od 1789 r. — powołane na ich
miejsce Komisje Porządkowe Cywilno–Wojskowe, które opracowywały rozporządzenia
dotyczące problemów występujących w danym województwie. Do Komisji Policji trafiały więc projekty obydwu instytucji. Warto przyjrzeć się, jak próbowano zapanować nad
personelem medycznym w Warszawie — największym mieście Rzeczpospolitej, gdzie
władzę sprawował marszałek wielki koronny.
Do przedstawienia sytuacji w stolicy posłużę się Projektem do ustanowienia porządku dla sprawuiących Professyą Lekarską w mieście Warszawie z 31 marca 1778 r. oraz
obwieszczeniem marszałka wielkiego litewskiego Władysława Gurowskiego z 27 lipca
1784 r. Przydatne będzie także rozporządzenie w sprawie aptek wydane przez marszałka wielkiego koronnego Michała Mniszcha 1 października 1783 r. Dwie pierwsze
ustawy w sposób dosyć dokładny przedstawiają sposób objęcia kontrolą personelu
medycznego w mieście oraz ustanowienie pewnej grupy lekarzy nadrzędnych w stosunku do pozostałych.
Projekt do ustanowienia porządku… otrzymała warszawska Komisja Boni Ordinis od
bezimiennego nadawcy. Stamtąd trafił on do Departamentu Policji, który zdecydował
się na przedstawienie go Radzie Nieustającej. Ostatecznej decyzji co do dalszych losów
Projektu… nie podjęto, za co należy winić przede wszystkim Departament Policji, który włożył zbyt mało starań w realizację ustawy188. Regulacją z 1778 r. chciano objąć całą
rzeszę medyków, a przede wszystkim zabronić praktyki tym, którzy przywłaszczają sobie
bezczelnie ozdobny tytuł Doktorów Medycyny y Chirurgii, nie postawszy nigdy w Szkołach
ani Akademiach189. Każdy lekarz, cyrulik, aptekarz, a także akuszer w ciągu trzech miesięcy od ukazania się tego obwieszczenia musiał pokazać Departamentowi Policji świadectwo lub dyplom uprawniający go do wykonywania zawodu. Po zarejestrowaniu
186
187
188
189

M. Zieleniewski, Notatki do historyi akuszeryi w Polsce, Warszawa 1862, s. 17–18.
Ibidem, s. 21.
T. Srogosz, op. cit., s. 224–227.
ML IX/21, k. 120.
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tych wszystkich zaświadczeń miał zostać wydrukowany spis uprzywilejowanych medyków, cyrulików i aptekarzy. Następnie Departament Policji, z zamieszczonych w wykazie lekarzy miał wybrać 9, z których 5 miało tworzyć pierwszą klasę doktorów, a pozostałych czterech — drugą klasę. Klasie pierwszej przewodził protomedyk generalny
sprawujący swoją funkcję przez rok. Do jego obowiązków należało kierowanie komisjami na egzaminach doktorskich oraz podpisywanie patentów dla cyrulików, położników i akuszerek. W razie jego nieobecności lub nagłej śmierci funkcję miał przejąć
pierwszy z konsyliarzy. Doktorzy pierwszej klasy stali na czele zgromadzenia wszystkich
lekarzy, aptekarzy i cyrulików, wydawali opinie lekarskie w sprawie nagłych śmierci,
poronień i rozwodów. Ich powinnością była także wizytacja szpitali i aptek. Szczególnie uważać mieli na położników i akuszerki, którzy wykonywali swój zawód bez odpowiedniego pozwolenia.
Cyrulicy i aptekarze również zostali podzieleni na dwie klasy. Do pierwszej należeli ci, którzy otrzymali potwierdzenie swoich dyplomów, zaś do drugiej te osoby, które
dopiero w wyniku kontroli dostały patent. Rewizja aptek miała odbywać się na podstawie prawa wydanego jeszcze przez Zygmunta I w 1523 r. Pierwsza klasa doktorów zobowiązana była raz do roku do przeprowadzenia niezapowiedzianej lustracji aptek:
ilości i jakości zgromadzonych tam lekarstw, ziół, korzeni itp. oraz cen sprzedawanych
produktów. Podobna kontrola dotyczyła również sklepów sprzedających tabaki i wina,
ażeby zapobiedz wszelkiey alteracji onych, zdrowiu Obywatelów szkodliwey190. Apteki miały realizować tylko te recepty, które podpisane zostały przez aprobowanego lekarza lub
cyrulika. Na recepcie poza podpisem wystawiającej ją osoby, musiała widnieć także
data jej wystawienia oraz dane chorego, dla którego była przeznaczona. Dentyści, okuliści i inni przekupniowie cudownych essencyi mogli oferować swoje usługi tylko wówczas, gdy pomyślnie zdali egzaminy u doktorów pierwszej klasy. Każdy obcy medyk,
który chciałby praktykować w Warszawie musiał pokazać swój dyplom protomedykowi. Pierwsza klasa doktorów miała posiadać także kasę, do której wpływały pieniądze
z zasądzonych kar oraz wydanych patentów. Fundusze te można było przeznaczyć np.
na drukowanie taks i innych obwieszczeń oraz na utrzymanie protomedyka. Doktorzy
pierwszej klasy zostali w zamian zobowiązani do ułożenia taksy na wizyty y operacye
Doktorów, Cyrulików, Położników, Babiących Kobiet, y krwi puszczanie191. Być może miało to zapobiec wybieraniu przez ludność medyków oferujących swe usługi za niższą
cenę, a co za tym idzie — gorszej jakości. Każdy, kto nie posiadał patentu, a chciałby
praktykować, musiał zdać egzamin u doktorów pierwszej klasy.
Kolejna ustawa dotycząca personelu medycznego w Warszawie została wydana
27 lipca 1784 r. przez Władysława Gurowskiego. W ciągu dwóch tygodni od jej uchwalenia każdy, kto zajmował się leczeniem musiał zgłosić się do Jurysdykcji Marszałkowskiej i podać swoje imię i nazwisko. Uformowana w ten sposób lista miała zostać
190
191

ML IX/21, k. 128.
Ibidem, k. 130.
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przedstawiona komisji egzaminacyjnej. Z wszystkich osób, które pozytywnie przeszłyby
egzamin, ułożony winien zostać spis uprawnionych do wykonywania profesji. Każdy,
kto zechciałby praktykować musiałby poddać się egzaminowi w jednej z dwóch Akademii: Krakowskiej lub Wileńskiej. Przepis ten dotyczył zarówno przybyszów z innych
miast, jak i obcokrajowców. Po uzyskaniu dyplomu zostaliby oni umieszczeni w Regestrze Doktorów. Wszyscy nadworni medycy nie musieli poddawać się egzaminowi, ale
jeśli chcieliby leczyć poza dworem, wówczas ich wiedza i umiejętności również zostałyby sprawdzone. Cyrulicy należący do cechu także podlegali kontroli doktora i to on
określał, jakimi schorzeniami mogli się zajmować. Obowiązek zgłoszenia się do Jurysdykcji Marszałkowskiej mieli również farmaceuci, z których tak jak w przypadku lekarzy zostałby ułożony wykaz osób uprawnionych do sprzedawania lekarstw. Co pół roku
miały odbywać się rewizje aptek. Wykrycie nieprawidłowości dopiero za drugim razem
mogło być ukarane jej zamknięciem. Każdy aptekarz otwierający nowy zakład musiał
poddać się egzaminowi. Nie zapomniano o akuszerkach, które także podlegały sprawdzianowi umiejętności. Z otrzymanym zaświadczeniem o zdatności do wykonywania
tej profesji musiały się one udać do Jurysdykcji Marszałkowskiej, gdzie zostałyby wpisane do wykazu.
Mimo iż obydwie ustawy miały na celu kontrolę środowiska medycznego, robiły
to w odmienny sposób. Projekt z 1778 r. każdą z grup dzielił na dwie klasy, ale tylko
lekarze pierwszej z nich mieli duży zakres władzy nad pozostałymi medykami w mieście. Przewodniczył im protomedyk, ale razem tworzyć mieli urząd z własną pieczęcią,
widniejącą na wszystkich wydawanych przez nich dokumentach. W Projekcie… znajduje się nawet opis jej wyglądu: Minerwa z dwiema księgami otwartemi w ręku y Biret
Doktorski na głowie, w około napis takowy: Protomedicus Generalis Varsaviensis eiusque
Consiliarii192. Na tej podstawie można sądzić, że dążono do powołania urzędu zajmującego się kontrolowaniem środowiska medycznego i wydawaniem zaświadczeń lekarskich. Według ustawy z 1784 r. główną rolę miała odgrywać grupa lekarzy wyznaczonych przez Jurysdykcję do przeprowadzenia egzaminów. W treści uchwały podane
zostały ich nazwiska: Jan Baptysta Bekler193, Jan Chrzciciel Czempiński194, Okonor195,

ML IX/21, k. 131.
Jan Boeckler — sprowadzony ze Strasburga. Był lekarzem nadwornym Stanisława Augusta,
a następnie cara Aleksandra I. Zajmował się popularyzowaniem szczepień przeciwko ospie.
Zob. S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich…, s. 39.
194
Jan Chrzciciel Czempiński (1721–1786); jeden z najlepszych lekarzy warszawskich. W 1784 r.
został wybrany na członka egzaminacyjnej komisji lekarskiej. Zob. S. Kośmiński, Słownik lekarzów
polskich…, s. 79.
195
W artykule M. Haneckiego Środowisko medyczne w czasach stanisławowskich, Archiwum Historii
Medycyny [dalej: AHM] 1973, t. 36, z. 4, s. 276 występuje O`Connor jako lekarz na dworze prymasa Michała Poniatowskiego. F. Giedroyć podaje, że był on Irlandczykiem. Zob. F. Giedroyć, Źródła
biograficzno–bibliograficzne…, s. 562.
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Jan Chrzciciel Rewel196, Karol Zanelli197, Walenty Gagatkiewicz198, Paweł Czempiński199. Gdyby któryś z wyżej wymienionych lekarzy nie chciał sprawować tej funkcji,
na jego miejsce Jurysdykcja Marszałkowska wybierała następnego doktora. Uprawnienia zarówno pierwszej klasy doktorów, jak i lekarzy–egzaminatorów były podobne,
jednakże ci drudzy nie posiadali cech urzędu, jak to miało miejsce w przypadku doktorów pierwszej klasy.
Działalność komisji lekarzy jest w literaturze kwestionowana, jak i sam fakt obowiązywania wydanego obwieszczenia200. W materiałach źródłowych można znaleźć jedynie
pojedyncze wzmianki o zaświadczeniach wydawanych dla aptekarzy lub wędrownych
sprzedawców tajemniczych medykamentów. Sam Gagatkiewicz i Czempiński już
w 1778 r. wydali świadectwo dla warszawskiego aptekarza Karola Zeüschnera201, na
podstawie którego farmaceuta ten otrzymał od marszałka wielkiego koronnego pozwolenie na prowadzenie apteki w Warszawie przy ulicy Elektoralnej. Tym samym aptekarz
ten został zobowiązany do wypełniania wszystkich zarządzeń jurysdykcji marszałkowskiej w sprawie zakładów farmaceutycznych. Natomiast 2 października 1783 r. ci sami
lekarze wydali oświadczenie dotyczące Jana Konrada Burcharda, w którym uznali go za
człowieka posiadaiącego przyzwoitą stanowi Aptekarza dobrego umieiętność y pilność202.
W 1784 r. dokonali też rewizji jego zakładu. W sprawozdaniu z jej przeprowadzenia
napisali, że zostali wyznaczeni do egzaminowania apteki Jana Konrada Burcharda203. Po dokonanych oględzinach wydali świadectwo, że [lekarstwa] są dobrze konserwowane y preparowane a przeto zgodne do przedawania ku pomocy zdrowia ludzkiego, aby tylko iednakowym staraniem y pilnością utrzymywane były204.
Trudno na podstawie tych kilku wzmianek stwierdzić, czy powołany zespół medyków sprawował kontrolę nad pozostałym personelem medycznym w Warszawie.

Józef Maria Revelli — słynny lekarz warszawski z czasów Stanisława Augusta. Zob. S. Kośmiński,
Słownik lekarzów polskich…, s. 416.
197
Karol Zanelli — pochodził z Modeny, był nadwornym lekarzem księcia Pawła Sanguszki, marszałka Wlk. Ks. Litewskiego. Zob. S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich…, s. 569–570.
198
Walenty Gagatkiewicz (1750–1805); urodził się w Warszawie, gdzie też zdobył podstawowe wykształcenie. Następnie pracował w aptece. Za namową doktora Józefa Filipeckiego udał się do Paryża na studia medyczne, skąd powrócił w 1770 r. W 1784 r. został nadwornym lekarzem Stanisława
Augusta. Przyczynił się do założenia szkoły chirurgicznej w Warszawie w 1789 r. Zob. S. Kośmiński,
Słownik lekarzów polskich…, s. 129.
199
Paweł Czempiński — studia medyczne ukończył w Wiedniu w 1778 r., lekarz nadworny Stanisława Augusta. Członek komitetu do Ksiąg Elementarnych. Zob. S. Kośmiński, Słownik lekarzów polskich…, s. 80.
200
T. Srogosz, op. cit., s. 236.
201
E. Świeżawski, K. Wenda, Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce…, s. 67–68.
202
WE 857, k. 44.
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Ibidem, k. 46.
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Ibidem.
196

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 355

11.12.2014 15:27

356

Joanna Kowalska

Informacje zawarte w źródłach dotyczyły tylko aptekarzy, a powołane kolegium miało
ponadto sprawować pieczę nad lekarzami i akuszerkami.
W obydwu ustawach wydanych dla Warszawy dużo uwagi poświęcono aptekarzom.
Przede wszystkim chciano regularnie dokonywać rewizji aptek, przynajmniej raz na rok,
a ustawa z 1784 r. — nawet dwukrotnie w ciągu roku. Kontroli podlegała jakość sprzedawanych produktów oraz ich cena. Projekt z 1778 r. wprowadzał taksę nie tylko na
lekarstwa, ale na wszystkie usługi medyczne. Obwieszczenie Mniszcha z 1783 r. w sprawie aptek w zasadzie nie różniło się od ustawy z 1778 r., a rozporządzenie marszałka
Gurowskiego z 1784 r. także powtarzało wcześniejsze zarządzenia. Trudno też stwierdzić, czy Jurysdykcja Marszałkowska sprawowała kontrolę nad cenami lekarstw. Wątpliwości w tej kwestii budzi pismo Departamentu Wojskowego z 13 października 1785 r.
skierowane do Jurysdykcji Marszałkowskiej, aby mocą swojego urzędu dokonała ona
kontroli cen w aptekach i ujednoliciła je, nie tylko dla potrzeb wojska, ale również dla
wygody publicznej205.
Dziwić mogą natomiast postanowienia dotyczące cyrulików. Obydwie ustawy poważnie ingerowały w życie ich cechu i poddawały kontroli wszystkich chirurgów, mimo
iż tworzyli oni korporację z własnymi przepisami określającymi staż nauki i sposoby
egzaminowania terminatorów. Każdego z nich postanowiono sprawdzić i wydać mu
zaświadczenie określające, które zabiegi może on wykonywać. Prawdopodobnie chęć
kontrolowania cechów cyrulików związana była z ówczesną antycechową polityką, dążącą do zlikwidowania tych organizacji. Przeciwnicy istnienia korporacji twierdzili, że
ograniczały one wolną konkurencję, co prowadziło do obniżenia poziomu świadczonych przez nie usług. Twierdzono również, że same stosunki w zgromadzeniach wymagają kontroli, gdyż wszystkie ich zyski przejmują starsi cechowi, wyzyskując młodszych
pracowników. Nie zgadzano się także z urządzaniem za cechowe składki różnorakich
poczęstunków suto zakrapianych alkoholem. Ograniczaniem samodzielności cechów
zajęły się głównie Komisje Boni Ordinis, ale sprawa ta wielokrotnie pojawiała się także
na sejmach206. Ostatecznie do ich likwidacji jednak nie doszło, a KPON ograniczyła
się do obrony rzemieślników pozacechowych, nie naruszając przy tym statusu konfraterni207. Prawdopodobnie tylko raz KPON interweniowała w sprawach cechu cyruliczego w Warszawie. Na wniosek tegoż zgromadzenia zakazała ona praktykowania niejakiemu Baranieckiemu, który nie posiadał odpowiedniego wykształcenia208. Sam
poszkodowany prosił natomiast Komisję o prawo do świadczenia usługi golenia, co
najwidoczniej nie spodobało się cyrulikom. KPON uznała, że golenie nie iest żadną
nauką chirurgiczną ani anatomiczną, i pozwoliła Baranieckiemu na wykonywanie tej
WE 861, k. 64.
J. Michalski, Zagadnienie polityki antycechowej w czasach Stanisława Augusta, „Przegląd Historyczny”, t.  45, 1954, z. 4, s. 635–651.
207
A. Zahorski, op. cit., s. 163–164.
208
AKP 152, k. 352.
205
206

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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 356

11.12.2014 15:27

Personel medyczny miast królewskich Rzeczpospolitej w latach 1773–1792

357

usługi, z warunkiem aby żadnych kuracji tak wewnętrznych iako y zewnętrznych podejmować y praktykować nie ważył się209.
Na podstawie zapisów dotyczących warszawskiego cechu cyrulików trudno jednoznacznie stwierdzić, czy dążono do jego likwidacji. Mimo to chęć kontrolowania całego środowiska medycznego wymuszała przynajmniej ograniczenie przywilejów brackich i poddanie chirurgów takim samym procedurom co i innych medyków.
Komisja Policji do zadań specjalnych powoływała deputacje złożone z komisarzy.
Ze swojej działalności składały one raporty. Ich funkcjonowanie kończyło się wraz
z wypełnieniem powierzonego im zadania210. 17 października 1791 r. KPON powołał
właśnie taką specjalną deputację do zaradzenia zdrowiu ludzkiemu211. Wyznaczyła ona
Marcina Badeniego212 i Józefa Wybickiego213 na komisarzy, którzy razem z warszawskimi lekarzami mieli ułożyć srodki do zapobieżenia chorobom szerzącym się y zaraźliwym
[…] do prędkiego y skutecznego leczenia214. Ich działalność została początkowo ograniczona tylko do Warszawy, ale rozwiązania, które tam wprowadzili byłyby następnie
wdrażane w miastach wydziałowych, a na samym końcu obejmowały także mniejsze
ośrodki. Trzeci obowiązek deputacji to nayściśleysze układy względem lekarzy y lekarstw,
chirurgów, cyrulików, aptekarzów, aptek, tudzież sztuki babienia wchodzić y stanowić będzie215. Działalność deputacji miała również na celu zaprowadzenie ogólnego porządku
w środowisku medycznym. Niestety, o jej działalności w aktach KPON nie znajdujemy
żadnych informacji216. Zapewne deputacja ta nigdy nie funkcjonowała.
Tak problem kontroli nad medykami przedstawiał się w Warszawie. To najludniejsze wówczas miasto przyciągało do siebie całe rzesze ludzi, w tym na pewno różnego
rodzaju medyków. Dbanie o stolicę należało do obowiązków marszałka, który poza tym
nie zajmował się innymi ośrodkami. Komisje Cywilno–Wojskowe miały natomiast pod
swoim zarządem całe województwo, w którym było kilkanaście miast i z pewnością wydanie osobnej ustawy dla każdego z nich znacznie przekraczało ich możliwości. O stanie personelu medycznego może świadczyć lustracja Warszawy z 1796 r., w której
uwzględniono również liczbę i rodzaj personelu medycznego. W punkcie 44 owego
spisu podano, że względem Doktorów, Akuszerów i Akuszerek żadnego urządzenia
Ibidem.
Akta Komisji Policji Obojga Narodów i Komisji Policji Koronnej (1791–1794), oprac. J. Jankowska,
Warszawa 1949, s. 9.
211
AKP 208, k. 213–215.
212
Marcin Badeni (†1824) — w 1775 r. był komisarzem spisującym dobra zakonu jezuitów, później
przebywał u boku Stanisława Małachowskiego. W 1791 r. został wybrany do Komisji Policji Obojga
Narodów. Zob. PSB, t. 1, s. 207–208.
213
Dotychczas literatura pomijała dorobek Józefa Wybickiego z czasu Sejmu Czteroletniego. O jego
działalności w tym okresie napisał m.in. A. Zahorski, op. cit., s. 116–117.
214
AKP 208, k. 213–215.
215
Ibidem.
216
Także A. Zahorski, op. cit., s. 200.
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rządowego nie ma217, a na 55 akuszerek tylko dwie lub trzy uczyły się fachu, reszta zaś
posługiwała się zdobytym wcześniej doświadczeniem218. O cyrulikach zanotowano, że
posiadali swoje zgromadzenie, a dopiero teraz staraniem Gagatkiewicza i Bergonzoniego została utworzona dla nich szkoła219. Natomiast apteki nie podlegały żadnemu nadzorowi poza opieką swoich właścicieli220. Powyższe informacje mogą stanowić dowód
na to, że warszawski personel medyczny nie był objęty żadną kontrolą.
W Warszawie bardzo silnie akcentowano ideę powołania lekarza generalnego.
Również w działalności instytucji lokalnych możemy dostrzec działania zmierzające
w tym kierunku. Komisje Boni Ordinis w Lublinie i Poznaniu zobowiązały lekarzy do
przedstawienia dokumentów potwierdzających ich wykształcenie medyczne221. Komisja Porządkowa Cywilno–Wojskowa województwa i powiatów sandomierskiego i wiślickiego w 1791 r. przesłała do KPON wypis ze swoich raportów222. Na samym początku sprawozdania zamieściła ona „Projekt o doktorach”, w którym przedstawiała
sytuację w województwie: na prawie 85 tys. jego mieszkańców nie było żadnego doktora, prócz lada iakich cyrulików223. Ludność leczyła się u Żydów, którzy nie posiadali
odpowiednich umiejętności i zamiast pomagać — szkodzili. Jednak największym problemem było stacjonujące tam wojsko oraz duża liczba bezżennych obywateli. Swoboda obyczajowa przedstawicieli obydwu tych grup doprowadziła do szerzenia się chorób
wenerycznych, w wyniku których wielu mężczyzn stało się bezpłodnych, a przychodzące na świat potomstwo było chorowite i słabe. Aby rozwiązać problem braku personelu medycznego, Komisja Cywilno–Wojskowa proponowała powołanie powiatowych
lekarzy i cyrulików opłacanych z jej funduszy. Ich obowiązkiem byłoby ubogich włościan
zdrowia przestrzegać, a wyśledzaiąc weneryczne choroby one nayprzyzwoitszymi leczyć sposobami224. Projekt ten był jednak mocno niedopracowany: nie mówił o tym, ilu medyków należałoby powołać i gdzie mieliby oni urzędować. Nie zostało podane również ich
wynagrodzenie.
W przeciwieństwie do Komisji powiatów sandomierskiego i wiślickiego Komisja
województwa kaliskiego przedstawiła KPON konkretną kandydaturę na lekarza wojewódzkiego. Był nim Józef Sobiemański, który studiował w Akademii Krakowskiej. Zdał
on także egzamin u warszawskich medyków potwierdzający jego umiejętności i wiedzę.

WE 1430, k. 43v.
Ibidem, k. 44v.
219
Ibidem, k. 44.
220
Ibidem, k. 45v.
221
T. Srogosz, op. cit., s. 247; J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 1, Poznań 1838, s. 318.
222
ML VII/171, k. 412–415.
223
Ibidem, k. 414v.
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Ibidem, k. 415.
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KPON przychyliła się do prośby Komisji Cywilno–Wojskowej kaliskiej i wyznaczyła
Sobiemańskiego lekarzem w tymże województwie225.
Mniej szczęścia miała Komisja powiatu owruckiego. Mieszkańcy tegoż powiatu
sprowadzili niejakiego Jana Gottliebsona, chirurgo–medyka z Akademii Berlińskiej.
Określony on został jako znakomity lekarz, prowadzący również aptekę. Komisja prosiła zatem KPON o wyznaczenie dla niego specjalnego funduszu i ustanowienie go
lekarzem powiatowym. Komisja Policji tym razem odwlekała decyzję i kazała czekać
Komisji Cywilno–Wojskowej aż do momentu, gdy przystąpi ona do urządzenia Lekarzów y aptek w całym kraju226.
Obydwa przedstawione powyżej przypadki są bardzo podobne, a decyzje KPON
zupełnie różne. Gottliebson nie został medykiem powiatowym mimo prośby Komisji
Cywilno–Wojskowej, zaś dla Sobiemańskiego decyzja była pozytywna. Według T. Srogosza KPON wstrzymywała się od decyzji w zakresie powoływania medyków powiatowych aż do wiosny 1792 r.227 Jako przykład podaje on właśnie przypadek Gottliebsona
oraz wspominanego już Narbutowicza. Obydwie rezolucje w sprawie tych lekarzy
KPON wydała odpowiednio w lutym i styczniu 1792 r. Decyzja w sprawie Sobiemańskiego została podjęta w czerwcu 1792 r., czyli już wówczas, kiedy Komisja coraz częściej pozytywnie rozpatrywała wnioski Komisji Cywilno–Wojskowych w sprawie lekarzy powiatowych. Powody zmian w postępowaniu KPON Srogosz upatruje w zbliżającej
się wojnie, co mogło doprowadzić do pogorszenia się stanu zdrowotnego mieszkańców
kraju. Trudno jednak ograniczyć to tylko do wojny. Inicjatywa za każdym razem wychodziła przecież od administracji lokalnej, która sama przedstawiała kandydatury na
stanowiska lekarzy powiatowych. Nie można wykluczyć, że lekarze ci posiadali duże
zaufanie danej społeczności, a komisje chciały w jakiś sposób uregulować ich sytuację.
W konstytucji powołującej KPON znajdował się zapis, że instytucja ta wyda regulacje
dotyczące personelu medycznego razem z komisją edukacyjną. Skoro po niemalże roku
KPON nie ogłosiła żadnej ogólnokrajowej ustawy, być może Komisje Cywilno–Wojskowe same postanowiły zająć się tym problemem. Zapewne nawet gdyby KPON wydała rozporządzenie w tej sprawie, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że wybór lekarzy i tak należałby do lokalnej administracji. Z drugiej jednak strony brak ustawy ze
strony centralnego organu powodował nieuregulowanie takich kwestii jak liczba lekarzy w powiecie, ich wynagrodzenie czy kontrolowanie wędrownych „uzdrowicieli”. Pominięto także akuszerki, aptekarzy oraz cechy cyrulickie, które nadal istniały. Poza tym
w aktach KPON znajdujemy prośby tylko kilku Komisji Cywilno–Wojskowych o ustanowienie powiatowego lekarza. Co z tymi, które nie wysłały do Komisji takiej prośby?
Nie ma wątpliwości, że odgórne ustalenia w tej sprawie z pewnością ujednoliciłyby

225
226
227

AKP 152, k. 501.
Ibidem, k. 321.
T. Srogosz, op. cit., s. 354.
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pozycję powiatowego lekarza, a także wprowadziły regulacje dotyczące pozostałej części personelu medycznego.
Tylko w ustawie z 1784 r. poruszono problem lekarzy nadwornych. Już w XVII w.
wśród magnaterii istniał zwyczaj utrzymywania co najmniej jednego medyka.
W XVIII w. w tej dziedzinie przodowali Radziwiłłowie, którzy na swoim dworze zatrudniali kilkunastu lekarzy, niekoniecznie z wykształceniem akademickim228. Jak podaje M. Hanecki w całym kraju takich lekarzy na dworach magnackich było około
100, zaś samych medyków królewskich i nadwornych — 97, z czego aż 50% praktykowało w Warszawie229. Z zatrudnianymi przez siebie medykami magnaci podpisywali
kontrakty, w których określano ich obowiązki oraz wynagrodzenie. Z umowy zawartej
między Izabelą z Czartoryskich Lubomirską a chirurgiem Szulcem z 1 lipca 1795 r. dowiadujemy się np., że za 1000 zł pol. zobowiązany był on poddanych księżnej we wszystkich chorobach bezpłatnie kurować, i nie tylko medycynę dawać, ale i pilność oraz najlepszy
dozór, około ich zdrowia zachować230. Co ciekawe, Szulc mógł też opuścić dobra Lubomirskiej, jeśli poddani […] w Słabościach swoich niebyli opuszczani, i wyjeżdżając, aby się
Zwierzchności Ekonomicznej opowiedział dokąd jedzie231. Mimo zawartej umowy oraz wysokiej pensji (mieszkanie i opał otrzymywał dodatkowo) Szulc mógł jeszcze dorobić,
oferując swe usługi każdemu chętnemu. Tak czynił np. niejaki Prevost związany z dworem księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej, wojewodziny bracławskiej. W ogłoszeniu zamieszczonym w „Gazecie Warszawskiej” obiecywał on pomóc każdemu, kto się
do niego zgłosi232. Prevost był uczniem i siostrzeńcem niejakiego Bourdoeta, cyrulika
i dentysty króla francuskiego. Pozwala to przypuszczać, że sam Prevost nie studiował
medycyny na uniwersytecie. Nie można też być pewnym jego pokrewieństwa z owym
medykiem francuskim ani tego, że ów medyk w ogóle istniał. Nic więc dziwnego, że
władze Warszawy postanowiły objąć kontrolą także lekarzy nadwornych. Oczywiście,
ani Departament Policji, ani KPON nie mogły ingerować w sprawy miast prywatnych, a tym samym kontrolować pracujących tam medyków. Jednak Prevosta czy
Szulca, którzy udzielaliby pomocy medycznej mieszkańcom Warszawy, mogli już poddać egzaminowi.
Kontrola nad cechami cyrulickimi miała miejsce nie tylko w Warszawie. W Poznaniu Komisja Dobrego Porządku wydała dla tamtejszego zgromadzenia ustawę, która
K. Stojek–Sawicka, Rola i miejsce lekarzy w życiu elit politycznych Rzeczpospolitej w epoce staropolskiej, w: Relacje lekarz – pacjent w aspekcie społecznym, historycznym i kulturowym, pod red. B. Płonki–
Syroki, Wrocław 2005, s. 116–132.
229
M. Hanecki, Środowisko medyczne w czasach stanisławowskich, Archiwum Historii Medycyny,
t. 36, 1973, z. 4, s. 265–279.
230
Z. Kossakowska, B. Majewska–Maszkowska, Umowy Izabelli Lubomirskiej z lekarzami, zawarte na
przełomie XVIII i XIX w., Archiwum Historii Medycyny, 1962, z. 1, s. 74–75.
231
Ibidem, s. 75.
232
F. Giedroyć, Początki reklamy lekarskiej w Polsce, Krytyka Lekarska, 1898, nr 10, s. 299. Ogłoszenie z 9 kwietnia 1772 r.
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składała się z 39 punktów. Nakazywała ona m.in., aby ci, którzy chcą należeć do cechu
zdali dodatkowy egzamin u lekarza. Do tej pory to władze bractwa same decydowały
o tym, kto miał zostać przyjęty do ich korporacji233.
Potrzeby zmian w zakresie farmacji dostrzegały również lokalne organy administracyjne. W Krakowie aptekami zajęła się Komisja Boni Ordinis, a potem także Jędrzej
Badurski. Ordynacja dla Krakowa z 1778 r. podała, że w mieście znajdowało się 5 aptek i liczbę tę zatwierdziła. Gdyby zaś któryś z sukcesorów zrezygnował z prowadzenia
apteki, wówczas ich liczba mogła spaść do trzech. Rewizję zakładów opierano na statutach Zygmunta Starego. Aptekarze mogli realizować tylko recepty doktorów aprobowanych lub nadwornych medyków i felczerów pańskich były przyjmowane. Ordynacja poruszyła też problem aptek przyklasztornych: dla swoich potrzeb zgromadzenia mogły je
utrzymywać, ale nie powinny sprzedawać lekarstw obcym medykom. W 1778 r. na
wniosek Kołłątaja Akademia Krakowska przeprowadziła kontrolę tamtejszych zakładów farmaceutycznych. Do tego zadania oddelegowany został Badurski z doktorem
Luce234 oraz z Piotrem Szasterem, krakowskim aptekarzem235. Przeprowadzona kontrola zaowocowała wydaniem Rozrządzenia aptek z zlecenia Prześwietney Kommissyi Edukacyjney dnia 17 miesiąca Października roku 1778 w Krakowie uczynione przez Andrzeja
Badurskiego. Mimo iż był to tylko projekt, warto mu się przyjrzeć, by zobaczyć, jakie
problemy występowały w krakowskich aptekach oraz jak chciano im zaradzić. Przede
wszystkim Badurski postulował powołanie Collegium Pharmaceuticum, które winno
czuwać nad wszystkimi aptekami w mieście: ustalać ceny, wyzwalać uczniów aptekarskich, walczyć z przeszkodnikami. Każdy zakład powinien posiadać wykaz lekarzy i felczerów, którym można było sprzedawać leki. Sami farmaceuci natomiast nie mogli
wydawać lekarstw poza lekami lekkimi (zioła itp.). Raz do roku należało przeprowadzić
kontrolę aptek w mieście, których liczba powinna ulec zmniejszeniu z 10 zakładów do
czterech. Szczególne zagrożenie dla ludności Badurski widział w działalności włóczęgów i olejkarzy, którzy bardzo często sprzedawali medykamenty niewiadomego pochodzenia. Według tego lekarza także apteki klasztorne powinny zostać zamknięte, gdyż
wydawały one leki medykom nieposiadającym dyplomu i przyczyniały się do upadku
aptek świeckich. Taka sytuacja miała miejsce także w Poznaniu. Już w 1648 r. biskup
poznański Andrzej Szołdrski na wniosek miejscowych aptekarzy wydał dekret zabraniający aptece jezuickiej wydawania lekarstw poza mury zgromadzenia. Nakaz ten
J. Łukaszewicz, Obraz historyczno–statystyczny miasta Poznania w dawniejszych czasach, t. 1, Poznań 1838, s. 384.
234
Jan Nepomucen Lucy (zm. 1786) — Czech, który prawdopodobnie nie odbył studiów medycznych. Związany był z rzeszowskim klasztorem pijarów, dzięki którym podszedł do egzaminu w Krakowie na profesora medycyny w 1767 r. Trzy lata później rozpoczął starania o przyjęcie na tamtejszy
Wydział Lekarski. Za wstawiennictwem Badurskiego prowadził wykłady z botaniki lekarskiej. W latach 1775–1780 pełnił kilkakrotnie funkcję dziekana, pomagał przy wizytacji aptek. Od 1785 r.
otrzymywał stałą emeryturę. Zob.: PSB, t. 18, s. 86–87.
235
W. Szumowski, Krakowska Szkoła Lekarska…, s. 7.
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powtórzony został w 1720 r.236 Po kasacie jezuitów na ziemiach polskich Komisja Edukacji Narodowej utworzyła na ich miejscu Szkołę Wydziałową. Komisja Boni Ordinis
nakazała wówczas, aby apteka znajdująca się w Szkole służyła tylko i wyłącznie jej potrzebom237. Wspominana już Komisja województwa sandomierskiego na początku
swojego raportu zakazywała sprzedawania leków osobom, które nie pokazały Komisji
Cywilno–Wojskowym dyplomu z Akademii Krakowskiej lub innej zagranicznej wyższej
szkoły potwierdzającego pozwolenie na praktykę238. Również w Poznaniu Komisja Dobrego Porządku uregulowała sprawy związane z aptekarzami239. Od obcych farmaceutów wymagała dokumentu o pochodzeniu i zdania egzaminu u miejscowego doktora.
Dopiero gdy przybysz otrzymał pozytywne zaświadczenie od lekarza, był przyjmowany
do prawa miejskiego, a następnie do cechu kupieckiego. Ustawa wprowadzała także
dwukrotne kontrole aptek w ciągu roku. Jednak dopiero trzykrotne wykrycie nieprawidłowości pociągało za sobą zamknięcie zakładu. Znalezione podczas każdej rewizji
medykamenta, które nie spełniały norm, miały być rekwirowane przez magistrat, a następnie palone lub topione240. Poznańska Komisja Boni Ordinis nie zezwalała także na
sprzedaż leków przez doktorów241.
Niestety nie dysponujemy materiałem źródłowym z przeprowadzonej kontroli
bractwa chirurgów czy aptekarzy bądź dokumentem wydającym zalecenia pokontrolne. Pozwala to przypuszczać, że rewizje nie były dokonywane, a ich zapowiedzi pozostały w fazie projektów. Wiemy, że regulacje dla krakowskich aptek powstały jako wynik
kontroli przeprowadzonej przez Badurskiego, ale jego zalecenia także nie weszły w życie. Rewizji cyrulików oraz aptekarzy i ich zakładów w powiecie radomskim i piotrkowskim w województwie sieradzkim dokonał niejaki doktor Hildebrand na zlecenie miejscowej Komisji Cywilno–Wojskowej242. Nie wiemy, w jaki sposób została ona
przeprowadzona, ale sam rewidujący w liście do KPON pisał, że chirurdzy ani rozporządzeniom Kommissyi posłusznemi być chcą, ani nawet w instrumenta felczerskie według mego
zalecenia nie opatrują się243. Ponadto Hildebrand uskarżał się, że za wykonane czynności
nie otrzymał zapłaty. Przykład ten nasuwa dwa kolejne powody niezrealizowania
ustaw. Po pierwsze, lekarze nie chcieli wykonywać kontroli bezpłatnie. W momencie,
gdy ich wynagrodzenie nie było z góry określone, nikt nie miał zamiaru podejmować
się tego czasochłonnego zadania. Po drugie: mimo kontroli i zaleceń personel medyczny nie dostosowywał się do wydawanych zaleceń. Być może zmieniłoby się to, gdyby za
L. Kostrzeński, Materiały do historii aptek wielkopolskich, Warszawa 1929, s. 126–127.
Ibidem, s. 127–128.
238
Ibidem, k. 412.
239
J. Łukaszewicz, op. cit., s. 318–319.
240
Ibidem, s. 319.
241
Ibidem, s. 318.
242
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odmowę poddaniu się rewizji groziły kary lub postępowanie sądowe. O takiej możliwości czytamy w przywileju wydanym 1 lutego 1790 r. przez Stanisława Augusta dla jego
własnego konsyliarza, niejakiego Albertiego. Monarcha mianował go doktorem powiatu latyczowskiego z mocą kontrolowania aptek, egzaminowania uczniów aptekarskich oraz ustalania cen lekarstw244. Każdy, kto utrudniałby Albertiemu wykonywanie
jego obowiązków musiał liczyć się z tym, że medyk mógłby złożyć na niego doniesienie
i zamknąć taką aptekę245. Widmo poniesienia kary mogło pomóc w egzekwowaniu
praw przyznanym rewizorom.
Niemałym problemem byli wędrowni olejkarze z Węgier, którzy na terenie Rzeczpospolitej sprzedawali różnorakie medykamenty. Źródła nie podają liczby tych uzdrowicieli, ale możemy się domyślać, że było ich wielu, gdyż nawet Komisja Skarbu Koronnego interweniowała w tej sprawie. Na jej posiedzeniu 7 kwietnia 1788 r.
wprowadzone zostało potrójne cło od medykamentów fałszywych zdrowie ludzkie zarażaiących przez ludzi obcych wnoszonych246. Nowa taryfa celna miała obowiązywać na granicy z Czechami, Galicją oraz Austrią. Kilka tygodni później Komisja ta całkowicie
zakazała sprowadzania do kraju lekarstw i olejków z Węgier247. Wydaje się jednak, że
zarządzenia te nie były przestrzegane, gdyż w pierwszym miesiącu 1792 r. Komisja Cywilno–Wojskowa ziemi czerskiej zwróciła się do KPON z pytaniem, jak ma postępować
z chodzącemi z oleykami i lekami248. Odpowiedź, jakiej udzielono, nie wskazuje na to,
aby kiedykolwiek zabroniono olejkarzom sprzedawania swych produktów. Zdaniem
Komisji Policji handlować mogli ci, którzy posiadali zaświadczenie od Akademii Krakowskiej o nieszkodliwości sprzedawanych przez siebie medykamentów. Tym, którzy
sprzedawaliby olejki bez odpowiedniego zaświadczenia, groziła konfiskata ich towaru
oraz osadzenie w domu pracy przymusowej249. Również w „Gazecie Warszawskiej” pełno było ogłoszeń o cudownych lekach i maściach. 13 września 1786 r. informowano
np., że: W Metallorycznych, Mineraoicznych y Chymicznych naukach biegły człowiek poleca balsam swojej produkcji pomagający przy bólach reumatycznych, a także przy
bólu zęba250. Z kolei niejaki pan „z Embry” posiadał proszek usuwający kataraktę oraz
wodę leczącą ręce i nogi251. W 1795 r. Gagatkiewicz dla jednego z takich wędrownych
farmaceutów wydał zaświadczenie o nieszkodliwości sprzedawanych przez niego specyfików. Był to niejaki Stefan Camoglio, który poza Gagatkiewiczem otrzymał pozytywne

E. Świeżawski, K. Wenda, Materiały do dziejów farmacji w dawnej Polsce. Część 4 — Urządzenia
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świadectwo od Gabriela Bekry, sztabschirurga rosyjskiego252. Panowanie nad całą rzeszą olejkarzy i innych osób sprzedających „cudowne” leki z pewnością nie było łatwe.
Jednak liczne ogłoszenia w prasie, gdzie zamieszczane były ich adresy, można było wykorzystać do kontrolowania i badania medykamentów oraz wydawania im zakazów
sprzedaży. Z drugiej strony grupy te z łatwością mogły się przemieszczać na terenie
całej Rzeczpospolitej, a o sankcji na nich nałożonej nikt nie musiał wiedzieć.
Analizowane źródła przynoszą mało informacji o dentystach, litotomistach i okulistach. Tylko Projekt… z 1775 r. zauważa ich obecność i poświęca im jeden punkt swojej regulacji. Wszyscy ci uzdrowiciele oraz sprzedawane przez nich lekarstwa podlegały
kontroli. Po otrzymaniu zaświadczenia od pierwszej klasy doktorów mogli oni uprawiać swój zawód253. XVIII–wieczna prasa pełna była ogłoszeń zamieszczanych przez
dentystów oferujących transplantacje zębów. Znany nam już Prevost obiecywał, że
wzmocni słabe zęby, krzywe –—wyprostuje, a ząb gęby iedney osoby drugiey osobie tak
wsadza, że się przyimuią i korzeń weźmie254. Uzupełnienie braków w uzębieniu przeprowadzano wówczas na dwa sposoby. Pierwszy polegał na przeszczepianiu zdrowych zębów kupowanych od biedoty. Do drugiego wykorzystywano kości zwierząt, co powodowało nieprzyjemny zapach z ust i zmianę smaku pokarmów255.
Nadal najmniej uwagi poświęcano akuszerkom. Poza regulacjami dla Warszawy,
analogiczne można znaleźć w Krakowie, które nakazywały położnym uczęszczanie na
wspomniany kurs prowadzony przez Rafała Czerwiakowskiego. Podobne szkolenie odbywało się w prywatnych dobrach księżnej Anny Jabłonowskiej. Ogłoszenia o nim
ukazywały się w „Gazecie Warszawskiej”. Prowadził je profesor Haydatel, utrzymywany przez księżną. Wobec przyszłych położnych stawiano następujące wymagania: musiały to być kobiety zdrowe, o sprawnych dłoniach, żeby zbyt młode ani zbyt stare nie
były256. Po zakończonym kursie otrzymywały one od Haydatela stosowne zaświadczenia, a zdolniejsze kobiety dodatkowo — pozwolenie na praktykę257. Księżna Jabłonowska dbała także o zapewnienie swym poddanym pomocy położniczej. W każdym jej
folwarku znajdowały się dwie akuszerki, co roku sprawdzano ich umiejętności. Otrzymywały one mieszkanie i opał oraz pensję zależną od miejsca zamieszkania. Akuszerka
wiejska dostawała 12 zł i 4 korce zboża rocznie; miejska natomiast — zapłatę w wysokości 72 zł258. Kobiety bez zaświadczenia nie mogły praktykować. Tak zorganizowana
pomoc położnicza to rzadkość w owym okresie.
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W kilku miastach Rzeczpospolitej już w XVII w. występował urząd miejskiej akuszerki259. W Kaliszu Komisja Dobrego Porządku zaleciła zatrudnienie położnej opłacanej z kasy miejskiej, która poza odbieraniem porodów miała przekazać swoją wiedzę
dwóm innym kobietom, utrzymywanym również przez magistrat260. Jako pierwsza ten
urząd sprawowała niejaka Katarzyna Ulberska, która pod przysięgą zobowiązała się do
odbierania porodów. Prawdopodobnie nie podjęła ona jednak pracy, gdyż rok później
poszukiwano tam kolejnej kobiety ze sprawdzonymi kwalifikacjami261. Położne również
oferowały swoją pomoc na łamach „Gazety Warszawskiej”. Niejaka Franciszka Sikorska twierdziła np., że potrafi zapobiec poronieniom i ciężkim porodom262. Z kolei akuszerka Anna Frantzowa przekonywała do siebie czytelników posiadaniem przywileju
z Akademii miasta Pragi J.K. Cesarsko Mości263.
Żadna z ówczesnych instytucji, zarówno na poziomie centralnym, jak i lokalnym,
nie była w stanie poradzić sobie z licznymi szarlatanami. Ich możliwości przekraczało
także ustanowienie urzędowych lekarzy i akuszerek, którzy opłacani z miejskich funduszy nieśliby pomoc mieszczanom. Ustawy omawiane dla Warszawy miały charakter
projektu i nigdy nie zostały zrealizowane. Przyczyn nieudanych prób w zakresie kontroli środowiska medycznego należy upatrywać głównie w słabej mocy wykonawczej
instytucji. Nie bez znaczenia były także kwestie finansowe miast. Pamiętajmy, że wydatek na ucznia sztuki lekarskiej był dla większości z nich nie do przyjęcia.

VI. SYTUACJA PO 1792 R.
Konfederacja targowicka przyniosła znaczne zmiany w organizacji władz policyjnych.
KPON została zniesiona, a jej akta poddane zostały kontroli przez deputację egzaminacyjną, której przewodził biskup chełmiński Wojciech Skarszewski264. Władze konfederacji mało uwagi poświęcały zagadnieniom medycznym. Nieco więcej szczęścia miały szpitale warszawskie i ich problemy natury finansowej265.
Na samym początku 1793 r. do Jurysdykcji Marszałkowskiej zgłosił się niejaki Bottmann z prośbą o pozwolenie na prowadzenie kursu phizologii czyli nauki uczącey poznawać budowlę organ człowieka, y ich funkcyi266. Jak pisał, urodził się w Polsce, ale studiował we Francji, w Anglii i wielu innych krajach. Prawdopodobnie Bottmann otrzymał
C. Kuklo, Demografia…, s. 307.
J. Deresiewicz., Wielkopolskie komisje dobrego porządku, Czasopismo Prawno–Historyczne, t. 18,
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pozwolenie na prowadzenie tego kursu, choć w źródłach brak informacji o nim oraz
o uczniach, którzy mieliby na niego uczęszczać267.
Sejm grodzieński wprowadził duże zmiany w zakresie instytucji policyjnych. Przede
wszystkim zostały powołane dwa odrębne organy: Komisja Policji Koronna oraz Komisja Policji Wielkiego Księstwa Litewskiego. Najistotniejsza zmiana, jaka zaszła w stosunku do postanowień Sejmu Czteroletniego w uformowaniu obydwu tych komisji, to
ścisłe podporządkowanie komisji porządkowych centralnym organom.268.Także i te
instytucje, podobnie jak KPON, miały doprowadzić do ułożenia przepisów dotyczących środowiska medycznego, współpracując przy tym z Komisją Edukacji Narodowej
oraz komisjami porządkowymi269. KEN podtrzymywała uniwersał Rady Nieustającej
z 1784 r. o uczniach medycyny270. Zapowiadała także objęcie takim samym obowiązkiem miast z Wielkiego Księstwa Litewskiego. Niestety w konstytucji nie została podana kwota, jaką powinny płacić magistraty. Pojawił się za to zapis zobowiązujący studenta, aby po skończonych naukach praktykował w swoim mieście przez co najmniej
6 lat. Potwierdzano także możliwość wysyłania do Krakowa studentów z dóbr prywatnych. Ta sama komisja zakazywała praktykowania lekarzom, cyrulikom oraz aptekarzom nieposiadającym zaświadczenia Komisji Edukacyjnej271.
Zmiany zaszły także w komisjach porządkowych. Na sejmikach gospodarskich komisje te razem z obywatelami miały zastanowić się m.in. nad znalezieniem funduszu,
który pozwoliłby utrzymywać co mil 3 doskonałego cyrkułowego cyrulika i sztukę babienia
posiadającą kobietę272. Zapewnienie mieszkańcom całego kraju fachowej pomocy medycznej należało do instytucji lokalnych.
Wybuch powstania kościuszkowskiego nie pozwolił na realizację powyższych
ustaw. Z kolei jego administracja duży nacisk położyła na organizowanie służby zdrowia dla wojska oraz aptek, które dostarczałyby rannym niezbędnych lekarstw273. Sprawy ludności cywilnej zeszły wtedy na dalszy plan274.

VII. ZAKOŃCZENIE
Działania instytucji policyjnych doby stanisławowskiej dotyczące personelu medycznego miast królewskich nie przyniosły oczekiwanych rezultatów. Nie można jednak
nie dostrzec próby wprowadzenia zmian w tym zakresie. Przede wszystkim starano się
267
268
269
270
271
272
273
274

T. Srogosz, op. cit., s. 399.
A. Zahorski, op. cit., s. 231.
Volumina Legum, t. 10, s. 181.
Ibidem, s. 169.
Ibidem, s. 169.
Ibidem, s. 239.
T. Srogosz, op. cit., s. 416.
Ibidem, s. 423.
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

Fasciculi historici_cz2ok.indd 366

11.12.2014 15:27

Personel medyczny miast królewskich Rzeczpospolitej w latach 1773–1792

367

zapewnić każdemu miastu wykwalifikowanego lekarza, którym miał być obywatel tejże
miejscowości uczący się w Akademii Krakowskiej. Niestety wiele ośrodków nie zastosowało się do zaleceń Rady Nieustającej. O niepowodzeniu tego zarządzenia może
świadczyć chociażby fakt, że uniwersał ponawiano aż trzykrotnie. Za każdym razem
wprowadzane były zmiany, mające na celu jego egzekwowanie. Na negatywny obraz
tej sytuacji wpływ miały także ucieczki uczniów z Krakowa, z którymi nie potrafiono
sobie poradzić. Drugim istotnym czynnikiem był brak konsekwencji niestosowania się
do uniwersałów. Obnażyło to słabość centralnych instytucji, a konkretnie ich brak
mocy wykonawczej i sądowniczej.
Z kolei w kontrolowaniu środowiska medycznego mamy do czynienia z całkowitą
decentralizacją prac w tym zakresie. Ogólnokrajowe zarządzenia nie zostały wydane i
inicjatywę przejęły lokalne instytucje, które na własną rękę podjęły się kontrolowania
medyków. W ten sposób mogło dojść do sytuacji, w której każde województwo posiadałoby zupełnie inne regulacje dotyczące tej samej sprawy. Odgórne zarządzenia
wprowadziłyby jednakowe dla wszystkich przepisy, regulujące sytuację lekarzy w całym kraju. Ponadto w tym zakresie powstawało wiele projektów, ale prawie żaden
z nich nie wchodził w życie. Jeśli już zdecydowano się na uchwalenie jakiejś regulacji,
to była ona bardzo ogólna, niedoprecyzowana i jej postanowienia można było interpretować dowolnie.
Na obraz personelu medycznego składa się przede wszystkim brak wiedzy i umiejętności. Częstym przypadkiem było przywłaszczanie sobie tytułu doktora medycyny
połączone z oferowaniem cudownych leków na różnorakie schorzenia. Liczebnie dominowały akuszerki oraz cyrulicy. Przedstawiciele tych zawodów nie odbierali odpowiedniego wykształcenia, a umiejętności nabywali w czasie obserwacji lub poprzez
własną praktykę. Widoczna jest także zależność między rozmiarem danego ośrodka
a liczbą lekarzy w nich występujących. Większe miasta posiadały zdecydowanie więcej
personelu medycznego, w tym lekarzy. Prowincjonalne ośrodki mogły bardzo często
liczyć jedynie na pomoc akuszerki, a w najlepszym przypadku cyrulika. Niezwykłą popularnością cieszyli się wędrowni uzdrowiciele oferujący najróżniejsze kuracje i lekarstwa. Mimo iż nie posiadali oni odpowiedniego wykształcenia, chętnie korzystano
z ich usług, co z kolei świadczy o stanie świadomości społeczeństwa w zakresie medycyny. Wykwalifikowany personel medyczny był zapewne także poza finansowym zasięgiem zdecydowanej większości mieszkańców Rzeczpospolitej. Po pomoc udawano się
zatem do osób, które nie tylko zapewniały rychły powrót do zdrowia, ale za swe usługi
nie żądały wygórowanych sum.
U podstaw niepowodzenia reform dotyczących służby zdrowia legły trzy główne
czynniki: brak mocy wykonawczej i sądowniczej instytucji policyjnych, brak centralnych zarządzeń obejmujących cały kraj oraz niski poziom świadomości społecznej
w korzystaniu z usług wykwalifikowanego personelu.
Należy jednak podkreślić, że wszystkie próby wprowadzenia zmian wzorowane były
na poczynaniach innych państw europejskich z tego okresu. Już przy ustanawianiu
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instytucji policyjnych uciekano się do wzorców z Austrii i Prus. Wpływy zagraniczne
były jednak dużo głębsze. Reformy Kołłątaja bez wątpienia oparte zostały na systemie
wiedeńskim. Szpital św. Barbary był właśnie miejscem, gdzie studenci nabywali praktyczne umiejętności. Również tam odbywał się jeden z etapów końcowego egzaminu,
który polegał na zdiagnozowaniu pacjenta z tejże placówki i zaplanowaniu dalszego
leczenia. W tym zakresie Rzeczpospolita nie pozostawała daleko w tyle w stosunku do
innych państw europejskich. Reformy przeprowadzone były w duchu oświeceniowym,
ale natrafiły na opór społeczeństwa obojętnego na kwestie jakości personelu medycznego i administrację nieposiadającą realnej mocy wykonawczej.
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