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Wstęp

Rozpatrywanie zjawisk historycznych w szerszym kontekście społecznym i kultu-
rowym, w którym dostrzega się zarówno ich genezę, jak i poszukuje się dla nich 
różnego rodzaju zewnętrznych odniesień, należy od ponad półtora stulecia do 
standardu europejskiej historiografii powszechnej. W  XX w. ten rodzaj praktyki 
badawczej uznaje się w większości jej nurtów za oczywisty1. Tendencja ta zazna-
czyła się już w XIX w., kiedy to model historiografii zdarzeniowej, idiograficznej, 
został zastąpiony modelem interpretatywnym, w którym historycy zaczęli poszu-
kiwać różnego rodzaju prawidłowości. W genezie tego nowego podejścia interpre-
tacyjnego dziejów powszechnych dopatruję się wpływu stopniowego wzrostu kry-
tycyzmu wobec wszelkiego rodzaju wyjaśnień teleologicznych oraz upowszechnie-
nia się w  refleksji nad światem wyjaśnień przyczynowych2, co doprowadziło do 
ukształtowania się nowożytnej perspektywy naukowej3. Był to proces stopniowy 
i powolny, a jego rezultat bynajmniej nie jawił się jako oczywisty. Ukształtowana 
w starożytności poznawcza perspektywa europejskiej historiografii, wpisana w nurt 
tradycji perypatetyckiej, rywalizowała między XVI a XVIII w. z nowymi nurtami 
interpretacyjnymi, które w XVIII stuleciu uzyskały przewagę w świadomości inte-
lektualistów4. Autonomia poznania naukowego była przez większość z nich nadal 
wprawdzie wpisywana w szerszą perspektywę metafizyczną, w której ludzka wol-
ność oraz sprawność władz poznawczych zapewniały możliwość dochodzenia do 
prawdy o świecie stworzonym przez Boga, jednakże nie podważano już jej istnienia 
jako takiej. Do pionierów nowego spojrzenia na świat, ujmującego przyczyny zja-
wisk w kategoriach kauzalnych, a nie teleologicznych i przyznającego autonomię 

1 Por. G.G. Iggers, Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, tłum. A. Ga-
dzała, Warszawa 2010, s. 19: „[…] naukę tak ściśle związaną z ludzkimi wartościami i inten-
cjami jak historia – należy widzieć w kontekście socjokulturowym i politycznym, w jakim ona 
ma miejsce”. We współczesnej niemieckiej historiografii nauki, w tym historiografii medycyny, 
pogląd ten został w latach 90. XX w. powszechnie zaakceptowany, na podstawie postulatów nie-
mieckich szkół historiografii medycyny z lat 1918–1945, kiedy rywalizował z innymi modelami 
praktyki historiograficznej.

2 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 180–181. 
3 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej i  je-

go kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 8, Wrocław 2004, 
s.  7–9. Por. też: B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797– 
–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, s. 142 
(rekonstrukcja nowożytnego ideału nauki). 

4 Por. P. Badyna, Bóg i przyroda w XVIII-wiecznym piśmiennictwie przyrodoznawczym ja-
ko konstrukt kulturowy. Wybrane przykłady, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy 
świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 12, Wrocław 2012, s. 15–34.
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ludzkiemu poznaniu należeli, obok świeckich filozofów, europejscy jezuici, którzy 
już w 1. połowie XVIII w. upowszechniali ten pogląd w publikacjach i programach 
nauczania prowadzonych przez siebie szkół i uniwersytetów5. Ludzka działalność 
poznawcza definiowana bywała w tym ujęciu w kategoriach podmiotowych, wiąza-
ła się z praktyką indywidualnego uczonego oraz autonomią podejmowanych przez 
niego decyzji w obszarze badań, które prowadzi. W związku z tym rezultaty tych 
badań cechować będzie zawsze – uznawane za naturalne – zróżnicowanie. Jedne 
z  przedstawianych przez indywidualnych uczonych interpretacji będą bowiem 
bliższe prawdy zawartej w świecie, od interpretacji przedstawianych przez innych. 
Nowożytna koncepcja poznania naukowego, upowszechniona wcześniej w europej-
skiej świeckiej refleksji filozoficznej6, nadawała w ten sposób ludzkiemu poznaniu 
dynamikę, usprawiedliwiała potencjalną zmienność ludzkiej wiedzy, dążenie do jej 
modyfikacji i poszerzenia jej zakresu. Koncepcja ta opierała się na logice dwuwar-
tościowej Arystotelesa, a przyjęte w niej metody dowodzenia prawdziwości hipotez 
naukowych były rozwinięciem metodyki scholastycznej, w której dążono do wydo-
bycia sprzeczności w analizowanych poglądach i opowiadano się za jednym z nich, 
co było związane z koniecznością posłużenia się konkretnymi argumentami na jego 
korzyść oraz przedstawienia krytyki poglądów odrzucanych. Powyższy model po-
znania został wprowadzony po 1750 r. na europejskie uniwersytety w krajach kato-
lickich, inspirując m.in. zasadniczy przełom w dotychczasowym ujęciu medycyny, 
która z modelu semantycznego przekształciła się w diagnostyczny7. Ten pierwszy 
opierał się na rozumieniu sensu zjawisk ujmowanych w porządku teleologicznym, 
natomiast drugi – na poszukiwaniu przyczyn owych zjawisk, formułowaniu prze-
widywań łączących te przyczyny z możliwościami ich dalszego przebiegu oraz two-

5 Por. W. Bystrzonowski, Informacja matematyczna rozumnie ciekawego Polaka. Świat ca-
ły, niebo, i ziemię, i co na nich jest, w trudnych kwestiach i praktyce, jemuż ułatwiająca, Lublin 
1743, s. A (a). Cyt. za P. Badyna, op. cit., s. 25: „[…] Bóg poddał [wszystko na świecie – przyp. 
BPS] pod nogi człowieka Psal. 8 i w dziedzictwo jego. Więc jako mądry dziedzic stara się poznać 
dobra swoje, i w włościach swoich się przepatrzyć, własności ich zrozumieć. Z których ręku 
wyszły? jaka ich natura? i obligacja? Tak Pan Nieba i ziemi człowiek, żyjąc na świecie, świata 
całego własność aby miał sobie wiadomą, i przezornemu dziedzictwu przyzwoita, i rozumnej 
duszy chwalebna”. Za drugą przyczynę tego, iż człowiek powinien poszerzać i pogłębiać swoją 
wiedzę o świecie W. Bystrzonowski podaje to, że „człowiek z istoty swej jest rozumny, i mało co 
umniejszony od Aniołów i Niebieskich Inteligencji, toć mu należy wyżej się wzbijać rozumem, 
nad pospolitą bydlętom zmyślność” (ibidem). Człowiek dysponuje, według Bystrzonowskiego, 
autonomią poznania, co uzasadnia następująco: „[…] ponieważ rozumne stworzenie najwięcej 
Stwórcy swego i wszechmocnej dzielności dochodzi do rzeczy stworzonych. […] Im zaś bar-
dziej rozum poznaje Stwórcę świata całego; tym bardziej wola wzbija się jako do jednego Dobra 
i błogosławionego końca i Początku swego. Toć uwaga i umiejętność świata całego, nie tylko do 
ciekawej służy w tym życiu zabawy, ale większej, jako przez poznanie i miłości Stwórcy Boga; 
zasługi, tak niemniejszej w wieczności i szczęśliwej zapłaty” (ibidem). 

6 Por. T. Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do 
okresu Oświecenia, Warszawa 1989, s. 110–123 i in.

7 Por. V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klini-
schen Methode zwischen 1750 und 1850. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften, t. 66, Husum 1993. 
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rzeniu hipotez, uwzględniających różne punkty widzenia, dotyczących tego, w jaki 
sposób badane zjawiska łączą się z innymi i wpływają na inne. 

Rozumowanie „diagnostyczne”, jak to określa Volker Hess, nie ograniczało 
się na przełomie XVIII i XIX w. wyłącznie do obszaru medycyny, lecz rozszerzało 
się poza przyrodoznawstwo na nauki społeczne, w tym akademicką historiogra-
fię. Dopóki bowiem pojmowano w niej (jak to występowało wcześniej) wszystkie 
rodzaje zdarzeń historycznych jako bezpośrednie przejawy woli Bożej i interpreto-
wano je w kategoriach Bożego sprawstwa, wyjaśnienia przyczynowe ograniczające 
zakres badań historycznych wyłącznie do motywacji oraz działań ludzi wydawały 
się bezprzedmiotowe, a przynajmniej niewystarczające. Rozważanie genezy i spo-
sobu zachodzenia zjawisk historycznych w ujęciu schrystianizowanej przez św. 
Tomasza z Akwinu filozofii perypatetyckiej wymagało bowiem udzielenia odpo-
wiedzi na pytania, których zakres znacznie wykraczał poza nasze współczesne 
pojmowanie problemu genezy zjawisk historycznych, ograniczone do poszukiwa-
nia czynników występujących w okresie je poprzedzającym, z których historyk 
powinien dokonać wyboru tych, które uzna za istotne dla ich wystąpienia. Do po-
łowy XVIII w. w nauce europejskiej funkcjonowała koncepcja czterech przyczyn, 
sformułowana jeszcze w starożytności przez Arystotelesa – materialnej, formal-
nej, sprawczej i celowej. Określenie ich roli w genezie i przebiegu badanych przez 
historyka zjawisk wymagało wykroczenia poza porządek naturalny, w którym za 
sprawców swoich czynów uznawano by wyłącznie ludzi, i uwzględnienia wpływu 
czynników o charakterze metafizycznym zarówno na proces dziejowy pojmowany 
w kategoriach ogólnych, jak i na losy bohaterów narracji historycznej, które nie 
były określone wyłącznie przez ich intencje oraz czyny, lecz także przez wyroki 
Opatrzności. Powyższe ujęcie, występujące w europejskiej historiografii nowożyt-
nej, było kontynuacją modelu interpretacyjnego historiografii greckiej i rzymskiej, 
obecnego także w tamtejszej sztuce epickiej oraz mitach, będącej przejawem tego 
samego światopoglądu. Dzieje poszczególnych narodów oraz ludzi były wpraw-
dzie przedstawiane jako arena zdarzeń wynikających z decyzji podejmowanych 
przez królów, wodzów i herosów (rzadziej przez tzw. zwykłych ludzi, i  to prze-
ważnie w tych przypadkach, jeżeli ich późniejsza biografia wiązała się z awansem 
społecznym, np. z pasterza na króla), jednakże nie postrzegano owych decyzji ja-
ko autonomicznych, mimo to, iż podejmujący je ludzie za takowe je uważali. De-
cyzje te (w ich rzeczywistym wymiarze) zapadały bowiem ponad ludzką wolą oraz 
świadomością. Historycy wyrażali przekonanie, że podejmujący te decyzje ludzie 
realizowali w ten sposób plany ustanowione przez bogów, stawali się bohaterami 
zakładów między bogami, a nawet ich upodobań i kaprysów. Ludzkie działania 
określane bywały także przez uznawane za nieuchronne dla jednostek i narodów 
wyroki losu (antropomorfizowanego pod postacią bogini Tyche), albo też przez 
wpływy gwiazd i planet. Pozbawienie działających w historii ludzi pełnej mocy 
sprawczej ich własnych czynów czyniło bezprzedmiotowym koncentrowanie się 
przez dziejopisów na badaniu mogących kierować owymi ludźmi motywów, skoro 
dla nich samych były one objęte tajemnicą, a podejmowane przez nich działania 
były w rzeczywistości wynikiem czynników sprawczych o charakterze supranatu-
ralistycznym. 
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Powyższy sposób konceptualizowania zjawisk historycznych został poddany 
próbie sproblematyzowania przez renesansowy humanizm8, który w następnych 
stuleciach stale poszerzał swoje oddziaływanie na ogólną refleksję o świecie, w tym 
także refleksję historiograficzną. Doprowadziło to ostatecznie do przełomu w de-
finiowaniu autonomii ludzkiego podmiotu w świecie9 i do uznania człowieka za 
sprawcę swoich działań10, co znalazło odbicie w siedemnastowiecznych debatach 
filozoficznych. Uczeni akceptujący to stanowisko stali się w XVIII w. inicjatorami 
nowego modelu praktyki historiograficznej, w której przedmiotem refleksji nie 
było już wpisywanie poszczególnych wydarzeń w perspektywę łączącą ich przebieg 
ze zrozumieniem ich sensu ujmowanego w kategoriach metafizycznych, lecz kon-
centrowanie się na samych tych wydarzeniach i dążenie do ich zrozumienia w po-
rządku przyczynowym. Jako racjonalne pojawiły się więc pytania o historyczny 
i kulturowy kontekst zdarzeń, o status faktów historycznych, a także o przyczyny, 
które doprowadziły do ich wystąpienia. W XIX stuleciu refleksja metodologiczna 
w europejskiej historiografii powszechnej rozwijała się w rozmaitych kierunkach, 
zgodnych z  rodzimą tradycją filozoficzną poszczególnych krajów europejskich 
oraz dominującą w nich perspektywą metafizyczną, która ustanawiała związany 
z nią obszar realności uznawany za możliwy do badania przez historiografię (wy-
stępują w związku z tym różnice w preferencjach metodologicznych historyków 
należących do różnych obszarów językowych i kręgów wyznaniowych, temat ten 
przekracza jednakże ramy niniejszego opracowania). 

Pomimo występujących różnic metodologicznych w podobny sposób rozumia-
no jednakże w europejskich szkołach historycznych cel uprawiania historiografii 
jako takiej – było nim dokumentowanie przeszłości w takim jej kształcie, w jakim 
się niegdyś przejawiała, dzięki zastosowaniu metod uznawanych w danej szkole 
za właściwe i umożliwiające owego celu zrealizowanie. W XX stuleciu praktyka 
historiograficzna nadal rozwijała się w tym kierunku. Cel historiografii pozostał 
zasadniczo taki sam, wyodrębniły się natomiast w  jej obrębie określone nurty 
badań szczegółowych, sprecyzowane zarówno ze względów chronologicznych 
(wiodąc do wyodrębnienia historiografii poszczególnych epok, ograniczonych 
umownymi cezurami), jak i merytorycznych (wiodąc do wyodrębnienia historio-
grafii politycznej, gospodarczej itp.). W tym ostatnim zakresie dochodziło i nadal 
dochodzi do dalszych podziałów opartych na przesłankach merytorycznych, co 
prowadzi do ukształtowania się odrębnych nurtów refleksji historiograficznej do-
tyczącej np. historii kobiet, historii odżywiania czy też historii wojskowości. Nie 
wydaje się, aby zarysowana tu tendencja do dalszego różnicowania się zakresu 
poszczególnych nurtów historiografii mogła zostać zahamowana, ponieważ za-

 8 Por. J. Sokolski (red.), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych . 
Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, pod red. A. Nowic-
kiej-Jeżowej, t. 9, Warszawa 2010. 

 9 Por. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 32–42. Por. też nie-
ortodoksyjne interpretacje arystotelizmu, które przyczyniły się w  ostatecznym rezultacie do 
ukształtowania się nowożytnej refleksji antropologicznej i epostemologicznej, ibidem, s. 59–67.

10 Ibidem, s. 201–206.
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równo historię wyodrębnionych w dziejach powszechnych epok, jak i historię po-
szczególnych obszarów badań, ukazywanych zarówno w ujęciu diachronicznym, 
jak i synchronicznym, można przedstawiać za pomocą kategorii zaczerpniętych 
z różnych szkół metodologicznych. 

Współczesna historiografia powszechna przybrała w ten sposób postać histo-
riografii narracyjnej, w której występuje znaczące zróżnicowanie dyskursów opi-
sujących procesy dziejowe i interpretujących zachodzące w nich zjawiska, w tym 
motywy działań oraz praktyki wykonywane przez poszczególnych ludzi. Utrudnia 
to z pewnością udzielenie jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, zadawane przez 
przedstawicieli współczesnych nauk przyrodniczych, którzy chcieliby podjąć się 
napisania prac z zakresu historii nauki, nawiązujących w swojej podstawie me-
todologicznej do współczesnej metodologii historii w jasno sprecyzowanej, kano-
nicznej postaci. Metodologii tego rodzaju współcześnie bowiem nie ma, zastępuje 
ją bogactwo i zróżnicowanie poszczególnych szkół historycznych, których adepci 
wprawdzie rozumieją się wzajemnie i potrafią poddać metodycznej analizie rodzaj 
praktyk stanowiących podstawę tworzonych w ich obrębie historycznych rekon-
strukcji, jednakże nie są gotowi porzucić własnych poglądów na rzecz poglądów 
przeciwnych, ponieważ to swoje własne uznają za bardziej racjonalne od innych, 
efektywne praktycznie, zapewniające lepszy dostęp do minionych dziejów (res 
gestae) za pomocą szerszych możliwości formułowania hipotez itp. Narracyjność 
współczesnej historiografii jest uznawana przez większość środowiska histo-
rycznego za zjawisko naturalne, wzbogacające pod względem metodologicznym 
proces poznawczy i poszerzające jego praktyczne rezultaty. Rywalizujące ze sobą 
narracje (tj. historyczne rekonstrukcje pewnego obszaru zjawisk historycznych, 
uporządkowane i opisane za pomocą metod badawczych zaczerpniętych z pewnej 
szkoły historiografii) są poddawane ocenie w wolnej praktyce recenzyjnej, która 
jedne z nich eliminuje, natomiast innym nadaje status naukowo prawomocnych. 
Nie jest to przy tym status ostateczny, ponieważ akceptowana w pewnym czasie 
interpretacja może zostać w przyszłości wyeliminowana, wraz ze znalezieniem 
nowych źródeł, wzbogaceniem metod historycznej analizy, a  także ustaniem 
ograniczeń narzucanych tymże interpretacjom przez czynniki zewnątrznaukowe 
tworzące kontekst działalności naukowej. 

Powyżej zarysowana sytuacja stała się dla mnie inspiracją do napisania niniej-
szej książki. Podczas badań źródłowych, podejmowanych przeze mnie w latach 
1982–2012 nad historią medycyny europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem 
historii medycyny niemieckiego obszaru językowego11, zapoznałam się z obszer-
nym dorobkiem tamtejszej historiografii medycyny, powstającej w koresponden-

11 Owocem tych badań były wymienione wyżej monografie Medycyna niemiecka nurtu nie-
materialistycznego… (1999) i  Niemiecka medycyna romantyczna (2007), wydane wcześniej 
książki Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach aka-
demickich w latach 1784–1863, Wrocław 1990 i Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, 
wyd. 1 – Wrocław 1992, wyd. 2, uzupełnione – Wrocław 1994, wyd. 3, rozszerzone – Wrocław 
2007, a także książka, której byłam współautorem – B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, J. Stache-
rzak-Raczkowska, A. Patyk, Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecznej i historycznej, 
Wrocław 2012.
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cji z różnymi szkołami rodzimej refleksji metodologicznej w obrębie historiogra-
fii powszechnej, jak również stosującej w praktyce badawczej czerpane z owych 
szkół inspiracje. Założenia metodologiczne głównych przedstawicieli najważniej-
szych nurtów w europejskiej historiografii medycyny w ostatnich dwustu latach 
przedstawiłam już we wcześniejszych pracach, nie będę więc w tym miejscu pow-
tarzać zawartych w nich ustaleń12, dla klarowności wywodu należy jednak zapre-
zentować wypływające z moich analiz wnioski. Prowadzą one bowiem do kon-
statacji faktu, iż mimo że standardy zachodniej historiografii powszechnej oraz 
historiografii medycyny ukształtowały się niemal w tym samym czasie, to jest 
w 2. połowie lub w końcu XVIII w., w nawiązaniu do zbliżonych procesów eman-
cypacyjnych wiodących do osłabienia interpretacji metafizycznych w wyjaśnianiu 
procesów dziejowych i faktów historycznych oraz praw przyrody, mechanizmów 
funkcjonowania ludzkiego ciała oraz przyczyn chorób (fizjologii i  patologii), to 
zasadnicze cele takich dyscyplin akademickich, jak historia powszechna i historia 
medycyny (która od początku XIX w. została wprowadzona do programu studiów 
medycznych jako przedmiot obowiązkowy, odgrywający ważną rolę w kształtowa-
niu świadomości teoretycznej i praktycznej lekarzy kształconych w standardzie 
klinicznym) były zasadniczo różne. O ile celem historiografii powszechnej było 
dążenie do tworzenia rozumiejących rekonstrukcji wybranych fragmentów histo-
rii dawnych epok, wyodrębnionych na podstawie przesłanek chronologicznych, 
terytorialnych lub rzeczowych, o tyle celem historiografii medycyny, pojmowanej 
jako przedmiot praktyczny, stało się dostarczenie adeptom wydziałów lekarskich 
europejskich uniwersytetów niezbędnej erudycji, umożliwiającej im zdobycie 
szczegółowej orientacji w stanie badań dotyczącym podejmowanych przez nich 
zagadnień13. Historia medycyny stała się w ten sposób przedmiotem propedeu-

12 Por. m.in.: B. Płonka-Syroka, Społeczno-kulturowy kontekst historii medycyny – przegląd 
koncepcji i propozycje badawcze, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, 
t. 2, z. 1, s. 5–22; eadem, Problem przemian w medycynie europejskiej XVI–XIX wieku w świetle 
wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Hi-
storią Medycyny” 1997, t. 4, z. 1–2, s. 5–38; eadem, Inspiracje antypozytywistyczne w XX-wiecznej 
historiografii medycyny, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, 
s. 5–41; eadem, Romantyzm w medycynie niemieckiej w świetle badań rodzimej historiografii z lat 
1802–1945, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1998, t. 5, z. 2, s. 11–54; 
eadem, Wybrane kierunki badań nad niemiecką medycyną romantyczną w piśmiennictwie powsta-
łym po 1945 r., [w:] Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 87–110; eadem, Od historiografii nauk 
przyrodniczych do antropologii wiedzy – kształtowanie się nowej dyscypliny badań, [w:] B. Płonka-
Syroka (red.), Antropologia wiedzy – perspektywy badawcze dyscypliny, Wrocław 2005, s. 13–52; 
eadem, Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły 
neoromantycznej (1917–1957), [w:] J. Maternicki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne 
Lwowa w XIX i XX wieku, t. 5, Rzeszów 2007, s. 24–41; eadem, Interpretacja faktów historycznych 
we współczesnej historiografii medycyny i antropologii wiedzy, [w:] K. Kleszczowa, J. Gwioździk 
(red.), Faktografia w badaniach historycznych, Katowice 2009, s. 43–61; eadem, Społeczno-kulturo-
wy model nauki Ludwika Flecka i biograficzny kontekst jego genezy, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), 
Polscy lekarze – Żydzi w XIX i XX wieku, Warszawa 2011, s. 141–143. 

13 Szerzej opisałam zbieżność celów ustanowienia w początkach XIX stulecia historii me-
dycyny jako przedmiotu obowiązkowego w planie studiów medycznych oraz teoretycznych pod-
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tycznym, istotnym nie tylko w zakresie dostarczania adeptom zawodu lekarskie-
go określonego zasobu wiedzy, lecz także w zakresie kształtowania ich ogólnej 
postawy zawodowej, w nawiązaniu do ukształtowanych przez tradycję podstaw 
etycznych i deontologicznych zawodu lekarskiego. Dopiero w 2. połowie XX w., 
a w zasadzie w jego ostatnim ćwierćwieczu, możemy mówić o ukształtowaniu się 
w zachodnioeuropejskiej i  amerykańskiej historiografii medycyny świadomości 
teoretycznej umożliwiającej szerszą recepcję problematyki metodologicznej ba-
dań historycznych w sensie ogólnym, zaś metodyki badań historycznych w sensie 
szczegółowym. Zainteresowanie tego rodzaju recepcją jednakże nie oznacza, że 

staw historiografii medycyny, umożliwiających realizację tych celów m.in. w pracach: B. Płon-
ka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna (1797–1848) jako problem badawczy, „Kwar-
talnik Historii Nauki i Techniki” 1997, R. 42, nr 1, s. 21–42; eadem, Kierunki teoretycznego 
uzasadniania terapii w medycynie niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia, „Kwartalnik Hi-
storii Nauki i Techniki” 1997, R. 42, nr 2, s. 69–96; eadem, Spory o kształtowanie się standardu 
nowoczesnej psychiatrii w XIX stuleciu, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2002, R. 47, 
z. 1, s. 1–23; a przede wszystkim w artykule pt. Źródła w badaniach nad historią medycyny, 
[w:] L. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.), Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i no-
we propozycje metodologiczne, Łódź 2010, s. 141–161. W tej ostatniej pracy wykazałam, że 
historiografia medycyny aż do lat 70. XIX w. nie może być ujmowana jako dyscyplina stricte 
historyczna. Jej celem było bowiem przekazanie studentom medycyny orientacji w stanie ba-
dań, który rozwijał się od czasów starożytnych i pod wieloma względami pozostawał do tego 
okresu nadal aktualny. Dopiero wprowadzenie w europejskiej medycynie klinicznej standardu 
bakteriologii, które doprowadziło do dezaktualizacji większości założeń teoretycznych w obrębie 
patologii klinicznej i wymusiło podjęcie starań zmierzających do stworzenia jej nowego standar-
du, ukazało lekarzom wcześniejszy standard medycyny jako „historyczny”. Nie był on jednak 
od razu uznawany za interesujący przedmiot badań, co nastąpiło dopiero pół wieku później, 
w latach 1918–1939. Dawna wiedza medyczna pozbawiona została w tym okresie praktycznych 
zastosowań, co wiązało się z jej ujęciem jako historycznego systemu, który może zasługiwać na 
zbadanie, opis i analizę wyłącznie już ze względów poznawczych, a nie praktycznych. Dopiero 
wtedy możemy mówić o uzyskaniu przez historiografię medycyny takiego poziomu teoretycz-
nej samoświadomości, iż niektórzy jej przedstawiciele zaczęli stawiać sobie pytania od ponad 
stulecia uznawane za istotne przez historyków prowadzących badania w obrębie historiografii 
powszechnej. Ten asynchronizm oraz ograniczone zainteresowanie większości historyków me-
dycyny problematyką metodologiczną doprowadziły do sytuacji, w której w obrębie światowego 
piśmiennictwa historyczno-medycznego dominującą orientacją stała się orientacja faktograficz-
na i biograficzna. Prawie stulecie utrzymywały się także wpływy orientacji pozytywistycznej, 
przez wielu lekarzy uznawanej za naturalną ze względu na rodzaj uzyskanego przez nich w tym 
samym standardzie wykształcenia. Pół wieku trwały wpływy orientacji neoromantycznej, in-
spirowanej przez niemiecką filozofię idealistyczną, ograniczone jednakże niemal wyłącznie do 
obszaru języka niemieckiego. Wpływy niemieckich szkół historiograficznych Sozialgeschichte 
der Medizin i Kulturgeschichte der Medizin, powstałych w latach 20. XX w., których standard 
kształtował się pod wpływem standardu akademickiej historiografii (uznającej badania zjawisk 
w  otaczającym je kontekście za naturalne) upowszechniały się powoli i  stopniowo. Dopiero 
w latach 70. XX w. w światowej historiografii medycyny pojawiają się postulaty teoretycznej od-
nowy podstaw metodologicznych tej dyscypliny naukowej, za pośrednictwem czerpania inspira-
cji ze współczesnej historiografii akademickiej. W ostatnim półwieczu nastąpiła w historiografii 
medycyny w Europie Zachodniej i w USA szeroka recepcja różnych nurtów metodologicznych 
historiografii powszechnej. Proces ten nie objął jednakże w porównywalnym stopniu polskiej 
historiografii medycyny.
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ma ona charakter powszechny, a  także że podlegają upowszechnianiu te same 
elementy standardu teoretycznego występującego współcześnie w światowej hi-
storiografii akademickiej. Recepcji podlegają przede wszystkim założenia teore-
tyczne szkół metodologicznych o światowym zasięgu popularności, które są przez 
autorów o wykształceniu medycznym przyswajane w ten sam sposób, jak to ma 
miejsce z nowymi elementami standardu badań klinicznych. Ten sposób recepcji 
dorobku metodologicznego humanistyki powoduje, iż występuje w historiografii 
medycyny stosunkowo nieznaczne teoretyczne zróżnicowanie. Popularyzują się 
bowiem koncepcje metodologiczne, które już uzyskały jakiś rodzaj popularności 
(traktowane są przez autorów o wykształceniu medycznym jako sprawdzone, tak-
że w praktyce recenzyjnej), a przede wszystkim takie, których zastosowanie w ana-
lizie materiału źródłowego prowadzi do efektywnych rezultatów poznawczych. 
Oznacza to, że są przyswajane koncepcje bardziej rozbudowane teoretycznie, a za-
razem takie, których autorzy nie poprzestali wyłącznie na formułowaniu teoretycz-
nych postulatów, lecz z powodzeniem zastosowali je w praktyce. Taka była gene-
za światowej popularności w  historiografii medycyny koncepcji metodologicznej 
sformułowanej przez Thomasa Samuela Kuhna, która spotkała się z rzeczywistym 
zainteresowaniem lekarzy i stała dla nich inspiracją dla ich własnej praktyki inter-
pretacyjnej. W taki sam sposób możemy wyjaśnić także światowe powodzenie me-
todologii badań kulturowych, zainicjowanej w okresie międzywojennym w dwóch 
niemieckich szkołach historiograficznych. Nie tylko bowiem teoretyczne założenia, 
które te szkoły formułowały, lecz interesujące pod względem poznawczym i przeko-
nujące pod względem interpretacyjnym rezultaty praktyki badawczej prowadzonej 
zgodnie z postulowanym przez nie standardem stanowiły o sile ich przyciągania 
zarówno w europejskim, jak i amerykańskim środowisku historyków medycyny. 

W niniejszej książce chciałabym podjąć próbę spopularyzowania w polskim 
środowisku historyczno-medycznym innej teoretycznej koncepcji, współcześnie 
również o światowym zasięgu oddziaływania. Jest to koncepcja badań kulturo-
wych, znacznie poszerzająca zakres rzeczowy tradycyjnej historiografii medycy-
ny, a także wzbogacająca wykorzystywane dotąd przez autorów związanych z tą 
dyscypliną nauki inspiracje metodologiczne. Metodologia badań kulturowych 
zostanie przedstawiona w tej książce nie tylko jako pewien teoretyczny projekt, 
lecz także zostaną zaprezentowane możliwości jego wykorzystania w  praktyce 
interpretacyjnej. Zaprezentuję tu moje własne prace nad kilkoma istotnymi za-
gadnieniami z zakresu europejskiej medycyny nowożytnej. Walorem tej mono-
grafii istotnym dla czytelnika polskiego, zainteresowanego przyswojeniem sobie 
standardu badań kulturowych, będzie ponadto obszerny wybór piśmiennictwa, 
stworzonego w tym standardzie w ostatnim ćwierćwieczu przez autorów zachod-
nich14. Do niektórych z przytaczanych w książce prac odnoszę się szerzej. Czynię 

14 Ze względu na jeden z trzech głównych celów, jakie sobie stawiałam w przygotowaniu 
tej książki, którym była jak najszersza prezentacja polskiemu czytelnikowi dorobku zachodniej, 
głównie niemieckojęzycznej i  w  mniejszym stopniu anglojęzycznej, historiografii medycyny, 
przytaczam w przypisach liczne prace utrzymane w standardzie badań kulturowych, w których 
interpretacje konkretnych problemów nie tylko stanowią rozszerzenie eksplorowanego przeze 
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to, gdy omawiana koncepcja zagranicznego autora wywarła jakiś wpływ na kształ-
towanie się moich własnych poglądów metodologicznych (jak np. w przypadku 
publikacji prof. Dietricha von Engelhardta albo prof. Roberta Jütte), albo wywarła 
szerszy wpływ na kształtowanie się standardu historiografii medycyny w świecie 
(jak w  przypadku koncepcji Thomasa Samuela Kuhna, do której założeń sze-
roko się odnoszę i poddaję ją własnej ocenie). W przypadku spotykanych w tej 
książce odniesień do dorobku autorów krajowych zastosowana została ta sama 
zasada. Poglądy prof. Ludwika Flecka, prof. Barbary Skargi i prof. Stefana Amster-
damskiego, które stanowiły bezpośrednią inspirację moich własnych koncepcji 
metodologicznych, relacjonuję lub oceniam nieco szerzej. Odnoszę się także do 
opinii współczesnych polskich historyków medycyny dotyczących wybranych, 
a dla mnie ważnych, kwestii metodologicznych i interpretacyjnych, ukazując wy-
stępujące pomiędzy nami podobieństwa i, drobne na ogół, rozbieżności. Pozostałe 
odniesienia bibliograficzne, podobnie jak w przypadku prac autorów niemieckich 
i anglosaskich, mają charakter historiograficzno-erudycyjny, umożliwiający czy-
telnikowi zapoznanie się z szerszym niż to prezentuję w tej książce ujęciem po-
la badań. Wiele przytaczanych prac autorów polskich opublikowanych w latach 
1999–2012 powstało we współpracy ze mną i zostało opublikowanych w przyta-
czanych w przypisach książkach pod moją redakcją. Zapoznanie się z tymi pra-
cami pozwoli czytelnikowi wpisać historię medycyny pojmowaną sensu stricto 
(to jest jako historię profesjonalnego dyskursu medycznego) w szerszy kontekst 
historycznych i kulturowych odniesień. 

Wszystkie występujące w tej książce pojęcia dokładnie wcześniej sprecyzowa-
łam, przekazując czytelnikowi mój sposób ich rozumienia. Czynię to zarówno 
bezpośrednio w  tekście książki, gdzie szeroko odnoszę się do jednej z  podsta-
wowych dla mnie kategorii interpretacyjnych, jaką jest pojęcie dyskursu, albo 

mnie pola badań w wybranych kierunkach szczegółowych, lecz także przedstawiają interpretacje 
odbiegające od moich własnych. Rozbieżności te wynikają przede wszystkim ze stosunku przy-
taczanych przeze mnie autorów do rodzimej tradycji medycznej i metodologicznej, która bywa 
przez nich zasadniczo akceptowana, a jej wartość bywa uznawana za przewyższającą wartość 
koncepcji teoretycznych oraz praktyk wytworzonych w innych kręgach kulturowych. Ponieważ 
przed upowszechnieniem w europejskiej medycynie klinicznej standardu bakteriologii, który 
został powszechnie zaakceptowany, panowała na europejskich uniwersytetach duża dowolność 
interpretacyjna w zakresie dostępnych faktów empirycznych, a  i o  ich realne istnienie także 
się spierano, uczeni występujący w  jednym kręgu językowym w roli naukowych autorytetów 
nie mają takiego statusu w  innym. Dla autora polskiego, wolnego od zobowiązań względem 
rodzimej tradycji akademickiej, występowanie w zachodnioeuropejskiej historiografii medycyny 
czasami dość znaczących różnic w ocenie zjawisk, koncepcji i postaci jest o tyle istotne, iż nie 
powinien on bezkrytycznie ulegać opiniom występującym w narodowych historiografiach oraz 
ostrożnie podchodzić do interpretacji podkreślających wpływ danego uczonego, teorii naukowej 
lub szkoły medycznej na dalsze postępy wiedzy. Zebranie przeze mnie w trakcie kilkunastolet-
nich badań realizowanych za granicą przedstawionego w niniejszej książce dorobku zachodniej 
historiografii medycyny, prowadzonego w standardzie badań kulturowych i dotyczącego wybra-
nych zagadnień, pozwoli czytelnikowi polskiemu nie tylko na uzyskanie ogólnej erudycji doty-
czącej konkretnych faktów, lecz także umożliwi mu zapoznanie się z niewspółmiernymi często 
sposobami ich interpretacji. 
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przedstawiłam już mój sposób rozumienia tych pojęć w swoich wcześniejszych 
publikacjach. W przypadku pojęcia dyskursu nie postępuję za jego definicją za-
proponowaną przez Michaela Foucaulta, co szerzej uzasadniam w jednym z roz-
działów zamieszczonych w  pierwszej części pracy, ale podejmuję interpretację 
tego pojęcia zaproponowaną przez Jerzego Topolskiego, identyfikującego dyskurs 
z narracją. Podobnie jak Topolski, a także Barbara Skarga, której opinie szeroko 
przytaczam, do oryginalnej interpretacji Foucaulta odnoszę się bowiem krytycz-
nie. Wykorzystywane przeze mnie pojęcia szkoły naukowej, podobnie jak teorii, 
doktryny i strategii interpretacyjnej przedstawiłam natomiast w osobnym arty-
kule opublikowanym w 1998 r. w „Kwartalniku Historii Nauki i Techniki”, nie 
będę ich zatem w tym miejscu szerzej objaśniać15. Pojęcia te, w przedstawionym 
w  tym tekście rozumieniu, zastosowałam w  cytowanych już wyżej książkach 
z 1999 i 2007 r.

Taka sama sytuacja występuje w przypadku tytułowego pojęcia antropologii 
wiedzy. W pierwszej części niniejszej książki, poświęconej zagadnieniom teore-
tycznym, przedstawiam genezę tego pojęcia, jego stosunek do innych koncepcji 
o światowym zasięgu popularności (w tym koncepcji archeologii wiedzy Michaela 
Foucaulta), jego funkcjonowanie w  dotychczasowej praktyce historiograficznej 
w obrębie historiografii niemieckiej i anglosaskiej, a także perspektywy jego upo-
wszechnienia w nauce polskiej. Perspektywy te nie są bowiem zdeterminowane, 
a upowszechnienie się pojęcia antropologii wiedzy w polskiej historiografii medy-
cyny będzie zależne od akceptacji projektu badawczego, który w niniejszej książce 
przedstawiam. Antropologia wiedzy może być traktowana jako synonim pojęcia 
„badania kulturowe” albo jako odrębna dziedzina badań humanistycznych, co 
obszernie w pierwszej części wyjaśniam. 

Struktura niniejszej książki składa się z trzech części. Pierwsza z nich, złożona 
z trzech rozdziałów, została poświęcona zagadnieniom teoretycznym. W dwóch 
pierwszych z nich przedstawiam wybrane koncepcje teoretyczne stosowane w hu-
manistyce, poddając je interpretacji w celu ukazania zasadności podjęcia przeze 
mnie próby wyodrębnienia antropologii wiedzy jako pewnej perspektywy meto-
dologicznej, możliwej do skutecznego zastosowania w historiografii medycyny. 
Odnoszę się tu zarówno do wybranych nurtów filozoficznych, jak i antropologicz-
nych, socjologicznych i historycznych. Staram się wykazać, że zespół praktyk, 
określanych we współczesnej niemieckiej historiografii medycyny mianem badań 
kulturowych, można by określić bardziej precyzyjnym pojęciem antropologii wie-
dzy, co uważam za zasadne ze względu na różnorodność inspiracji teoretycznych 
występujących w obszarze tych badań we współczesnej praktyce interpretacyjnej. 
W trzecim rozdziale tej części przedstawiam charakterystykę antropologii wiedzy 
jako pewnego projektu badawczego, zawierającą zarówno pewne propozycje teo-
retyczne, jak i przykłady ich dotychczasowych zastosowań w polskim piśmien-
nictwie. Przedstawione w pierwszej części książki treści stanowią wprowadzenie 
do analiz, przeprowadzonych przeze mnie w dwóch pozostałych. Zamieszczone 

15 Por. B. Płonka-Syroka, Teorie, doktryny i szkoły medyczne. Zarys zagadnienia, „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 1, s. 51–75.



Wstęp 17

w tych częściach teksty stanowią rozwinięcie wcześniej przeze mnie prowadzo-
nych badań, których wyniki zostały już opublikowane. W przypadku artykułów 
zamieszczonych w części drugiej jest to rozwinięcie znaczne, oparte na dodatko-
wo przeprowadzonych badaniach, których wyniki w tych tekstach przedstawiłam, 
natomiast w przypadku artykułów zamieszczonych w części trzeciej możemy mó-
wić o nowym opracowaniu już istniejących tekstów, zarówno pod względem me-
rytorycznym, jak i bibliograficznym. 

Celem studiów zamieszczonych w części drugiej niniejszej książki było przed-
stawienie procesów poznawczych w europejskiej medycynie jako zakorzenionych 
w  określonym kontekście historycznym i  społecznym. Podjęłam w  nich próbę 
opisania sposobu kształtowania się sytuacji problemowej medycyny, w którym to 
procesie uczestniczą nie tylko lekarze, których świadomość plasuje się w grani-
cach profesjonalnego dyskursu. Zaproponowane przeze mnie ujęcie ukazuje pro-
cesy wiedzotwórcze w ten sposób, iż zarówno dostrzeganie pewnych problemów 
przez lekarzy, jak i metody ich teoretycznego konceptualizowania nie są wolne od 
elementów kulturowych, których nie da się wypreparować ze struktury wiedzy 
akademickiej. Przedstawiłam genezę analizowanych przeze mnie poglądów na-
ukowych, ich historyczne zakorzenienie w świadomości potocznej, spory między 
uczonymi należącymi do różnych szkół naukowych, ingerencję czynników ze-
wnątrznaukowych w strukturę wiedzy medycznej (zarówno inspirującą podejmo-
wanie określonej klasy problemów, jak i ograniczającą możliwości ich stawiania 
i poszukiwania sposobów ich rozwiązywania). Europejska medycyna akademicka 
została tu przedstawiona jako obszar działalności ludzi, którzy w konkretnych 
historycznych okolicznościach uczestniczą w procesie wiedzotwórczym opisywa-
nym w kategoriach osobowych. Uczeni są przeze mnie pojmowani jako osobowe 
podmioty poznające, a ich działalność naukowa jako odbywająca się w określo-
nym kontekście historycznym na podstawie ich osobistego rozeznania sytuacji. 
Uwzględniam w  tym ujęciu socjologiczne aspekty procesów wiedzotwórczych, 
grupowy i  społeczny wymiar wiedzy, jej odniesienia do potrzeb społecznych 
i świadomości potocznej. Istotnym czynnikiem prowadzonych przeze mnie analiz 
są także metafizyczne podstawy wiedzy, wyrażające się w zróżnicowanym ujęciu 
problemów uznawanych za wymagające rozwiązania, a także w odmiennych spo-
sobach ich rozwiązywania przez uczonych, których świadomość ukształtowała 
się pod wpływem różnych konfesji w obrębie chrześcijaństwa. Podkreślam w tym 
względzie rolę reformacji i ustanowionych przez nią nowych perspektyw poznaw-
czych, których ocena jednakże w zakresie wpływów wywieranych przez nie na 
dalszy rozwój europejskiej medycyny odbiega czasem w mojej książce od interpre-
tacji autorów związanych z danym wyznaniem reformowanym. Staram się tak-
że wskazać na światopoglądowe i kulturowe uwarunkowania różnic programów 
modernizacyjnych, kształtujących się w  obrębie europejskiego przyrodoznaw-
stwa. W omawianej tu części przytaczam w przypisach obszerne piśmiennictwo 
zachodnie, podejmujące wybrane klasy problemów szczegółowych, co umożliwi 
czytelnikowi samodzielne wypracowanie opinii, za którą z przedstawianych w pu-
blikacjach interpretacji będzie podążał w  swoich własnych pracach. Dobrałam 
przytaczane w przypisach piśmiennictwo w ten sposób, aby czytelnik mógł przede 
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wszystkim zapoznać się z  akceptowanym przeze mnie współczesnym standar-
dem niemieckich badań kulturowych, którego założenia przedstawiam w pierw-
szej części książki. W standardzie tym procesy wiedzotwórcze w medycynie uka-
zywane są w  szerokim kontekście odniesień społecznych, a  obszar badań nie 
ogranicza się do interpretacji poglądów formułowanych przez lekarzy. Medycyna 
ukazywana jest jako dziedzina wiedzy odpowiadająca na konkretne zapotrzebo-
wanie społeczne, które wpływa na sposób dostrzegania problemów wymagających 
rozwiązania, natomiast elementy kulturowe uznawane są za kształtujące sposoby 
rozwiązywania problemów naukowych. Przedstawiam także starsze prace należą-
ce do obszaru badań kulturowych, w których w mniejszym stopniu występuje za-
korzenienie procesów wiedzotwórczych w konkretnym kontekście historycznym 
i socjologicznym. Ich autorzy natomiast śledzą obecność elementów kulturowych 
w konkretnych teoriach, doktrynach i koncepcjach organizacyjnych przedstawia-
nych przez lekarzy. Zawarte w omawianej części studia dotyczą takich zagadnień, 
jak rola czynników społeczno-kulturowych w kształtowaniu sytuacji problemo-
wej medycyny w dziedzinie kontroli urodzeń, wpływ czynników wewnątrznau-
kowych i zewnątrznaukowych na ukształtowanie się systemu zabezpieczeń prze-
ciwepidemicznych w Europie (na przykładzie wybranych państw) oraz koncepcja 
profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda w kontekście historycz-
no-porównawczym. W każdym z tych studiów zajmuję się przede wszystkim pro-
blemem genezy kształtowania się określonej sytuacji problemowej, którą opisuję 
jako ukonstytuowaną społecznie. Żyjący w danej epoce lekarze, dysponujący pro-
fesjonalnym wykształceniem medycznym, tworzą własny sposób jej rozumienia, 
oparty na ukierunkowanym przez ich zawodowe kompetencje sposobie postrze-
gania zjawisk, odmiennym od tego, który charakteryzuje świadomość współczes-
nych im laików. Tworzy to określone napięcie epistemologiczne, pojawiają się 
bowiem problemy społecznie postrzegane jako wymagające przedstawienia ich 
naukowego rozwiązania, natomiast lekarze zachowują w ocenie ich wagi swobodę 
wyboru, uwarunkowaną nie tylko stanem ich wiedzy medycznej, lecz także ze-
społem przekonań o charakterze kulturowym/światopoglądowym, które określają 
ich sposób postrzegania świata. 

W trzeciej części niniejszej książki, również złożonej z trzech studiów, poddaję 
analizie wybrane elementy struktury wiedzy medycznej, w poszukiwaniu elemen-
tów kulturowych współkonstytuujących tę strukturę. Pierwsze z  tych studiów 
dotyczy roli humanizmu w kształtowaniu się obrazu natury w myśli europejskiej. 
Przypominam tu przedstawioną już we wcześniejszych publikacjach rekonstruk-
cję średniowiecznego i nowożytnego ideału nauki, a także strategii społeczności 
naukowych wobec kryzysu w danej dziedzinie nauki. Za pomocą tych kategorii 
interpretacyjnych ukazuję współkształtowanie przez humanizm procesu przej-
ścia nowożytnej medycyny od standardu semiotycznego do diagnostycznego. 
W drugiej z zamieszczonych w tej części pracy podejmuję analizę wpływów kul-
turowych, znajdujących odbicie w praktyce interpretacyjnej europejskich lekarzy 
i przyrodników (A. Puysegur nie był lekarzem) dotyczącej zjawiska hipnozy. Pomi-
mo zasadniczo tej samej symptomatyki, opisywanej przez nich w publikowanych 
na przestrzeni dwóch stuleci pracach, występują w nich niewspółmierne wobec 
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siebie interpretacje. Niektóre z nich są kontynuacją wcześniejszych, stanowiąc 
ich doprecyzowanie, natomiast inne są, także pod względem szaty pojęciowej, 
radykalnym zerwaniem z  przeszłością. W  każdej z  tych interpretacji odnaleźć 
możemy wpływ przekonań charakterystycznych dla pewnego etapu europejskiej 
kultury. Trzecie z zamieszczonych w tej części studiów podejmuje problem odnie-
sienia przedmiotowego ludzkiej wiedzy na przykładzie koncepcji Carla Gustawa 
Junga. Opisuję wizję świata, uznawaną przez Junga za naturalną, do której od-
nosił on swój system psychologiczny, podejmując próbę określenia elementów 
biograficznych i kulturowych, które mogły się przyczynić do naturalizacji przez 
twórcę psychologii głębi pewnej koncepcji świata, która została przezeń uznana 
za koncepcję rzeczywistą.

Przedstawiany w tej książce projekt badawczy, związany z opracowaniem stan-
dardu antropologii wiedzy, nadal pozostaje projektem otwartym. Podobnie jak 
niemiecka socjologia medycyny, której charakterystykę w ujęciu prof. Roberta Jüt-
te przedstawiam w jej pierwszej części, jest już jednak projektem realizowanym 
w praktyce polskiej historiografii medycyny. Pozwoli to w przyszłości na doprecy-
zowanie jego podstawy teoretycznej, a także na wytyczenie nowych potencjalnych 
obszarów tematycznych, które zostaną poddane eksploracji za pomocą zapropo-
nowanych metod.
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Rozdział 1. Od historiografii nauk przyrodniczych do antropologii wiedzy
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Rozdział 1 

Od historiografii nauk przyrodniczych 
do antropologii wiedzy  
– kształtowanie się projektu  
nowej dyscypliny badań

Wprowadzenie

Antropologia wiedzy jako samodzielna dyscyplina badań kształtuje się obecnie 
w zachodniej historiografii medycyny jako pewien projekt badawczy, o w miarę 
sprecyzowanym zakresie oraz celach praktyki badawczej, a także preferowanych 
metodach, jednakże o  niesprecyzowanej jak dotąd ostatecznie przynależności 
dyscyplinarnej. W historiografii niemieckiego obszaru językowego badania z tego 
zakresu są prowadzone w obrębie zmodernizowanego na początku lat 90. stan-
dardu historiografii medycyny, natomiast w anglosaskim kręgu interpretacyjnym 
pojawiła się w tym samym czasie propozycja jej wyodrębnienia z historiografii 
i  powołania nowej dyscypliny1. Propozycja ta spotkała się z  zainteresowaniem 
w  humanistyce niemieckiej, nie zdołała się jednak szerzej rozpowszechnić ze 
względu na silne wpływy nurtu badań kulturowych w standardzie tamtejszej hi-
storiografii ogólnej i historiografii medycyny2. Nie było więc konieczne dla upra-
womocnienia wprowadzenia metod analizy historycznej do badania dziejów na-
uki wyodrębnianie w tym celu samodzielnej dyscypliny akademickiej. Odmiennie 
przedstawiała się jednak sytuacja w anglojęzycznej historiografii nauki, w  tym 
historiografii medycyny. Tworzone w tym obszarze kulturowym syntezy historii 
nauk przyrodniczych ujmowały je w oderwaniu od elementów kontekstu kultu-
rowego, w którym występowała opisywana w nich praktyka naukowa. Tworzone 
w tym standardzie publikacje opisywały wyłącznie tzw. wewnętrzną historię na-
uk przyrodniczych, badając historię idei naukowych, których genezę wywodzono 

1 Por. K. Hastrup, Anthropological Knowledge Incorporated, [w:] K. Hastrup, P. Hervik 
(red.), Social Experience and Anthropological Knowledge, London 1994, s. 224–240; F. Barth, 
An Anthropology of Knowledge, „Current Anthropology” 2002, t. 43, nr 1, s. 1–18. Antropologii 
wiedzy i  omówieniu jej standardu badań poświęcono specjalny numer kwartalnika „Ethnos: 
Journal of Anthropology” 2006, t. 70, nr 2.

2 Por. G. Iggers, Historiografia XX wieku. Przegląd kierunków badawczych, tłum. A. Gadza-
ła, Warszawa 2010, s. 51–96.
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z  idei je poprzedzających. Tak zdefiniowana historiografia nauki za przedmiot 
swoich badań odkreślała naukę (Science), opisywaną przez zespół współcześnie 
przypisywanych temu pojęciu desygnatów. Historia nauki jest w tym ujęciu ob-
szarem ujmowanym w sposób rozdzielny od otaczającego ją społecznego, histo-
rycznego i kulturowego kontekstu, a opisujący ją badacze nie odczuwają potrzeby 
zmiany tego standardu, uznając go za zadowalający, ponieważ odzwierciedla on 
zasadniczy kierunek ich naukowych zainteresowań. W anglosaskiej praktyce hi-
storiograficznej, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w USA, niemiecki standard 
badań kulturowych nad historią nauk przyrodniczych już od 2. połowy lat 30. 
XX w. pozostaje standardem znanym i coraz bardziej popularnym, mimo iż he-
terodoksyjnym. Jego wzrastającej popularności w nauce akademickiej sprzyjały 
przede wszystkim wyniki praktyki historiograficznej, tj. coraz liczniej powstające 
prace, które nie tylko podejmowały w sposób nowatorski coraz szersze spektrum 
problemów badawczych, lecz także podejmowały je z powodzeniem, oferując czy-
telnikowi monografie i artykuły z zakresu historii przyrodoznawstwa utrzymane 
w  tym samym standardzie historiograficznym, do którego przywykł, studiując 
dzieje polityczne czy gospodarcze, a także historię kultury. 

Monografie uwzględniające społeczno-kulturowy kontekst nauki i podmiotowe 
aspekty procesów wiedzotwórczych, inspirowane niemieckim standardem badań 
historycznych szkoły lipskiej i jej kontynuatorów, różnią się od opracowań ograni-
czających swój przedmiot do wewnętrznych dziejów danej dyscypliny naukowej, 
opisujących następstwo idei naukowych jako wyraz pewnej logiki rozwoju nauki al-
bo ewolucji jej standardu. I w tym pierwszym, i w tym drugim ujęciu w strukturę 
narracji historycznej wpisana jest bowiem w sposób immanentny kategoria postępu 
naukowego, ujmowana w kategoriach ponadpodmiotowych. Przykładem tego typu 
koncepcji jest logika rozwoju naukowego Karla Poppera3. Logika ta doprowadzić mu-
siała w ujęciu tego autora do obiektywnego wzrostu wiedzy opartej na prawdzie. Po-
dobnie koncepcje metodologiczne inspirowane ewolucjonizmem, ujmujące historię 
nauki w kategoriach ponadpodmiotowych, posługiwały się konceptualizacją obiek-
tywnego wzrostu wiedzy naukowej, ponieważ w wyniku rywalizacji idei te „gorzej 

3 Por. K. Popper, Logik der Forschung, 1934 (wyd. polskie: Logika odkrycia naukowego, 
przedmowa J. Kmita, Warszawa 1977, wyd. 2 – Warszawa 2002, wyd. 3 – Warszawa 2002, wyd. 
4 – Warszawa 2003); idem, Das Elend des Historicismus – wykład z 1936 r. i seria artykułów z lat 
1944–1945, wydane w formie książki pt. The Powerty of Historicism, 1957 (wyd. polskie: Nędza 
historycyzmu, 1984, wyd. 2 – 1989, wyd. 3 – 1999); idem, The Open Society and Its Enemies, 
1945 (wyd. polskie: Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Warszawa 2006); idem, Objective 
Knowledge: An Evolutionary Approach, 1973 (wyd. polskie: Wiedza obiektywna: Ewolucyjna 
teoria epistemologiczna, Warszawa 2002). W języku polskim są także dostępne inne dzieła tego 
autora. Niektóre z nich miały po 3–4 wydania. Można więc stwierdzić, że próby zaszczepienia 
koncepcji Poppera w polskiej humanistyce są dość nasilone. Zarazem jego poglądy dotyczące 
modelu rozwoju nauki, stanowiące integralną część stworzonego przez niego systemu, nie zdo-
łały jak dotąd zainspirować polskiej praktyki historiograficznej. Nie powstał bowiem w polskiej 
historiografii nauki nurt oparty na koncepcjach teoretycznych Poppera, w którym publikowano 
by wyniki badań konkretnych problemów historycznych, prowadzonych na podstawie analizy 
źródeł w proponowanym przez tego metodologa standardzie interpretacyjnym. 
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przystosowane” do rzeczywistości bywały w  tym ujęciu wypierane i  zastępowane 
przez „przystosowane lepiej”. Tymczasem w standardzie badań kulturowych wyżej 
prezentowane ujęcie deterministyczne nie występowało, a wynik zmian w świado-
mości naukowej uczonych nie był z góry możliwy do przewidzenia. Mogły nań bo-
wiem wpłynąć nie tylko czynniki wewnątrznaukowe, lecz także zewnątrznaukowe, 
a i wśród tych pierwszych mogły występować znaczące różnice między poglądami 
uczonych należących do różnych społeczności naukowych. W konwencji historiogra-
ficznej dominującej w XX w. w obszarze historiografii anglojęzycznej model poznania 
naukowego nie uwzględniał tego rodzaju aspektów. Był bowiem inspirowany przez 
metafizykę protestancką, ukształtowaną pod wpływem św. Augustyna4, w których 
nie uznaje się aktywnej roli indywidualnych osobowych podmiotów poznających 
w tworzeniu historycznie zmiennych systemów wiedzy, pojmowanych jako złożone, 
historycznie ukształtowane konwencje, ale przypisuje się owym podmiotom jedynie 
rolę bierną5. W anglosaskim modelu historiograficznym nie było więc uznawane za 

4 Por. W. Werner, Wpływ protestanckiej tradycji religijnej na ukształtowanie się standardu 
przyrodoznawstwa w  USA, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrod-
niczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 
2003, s. 51–73. Autor przedstawia tu genezę amerykańskiego scjentyzmu, odnoszącego się ze 
szczególną niechęcią do religii katolickiej, której dogmatykę uważa za prowadzącą do kryzysu 
nauki. Do wiodących przedstawicieli tej postawy intelektualnej należał William Draper, który 
stwierdzał, że wszędzie tam, gdzie władza podporządkowywała się Kościołowi, dochodziło do 
„intelektualnej katastrofy” (ibidem, s. 56). Dopiero odkrycia geograficzne i kolonizacja Ameryki 
wyrwały, zdaniem Drapera, naukę europejską ze stagnacji (ibidem, s. 57). Według tego autora 
przejście do nowożytnego standardu przyrodoznawstwa wymagało czasu i przestrzeni. Mogło 
się dokonać dopiero na rozległych przestrzeniach Północnej Ameryki, ponieważ tworzono tam 
nową kulturę naukową, wolną od „balastu cywilizacji katolickiej” (s. 59). Za warunki rozwoju 
nauk przyrodniczych Draper uznał istnienie silnej władzy państwowej oraz ustrój liberalny, 
występujące w Stanach Zjednoczonych. Por. R. Draper, History of the Conflict between Reli-
gion and Science, New York 1897. Draper nie uważał amerykańskich wyznań protestanckich 
za zagrożenie dla rozwoju nauki, ponieważ – w przeciwieństwie do katolicyzmu – ich standard 
uznawał za racjonalny, a ponadto wielość tych wyznań zabezpieczała, jego zdaniem, amerykań-
ski światopogląd przed nadmiernymi wpływami jednego z nich.

5 Są to odległe echa sporów epistemologicznych między Lutrem a Erazmem z Rotterdamu, 
a później sporów dotyczących koncepcji sprawstwa (por. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej 
Europy, Warszawa 1989, s. 76–99, 201–206 i in.). W nauce protestanckiej utrzymało się prze-
konanie, iż proces poznawczy dokonuje się w jego ostatecznym, twórczym etapie w sposób dla 
uczonego nieświadomy i  ma charakter zbliżony do objawienia. W  nauce krajów katolickich 
rozwijała się natomiast refleksja dotycząca roli osobowego podmiotu poznającego i jego własnej 
aktywności intelektualnej w tworzeniu teorii naukowych definiowanych na zasadzie konwencji, 
które rywalizują ze sobą, toteż jest konieczne określenie kryteriów wyboru pomiędzy nimi kon-
cepcji uznawanych za najbardziej racjonalne. Zróżnicowanie ujęcia procesów wiedzotwórczych 
znajduje odbicie w  stosunku obu wyznań wobec litery Biblii. W  wyznaniach protestanckich 
obowiązuje zasada sola scriptura, inspirująca tworzenie koncepcji nauki opartej na prawdzie, 
ujawniającej się uczonym w przyrodzie, a nawet (jak w niemieckiej nauce romantycznej) „udzie-
lanej” uczonym przez przyrodę ujmowaną w kategoriach antropomorficznych. W świadomości 
uczonych katolickich (co nie znaczy, że także w ujęciu oficjalnych instytucji kościelnych) tego 
rodzaju ujęcie występowało bardzo rzadko. Proces poznawczy był konceptualizowany jako od-
krywanie prawdy zawartej w świecie, ale przy aktywnym udziale uczestniczących w nim uczo-
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istotne układanie heurystyk umożliwiających zbadanie przesłanek tworzenia przez 
uczonych tego typu konwencji ani prowadzenie dyskusji dotyczących wpływu ele-
mentów społeczno-kulturowych na kierunki dokonywanych przez nich wyborów.

Standard metodologiczny większości anglojęzycznych prac poświęconych hi-
storii nauk przyrodniczych cechował także etnocentryzm. Nauka anglojęzyczne-
go kręgu kulturowego ujmowana w nich była jako przodująca nie tylko w skali 
europejskiej, lecz także w skali światowej, najwcześniej ustanawiająca moderni-
zacyjne standardy wiodące do współczesnego modelu przyrodoznawstwa6. Utrzy-

nych, którzy przedstawiali własne interpretacje. Prawda naukowa mogła więc w  tym ujęciu 
mieć charakter odmienny od prawdy zawartej w świecie, do której nauka dąży (jej celem jest 
bowiem poznanie prawdy), ale jej do końca nie osiąga. Dla scjentystów protestanckich był to 
model nie do przyjęcia i uważali go za wynik wpływu religii katolickiej na standard nauk przy-
rodniczych w Europie. Tworząc swój własny standard nauki, uznali za możliwe oparcie go na 
prawdzie, czytając księgę natury z tym samym nastawieniem, co czytając Biblię. Jest rzeczą cha-
rakterystyczną, że pod koniec XX i na początku XXI w. to nastawienie stało się w USA podstawą 
koncepcji nauki o charakterze radykalnie ateistycznym, formułowanej przez uczonych szeroko 
popularyzujących swoje poglądy nie tylko z uniwersyteckich katedr, lecz także w mediach. Bada-
cze ci „czerpią prawdę z natury”, wyprowadzając z tego daleko idące konsekwencje teoretyczne 
i społeczne, bez świadomości tego, że każda ludzka wypowiedź naukowa dotycząca przyrody ma 
charakter ustanowionej przez ludzi konwencji. Eliminując protestancki światopogląd biblijny, 
jako „niezgodny z  prawdą przyrody” i  odnosząc się z  lekceważeniem (podobnie jak niegdyś 
Draper) do światopoglądu katolickiego, uznając go za mityczny, tworzą ateistyczny model nauki 
„zakorzenionej w prawdzie przyrody”, do której sądzą, że uzyskali bezpośredni dostęp za po-
mocą właściwej metody naukowej. Do głównych postaci wyznaczających ramy wspomnianego 
tu dyskursu należy Richard Dawkins (por. idem, The Selfish Gene, 1976; The Extenden Phe-
notype, 1982; The Blind Watchmaker. Why the Evidence of Evolution Revails a Universe wi-
thout Design, 1986). Postawie tej można przeciwstawić stanowisko uczonych europejskich, dla 
których nauka ma charakter historyczny i konwencjonalny, por. P. Duhem, History of Physics, 
[w:] The Catholic Encyklopedia, t. 12, New York 1911; idem, Le système du monde. Histoire 
des doctrines cosmologiques de Platon á Copernic, t. 1–5, Paris 1913–1917, wyd. 2 – Paris 1954, 
t. 6–9 Paris 1954–1959. Koncepcje Duhema nie były w Polsce popularyzowane w okresie mię-
dzywojennym, ze względu na dominację szkoły lwowsko-warszawskiej w ówczesnej filozofii, 
opartej na odmiennych założeniach. Nie były także popularyzowane (poza wąskim gronem filo-
zofów i naukoznawców) w latach powojennych, ze względu na ich jawną sprzeczność z dogma-
tyczną wersją marksizmu, wdrażaną przez czynniki zewnątrznaukowe do polskiej nauki aka-
demickiej po 1945 r., a także z różnymi współczesnymi nurtami filozoficznymi o rodowodzie 
amerykańskim i zachodnioeuropejskim. Prace Duhema nie były także do 1989 r. wydawane 
w polskim tłumaczeniu w całości. Po 1989 r. pozostają w Polsce znane wyłącznie specjalistom, 
którzy – jak np. dr hab. Krzysztof Szlachcic z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Wrocławskiego 
– zajmują się badaniami nad historią francuskiej myśli filozoficznej (por. K. Szlachcic, Filozofia 
nauk empirycznych Pierre’a Duhema, Wrocław 2011). W przeciwieństwie do szeroko populary-
zowanych w Polsce koncepcji Poppera, Fukuyamy, Foucaulta i Dawkinsa, które są dyskutowane 
nie tylko w polskiej nauce akademickiej, lecz także w dyskursie popularnym, poglądy Duhema 
nie wywierają dotąd szerszego wpływu na polski dyskurs humanistyczny, w tym na praktykę 
badawczą polskiej historiografii medycyny. 

6 Jest to m.in. koncepcja nauki baconowskiej, rozwijana przez Roberta Mertona . Por . 
R. Merton, Social Theory and Social Structure, 1949 (wyd. polskie: Teoria socjologiczna i struk-
tura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Wertenstein-Żuławski, Warszawa 1982, wyd. 2 – 2002); 
idem, The Sociology of Science, 1973. 
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mywaniu się tego rodzaju postawy interpretacyjnej w amerykańskim dyskursie 
akademickim sprzyjały w latach 1945–1990 tendencje ideologiczne i filozoficzne 
nadbudowane nad tutejszym oficjalnym dyskursem politycznym, absolutyzują-
ce reguły tego dyskursu i  opisywane przezeń universum jako punkt docelowy 
wszystkich innych, heterogenicznych w swojej genezie dyskursów, które miałyby 
osiągnąć ten sam poziom rozwoju w różnej perspektywie czasowej7. U niektórych 
autorów pojawił się w związku z tym rodzaj praktyki narracyjnej, który można 
by określić jako „misjonarski”. Z perspektywy liberalnego standardu ideologicz-
nego oraz uznawanego za oparty na obiektywnej prawdzie standardu współcze-
snego przyrodoznawstwa i ekonomii pochylali się oni nad odmiennymi od an-
glosaskiego modelami kultury i wytworzonymi w ich obrębie modelami praktyki 
naukowej, definiując je jako nienaukowe, przednaukowe, oparte na chybionej 
logice itp.8 Wielu badaczom anglosaskim, ze względu na zintegrowany charakter 
obecnego nie tylko w nauce akademickiej, lecz także w publicystyce naukowej 
i popularnonaukowej przekazu, uznającego nowożytne i współczesne anglosaskie 
przyrodoznawstwo za najwyższą formę świadomości naukowej oraz zdecydowaną 
krytykę historyzmu metodologicznego (którą wyrażał m.in. Karl Popper), trudno 
było się przebić z praktyką historiograficzną uprawianą w inspirowanym niemiec-
kim historyzmem standardzie metodologicznym, i to pomimo tego, że była ona 
już od 2.  połowy lat 30. w  Wielkiej Brytanii i  Stanach Zjednoczonych znana 
i cieszyła się wzrastającym powodzeniem na uniwersytetach. Jedną z dróg wyjścia 
z  tej sytuacji mogło być znalezienie przez niektórych historyków nauki możli-
wości zakorzenienia ich własnej praktyki badawczej, uprawianej w standardzie 

7 Por. koncepcja „końca historii” Francisa Fukuyamy, który po zwycięstwie Zachodu w zim-
nej wojnie i upadku imperium sowieckiego obwieszczał, że liberalna demokracja w wydaniu 
amerykańskim jest najlepszym ze wszystkich możliwych ustrojów politycznych, końcowym 
etapem politycznego rozwoju ludzkości biegnącego w jednym kierunku, idem, The End of Hi-
story and the Last Man, 1989 (tłum. polskie: Koniec historii, tłum. T. Bieroń, M. Wichrowski, 
Poznań 1996, wyd. 2000); idem, Trust. The Social Virtues and the Creation of Prosperity, 1995 
(tłum. polskie: Zaufanie: kapitał społeczny a droga do dobrobytu, A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa 
1997).

8 Polemikę z tym ujęciem podejmuje prof. Adam Chmielewski w książce pt. Społeczeństwo 
otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego 
krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław 2001. Już w tytule widzimy nawiązanie 
do książki Karla Poppera Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, Chmielewski proponuje jed-
nakże odmienne od Poppera ujęcie metodologiczne, a także argumenty. Ukazuje liberalizm jako 
jedną z wielu, historycznie ukształtowanych ideologii stworzonych w Europie nowożytnej, nie 
uznając jej ani za naturalną, ani też obiektywnie najlepszą. Stawia za to pytanie, jakie czynniki 
historyczne i kulturowe zdecydowały o tym, iż właśnie ta ideologia została wybrana jako prefe-
rowana w obszarze kultury brytyjskiej, a potem amerykańskiej. W związku z tym krytyków ide-
ologii liberalnej prof. Chmielewski nie rozpatruje jako „wrogów”, przed którymi należałoby jej 
„bronić”, ale przypatruje się ich argumentom, wydobywając z nich sens przypisywany im przez 
ich autorów. I Popper, i Chmielewski zajmują się tym samym problemem badawczym, jakim 
jest nowożytny liberalizm, jednakże przyjęcie przez nich odmiennej metodologii powoduje, że 
problem ten zostaje w różny sposób skonceptualizowany – jeden z autorów poszukuje obrońców 
oraz wrogów, natomiast drugi apologetów i krytyków, co określa sposób kształtowania narracji 
omawianych monografii.
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badań kulturowych, nawiązującym do dorobku niemieckich szkół historii nauki 
z lat 1918–1933, w obrębie innych niż historia dyscyplin teoretycznych. 

Szczególnie dogodne dla aplikacji tego rozwiązania w praktyce wydawały się 
socjologia i antropologia kultury. Prób bliższego związania się anglosaskiej histo-
riografii nauki z tą pierwszą, podejmowanych w latach 70. i 80. XX w., nie można 
jednak zaliczyć do udanych, ze względu na dominację w ówczesnej anglosaskiej 
metodologii badań socjologicznych metod ilościowych oraz silne wpływy różnego 
rodzaju koncepcji o charakterze apriorycznym, stworzonych przed 1945 r. w na-
wiązaniu do inspiracji czerpanych z niemieckiej filozofii idealistycznej, głównie 
Hegla i  jego teorii obiektywnego procesu dziejowego o własnych uwarunkowa-
niach i  dynamice, w  którym jednostki ludzkie jedynie uczestniczą, nie mając 
wpływu na jego przebieg. W tego rodzaju konceptualizacjach jednostki te mogły 
jedynie odgrywać obiektywnie istniejące role9 albo też w inny sposób wpisywać 
się w (uznawane przez teoretyków tego nurtu za obiektywnie istniejące) różne-
go rodzaju struktury10. We wszystkich tych koncepcjach, zgodnie ze standardem 
niemieckiego idealizmu obiektywnego, ludzkie decyzje są jedynie odpowiedzią 
na impulsy zewnętrznej rzeczywistości, nie mając mocy sprawczej wobec zasad-
niczego kierunku jej rozwoju. Ujęcie to nie było interesujące dla tych spośród 
historyków, którzy właśnie owe decyzje uznawali za istotne w nadawaniu ukie-
runkowania procesom poznawczym, którym przypisywali charakter podmiotowy, 
a nie systemowy. 

Bardziej otwartą na możliwości współpracy okazała się powojenna amerykań-
ska i  brytyjska antropologia kulturowa, głównie dlatego, iż etnocentryzm jako 
wiodąca postawa określająca tzw. naturalny światopogląd badaczy został wyeli-
minowany w tych krajach z głównego nurtu dyskursu akademickiego już w la-
tach 60. XX w., pół wieku wcześniej znajdując w szkole relatywizmu kulturowego 
Franza Boasa11 prekursorów tego stanowiska. Historycy nauki zainteresowani 

 9 Por. teoria ról społecznych Talcotta Parsonsa. W jego koncepcji ludzie nie są definiowa-
ni jako wolne i racjonalne podmioty obdarzone mocą sprawstwa w stosunku do swoich wła-
snych działań, ale jako jednostki motywowane przez impulsy zewnętrzne o charakterze spo-
łecznym (normy, wartości, interesy itp.) do odgrywania ustanowionych przez społeczeństwo 
ról. Por. T. Parsons, Theory of Social Actions, 1937; idem, Essays in Sociological Theory, 1949 
(tłum. polskie: Szkice z teorii socjologicznej, Warszawa 1972); idem, Social system, 1951 (tłum. 
polskie: System społeczny, tłum. M. Kaczmarczyk, Warszawa 2009); idem, Social Struktu-
re and Personality, 1964 (tłum. polskie: Struktura społeczna a  osobowość, tłum. M. Tabin, 
wstęp A. Kłoskowska, Warszawa 1969); idem, Struktur und Funktion der modernen Medizin, 
[w:] R. König, M. Tönnesmann (red.), Probleme der Medizin-Soziologie, Köln 1958.

10 Por. ogólna teoria systemów Ludwiga von Bertalanffy’ego: Kritische Theorie der Formbil-
dung, 1928, 2 wyd. – Modern Theories of Development. An Introduction to Theoretical Biology, 
1933, 3 wyd. – 1962 (wyd. polskie: Ogólna teoria systemów. Podstawy, rozwój, zastosowania, 
Warszawa 1984); idem, A Systems View of Men, 1981. 

11 Franz Boas jest twórcą szkoły amerykańskiej antropologii kulturowej o światowym za-
sięgu wpływów. Odrzucił ewolucyjny model interpretacji różnorodności kultur, propagowany 
przez Morgana i Taylora, którzy odwołując się do pojęcia natury ludzkiej w rozumieniu bio-
logicznym twierdzili, że obserwowana przez antropologów różnorodność kultur jest tylko po-
zorna, gdyż badane społeczności znajdują się na różnych etapach tego samego procesu rozwo-
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badaniami nad podmiotowymi aspektami procesów wiedzotwórczych, ujmowa-
nych w konkretnym kontekście historycznym i kulturowym, mogli więc znaleźć 
trwałe warunki współpracy z tymi spośród szkół ówczesnej antropologii kulturo-
wej, które wykazywały podobne ukierunkowanie teoretyczne12. Proces ten miał 
szczególnie duże nasilenie w  obrębie amerykańskiej i  angielskiej antropologii 
medycznej, której badania wykonywane zarówno w  tzw. krajach rozwijających 
się, jak i w obrębie własnego społeczeństwa, miały umożliwić zrozumienie ludz-
kich postaw zdrowotnych i związanych z nimi zachowań. O szerokim zakresie 
zainteresowań badawczych współczesnej antropologii medycyny, jak i  o  stoso-
wanych w  niej przykładach aplikacji różnego rodzaju metodologii, pisze prof. 
Danuta Penkala-Gawęcka13. Jeżeli przyjrzymy się opisywanej przez nią tematyce, 
wystarczy pod jedną z podstawowych dla antropologii kulturowej figurę Innego 
(konstruowaną na podstawie badań terenowych) podstawić Innego – Jednostkę 
Historyczną (konstruowaną na podstawie źródeł historycznych), aby zrozumieć 
zainteresowanie historyków nauk przyrodniczych inspiracjami teoretycznymi 
możliwymi do czerpania z antropologii. Wspólne było w obu ujęciach postrzega-
nie własnej perspektywy poznawczej w sposób wolny od etnocentryzmu, a także 
ujęcie podmiotu poznającego i jego atrybutów. I historyk, i antropolog w swojej 
praktyce badawczej, zgodnie ze współczesnym standardem tych dyscyplin, po-
winien zmierzać do stworzenia tzw. narracji rozumiejącej, prowadząc badania 
w taki sposób, by uzyskać jak najlepszy dostęp do świadomości Innego, którego 
badają oraz praktyk, które ów Inny wykonuje zgodnie ze swoim sposobem rozu-
mienia świata. I historyk, i współczesny etnolog zdają już sobie wyraźnie sprawę, 
że w każdej z tego rodzaju rozumiejących rekonstrukcji znajdują się elementy ich 

jowego. Boas uznał ten pogląd za nieuzasadniony. Stworzył podstawy standardu relatywizmu 
kulturowego w  antropologii, w  którym uznaje się różnorodność kultur za wynik procesów 
o charakterze nie biologicznym, ale historycznym, a więc podlegających podmiotowym czyn-
nikom wolicjonalnym i  uwarunkowaniom społecznym. Ujmowanie różnorodności kultur 
jako wypadkowej czynników historycznych o  charakterze społecznym, a nie biologicznym, 
stworzyło dogodne przesłanki dla nawiązania przez amerykańskich historyków nauki pro-
wadzących badania w standardzie inspirowanym przez niemiecką szkołę badań kulturowych 
współpracy z amerykańskimi antropologami kultury nurtu relatywistycznego, ponieważ obie 
perspektywy poznawcze były ze sobą zgodne w podstawowych założeniach. Por. F. Boas, Hand-
book of American Indian Languages, 1911. Tłumaczenia i omówienia polskie: E. Kopczyń-
ska, Metoda i pasja. Antropologia kulturowa Franza Boasa. Z wyborem pism, Kraków 2010; 
E. Nowicka, M. Głowacka-Grajper (red.), Świat człowieka – świat kultury. Antologia tekstów 
klasycznej antropologii, Warszawa 2007. 

12 Nie było to możliwe np. w przypadku strukturalizmu.
13 Por. D. Penkala-Gawęcka, Antropologiczne spojrzenie na chorobę jako zjawisko kulturo-

we, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1994, t. 1, z. 2, s. 5–16; eadem, 
Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, perspektywy badawcze, [w:] W. Piąt-
kowski, B. Płonka-Syroka, Socjologia i  antropologia medycyny w  działaniu, Wrocław 2008, 
s. 219–242; eadem, Kulturowe wymiary zdrowia, choroby i leczenia w świetle badań antropo-
logii medycznej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.) Antropologia medycyny i farmacji w kontekście 
kulturowym, społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 19–34.
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własnej świadomości poznawczej, kategoryzującej strumień informacji, który do 
nich dociera. I historyk, i etnolog (w większości współczesnych orientacji teore-
tycznych) przyjmują, że jedynie zbliżają się w swoich pracach do rzeczywistości, 
którą badają i opisują, a nie tworzą na jej temat narracje oparte na prawdzie14 . 
I historia, i etnologia współczesna jest bowiem nauką narracyjną, w której różne 
rodzaje dyskursów badanych przez nie podmiotów (różne rodzaje świadomości 
Innych), badane są przez odmienne od nich dyskursy, wnoszone do tych badań 
przez badacza, który organizując badania, określając ich temat, „wydobywa pro-
blem z tła”, często ujmując go w zupełnie inny sposób, niż jest to właściwe opi-
sywanym przez niego Innym. 

Zainteresowanie historyków medycyny antropologią medyczną było także 
uwarunkowane popularyzacją w  jej standardzie poglądów Artura Kleinmana15, 
który odróżnił biologiczny fenomen choroby od sposobu jego konceptualizowania 
przez lekarza, pacjenta i jego otoczenie społeczne. Ten sam fenomen stawał się 
w ten sposób podstawą wytwarzania zróżnicowanych perspektyw poznawczych, 
co odegrało inspirującą rolę w ukształtowaniu się nowego zakresu historiografii 
medycyny. Uległ on w latach 80. XX w. rozszerzeniu poza perspektywę poznaw-
czą lekarzy i włączył do swego zakresu różnego rodzaju konceptualizacje dotyczą-
ce problemów zdrowotnych (już nie tylko choroby) wypracowywane przez laików. 
Nowy standard zachodniej historiografii medycyny, uwzględniający społeczne 
i  kulturowe zakorzenienie nauki, jest określany mianem Kulturgeschichte der 

14 Mimo że w środowisku historycznym nadal występują zwolennicy różnego rodzaju me-
todologii uzasadniających możliwość uzyskania rekonstrukcji minionych zdarzeń, którym przy-
pisują status prawdy, jest to w historiografii światowej stanowisko coraz już rzadziej spotyka-
ne. O sporach metodologicznych dotyczących tej kwestii pisze Markus Völkel („Pyrrhonismus 
historicus” und „fides historica”. Die Entwicklung der deutschen historischen Methodologie 
unter dem Gesichtspunkt der historischen Skepsis. Europäische Hochschulschriften. Seria III: 
Geschichte und ihre Hilfswissenschafte, t. 313, Frankfurt am Main 1987). 

15 Artur Kleinman jest jednym z twórców zorientowanej jakościowo współczesnej socjo-
logii medycyny. Jest autorem koncepcji rozróżniającej biologiczne podłoże choroby (choroba 
jako proces) od jej doświadczania przez chorego (choroba jako zdarzenie życiowe). Obie te 
perspektywy nie pokrywają się ze sobą, gdyż osoba chora/niepełnosprawna według biologicz-
nych kryteriów obiektywnych może postrzegać swoją sytuację inaczej. Możliwe są tu różne 
relacje. Koncepcja Kleinmana zainicjowała rózwój socjologii choroby i socjologii zdrowia i jest 
obecnie teorią o światowym oddziaływaniu. Jest rozwijana w Polsce przez prof. Włodzimierza 
Piątkowskiego (badania z zakresu socjologii medycyny), dr. hab. Michała Skrzypka (badania 
z zakresu socjopsychosomatyki), a także przez innych autorów. Por. A. Kleinman, Patients and 
Healers in the Context of Culture: an Exploration of the Borderland between Anthropology, 
Medicine and Psychiatry, 1980; idem, Culture and Depression: Studies in the Anthropology 
and Cross-Cultural Psychiatry of Affect and Disorder, 1985; idem, Social Origins of Distress 
and Disease: Depresion, Neurasthenia and Pain in modern China, 1986; idem, The Illnes 
Narratives: Suffering, Healing and the Human Condition, 1988. Por. J. Lachmund, G. Stol-
berg, The Social Construction of Illnes: Illnes and Medical Knowledge in Past and Present, 
Stuttgart 1992. Książka ta łączy perspektywę socjologii i historii medycyny, przedstawiając 
konceptualizowanie i podmiotowe doświadczanie choroby jako zależne od elementów kultu-
rowych, a nie tylko biologicznych. 
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Medizin16 i Sozialgeschichte der Medizin17. Historia myśli medycznej i związa-
nych z nią praktyk jest w tym standardzie określana jako wewnętrzna historia na-
uki18, która jest otoczona przez historię zewnętrzną. Jej badanie jest uznawane za 
konieczne, aby syntezy z zakresu nauk przyrodniczych miały charakter realistycz-
ny, to jest aby były ukazywane jako zespół praktyk i przekonań ukształtowanych 
w określonym miejscu i czasie, w odpowiedzi na określone potrzeby społeczne 
i  z  użyciem środków technicznych, jakimi społeczności naukowe w  badanych 
okresach historycznych dysponowały. 

Szerokie spopularyzowanie się w  historiografii niemieckojęzycznej powyżej 
przedstawionego standardu badań i  jego uznanie w  latach 90. XX w. za stan-
dard dominujący spowodowało, że nie wytworzyła się w tym obszarze potrzeba 
instytucjonalizacji antropologii wiedzy jako odrębnej dyscypliny akademickiej. 
Podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych w pracach niemieckich history-
ków nauki, inspirowanych metodologią rodzimego historyzmu, w sposób natu-
ralny nakierowywało bowiem ich uwagę na ujmowanie tychże procesów w szer-
szym kontekście historycznym i kulturowym, co nadawało im walorów analizy 
antropo logicznej. Odmienna sytuacja wytworzyła się w  latach 80. i 90. XX w. 

16 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna z  lat 1797–1848 w  historiografii medycyny 
orientacji społeczno-kulturowej, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistyczne-
go 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i  doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, 
s. 53–58. Przykłady późniejszej recepcji tego standardu por. S. Poggi, M. Rossi (red.), Romanticism 
in Science. Science in Europe 1790–1840, Dordrecht 1994; G. B. Risse, „Philosophical” Medicine 
in Nineteenth-Century Germany. An Episode in the Relations between Philosophy, „The Journal of 
Medicine and Philosophy” 1976, t. 1, s. 72–91; J. Bleker, Die naturhistorische Schule: 1825–1845: 
ein Beitrag zur Geschichte der Klinischen Medizin in Deutschland, Stuttgart–New York 1981. 

17 Por. R. Jütte, Sozialgeschichte der Medizin: zakres – metody – cele, „Medycyna Nowo-
żytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2000, t. 7, z. 1, s. 25–42. Prof. Jütte stwierdza: „Jest 
oczywiste, że interdyscyplinarne związki są realizowane najwcześniej w obrębie integracyjnej, 
szerokozakresowej i metodologiczne otwartej Sozialgeschichte der Medizin. Ten kierunek badań 
stanowi pomost między historią medycyny a innymi dyscyplinami nauki historycznej. Z punk-
tu widzenia polityki naukowej nie jest jednakże potrzebne, aby Sozialgeschichte der Medizin 
sytuować w  uniwersyteckiej strukturze organizacyjnej i  dydaktycznej. Do tej instytucjonali-
zacji całkowicie wystarczają moim zdaniem inne działania (zakładanie stałych zespołów ba-
dawczych, towarzystw naukowych, instytutów naukowych, czasopism i  serii wydawniczych). 
Tym sposobem możemy przyczynić się do powstania niezbędnych warunków dalszego rozwoju 
«kolektywu myślowego» (Ludwik Fleck)”, ibidem, s. 41–42. 

18 Por. A. Labisch, Geschichte, Sozialgeschichte, Historische Soziologie der Medizin. Inter-
disziplinäre Beiträge, Kassel 1990; M. F. Brumme, H.-U. Lammel, Methoden der Medizinschrei-
bung, „Historische Sozialforschung” 1991, t. 16, s. 124–129. Pozycje te poleca prof. Jütte dla 
zorientowania się w standardzie badań kulturowych w RFN. Charakrerystykę tego samego stan-
dardu w NRD przynoszą wymieniane przez tego autora prace: D. Tutzke, Etnwicklungstrends 
in der Geschichte des vorbeugenden Gesundheitsschutzes, „Zeitschrift für gesamte Hygiene” 
1971, t. 17, s. 410–415; idem, (red.), Zur gesellschaftlichen Bedingtheit der Medizin in der 
Geschichte, Jena 1981; A. Thom, Leipziger Erfahrungen auf dem Gebiet der sozialhistorischen 
Forschung in der Medizingeschichte. Vortrag auf dem Kolloquium zum 100 Geburstag Sigerists 
am Karl-Sudhoff-Institut (12.–14. Juni 1991); C. Becker (red.), Die Bibliographie wissenschaftli-
cher Arbeiten aus dem Karl-Sudhoff-Institut für den Zeitraum 1980–1990, Leipzig 1990.
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w anglojęzycznej historiografii nauk przyrodniczych, w której obok coraz szer-
szego nurtu prac pisanych w standardzie zbieżnym ze standardem europejskim, 
inspirowanym przez niemiecką szkołę badań kulturowych, nadal powstają licz-
ne syntezy ograniczające swój zakres tematyczny do obszaru tzw. wewnętrznej 
historiografii nauki. Używam pojęcia „historiografia europejska” w  znaczeniu 
obejmującym zarazem dorobek francuskiej historiografii nauk przyrodniczych, 
inspirowany rodzimą praktyką interpretacyjną badań kulturowych, w tym przede 
wszystkim praktyką szkoły Annales. Wśród historyków francuskich istotna jest 
negatywna ocena propozycji interpretacyjnej stworzonej przez Michaela Foucaul-
ta19. I przez niemieckich, i francuskich historyków medycyny, nawiązujących do 
rodzimych szkół teoretycznych badań kulturowych, koncepcja archeologii wiedzy 
uznawana jest za jednostronną, ze względu na to, że jej podstawy są w dużej mie-
rze zbieżne ze standardem teoretycznym niemieckich neoromantyków, nawią-
zującym do niemieckiego idealizmu obiektywnego, który zwolennicy standardu 
badań kulturowych uznają za ahistoryczny. Główne obszary sporów zarysowane 
w historiografii medycyny w okresie międzywojennym nie wygasły, a zajęte wów-
czas stanowiska są nadal podtrzymywane przez ich adwersarzy20 . 

Antropologię wiedzy możemy więc postrzegać w następujących perspektywach:
1) Jako dyscyplinę naukową wyodrębnioną ze standardu nauk historycznych 

i uprawianą wewnątrz standardu antropologii kulturowej, w nawiązaniu do 
koncepcji relatywizmu kulturowego (co występuje głównie w piśmiennictwie 

19 W polskich przekładach jest dostępnych obecnie aż 15 książek Michaela Foucaulta . Na-
leży więc stwierdzić, że są one bardzo intensywnie popularyzowane w polskiej humanistyce. 
12 z nich zostało wydanych po transformacji ustrojowej, a pozostałe 3 dostępne są we wzno-
wieniach, także we fragmentach. Koncepcje Foucaulta są omawiane w polskich podręcznikach 
akademickich z zakresu antropologii kulturowej i kulturoznawstwa jako koncepcje klasyczne 
dla współczesnego standardu tych dziedzin w Europie, co nadaje im status koncepcji normatyw-
nych. Dla ukazania ich teoretycznego standardu najbardziej reprezentatywna jest L’archéologie 
du savoir, 1969 (wyd. polskie: Archeologia wiedzy, Warszawa 1977, wyd. 2 – 2002). Mimo że me-
todologia archeologii wiedzy jest popularyzowana w Polsce od lat 70. XX w., nie znajduje odbicia 
w prowadzonych przez polskich historyków medycyny badaniach faktograficznych, inspirując ich 
stronę interpretacyjną. Nie możemy w związku z tym mówić o realnym wpływie poglądów tego 
metodologa na polską historiografię medycyny, w odróżnieniu od polskiego piśmiennictwa z za-
kresu antropologii kulturowej i kulturoznawstwa, w których spotyka się po 1989 r. z szeroką re-
cepcją. Od czasu ukazania się pierwszych polskich przekładów dzieł Foucaulta do chwili obecnej, 
negatywna ocena jego dorobku jako historyka różnych dziedzin europejskiej medycyny klinicznej 
jest podtrzymywana przez polskich historyków medycyny. Przedstawiane przez Foucaulta inter-
pretacje są uważane bowiem przez nich za kontrfaktyczne i niezgodne z dotychczasowym stanem 
badań, co nie świadczy jednak o  ich nowatorstwie, ale o ograniczonej wartości heurystycznej 
proponowanej przez francuskiego antropologa metodologii. 

20 Najwybitniejszym przedstawicielem standardu badań kulturowych Sozialgeschichte der 
Medizin był Henry Ernest Sigerist, którego poglądy wywarły wpływ nie tylko na historyków nie-
mieckich, zarówno przed 1933, jak i po 1945 r., lecz także na licznych historyków anglosaskich, 
por.: A. Thom, K.-H. Karbe (red.), Henry Ernest Sigerist (1891–1957): Begründer einer moderner 
Sozialgeschichte der Medizin . Ausgewählte Texte, Leipzig 1981. Por. też: G. Baader, Henry Ernest 
Sigerist (1891–1957), „Nachrichtenblatt der Deutschen Gesellschaft für Geschichte der Medizin, 
Naturwissenschaft und Technik” 1990, t. 40, z. 1, s. 9–14. 
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anglojęzycznym, w odpowiedzi na silną pozycję w tamtejszej historiografii na-
uki koncepcji metodologicznych krytycznie nastawionych do standardu badań 
kulturowych);

2) jako jedną z dziedzin nauk historycznych, o wyodrębnionych ze względu na 
swój przedmiot badań, jakim jest nauka i  jej kontekst kulturowy, obszarze 
zainteresowań (co występuje głównie w piśmiennictwie niemieckojęzycznym 
i anglosaskich szkołach historiografii medycyny czerpiących inspiracje z nie-
mieckiej szkoły badań kulturowych z lat 30. XX w.).
Co zatem przemawia za podjęciem próby wyodrębnienia antropologii wiedzy 

jako samodzielnej dyscypliny naukowej i czy starania podejmowane przez zwo-
lenników tego projektu można uznać za celowe? Przede wszystkim dążenie do 
uzyskania statusu prawomocności dla własnego standardu interpretacyjnego, 
w szerokim zakresie uwzględniającego związki oraz wpływy czynników zewnątrz-
naukowych (społecznych i kulturowych) na kształtowanie się historycznego stan-
dardu wiedzy. Następnie akceptacja modelu procesów wiedzotwórczych opartego 
na aktywności poznawczej indywidualnych, osobowych podmiotów poznających, 
zdolnych do wytwarzania rywalizujących ze sobą poznawczych konwencji. Ze 
względów pragmatycznych ten rodzaj praktyki historiograficznej można zdefinio-
wać jako antropologię wiedzy, ponieważ głównym obiektem badań historyka na-
uki jest w tym ujęciu człowiek i ludzka zbiorowość, tworzące historycznie zmien-
ne systemy wiedzy na temat otaczającego świata. Umocowanie instytucjonalne 
reprezentowanego przez antropologię wiedzy standardu jest możliwe zarówno 
w obrębie antropologii kulturowej, jak i w obrębie historii powszechnej, w ramach 
specjalności historia nauki, w zależności od wykształcenia prowadzącego badania 
w tym standardzie badacza. Argumenty na rzecz tego drugiego stanowiska zdają 
się identyczne z tymi, które przedstawił prof. Robert Jütte, dyrektor Instytutu Hi-
storii Medycyny Fundacji Roberta Boscha ze Stuttgartu, opowiadając się za utrzy-
maniem społecznej historiografii medycyny w strukturze historiografii medycyny. 
Badacz ten określił współczesny, zreformowany w latach 90. XX w. standard nie-
mieckiej historiografii medycyny, jako prowadzący badania nad historią globalnej 
kultury medycznej21. Uznał, iż analizom dziejów medycyny powinny towarzyszyć 
badania z zakresu historii gospodarki, społeczeństwa, państwa, systemów opieki 
zdrowotnej, relacji nauki i  religii, relacji nauki i kultury itp. W analizach tych 
historyk medycyny musi przyjąć do wiadomości istnienie relatywnego charakteru 
występujących w badanej przez niego dziedzinie nauki pojęć. Dopiero rozpozna-
nie szerokiego kontekstu zewnątrznaukowego, na który składają się różne ele-
menty oddziałujące na kształtowanie się standardu kultury medycznej i w który 
zostają włączone badania lekarzy prowadzące ich do tworzenia teorii medycznych 
umożliwi, zdaniem tego autora, tworzenie wartościowych syntez historii medycy-
ny jako jednej z dyscyplin przyrodoznawstwa. Historiografia medycyny wykroczy 
w ten sposób poza standard faktografii i stanie się zdolna do stworzenia obrazu 
dziejów tej dyscypliny nauki z uwzględnieniem związków przyczynowych i zależ-
ności funkcjonalnych występujących w procesie dziejowym, tak pod względem 

21 R. Jütte, op. cit., s. 33.
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synchronicznym, jak i diachronicznym. „Nie utoniemy wtedy w natłoku faktów 
i informacji – pisze prof. Jütte – ponieważ zaopatrzeni będziemy w integrujące, 
społeczno-historyczne założenia, mające na uwadze analizę społeczeństwa ja-
ko całości w  relacji z wielowarstwowym i  autonomicznym systemem medycz-
nym…”22. Prof. Jütte zna i akceptuje koncepcję Ludwika Flecka23. Wskazuje także 
na inne koncepcje metodologiczne uznawane przez siebie za wartościowe pod 
względem heurystycznym, m.in. koncepcję prof. Arthura E. Imhoffa z 1978 r.24, 
który postulował, aby całą historię medycyny traktować jako historię społeczną25 . 
Autor omawianego artykułu stwierdza, że zanim został wypracowany komplet-
ny standard metodologiczno-epistemologiczny Sozialgeschichte der Medizin, już 
podjęto w tym standardzie praktykę historiograficzną. Nie uważa tego jednak za 
mankament, ponieważ w ten sposób będzie można „zastanowić się i przemyśleć, 
jakie konsekwencje wynikają z  przyjęcia założeń Sozialgeschichte der Medizin 
i jakimi teoretycznymi modelami może dysponować badacz…”26 . 

Prof. Jütte uważa za zasadne wprowadzenie do współczesnej historiografii me-
dycyny obszarów tematycznych od dawna stanowiących przedmiot zaintereso-
wania socjologii i  innych badań społecznych, które mogą mieć duże znaczenie 
dla określenia kulturowego kontekstu medycyny, np. w  zakresie inspirowania 
określonej tematyki badań naukowych. Zaliczył do nich takie zagadnienia, jak 
problemy warunków życia codziennego (które mogą korelować z zachowaniami 
zdrowotnymi), badania nad funkcjonowaniem określonych jednostek urbani-
stycznych (miasto, wieś – które mogą korelować z występowaniem problemów 
zdrowotnych i sanitarno-epidemiologicznych), badania nad relacjami rodzinnymi 
i relacjami między płciami (które mogą zainspirować np. studia nad tym, jakie 
schorzenia były charakterystyczne dla danej płci, jak reagowano na choroby, w ja-
ki sposób je zwalczano). Dla historyka medycyny interesującym obszarem analiz 
powinna być także, zdaniem omawianego autora, historia płci, problemy kultury 
masowej oraz szereg innych zagadnień związanych z  zachowaniami potoczny-
mi27. Prof. Jütte uznał tak szeroko określony obszar zainteresowań współczesnej 

22 Ibidem, s. 34.
23 Ibidem, s. 42.
24 Por. A. Imhoff, Einleitung, [w:] idem (red.), Biologie des Menschen in der Geschichte. 

Beiträge zur Sozialgeschichte der Neuzeit aus Frankreich und Skandinavien. Kultur und Gesell-
schaft. Neue historische Forschungen, t. 3, Stuttgart 1978, s. 13–78. 

25 Ibidem, s. 28.
26 Ibidem, s. 28. Na tym samym założeniu oparłam się w podejmowanych przeze mnie pró-

bach stworzenia standardu antropologii wiedzy. Wychodząc od kilku artykułów o charakterze 
postulatywnym, wskazujących na możliwość/celowość jej wyodrębnienia jako nowej dyscypliny 
badań humanistycznych, postanowiłam wdrożyć proponowany projekt w życie, zarówno w mo-
ich własnych pracach, jak i w licznych opracowaniach pod moją redakcją, w których można było 
przetestować realizację proponowanego przeze mnie programu badawczego. Wszystkie artykuły 
powstałe w przedstawionych w dalszej części niniejszej książki seriach naukowych pod moją re-
dakcją powstały w wyniku ścisłej współpracy opracowujących je interdyscyplinarnych zespołów, 
złożonych z autorów o różnym przygotowaniu zawodowym, aplikujących w analizie materiału 
źródłowego wspólne założenia metodologiczne. 

27 Ibidem, s. 40–41.
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niemieckiej historiografii medycyny za w pełni uzasadniony28, ponieważ ta dzie-
dzina nauki przechodzi w początku lat 90. XX w.29 zmianę swego standardu. O ile 
dotąd była historią lekarzy i ich działalności naukowej oraz praktyk, o tyle teraz 
staje się historią zarówno lekarzy, jak i ich pacjentów, historią ludzkiej codzien-
ności (Alltagsgeschichte), w której toczy się normalne życie, a zarazem historią 
kultury medycznej, w tym nie tylko wytwarzanej przez profesjonalistów, lecz tak-
że świadomości potocznej, medycyny ludowej itp.

Zarysowany przez kierownika Instytutu Historii Medycyny w Stuttgarcie obszar 
badań współczesnej niemieckiej historiografii medycyny, realizowanych w standar-
dzie kulturowym, odpowiada zakresowi projektu antropologii wiedzy, który przed-
stawiam w niniejszej książce. Uzasadnieniem podjęcia przeze mnie prac nad tym 
projektem był fakt, iż trudno jest przewidzieć, jak w polskiej rzeczywistości nauki 
akademickiej proponowany obszar i metodologia badań zostaną sklasyfikowane. Je-
żeli ta nowa propozycja teoretyczna natrafi na opozycję środowiska polskich histo-
ryków medycyny, będzie konieczne poszukiwanie jej zakorzenienia w antropologii 
kulturowej, jeżeli nie – obszar ten pozostanie częścią standardu polskiej historio-
grafii medycyny, tworząc wewnątrz niej – tak jak w Niemczech – nurt badań kultu-
rowych, otwarty na inspiracje tematyczne oraz metodologiczne czerpane z innych 
nauk humanistycznych, w tym antropologii. W każdym wypadku konieczne będzie 
sprecyzowanie ram dyskursu, w którym zwolennicy standardu antropologii wiedzy 
będą prowadzić swoją praktykę interpretacyjną, przynajmniej po to, aby badacze 
akceptujący ten standard mogli prowadzić swoje badania w sposób sformalizowany 
pod względem instytucjonalnym, mając otwartą ścieżkę awansu naukowego oraz 
prawo wychowywania następców.

Zanim przejdę w  kolejnym rozdziale tej książki do scharakteryzowania in-
spiracji i odniesień historycznych, do których będę się odwoływać, tworząc swój 
projekt antropologii wiedzy, chciałabym obecnie odnieść się do kilku wybranych, 
już istniejących propozycji teoretycznych, co pozwoli mi uzasadnić celowość jego 
sformułowania, ukazaną z takiej perspektywy poznawczej, którą uznaję za prefe-
rowaną, a zatem inspirującą moje własne badania nad historią medycyny.

Sozialgeschichte der Medizin

Na temat szans recepcji standardu Sozialgeschichte der Medizin w polskiej histo-
riografii medycyny wypowiedział się obszernie prof. Tadeusz Srogosz30, którego 
poglądy w tej kwestii podzielam. Badacz ten uznał, iż recepcja ta będzie trudna 

28 Ibidem, s. 41.
29 Artykuł opublikowany w „Medycynie Nowożytnej” z 2000 r. pochodzi z 1991 r. Jest to 

przedruk z czasopisma „Medizin, Gesellschaft und Geschichte”, organu Instytutu Historii Me-
dycyny im. Roberta Boscha w Stuttgarcie.

30 Por. T. Srogosz, Sozialgeschichte der Medizin – czy jest szansa na upowszechnienie?, 
[w:] idem, Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 
2003, s. 53–58.
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w realizacji, jeżeli nie zupełnie niemożliwa, i to nie ze względu na atrakcyjność te-
matyczną tego projektu badawczego, ale na rozproszenie inspiracji metodologicz-
nych, zgodnie z którymi są prowadzone obecnie  badania nad społeczną historią 
medycyny. Dodatkową trudność będzie tu stanowiła odrębność niemieckiej tra-
dycji metodologicznej w historiografii medycyny oraz preferencji teoretycznych 
autorów polskich. Nie wystarczy bowiem, zdaniem prof. Srogosza, uznanie za 
konieczne poszerzenia dotychczasowego zakresu tematycznego polskiej historio-
grafii medycyny oraz rozszerzenia jej podstaw teoretycznych o nowe inspiracje 
metodologiczne, rzecz bowiem w tym, jakie nowe tematy będą wybierane i jakie 
inspiracje zostaną uznane za interesujące. Podstawową barierą w prostej recep-
cji standardu niemieckiej szkoły Sozialgeschichte der Medizin jest ponadto nikła 
znajomość jej standardu wśród historyków polskich.

Prof. Srogosz ukazując główne kierunki badań niemieckiej Sozialgeschichte 
der Medizin w  latach 1980–1999, przedstawił inspiracje, do których szkoła ta 
nawiązuje w swoich podstawach teoretycznych. Podstawową cechą, którą można 
tu zauważyć, jest znacznego stopnia rozbieżność i nawiązywanie do różnych tra-
dycji interpretacyjnych, występujących w niemieckiej humanistyce akademickiej. 
We współczesnej niemieckiej Sozialgeschichte der Medizin występują bowiem 
zarówno koncepcje czerpane z  socjologii amerykańskiej (jak np. koncepcja ról 
społecznych Talcotta Parsonsa), rodzimej tradycji socjologicznej (koncepcje Maxa 
Webera, Niklasa Luhmana, P. L. Bergera i T. Luckmanna, a także marksizm), hu-
manistyki francuskiej (szkoła Annales, archeologia wiedzy Michaela Foucaulta), 
tradycji szkoły lipskiej (Karl-Sudhoff-Institut für Geschichte der Medizin) z  lat 
1918–1933, reprezentowanej przez Georga Rosena i Henry’ego Ernsta Sigerista, 
a także innych, współczesnych tendencji teoretycznych w socjologii niemieckiej. 
Podstawy metodologiczne nurtu Sozialgeschichte der Medizin są więc, jak wi-
dzimy, na tyle rozbieżne pod względem teoretycznym, iż za jedyną jego cechę 
wspólną należy przyjąć uznanie za konieczne osadzenia badań nad dziejami me-
dycyny w szerszym kontekście kulturowym, natomiast w jaki sposób zależność 
wewnętrznych dziejów medycyny od wspomnianego tu kontekstu będzie postrze-
gana, zależy od orientacji metodologicznej reprezentowanej przez konkretnego 
badacza . 

Z  tego powodu nie jest możliwa prosta recepcja nurtu Sozialgeschichte der 
Medizin we współczesnej polskiej praktyce historiografii medycyny jako pewnej 
skończonej propozycji teoretycznej, ponieważ spójne założenia tego nurtu nie zo-
stały jak dotąd w niemieckiej historiografii sprecyzowane i nadal toczą się tam 
debaty na ten temat. Prof. Srogosz uważa zatem za możliwe jedynie przejęcie 
w polskiej historiografii medycyny ogólnego celu, jaki stawiają przed sobą histo-
rycy niemieccy związani z omawianym nurtem, jakim jest znaczne poszerzenie 
tematyki badań oraz uznanie wpływów kontekstu zewnętrznego na kształtowanie 
się pojęć naukowych i ich recepcję społeczną. Poszerzenie tematyki nie oznacza 
jednak „bezpośredniego przełożenia specyficznie niemieckiego paradygmatu na 
polskie badania historyczno-medyczne”31. Stwierdzenie to pozostawia inicjatywę 

31 Ibidem, s. 58.
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teoretyczną polskim historykom medycyny zainteresowanym problematyką me-
todologiczną do zaproponowania własnych rozwiązań teoretycznych, zdolnych 
zainspirować praktykę badawczą w nowym, szerzej ujmowanym obszarze badaw-
czym współczesnej historiografii medycyny. Jedną z tego rodzaju propozycji może 
być właśnie koncepcja antropologii wiedzy. 

W  obecnej chwili standard antropologii wiedzy łatwiej jest sprecyzować za 
pomocą dystynkcji negatywnych (to znaczy określić, czym on nie jest i z jakich 
inspiracji nie korzysta) aniżeli pozytywnych (to jest wskazać, czym on jest). Jest 
to szczególnie trudne dla tych spośród historyków medycyny (w tym dla mnie), 
którzy od lat obcując z rozwiniętym pod względem metodologicznym niemieckim 
standardem badań kulturowych w historiografii medycyny zarówno w obrębie So-
zialgeschichte der Medizin, jak i Kulturgeschichte der Medizin, i znając pomyślne 
wyniki jego aplikacji w praktyce, traktują go jako standard preferowany. Przyj-
mując obecną w nich główną interpretacyjną perspektywę, podążają za nią we 
własnych kierunkach badań szczegółowych, uzupełniając ją o własne propozycje 
metodologiczne.

Moje nadzieje na spopularyzowanie w polskiej historiografii medycyny ogólnej 
koncepcji niemieckich badań kulturowych wywodzą się właśnie z  tego rodzaju 
preferencji. Nie oznacza to przejęcia w sposób literalny którejś z wypracowanych 
w  niemieckiej historiografii medycyny konwencji interpretacyjnych, ale recep-
cję ogólnego modelu tamtejszej praktyki historiograficznej, w której ujmowanie 
dziejów medycyny (tzw. wewnętrznej historii nauki) w  szerszej perspektywie 
historycznej i  kulturowej (określanej pojęciem zewnętrznej historii nauki) od 
dawna jest uważane nie tylko za w pełni uprawnione, lecz także za konieczne. 
Projekt wyodrębnienia antropologii wiedzy jako samodzielnej dyscypliny nauk 
humanistycznych, na podobieństwo socjologii wiedzy, naukoznawstwa albo też 
filozofii nauki, który przedstawiłam wcześniej w kilku artykułach32, należy po-
strzegać właśnie w tym kontekście. Jeżeli standard interpretacyjny antropologii 
wiedzy spotka się z pozytywną recepcją w polskiej historiografii medycyny, wy-
odrębnienie tej dyscypliny i jej instytucjonalizacja nie będą konieczne, podobnie 
jak we współczesnej polskiej historiografii powszechnej, w której wśród różnych 
szkół metodologicznych inspirujących praktykę historiograficzną istnieją również 
szkoły inspirowane przez antropologię, prowadzi się badania z zakresu archeolo-

32 Wcześniej opublikowałam na ten temat kilka artykułów, por.: B. Płonka-Syroka, Antro-
pologia wiedzy – nowa dyscyplina badań humanistycznych, „Kwartalnik Historii Nauki i Tech-
niki” 2008, R. 53, nr 1, s. 163–169; eadem, Antropologia wiedzy – nowa perspektywa badań 
nad historią nauk przyrodniczych, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski (red.), Perspektywy badań interdy-
scyplinarnych. „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2066, Historia CLXXV, Wrocław 2006, 
s. 29–37; eadem, Interpretacja faktów historycznych we współczesnej historiografii medycyny 
i antropologii wiedzy, [w:] K. Kleszczowa, J. Gwioździk (red.), Faktografia w badaniach histo-
rycznych, Katowice 2009, s. 43–61; eadem, Tradycje interpretacyjne w  filozofii europejskiej 
a kształtowanie się standardu antropologii wiedzy, [w:] A. Odrzywolska-Kidawa (red.), Klio viae 
et inviae. Opuscula Marco Cetwinski dedicata, Warszawa 2010, s. 261–268; eadem, Antropolo-
gia medycyny – geneza i pole badań, [w:] K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie 
i choroba w kontekście psychospołecznym, Lublin 2010, s. 181–193.
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gii historycznej itp., co nie stanowi podstawy do wykluczenia uprawiających te 
obszary badań historyków poza granice wyznaczane badaniom historycznym. 
Jeżeli jednak niemiecki model uprawiania historiografii medycyny, w szerokim 
zakresie uwzględniający również problemy niezwiązane bezpośrednio z historią 
teorii i  doktryn medycznych i  historią zawodu lekarskiego, za to tworzące dla 
nich szeroki kulturowy kontekst, nie znajdzie akceptacji w polskim środowisku 
historyków medycyny, projekt antropologii wiedzy będzie mógł zostać zakorze-
niony w obrębie antropologii kultury albo w obrębie historiografii powszechnej. 
W każdym z tych wypadków uważam za celowe sprecyzowanie pojęcia i zakresu 
antropologii wiedzy, a także metod umożliwiających sformułowanie dostosowa-
nej do tego projektu heurystyki. Określenie pewnego wspólnego zakresu inspira-
cji metodologicznych oraz celów badań, które przez akceptujących ten typ prak-
tyki historiograficznej badaczy będą wykorzystywane do organizowania narracji 
ich prac, umożliwi im osiągnięcie spójności teoretycznej, która będzie podstawą 
kompatybilnego charakteru tworzonych przez nich historycznych rekonstrukcji.

Archeologia wiedzy Michaela Foucaulta

Proponując swój własny projekt badań kulturowych nad historią medycyny, okre-
ślony przeze mnie mianem antropologii wiedzy, pragnę się odnieść do bardzo 
popularnego wśród współczesnych antropologów kultury oraz kulturoznawców 
standardu interpretacyjnego, jakim jest archeologia wiedzy Michaela Foucaul-
ta. Ponieważ mój projekt badawczy powstaje w ramach standardu historiografii, 
a nie jednej z wymienionych powyżej dziedzin, uwzględniam w uzasadnieniu je-
go sformułowania krytyczną ocenę wartości archeologii wiedzy, wyrażaną przez 
zachodnich historyków medycyny oraz polskich filozofów nauki jako metodolo-
gii zdolnej w efektywny poznawczo sposób inspirować praktykę badań historycz-
nych. Krytyczna ocena archeologii wiedzy wynika z dwóch przesłanek. Pierwszą 
z nich jest to, iż francuski antropolog prowadził badania w obszarze zaintereso-
wań historiografii medycyny, dochodząc w nich do wniosków uznawanych przez 
historyków medycyny za kontrfaktyczne. Druga przesłanka ma charakter teore-
tyczny i odnosi się do teoretycznych podstaw archeologii wiedzy. Aby zilustrować 
każdą z nich, przedstawię poglądy uczonych, prowadzących praktykę badawczą 
w obrębie historiografii medycyny oraz filozofii nauki. Poznanie tych poglądów 
i ich akceptacja stały się dla mnie w latach 90 XX w. inspiracją do rozpoczęcia 
prac nad własnym projektem metodologicznym, odmiennym od koncepcji arche-
ologii wiedzy Michaela Foucaulta .

Wspominany już wyżej niemiecki historyk medycyny, prof. Robert Jütte, ocenił 
koncepcję Foucaulta z punktu widzenia zgodności osiąganych za pomocą jej apli-
kacji w praktyce badawczej rezultatów ze stanem wiedzy historycznej, uzyskanej 
za pomocą innych metod badawczych, dostępnym w piśmiennictwie historyczno- 
-medycznym. Uznał efekty aplikacji metodologii archeologii wiedzy w niemiec-
kiej praktyce historiograficznej za rozczarowujące. Mimo że posługujący się tą 
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metodologią autorzy, np. w badaniach problematyki niemieckiego Oświecenia, 
uznawali się za nowatorskich w  stosunku do dotychczasowego standardu nie-
mieckiej historiografii medycyny, „nie zawsze dostrzegają wady czy słabe strony 
swoich badań”33. Opinia prof. Jütte jest zgodna z przyjmowanym w niemieckiej 
współczesnej praktyce recenzyjnej w obrębie historiografii medycyny kierunkiem 
analiz. Nie ma tu bowiem istotnych ograniczeń w  stosowaniu wielu różnych, 
wybranych przez autorów i akceptowanych przez nich rodzajów metodologii do 
analizy źródeł (panuje w tym zakresie dość duża dowolność). Recenzenci wnikli-
wie oceniają natomiast skutki ich zastosowania w praktyce, porównując je za-
równo ze stanem badań zgromadzonych w obrębie dotychczasowej historiografii, 
jak i  wzajemnie między sobą – porównując płodność heurystyczną nowo pre-
zentowanych teoretycznych koncepcji. Jeżeli wbrew przekonaniu swoich twórców 
i  wyrażanemu przez nich krytycznemu ujęciu wyników badań dotychczasowej 
historiografii prezentowane przez autorów nowych koncepcji konkretne wyniki 
badań okazują się schematyczne, uproszczone, irracjonalne, a przede wszystkim 
niezgodne z uznawanym za niesporny poznawczo stanem wiedzy uzyskanej na 
podstawie dotychczasowego stanu badań, opiniowana koncepcja jest oceniana 
krytycznie. Spotykamy się właśnie z tego rodzaju oceną w przypadku rekonstruk-
cji dokonywanych przez samego Foucaulta, jak i przez historyków niemieckich 
wprowadzających do swojej praktyki proponowane przez niego metody. Podobną 
opinię wyrażają także polscy historycy medycyny. Już na początku lat 90. w spo-
sób bezpośredni przedstawił ją w rozmowie ze mną prof. Zdzisław Gajda, któ-
ry uznał wiele wniosków wynikających z aplikacji archeologii wiedzy do badań 
nad dziejami medycyny za irracjonalne i  kontrfaktyczne34. W sposób pośredni 
to samo stanowisko wyrażają także inni profesorowie historii medycyny w Pol-
sce, pełniący obecnie stanowiska akademickie. Pogląd ten sprawia, że praktyczna 
recepcja standardu archeologii wiedzy w polskiej historiografii medycyny nie na-
stąpiła, otwierając pole dla poszukiwań teoretycznych opartych na odmiennym 
standardzie. 

Aby ukazać podstawy negatywnego stanowiska polskich historyków medy-
cyny wobec możliwości zastosowania programu archeologii wiedzy w praktyce 
badań nad historią nauki, posłużę się poglądami prof. Barbary Skargi, które poni-
żej obszernie przytoczę. Są one z jednej strony wyrazem głęboko zakorzenionych 
preferencji polskiego środowiska humanistycznego, a  z  drugiej zostały szeroko 
odnotowane w polskiej historiografii nauki, w której spotkały się z akceptacją. 
Argumenty prof. Skargi, obok własnych preferencji teoretycznych polskich histo-

33 Por. R. Jütte, op. cit., s. 38.
34 Rozmowa odbyła się w 1992 r., na jednym z posiedzeń Rady Naukowej IHN PAN w War-

szawie, z  inicjatywy prof. Gajdy, który był zainteresowany, czy nowo powołane w  IHN cza-
sopismo, którego byłam zastępcą redaktora naczelnego „Medycyna Nowożytna” (redaktorem 
naczelnym była doc. dr hab. Zofia Podgórska-Klawe) będzie propagowało w Polsce koncepcję 
archeologii wiedzy Michaela Foucaulta. Redakcja czasopisma oceniała jednak tę koncepcję 
krytycznie i nie zamierzała stworzyć z „Medycyny Nowożytnej” periodyku służącego jej upo-
wszechnianiu. 
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ryków medycyny, przyczyniły się do braku pozytywnej recepcji archeologii wiedzy 
w polskich badaniach z zakresu historii medycyny.

Ocena wartości archeologii wiedzy, dokonana przez prof. Barbara Skargę z In-
stytutu Filozofii PAN w  Warszawie, dotyczy podstaw teoretycznych koncepcji 
Foucaulta. Zanim ją szerzej przedstawię, chciałabym najpierw ukazać, z  jakich 
pozycji teoretycznych autorka występuje, omawiając najważniejsze elementy jej 
własnej koncepcji nauki. W monografii pt. Granice historyczności35 autorka od-
nosi się najpierw do sporów toczonych w środowisku metodologów i historyków 
nauki dotyczących przyczyn przemian w standardzie nauki: „trzeba się wpierw 
ustosunkować krótko do owych bojów filozofów nauki, którzy nie mogą się z sobą 
zgodzić, czy przyczyn przemian metod i teorii naukowych należy szukać w czyn-
nikach społecznych i ogólnokulturowych, czy w samej logice nauki. Jeżeli chodzi 
o to drugie stanowisko, dotyczyć może ono wyłącznie nauki, i tylko wtedy, gdy 
się jej historię pojmuje rekurencyjnie, to znaczy, gdy szuka się w jej przeszłości 
zarysów, co prawda jeszcze naiwnych i cząstkowych, współczesnych teorii. Sta-
nowisko to było już wielokrotnie krytykowane i nie będę powtarzać wysuwanych 
przeciwko niemu argumentów, które znaleźć można niemal w każdej pracy Stefa-
na Amsterdamskiego. Mało już kto traktuje dziś naukę jako ten rodzaj twórczości 
ludzkiej, który ma całkowitą autonomię w stosunku do innych dziedzin kultury. 
Myśli bowiem ludzkiej rozdzielić się nie da”36 . 

Uznając za celowe poszukiwanie odniesień zewnętrznych dla kształtowania 
się standardu racjonalności nauki oraz jego zmienności, prof. Skarga opowiada 
się zarazem przeciwko modelom metodologicznym, określającym wpływ owych 
czynników zewnętrznych jako deterministyczny. Czynią tak, jej zdaniem, zwo-
lennicy niektórych koncepcji socjologicznych. Zdaniem autorki jest to założenie 
z gruntu błędne: „Socjologiczne uwarunkowania z kolei, o których piszą eksterna-
liści, mogą być rzeczywiście niekiedy pomocne dla zrozumienia dawnych wyobra-
żeń, ale błąd się popełnia, gdy się je traktuje jako determinanty. Poszukiwanie 
zasad konstytutywnych dla filozofii Kartezjusza w tendencjach burżuazji francu-
skiej i w jej dążeniach do «zdobycia właściwej pozycji socjalnej i kulturalnej w no-
wym świecie» nie rozjaśnia intencji dzieła ani zawartych w nim intelektualnych 
treści, ani jego wewnętrznej konstrukcji”37. Odniesienia zewnętrzne tworzenia 
się standardu nauki są więc istotne i nie należy zaniechać ich poszukiwania (jak 
to czynią tzw. internaliści, wypreparowując badania nad nauką z otaczającego ją 
kontekstu kulturowego), jednakże należy umieć traktować jego wpływy we właś-
ciwych proporcjach i na pewno nie uznawać ich za deterministyczne (jak sądzą 
tzw. eksternaliści). „Kontekst kulturowy – pisze prof. Skarga – na pewno jest waż-
ny, nie ma on jednak charakteru przyczynowego, jednoznacznie determinującego. 
Tworzy natomiast horyzont, w którym porusza się i rozwija myśl ludzka, tworzy 
ów otaczający człowieka świat, w którym żyje i na który się reaguje, ale który 
się nieustannie przekracza w każdym twórczym pomyśle. Być może w pewnych 

35 Por. B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989.
36 Ibidem, s. 175.
37 Ibidem, s. 175–176.
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momentach dziejów następuje zgęszczenie wydarzeń na rozmaitych poziomach 
ludzkiego życia. W tym zgęszczeniu mogą się tworzyć związki silniejsze, silniej-
sze skale oddziaływań. Nie są one obojętne dla wypowiedzi i jej reguł, nie dlatego 
jednak, by miały określać jej kształt. Tego bowiem kształtu człowiek sam szuka”. 
Autorka opowiada się za autonomią poznania naukowego i jego charakterem oso-
bowym, wpisując się tym samym w główny nurt europejskiej humanistyki. 

Jak autorka określa przyczyny ludzkiej podmiotowej i autonomicznej aktyw-
ności poznawczej? Główną z nich jest, według prof. Skargi, poszukiwanie spójne-
go kształtu rzeczywistości. Człowiek, w każdej z dziedzin swojej aktywności, dąży 
do stworzenia pewnego obrazu świata, który wydaje mu się sensowny. Obraz ten 
staje się następnie podstawą jego działań praktycznych, dając im racjonalne uza-
sadnienie. Taki sam proces odbywa się w świadomości uczonych, którzy poszuku-
ją sensu w dziedzinie, którą uprawiają, tj. nauce. Uczony szuka nowego kształtu 
swojej dziedziny nauki wtedy, gdy „dostrzega nowy sens rzeczy, gdy stare reguły 
tego sensu oddać już nie są w stanie, gdy utraciły swą funkcjonalność. Sens zaś 
ten dotyczy nie tylko owych wielkich wydarzeń, ale całości świata doświadczeń, 
idei i wartości, przyrody i faktów estetycznych, a również moralnych, myśli in-
nych ludzi, ale też tradycji oraz faktów imaginatywnych, religii, wreszcie własnych 
przeżyć wypowiadającego się, jego myśli, emocji, pragnień. Od rozumienia całości 
lub fragmentów owego świata zależy wypowiedź, bo o nim ma ona mówić”38 . 

Opowiadając się za autonomią epistemologiczną osobowych podmiotów po-
znających, które tworzą własne konceptualizacje – obrazy świata opisywanego 
w takim kształcie, który wydaje im się sensowny – prof. Skarga odnosi się kry-
tycznie do wszelkich tendencji w metodologii historii nauki i filozofii nauki, któ-
re absolutyzują wpływ czynników historycznych na ujednolicenie świadomości 
uczonych w pewnej epoce. Po pierwsze dlatego, iż jej zdaniem ujednolicenie tego 
rodzaju nigdy nie występuje w nauce definiowanej w kategoriach powszechnych, 
tj. przedstawianych za pośrednictwem metafory „nauka danej epoki”. Według 
Barbary Skargi nauka rozwija się bowiem w rozproszeniu, co uzyskuje potwier-
dzenie w badaniach jej historii. „Niekiedy zasięg reguł metodologicznych mógł 
być szeroki, mogły one przenikać do najrozmaitszych dyscyplin, ale znamy z hi-
storii wypadki, gdzie różne dyscypliny jakby się spóźniały, nie mogąc się poddać 
wymogom doskonale już spełnianym w innych dyscyplinach. Taka była sytuacja 
nauk społecznych na początku XIX wieku (…) Taka była sytuacja biologii i me-
dycyny jeszcze w połowie [tego] wieku w stosunku do fizyki i chemii”39 . Obser-
wujemy więc różnorodność sposobów postrzegania świata między odmiennymi 
dziedzinami nauki, występującymi synchronicznie w  jednej epoce. Po drugie, 
różnorodność może także wystąpić w obrębie jednej dziedziny, nawet wtedy, gdy 
praktykujący w jej obrębie uczeni opierali się na tej samej metodologii. Rozpa-
trując pod tym kątem uczonych, których świadomość naukowa ukształtowała 
się pod wpływem pozytywizmu, możemy zauważyć, że akceptowane przez nich 
wspólne reguły metodologiczne nie doprowadziły ich wszystkich do tych samych 

38 Ibidem, s. 176.
39 Ibidem, s 177–178. 
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wniosków. „Jedną z naczelnych zasad… [formacji pozytywistycznej] była zasada 
trzymania się realiów, bez czego żadna teoria nie mogłaby pretendować do bycia 
obiektywną, pewną i użyteczną, zarówno dla dalszego rozwoju wiedzy, jak i prak-
tyki. Metody natomiast wyznaczały sposoby dotarcia do tych realiów, sposoby 
wyodrębniania poszczególnych faktów z ogółu zjawisk i sposoby kontroli prawi-
dłowego ich ujęcia. Jednym słowem reguła metodologiczna określa relacje między 
elementami gry, oznacza jej punkt wyjścia i cel, metoda wskazuje środki”40, a nie 
punkt dojścia wiedzy naukowej, który z tego powodu nie może być postrzegany 
jako taki sam dla wszystkich rozpoczynających w danym kierunku badania pod-
miotów. Zdaniem autorki potwierdza to historia nauki.

Prof. Skarga ujmując procesy poznawcze w kategoriach wolicjonalnych i pod-
miotowych, przedstawia własną interpretację dostrzeganego w pewnych okresach 
względnego ujednolicenia obrazu nauki, obserwowanego przez jej historyków. 
Dotyczy ono zarówno problematyki badawczej podejmowanej przez uczonych, 
jak i wykorzystywanej w badaniach metodologii. Ujmuje ten proces w katego-
riach osobowych, stwierdzając, że pewne problemy, które występowały w różnego 
rodzaju wypowiedziach w sposób rozproszony, w określonej sytuacji historycznej 
i kulturowej nagle stają się przedmiotem refleksji. Zostają uznane przez uczo-
nych za na tyle ważne, iż stają się przedmiotem publicznych debat41. Autorka 
wskazuje na różnicę w ujęciu problemu poznania naukowego w interpretacji św. 
Augustyna i Petrarki, która do dziś ustanawia granice dyskursu w metodologii 
historii i filozofii nauki. Według św. Augustyna ludzkie władze poznawcze są bier-
ne, a poznanie wypływa z bezpośredniego kontaktu z przedmiotem, natomiast 
według Petrarki – z ludzkiej aktywności poznawczej, która tworzy na temat tegoż 
przedmiotu swój własny obraz. Tych punktów widzenia nie da się uzgodnić, co 
powoduje, iż tworzone na ich podstawie heurystyki historyczne nie są zaintere-
sowane tymi samymi problemami, a w związku z tym obraz przemian w nauce 
konstruowany na ich podstawie jest zupełnie różny. 

Powyżej zarysowane ujęcie stało się podstawą krytycznej oceny metodolo-
gii Foucaulta, wyrażonej przez prof. Barbarę Skargę. Krytyka ta dotyczy funda-
mentalnego dla tej metodologii pojęcia epistemy (epistemè)42. Foucault definiuje 
epistemę jako „fundamentalny kod kultury, który rządzi jej językiem, schema-
tami percepcyjnymi, sposobami wymiany, technikami, jej wartościami, hierar-
chią działań”43. Autorka dostrzega podobieństwa koncepcji Foucaulta do innych, 
wcześniejszych, stworzonych przez wyrażających podobne przeświadczenia doty-
czące podstaw epistemologii autorów (wymienia tu np. Heideggera), ale poglądy 
francuskiego antropologa wyrażone zarówno w przytoczonej już książce Słowa 

40 Ibidem, s. 178.
41 Barbara Skarga powołuje się tu na stanowisko prof. Krzysztofa Pomiana, wyrażone 

w książce pt. Przeszłość jako przedmiot wiary, Warszawa 1968, s. 60, 353–354.
42 Autorka odnosi się do dzieła Michaela Foucaulta pt. Les mots et les choses. Une ar-

chéologie des sciences humaines, Paris 1966 (wyd. polskie: Słowa i rzeczy: Archeologia nauk 
humanistycznych, Gdańsk 2005).

43 Ibidem, s. 11.
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i rzeczy, jak i w następnej, zatytułowanej Archeologia wiedzy44, uważa za skraj-
ne45. Według Barbary Skargi Foucault „usuwa z historii nie tylko logos, lecz przede 
wszystkim ludzką świadomość wolną i twórczą, usuwa ludzką myśl. (…) Nie jest 
bowiem dla niego ważne, kto mówi i do kogo mówi, ważne jest tylko, jak to czy-
ni, jaka jest zatem praktyka wypowiedzi”46. Celem poznawczym ukazywanym 
przez Foucaulta historykom nauki jako warte ich zainteresowania jest zatem ba-
danie jedynie samych praktyk dyskursywnych, a nie tego, do jakiej rzeczywistości 
przedmiotowej owe praktyki się odnoszą. Według prof. Skargi propozycje francu-
skiego antropologa „uderzają w historię idei, w ten jej kształt, który utrwalił się 
w praktyce badaczy przeszłości. Historia idei traktuje bowiem wypowiedź jako 
znak czegoś, co leży poza nią i co tę wypowiedź określa. Szuka ona (…) myśli, 
wyobrażeń, obrazów, tematów, obserwacji stanowiących ślad ludzkiego doświad-
czenia”47, które w  tej wypowiedzi zostaje przez uczonego zawarte. Tymczasem 
stworzona przez Foucaulta archeologia wiedzy „nie chce badać żadnego ukrytego 
jądra, żadnego początku, źródła, chce poprzestać na systematycznym opisie tego, 
co dane w zewnętrzności. Rzecz tylko w tym, co jest dane, jak się ten dyskurs 
rozcina, co można w nim dostrzec. Można w nim więc szukać, jak to robi Fou-
cault, elementów pozbawionych całkowicie antropologicznego odniesienia”48, co 
autorka uważa za całkowicie bezzasadne. Uważa, że w każdej wypowiedzi są bo-
wiem obecne indywidualne cechy podmiotu. „W historii intelektu może zacho-
dzić wiele drobnych zmian i są one niemal anonimowe, ale ważne transformacje, 
modyfikujące radykalnie kształt wypowiedzi mają zwykle autorski charakter i nie 
są daremne pytania o to, kto tak powiedział, w jakich okolicznościach, w obrębie 
jakiego kontekstu”49. Autorka odrzuca pogląd, zgodnie z którym „skomplikowany 
proces transformacji myśli intelektualnej” mógłby się odbywać „poza świadomo-
ścią ludzką, niemal żywiołowo, podskórnie”50 .

Odrzucenie przez Foucaulta podmiotowych aspektów procesów wiedzotwór-
czych oraz poszukiwania ich odniesienia przedmiotowego, skutkujące elimi-
nacją z  historiografii nauki takich zagadnień, jak poszukiwanie historycznego 
kontekstu wiedzy i  analiza sytuacji problemowej, w  której zostały postawione 
fundamentalne pytania naukowe (oraz tego, kto je postawił), ustanawiające ramy 
dyskursu w danej epoce, a czasem także w epokach kolejnych, jest przez niego 
uzasadniane jako reforma dotychczasowego standardu historiografii, który autor 
ten uznaje za przestarzały. Prof. Skarga odrzuca ten zarzut, uznając tradycyjny 

44 Por. M. Foucault, L’archeologie du savoir, Paris 1969 (wyd: polskie: Archeologia wiedzy, 
Warszawa 1977).

45 Por. też A. Kapusta, Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta 
(http://andkapusta.files.wordpress.com.2010/04/a-kapusta-filozofia-ekstremalna-skład20021.
pdf; M. Solarska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta (http:www.
ekologiasztuka.pl/pdf/fe0020Solarska.pdf)

46 Por. B. Skarga, op. cit., s. 191. 
47 Ibidem, s. 192.
48 Ibidem, s. 192.
49 Ibidem, s. 192.
50 Ibidem, s. 192.
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standard historiografii nastawiony na poszukiwanie podmiotowych aspektów 
procesów historycznych za w  pełni odpowiadający wymogom współczesności, 
o ile nie stawia się metodologii badań humanistycznych nierealnych i nieuzasad-
nionych oczekiwań. Autorka wskazuje, iż tego rodzaju nierealne i nieuzasadnione 
oczekiwania stawia właśnie francuski antropolog, zmierzający do nadania swojej 
praktyce interpretacyjnej statusu wiedzy pewnej, dzięki wyeliminowaniu z niej 
pierwiastków subiektywnych wnoszonych przez historyka. Prof. Skarga elimina-
cję tych pierwiastków uznaje za niemożliwą i podkreśla, iż Foucault nie chce ich 
przyjąć do wiadomości, opierając się na nieuzasadnionych roszczeniach. Według 
autorki historia jest i  nadal pozostanie dyscypliną interpretacyjną, zależną od 
stanu wiedzy, światopoglądu i punktu widzenia historyka, który tworzy nie tyl-
ko określoną narrację dotyczącą faktów historycznych, lecz także określa reguły 
tejże narracji, z czym Foucault nie chce się zgodzić. Nawiązuje w tym do tradycji 
niemieckiego idealizmu obiektywnego, wprowadzając do procesu historycznego 
elementy pozapodmiotowe, mające w jego ujęciu nauki pełnić rolę regulatywną 
wobec ludzkich działań i decyzji. Francuski antropolog stwierdzał, że elementem 
organizującym procesy wiedzotwórcze są takie nieosobowe motywy (o  statusie 
zbliżonym do statusu idei heglowskich), jak geneza, ciągłość i totalizacja, które 
przejawiają się w dziejach. Ponieważ proces ten ma według Foucaulta charakter 
ponadpodmiotowy i niezależny od ludzkich decyzji, nie jest istotne w badaniu hi-
storycznym kierowanie uwagi na jego aspekty podmiotowe i osobowe (ponieważ 
dla rozwoju nauki nie mają one znaczenia), ale jedynie na to, w jaki sposób żyjący 
w danej epoce uczeni są zdolni uczestniczyć w sytuacji problemowej wyznaczanej 
przez epoché, ponadosobową strukturę poznawczą. Nie jest więc ważne w ujęciu 
tego filozofa, kto i do kogo mówi i do jakiej rzeczywistości przedmiotowej odnosi 
swoją wypowiedź, w jakim kontekście ją wyraża, ale to, w jaki sposób „mówi się” 
(tj. jaki jest w danej epoce język dyskursu publicznego, jakie są zawarte w nim 
metafory itp.). Pozycja historyka w tego rodzaju koncepcji nie różni się od pozycji 
badanych przez niego podmiotów – ona także jest elementem pewnej zbiorowej 
epistemy. Może więc kierować swoją aktywność poznawczą na badanie owego 
„mówi się” w  innych epokach aniżeli jego własna, w  której panują odmienne 
reguły dyskursu. W tym ujęciu Foucault „zamyka nas w sferze dyskursów, które 
same dla siebie tworzą jedyny rzeczywisty świat. Historia staje się niczym in-
nym jak tylko skomplikowanymi relacjami zachodzącymi pomiędzy słownymi 
konstrukcjami, odsyłającymi jedynie do innych konstrukcji. Tak jakby ludzkie 
wypowiedzi nie odnosiły się do czegoś, co ów świat języka przekracza”51. „Tekst 
pojęty sam dla siebie – pisze prof. Skarga – unicestwia świat, o którym ma mówić 
i człowieka, który go stworzył. Przestaje być znakiem tego, co poza nim, prze-
staje być nawet śladem. Staje się systemem słów bez podmiotu i odniesień”52 . 
Praktykę tego rodzaju autorka uważa za bezsensowną – „Po cóż więc byłoby te 
teksty zbierać, porównywać je, badać ich strukturę”53, skoro niczego nie możemy 

51 Ibidem, s. 194.
52 Ibidem, s. 195.
53 Ibidem, s. 195.
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się na tej podstawie dowiedzieć, poza analizą stosowanej przez badanych auto-
rów źródeł retoryki? Francuski antropolog „zatrzymuje się na samym tekście, jak 
gdyby rodził się on w kulturowej próżni, jakby sam dla siebie był przedmiotem 
wyczerpującym badania. Tekst nie gra już mediatyzującej roli między historykiem 
a historią, między nami a innymi”54 . 

Tego rodzaju ujęcie likwiduje, zdaniem Barbary Skargi, sens uprawiania hi-
storii, pojmowanej przez nią jako dyscyplina nauki powołana do tego, by tworzyć 
rozumiejące narracje dotyczące aktywności ludzi, stających w przeszłości wobec 
problemów określanych przez otaczający ich kontekst kulturowy i próbujących 
owe problemy rozwiązać według ich własnego rozeznania sytuacji i za pomocą 
metod, które sami uznawali za racjonalne i które były im dostępne. Zamiast tego 
historia staje się dyscypliną, w której badaniu podlegają jedynie praktyki retorycz-
ne podejmowane w obrębie epistemy. W jej granicach jest możliwe podejmowanie 
różnego rodzaju debat, które jednak w żaden sposób nie odnoszą się do rzeczywi-
stego świata, którego rozwój dokonuje się w wyniku jego własnej dynamiki55 . 

Prof. Skarga odrzuca także inną z głównych idei konstytutywnych archeologii 
wiedzy, odnosząc się zarazem do zawartych w  niej pojęć podstawowych: „Nie 
rozumiem, dlaczego historia idei ma być koniecznie linearna, dlaczego nie ma 
uwzględniać czy dostrzegać zwrotów, rewolucji, dlaczego mają charakteryzować ją 
takie motywy, jak ciągłość, geneza i totalizacja”56. Historia nauki nie potwierdza 
w tej kwestii przekonań francuskiego antropologa, rozwija się bowiem w poszcze-
gólnych epokach w różnych kierunkach, w atmosferze sporów toczonych przez 
wyznawców sprzecznych ze sobą poglądów. 

Autorka odrzuca także występujące w koncepcji Foucaulta kryterium demar-
kacji, oparte na absolutyzacji wartości poznawczej współczesnego systemu wiedzy 
i odróżnienia jej od jej „archeologii”, tj. zespołu zmityzowanych przekonań tworzą-
cych epistemę, w których toczył się dyskurs uznawany za naukowy we wcześniej-
szych epokach. Według Barbary Skargi stanowisko to wyraża niczym nieuzasadnio-
ny prezentyzm Foucaulta, który „odebrał wszelką wartość temu, co nauką nie jest, 
traktując idee, które ją poprzedzały jako archeologiczną masę, jakby zapomniał, że 
pojęcie nauki, takie jakim dziś operujemy, nie wykształciło się od razu”57 . 

Z  przedstawionych powyżej względów wg Barbary Skargi „Historia idei nie 
jest więc dyscypliną, którą należałoby odrzucić na rzecz archeologii wiedzy”58 . 
I to ze względów zasadniczych. „Historyk powinien strzec się odpodmiotowienia 
myśli w bezpodmiotowej epistemie, odnaleźć te odchylenia, które dla autora są 
charakterystyczne, pamiętając o  tym, że we wszystkich próbach redukowania, 
nawet nie do uwarunkowań psychologicznych lub polityczno-społecznych, lecz 

54 Ibidem, s. 200.
55 Widzimy tu bezpośrednią recepcję filozofii Hegla (której Foucault poświęcił swoją pracę 

doktorską obronioną w 1947 r.) dotyczącą dynamiki przemian Absolutu, w której osobowe pod-
mioty nie odgrywają żadnej roli. 

56 Ibidem, s. 195.
57 Ibidem, s. 199.
58 Ibidem, s. 201.
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także do epistemy, a więc kulturowego kodu, może się pojawić coś stronniczego, 
co przesłoni intelektualny akt autora, reagującego bezsprzecznie na swój czas, ale 
jednocześnie ten czas transcendującego”59 . 

Autorka proponuje zamiast poddanej przez siebie krytyce archeologii wiedzy, 
której nowatorstwo uznaje za pozorne, nadal uprawiać historiografię nauki opartą 
na kategorii osobowego podmiotu poznającego, a nie podmiotu transcendental-
nego. Przedstawia w tej kwestii własne propozycje, modyfikujące dotychczasowy 
standard tejże historiografii, uwzględniające możliwość rozpatrywania pewnych 
przejawów myślenia grupowego jako inspiracji twórczości naukowej oraz opartych 
na ich podstawie działań praktycznych60. Autorka stwierdza, że badanie struktur 
myślenia grupowego w nauce nie może się obejść bez określenia ich podstawy 
filozoficznej, historia nauki nie może się w tym sensie obejść bez historii filozofii. 
To właśnie prądy filozoficzne, zrodzone w określonej kulturze, w związku z  tą 
kulturą, stanowią główne źródło wiedzy o przeszłości61, wskazując historykom 
nauki drogę do zrozumienia zbiorowej wizji świata, która była przez owe prądy 
ustanawiana. Barbara Skarga poleca historykom nauki, zamiast z koncepcji ar-
cheologii wiedzy, czerpanie inspiracji z filozofii nauki uwzględniającej społeczno- 
-kulturowe zakorzenienie procesów wiedzotwórczych i ich aspekty podmiotowe, 
w tym szczególnie z koncepcji prof. Stefana Amsterdamskiego62 . 

Wśród polskich historyków medycyny, jak wyżej wspomniałam, antropologia 
wiedzy nie została przyjęta z aprobatą. W 1999 r. w tomie 6.„Medycyny Nowo-
żytnej” został opublikowany artykuł Jarosława Jerzego Saka pt. Kategoria „style 
myślenia” w  badaniu historii idei medycznych”63, w  którym autor poddał re-
fleksji teoretycznej różne możliwości metodologicznego ujęcia problemu wiedzy 
zbiorowej. Przedstawił w nim m.in. koncepcję Foucaulta w ujęciu krytycznym, 
odwołując się do analiz Barbary Skargi64. Wykazał brak zainteresowania polskich 
historyków medycyny koncepcją archeologii wiedzy, która nie była przez nich sto-
sowana w praktyce interpretacyjnej65. Podał także przykłady reinterpretacji kon-

59 Ibidem, s. 202.
60 Por. np. koncepcja formacji intelektualnej, którą autorka przeciwstawia bezosobowej epi-

stemie. Formacja intelektualna tworzona jest przez ludzi, którzy skupiają się w zbiorowość na 
podstawie ich osobistych preferencji, ukształtowanych w określonym kontekście kulturowym. 
Por. B. Skarga, Historia nauki a formacje intelektualne, „Studia Filozoficzne” 1979, nr 8 (165), 
s. 59 i in. Por. też: B. Skarga (red.), Polska myśl filozoficzna i społeczna 1831–1863, t. 2, Warsza-
wa 1975. Autorka opiera swoje poglądy krytyczne wobec metodologii Foucaulta na podstawie 
własnej praktyki historiograficznej. 

61 Ibidem, s. 211.
62 Por. S. Amsterdamski, Między historią a  metodą. Spory o  racjonalność nauki, Warszawa 

1983. Szerzej przedstawiam te inspiracje w monografii pt. Medycyna niemiecka nurtu niemateria-
listycznego 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 
1999, s. 138–140, a także w moich artykułach przytoczonych w przypisach do niniejszej książki. 

63 Por. J. J. Sak, Kategoria „style myślenia” w badaniu historii idei medycznych, „Medycyna 
Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 1999, t. 6, z. 2, s. 5–61.

64 Ibidem, s. 6, 16–17. 
65 Dyskutowane były w polskiej historiografii medycyny inne koncepcje, np. T. S. Kuhna 

czy L. Flecka .
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cepcji Foucaulta w polskiej myśli socjologicznej66. Szły one we wskazanym przez 
prof. Skargę kierunku, nie zawsze inspirowanym przez jej własne publikacje, lecz 
przez preferencje metodologiczne polskiego środowiska naukowego, w  którym 
rozpatrywanie procesów wiedzotwórczych odbywa się z uwzględnieniem perspek-
tywy indywidualnych osobowych podmiotów poznających (także wtedy, gdy ba-
damy różne rodzaje myślenia grupowego, rozpatrując mechanizmy łączenia się 
osobowych podmiotów w zbiorowości, oraz zasady, na jakich proces ten się od-
bywa), a nie podmiotu transcendentnego w rozumieniu heglowskim. Nie tylko 
dla polskich historyków nauki, lecz także dla socjologów istotne okazały się py-
tania dotyczące relacji jednostki wobec grupy, mające istotne znaczenie zarówno 
w przebiegu, jak i opisie procesów poznawczych. Zarówno pytania naukowe, jak 
i odpowiedzi są bowiem w preferowanym w polskiej humanistyce ujęciu koncep-
tualizowane jako stawiane przez osobowe podmioty poznające, na podstawie ich 
własnego rozeznania sytuacji problemowej, mimo iż owo rozeznanie, jak i  sy-
tuacja problemowa są (współ)konstruowane społecznie. Uczeni nie zaczynają 
bowiem procesów poznawczych od prostych obserwacji o nieuporządkowanym 
charakterze, które stają się podstawą ich wiedzy osobistej, ale ich wiedza osobista 
kształtuje się w wyniku procesu socjalizacji odbywającego się w określonej kultu-
rze67, który kierunkuje ich aktywność poznawczą. 

Z grona historyków związanych z redakcją „Medycyny Nowożytnej” na temat 
koncepcji Michaela Foucaulta szerzej wypowiedział się w 2003 r. prof. Tadeusz Sro-
gosz68. Powołał się na wcześniejsze opinie dotyczące metodologii Foucaulta, wy-
rażone przez prof. Jerzego Topolskiego69 i prof. Barbarę Skargę70. Przytacza pogląd 
prof. Topolskiego, zgodnie z którym program metodologiczny Foucaulta może być 
uznany za niewykonalny71 oraz opinię prof. Skargi, iż historyk powinien strzec się 
odpodmiotowienia myśli w bezprzedmiotowej epistemie72 (nie rozwijając jednak 
szerzej jej zastrzeżeń). Następnie przedstawia własne analizy wybranych dzieł Fou-
caulta, wydobywając z nich ich podstawę metodologiczną. 

Zdaniem Tadeusza Srogosza warto jest, aby polscy historycy medycyny za-
poznali się z propozycjami metodologicznymi francuskiego antropologa, jednak 

66 J. J. Sak, op. cit., s. 34 i in.
67 Por. W. Wrzosek, Imputacja kulturowa jako model myślenia i  badania historycznego, 

[w:] idem, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009, s. 13–27. Por. też: B. Siewierski, Niektóre 
aspekty uprawomocnienia faktu naukowego. Próba podejścia socjologicznego, [w:] W. Świątkie-
wicz (red.), Społeczny świat i jego legitymizacje, Katowice 1993, s. 49 i in. 

68 Por. T. Srogosz, Archeologia wiedzy medycznej Michaela Foucaulta, [w:] idem, op. cit., 
s. 43–51. 

69 Por. J. Topolski, Jak się pisze i rozumie historię. Tajemnice narracji historycznej, Warsza-
wa 1998, s. 38–40, 62 i in.; idem, Wstęp, [w:] M. Foucault, Archeologia wiedzy, tłum. A. Sie-
mek, Warszawa 1977, s. 26; idem, Od Achillesa do Béatrice de Planissolles. Zarys historii histo-
riografii, Warszawa 1998, s. 142.

70 Por. B. Skarga, Granice historyczności…, s. 156. Poglądy Barbary Skargi obszernie przed-
stawiłam powyżej.

71 Por. J. Topolski, Wstęp, [w:] M. Foucault, Archeologia wiedzy…, s. 26.
72 Por. B. Skarga, Granice historyczności…, s. 202.
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zasadność ich aplikacji w praktyce badawczej uznaje za wątpliwą: „Zastosowanie 
założeń teoretycznych M. Foucaulta wymaga gruntownej ich znajomości, wielu 
przemyśleń, a nade wszystko wyzwolenia z gorsetu własnej wiedzy utajonej, która 
nadal funkcjonuje w świadomości, nawet u przedstawicieli nowoczesnej historio-
grafii (może tylko w głębszych pokładach). W niektórych fragmentach swoich prac 
sam autor teorii dyskursu zbyt schematycznie realizował swój program badaw-
czy. Zupełnie nie polecałbym wykorzystania założeń teoretycznych M. Foucaulta 
przez reprezentantów klasycznej, zdarzeniowej historiografii lub historyków i le-
karzy uprawiających historię medycyny…”73. W tym miejscu autor nie uzasadnia 
szerzej motywów, które wpłynęły na ukształtowanie się jego własnego, ostatecz-
nie krytycznego stanowiska wobec koncepcji Foucaulta74, wydaje się jednak, że 
obok własnych analiz wynika ono z aprobaty dla zastrzeżeń wyrażanych wcześniej 
przez Barbarę Skargę i Jerzego Topolskiego, dla których zachowanie podmiotowe-
go ujęcia procesów historycznych w praktyce historiograficznej ma wartość zasad-
niczą. O ile prof. Skarga wyraża te zastrzeżenia expressis verbis (identyfikując Fo-
ucaultiański dyskurs w kategoriach nieosobowych, wywodzonych z niemieckiego 
idealizmu obiektywnego i określając skutki, jakie będą płynęły z recepcji tego uję-
cia dla praktyki historiograficznej, której efekt autorka uznaje za bezsensowny), 
o  tyle prof. Topolski identyfikując dyskurs z narracją, wyrażaną przez osobowe 
podmioty, odzwierciedlające ich poglądy, uznaje to pojęcie za możliwe do stoso-
wania w praktyce, w odróżnieniu od całości koncepcji Foucaulta. Jeżeli bowiem 
postrzegamy dzieje nauki jako rywalizację wyrażanych przez osobowe podmio-
ty narracji (uwzględniającą tak zasadniczą kategorię epistemologiczną, bronioną 
przez Skargę, jak pytanie „kto mówi?”), a nie rywalizację bezosobowych dyskur-
sów (analizowaną w odpowiedzi na pytanie „o czym i w jaki sposób mówi się”), 
można wprowadzić, zdaniem Topolskiego, do polskiej praktyki historiograficznej 
pojęcie dyskursu75, ponieważ może być ono użyteczne dla analizy retorycznej we-
wnętrznych treści tych narracji. Wyrażona przez wymienionych wyżej polskich 

73 Por. T. Srogosz, Archeologia wiedzy medycznej…, s. 51.
74 Piszę „ostatecznie”, ponieważ jeszcze cztery lata wcześniej przed wydaniem cytowanej 

wyżej książki z 2003 r., to jest w 1999 r., autor ten wiązał z koncepcją francuskiego antropolo-
ga większe nadzieje. W artykule pt. Problem wyboru teorii w badaniu biologicznej egzystencji 
człowieka w dziejach, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 1999, t. 6, z. 1, 
s. 19–20, uznawał Foucaulta za nowatora, którego koncepcje wywarły prekursorską rolę wobec 
tzw. zwrotu językowego (linquistic turn) w światowej historiografii, a tym samym mogą wyda-
wać się potencjalnie inspirujące także dla unowocześnienia standardu polskiej historiografii 
medycyny. Autor omawianego artykułu postulował nawet, aby inicjatywę w popularyzowaniu 
poglądów Foucaulta w Polsce przejęła doc. Zofia Podgórska-Klawe, która je zna z własnej prak-
tyki badawczej prowadzonej we Francji (ibidem, s. 20). Redaktor naczelna „Medycyny Nowo-
żytnej” nie podjęła się jednakże szerszej popularyzacji koncepcji metodologicznej Foucaulta, 
a i nadzieje Tadeusza Srogosza związane z tą koncepcją (po zapoznaniu się z kilkoma polskimi 
przekładami prac francuskiego antropologa, w których ustanowione przezeń rygory metodolo-
giczne nie były zbyt udanie stosowane przez samego ich twórcę) uległy wygaszeniu. 

75 W takim też rozumieniu posługuję się tym pojęciem w moich własnych pracach, w tym 
w niniejszej książce.
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autorów ocena została podtrzymana przez prof. Jaromira Jeszke76. Jego ocena 
jest zgodna ze stanowiskiem doc. Zofii Podgórskiej-Klawe77, pierwszej redaktor 
naczelnej „Medycyny Nowożytnej”, bardzo dobrze zorientowanej w standardzie 
współczesnej francuskiej historiografii medycyny78, prowadzącej własne badania 
na źródłach francuskich, tłumaczącej z języka francuskiego prace poświęcone hi-
storii medycyny79 oraz podejmującej wspólne naukowe inicjatywy z prof. Barbarą 
Skargą z IFiS PAN80 .

Na podstawie przedstawionych opinii innych autorów, które podzielam za-
równo w warstwie teoretycznej (analizy Barbary Skargi), jak i praktyczno-inter-
pretacyjnej (opinie polskich i  niemieckich historyków medycyny) uważam, że 
koncepcja archeologii wiedzy nie jest możliwa do zaakceptowania przeze mnie 
jako inspirująca moją praktykę historiograficzną. Ze wszystkich postawionych 
jej wyżej zarzutów uznaję za najważniejsze te, które dotyczą anihilacji przez fran-
cuskiego antropologa aktywnej roli w procesie wiedzotwórczym indywidualnych 
osobowych podmiotów poznających, oraz wszystkie związane z tym konsekwen-
cje dla tworzenia heurystyki historycznej. 

Koncepcja Roberta Mertona

Członkowie redakcji „Medycyny Nowożytnej” zwrócili się także w poszukiwaniu 
inspiracji metodologicznej w stronę innej koncepcji o światowym zasięgu popu-

76 Jaromir Jeszke odnotował w 1992 r. zupełny brak zainteresowania koncepcją archeologii 
wiedzy w polskiej historiografii medycyny w ciągu dwudziestu lat od ukazania się pierwszych pol-
skich przekładów prac tego autora (por. J. Jeszke, O potrzebie badań nad historią historiografii me-
dycznej, „Medycyna Nowożytna. Prace historyczno-medyczne”, pod red. Z. Podgórskiej-Klawe, 
Warszawa 1992, s. 39–45). Sytuacja ta nie uległa zmianie w następnych dwóch dziesięcioleciach.

77 Stanowisko metodologiczne Zofii Podgórskiej-Klawe oddaje monografia pt. Od hospi-
cjum do współczesnego szpitala . Rozwój problematyki szpitalnej w Polsce do końca XIX wieku, 
Wrocław 1981. 

78 Doc. Zofia Podgórska-Klawe była od 1980 r. do przejścia na emeryturę członkiem Sociétè 
Internationale d’Histoire de la Medicine, a od 1983 r. także członkiem Association Européenne 
des Musées des Sciences Medicales. Brała czynny udział w pracach tych organizacji, pozosta-
jąc w  stałym kontakcie z  francuskimi historykami medycyny. Znając współczesny standard 
francuskiej historiografii medycyny, doc. Podgórska-Klawe nie sugerowała członkom redakcji 
„Medycyny Nowożytnej” ani współpracującym z czasopismem autorom posługiwania się w ich 
praktyce badawczej metodologią archeologii wiedzy, podzielając znane jej stanowisko francu-
skich historyków medycyny w tej kwestii, którzy nie uważali aplikacji tej metodologii w prak-
tyce historiograficznej za celowe.

79 Por. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, 
tłum. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997.

80 W 1978 r. w IHN PAN doc. Zofia Podgórska-Klawe zorganizowała sesję naukową w setną 
rocznicę śmierci Claude Bernarda, wybitnego francuskiego fizjologa, twórcy standardu medy-
cyny eksperymentalnej. W komitecie organizacyjnym tej konferencji uczestniczyła m.in. prof. 
Barbara Skarga, a referentami byli profesorowie Daniel Bagreton i Pierre Huard z Uniwersytetu 
Rénè Descartes w Paryżu. 



50 Część I. Perspektywy antropologii wiedzy

larności, inspirującej w latach po II wojnie światowej zachodnie piśmiennictwo 
historyczno-medyczne. Mam tu na myśli koncepcję Roberta Mertona, wyrażoną 
po raz pierwszy w pracy z 1936 r. 81, a później systematycznie rozwijaną. Analizy 
zasadności jej wprowadzenia po 1989 r. do praktyki badawczej polskiej historio-
grafii medycyny podjął się w 1992 r. prof. Tadeusz Srogosz82. Autor ten stwier-
dził, na podstawie analizy polskiego piśmiennictwa historyczno-medycznego, że 
poglądy Mertona nie funkcjonują w dotychczasowej polskiej praktyce historio-
graficznej ani w postaci omówień, ani też polemik. Nie inspirują także polskiej 
praktyki badawczej w zakresie analizy źródeł. Były one już wprawdzie omawiane 
przez autorów polskich, jednakże nie związanych z historią medycyny83 . 

Robert Merton należał w latach 30. XX w. do pionierów tzw. eksternalistycznego 
ujęcia dziejów nauk przyrodniczych, postulując badanie ich historii z uwzględnie-
niem wpływów na ich treść elementów zewnętrznego kontekstu kulturowego. Do 
najważniejszych z nich zaliczał wpływ światopoglądu religijnego, stanowiącego głów-
ną oś konstytuującą postrzeganie świata, a zarazem podstawę metafizyczną dla treści 
teorii z zakresu przyrodoznawstwa. Podobnie jak wielu przedstawicieli anglosaskiej 
historiografii nauki, także Merton przypisywał zasadniczą rolę w genezie przemian 
modernizacyjnych w  europejskim przyrodoznawstwie uczonym ze swojego kręgu 
kulturowego, tj. z obszaru kultury i nauki anglosaskiej. Badacz ten zakładał, że głów-
ną rolę w zainicjowaniu tych przemian odegrała reformacja angielska, a szczególnie 
jeden z jej odłamów – a mianowicie purytanizm. Merton twierdził, że analiza struk-
tury ideowej tej konfesji w obrębie chrześcijaństwa pozwala stwierdzić, że stała się 
ona bezpośrednią inspiracją przemian modernizacyjnych w naukach fizycznych. 

Poglądy Mertona spotkały się z szeroką recepcją w kręgu nauki anglosaskiej, 
czemu sprzyjała m.in. jego pomyślna kariera naukowa w strukturach amerykań-
skiej nauki akademickiej (był profesorem Uniwersytetu Columbia w Nowym Yor-
ku), a także obecność w nich inspiracji socjologicznych (funkcjonalizm). Tadeusz 
Srogosz ocenia jednakże zaproponowaną przez Mertona, przy zastosowaniu wy-
pracowanych przezeń metod analizy, rekonstrukcję mechanizmów moderniza-
cyjnych przyrodoznawstwa negatywnie. O ile nie budzi jego wątpliwości koniecz-
ność wzbogacenia narracji faktograficznej historiografii medycyny o jej wpisanie 
w  szeroki kontekst odniesień zewnętrznych84, o  tyle nie akceptuje jednostron-
ności zaproponowanego przez Mertona ujęcia, łączącego genezę przemian mo-
dernizacyjnych w  europejskim przyrodoznawstwie wyłącznie z  purytanizmem. 
Przytacza tu opinię prof. Stefana Amsterdamskiego, uznającego wszystkie próby 
interpretowania złożoności procesu przemian modernizacyjnych za pomocą jed-
nego czynnika występującego w roli ich przyczyny za beznadziejne85 . 

81 Por. R. Merton, Teoria socjologiczna i struktura społeczna, tłum. E. Morawska, J. Werten-
stein-Żuławski, Warszawa 1982.

82 Por. T. Srogosz, Teza Mertona i Kuhnowskie pojęcie dyscyplin baconowskich a historia 
medycyny, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1992–1993, t. 28–29, z.1–8, s. 15–23. 

83 Por. m.in. K. Kubik, L. Mokrzecki, Trzy wieki nauki gdańskiej, Wrocław – Warszawa – 
Kraków 1976, s. 8–9; J. Topolski, Metodologia historii, Warszawa 1984, s. 141 i 557.

84 Por. T. Srogosz, Teza Mertona…, s. 202.
85 Por. S. Amsterdamski, Między historia a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 
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W toczonej wśród polskich historyków dyskusji dotyczącej zasadności apli-
kacji metodologii Roberta Mertona w polskiej historiografii medycyny zabrałam 
głos w 1999 r., na łamach książki pt. Medycyna niemiecka nurtu niemateria-
listycznego 1797–184886. Ponieważ materiał źródłowy, który był w  tej książce 
obiektem mojej eksploracji, zawierał liczne odniesienia do religii (niemiecka me-
dycyna niematerialistyczna badanego przeze mnie okresu została w sposób świa-
domy stworzona przez twórców jej standardu jako podporządkowana kanonom 
metafizyki protestanckiej w konfesji luterańskiej i rodzimej filozofii idealistycz-
nej), musiałam zapoznać się z  różnymi koncepcjami metodologicznymi umoż-
liwiającymi stworzenie rozumiejącej narracji dotyczącej treści analizowanych 
źródeł. Po zapoznaniu się z książką Mertona pt. Science, Technology and Society 
in Seventeenth Century England87 oraz omówieniem koncepcji Mertona dokona-
nym przez B. I.Cohena88, wypracowałam własne stanowisko krytyczne, którego 
szerzej jednak nie rozwinęłam w przytaczanej publikacji. Koncepcję ową uznałam 
bowiem za jednostronną, a tym samym niezdolną odegrać roli inspirującej moją 
własną praktykę badawczą. Przyjmując podstawową rolę czynników światopoglą-
dowych w kształtowaniu perspektywy poznawczej społeczności naukowej, które 
to stanowisko wyrażał również Robert Merton, odwołałam się jednak do innych 
metod analizy aniżeli te, które ten badacz proponował. Inspiracje teoretyczne 
dotyczące wzajemnych relacji między nauką a religią zaczerpnęłam z koncepcji 
Roberta Hooykaasa, przedstawionej w książce pt. Religia i powstanie nowożytnej 
nauki89. Wychodząc z tego samego założenia co Merton, dotyczącego konieczno-
ści uwzględniania elementów zewnątrznaukowych w  tworzeniu syntez dziejów 
medycyny oraz udzielaniu odpowiedzi na tak fundamentalne pytania badawcze, 
jak te dotyczące genezy przemian modernizacyjnych w  obrębie europejskiego 
przyrodoznawstwa, Hooykaas dokonywał zupełnie odmiennych konceptualizacji. 
Nie zakładał, jak Weber, że zasadniczym czynnikiem inicjującym te przemiany 
była reformacja luterańska90, ani jak Merton reformacja anglikańska, a  szcze-
gólnie purytanizm, ale postawił tezę, którą udowodnił na podstawie niezwykle 
wnikliwych analiz obszernego materiału źródłowego, że za czynnik ten może zo-
stać uznane rozbicie jedności konfesyjnej chrześcijaństwa, a więc reformacja jako 
taka. Ukształtowane w  obrębie europejskiego chrześcijaństwa konfesje, oparte 
na wzajemnie sprzecznych ze sobą interpretacjach Biblii, zawierających w swej 
strukturze elementy kulturowe istotne dla ustanawianej przez nie perspektywy, 
rywalizowały ze sobą o uznanie własnego obrazu świata za naturalny i zgodny 
z Objawieniem. Wyznania reformowane występowały w sposób jawny jako bu-

1983, s. 87–88.
86 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 167.
87 Por. R. Merton, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, New 

York 1970.
88 Por. B. I. Cohen, Puritanism and the Rise of Modern Science: The Merton Thesis, New 

Brunswick 1990.
89 Por. R. Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa 1975, s. 117, 121–123.
90 Por. M. Weber, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, Tübingen 1934 

(wyd. polskie: Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994). 
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rzyciele dotychczasowego światopoglądu i związanego z nim porządku społecz-
nego stworzonego przez katolicyzm, podczas gdy ten ostatni został zmuszony do 
obrony własnych pozycji. Toczone w XVI–XVIII w. debaty światopoglądowe doty-
czące kwestii zasadniczych, znalazły swoje odbicie także w standardzie ówczesne-
go przyrodoznawstwa. W  każdym z  kręgów interpretacyjnych wyodrębnionych 
w trakcie reformacji stworzony został własny standard przyrodoznawstwa, w któ-
rym konstytutywną rolę odgrywały elementy światopoglądowe. Przeprowadzona 
przez Hooykaasa wnikliwa analiza źródeł XV–XVIII-wiecznych, nieuprzedzona 
przez przyjęcie założeń wstępnych o charakterze apriorycznym oraz przeprowa-
dzona z zastosowaniem w sposób poprawny aparatu krytycznego wypracowanego 
w obrębie historiografii powszechnej, interpretację tę potwierdza, co przekonało 
mnie po zapoznaniu się z nią do przyjęcia punktu widzenia oraz metody badań 
zaproponowanej przez tego autora. Uznałam ją za bardziej płodną heurystycz-
nie aniżeli metody zaproponowane wcześniej przez Mertona i Webera. Ponieważ 
jednak metodologia Hooykaasa odnosi się tylko do jednego wybranego aspektu 
przemian modernizacyjnych w standardzie europejskiego przyrodoznawstwa, ja-
kim jest analiza wzajemnych relacji czynników światopoglądowych i elementów 
wewnątrznaukowych, jej aplikacja w mojej praktyce analitycznej nie wiązała się 
z ograniczeniem dalszych poszukiwań metodologicznych dotyczących problemu 
przemian modernizacyjnych w nauce europejskiej, których wyniki przedstawi-
łam w przytaczanej książce z 1999 r., a także w pracach nad projektem antropo-
logii wiedzy, które nadal uznawałam za zasadne.

Koncepcja Thomasa Samuela Kuhna

Spośród koncepcji metodologicznych o  światowym zasięgu popularności, przy-
znających duże znaczenie czynnikom zewnątrznaukowym w kształtowaniu się 
kierunku procesów wiedzotwórczych, a  także odgrywających dużą rolę w  ich 
przebiegu, uwagę środowiska autorów związanych z  czasopismem „Medycyna 
Nowożytna” wzbudziła w latach 80. XX w., a więc jeszcze przed transformacją 
ustrojową w Polsce, koncepcja Thomasa Samuela Kuhna, dostępna w polskich 
przekładach i omówieniach już od końca lat 60. Rozpatrywana była przez nas 
w 2. połowie lat 80. jako jedna z podstawowych możliwości rozszerzenia pod-
staw teoretycznych polskiej historiografii medycyny i modernizacji jej standardu, 
nie tylko z uwagi na wspomnianą wyżej jej światową popularność, lecz przede 
wszystkim na autentyczne zainteresowanie, jakie zdołała w nas obudzić. Lektu-
ra książek T. S. Kuhna o tematyce metodologicznej, przetłumaczonych na język 
polski przed 1989 r.91 miała dla nas charakter bardzo inspirujący92, w przeciwień-
stwie do lektury prac metodologów należących do innych orientacji teoretycz-

91 Por. T. S. Kuhn, Przewrót kopernikański, tłum. S. Amsterdamski, Warszawa 1966.
92 Szczególnie inspirująca dla pokolenia polskich historyków medycyny o  wykształceniu 

humanistycznym okazała się lektura wydanej w 1985 r. książki T. S. Kuhna pt. Dwa bieguny. 
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nych, w tym np. Karla Poppera, którego Logika odkrycia naukowego wydała się 
propozycją nie tylko trudną, lecz także w warstwie interpretacyjnej sztuczną. Już 
w latach 70. propozycje T. S. Kuhna odnotowali w podręczniku historii farmacji 
Robert Rembieliński i  Barbara Kuźnicka93 z  IHN PAN, nie uznając jednak za 
możliwe zastosowania w badaniach nad dziejami tej dyscypliny jednej z podsta-
wowych kategorii metodologii Kuhna – koncepcji rewolucji naukowej, ponieważ 
badania historyczne nad źródłami nie potwierdzają jej wystąpienia. Po 1989 r. 
oceny koncepcji Kuhna podjęli się kolejni autorzy związani z IHN PAN, tym ra-
zem z czasopismem „Medycyna Nowożytna”, rozważając możliwość jej aplikacji 
w praktyce badawczej polskich historyków medycyny94. Problematykę tę rozwa-
żali na łamach „Medycyny Nowożytnej”, „Archiwum Historii i Filozofii Medycy-
ny” i „Zagadnień Naukoznawstwa” Zbigniew Jastrzębowski i Tadeusz Srogosz95 
oraz Jaromir Jeszke96. Zajęłam w tej sprawie także własne stanowisko97, które 
poniżej postaram się przedstawić w sposób wyczerpujący. 

Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przełożył i wstępem opatrzył S. Amsterdam-
ski, Warszawa 1985.

93 Por. R. Rembieliński, B. Kuźnicka, Historia farmacji, Warszawa 1972, s. 38.
94 Ponieważ koncepcja T. S. Kuhna była i nadal jest w humanistyce polskiej szeroko dys-

kutowana, nie przytaczam w tym miejscu obszernego poświęconego jej piśmiennictwa, które 
jest łatwo dostępne. Wymieniam tylko prace wczesne, inspirujące sposób lektury Kuhna przez 
badaczy związanych z  IHN PAN,   IFiS PAN i czaspismem „Medycyna Nowożytna”, por.: S. 
Zamecki, Thomas S. Kuhn na rozstajnych drogach, „Człowiek i Światopogląd” 1979, nr 5, s. 
97–110; idem, Pojęcie odkrycia naukowego a historia dziedziny nauki, Wrocław 1988, s. 223 
i n.; B. Chwedeńczuk, Spór o naturę prawdy, Warszawa 1984, s. 105 i n.; K. Jodkowski, Interpre-
tacja Kuhnowskiej tezy o niewspółmierności paradygmatów, „Roczniki Filozoficzne” 1984, t. 
32, z. 4, s. 173–198; J. Rosicka, Kaczko-królik Thomasa Samuela Kuhna, „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1986, R. 31, nr 3–4, s. 852–863; B. Tuchańska, Kuhnowskie pojęcie para-
dygmatu a problem opisania rozwoju nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1987, t. 23, z. 1, 
s. 69–84. Wiele uwagi koncepcji T. S. Kuhna poświęcili także: Alina Motycka (Główny problem 
epistemologiczny filozofii nauki, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1990), Stefan 
Amsterdamski (Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 1983), Elżbie-
ta Pietruska-Madej (Odkrycie naukowe. Kontrowersje filozoficzne, Warszawa 1990).

95 Por. Z. Jastrzębowski, T. Srogosz, Z rozważań nad wykorzystaniem niektórych współczes-
nych nurtów filozofii nauki w historii medycyny, „Archiwum Historii i  Filozofii Medycyny” 
1990, t. 53, z. 3, s. 67–74; T. Srogosz, Dzieje myśli medycznej czasów nowożytnych – po-
stulaty badawcze i  propozycje metodologiczne, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią 
Medycyny” 1994, t. 1, z. 1, s. 7–21; T. Srogosz, Teza Mertona i Kuhnowskie pojęcie dyscyplin 
baconowskich a historia medycyny, [w:] idem, Od medycyny średniowiecznej do współczesnego 
paradygmatu nauk medycznych – próba postawienia problematyki badawczej, „Zagadnienia 
Naukoznawstwa” 1997, z. 1–2 (131–132), s. 57–68; idem, Między biologiczną egzystencją czło-
wieka w dziejach a historią nauki, Warszawa 2003, s.191–194; idem, Jeszcze raz o koncepcjach 
Ludwika Flecka i Thomasa S. Kuhna, ibidem, s. 221–227.

96 Por. J. Jeszke, Koncepcja T. S. Kuhna w polskiej historiografii nauki, „Medycyna Nowożyt-
na. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1, s. 31–48; idem, W poszukiwaniu paradyg-
matu polskiej historiografii medycznej, Poznań 2000, s. 164–170. 

97 Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego – struktura, geneza, 
uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna Nowożytna. Prace historyczno- 
-medyczne” pod red. Z. Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992, s. 34; eadem, Społeczno-kulturowy 
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Omówienia koncepcji T. S. Kuhna przedstawiane przez prof. Jeszke wskazują na 
możliwości wykorzystania niektórych elementów zaproponowanej przez amerykań-
skiego metodologa koncepcji teoretycznej w praktyce badawczej historyka medycyny. 
Autor wskazuje tu przede wszystkim na dużą wagę przywiązywaną przez Kuhna do 
analizy historii nauki w jej kontekście zewnętrznym, na poszukiwanie uwarunkowań 
społecznych i kulturowych procesów wiedzotwórczych, na społeczne ustanawianie 
sytuacji problemowej w naukach przyrodniczych, tj. określanie priorytetowych kie-
runków badań, uznawanych w danej szkole naukowej (lub szerzej w danej lokalnej 
społeczności naukowej) za najbardziej istotne do podjęcia. Za wartościowe w kon-
cepcji Kuhna Jaromir Jeszke uznaje także zwrócenie uwagi na podmiotowe aspekty 
procesów wiedzotwórczych, które – np. w przypadku tzw. odkrycia jednoczesnego 
– prowadzą uczonych do podejmowania tych samych lub zbliżonych problemów na-
ukowych na podstawie ich osobistego rozpoznania sytuacji problemowej w naukach 
przyrodniczych. Ponieważ artykuły prof. Jeszke, w których przedstawia swoje stano-
wisko wobec koncepcji Kuhna zostały wydane niezbyt dawno i są dostępne w języku 
polskim, nie będę w tym miejscu szerzej opisywać zawartych w nich treści. 

Chciałabym się natomiast odnieść do publikacji prof. Tadeusza Srogosza, po-
nieważ dotyczą one nie tylko koncepcji Kuhna jako takiej, lecz także recepcji 
metodologii amerykańskiego historyka nauki w mojej własnej praktyce interpre-
tacyjnej. W artykułach z lat 1990 i 1994 (pierwszym z nich napisanym wspól-
nie ze Zbigniewem Jastrzębowskim) Tadeusz Srogosz stwierdził, że koncepcja 
T. S. Kuhna nie wzbudziła jak dotąd zainteresowania polskich historyków medy-
cyny i nie inspiruje ich praktyki badawczej, zarówno w postaci omówień, studiów 
polemicznych, jak i praktyki analitycznej na podstawie materiałów źródłowych, 
mimo że jest koncepcją wiele obiecującą pod względem teoretycznym. Sytuacja ta 
zmieniła się w artykule z 1997 r. opublikowanym w „Zagadnieniach Naukoznaw-
stwa”, w którym autor odnotował pojawienie się przykładu recepcji metodologii 
Kuhna w mojej praktyce historycznej. Uznałam wówczas, że należałoby się z tego 
wytłumaczyć i podjęłam się napisania artykułu, w którym szerzej niż w innych 
wcześniejszych pracach przedstawiłam moją ocenę zasadności wykorzystywania 
koncepcji Kuhna w polskiej współczesnej praktyce historiografii medycyny98. Ko-
nieczność tę dostrzegałam także dlatego, że do nurtu inspirowanego metodologią 

model nauki i nowe metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4  (130), 
s. 513–514; eadem, Problem przemian w medycynie europejskiej XVI–XIX w. w świetle wy-
branych koncepcji z  zakresu metodologii historii nauki, „Medycyna Nowożytna. Studia nad 
Historią Medycyny” 1997, t.4, z. 1–2, s. 19–22; eadem, Metodologia T.  S. Kuhna a historia 
medycyny (Uwagi na marginesie 30. rocznicy wydania polskiego „Struktury rewolucji nauko-
wych”), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 3–4, s. 37–65; eadem, Me-
dycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego [1999]…, s. 138–139; eadem, Inspiracje Kuh-
nowskie w historiografii medycyny, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2000, t. 63, z. 
2, s. 163–174; eadem, Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii medycyny 
w XX stuleciu, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, s. 28; 
eadem, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 124–125. Na temat koncepcji 
Kuhna wypowiadałam się także w innych publikacjach.

 98 Por. B. Płonka-Syroka, Metodologia T. S. Kuhna a historia medycyny…, s. 37.
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T. S. Kuhna zaliczył w 1999 r. jedną z moich publikacji z 1992 r99. także Jarosław 
Jerzy Sak100. W 2003 r. Tadeusz Srogosz, w artykule przedstawiającym światową 
recepcję poglądów Kuhna, odnotował już moje krytyczne nastawienie do meto-
dologii tego autora101: „W  polskiej historiografii medycyny gruntowną krytykę 
metodologii T. S. Kuhna podjęła B. Płonka-Syroka, zainspirowana zresztą do za-
znaczenia zakresu wykorzystywania tego modelu filozofii i historiografii nauki 
do własnych badań między innymi moim artykułem, w  którym uplasowałem 
tę autorkę w Kuhnowskim nurcie historiografii medycyny. Wysunęła ona liczne 
zastrzeżenia co do stwierdzeń szczegółowych, a także ogólnych, zwłaszcza zaś co 
do celowości posługiwania się dwoma podstawowymi pojęciami, takimi jak pa-
radygmat i rewolucja naukowa. Wątpliwości te zadecydowały o odrzuceniu przez 
B. Płonkę-Syrokę możliwości przyjęcia w praktyce badawczej Kuhnowskiej wizji 
nauki, a  tym samym uznania jej przynależności do tego nurtu w historiografii 
medycyny”. Ze względu na konieczność uzasadnienia powziętego przeze mnie 
w latach 90. zamiaru stworzenia własnego projektu badawczego (koncepcji me-
todologicznej), uznawanego za przydatny w badaniach nad historią nauk przy-
rodniczych, w tym przede wszystkim historią medycyny, konieczne jest – zanim 
mój projekt zostanie w niniejszej książce przedstawiony – obszerne omówienie 
mojej oceny koncepcji T. S. Kuhna. Jest to konieczne przede wszystkim dlatego, iż 
moje własne stanowisko metodologiczne w wielu punktach jest ze stanowiskiem 
Kuhna zbieżne. Nie wynika to jednakże z tego, iż czerpię inspiracje bezpośrednio 
z prac amerykańskiego metodologa. Obserwowane zbieżności wynikają z innych 
przyczyn – w tym przede wszystkim z tego, że T. S. Kuhn w swoich badaniach do-
tyczących historii fizyki zastosował metodologię badań wypracowaną wcześniej 
w  naukach historycznych: „To, co jako fizyk musiałem odkryć samodzielnie, 
większość historyków zna ze swojej zawodowej praktyki i ze studiów”102 . 

Recepcja klasycznego standardu badań historycznych do analiz z zakresu histo-
rii fizyki spowodowała, że w narracji T. S. Kuhna możemy spotkać charakterystycz-
ne dla tego standardu elementy: 1) podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych; 
2) analizę postaw, poglądów i  zachowań badanych indywidualnych podmiotów 
osobowych w  kategoriach obowiązujących w  badaniach historycznych (przy za-
stosowaniu odpowiedniej dla tego standardu heurystyki); 3) przyjęcie za cel badań 
stworzenia narracji wyjaśniającej, uwzględniającej poglądy opisywanego podmiotu 
(lub podmiotów) i zmierzającej do odtworzenia ich logiki i racjonalności z punktu 
widzenia tegoż podmiotu(ów), a nie opisującego je historyka; 4) nieuwzględnianie 
w kształtowaniu narracji wyjaśniającej różnego rodzaju bytów niestwierdzalnych 

 99 Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego … s. 7–38.
100 Por. J. Sak, Kategoria „style myślenia” w badaniach historii idei medycznych…, s. 7. 
101 Por. T. Srogosz, Jeszcze raz o koncepcjach Ludwika Flecka i Thomasa S. Kuhna…, s. 226.
102 Por. T. S. Kuhn, Dwa bieguny. Tradycja i nowatorstwo w badaniach naukowych . Prze-

łożył i posłowiem opatrzył Stefan Amsterdamski, Warszawa 1985, s. 12. Por. wybór polskich 
recenzji tej książki: J. Rosicka, „Historyka” 1988, t. 18, s. 93–100; A. Chmielewski, „Odra” 
1987, R. 27, nr 11, s. 99–101; M. Perek, „Człowiek i Światopogląd” 1987, nr 1, s. 131–136; 
M. Bocian „Nowator” 1986, nr 12, s. 44; M. Perek, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1986, t. 22, 
nr 4, s. 711–716. 
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i nieobserwowalnych, a także nieposługiwanie się wyjaśnieniami typu deus ex ma-
china; 5) korzystanie z całego dostępnego materiału źródłowego, zgodnego z tema-
tem prowadzonej pracy, a nie wyłącznie z tych jego fragmentów, które potwierdzają 
z góry powziętą przez historyka tezę; 6) uzasadnienie doboru źródeł, kiedy kom-
pletna ich analiza nie jest możliwa (np. z powodu ich zniszczenia, niemożności 
dotarcia do nich) albo nie jest konieczna (ze względu na charakter problemu ba-
dawczego, który jest przez historyka rozpatrywany); 7) krytyka wykorzystanych 
źródeł oraz ocena ich wiarygodności; 8)  wyrazista świadomość statusu własnej 
wiedzy – to jest tego, iż jest ona jedynie rozumiejącą rekonstrukcją na podstawie 
dostępnego historykowi materiału źródłowego, ukierunkowaną przez jego wcze-
śniejszą wiedzę pozaźródłową oraz zbiór postawionych hipotez, a nie obiektywną 
prawdą historyczną, do której historyk ów „dotarł” za pomocą „dekodowania źró-
deł”. Cech charakterystycznych dla narracji historycznej tworzonej na współcze-
snym poziomie akademickim przedstawić można by z pewnością więcej, wyżej 
zaprezentowany zestaw jest jednak pewnym zestawem minimalnym, w którym 
zarówno zdobyłam wykształcenie historyczne, jak i kształcę swoich studentów. 

Należałoby dodać do niego jeszcze dwa elementy występujące przed T.  S. 
Kuhnem w światowej praktyce historiograficznej z zakresu historii nauki, a któ-
re badacz ten odrzucił. Ich odrzucenie nie było nowatorskie z punktu widzenia 
standardu akademickiej historiografii powszechnej 2. połowy XX w., natomiast 
okazało się takim z punktu widzenia ówczesnej historiografii nauki. Pierwszym 
z tych elementów był etnocentryzm ujawniający się w badaniach z zakresu histo-
rii nauki103, tworzący oś narracji ukierunkowanej na stworzenie liniowej „historii 
nauki białego człowieka”, którego świadomość naukowa ukształtowała się w spo-
sób wolny od przesądów dzięki temu, że został wychowany w kulturze europej-
skiej lub będącej jej filiacją amerykańskiej104, przede wszystkim w wyznaniu pro-
testanckim (luterańskim lub anglikańskim). Powyższy pogląd zdominował w XIX 
i 1. połowie XX w. tworzoną przez zachodnioeuropejskich i amerykańskich histo-
ryków nauki historiografię nauk przyrodniczych, która (w sposób stronniczy i nie-
uzasadniony przez źródła) tworzyła własną konceptualizację postępu naukowego, 
postrzeganego w kategoriach uwalniania się świadomości uczonych europejskich 
i amerykańskich spod jarzma przesądów religijnych, związanych nie tyle z chrze-
ścijaństwem jako takim, lecz głównie z wyznaniem katolickim105. U T. S. Kuhna  

103 Był on widoczny zarówno w  powojennej historiografii anglosaskiej, jak i  francuskiej 
i niemieckiej. Jeżeli określimy tym mianem także dokonania historyków radzieckich, piszących 
wprawdzie swoją historię nauki z punktu widzenia przedstawicieli warstw uciskanych, jednak-
że podkreślających zarazem przodujący w ustanawianiu nowożytnego standardu europejskiego 
przyrodoznawstwa charakter dokonań uczonych rosyjskich i  radzieckich, to praktycznie cała 
historiografia z lat 1945–1965 pisana jest w etnocentrycznym standardzie, nie wyłączając pol-
skiej, nastawionej na dokumentowanie i podkreślanie wkładu uczonych polskich do dorobku 
nauki światowej, a nie na ukazywanie tego wkładu w realnych proporcjach. 

104 Historycy amerykańscy uznawali swój własny model kultury naukowej za wyższy od 
europejskiego, por. przytoczony wyżej Draper. 

105 Jest przy tym rzeczą charakterystyczną, że reguły własnego wyznania historycy ci po-
strzegali jako racjonalne. 
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tego rodzaju akcenty zupełnie nie występują, jego praktyka pisarska nie ma cha-
rakteru praktyki etnocentrycznej ani „misjonarskiej”. 

Drugim elementem spotykanym w modelu Kuhna, oczywistym dla większości 
współczesnych historyków o wykształceniu akademickim, jest opisywanie badanych 
zdarzeń zgodnie ze strzałką czasu (tj. w ujęciu historyczno-genetycznym) i w moż-
liwym do odtworzenia szerokim zakresie ich powiazań. O ile tego rodzaju praktyka 
dla historyka dziejów powszechnych ma charakter normatywny, a jej stosowanie 
jest powszechne, o tyle dla historyków nauki była czymś nowym. Historia nauki, 
uprawiana przez nich albo dla celów propedeutycznych (przedstawiająca adeptom 
danej dyscypliny naukowej jej przeszłość) albo „misjonarskich” (ukazująca wyż-
szość euroatlantyckiej praktyki naukowej, głównie wypracowanej po reformacji, 
nad innymi rodzajami naukowych praktyk, ukształtowanymi w pozaeuropejskich 
obszarach kulturowych albo w obrębie kultury katolickiej) nie była zgodna z tym 
historycznym standardem. Tworzone w tych typach narracji rekonstrukcje koncen-
trowały się na współczesnym stanie nauki (prezentyzm) i poszukiwały dróg dojścia 
do tego standardu, traktowanego jako ostateczny, który może być co najwyżej roz-
wijany, ale nie zostanie już zmieniony, ponieważ „opiera się na prawdzie”. Odrzu-
cenie tego modelu historiografii nauki przez T. S. Kuhna na początku lat 60. XX w. 
było nowatorskie. Ukazywało historykom nauk przyrodniczych, których poglądy 
krytykował, ich własny standard badań jako ahistoryczny, odmawiało im prawa 
do dowolności w wyborze elementów opisywanych przez nich epok historycznych 
– to jest preparowania zakresu wykorzystywanych źródeł i podporządkowywania 
komentarzy do nich z góry przyjętej tezie, aby dało się uzasadnić przyjęte wcześniej 
aprioryczne założenia (takie jak np., że proces historycznego rozwoju nauki ma 
charakter liniowy, jest zdeterminowany logiką rozwoju naukowego albo też dialek-
tycznym lub ewolucyjnym następstwem idei – każde z tych stanowisk nie uwzględ-
niało roli osobowych podmiotów poznających w kształtowaniu standardu wiedzy 
naukowej i związanych z tym elementów wolicjonalnych, często niezgodnych z lo-
giką rozwoju nauki, jednakże decydujących o standardzie nauki danej epoki). Sta-
nowisko T. S. Kuhna czyniło te aprioryczne koncepcje historiograficzne irracjonal-
nymi, ponieważ uprawianie historiografii nauki z punktu widzenia tworzących jej 
standard w dawnych epokach podmiotów ukazywało rzeczywistą praktykę nauko-
wą nie jako proces określony przez kryteria logiczne i przez nie zdeterminowany, 
ale jako obszar sporów o charakterze zasadniczym, w których uczeni nie są zgodni 
ani co do tego, jaki świat opisują, ani też jakimi metodami106. Uznanie za cel upra-
wiania historiografii nauki właśnie odtworzenia tych debat nadało koncepcji Kuh-
na znaczną wartość pragmatyczną, była ona bowiem zdolna inspirować tworzenie 
heurystyk odzwierciedlających realne problemy naukowe, ujawniające się w minio-
nych epokach przed uczonymi. Historia nauki stawała się w ten sposób historią 
pytań badawczych stawianych przez uczonych w konkretnych historycznych oko-

106 Zwróćmy uwagę na zgodność omawianego tu standardu z przedstawionymi poglądami 
Barbary Skargi. To, co historykom nauk przyrodniczych w koncepcji T. S. Kuhna wydało się 
nowatorskie, dla historyków nauki o wykształceniu historycznym lub uprawiających historię 
filozofii (jak prof. Skarga) było tradycyjne.
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licznościach i odpowiedzi na nie, możliwych do postawienia przy aktualnym stanie 
ludzkiej wiedzy. W omawianym modelu historiografii nauki, ukształtowanym pod 
wpływem standardu dwudziestowiecznej akademickiej historiografii powszechnej, 
nie można było także posługiwać się konceptualizacjami, których istnienia history-
kowi nie udałoby się dowieść w sposób metodologicznie niesporny. Nie można było 
w związku z  tym w  interpretacjach mechanizmu przemian w nauce posługiwać 
się kategoriami o niedowodliwym statusie, przenoszonymi w sposób mechaniczny 
do badań historycznych z różnych nurtów filozofii nauki. Istnienie tych kategorii 
należało wprzódy udowodnić jako czynników organizujących ludzkie podmiotowe 
doświadczenie107, zanim można je będzie zastosować w narracji historycznej, two-
rząc za ich pomocą wyjaśnienia analizowanych problemów. W ujęciu T. S. Kuhna 
historia nauki jest bowiem historią ludzi rozwiązujących problemy przez nich sa-
mych uznawane za naukowe, a historiografia nauki powinna zająć się opisem tego 
rodzaju praktyk. Według tego badacza na uwagę historyka nauki zasługują nie tylko 
ci spośród uczonych, których rozwiązania przyczyniły się ostatecznie do wzrostu 
wiedzy, lecz także tacy (których była większość), których badania prowadziły w kie-
runku niezgodnym ze współczesnym standardem akademickim lub opierały się 
na odmiennych od naszego kryteriach racjonalności naukowej. Były prowadzone 
w ramach normalnej praktyki badawczej dawnych epok, w takim standardzie ra-
cjonalności, jaki ówcześnie uznawano za zasadny, co jest wystarczającą przesłanką 
dla historyka, aby się nimi zajmować.

Po tych uwagach wstępnych pragnę przedstawić moją szczegółową ocenę kon-
cepcji metodologicznej T. S. Kuhna. Jako źródło do egzemplifikacji poglądów tego 
badacza posłużą mi prace tego autora zebrane w tomie pt. Dwa bieguny. Tradycja 
i nowatorstwo w badaniach naukowych. Przedstawię w pierwszym rzędzie te po-
glądy amerykańskiego metodologa, z którymi się zgadzam, a następnie te, które 
oceniam krytycznie.

107 Z tego właśnie względu zarówno prof. Barbara Skarga, jak i ja w mojej praktyce badaw-
czej nie uznajemy za możliwe posługiwanie się kategoriami analitycznymi zaproponowanymi 
przez Michaela Foucaulta, ponieważ ich istnienie uznajemy za niedowodliwe. Wyżej przedsta-
wiłam obszernie stanowisko prof. Skargi w tej sprawie. Uwaga ta odnosi się nie tylko do archeo-
logii wiedzy i zaproponowanych przez jej autora kategorii analitycznych. Odnosi się także na 
przykład do pojęcia postępu. Występowało ono we wcześniejszej historiografii jako pojęcie orga-
nizujące narrację w ten sposób, że w interpretacjach historii nauki tworzący je autorzy stwier-
dzali, iż dana teoria była przyjmowana dlatego, że była postępowa wobec wcześniejszych. Nowe 
ujęcie w  odmienny sposób ukierunkowywało heurystykę. Należało zapytać, dlaczego uczeni 
z  badanej epoki uznawali pewną koncepcję/teorię za postępową w  stosunku do znanych im 
koncepcji/teorii wcześniejszych, przeanalizować ich argumenty w tej sprawie oraz rezultat ich 
zastosowania w praktyce badawczej. Debaty naukowe prowadzone w XVI czy XVII w., z wy-
korzystaniem argumentów uznawanych za racjonalne zgodnie z  ówczesnym stanem wiedzy, 
mogły bowiem (i często tak bywało) prowadzić do rezultatów przez ówczesnych uczonych uzna-
wanych za nowatorskie, podczas gdy z perspektywy dwóch lub trzech stuleci okazały się ślepą 
uliczką w rozwoju danej dyscypliny naukowej. Historia medycyny przynosi wiele przykładów 
tego typu praktyk, por. np. koncepcję konstytucji epidemii, która na prawie 200 lat zahamowała 
sformułowanie sytuacji problemowej umożliwiającej stworzenie standardu bakteriologii. Piszę 
o tym szerzej w dalszej części niniejszej książki.
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Kuhn określa przedmiot badań historiografii nauk przyrodniczych bardzo sze-
roko. W jego ujęciu historyk nie tylko może, lecz nawet jest zobowiązany „jak 
dalece to tylko możliwe rozpatrywać zagadnienia naukowe łącznie, badać, co 
w  różnych czasach ludzie wiedzieli o przyrodzie i  śledzić sposób, w  jaki zmia-
ny metody, klimatu filozoficznego lub ogólnie przemiany społeczne wpływały na 
wiedzę naukową traktowaną całościowo”108. Historyk nauki powinien przy tym 
zmierzać do odtworzenia dawnego systemu przekonań (stanu wiedzy) i zajmować 
się „badaniami rzeczywiście prowadzonymi w interesującym go okresie”109. Do-
tychczasowe ujęcia dziejów nauki, podkreślające liniowość procesu jej rozwoju, 
Kuhn uznał za „głęboko ahistoryczne”110. Badacz ten postulował, aby historyk 
zmierzał do odtworzenia wykazu uprawianych w interesującym go okresie dyscy-
plin naukowych (który nie jest tożsamy z tymi, które my współcześnie uznajemy 
za naukowe) i określenia stosunków między nimi. Badania tego rodzaju „stopnio-
wo przyczyniają się do powstania mapy skomplikowanej struktury działalności 
naukowej wybranego okresu, a tego rodzaju mapa jest warunkiem wstępnym zba-
dania złożonych skutków oddziaływań czynników pozanaukowych – intelektual-
nych lub społecznych – na rozwój wiedzy naukowej”111. Tego typu ujęcie pozwala 
uniknąć, zdaniem Kuhna, nieuprawnionych interpretacji źródeł historycznych, 
interpretacji, które narzucają koncepcjom stworzonym w dawnych epokach sza-
tę pojęciową epoki współczesnej. „Aby wyjaśnić pojęciową przebudowę i wzrost 
zakresu nauk biologicznych w XVII i XVIII w. odwoływać się trzeba do innych 
czynników niż te, które związane były z odpowiednimi przemianami w naukach 
fizycznych”112. Do czynników tych należały uwarunkowania filozoficzne i  spo-
łeczne, które wywierały istotny wpływ na ukierunkowanie i  tempo przemian 
w  nauce. „Społeczne i  filozoficzne uwarunkowania, które sprzyjały rozwojowi 
poszczególnych dyscyplin w jednym okresie, hamować go mogły w innym. (…) 
bywa i tak, że panujące (…) [w danym okresie historycznym [przyp. B.P.S.] wa-
runki sprzyjały rozwojowi jednych dyscyplin, a utrudniały postęp w innych”113 . 
Nieuwzględnienie powyższych uwarunkowań przez historyka i przyjęcie koncep-
cji rozwoju nauki o charakterze wyłącznie logicznym czyni, zdaniem Kuhna, hi-
storię nauki dyscypliną oderwaną od realnego historycznego kontekstu. Dopiero 
jego uwzględnienie umożliwi historykowi stworzenie narracji wyjaśniającej, a nie 
wyłącznie opisowej. „Narracja historyczna musi sprawić, że zdarzenia, o których 
mówi, będą stawały się zrozumiałe i wiarygodne (…) historia polega na wyjaś-
nianiu”114. Rozpoznawanie struktury i koherencji dawnych systemów wiedzy na-
ukowej, które Kuhn uważał za konieczne dla stworzenia narracji wyjaśniającej, 
wymaga od historyka ich poznania i zrozumienia. Są one bowiem zwykle inne od 

108 Por. T. S. Kuhn, Dwa bieguny…., s. 67.
109 Ibidem, s. 69.
110 Ibidem, s. 69.
111 Ibidem, s. 71.
112 Ibidem, s. 79.
113 Ibidem, s. 70, 181–182.
114 Ibidem, s.12 i 31.
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jego poglądów własnych115. Historyk ma obowiązek poszukiwać spójności wystę-
pującej w badanych przez siebie dawnych systemach wiedzy, a nie narzucać na 
nie reguły tej spójności zgodne ze współczesnym standardem naukowym.

Następną dyrektywą metodologiczną T. S. Kuhna, z którą się zgadzam, jest 
jego teza, iż konieczne jest odróżnienie historii i filozofii nauki, ze względu na 
ich przedmiot i metody badań. Filozofia nauki nie interesuje się bowiem poszcze-
gólnymi teoriami naukowymi jako takimi, chyba że stanowić one mają ilustrację 
pewnej koncepcji teoretycznej sformułowanej przez filozofa. Bada teorie naukowe 
jako takie. Filozofia nauki jest – w odróżnieniu od historii nauki – mało zain-
teresowana zmiennością teorii naukowych w czasie. Traktuje je raczej jako sta-
tyczne struktury, jako przykład rzetelnej wiedzy w nieokreślonym czasie i miej-
scu. „Przede wszystkim zaś nie ma w filozofii nauki miejsca na ową mnogość 
szczegółów, swoistości, które stanowią materię historii. Zadaniem filozofii jest 
racjonalna rekonstrukcja i musi ona wydobywać te tylko elementy swego przed-
miotu, które mają zasadnicze znaczenie dla nauki jako wiedzy rzetelnej”116. Hi-
storia nauki natomiast powinna ogniskować swą uwagę na zbieraniu faktów i na 
opisie porządku ich zachodzenia. „Większość ludzi godzi się, że jest to działalność 
wyjaśniająca, dostarczająca rozumienia i że musi zatem nie tylko ujawniać fakty, 
ale i związki między nimi”117 .

Istotą pracy historyka powinno być zatem badanie procesu rozwoju nauki uj-
mowanego w czasie118, natomiast celem – skonstruowanie możliwie bogatej narra-
cji119. Historyk nie powinien być jednak „nieudanym socjologiem” lub filozofem, 
ale powinien zmierzać do wypracowania własnych metod wyjaśniania, zdolnych 
zapanować nad szczegółami faktograficznymi. „Historyk ma inną, własną dyscy-
plinę”120. W ujęciu Kuhna głównym zadaniem tej dyscypliny powinno być zrozu-
mienie i zrekonstruowanie reguł wyjaśniania naukowego występujących w badanej 
przez niego epoce. „Nie sposób zrozumieć nauki żadnego okresu, jeżeli nie pojmie 
się przyjętych przez uczonych kanonów wyjaśniania”121. Aby je zrozumieć, histo-
ryk powinien odpowiedzieć sobie na pytania: 1) co stosowane w opisywanej epoce 
metody miały żyjącym w niej uczonym wyjaśniać, 2) co uznawali oni za godne wy-
jaśniania, 3) co uważali za możliwe do wyjaśniania. Metody wyjaśniania stosowane 
przez uczonych w różnych epokach bywają bowiem odmienne. Są integralnie zwią-
zane z wizją świata, którą uczeni uważają za realistyczną i z teoriami naukowymi, 
które uznają za wiarygodne i obowiązujące122. Odtworzenie dawnych metod wyjaś-
niania nie jest, zdaniem Kuhna, możliwe bez zrozumienia języka grupy, w której 
owo wyjaśnianie się odbywa. „Jednym z czynników, który zarazem wiąże ze sobą 
członków każdej wspólnoty naukowej i  różni ich od członków innych, pozornie 

115 Ibidem, s. 39–40.
116 Ibidem, s. 43.
117 Ibidem, s. 44.
118 Ibidem, s. 50.
119 Ibidem, s. 49.
120 Ibidem, s. 49.
121 Ibidem, s. 65.
122 Ibidem, s. 65.



Rozdział 1. Od historiografii nauk przyrodniczych do antropologii wiedzy 61

podobnych wspólnot, jest ich wspólny język lub specyficzny żargon (…). Ucząc 
się tego języka, co jest niezbędne do uczestniczenia w działalności grupy, nowi jej 
członkowie uzyskują szereg przeświadczeń poznawczych, które nie dają się w pełni 
analizować w tym języku. Przeświadczenia te wynikają ze sposobu, w jaki terminy, 
wyrażenia i zdania tego języka odnoszone są do przyrody”123. Ahistoryzm wielu 
prac z zakresu historii nauki wynika, zdaniem Kuhna, właśnie z nieuwzględnienia 
tego zjawiska i przypisywania współczesnych znaczeń pojęciom obowiązującym we 
wcześniejszych epokach. Jest to postawa nieuprawniona, prowadząca do błędów 
w rekonstrukcji systemów dawnej wiedzy. „Zwolennicy różnych teorii mówią róż-
nymi językami, wyrażającymi odmienne przeświadczenia poznawcze, odpowiada-
jące różnym światom. Ich zdolność uchwycenia punktów widzenia oponentów jest 
zatem nieuchronnie ograniczona niedoskonałością procesu tłumaczenia”124. Teorie 
opisujące rzeczywistość są z tego punktu widzenia niewspółmierne, podobnie jak 
punkt widzenia historyka, znającego współczesny stan wiedzy naukowej, różni się 
od punktu widzenia jego poprzedników w XIII albo XVII w. Według Kuhna historyk 
odtwarzając naukę badanej epoki, powinien „w takim stopniu, w jakim to możliwe 
(…) zapomnieć o nauce, jaką zna. Wiedzę o niej czerpać winien z podręczników 
i piśmiennictwa okresu, który bada. Ma obowiązek opanować je oraz poznać zasta-
ną tradycję, w którą się one wpisują, a później dopiero porywać się na nowatorów, 
których odkrycia i wynalazki zmieniły kierunek rozwoju nauki. Mając zaś do czy-
nienia z nowatorami, historyk powinien próbować myśleć tak, jak myśleli oni”125 .

Odtwarzając dawne metody wyjaśniania i analizując teorie naukowe dawnych 
epok, historyk powinien strzec się narzucania na nie własnych przekonań i ujem-
nego wartościowania (jako nieracjonalnych) niektórych elementów dawnej struktu-
ry wiedzy. Idee, „które historyk odrzuca jako przesądy, okazują się zazwyczaj zasad-
niczymi składnikami niegdyś wielce owocnych systemów naukowych. W tej sytu-
acji pojawienia się na ich miejscu nowych teorii nie można rozumieć jedynie jako 
wyniku zastosowania w sprzyjającym klimacie intelektualnym właściwej metody 
naukowej”126, lecz należy w sposób pogłębiony przebadać genezę i uwarunkowania 
genezy owych teorii, odwołując się nie tylko do czynników wewnątrznaukowych, 
lecz także kulturowych i społecznych. Jako przykład tego rodzaju nieuprawnionego 
wartościowania Kuhn podawał współczesną ocenę wiedzy hermetycznej, uznawa-
nej w XX w. za mistyczną i irracjonalną. „Byłoby (…) nonsensem skupiać uwagę 
wyłącznie na wybranych racjonalnych elementach hermetyzmu”127, wydobywając 
je z kontekstu całego systemu teoretycznego, w którym występowały. Hermetyzm 
wywarł wpływ na ukształtowanie się standardu nauki nowożytnej w takim kształ-
cie, w jakim ówcześnie występował, a nie w wybranym przez dzisiejszego historyka 
zakresie, który ów historyk byłby gotów uznać za racjonalny128 .

123 Ibidem, s. 24.
124 Ibidem, s. 25.
125 Ibidem, s. 168–169.
126 Ibidem, s. 208.
127 Ibidem, s. 233.
128 Ibidem, s. 232.
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Swoją własną koncepcję zakresu oraz metod historiografii nauki T. S. Kuhn 
tworzył w świadomej opozycji wobec standardu pozytywistycznego, do którego 
odnosił się krytycznie. Przedstawiał przeciwko niemu podane niżej argumenty. 
Podkreślał przede wszystkim nieuchronne uwikłanie obserwacji w kontekst teo-
retyczny, wyznaczający ramy obserwacji i określający, co i w jaki sposób do za-
obserwowania jest możliwe. Odrzucał w związku z tym koncepcję „naturalnego 
języka obserwacyjnego”. Wyrażał także przekonanie, że kiedy bada się rozwój 
nauki, trzeba brać pod uwagę to, w jaki sposób nauka była faktycznie uprawia-
na, a nie jej model idealny129, jak to czynili pozytywiści określający wybiórczo 
to, co w danej epoce (z ich perspektywy) może być za naukę uważane i wydzie-
lając „racjonalne elementy” z ogólnej struktury badanych przez nich koncepcji 
naukowych, w całości uznawanych przez nich za „nienaukowe” lub „przednau-
kowe”. Kuhn odrzucał także pozytywistyczny model wyjaśniania przebiegu zja-
wisk historycznych przez prawa, występujący w historiografii pozytywistycznej. 
Został on zapożyczony z  teorii wyjaśniania występującej w naukach przyrod-
niczych i został rozszerzony na historię. „Twierdzę, że jakiekolwiek by były je-
go walory w dziedzinach, dla których był pierwotnie przeznaczony, nie nadaje 
się on całkowicie do takiego rozszerzania” na nauki historyczne, które muszą 
opierać się na własnej metodologii130. O mocy wyjaśniającej narracji historycz-
nej decydują bowiem, zdaniem Kuhna, „fakty, które historyk przedstawia oraz 
sposób, w jaki je organizuje”131, a nie aprioryczne schematy, w które te fakty 
powinien wpisać. 

Według Kuhna narracja historyczna jest wiarygodna wtedy, gdy można jej 
przypisać następujące cechy: 1) Historyk opisuje motywacje i zachowania ludzkie 
w taki sposób, że tworzą one obraz pewnej ciągłości132. 2) Opisywane zdarzenia 
są wiarygodne merytorycznie i psychologicznie (np. w odniesieniu do motywacji 
uczonych, inspirujących ich praktykę badawczą)133. 3) W  narracji historycznej 
stworzonej przez historyka na dany temat nic nie przeczy faktom, których tenże 
historyk zdecydował się do niej z różnych względów nie włączać, uznając je np. 
za mało istotne134. 4) Narracja nie może być sprzeczna ze znanymi przez hi-
storyka prawami przyrody i mechanizmami zjawisk społecznych135. 5) Narracja 
powinna nadawać opisywanym faktom pewien sens, pozwalając czytelnikowi je 

129 Ibidem, s. 371 i 374.
130 Ibidem, s. 45.
131 Ibidem, s. 46.
132 Ibidem, s. 47.
133 Ibidem, s. 47.
134 Ibidem, s. 48.
135 Ibidem, s. 48. Zwróćmy uwagę, że ten element metodologii Kuhna zakorzenia praktykę 

historiograficzną historyka nauki we współczesnym mu standardzie akademickim, który ów 
historyk powinien znać i  uwzględniać jego stanowisko, nie prowadząc swoich analiz w  taki 
sposób, jakby nie wiedział np. o istnieniu bakterii. Wiedza o ich istnieniu, która nie była dostęp-
na lekarzom w dawnych epokach, umożliwia historykowi pełniejsze zrozumienie problemów, 
przed którymi stawali dawni uczeni, nie potrafiący aż do połowy XIX w. rozwiązać kwestii ge-
nezy chorób epidemicznych.
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zrozumieć136. Interpretując wyrażone powyżej poglądy Kuhna, należy przyjąć, że 
narracja historyczna powstaje zawsze w dialogu nie tylko ze źródłem, lecz tak-
że z czytelnikiem, o którego istnieniu historyk nauki nie powinien zapominać. 
Tworząc pewną rekonstrukcję przebiegu zdarzeń, historyk nauki powinien zabie-
gać o jej przedstawienie w sposób komunikatywny, tj. aby rekonstrukcja ta była 
zrozumiała dla odbiorcy. Jest to szczególnie konieczne, kiedy historyk omawia 
zjawisko historycznej zmienności standardu nauk przyrodniczych. „Nowe kano-
ny wyjaśniania w fizyce rodzą się wraz z nowymi teoriami, wobec których są one 
w znacznym stopniu pochodne. Nowe teorie fizyczne – np. mechanika Newtona 
– były powszechnie odrzucane przez ludzi, którzy wprawdzie przyznawali im zdol-
ność rozwiązywania nie dających się uprzednio wyjaśnić problemów, niemniej 
jednak z uporem twierdzili, że niczego one nie tłumaczą. Następne pokolenia, 
nauczone korzystać z tych teorii, uznawały z reguły, że mają one również moc 
wyjaśniającą. Pragmatyczne powodzenie teorii naukowej zdaje się gwarantować 
ostateczny sukces związanego z nią sposobu wyjaśniania”137 – stwierdzał Kuhn . 
O ile okazują się one płodne w wyjaśnienia, przyciągają szersze grono badaczy 
poszukujących w nich źródeł inspiracji. Dla ich uczniów przyjęty sposób inter-
pretacji staje się już sposobem naturalnym. Historyk nauki powinien przedstawić 
ten proces, ukazując rzeczywistą praktykę naukową prowadzoną w opisywanych 
przez niego epokach.

Istotnym elementem koncepcji metodologicznej T. S. Kuhna jest pojęcie kry-
zysu, któremu badacz ten przypisał podstawowe znaczenie w inspirowaniu prze-
mian prowadzących do rozwoju nauki138. „Nie znam żadnych istotnych innowa-
cji teoretycznych w naukach przyrodniczych, – pisał – których pojawienia nie po-
przedzałoby wyraźne, często wspólne większości grupy zawodowej przekonanie, 
iż z obowiązującą teorią coś jest nie w porządku”139. Etapem inicjującym kryzys 
było, według Kuhna, wyraźne sprecyzowanie (nadanie postaci koherentnej) teorii, 
uznawanej za obowiązującą w pewnej dziedzinie nauki140. Dopiero bowiem w tym 
momencie uczeni mogą dostrzec pewne zjawisko (lub zjawiska) niedające się zin-
terpretować na gruncie obowiązującej teorii141. Możliwość postrzegania anomalii 
pojawia się bowiem dopiero wtedy, „gdy uczeni dobrze wiedzą, jak powinna się 
zachowywać przyroda i jak powinny działać ich przyrządy”142. Zjawisko niedające 
się opisać na gruncie dotąd obowiązującej teorii zostaje w związku z tym uznane za 
anomalię. Z początku plasuje się ona na poboczu uznawanego przez uczonych za 

136 Ibidem, s. 49.
137 Ibidem, s. 64.
138 Ibidem, s. 289.
139 Ibidem, s. 292.
140 Z tego rodzaju ujęciem będę niżej polemizowała.
141 W ujęciu Kuhna „obowiązująca teoria” ma charakter globalny, czego nie potwierdziły 

badania historyków nauk przyrodniczych. Rolę kryzysu w inicjowaniu przemian w standardzie 
nauk przyrodniczych pojmuję raczej jako proces lokalny, o charakterze ograniczonym do jednej 
dyscypliny naukowej lub nawet jednej szkoły naukowej w jej obrębie. Szerzej piszę na ten temat 
w dalszej części niniejszej książki.

142 Ibidem, s. 250.
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wiarygodny i realistyczny systemu poglądów na przyrodę. Uczeni próbują usunąć 
anomalię, posługując się metodami związanymi z teorią, którą akceptują. Są to, 
według Kuhna, udoskonalenie metod eksperymentowania, dokładniejsza analiza 
teoretyczna, poszerzenie zastosowania dotychczasowej teorii143. Zdarza się też, że 
kryzys bywa na pewien czas przezwyciężony przez odkrycie nowego zjawiska przy-
rodniczego144, co staje się możliwe dzięki skierowaniu badań w pewnym kierun-
ku i wyraźniejszemu sprecyzowaniu oczekiwanych odpowiedzi. Jeżeli anomalię 
uda się w ten sposób inkorporować do struktury obowiązującej teorii, następuje 
przezwyciężenie kryzysu. Jeżeli jednak dokładnie i wielokierunkowo prowadzone 
badania wykażą niemożliwość interpretacji anomalii za pomocą obowiązującej 
teorii uznawanej przez uczonych w danej dziedzinie wiedzy za teorię normatyw-
ną, a niemożliwe jest także zanegowanie istnienia anomalii, której realność jest 
uznawana przez uczonych w sposób niesporny, sytuacja kryzysowa ujawnia się 
z całą ostrością. „Twierdzę zatem, – pisał Kuhn – że choć kryzys czy sytuacja anor-
malna jest tylko jedną z dróg wiodących do odkrycia w naukach przyrodniczych, 
to stanowią one warunek niezbędny innowacji teoretycznych”145. W innym wy-
padku uczeni nadal „rozwiązują łamigłówki”, których zakres jest wyznaczany 
przez obowiązującą teorię, która ulega w  ten sposób utrwaleniu, a nie podlega 
innowacjom. Innowacje teoretyczne nie są bowiem tylko uzupełnieniem wiedzy 
już posiadanej, ponieważ akceptacja nowej teorii wymaga porzucenia starej. In-
nowacje mają więc zarówno charakter konstruktywny, jak i destruktywny146 . 

W momencie wyraźnego postrzegania anomalii ujawnia się, według Kuhna, 
społeczno-kulturowy charakter nauki. Krytyka dotychczas obowiązującej teo-
rii wiąże się bowiem z  poczuciem osobistego zagrożenia, odczuwanym przez 
uprawiających badania zgodnie z jej standardem uczonych, a także zagrożeniem 
stabilności instytucji naukowych, w których nauka zgodna ze standardem tej 
teorii była i jest nadal uprawiana. Powoduje to zahamowanie procesu percepcji 
anomalii (tj. przedłużanie się jej uznania przez kręgi opiniotwórcze społeczno-
ści naukowej za istniejącą i istotną) i dążenie do utrzymania dotąd obowiązują-
cych standardów147. Proces wymiany starej teorii na nową może z tego powodu 
trwać stosunkowo długo, nawet wtedy, kiedy uczeni zdają sobie sprawę, że obo-
wiązująca teoria jest już niezdolna odpowiedzieć na wszystkie stawiane przez 
nich pytania, a  opisywany przez nią zakres rzeczywistości przyrodniczej nie 
jest zakresem kompletnym. W naukowym opisie świata pojawia się w związku 
z tym szczelina, zarówno na poziomie opisu, jak i na poziomie teorii, czyniącej 
możliwy ów opis.

Zwracając uwagę na rolę „czynnika ludzkiego” w  procesie wyboru teorii, 
T. S. Kuhn wykraczał poza empiryczny model nauki. Przyznawał wprawdzie du-
żą rolę pomiarom jako skutecznym czynnikom umożliwiającym rozwiązywanie 

143 Ibidem, s. 289.
144 Ibidem, s. 289.
145 Ibidem, s. 294.
146 Ibidem, s. 294.
147 Ibidem, s. 295.
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konfliktu między teoriami naukowymi na rzecz jednej z nich148, wskazywał jed-
nak na społeczne zakorzenienie decyzji o uznaniu danej teorii za normatywną 
w  danej dziedzinie nauki. Osiągnięcie tego statusu jest bowiem według niego 
zależne nie tylko od jakości danej teorii, lecz także od decyzji członków nauko-
wej społeczności, którzy ową jakość uznają za przekonującą. Jeżeli nawet pomia-
ry pozwalają stwierdzić realne istnienie anomalii (podważają więc status dotąd 
obowiązującej teorii), to nie są wystarczającym argumentem dla zaakceptowania 
przez społeczność naukową teorii nowej. Uczeni nie mogą zrezygnować z dotych-
czas dominującej teorii, mimo że wydaje się im coraz mniej adekwatna wobec 
rzeczywistości. Nie mogą tego uczynić dopóty, dopóki nie wskaże się im innego 
sposobu uprawiania ich zawodu, który byłby dostatecznie sformalizowany, aby 
zastąpić teorię podlegającą ich krytyce149 . 

Podmiotowe aspekty procesów wiedzotwórczych występują w  metodologii 
T. S. Kuhna także w innym miejscu. Mam tu na myśli rolę, jaką autor ten przypi-
suje procesowi socjalizacji wewnątrz społeczności naukowej w kształtowaniu świa-
domości naukowej indywidualnych uczonych. Według amerykańskiego metodolo-
ga rozwój danej dyscypliny naukowej „jest w znacznym stopniu zdeterminowany 
przez ściśle zintegrowany zespół pojęć, praw, teorii i  metod instrumentalnych, 
które każdy uczony przyswaja sobie w toku kształcenia zawodowego (…). Zawodo-
wi badacze skupiają swą uwagę na zagadnieniach wyznaczonych przez już wypra-
cowane metody pojęciowe i instrumentalne”150. Niektóre problemy nie znajdują 
jednak rozwiązania lub pojawiają się nowe odkrycia, niemożliwe do zinterpreto-
wania na gruncie obowiązującej teorii (anomalie). Są one negowane, ignorowane, 
poddawane „uzgadniającym interpretacjom” z obowiązującą teorią standardową. 
„Mimo że pozostają nie zasymilowane przez teorię, pobudzają coraz mocniej 
świadomość społeczności naukowej”151. W miarę trwania tego procesu zmienia 
się stopniowo wzorzec prowadzonych w danej społeczności badań. Anomalia by-
wa coraz częściej odnotowywana w publikacjach, później staje się samodzielnym 
obiektem badań. „Ci, którzy usiłują pogodzić ją z prawem [w ujęciu dotychczas 
obowiązującej teorii – przyp. B.P.S.], zaczynają spierać się między sobą o znaczenie 
pojęć i teorii, których dotąd wspólnie się trzymali, nie zdając sobie sprawy z ich 
wieloznaczności. Niektórzy zaczynają krytycznie analizować zespół przekonań, 
który doprowadził teraz społeczność do impasu. Od czasu do czasu, inaczej niż 
zazwyczaj, dopuszczalnym narzędziem staje się nawet analiza filozoficzna. Nie-
które z oznak kryzysu, a może nawet wszystkie, stanowią, jak sadzę, niezmienne 
preludium zasadniczej przebudowy pojęciowej, której niemal zawsze wymaga usu-
nięcie takiej opornej anomalii. Kryzys kończy się dopiero wówczas, gdy obdarzona 
szczególną wyobraźnią jednostka lub grupa badaczy sformułuje nowy układ praw, 
teorii i pojęć zdolny do wchłonięcia zarówno tej anomalii, jak i większości do-

148 Ibidem, s. 297.
149 Ibidem, s. 298.
150 Ibidem, s. 365.
151 Ibidem, s. 366.
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świadczeń dotąd teoretycznie zasymilowanych”152. Uświadomieniu niespójności 
dotychczasowej wiedzy (tj. ostatecznej percepcji anomalii) przypisuje więc Kuhn 
podstawowe znaczenie w genezie przemian w nauce. Społeczność naukowa, która 
obowiązującą teorię normatywną uznaje za słuszną i w prawidłowy sposób opi-
sującą dostępny zakres doświadczenia empirycznego nie będzie bowiem zmierza-
ła do jej wymiany na inną, lecz raczej będzie skłaniała się ku jej doskonaleniu 
i precyzowaniu charakterystycznego dla niej systemu pojęć. Ten stan rzeczy Kuhn 
nazywa „nauką normalną” i uważa za typowy dla dłuższych okresów w dziejach 
nauki. Kryzysy natomiast związane z wyrazistym postrzeganiem anomalii i nie-
możliwością jej (lub ich) interpretacji na gruncie obowiązującej teorii badacz ten 
uznaje za zjawiska okresowe i stosunkowo krótkotrwałe. W ich wyniku dochodzi, 
jego zdaniem, do restrukturyzacji dotychczasowego standardu wiedzy.

W Kuhnowskim opisie praktyki naukowej prowadzonej w dłuższym okresie 
czasu, określanej przez tego badacza mianem „nauki normalnej”, występuje ro-
dzaj aktywności uczonych definiowany przez niego jako „rozwiązywanie łamigłó-
wek wewnątrz teorii”153. Uczony „zajmując się tego rodzaju działalnością musi 
(…) często sprawdzać domniemane rozwiązania swej łamigłówki, rozwiązania, 
które podpowiada mu jego pomysłowość. Ale sprawdza on tylko własną hipotezę. 
Jeżeli wynik jest niepomyślny, zakwestionowane zostają wyłącznie jego umiejęt-
ności, nie zaś trzon wiedzy dotąd akceptowanej (…). Kontroli poddawany jest tu 
raczej indywidualny uczony, a nie uznawana teoria”154. Sprawdzanie obowiązują-
cej teorii nie jest jednak według Kuhna zjawiskiem częstym. Dochodzi do niego 
raczej wyjątkowo, w sytuacjach kryzysu wywołanego niemożliwością interpretacji 
anomalii. Nauka normalna ujawnia wówczas kwestie wymagające sprawdzenia, 
jak i wskazuje metody, którymi można w tym celu się posłużyć. Zawodowe przy-
gotowanie uczonych nastawione jest według Kuhna na tzw. badania normalne, 
tj. prowadzące do uszczegółowienia obowiązującej teorii, a nie na jej nieustanne 
podważanie i krytykowanie. Jeżeli pomimo tego owo przygotowanie jest skutecz-
ne w obalaniu teorii i zastępowaniu ich przez inne, to jest to według Kuhna „oso-
bliwość wymagająca odrębnego zbadania”155 . 

Zgodnie z  wyrażoną wyżej opinią Kuhna niepowodzenie w  rozwiązywaniu 
łamigłówki wewnątrz obowiązującej teorii traktuje się zazwyczaj jako porażkę 
uczonego, a  nie teorii, którą sprawdzał i  która miałaby się okazać „niezdolna 
sprostać empirycznej konfrontacji”156. Niekiedy jednak zdarza się inaczej. Dzieje 
się tak zdaniem amerykańskiego metodologa wtedy, kiedy jest to niepowodzenie 
na szczególnie dużą skalę lub gdy przytrafia się coraz większej liczbie uczonych 
pracujących nad danym tematem wewnątrz pewnej teorii. W zaistniałych okolicz-
nościach to, co bywało wcześniej interpretowane jako niepowodzenie jednostki 
w zastosowaniu obowiązującej teorii, może obecnie zostać uznane za mankament 

152 Ibidem, s. 366.
153 Ibidem, s. 376.
154 Ibidem, s. 376–377.
155 Ibidem, s. 378.
156 Ibidem, s. 3.
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jej samej, tj. jako symptom niezgodności tej teorii z doświadczeniem157. Sposób 
potraktowania trudności z rozwiązaniem łamigłówki przez społeczność naukową 
jest według Kuhna zawsze zależny od czynników podmiotowych, tj. od wyborów 
dokonywanych przez ludzi pod wpływem przesłanek wewnątrz- i zewnątrznau-
kowych. Jest też istotne, że według Kuhna uczeni są także uwarunkowani przez 
czynniki zewnątrznaukowe w doborze problemów do rozwiązania, określonych 
okolicznościami społecznymi, ekonomicznymi i militarnymi158 .

Jednym z najistotniejszych elementów metodologii T. S. Kuhna jest ujmowa-
nie przez niego przemian w nauce nie jako ukierunkowanego procesu, podlegają-
cego „prawom rozwoju nauki” i dającego się dzięki temu rozpatrywać wyłącznie 
w kategoriach logicznych, lecz jako problemu wyboru teorii uznawanych przez 
społeczność naukową w poszczególnych okresach historycznych za naukowe. Po-
stawienie przez Kuhna tego zagadnienia uważam za wartościową i płodną inspi-
rację badawczą. Uznanie podmiotowego i  wolicjonalnego charakteru procesów 
wiedzotwórczych wiąże się z redefiniowaniem koncepcji rozwoju nauki, postępu 
naukowego itp. „W rzeczywistej praktyce naukowej problem potwierdzenia teo-
rii związany jest zawsze z  porównywaniem dwu teorii ze sobą i  światem, nie 
zaś z konfrontowaniem teorii z rzeczywistością” – pisał Kuhn159. Zwykle nie jest 
bowiem tak, iż w danej epoce uczonym dostępna jest tylko jedna teoria w jakiś 
sposób opisująca rzeczywistość. Jest ich wiele i cieszą się zróżnicowaną akcep-
tacją środowiska naukowego. Społeczność naukowa musi więc wybierać miedzy 
teoriami, aby jedną z nich uznać za najbardziej wiarygodną. Historyk nauki po-
winien badać nie tylko to, która z  teorii została ostatecznie wybrana. Według 
Kuhna zbadanie tego, w  jaki sposób uczeni dokonują wyboru między teoriami 
pozwoli historykowi nauki zrozumieć i opisać, w jaki sposób nauka rzeczywiście 
się rozwija160. Jego zdaniem mechanizm przemian w nauce „musi mieć ostatecz-
nie charakter psychologiczny lub socjologiczny”161. Historiografia nauki powinna 
badać nie tylko pewien system przekonań tworzących wewnętrzną treść nauki, 
lecz także system wartości, ideologię i strukturę instytucji, za pomocą których 
ten system jest uczonym narzucany162 . 

Kuhn zastanawiał się też nad tym, czy można jakoś określić cechy tzw. „do-
brej teorii naukowej”, które decydują o tym, że uczeni potrafią wyróżnić ją spośród 
innych, nie dysponując przecież możliwością jej obiektywnej oceny wykraczającej 
poza wiedzę epoki, w której sami żyją. Za „dobrą teorię naukową” Kuhn uznawał 
taką, której można przypisać następujące cechy: dokładność, spójność, prostotę, 
szeroki zakres (ogólność) i owocność (zdolność do nowych odkryć)163. Miał zarazem 
świadomość, że przedstawione powyżej cechy sam dobrał w sposób arbitralny, do-

157 Ibidem, s. 380.
158 Ibidem, s. 333.
159 Ibidem, s. 298.
160 Ibidem, s. 400.
161 Ibidem, s. 402.
162 Ibidem, s. 402 i 440.
163 Ibidem, s. 422.
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stosowując je do swych własnych preferencji naukowych. Preferencje te podzielało 
wprawdzie i nadal podziela wielu uczonych doby nowożytnej, a  ich przekonania 
w tym zakresie kontynuowali uczeni w XIX i XX w., jednakże kiedy dochodziło 
do rzeczywistych wyborów między teoriami, które bada i opisuje współczesny hi-
storyk nauki, wybór ten mógł zostać dokonany także ze względu na inne kryteria. 
Zdarzało się również, że uczeni akceptujący te same kryteria, wybierali różne teorie 
spośród rywalizujących ze sobą w danej epoce. Wybór ten był bowiem wypadkową 
ich decyzji164, a nie obiektywnej wartości danej teorii jako takiej. 

Aby zrozumieć dokonywane przez uczonych wybory, historyk powinien we-
dług Kuhna przede wszystkim ustalić, co różniło poszczególnych uczonych, któ-
rych poglądy analizuje. Niektóre z tych różnic wynikają z odmiennych doświad-
czeń dotychczasowej praktyki badawczej poszczególnych uczonych, podczas gdy 
inne mogą mieć charakter pozanaukowy165. „Każdy indywidualny wybór między 
rywalizującymi teoriami zależy od zespołu czynników obiektywnych i subiektyw-
nych, od kryteriów akceptowanych ogólnie i  indywidualnie”166. O wyborze da-
nej teorii spośród rywalizujących mogą zadecydować jej owocne zastosowanie167 
i społeczna użyteczność168, a także całkiem inne czynniki, które historyk nauki 
powinien postarać się ustalić.

Według Kuhna nie możemy mówić o  zjawisku określanym mianem nauki, 
bez uwzględnienia jej historycznego zróżnicowania. Obserwowane zróżnicowanie 
koncepcji nauki, występujące w badanych przez historyków społecznościach na-
ukowych wskazuje, że system twierdzeń uznawanych w nich za naukowe zależy 
nie tylko od kryteriów logicznych, ale i  od wartości w  owych społecznościach 
uznawanych. Różni się także to, co w  poszczególnych społecznościach bywa 
uznawane za fakty naukowe. Zależy to bowiem od teorii, którą dana społecz-
ność akceptuje169. Przedstawiciele różnych wspólnot naukowych żyją w różnych 
światach, mając do czynienia z różnymi danymi wywoływanymi przez te same 
bodźce170. Te same obserwacje mogą prowadzić do rozmaitych definicji zjawisk 
jako faktów tak co do ich istoty, jak i co do ich zakresu. 

Z  wyżej przedstawionych powodów w  historii nauki obserwujemy, według 
Kuhna, długotrwałe utrzymywanie się różnic między poszczególnymi społeczno-
ściami naukowymi, w których w  roli teorii normatywnej występują odmienne 
względem siebie koncepcje teoretyczne. Wynika to, zdaniem Kuhna, z niepełnej 
komunikacji między zwolennikami różnych teorii opartej na tym, że akceptują-
cy je uczeni w odmienny sposób postrzegają to, co uznają za faktyczne, a także 
w odmienny sposób interpretują akceptowany przez siebie zbiór faktów. Niepeł-
na komunikacja powoduje, że odrzucenie jednej teorii i przyjęcie innej bardziej 

164 Ibidem, s. 445.
165 Ibidem, s. 446.
166 Ibidem, s. 447.
167 Ibidem, s. 449.
168 Ibidem, s. 455.
169 Ibidem, s. 465.
170 Ibidem, s. 427. Obserwujemy tu podobieństwo do koncepcji Ludwika Flecka. Wrócę do 
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przypomina, zdaniem amerykańskiego metodologa, nawrócenie się niż wybór171, 
ponieważ obrazy świata kreowane przez rywalizujące teorie i akceptowane w ry-
walizujących ze sobą społecznościach nie pokrywają się. Nie można w związku 
z tym przejąć jedynie części teorii, odmiennej od swojej własnej, przy zachowaniu 
wszystkich elementów jej dotychczasowej struktury, i w prosty sposób inkorporo-
wać ową część do teorii akceptowanej przez siebie, ponieważ nie da się uzgodnić 
struktury obu teorii. Zwolennicy odmiennych teorii mogą jedynie przedstawiać 
sobie nawzajem konkretne wyniki uzyskiwane na gruncie każdej z nich172 . Nie 
oznacza to jednak przyjęcia interpretacji tych wyników. Problem wyboru teorii 
może być także rozwiązywany w ten sposób, że uczeni w rozwiązywaniu kwestii 
należących do jednej dziedziny nauki będą korzystać z rozwiązań wypracowanych 
wcześniej w  innej, w której wykazały się już efektywnością173. Historyk nauki 
powinien badać tego rodzaju zdarzenia, ustalając dyscypliny będące źródłem tego 
rodzaju zapożyczeń oraz takie, w których zapożyczenia te bywały wprowadzane. 

Kuhn zauważył także, że w okresie przejścia od starej teorii do nowej występu-
je w społeczności naukowej zarazem wzrost i spadek mocy eksplanacyjnej teorii 
naukowych, które są podstawą praktyki badawczej174. Gdy nowa teoria zastępu-
je starą w  roli teorii normatywnej, ceną tego procesu jest porzucenie dawnych 
metod wyjaśniania i w związku z tym osiągniętego za ich pomocą obrazu bada-
nej rzeczywistości. Jest to cena, którą społeczność naukowa gotowa jest zapłacić 
w momencie, gdy liczne elementy wypieranej teorii nie są już w owej społeczno-
ści akceptowane, gdyż uznaje się je za niezgodne z faktami empirycznymi. Stara 
teoria nadal wyjaśnia wprawdzie większy zakres zjawisk aniżeli nowa, która się 
dopiero tworzy, jednak stojąca przed problemem wyboru teorii społeczność na-
ukowa nie przyjmuje już dotychczasowych wyjaśnień i podejmuje ryzyko akcep-
tacji teorii o mniejszej precyzji, budzącej jednak potencjalnie większe zaufanie. 
Według Kuhna problemy i rozwiązania pozbawione wraz z krytyką dotychczaso-
wej teorii normatywnej statusu naukowego mogą po pewnym czasie powrócić175 
i ponownie zainspirować społeczność naukową do ich rozważenia. Żadna kon-
cepcja naukowa nie staje się więc na zawsze koncepcją fałszywą lub nienaukową, 
gdyż zmiana punktu widzenia społeczności naukowej może doprowadzić do po-
nownego podjęcia zawartych w niej problemów przez uczonych.

Przedstawiony powyżej przegląd wypowiedzi T. S. Kuhna dotyczących akcep-
towanego przez niego modelu nauki, jak również metod jej badania przez histo-
ryków nauk przyrodniczych, odegrał poważną rolę w kształtowaniu się standardu 
współczesnych badań kulturowych w Europie i USA. Inspirował także moje bada-
nia własne176. Do głównych zalet tego projektu, które powszechnie podkreślano, 
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należało sprecyzowanie przez Kuhna jako rozdzielnych zakresu historii i filozo-
fii nauki, co pozwalało na dostosowanie standardu historiografii nauki do reguł 
praktyki historycznej, a nie filozoficznej. Umożliwiało także porzucenie – jako 
jałowych – tematów wielu toczonych wcześniej w historiografii nauki debat, któ-
rych istotą było dokonanie wyboru między różnymi typami filozofii nauki inspi-
rującymi praktykę historiograficzną. Debaty te toczyli np. zwolennicy standardu 
pozytywistycznego ze zwolennikami praktyki historiograficznej inspirowanymi 
heglizmem, ewolucjoniści ze zwolennikami falsyfikacjonizmu Karla Poppera. Dla 
Kuhna tego rodzaju debaty były jałowe, ponieważ wszystkie wysuwane przez fi-
lozofów roszczenia uznawał w tym samym stopniu za bezzasadne. Znane stwier-
dzenie Kuhna, że historyk nie powinien być nieudanym filozofem albo socjolo-
giem, ośmieliło w latach 60.,70. i 80. XX w. wielu badaczy europejskich i amery-
kańskich do tworzenia własnych projektów metodologicznych, nawiązujących do 
standardu badań historycznych, a nie filozoficznych czy socjologicznych. Mając 
do czynienia z metodologią T. S. Kuhna jako rozwiniętym projektem badawczym, 

nia terapii w medycynie niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia,„Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1997, R. 42, nr 2, s. 69–86; eadem, Postawy lekarzy polskich generacji 1830–1859 
wobec homeopatii i ich społeczne uwarunkowanie, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Ogryz-
ko-Wiewiórowska, W. Piątkowski (red.), Szkice z socjologii medycyny, Lublin 1998, s. 85–99; 
eadem, Wpływ szkoły padewskiej na ukształtowanie się modelu nowożytnej medycyny, 
[w:] Viae historicae. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Lechowi A. Tyszkiewiczowi, 
Wrocław 2001, s. 466–469; eadem, Jędrzej Śniadecki wobec brownizmu – kontekst kulturowy 
i podstawy teoretyczne krytyki doktryny Johna Browna, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), 
Życie codzienne w XIX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności i metody leczenia. Studia 
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003, s. 549–568; eadem, Krytyka homeopatii 
w pracach dziewiętnastowiecznych lekarzy polskich i jej podstawy teoretyczne, [w:] B. Płonka- 
-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne…, s. 569–581; eadem, Rola Józefa Franka w kształ-
towaniu standardu polskiej medycyny klinicznej w latach 1805–1830, [w:] B. Płonka-Syroka, 
F. Dross (red.), Sąsiedztwo i granica: medycyna, historia i kultura w dialogu polsko-niemieckim/ 
/Nachbarschaft und Grenze: Medizin, Geschichte und Kultur im Polnisch-Deutsch Dialog. Bi-
blioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny, t. 2, Wrocław 2010, s. 5–14; eadem, Współpraca 
lekarzy polskich i żydowskich w walce z chorobami społecznymi w Królestwie Polskim w latach 
1864–1914, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek wobec choroby. Studia Humanistyczne Wy-
działu Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 3, Wrocław 2010, s. 193–201. 
We wszystkich tych pracach występuje podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych. Tworze-
nie wiedzy medycznej jest ukazywane jako odpowiedź przedstawicieli środowiska lekarskiego na 
problemy, uznawane przez nich za istotne, wymagające rozwiązania i do rozwiązania możliwe 
zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy i akceptowanymi ówcześnie kryteriami naukowej racjo-
nalności. Problem genezy i recepcji teorii i doktryn medycznych jest ukazywany w kategoriach 
podmiotowych wyborów dokonywanych przez poszczególnych uczonych, na podstawie ich oso-
bistego rozeznania sytuacji w naukach przyrodniczych i posiadanego przez nich stanu wiedzy. 
Problem ten był także ukazywany przeze mnie w odniesieniu do teorii i doktryn wypracowanych 
w jednej naukowej społeczności, a upowszechniających się w innych. We wszystkich przytoczo-
nych tu publikacjach czerpię z modelu Kuhna praktyczne inspiracje, służące wzbogaceniu heu-
rystyki poprzez stawianie źródłom pewnych pytań, nie korzystałam jednakże z podstawowych 
dla koncepcji wypracowanej przez amerykańskiego metodologa kategorii analitycznych, takich 
jak paradygmat, consensus omnium, rewolucja naukowa i jej struktura. Kategorie te oceniam 
bowiem jako nieużyteczne w praktyce badawczej, co niżej uzasadniam. 
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który znalazł szeroką aplikację w praktyce historiograficznej i akceptując wiele 
ze znajdujących się w nim wskazań inspirujących heurystykę, podjęłam, jak wie-
lu innych badaczy w Europie Zachodniej, próbę stworzenia własnego projektu 
badań nad historią medycyny, uznając na początku lat 90., że koncepcja Kuh-
na pozostawia na jego sformułowanie dostatecznie dużo miejsca. O ile bowiem, 
jak już wspomniałam wyżej, zgadzam się zasadniczo z wieloma twierdzeniami 
szczegółowymi zawartymi w rozwiniętej wersji metodologii T. S. Kuhna, pocho-
dzącej z końca lat 70. i 80. XX w., o tyle odnoszę się krytycznie do podstawowych 
kategorii interpretacyjnych wprowadzonych przez amerykańskiego metodologa. 
Ponieważ w oryginalnej postaci poglądów T. S. Kuhna mają one istotne znaczenie 
dla ogólnej struktury stworzonej przez niego koncepcji, ich odrzucenie przeze 
mnie uniemożliwia zaliczenie moich własnych rozwiązań teoretycznych do nurtu 
Kuhnowskiego w polskiej historiografii medycyny. Umożliwia zarazem prezen-
tację założeń własnego projektu. Obecnie przedstawię główne elementy mojej 
krytyki koncepcji T. S. Kuhna . 

Posługując się metodą analizy historycznej do przedstawienia dziejów fizyki 
T. S. Kuhn zaproponował nowe kategorie analityczne, takie jak paradygmat, con-
sensus omnium i rewolucja naukowa. Zasadność posługiwania się tymi katego-
riami w odniesieniu do historii nauk przyrodniczych, jak wyżej wspomniałam, 
uważam za wątpliwą, co postaram się poniżej uzasadnić.

Za nieprzydatnością pojęcia paradygmat w badaniach nad historią nauk przy-
rodniczych przemawia przede wszystkim jego nieostrość i wieloznaczność, gdyż 
występuje w pracach Kuhna przynajmniej w 22 różnych znaczeniach177. Amery-
kański metodolog przez wiele lat próbował w kolejnych pracach bronić podstawo-
wego pojęcia swej teorii, jednakże były to starania nieuwieńczone powodzeniem. 
Zgadzając się ze stanowiskiem krytyków, zaproponował nawet jego eliminację 
z praktyki historiograficznej jako kategorii analitycznej178 i zastąpienie nowymi, 
stworzonymi przez siebie pojęciami, takimi jak matryca dyscyplinarna, modele 
i okazy179, ale nie zostały one przez historyków uznane za użyteczne i nie we-
szły do praktyki historiograficznej. Pojęciu paradygmat jako kategorii analitycznej 
można by postawić, poza nieostrością, także inne zarzuty, które postaram się 
niżej egzemplifikować.

Pierwszy z nich dotyczy zasadności stosowania pojęcia paradygmat w periody-
zacji historii nauki. Kuhn dzielił historię danej dyscypliny nauki na okres przed-
paradygmatyczny i paradygmatyczny180, co stanowi transpozycję pozytywistycz-
nej tradycji podziału tejże historii na okres przednaukowy i naukowy. W okresie 
przedparadygmatycznym, według amerykańskiego metodologa, badana dyscypli-
na miałaby mieć postać „niedojrzałą”, natomiast w okresie paradygmatycznym 
– „osiągać dojrzałość”, a tym samym przybierać sformalizowaną postać. W okre-

177 Por. T. S. Kuhn, op. cit., s. 407. Tylu znaczeń doliczył się sam autor omawianej koncep-
cji. Analitycy jego poglądów wskazują, że znaczeń tych można by wskazać jeszcze więcej.

178 Ibidem, s. 438.
179 Ibidem, s. 411–412.
180 Ibidem, s. 408.
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sie przedparadygmatycznym głównym czynnikiem determinującym problemy, na 
których skupia się uwaga środowiska naukowego, miałyby być, według Kuhna, 
potrzeby i wartości społeczne. W okresie tym pojęcia, z jakich korzystają uczeni 
do rozwiązywania problemów, które stawiają, miały być określone dominującą 
tradycją filozoficzną lub dyscyplinami naukowymi mającymi w tym czasie naj-
większy prestiż181. W okresie paradygmatycznym, zdaniem Kuhna, „ludzie upra-
wiający nauki dojrzałe są z reguły wyposażeni w rozbudowaną i akceptowaną (…) 
teorię oraz metody matematyczne, instrumentalne i werbalne. W rezultacie two-
rzą oni szczególną grupę zawodową, której członkowie stanowią zarówno wyłącz-
nych adresatów ich twórczości, jak i jej sędziów. Problemy, którymi zajmują się 
ci specjaliści, nie są już im narzucane z zewnątrz, lecz wynikają z wewnętrznych 
potrzeb zwiększenia ścisłości istniejącej teorii i rozszerzenia zakresu stosowania 
jej do przyrody. Pojęcia zaś wykorzystywane do rozwiązywania tych problemów 
są zazwyczaj blisko spokrewnione z tymi, których dostarczył proces zawodowego 
kształcenia. Krótko mówiąc, w porównaniu z  innymi zawodami i  dziedzinami 
twórczości ludzie uprawiający dojrzałe dyscypliny naukowe są skutecznie izo-
lowani od klimatu intelektualnego, w którym przebiega ich życie pozazawodo-
we”182. Izolacja ta jest według Kuhna przede wszystkim izolacją pojęciową oraz 
spowodowana jest strukturą problematyki badawczej183 . 

Niniejszy obraz jest trwale utrzymującą się w naukoznawstwie XIX-wieczną 
iluzją metodologów, silnie zakorzenioną w  świadomości wielu z  nich także 
w XX w. Jest on wynikiem niedostatecznego rozwoju refleksji analitycznej ów-
czesnego i  późniejszego naukoznawstwa, które nie wypracowało jeszcze odpo-
wiednich kategorii analitycznych umożliwiających rozpatrywanie dziejów nauki 
z punktu widzenia tworzących jej standard podmiotów, a nie z punktu widzenia 
opisującego ich działania po kilku stuleciach historyka. To bowiem z jego perspek-
tywy nauka XIII albo też XVI w. znajduje się „jeszcze” w fazie przedparadygma-
tycznej, natomiast w XIX stuleciu wiele dyscyplin naukowych (choć nie wszystkie) 
„już” się w niej znalazło. Dla uczonych żyjących w tych stuleciach są to puste 
kategorie epistemologiczne, nieodnoszące się w żaden sposób do ich praktyki na-
ukowej i niewywierające na nią jakiegokolwiek wpływu. Dla nich samych nauka, 
którą uprawiają spełnia wszystkie cechy nauki „dojrzałej”, uprawianej w standar-
dzie akademickim konceptualizowanym w taki sposób, w jaki sami go pojmują. 
Zmienność przekonań naukowych obserwowana w nauce europejskiej w okresie 
nowożytnym nie powinna być interpretowana jako wyraz jej „niedojrzałości” ty-
powej dla okresu przedparadygmatycznego, a podmiotowe wybory, także te kry-
tyczne wobec dotychczasowego stanu wiedzy, podejmowane przez poszczególnych 
uczonych, nie powinny być interpretowane w kategoriach „osobliwości wymagają-
cej wyjaśnienia”, jak to spostrzegał Kuhn, ale jako trwały element ich normalnej 
praktyki naukowej polegającej na stawianiu pytań badawczych, które działającym 
w odległych epokach historycznych uczonym wydają się zasadne, i udzielania na 

181 Ibidem, s. 180.
182 Ibidem, s. 180–181.
183 Ibidem, s. 180–181.
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nie odpowiedzi, które ci uczeni uznają za racjonalne zgodnie z ówczesnym sta-
nem wiedzy. W świetle badań nad historią medycyny nie uważam także za za-
sadne twierdzenia Kuhna dotyczącego genezy problemów naukowych, które mają 
mieć społeczne zakorzenienie wyłącznie w  fazie przedparadygmatycznej. Sądzę, 
że twierdzeniu temu można by przeciwstawić dostatecznie wiele dowodów umoż-
liwiających potwierdzenie tezy przeciwnej, tj. o trwałej obecności elementów kul-
turowych w strukturze pojęciowej przyrodoznawstwa184 także w fazie paradygma-
tycznej (według ich definicji zaproponowanej przez Kuhna). 

Kuhn wprowadzając podział dziejów danej dyscypliny naukowej na okres 
przedparadygmatyczny i paradygmatyczny, nie tylko zachowuje archaiczny w swej 
genezie podział, ale posługuje się prezentystycznym pojęciem „stopnia paradyg-
matyzacji”. Z perspektywy XX w. można wprawdzie określić, że np. w szesnasto-
wiecznej fizyce pozostało jeszcze wiele do odkrycia, zanim zostanie skonstruowa-
na teoria, którą my obecnie zdolni bylibyśmy zaakceptować jako naukową lub 
„przednaukową” (tj. w dużym stopniu wolną np. od elementów mitycznych lub 
supranaturalistycznych), a w  związku z  tym wspomnianą dyscyplinę naukową 
cechował „niski stopień paradygmatyzacji”. Jednakże z  perspektywy uczonych 
żyjących w tym stuleciu trudno jest tę kategorię w sposób zasadny zastosować. 
Zdawali sobie oni oczywiście sprawę z tego, iż ich wiedza o przyrodzie nie jest 
wiedzą kompletną (podobnie jak realistycznie nastawieni do swojej praktyki 
uczeni żyjący w XX i XXI stuleciu), nie mogli jednak z oczywistych względów 
ocenić poziomu owej niekompletności w  stopniach. Poczucie niekompletności 
ich stanu wiedzy działało na wielu z nich stymulująco, skłaniając ich nie tylko 
do „rozwiązywania łamigłówek” (jak to przedstawia Kuhn), lecz także do podej-
mowania prób reinterpretacji starych teorii naukowych, odmiennych od uznawa-
nej za teorię dominującą w ówczesnej nauce akademickiej w danej dyscyplinie, 
a także do tworzenia zalążków teorii nowych, które następnie testowali. Nie czuli 
się w tej praktyce skrępowani ograniczeniami płynącymi z przyjęcia przez całą 
społeczność naukową jednej wspólnej teorii bazowej (consensus omnium), ponie-
waż sytuacja taka w nauce nowożytnej Europy nigdy nie wystąpiła. Ich praktykę 
naukową inspirowała natomiast – poza ich własną świadomością epistemologicz-
ną – przynależność do pewnej szkoły naukowej, określająca sposób konceptuali-
zowania przyrody za pośrednictwem struktury pojęciowej uznawanej w niej za 
racjonalną. Wielość tego rodzaju szkół występowała w  europejskiej medycynie 
nowożytnej zarówno przed XIX w., jak i potem, co powodowało, że w rzeczywistej 
praktyce naukowej stale miała miejsce rywalizacja wielu toczących ze sobą spory 
poznawczych perspektyw. Tę właśnie rywalizację Kuhn uznawał za immanentną 
cechę okresu przedparadygmatycznego w dziejach danej dyscypliny nauki, która 
ulega jego zdaniem likwidacji po wkroczeniu tej dyscypliny w okres paradygma-
tyczny, to jest taki, w którym wszyscy uczeni uznają jedną teorię za słuszną. Jest 
to stan opisywany przez Kuhna jako consensus omnium. Dopiero w  tej fazie, 
w której zdaniem amerykańskiego metodologa dana dyscyplina osiąga dojrzałość, 
jest możliwe dostrzeżenie anomalii, a następnie podjęcie prób ich uzgodnienia 

184 Problem ten rozważam w dalszej części niniejszej książki.
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z obowiązującą teorią normatywną. Są to próby nieudane, ponieważ anomalii nie 
da się ostatecznie uzgodnić z tą teorią, co prowadzi do jej destrukcji, utraty do-
tychczasowego statusu, likwidacji popularyzujących ją instytucji i ostatecznie do 
zmiany paradygmatu w drodze rewolucji. Każdy element przedstawionej powy-
żej konceptualizacji oceniam krytycznie na podstawie nieuprzedzonej przyjęciem 
apriorycznych kategorii analizy źródeł. 

Analizując źródła z  zakresu historii medycyny z ostatnich pięciu stuleci, nie 
możemy wyróżnić w tej dyscyplinie nauki fazy przedparadygmatycznej i paradyg-
matycznej, w której dyscyplina ta miałaby osiągnąć dojrzałość opartą na absolut-
nej wspólnocie przekonań wszystkich uprawiających ją uczonych, umożliwiającej 
– dzięki ich standaryzacji – dostrzeżenie anomalii w spójnym systemie wiedzy me-
dycznej uprawianej w standardzie akademickim. Anomalie (w  rozumieniu Kuh-
nowskim) dostrzegano bowiem nie tylko w XIX i XX stuleciu, w których można 
by – idąc za Kuhnem – przyjąć, że dyscyplina ta wkroczyła w fazę dojrzałą, a więc 
paradygmatyczną, lecz także we wcześniejszych stuleciach, co inicjowało powsta-
wanie nowych teorii, podejmowanie prób reinterpretacji starych, inicjowało także 
różnego rodzaju praktyki doświadczalne, których wyniki były w medycynie akade-
mickiej dyskutowane. Owocem tych dyskusji było ukształtowanie się kilku nur-
tów modernizacyjnych w obrębie europejskiego przyrodoznawstwa, rywalizujących 
ze sobą o zakres wpływów. Zasadnicze reguły, na których owe nurty się opierały, 
utrzymały się w XIX i XX stuleciu w Evidence Based Medicine, wywierając realny 
wpływ na rzeczywistą praktykę uczonych (poprzez standard metodologiczny, do 
którego nawiązywali)185. W XIX i XX stuleciu europejska i amerykańska medycyna 
kliniczna nieustannie rozszerzała swój standard, wprowadzając do niego nowe ele-
menty, co toczyło się w atmosferze sporów dotyczących niejednokrotnie kwestii za-
sadniczych186. Czy miałoby to oznaczać, że współczesna medycyna kliniczna nadal 

185 Opisałam ten problem w książkach pt. Medycyna niemiecka nurtu niematerialistyczne-
go 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999; 
Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007; Mesmeryzm. Od astrologii do bioener-
goterapii, Wrocław 2007 oraz w  artykułach, por. np.: Historyczne koncepcje podmiotowości 
człowieka i  ich wpływ na ukształtowanie się założeń programowych nowożytnej medycyny, 
[w:] J. Jusiak, J. Mizińska (red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór 7, 
Lublin 1999, s. 211–239; Niemiecka psychiatria romantyczna – spór o wpływy idealizmu fi-
lozoficznego w niemieckiej medycynie klinicznej pierwszej połowy XIX stulecia, [w:] B. Płon-
ka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku . 
Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002, s. 103–113; 2008, s. 192–203; Stan-
dard racjonalności pruskiej medycyny akademickiej w latach 1797–1848, [w:] A. Barciak (red.), 
Katowice. W 142 rocznicę uzyskania praw miejskich, Katowice 2008, s. 192–203; Carl Gustaw 
Jung jako „naturalista”, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szcze-
gólnej teorii względności Alberta Einsteina (1905–2005). Antropologia wiedzy, t. 2, Warszawa 
2006, s. 175–190.

186 Przypomnijmy choćby spory toczone w latach 90. XX w. na temat etiopatogenezy AIDS, 
w których większość naukowego środowiska opowiedziała się za uznaniem wirusa HIV jako pa-
togenu odpowiedzialnego za wywoływanie tej choroby. W tym samym czasie wpływowa mniej-
szość odrzuciła tę koncepcję i doprowadziła do realizacji swych poglądów w praktyce w Republi-
ce Południowej Afryki, uzyskując dla nich akceptację władz tego państwa. W rezultacie zmarło 
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znajduje się w fazie przedparadygmatycznej, czy też raczej, że toczenie naukowych 
sporów o charakterze podstawowym jest naturalną cechą naukowego dyskursu aka-
demickiego w całej historii tej naukowej dyscypliny (podobnie jak w pozostałych)? 
W związku z szybkim tempem zmian zachodzących zarówno w teorii, jak i w prak-
tyce medycyny od lat 80. XIX w. do chwili obecnej istniałaby także konieczność 
stałej weryfikacji cezur zaproponowanych przez Kuhna faz rozwoju. W 2. połowie 
XIX w. datę graniczną pomiędzy fazą przedparadygmatyczną a paradygmatyczną 
mogłoby stanowić np. odkrycie bakterii, inicjujące zasadnicze zmiany w patologii. 
W 1. połowie XX w. można by wprowadzić nową cezurę związaną z odkryciem 
wirusów, a później DNA, i tak dalej. Trudno byłoby przyjąć, iż współczesny stan-
dard medycyny klinicznej jest standardem ostatecznym, a w związku z tym co po-
kolenie należałoby przesuwać granicę początkową fazy paradygmatycznej. Trudno 
jest także przewidzieć dalszy kierunek rozwoju współczesnej wiedzy medycznej, 
w którego ustanowieniu będą być może uczestniczyć odkrycia, które nie są jeszcze 
obecnie możliwe do dokonania, np. ze względu na stan zaawansowania współczes-
nej techniki. W zachodnioeuropejskiej historiografii medycyny przyjmuje się dwie 
daty, uznawane za przełomowe w rozwoju medycyny nowożytnej jako nauki aka-
demickiej. Pierwszą z nich jest 1750 r., gdy rozpoczęły się reformy europejskich 
wydziałów lekarskich związane z wdrażaniem do ich praktyki standardu opartego 
na badaniach klinicznych, natomiast drugą 1850 r., gdy w wyniku wdrożenia te-
go standardu stało się możliwe wypracowanie sytuacji problemowej bakteriologii, 
wprowadzenie podziału interny na specjalizacje itp. Zaproponowana przez Kuhna 
periodyzacja dziejów medycyny nie przyjęła się w zachodniej historiografii, ponie-
waż byłaby trudna do zastosowania oraz wymagałaby stałej weryfikacji związanej 
ze wzrostem wiedzy. Z punktu widzenia współczesnej genetyki medycznej pierwsze 
odkrycia z zakresu bakteriologii, dla XIX-wiecznych lekarzy o przełomowym zna-
czeniu, wobec dzisiejszego stanu medycyny klinicznej mogą być traktowane jako 
prehistoria zaliczana do fazy przedparadygmatycznej, podobnie jak z punktu wi-
dzenia współczesnej transplantologii pierwsze operacje chirurgiczne wykonywane 
w znieczuleniu ogólnym i przy zabezpieczeniu antyseptycznym. Nieuchronny pre-
zentyzm w ustanawianiu granicy początkowej fazy paradygmatycznej doprowadza 
koncepcję Kuhna do absurdu, jeżeli miałaby być konsekwentnie stosowana jako 
podstawa historiograficznej periodyzacji, co przekreśla możliwość jej efektywnego 
stosowania w historiografii medycyny. 

ok. 300 tys. obywateli PRA pozbawionych pomocy lekarskiej na poziomie dostępnym już ów-
cześnie w  innych państwach. We współczesnym środowisku lekarskim toczą się także inne 
spory o podstawowym znaczeniu. Dotyczą one np. celowości stosowania hormonalnej terapii 
substytucyjnej związanej z procesem starzenia się, metod kontroli urodzeń, psychofarmakologii 
itp. W każdym z tych sporów ujawniają się rozbieżne stanowiska przedstawicieli współczesnej 
medycyny klinicznej, akceptujących ogólne podstawy standardu Evidence Based Medicine, ale 
wyprowadzających z niego odmienne wnioski, zależne od szkoły naukowej, do której należą. 
W  założeniach każdej z  tych szkół utrzymują się mające dla nich znaczenie konstytutywne 
elementy kulturowe, metafizyczne, światopoglądowe itp. Nie uległa także likwidacji zależność 
podejmowania przez uczonych określonych problemów badawczych od potrzeb i oczekiwań spo-
łecznych, która miałaby cechować według Kuhna naukę w jej fazie przedparadygmatycznej. 
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Nie do przyjęcia jest także teza Kuhna, zgodnie z którą w fazie paradygmatycz-
nej, tj. „dojrzałej” fazie rozwoju danej dyscypliny naukowej (jakkolwiek byśmy 
ustalali jej początkowe granice), ulegają wyeliminowaniu z jej struktury elemen-
ty wnoszone z  zewnątrz do jej standardu, w  tym przede wszystkim elementy 
kulturowe i filozoficzne. Zgodnie ze współczesnym stanem badań historiografii 
nauk przyrodniczych, inspirowanej standardem badań kulturowych, jest to teza 
o charakterze kontrfaktycznym. W standardzie nauk przyrodniczych elementy te 
utrzymują się w postaci imputacji kulturowych187, trwale obecnych w strukturze 
teorii naukowych i oddziałujących na praktykę interpretacyjną, m.in. w zakresie 
akceptacji określonej koncepcji faktyczności fizycznej, epistemologicznych pod-
staw wiedzy, metodologii badań, koncepcji podmiotu poznającego itp. Występo-
wały one w dawnych epokach historycznych i występują również obecnie, nada-
jąc współczesnej medycynie klinicznej określone kulturowe oblicze188 .

Budzi również wątpliwości posługiwanie się przez T. S. Kuhna pojęciem para-
dygmat i jego faz (przedparadygmatycznej i paradygmatycznej) w związku z pro-
cesem profesjonalizacji stanu lekarskiego jako grupy zawodowej. Według amery-
kańskiego antropologa pełne sprofesjonalizowanie danej grupy zawodowej wy-
stępuje dopiero w okresie określanym przez niego jako paradygmatyczny. Jest to 
stwierdzenie nie do utrzymania, jeżeli chodzi o badania nad dziejami medycyny. 
W każdym z wyróżnianych przez historyków medycyny okresów w historii tej 
dyscypliny, i to niezależnie od przyjmowanych przez nich kryteriów ich periody-
zacji189, zawsze występowała sprofesjonalizowana grupa trudniąca się leczeniem, 
i to niezależnie od tego, czy praktyka ta była jedynym źródłem utrzymania człon-

187 Por. W. Wrzosek, Składowe imputacji kulturowej. O zasadzie niesprzeczności. Metafory 
historiograficzne, [w:] idem, op. cit., s. 19–24; B. Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w stan-
dardzie niemieckiej medycyny romantycznej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Antropologia me-
dycyny i farmacji w kontekście społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału 
Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 313–321.

188 Pisałam na ten temat m.in. w następujących pracach: Homo aegrotus – homo patiens, 
[w:] A. Motycka (red.), Wiedza a podmiotowość, Warszawa 1998, s. 89–102; Ideologia – utopia 
– religia i  ich wzajemne relacje w standardzie niemieckiej nauki romantycznej (1797–1848), 
[w:] E. Paczoska, J. Sadowski (red.), Homo utopicus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. 2, 
Warszawa 2007, s. 19–31; Imputacje kulturowe w standardzie niemieckiej psychiatrii klinicz-
nej w pierwszej połowie XIX w., [w:] K. Szmigiero (red.), Kulturowe przedstawienia psychiatrii 
i chorób psychicznych/Cultural Representations of Psychiatry and Mental Illnes, Piotrków Try-
bunalski 2009, s. 209–220; Medycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki porów-
nawczej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii medycyny i  farmacji 
XIX i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, t. 4, Wrocław 2011, s. 23–42; Analiza kulturowych aspektów procesów wiedzotwór-
czych na przykładzie zjawiska raportu hipnotycznego w nauce europejskiej XVIII–XX wieku, 
„Roczniki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für Geschichte des Wissens” 2006, R. 2, s. 141–168. 
Por. też dwudziestowieczne podręczniki filozofii medycyny, np. autorstwa Władysława Szumow-
skiego (Filozofia medycyny, Kraków 1947) i dotyczące teoretycznych aspektów Evidence Based 
Medicine. W tych ostatnich są przedstawiane nie tylko kwestie metodologii badań eksperymen-
talnych, lecz także epistemologiczne podstawy wiedzy i problematyka antropologiczna.

189 Por. B. Płonka-Syroka, Kształtowanie się relacji lekarz–pacjent jako stosunku o  cha-
rakterze dyrektywnym – próba charakterystyki procesu, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces 
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ków owej grupy, czy też nie190. Wyodrębnienie w społeczności grupy osób profe-
sjonalnie zajmujących się leczeniem odbywa się na podstawie kryteriów funkcjo-
nalnych, to jest zaistnienia pomiędzy nimi a ich pacjentami specyficznego rodza-
ju relacji, zwanej relacją terapeutyczną191. Jej cechą jest uznawanie kompetencji 
terapeuty w procesie stawiania diagnozy i  zlecania określonego rodzaju terapii 
oraz prawa tegoż terapeuty do ustanawiania perspektywy poznawczej dotyczącej 
choroby, która powinna obowiązywać także chorego. Powinien on podporządko-
wywać owej perspektywie swoje zachowanie, stosując się do zaleceń terapeuty 
dotyczących terapii, profilaktyki, stylu życia itp. Nawet wtedy, jeżeli akcepto-
wane przez dawnych lekarzy i chirurgów teorie naukowe i rodzaje stosowanych 
przez nich praktyk wyraźnie odbiegają od naszych i są z nimi niewspółmierne, 
nie jest to dostateczną przesłanką, aby określać ich poczynania jako przednauko-
we, a  tym samym odmawiać statusu profesjonalistów. Konsekwentne zastoso-
wanie tego rodzaju interpretacji prowadziłoby bowiem do absurdów. Ze względu 
na to, że utrzymująca się przez prawie dwa tysiąclecia w standardzie europejskiej 

modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 7, Wrocław 2003, s. 92–127.

190 W przypadku osób trudniących się w Europie praktyką chirurgiczną aż do początków 
XIX w. obok chirurgów kształconych w systemie cechowym, posiadających stosowne świadec-
twa potwierdzające ich kwalifikacje i utrzymujących się wyłącznie z wykonywanej praktyki, ist-
niały różne profesje wykonujące praktykę chirurgiczną jako poboczną wobec zawodu głównego 
(np. cyrulicy, dentyści). 

191 Por. B. Płonka-Syroka, Kształtowanie się relacji lekarz–pacjent… (op. cit.). Por. też: 
B. Płonka-Syroka, Relacje lekarz – pacjent w terapii magnetycznej w końcu XVIII i pierwszej 
połowie XIX wieku, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Relacje lekarz – pacjent w perspektywie histo-
rycznej, społecznej i medycznej. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 10, Warszawa 2005, 
s. 145–152. Por. też artykuły innych autorów opublikowane w tej książce. Wszystkie zamiesz-
czone w niej teksty ukazują funkcjonalne aspekty relacji terapeutycznej jako specyficznego sto-
sunku międzyosobowego, opartego na podległości osoby występującej w  roli pacjenta wobec 
osoby występującej w roli terapeuty – lekarza lub chirurga, a we wcześniejszych kulturach także 
szamana albo czarownika. Osoby występujące w badanych kulturach w  roli terapeuty miały 
w każdej kulturze określony status, z którego wynikały ich uprawnienia wobec pacjentów. Wy-
konywanie ich profesjonalnych praktyk było regulowane normami kulturowymi obowiązują-
cymi w danej społeczności. Na wyższym etapie rozwoju cywilizacyjnego regulacje te przybrały 
postać norm prawa stanowionego i były egzekwowane przez urzędników państwowych. Ujęcie 
grupy terapeutów we wspomnianych regulacjach było niezależne od tego, jakie koncepcje teo-
retyczne wyznawali i jak bardzo owe koncepcje różnią się od naszych. Było ono uwarunkowane 
przez funkcję społeczną, jaką terapeuci wykonywali – wyróżnieni ze zbiorowości jako „osoby 
uprawnione do zajmowania się leczeniem”. Normatywny charakter tych regulacji ujawnia się 
choćby w ten sposób, iż w badanych historycznych społecznościach występują terapeuci spo-
łecznie uprawnieni do zajmowania się leczeniem oraz osoby pozbawione tego rodzaju upraw-
nień. Ich działalność jest traktowana jako nieprofesjonalna i często poddawana z tego powodu 
różnego rodzaju sankcjom, ponieważ jest jednocześnie uznawana za szkodliwą. Problematyce 
profesjonalizacji zawodu lekarskiego i jego etapów jest poświęcone w zachodniej historiografii 
medycyny obszerne piśmiennictwo. Nie występuje w nim ujęcie zaproponowane przez Kuhna, 
zgodnie z którym profesjonalizacja zawodu lekarskiego miałaby nastąpić dopiero w fazie para-
dygmatycznej tej dyscypliny nauki, tj. w 2. poł. XIX lub w XX w. W pracach poświęconych oma-
wianej tematyce nie występuje także samo pojęcie fazy paradygmatycznej w historii medycyny. 
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medycyny w roli teorii normatywnej patologia humoralna Hipokratesa nie jest 
możliwa do zaakceptowania z punktu widzenia współczesnego standardu medy-
cyny klinicznej, a także dlatego, że powstała jeszcze w starożytności, kiedy ogólny 
standard wiedzy medycznej bez wątpienia – w kategoriach proponowanych przez 
Kuhna – należałoby zaliczyć do fazy przedparadygmatycznej w historii medycyny, 
twórcy patologii humoralnej nie mielibyśmy uważać za profesjonalistę? Przyjmu-
jąc perspektywę Kuhna przekreślilibyśmy całą dotychczasową tradycję historio-
grafii medycyny, której podstawą było opisywanie profesjonalnych dokonań leka-
rzy, których przekonania różniły się od naszych, a kierowana nimi praktyka była 
o wiele mniej od naszej skuteczna. Cała tradycja praktycznego uprawiania medy-
cyny miałaby w tym ujęciu charakter działalności nieprofesjonalnej, uprawianej 
przez grupę społeczną o niejasnym statusie i niesprecyzowanym typie świadomo-
ści. Tymczasem w świetle zachowanych źródeł tak nie było. Już w starożytnym 
Egipcie (tzw. Papirus Smitha, Papirus Ebersa i in.) oraz w Mezopotamii (Kodeks 
Hammurabiego) istniały regulacje normujące zasady wykonywania zawodu le-
karza zgodnie z ówczesnymi regułami dobrej praktyki i określające uprawnienia 
i odpowiedzialność lekarzy wobec pacjentów. W starożytnej Grecji ukształtował 
się obowiązujący do dziś kodeks etyczny („Kodeks Hipokratesa”192), który nie tyl-
ko nadal obowiązuje, lecz jest nadal zrozumiały, odwołuje się bowiem do zestawu 
pojęć od ponad dwóch tysiącleci występujących i przyjętych w kulturze europej-
skiej. Główna zasada tego kodeksu – Primum non nocere, oraz blisko z nią zwią-
zana – Salus aegroti suprema lex esto, a także inne obecne w nim regulacje wska-
zują nie tylko na istnienie określonej w sposób wyraźny grupy pacjentów, których 
dobro podlega ochronie, prawnej i etycznej, lecz także na istnienie profesjonalnej 
grupy osób świadczących usługi terapeutyczne, których powinności i uprawnie-
nia wobec pacjentów są w tym kodeksie regulowane. Wprawdzie owe usługi były 
świadczone w standardzie teoretycznym odmiennym, niż nasz własny, jednakże 
istota relacji między lekarzem i pacjentem, opisana w „Kodeksie Hipokratesa”, 
pozostała stała193 .

Należałoby także odnieść się krytycznie do zastosowania pojęcia paradygmat 
w  odniesieniu do jednego z  ważnych elementów konstrukcyjnych metodologii 
Kuhna, a mianowicie do pojęcia consensum omnium, co wcześniej już sygnali-
zowałam, oceniając oba pojęcia krytycznie. Obecnie pragnę rozszerzyć swoje sta-
nowisko. Pojęcie consensusu w koncepcji Kuhna jest obarczone sprzecznościami. 
Jest ono Kuhnowi potrzebne do zdefiniowania innego elementu jego teorii, a mia-
nowicie pojęcia kryzysu. „Pojęcie kryzysu, jakie przedstawiłem (…) – pisze Kuhn 

192 Jest to nazwa umowna, ponieważ spuścizna Hipokratesa została spisana nie przez niego 
samego, lecz przez kontynuujących dorobek jego szkoły uczniów, w Corpus Hippocraticum . 

193 Szerzej na temat swoistości relacji terapeutycznej por.: H. Schott, Das Arzt – Patienten 
Verhältnis zwischen Aufklärung und Romantik, „Medizin, Gesellschaft und Geschichte” 1993, 
t. 12, s. 9–20; C. Huercamp, Der Aufsteig der Ärzte im 19. Jahrhundert. Vom gelehrten Stand 
zum professionellen Experten. Das Beispiel Preussen, Göttingen 1985; H. Koelbing, Die ärztli-
che Therapie. Grundlage ihrer Geschichte, Darmstadt 1985. Zarówno w XIX w., jak i wcześniej 
istota relacji terapeutycznej pozostała taka sama. Miała ona charakter relacji nierównoprawnej, 
w której osoba chora powierzała swoje zdrowie i życie terapeucie, uznając jego kompetencje.
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– implikuje uprzednią jednomyślność społeczności, która właśnie przeżywa kry-
zys. O anomaliach ex definitione mówić można wyłącznie ze względu na mocno 
ugruntowane oczekiwania. Eksperymenty, jako że popadają stale w konflikt z teo-
rią, rodzić mogą kryzys tylko w przypadku grupy, której uprzednio udawało się 
systematycznie konfliktów takich nie przeżywać. Otóż (…) w dojrzałych naukach 
fizycznych takie trwałe konflikty z reguły się nie zdarzają. Cała społeczność za-
wodowa jest zazwyczaj zgodna co do podstawowych pojęć, narzędzi i problemów 
swojej dyscypliny. (…) Niezgoda w sprawach fundamentalnych, podobnie jak za-
sadniczych innowacji teoretycznych, występuje w naukach fizycznych wyłącznie 
w okresach kryzysów”194. Nauki „dojrzałe” pojmować tu należy jako znajdujące 
się w fazie paradygmatycznej. Paradygmatyzacja polega według Kuhna na tym, że 
badaczy uczy się standaryzacji sposobów rozwiązywania wybranych zagadnień. 
Jeżeli akceptują oni dostatecznie dużo takich standardowych przykładów, wzorują 
się na nich w swojej pracy badawczej bez konieczności uzgadniania, jaki to zespół 
właściwości tych przykładów sprawia, że są one właśnie uznawane za standardo-
we i co uzasadnia ich akceptację195. Trudno jest w tej kwestii przyznać Kuhnowi 
rację, ponieważ w naukach medycznych ze standaryzacją przekonań teoretycz-
nych mieliśmy bowiem do czynienia już od czasów starożytnych, tyle, że była 
ona dokonywana w obrębie jednej szkoły, zbudowanej na podstawie akceptacji 
określonej teorii, i była rozwijana w różnych kierunkach przez twórców doktryn 
medycznych stanowiących rozwinięcie teorii w stronę praktyki. Dla uprawiają-
cych ową praktykę uczonych ich działalność z pewnością miała status działalno-
ści opartej na określonych regułach teoretycznych oraz wzorcach postępowania 
praktycznego, można ją więc z ich punktu widzenia określić mianem działalności 
„dojrzałej”, ale nie w rozumieniu tego pojęcia zaproponowanym przez Kuhna .

Ze standaryzacją nauczania Kuhn wiąże postęp w naukach przyrodniczych. 
Adepci danej dziedziny kształcą się bowiem wówczas według jednego wzorca 
podawanego jako dogmat, podczas gdy wcześniej występowała znaczna różno-
rodność szkół i  poglądów, zaś ich adepci byli kształceni według jednej z nich, 
mając świadomość istnienia odmiennych poglądów, uznawanych za racjonalne 
w innych ugrupowaniach badaczy196. Kuhn zdawał sobie sprawę, iż historia na-
uki „dobitnie wskazuje, że (…) można uprawiać nauki przyrodnicze bez trwałego 
konsensusu (…), jednak nie prowadzi to do ukształtowania się wzorca szybkiego, 
systematycznego postępu, do którego przywykliśmy w ostatnich stuleciach. W ra-
mach tego wzoru rozwój postępuje od jednego consensusu do drugiego i zazwy-
czaj nie ma w nim miejsca na rywalizację alternatywnych pojęć”197. Twierdzenie 
Kuhna nie znajduje pokrycia w analizach źródeł. Postęp poznawczy w naukach 
medycznych występował bowiem także wtedy, kiedy nie ustawała rywalizacja po-
między szkołami naukowymi opartymi na przeciwstawnych wobec siebie poglą-
dach, która zresztą nie ustaje także i obecnie. Świadomość tego, że istnieją szkoły 

194 T. S. Kuhn, op. cit., s. 312.
195 Ibidem, s. 20.
196 Ibidem, s. 320–325.
197 Ibidem, s. 326.
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naukowe odmienne od naszej, oparte na sprzecznych z naszymi zasadach, nie 
tylko nie stanowiła (i  nie stanowi) hamulca dla badań naukowych, lecz wręcz 
przeciwnie, badania owe pobudzała (i pobudza). Działo się to szczególnie wtedy, 
kiedy szkoła oparta na założeniach przeciwstawnych wobec naszych przedstawia-
ła widome dowody skuteczności swoich działań. Jeżeli nie można było zaakcep-
tować podstawy teoretycznej, zgodnie z którą działania te były interpretowane, 
prowadziło to do intensyfikacji praktyk poznawczych, zarówno na poziomie teo-
retycznym, jak i praktycznym198, co nie było związane dopiero z występowaniem 
consensusu w standardzie wiedzy akademickiej, ale stanowi immanentną cechę 
nauki jako takiej.

Pojęcie consensusu społeczności naukowej, osiąganego w okresie paradygma-
tycznym danej dyscypliny naukowej i rola, jaką pełniło ono w koncepcji Kuhna 
stało się przedmiotem krytyki ze strony wielu historyków nauki, którzy nawią-
zując do jednej z dyrektyw tego autora, pragnęli badać naukę taką, jaka ona była 
rzeczywiście, potwierdzoną w źródłach, a nie jej model idealny. Proces ten obser-
wujemy także wśród zachodnich historyków medycyny. W badaniach historii tej 
dziedziny nauki nie da się bowiem wyodrębnić w źródłach fazy przedparadygma-
tycznej i  paradygmatycznej, przy zastosowaniu zaproponowanego przez Kuhna 
pojęcia consensus omnium, ponieważ nie znajdujemy świadectw jego występowa-
nia w żadnym z okresów badanych przez historyków medycyny. Akceptacji jednej 
teorii w pewnej grupie uczonych zawsze towarzyszyła bowiem jej krytyka w innej, 
przyjmującej odmienne kryteria oceny tych samych faktów naukowych, a nawet 
w odmienny sposób definiującej elementy doświadczenia grupowane w postaci 

198 Zjawisko tego rodzaju wystąpiło w latach 1831–1832 w medycynie Europy Zachodniej, 
w której zwolennicy doktryny Samuela Friedricha Hahnemanna (homeopatii) podawali w pu-
blikacjach, że ich metody leczenia okazały się skuteczne w leczeniu cholery. Ponieważ teoria, 
na której homeopatia się opierała, przez wszystkich (poza homeopatami) przedstawicieli ów-
czesnej medycyny klinicznej była uważana za absurdalną, doprowadziło to do ożywienia badań 
prowadzonych w odmiennym od homeopatii standardzie teoretycznym, podejmowanych w celu 
wyjaśnienia skuteczności homeopatii, której ze względów statystycznych nie dało się podważyć. 
Była ona rzeczywiście większa aniżeli ta, która była związana ze stosowaniem tradycyjnych me-
tod ówczesnej medycyny akademickiej. Ponieważ jednak obie strony nie znały jeszcze roli bak-
terii w etiopatogenezie cholery, zaistniałego sporu nie dało się wówczas rozstrzygnąć. Zarówno 
zwolennicy, jak i przeciwnicy homeopatii pozostali przy swoich opiniach. Pół wieku później, 
wraz z postępem wiedzy medycznej i po odkryciu bakterii, można było wyjaśnić „skuteczność” 
homeopatii w leczeniu cholery, odwołując się do innych interpretacji teoretycznych aniżeli te, 
które przedstawiali w 1832 r. zwolennicy doktryny Hahnemanna. Pierwszym czynnikiem było 
(wg interpretacji klinicznej z lat 80. XIX w.) podawanie chorym dużej ilości płynów, uzupełnia-
jącej ich znaczną stratę wywoływaną chorobą. Drugim czynnikiem była lekka, acz pożywna 
dieta, zapobiegająca wyniszczeniu organizmu. Trzecim czynnikiem natomiast było zaniechanie 
przez homeopatów podawania leczonym przez nich pacjentom leków stosowanych w ówczesnej 
medycynie klinicznej, z perspektywy lat 80. XIX w. w sposób widomy nieskutecznych, bo skie-
rowanych ku czynnikom patologicznym, które nie znalazły w późniejszej medycynie potwier-
dzenia. Leki te odznaczały się wysokim stopniem toksyczności, podobnie jak inne standardowo 
stosowane w latach 30. XIX w. praktyki terapeutyczne (upusty krwi, podawanie środków prze-
czyszczających i wymiotnych). Podobny rodzaj praktyk interpretacyjnych i reinterpretacyjnych 
charakteryzuje europejską medycynę kliniczną także w wielu innych kwestiach.
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faktów naukowych. Nawet gdy w danym okresie historycznym liczba zwolenni-
ków jednej teorii przeważała nad innymi, można było stwierdzić, że powszech-
nie uświadamianym elementem potocznego doświadczenia lekarzy związanego 
ze specyfiką uprawianego przez nich zawodu była różnorodność. Działo się tak 
dlatego, ponieważ najbardziej nawet spójne i uzasadnione wieloma przykładami 
teorie stosowane w praktyce medycznej zawsze mają charakter probabilistyczny, 
odnoszą się bowiem do organizmu poszczególnego pacjenta, odznaczającego się 
swoistością i indywidualnością. 

Nasilenie krytyki tego fragmentu koncepcji Kuhna było tak duże, że autor 
Struktury rewolucji naukowych nie mógł się do niej nie ustosunkować. Usiłował 
obronić choć część swej koncepcji, przyjmując do wiadomości zarzuty history-
ków, iż postulowany przezeń jako istotny element przemian w  nauce consen-
sus omnium w rzeczywistości nie występuje. Zdecydował się to uczynić za cenę 
„przesunięcia” większości nauk, z jakimi mamy współcześnie nadal do czynienia 
do fazy definiowanej przezeń jako przedparadygmatyczna. „W większości [nauk 
– przyp. B.P.S.] mamy nadal do czynienia z zasadniczą niezgodą co do definicji 
dziedziny, jej paradygmatycznych osiągnięć oraz problematyki”199. Powyższy za-
bieg uczynił cały model nieużytecznym w praktyce badawczej historyka medycy-
ny, gdyż nie dostarczał on odtąd żadnych inspiracji umożliwiających badanie pro-
cesu jej rozwoju na przestrzeni ostatnich kilku tysiącleci. Medycyna, znajdująca 
się nadal w fazie przedparadygmatycznej, nie mogłaby zostać opisana za pomocą 
zaproponowanych przez Kuhna kategorii, byłyby więc one zupełnie nieprzydatne. 
Periodyzacja, w której jeden z  dwu wyróżnionych elementów jest zbiorem pu-
stym, jest bezsensowna i nie posiada znamion użyteczności praktycznej.

Z  najbardziej krytyczną oceną odnoszę się, podobnie jak wielu zachodnio-
europejskich historyków medycyny, do sformułowanej przez T.  S. Kuhna kon-
cepcji rewolucji naukowej, która miałaby wyjaśniać mechanizm wymiany teorii 
naukowych o  charakterze normatywnym, będących podstawą paradygmatów. 
Kuhn wyobrażał sobie rozwój nauki w ten sposób, iż następują w niej przemiany 
o charakterze cyklicznym, zróżnicowane co do okresu ich trwania. Długie okresy, 
w których uczeni mieliby zajmować się rozwiązywaniem łamigłówek w obrębie 
paradygmatu (a w zasadzie w obrębie teorii, na podstawie której ów paradygmat 
został zbudowany), miały być według amerykańskiego metodologa przedzielane 
krótkimi okresami rewolucji naukowych, w których występowałaby rekonstruk-
cja struktury pojęciowej nauki200. Model ten, przedstawiony w  książce, która 
przyniosła Kuhnowi światową sławę201, przeciwstawił się koncepcji kumulatyw-

199 Por. T. S. Kuhn, op. cit., s. 312.
200 Ibidem, s. 366.
201 Por. T. S. Kuhn, The Structure of Scientific Revolutions, Chicago 1962 (wyd. polskie: 

Struktura rewolucji naukowych, tłum. H. Ostromęcka. Tłumaczenie przejrzał, redagował i po-
słowiem opatrzył S. Amsterdamski, Warszawa 1968). Por. omówienia zagraniczne: A. Nitschke, 
Naturwissenschaftliche Revolutionen und Wandel der Gesellschaftsstruktur, „Sudhoffs Archiv” 
1969, t. 53, z. 4, s. 337–361; K. Meyer, Das Kuhnsche Modell wissenschaftlicher Revolutionen 
und die Planetentheorie des Copernicus, „Sudhoffs Archiv” 1974, t. 58, z. 1, s. 25–45; P. Hoy-
nigen-Huenne, Idealists elements in Thomas Kuhn’s Philosophy of Science, „History of Philo-
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nego i liniowego rozwoju myśli naukowej. Według amerykańskiego metodologa 
znaczące fragmenty dawnej wiedzy miałyby ulec w wyniku rewolucji naukowych 
wyeliminowaniu.

Koncepcja rewolucji naukowej spotkała się początkowo w  amerykańskim 
i  zachodnioeuropejskim środowisku historyków nauki (w  tym historyków me-
dycyny) z  dobrym przyjęciem. Wpisywała się bowiem w  długotrwałą tradycję, 
która wyróżniała kolejne etapy poznania naukowego, będące podstawą wszelkich 
historycznych periodyzacji. W  świadomości większości historyków medycyny 
z lat 1962–1970 wyróżnianie poszczególnych okresów w historii ich dyscypliny, 
zamkniętych obiektywnymi cezurami, było przyjmowane jako rzecz oczywista. 
Tylko nieliczni postrzegali już wówczas jedynie umowny charakter owych cezur. 
Pojęcie rewolucji naukowej nakładało się ponadto w potocznym rozumieniu na 
powszechnie funkcjonujące w latach 60. i 70. XX w. struktury znaczeniowe, takie 
jak rewolucja przemysłowa, rewolucja społeczna itp. Zakres przemian, obserwo-
wanych od końca XVIII w. w nauce nowożytnej, nasilonych w 2. połowie XIX w., 
narzucał wielu badaczom pogląd, iż zmiany te miały charakter rewolucyjny, co 
pojmowano jako nagły, zdecydowany, ostateczny, jakościowy i ilościowy. Model 
Kuhna był przyjmowany dobrze wśród badaczy poszukujących innych niż pozyty-
wistyczna lub o proweniencji heglowskiej inspiracji metodologicznych. Na ich tle 
wydawał się bowiem modelem realistycznym.

Jednakże już w latach 70. i 80. XX w. zaczęła się nasilać krytyka koncepcji roz-
woju nauki przez rewolucje. Była ona podejmowana nie przez zdeklarowanych od 
początku przeciwników poglądów Kuhna (którzy wyrazili swe opinie wcześniej, 
opowiadając się konsekwentnie przeciwko relatywizmowi kulturowemu, inspi-
rującemu podstawy jego koncepcji), lecz przez tych spośród historyków nauki, 
którzy podjęli próby aplikacji modelu Kuhna w swojej praktyce historiograficznej. 
Przede wszystkim zaczęto podważać globalny charakter rewolucji naukowej, któ-
ra miałaby pojawić się równocześnie we wszystkich dziedzinach nauk przyrodni-
czych, dając podstawę do wyróżnienia fazy przedrewolucyjnej i porewolucyjnej. 
W  pierwszej z  tych faz miałyby narastać czynniki prowadzące do wystąpienia 
rewolucji naukowej i związanej z nią zmiany paradygmatu, natomiast w drugiej 
zmiana ta miałaby już nastąpić i rozpocząć się miało tworzenie spójnych struktur 
nowego paradygmatu, opartego na nowej teorii. Badania nad historią nauk szcze-
gółowych wykazały, że nie można wyróżnić powszechnie spotykanych, zgodnych 
ze sobą cezur, charakterystycznych dla różnych dziedzin przyrodoznawstwa, chy-
ba że zastosujemy w celu periodyzacji kryteria zewnątrznaukowe (co pozwalałoby 
odróżnić np. naukę starożytną od średniowiecznej).

Nasilenie krytyki koncepcji rewolucji, w której argumenty przeciwne poglą-
dom Kuhna były trudne do podważenia, skłoniło amerykańskiego metodologa 

sophy Quarterly” 1986, t. 6, s. 393–401; S. Wallen, Historiography of Thomas S. Kuhn, New 
York 1988; P. Hoynigen-Huenne, Wissenschaftsentwicklung und Wirklichkeit in der Theorie 
Thomas S. Kuhn, „Deutsche Zeitschrift für Philosophie” 1989, t. 37, s. 509–517; idem, Die 
Wissenschaftsphilosophie Thomas S. Kuhn: Rekonstruktion und Grundprobleme. Mit einem 
Geleitwort von T. S. Kuhn, Braunschweig 1989.
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do modyfikacji pierwotnej wersji jego koncepcji. „Rewolucje nie muszą mieć 
aż tak globalnego charakteru” – pisał202, zgadzając się na wprowadzenie asyn-
chroniczności cezur w różnych dziedzinach przyrodoznawstwa. Zgodził się tak-
że z uwagami krytyków, iż jego pojęcie o krótkotrwałym charakterze rewolucji 
także wymaga zweryfikowania, ponieważ nie znajduje potwierdzenia w źródłach. 
Uznał, że można wydłużyć czas trwania rewolucji naukowych poza okres życia 
jednego pokolenia, co pierwotnie zakładał. „Dane niezbędne do rewolucji istniały 
już uprzednio, zepchnięte na margines świadomości naukowej. Kryzys przenosi 
je w centrum uwagi, a  rewolucyjna przebudowa pojęć pozwala spojrzeć na nie 
w nowy sposób. To, co mimo intelektualnego wyposażenia społeczności było le-
dwie znane przed rewolucją, staje się w jej wyniku dobrze znane (…)”203. Rozło-
żenie w czasie, czasem nawet dość znaczne, procesu definiowanego przez Kuhna 
jako rewolucja naukowa zdaje się podważać zasadność stosowania tego pojęcia 
w praktyce badawczej i interpretacyjnej. Pojęcie to bowiem niczego nie wyjaśnia, 
nie zastępuje bardziej złożonych struktur myślowych lub interpretacyjnych i jako 
takie staje się tym samym nieużyteczne. Podobny wpływ na moją ocenę zasadno-
ści stosowania pojęcia rewolucji naukowej w praktyce interpretacyjnej wywarła 
modyfikacja dokonana przez Kuhna, który zgodził się z zarzutami krytyków, iż re-
wolucja tego rodzaju w skali globalnej nie występuje. Zgoda na asynchroniczność 
rewolucji naukowych w różnych dziedzinach nauk przyrodniczych prowadzi do 
konsekwencji absurdalnych. W jaki sposób ta kategoria interpretacyjna miałaby 
być przydatna w praktyce interpretacyjnej, jeżeli – zgodnie ze stanem faktycznym, 
potwierdzonym w źródłach – przyjmiemy do wiadomości, że ta sama grupa np. 
XVII- lub XVIII-wiecznych uczonych, prowadząca badania w obrębie kilku nauk 
jednocześnie (np. medycyny i fizyki, medycyny i chemii, medycyny i biologii albo 
trzech nauk z tego zestawu) w jednej z nich pracuje już w fazie przedrewolucyjnej, 
natomiast w drugiej jeszcze nie? Czy zbudowana na podstawie modelu rewolucji 
naukowej heurystyka umożliwiłaby zbudowanie zalecanej przez samego Kuhna 
narracji wyjaśniającej i w odpowiedzi na jakie pytania tego rodzaju narracja mia-
łaby być zbudowana? 

Ustępując pola kolejnym krytykom koncepcji rewolucji naukowej, Kuhn do-
konał modyfikacji kolejnej ważnej kategorii swojego modelu metodologicznego, 
a mianowicie pojęcia kryzysu. Jak pamiętamy, dopiero nasilenie się objawów kry-
zysu w danej dyscyplinie nauki badacz ten uważał za zdolne do zainicjowania 
rewolucji naukowej w takim jej ujęciu, w jakim pierwotnie to pojęcie definiował. 
W  okresie przedkryzysowym większość przedstawicieli społeczności naukowej 
miałaby zajmować się „rozwiązywaniem łamigłówek wewnątrz paradygmatu”, 
z  chwilą rozpoczęcia kryzysu ta sama większość nadal miałaby to czynić albo 
nie wiedząc o  istnieniu anomalii, albo nie przyjmując jej do wiadomości, jako 
nieistotnej. Wraz z nasilaniem się objawów kryzysu świadomość istnienia ano-
malii w obrębie dotąd obowiązującej teorii miałaby doprowadzić do wybuchu, to 
jest rewolucji, w wyniku której uczeni „nawróciliby” się (jak to konceptualizo-

202 Por. T. S. Kuhn, Dwa bieguny…, s. 376.
203 Ibidem, s. 367.
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wał Kuhn) na nową teorię normatywną. Jak przebiegał ten proces w świadomości 
poszczególnych podmiotów poznających Kuhn nie mógł sobie tego wyobrazić, 
uznając to za „osobliwość wymagającą wyjaśnienia”. Pod wpływem krytyków 
stwierdził ostatecznie, że w okresie definiowanym przez niego jako przedparadyg-
matyczny, kiedy występuje różnorodność w zakresie uznawanych w społeczności 
naukowej teorii naukowych „albo nie może być kryzysów, albo kryzys trwa per-
manentnie”204. W jaki więc sposób społeczność naukowa miałaby przejść z fazy 
przedparadygmatycznej do paradygmatycznej (nawet gdyby udało się stwierdzić 
ich istnienie)? Jeżeli kryzys miałby w tej fazie w ogóle nie wystąpić, jakie prze-
słanki miałyby doprowadzić uczonych do zaprzestania praktyki „rozwiązywania 
łamigłówek” zgodnych ze strukturą obowiązującej powszechnie teorii (posługuję 
się tu przekonaniem Kuhna, iż teoria taka istniała, dając podstawę dla consensus 
omnium)? Jeżeli natomiast kryzys miałby trwać permanentnie, to prowadziłoby 
to zarówno do anihilacji stanu określanego jako consensus omnium (wystąpienie 
w społeczności naukowej świadomości trwałego kryzysu wskazywałoby raczej na 
brak tego rodzaju konsensusu), jak i do możliwości zdefiniowania obserwowanych 
przez historyka nauki przemian w kategoriach rewolucji. Co mianowicie miałoby 
stanowić dla takiej rewolucji „punkt odbicia”, od którego permanentny kryzys 
staje się dla przedstawicieli społeczności naukowej dłużej nie do wytrzymania? 
Co miałoby spowodować, że żyjąc w trwale występującym kryzysie, mieliby sobie 
wyobrażać, że istnieje jakaś możliwość jego przezwyciężenia? Na jakich przesłan-
kach mieliby się opierać? Pytań tego rodzaju można by sformułować więcej.

Sądzę, że pojęcie kryzysu w  jego definicji zaproponowanej przez Kuhna nie 
jest użyteczną kategorią analityczną w praktyce badawczej historyka medycyny. 
Samo słowo, z racji tego, iż jest powszechnie zrozumiałe, może być jednakże wy-
korzystywane po sprecyzowaniu w nowy sposób jego sensu. W moim rozumieniu 
kryzys występuje w społeczności naukowej nie wtedy, gdy pojawia się zaburzenie 
w doświadczaniu przez uczonych (nieistniejącego w rzeczywistości historycznej) 
consensus omnium, ale wtedy, gdy uznawana dotąd w danej społeczności za nor-
matywną teoria zaczyna z jakichś względów tracić akceptację. Kryzys jest więc wy-
razem zmiany postawy społeczności naukowej wobec pewnej teorii normatywnej 
i w tym ujęciu stosowanie tej kategorii analitycznej w praktyce historiograficznej 
wydaje się jak najbardziej uzasadnione. Rozpoznanie w badanych źródłach wypo-
wiedzi poszczególnych uczonych, wyrażających brak zaufania wobec dominującej 
dotąd teorii naukowej, posiadającej w związku z tym w wielu szkołach nauko-
wych status teorii normatywnej (w wielu, ale nie we wszystkich, nie występuje 
bowiem consensus omnium), może stać się podstawą heurystyki ukierunkowanej 
w stronę analizy tego procesu. Może inspirować pytania typu: 1) Jakie czynniki 
doprowadziły badanego uczonego do utraty zaufania wobec dotąd dominującej 
teorii? 2) Czy był to pogląd odosobniony, czy też podzielany w  tym czasie już 
przez wielu innych uczonych? 3) Czy i w jaki sposób na zmianę stosunku uczo-
nych wobec dotychczasowej teorii normatywnej oddziaływały czynniki zewnątrz-
naukowe? 4) Jeżeli tak, to jakie i w jaki sposób itp. Pojęcie kryzysu, będące realną 

204 Ibidem, s. 312.
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cechą świadomości uczonych badanej epoki, potwierdzoną w źródłach, uzyskuje 
w ten sposób inny walor poznawczy niż to samo słowo wprowadzane do histo-
rycznych rekonstrukcji w sposób aprioryczny, na zasadzie domniemania, że skoro 
zaszła w standardzie racjonalności danej dyscypliny naukowej pewna radykalna 
zmiana, to musiał ją poprzedzić kryzys, a następnie rewolucja naukowa? Histo-
ryk dziejów powszechnych uznałby tego rodzaju założenie za aprioryczne i nie-
uzasadnione. Stwierdzając bowiem radykalną zmianę standardu danej dyscypliny 
naukowej, kierowałby swoją uwagę w pierwszym rzędzie na czynniki wobec nauki 
zewnętrzne, na jej kontekst kulturowy, społeczny i polityczny, aby stwierdzić, czy 
obserwowana w źródłach zmiana nastawienia uczonych nie wynika z radykalnej 
zmiany warunków uprawiania przez nich działalności naukowej, spowodowanej 
np. przez wojnę, podbój danego kraju przez inny, likwidację dotychczasowych 
instytucji naukowych, narzucenie uczonym przez władze odmiennych niż wcześ-
niej warunków uprawiania nauki, zarówno pod względem ideowym, jak i ekono-
micznym (ci z nich, którzy nie zaakceptowali nowego standardu, zostali usunięci 
z instytucji akademickich itp.). Tego rodzaju analizy są prowadzone w licznych 
pracach współczesnych zachodnich historyków medycyny, dotyczących zmiany 
standardu europejskiej medycyny klinicznej w latach 1750–1850 i uwarunkowań 
wewnątrznaukowych i zewnątrznaukowych tego procesu205 . 

Nawiązując do członów przedstawionej przez Kuhna alternatywy: kryzys nie-
istniejący – kryzys permanentny, żadnego z nich nie uznałabym za prawdziwy. 
W historii medycyny spotykamy bowiem okresy bardzo szerokiej recepcji jednej 
teorii, której status normatywny jest uznawany przez większość (ale nie przez 
wszystkich) przedstawicieli społeczności naukowej danej epoki. Spotykamy za-
razem okresy, w których status ten bywa podważany i  recepcję znajduje wiele 
różnych, nawiązujących do odmiennych podstaw, teorii. Rywalizacja między 
zwolennikami różnych teorii medycznych może być zdefiniowana za pomocą 
pojęcia strategii społeczności naukowych wobec kryzysu, w  których znajdują 
wyraz różnego rodzaju podmiotowe preferencje stające się podstawą tworzenia 
wokół nich szkół naukowych. Tego rodzaju konceptualizację zaproponowałam 
w artykułach206, wprowadziłam je także do praktyki analitycznej w dwóch książ-

205 Por. np. P. Schneck, H.-U. Lammel (red.), Die Medizin an der Berliner Universität und 
an der Charité zwischen 1810 und 1850. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der 
Naturwissenschaften, z. 67, Berlin 1995; I. Kästner, A. Thom (red.), 575 Jahre Medizinische 
Fakultät der Universität Leipzig, Leipzig 1990; Chr. Günther, Die Entwicklung der Medizinalor-
ganisation und der medizinischen Betreuungspraxis in Fürstentum Sachsen-Weimar-Eisenach 
in der Zeit 1550–1848, Leipzig 1989. 

206 Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego – struktura, geneza, 
uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna Nowożytna. Prace historyczno- 
-medyczne”, pod red. Z. Podgórskiej-Klawe, Warszawa 1992, s. 7–38; eadem, Międzykulturowa 
recepcja doktryn medycznych na przykładzie doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy 
metodologiczne, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37; eadem, 
Społeczno-kulturowy kontekst historii medycyny – przegląd koncepcji i propozycje badawcze, 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1, s. 5–22; eadem, Różne 
koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych, „Medycyna Nowo-
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kach207. Zastosowane w nich kategorie analityczne mają charakter oryginalny, 
a ich opracowanie zostało w pewnej mierze zainspirowane krytyką metodologii 
T. S. Kuhna, wyrażaną zarówno przez autorów od początku krytycznie nastawio-
nych do jego poglądów ze względu na własne, odmienne preferencje teoretyczne, 
jak i przez tych spośród historyków nauk przyrodniczych, którzy próbowali meto-
dologię Kuhna stosować wcześniej w swojej własnej praktyce badawczej, a osta-
tecznie albo wprowadzili do niej wiele istotnych modyfikacji, albo też zarzucili tę 
koncepcję, zastępując ją wypracowaną samodzielnie przez siebie. Do podjęcia tej 
drugiej ścieżki i zaproponowania własnych kategorii analitycznych zainspirowały 
mnie także słowa samego Kuhna: „Aczkolwiek wiedziałem (…), że kolejne rewo-
lucje muszą być oddzielone okresami, w których panuje taka lub inna tradycja 
uprawiania badań, to szczególny charakter tej tradycyjnej praktyki pozostawał 
dotąd poza obszarem mojego zainteresowania”208. Właśnie to zagadnienie stało 
się odtąd przedmiotem mojej szczególnej uwagi, w której podjęłam próbę udzie-
lenia odpowiedzi na wiele pytań, które T. S. Kuhn uznawał wcześniej za istotne, 
nie udzielił jednakże na nie satysfakcjonujących mnie odpowiedzi albo ze wzglę-
du na zastosowane kategorie analityczne (do których odnoszę się krytycznie), 
albo – i może przede wszystkim – dlatego, że badacz ten sam nie prowadził badań 
w  obrębie historii medycyny. Zapoznanie się z  dorobkiem niemieckojęzycznej 
historiografii medycyny z lat 1970–1990 doprowadziło mnie jednak do konsta-
tacji, że wielu historyków medycyny nadal korzysta z  inspiracji Kuhnowskich 
w układaniu heurystyk dotyczących określonych problemów. Pomimo tego więc, 
że moja ocena praktycznej przydatności podstawowych kategorii analitycznych 
zaproponowanych przez Kuhna jest negatywna, jego dorobek naukowy nadal 
można uznawać za inspirujący. Stanowi on punkt wyjścia dla własnych analiz, 
prowadzonych zarówno przez współczesnych historyków niemieckich209, jak 
i przeze mnie210 .

żytna. Studia nad Historią Medycyny” 1996, t. 3, z. 1–2, s. 23–50; eadem, Społeczno-kultu-
rowy model nauki i  nowe metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr  4, 
s. 509–524; eadem, Teorie, doktryny i szkoły medyczne. Zarys zagadnienia, „Kwartalnik Histo-
rii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 1, s. 51–75.

207 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, Część dru-
ga, Niemiecka medycyna niematerialistyczna pierwszej połowy dziewiętnastego stulecia na tle 
przemian modernizacyjnych europejskiego przyrodoznawstwa, Rozdział I, Zagadnienia meto-
dologiczne procesu modernizacji europejskiego przyrodznawstwa, s. 136–158; eadem, Niemiec-
ka medycyna romantyczna…, Część druga: Zagadnienia metodologiczne. Rozdział I, Uwagi 
wprowadzające, s. 123–137, Rozdział II, Ideały nauki, teorie, doktryny, szkoły naukowe i stra-
tegie poznawcze – próba definicji, s. 139–159. 

208 Por. T. S. Kuhn, Dwa bieguny…, s. 18.
209 Do swoich inspiracji metodologią T. S. Kuhna przyznaje się m.in. prof. Dietrich von 

Engelhardt, którego dorobek analityczny w badaniach nad historią medycyny niemieckiej końca 
XVIII i 1. poł. XIX w. był dla mnie źródłem wielu wartościowych wskazówek teoretycznych 
i praktycznych. Poglądy prof. von Engelhardta przedstawię w dalszej części niniejszej książki.

210 Na uwagę zasługuje m.in. wybór prac metodologicznych T. S. Kuhna, zawarty w książce 
pt. Droga po Strukturze. Eseje filozoficzne z lat 1970–1993 i wywiad–rzeka z autorem słynnej 
„Struktury rewolucji naukowych”. Podali do druku J. Conant i J. Haugeland, tłum. S. Amster-
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Podsumowanie

W świetle przedstawionych powyżej analiz propozycja stworzenia projektu badaw-
czego antropologii wiedzy znajduje uzasadnienie w polu problemowym współczes-
nej humanistyki, w tym jej zakresie tematycznym, w którym reprezentujący ten 
obszar badań uczeni wyrażają zainteresowanie dziejami nauki, ze szczególnym 
uwzględnieniem historii nauk przyrodniczych. Projekt antropologii wiedzy może 
zaproponować swoisty i zarazem spójny standard interpretacyjny, w którym znaj-
dą miejsce niektóre elementy metodologii historii powszechnej, filozofii nauki 
w jej ujęciu zaproponowanym przez prof. Barbarę Skargę i prof. Stefana Amster-
damskiego, elementy standardu niemieckich szkół historiograficznych Sozialge-
schichte- i Kulturgeschichte der Medizin, a także – jako inspirujące heurystykę 
– elementy metodologii T. S. Kuhna. W projekcie antropologii wiedzy znajdą się 
także inne odniesienia i inspiracje, tworzące pewien zwarty pod względem me-
todologicznym wzorzec praktyki interpretacyjnej, nadający się do praktycznego 
zastosowania w analizie materiału źródłowego, jak również umożliwiający jego 
dalsze doprecyzowanie pod względem teoretycznym. Antropologia wiedzy nie jest 
jeszcze obecnie projektem skończonym pod względem teoretycznym, daje jed-
nakże możliwości efektywnego jego zastosowania w praktyce, podobnie jak kon-
cepcja Sozialgeschichte der Medizin, przedstawiona przez prof. Jütte. Zanim jed-
nakże przedstawię w rozwiniętej formie moją koncepcję antropologii wiedzy oraz 
charakteryzujące jej standard definicje, chciałabym w  następnym rozdziale tej 
książki omówić odniesienia i inspiracje historyczne, wiążące praktykę badawczą 
antropo logii wiedzy z  tradycją historiografii medycyny występującą w piśmien-
nictwie w ostatnich dwóch stuleciach.

damski, Warszawa 2003. Książka stanowi przykład autorefleksji autora pewnej koncepcji meto-
dologicznej, konfrontowanej zarówno z zarzutami krytyków, jak i modyfikowanej w trakcie jego 
własnej praktyki badawczej w dziedzinie historii nauk przyrodniczych. 
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Wprowadzenie

Po przedstawieniu wybranych kierunków metodologii historii nauki, które wyka-
zało, iż istnieje wolne pole dla sformułowania projektu badawczego antropologii 
wiedzy, pragnę obecnie przedstawić wybrane kierunki historiografii medycyny 
XIX i XX stulecia, których praktyka badawcza okazała się dla mnie inspirująca, 
zarówno w ujęciu pozytywnym, jak i krytycznym. Podstawą dla tych analiz bę-
dzie przede wszystkim standard historiografii medycyny niemieckiej1. Analizy te 
będę uzupełniała, przedstawiając poglądy uczonych z innych kręgów kulturowych 
tylko w tych miejscach, w których będzie to uzasadniała spójność narracji, wy-
magającej ukazania pewnych odniesień zewnętrznych. Omawiając kolejne etapy 
rozwoju historiografii medycyny, pragnę wskazać na ich stosunek do czynników 
zewnątrznaukowych i postrzeganie ich roli w kształtowaniu standardu przyrodo-
znawstwa. Zwrócę uwagę na sposób definiowania podmiotu poznającego i  jego 

1 Przygotowując rozprawę habilitacyjną poświęconą historii medycyny niemieckiej 1. po-
łowy XIX w., prowadziłam badania źródłowe w działach starodruków Biblioteki Uniwersytetu 
Technicznego w Dreźnie, Biblioteki Landu Saksonia z Dreźnie (Sächsische Landesbibliothek), 
Biblioteki Instytutu Historii Medycyny Uniwersytetu w Dreźnie, Biblioteki Uniwersyteckiej 
w Lipsku, Biblioteki Instytutu Historii Medycyny i Nauk Przyrodniczych im. Karla Sudhoffa 
Uniwersytetu w Lipsku. Zapoznałam się także z liczącym setki pozycji piśmiennictwem do-
tyczącym zarówno tej epoki, jak i całego okresu nowożytnego w historii nauki europejskiej. 
Piśmiennictwo to przedstawiłam w rozprawie habilitacyjnej pt. Medycyna niemiecka nurtu 
niematerialistycznego 1797–1848 i  polska recepcja jego teorii i  doktryn w  dziewiętnastym 
stuleciu, Warszawa 1999. Badania były finansowane przez Instytut Historii Nauki PAN i Uni-
wersytety w  Dreźnie oraz Lipsku. W  latach 2000–2012 nadal prowadziłam systematyczne 
badania nad standardem niemieckiej historiografii medycyny w wymienionych wyżej bibliote-
kach, a także w Bibliotece Katedry Historii Medycyny Uniwersytetu w Bochum. Badania były 
finansowane ze środków uzyskanych z Uniwersytetu Wrocławskiego (2000–2007), Akademii 
Medycznej we Wrocławiu (2008–2011), Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu (2012) oraz 
stypendium Unii Europejskiej z programu Kapitał Ludzki (2010–2011). Zebrane piśmiennic-
two zostało wykorzystane w niniejszej książce, zarówno w jej części teoretycznej, jak i w czę-
ściach analitycznych.
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roli w przemianach standardu wiedzy, a także na szereg innych istotnych czyn-
ników, decydujących o odmienności każdego z omawianych poniżej standardów 
interpretacyjnych i specyficzne dla każdego z nich ukierunkowanie heurystyki. 

Zanim przejdę do omawiania poszczególnych standardów interpretacyjnych, 
chciałabym się odnieść do jednej wspólnej cechy, występującej aż do lat 20. XX w. 
we wszystkich nurtach historiografii medycyny. Cechą tą był prezentyzm, to jest 
opisywanie wiedzy medycznej dawnych epok z punktu widzenia standardu medy-
cyny własnej epoki i przedstawianie wytworzonych w dawnych wiekach koncepcji 
jako błędnych, nieadekwatnych wobec rzeczywistości, opartych na nieracjonalnych 
podstawach, nieskutecznych, a zatem niegodnych uwagi w takim kształcie, w jakim 
wcześniej występowały. Zainteresowanie historyków medycyny budziły tylko wybra-
ne fragmenty wcześniejszych niż XIX stulecie systemów wiedzy, które poznawano 
po to, aby uzyskać ogólną orientację w stanie wiedzy medycznej dawnych epok. Nie-
które elementy tej wiedzy nadal uznawano za interesujące i poddawano je analizom 
z własnej perspektywy poznawczej, według akceptowanych przez historyka medycyny 
w XIX w. kryteriów racjonalności. Historyków medycyny nie interesowały natomiast 
w tym okresie teoretyczne uzasadnienia owych elementów, przedstawiane w minio-
nych wiekach przez ich poprzedników, ponieważ uznawali je za irracjonalne. 

Prezentyzm jako konstytutywna cecha narracji europejskiej historiografii medy-
cyny w całym XIX stuleciu występował nawet wtedy, gdy aktualny w danej deka-
dzie standard medycyny pozostawiał jeszcze wiele do życzenia, przede wszystkim 
w dziedzinie jego skuteczności (co było trwałą cechą medycyny 1. połowy XIX stu-
lecia). Metodologia badań klinicznych systematycznie prowadziła do stopniowej 
eliminacji szeregu przekonań błędnych, nieopartych na empirycznych podstawach, 
a także do eliminacji teorii i doktryn medycznych, które nie wytrzymywały próby 
praktyki. Metodologia ta pozwalała z  coraz większą pewnością na eliminowanie 
koncepcji uznawanych za fałszywe, nieznajdujące potwierdzenia w doświadczeniu, 
nie była jednakże jeszcze zdolna do wygenerowania nowych hipotez, które mogły 
być w  europejskim środowisku akademickim w  sposób niesporny zaakceptowa-
ne. Testowano więc w latach 1750–1850 przede wszystkim hipotezy stare, syste-
matycznie eliminując z praktyki akademickiej te, których racjonalności nie udało 
się podtrzymać, a także te, na podstawie których zbudowane doktryny medyczne 
(skierowane ku praktyce) nie wykazały się ostatecznie oczekiwaną skutecznością2 . 
Taki był kontekst wprowadzenia historii medycyny do programu studiów medycz-

2 Por. B. Płonka-Syroka, Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie 
doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy metodologiczne, „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37; eadem, Problem wyboru teorii przez społeczność nauko-
wą na przykładzie nauk medycznych. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-
chowie. Filozofia i Socjologia 1995, t. 4, s. 177–193; eadem, Kierunki teoretycznego uzasad-
niania terapii w medycynie niemieckiej pierwszej połowy XIX stulecia, „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1997, R. 42, nr 2, s. 69–86; V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen 
Medizin. Die Entstehung der klinischen Methode zwischen 1750 und 1850. Abhandlugnen zur 
Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, z. 66, Husum 1993; U. Wiesing, Kunst 
oder Wissenschaft? Konzeptionen der Medizin in der deutschen Romantik. Medizin und Philo-
sophie. Beiträge aus der Forschung, t. 1, Stuttgart – Bad Canstatt 1995.
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nych, co dokonało się na europejskich uniwersytetach w pierwszych latach XIX w. 
Przedmiot ten miał wówczas istotne znaczenie praktyczne i  propedeutyczne, co 
znajdowało jego odbicie w standardzie teoretycznym. 

Nurt eklektyczny (1800–1860)3

Zainteresowanie lekarzy historią uprawianej przez nich naukowej dyscypliny róż-
niło ją od innych dyscyplin ówczesnego europejskiego przyrodoznawstwa, ponie-
waż w toczonych na przełomie XVIII i XIX w. dyskusjach dotyczących moderni-
zacji jej standardu nadal przywoływano argumenty odwołujące się do przekonań, 
wyrażanych przez uczonych uważanych za autorytety jeszcze w czasach starożyt-
nych. Z przekonaniami tymi polemizowano bądź też podejmowano się ich kon-
tynuacji. Wymagało to nabycia niezbędnej erudycji z  zakresu standardu wiedzy, 
uznawanego za naukowy przez poprzedników i wyraźnego sprecyzowania własnych 
przekonań wobec toczących się w środowisku naukowym sporów. We wszystkich 
krajach europejskich pojawiło się wówczas przekonanie, że konieczne jest dokona-
nie weryfikacji całej wcześniejszej wiedzy medycznej, ustalenie zakresu doświad-
czeń i obserwacji, które można by uznać za niesporne pod względem poznawczym, 
określenie podstaw epistemologicznych, które miałyby prowadzić do zbudowania 
nowego standardu wiedzy, a także wbudowania przyrodoznawstwa w całościowo 
pojmowany system przekonań naukowych, dotyczących świata przyrody, miejsca 
w nim człowieka4, a także odniesień wiedzy naukowej do przesłanek metafizycz-
nych5. Przed przedstawicielami środowiska medycznego stanęły wówczas nowe za-
dania, które wymagały poważnej refleksji teoretycznej. W ten sposób wyłoniła się 
potrzeba stworzenia nauki o historii medycyny, pojmowanej jako nauka o dawnych 
teoriach i doktrynach medycznych, wyraźnie odróżnianych od koncepcji współcze-
snych. Miała na celu standaryzację obowiązujących w danym kraju lub ośrodku 
akademickim przekonań, więc poświęcone jej wykłady i podręczniki charakteryzo-
wał silny walor dydaktyczny, propedeutyczny, utylitarny i dyscyplinujący. 

Elementy wiedzy dotyczącej historii medycyny były przedstawiane studentom 
przede wszystkim przez profesorów medycyny klinicznej6, wyrażających opinie 

3 Podane w śródtytułach cezury ilustrujące zakres wpływów poszczególnych nurtów nie-
mieckiej historiografii medycyny nie są rozłączne, ponieważ nurty te występowały w niektórych 
okresach równolegle wobec siebie. 

4 Por. B. Płonka-Syroka, Europejski kontekst procesu modernizacji niemieckiej myśli me-
dycznej XVI–XIX stulecia, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, 
s. 159–196; R. Porter (red.), Medicine in the Enlightenment, Amsterdam 1995; R. Porter, M. Te-
ich (red.), Romanticism in National Context, Cambridge 1988, s. 4–7; E. H. Ackerknecht, Me-
dicine at the Paris Hospital 1794–1848, Baltimore 1967, s. 121–137.

5 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] eadem (red.), Moralny wymiar choroby, cierpienia 
i śmierci. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 2, Wrocław 1999, s. 3–8. 

6 Elementy historii medycyny były treścią podręczników medycyny ogólnej. Wyrażane były 
zarówno we wstępach, jak i w treści poszczególnych rozdziałów. Por. np. A. de Haen, Praelectio-
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na temat jej wcześniejszego standardu, odnoszących się do dawnych teorii i dok-
tryn medycznych, a także do wypracowanego wcześniej standardu obserwacyjne-
go, którego nie wszystkie elementy nadal uznawali za rzeczywiste. Profesorowie 
ci rzadko poświęcali historii medycyny samodzielne opracowania7. Miały one 
przy tym charakter tzw. wewnętrznej historii medycyny, gdyż były poświęcone 
specjalistycznej problematyce medycznej przedstawianej w  ujęciu krytyczno- 
-porównawczym, zestawiającym dawne i współczesne przekonania na ten sam 
temat. Czasami publikacje te przybierały postać zbliżoną do podstawowej ów-
cześnie kategorii źródeł tworzących standard medycyny klinicznej, a mianowicie 
historii choroby, nieopisującej jednakże przypadku jednego pacjenta, lecz szerszy 
zakres zagadnień związanych z daną jednostką chorobową, teorią lub doktryną 
medyczną. 

W pierwszych dekadach XIX w. ukształtował się w  europejskiej medycynie 
pewien schemat metodyczny, znajdujący zastosowanie w  publikacjach nauko-
wych. Jego istotą było dążenie do wyraźnego sprecyzowania poglądów poprzedni-
ków, wydobycie ewentualnych sprzeczności w tych poglądach, zasygnalizowanie 
wątpliwości, które owi poprzednicy wyrażali a także przedstawienie wątpliwości 
i problemów, które sami autorzy podręczników uważali za istotne. Przypominano 
pytania badawcze, które przed sobą stawiali dawniejsi uczeni, jak również kwe-
stie, które uznawali oni niegdyś za nierozwiązywalne lub wymagające dalszych 
badań. Dopiero po wykazaniu tego rodzaju historycznej erudycji, odnoszącej się 
do poglądów naukowych poprzedników, lekarz miał prawo postawić własne pyta-
nia badawcze i próbować udzielić na nie odpowiedzi w świetle standardu wiedzy, 
który sam uznawał za racjonalny8. Metoda ta miała zapobiec uleganiu tak zwa-

nes Antonii de Haen in Hermanni Boerhaavii Institutiones Pathologicas, t. 1–2, Coloniae – All-
brogum MDCCCLXXXIV; J. Frank, Acta Instituti Clinici Caesareae Universitatis Vilnensis, 
Lipsiae 1808, t. 1–6; idem, Praxeos medicae universae praecepta, Lipsiae 1811. 

7 Por. np.: J. Frank, O wpływie ducha systematu w medycynie, „Dziennik Medycyny, Chi-
rurgii i Farmacji” 1822, t. 1, z. 4, s. 589–592; idem, Historia katalepsji połączonej z somniacją 
i ekstazą. (Przetłumaczona z dzieła tegoż roku w Lipsku wyszłego, Józefa Franka, profesora Uni-
wersytetu Wileńskiego, pod tytułem Praxeos medicae universae praecepta, Pars II, vol. 1, sec. 1), 
„Gazeta Korrespondenta Warszawskiego i Zagranicznego” 1818, nr 72, s. 1595–1597; nr 73, 
s. 1625–1628; nr 74, s. 1646–1648; S. Girtler, O postępie nauk lekarskich i o wpływie teorii 
na praktykę leczenia, „Rocznik Towarzystwa Naukowego Krakowskiego” 1824, t. 8, s. 23–90; 
H. A. Goeden, Thomas Sydenham. Ueber seine Bedeutung in der heilenden Kunst, Berlin 1827; 
Ch.W. Hufeland, Geschichte der Gesundheit nebst einer psychischen Charakteristik des jetzti-
gen Zeitalters. Eine Vorlesung in der Königl. Akademie der Wissenschaft zu Berlin, Berlin 1812; 
F. Jabłonowski, Rzut oka na systemata lekarskie i wykaz postępu tejże nauki w nowszych cza-
sach, „Biblioteka Warszawska” 1847, t. 1, s. 447–481; K. Kaczkowski, Uwagi nad homeopatią, 
magnetyzmem zwierzęcym, wiosenną kuracją i nad innymi przedmiotami, Wilno 1846. 

8 Por. Ch.W. Hufeland, Magnetyzm, „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” 1817, t. 2, 
s. 326–330; J. Frank, O magnetyzmie zwierzęcym, „Dziennik Medycyny, Chirurgii i Farma-
cji” 1822, t. 1, nr 2, s. 193–214. Na przykładzie doktryny Franza Antona Mesmera klinicyści 
przedstawiali reguły metodologiczne, których stosowanie może doprowadzić do wypracowania 
poglądów zgodnych ze standardem medycyny klinicznej. Wśród reguł tych znajdowała się m.in. 
znajomość poglądów wcześniejszych lekarzy na temat aktualnie badanych zjawisk.
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nemu „grubemu empiryzmowi”, to jest tworzeniu teorii i doktryn z zakresu przy-
rodoznawstwa opartych wyłącznie na podstawie własnych obserwacji, czy prze-
świadczeń9. Zdawano sobie bowiem sprawę, iż mogą być one obarczone błędem 
subiektywizmu albo opierać się na niedostatecznej znajomości stanu dotychcza-
sowych badań. W pierwszym etapie rozwoju nurtu eklektycznego10 w historio-
grafii medycyny charakterystyczny jest brak historycznego dystansu do opisywa-
nych przez autorów zagadnień. Przykłady i argumenty historyczne są przytaczane 
w kontekście bieżącej wiedzy medycznej, mają służyć jej wzbogaceniu, uzupeł-
nieniu, wskazaniu ewentualnych problemów nadal wymagających rozwiązania. 
Cechą narracji jest koncentracja na wewnętrznej strukturze wiedzy medycznej, 
brak zainteresowania dla jej osadzenia w kontekście zewnętrznym i prezentyzm 
w ujmowaniu opisywanych zagadnień, powodujący wartościowanie opisywanych 
teorii i doktryn medycznych z punktu widzenia aktualnej wiedzy. 

W tym samym czasie, tj. w początkach XIX w., powstają pierwsze podręcz-
niki historii medycyny, których autorzy są zainteresowani szerszą prezentacją 
jej historycznego standardu, przedstawianego wprawdzie już z większym dystan-
sem wobec zagadnień medycyny współczesnej, jednakże nadal w kontekście uty-
litarnym – to jest dostarczającym studentom medycyny niezbędnej historycznej 
erudycji dla ich bieżących badań i analiz. W omawianych podręcznikach prezen-
tystyczne ujęcie dziejów medycyny jest uznawane za naturalne. Do najbardziej 
wpływowych autorów należał w tym czasie August Friedrich Hecker, prowadzący 
wykłady historii medycyny na Uniwersytecie Wiedeńskim, którego podręcznik 
z  1802 r. doczekał się do 1820 r. aż pięciu wydań11. Hecker ogranicza przed-
miot historiografii medycyny do wewnętrznych dziejów tej dyscypliny. Wyróżnia 
w jej historii poszczególne teoretyczne nurty i ukazuje ich rywalizację, oceniając 
ich wartość naukową z uwagi na ich zgodność (lub niezgodność) z  aktualnym 
standardem naukowym szkoły wiedeńskiej w aspekcie tego, czy prowadzą one do 
tego standardu, czy też stanowią w dziejach myśli medycznej tzw. ślepą uliczkę. 
Hecker oceniając omawiane przez siebie nurty, posługuje się w opisie jednych 
z  nich takimi określeniami, jak „przestarzały”, „oparty na przypuszczeniach”, 

 9 Omawiane tu prace przybierały następującą postać pod względem konstrukcyjnym: 1) le-
karz stawiał problem, który będzie przedmiotem jego uwagi w danej publikacji, np. pewną jed-
nostkę chorobową lub objaw choroby, który zamierzał analizować; 2) następnie stwierdzał, że 
dana jednostka lub objaw były dostrzegane już przez jego poprzedników i omawiał ich poglądy 
na ten temat, wskazując na ich braki i niedoskonałości; 3) po ich omówieniu przechodził do 
własnych obserwacji klinicznych, na których podstawie wyprowadzał własne wnioski. Analiza 
historycznego standardu medycyny miała tu charakter podporządkowany bieżącej praktyce kli-
nicznej i przypominała dzisiejsze odniesienia autorów opracowań medycznych do stanu badań 
zawartego we wcześniejszym piśmiennictwie aniżeli ujęcie dawnych systemów wiedzy w sposób 
typowy dla praktyki historycznej, a więc jako samodzielnych problemów badawczych.

10 Por. B. Płonka-Syroka, Romantyzm w medycynie niemieckiej w świetle badań rodzimej 
historiografii z lat 1802–1945, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1998, 
t. 5, z. 2, s. 13–23; eadem, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s.16–23. 

11 Por. A. F. Hecker, Die Heilkunst auf ihren Wegen zur Gewissheit oder die Theorien, Sy-
steme und Heilmethoden der Aerzte seit Hippokrates bis auf unsere Zeiten, Wien 1802. Kolejne 
wydania tej pracy ukazały się w latach 1803, 1805, 1808, 1813 i 1820. 
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„oparty na spekulacji”, „nie oparty na racjonalnych podstawach”, przeciwstawia-
jąc im inne, które uznaje za zawierające elementy racjonalne i które okazały się 
zdolne wytyczyć przyszły kierunek rozwoju medycyny. Do wpływowych autorów 
omawianego nurtu należeli także Friedrich Ludwig Augustin12, R. H. Rohatsch13, 
Burkhard Eble14, Georg Friedrich Most15, Bernhard Hirschel16, Heinrich Rohlfs17 
oraz Heinrich Haeser18 .

Do podstawowych cech standardu niemieckiej szkoły eklektycznej w historio-
grafii medycyny należały: 1) położenie głównego nacisku na faktografię; 2) ogra-
niczenie zakresu historiografii medycyny do badań nad teoriami, systemami, dok-
trynami i ideami medycznymi, historią odkryć naukowych oraz szkół naukowych, 
tj. historią profesjonalnej wiedzy lekarskiej; 3) podmiotowe ujęcie procesów wie-
dzotwórczych, skutkujące położeniem dużego nacisku na badania biograficzne19; 
4) wiązanie postępu wiedzy medycznej z działalnością wybitnych jednostek, któ-
re dokonywały odkryć naukowych, potrafiły skutecznie zabiegać o ich akceptację 
w  środowisku naukowym, a  także prowadzić skuteczne działania organizacyjne 
związane z upowszechnianiem nowego standardu naukowego, które wprowadzały. 

Punktem odniesienia wyrażanych w piśmiennictwie omawianego nurtu ocen 
był główny nurt modernizacyjny europejskiej medycyny klinicznej, oparty na 
podstawach somatycznych20. Jest to określenie historyczne, wprowadzone do 
użytku w  2.  poł. XVIII w. przez jego zwolenników21. Lekarze somatycy przyj-
mowali, że: 1) świat naturalny składa się z istniejących realnie, samodzielnych 
obiektów o wyraziście zakreślonych granicach względem środowiska, w którym 
się znajdują; 2) istniejące obiekty posiadają realne cechy (Eigenschaften), których 

12 Por. F.  L. Augustin, Handbuch der allgemeinen medicinischen Therapie, Berlin 1806 
(2 wyd. Berlin 1825).

13 Por. R. H. Rohatsch, Compendiöse Geschichte der Medizin, Stuttgart 1839.
14 Por. B. Eble, Die Geschichte der Praktischen Arzneikunde (Systeme, Epidemien, Heilmit-

tel, Bäder) vom Jahre 1800–1825, Wien 1840.
15 Por. G.  F. Most, Ueber alte und neue medicinische Lehrsysteme in Allgemeinen und 

über Dr. J. L. Schönlein’s neuestes natürliches System der Medicin insbesondere . Ein historisch-
kritischer Versuch, Leipzig 1841. 

16 Por. B. Hirschel, Geschichte des Brownschen Systems und der Erregungstheorie, Dresden 
und Leipzig 1846.

17 Por. H. Rohlfs, Umrisse zur Kritik der neueren deutschen Medizin, München 1851.
18 Por. H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medizin, Jena 1853.
19 W standardzie biografistyki medycznej uprawianej zgodnie z założeniami nurtu eklek-

tycznego znalazły się w związku z tym obszerne omówienia życiorysów twórców omawianych 
koncepcji medycznych, informacje o ich edukacji akademickiej, przynależności do pewnej szko-
ły naukowej, informacje o autorytetach naukowych, które uznawali, o naukowych podróżach, 
najważniejszych publikacjach, aktywności organizacyjnej itp. Wśród informacji biograficznych 
znajdowały się także przekazy o  działalności opisywanych osób niezwiązanej bezpośrednio 
z medycyną, np. twórczości literackiej lub malarskiej, anegdoty z ich osobistego życia, informa-
cje o cechach osobistych, takich jak wygląd, charakter itp. 

20 Por. B. Płonka-Syroka, Program niemieckiej medycyny niematerialistycznej z lat 1797–1848 . 
„Somatycy” i „romantycy” – dwa nurty i dwie tradycje interpretacyjne, [w:] eadem, Medycyna 
niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 222–232.

21 Ibidem, s. 224.
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występowanie różni je między sobą; 3) obiekty składają się z materii, która wypeł-
nia formę będącą ich wzorcem idealnym. Ponieważ materia nie zawsze wypełnia 
formę w  sposób doskonały, stąd powstają zaburzenia i  niedoskonałości obser-
wowane w obiektach; 4) stanem naturalnym w świecie obiektów jest harmonia 
i równowaga. Wszelkie jej naruszenie wymaga zadziałania bodźca, oddziałującego 
na dany obiekt, w którym naruszenie równowagi ma nastąpić; 5) na obiekty dzia-
łają siły istniejące w otaczającym je środowisku. Siły te działają także wewnątrz 
obiektów; 6) każde naruszenie istniejącej równowagi pomiędzy obiektami a śro-
dowiskiem, pomiędzy obiektami wzajemnie względem siebie, a także wewnątrz 
obiektów, powinno być rozpatrywane w kategoriach zależności przyczynowych22 . 
W przedstawionym powyżej standardzie możemy dostrzec wpływy dwóch kon-
cepcji fizycznych, sformułowanych przez Arystotelesa i Newtona, z których dru-
ga uzyskała dominującą rolę w  medycynie klinicznej XIX stulecia, wypierając 
w pierwszych dekadach tego wieku pozostałości tej pierwszej23 

Filozoficzne i antropologiczne podstawy programu somatycznego można ująć 
następująco: 1) istnieje rozłączność podmiotu poznającego i przedmiotu badań; 
2)  podmiot poznający ma charakter osobowy i  indywidualny; 3) przyroda ma 
charakter bezosobowy, a jej działanie jest podporządkowane prawom fizycznym; 
4)  procedury weryfikacyjne wiedzy naukowej mają charakter osobowy – indy-
widualny podmiot poznający (lub zbiór tego rodzaju podmiotów) może weryfi-
kować teorie naukowe na podstawie własnych przekonań, uznawanych przezeń 
za racjonalne; 5) oparcie procedur weryfikacyjnych na logice dwuwartościowej 
(A i –A są wzajemnie sprzeczne i w żadnych warunkach nie mogą zostać uznane 
za tożsame)24 .

Powyżej przedstawiony standard racjonalności był podstawą i  punktem od-
niesienia narracji historycznej, a  także podstawą heurystyki umożliwiającej jej 
stworzenie. Wyznaczał kierunki badań historycznych uznawanych za racjonalne 
i wartościowe pod względem poznawczym oraz określał granice wiedzy, która mo-
gła być uznana za naukową. Standard interpretacyjny nurtu eklektycznego wy-
warł wpływ na ukształtowanie się modelu polskiej historiografii medycyny w XIX 
stuleciu25, który utrzymał się także w XX w. Odegrał także pewną rolę w kon-
struowaniu projektu antropologii wiedzy. W projekcie tym zostały przejęte jego 
podstawy antropologiczne i filozoficzne, przedstawione powyżej, a także uznanie 
za punkt odniesienia standardu teoretycznego głównego nurtu modernizacyjnego 
europejskiego przyrodoznawstwa – zgodnie z przekonaniami wyrażanymi przez 
autorów zdecydowanej większości analizowanych źródeł. W projekcie antropo-

22 Ibidem, s. 227.
23 Por. B. Płonka-Syroka, Odbicie standardu fizyki Newtonowskiej w świadomości lekarzy 

w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Pamiętnik Zjazdu Krajowego Polskiego To-
warzystwa Historycznego we Wrocławiu, 16–17 września 1999, Toruń 2001, s. 223–229.

24 Ibidem, s. 220.
25 Ibidem, s. 18. Por. też: B. Płonka-Syroka, Polscy lekarze – historycy nauk medycznych 

w XIX wieku i kulturowe aspekty ich poglądów, [w:] J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak 
(red.), Historia – mentalność – tożsamość . Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu 
polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku, Rzeszów 2008, s. 678–689.
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logii wiedzy jest zarazem zawarta krytyka ograniczonego zakresu zainteresowań 
historiografii medycyny uprawianej w standardzie eklektycznym, skupionego na 
tzw. wewnętrznej historii medycyny, tj. na dokumentowaniu profesjonalnej ak-
tywności lekarzy, do których ten rodzaj praktyki badawczej był głównie skierowa-
ny jako do podstawowej grupy odbiorców. Krytyczna jest także, z punktu widzenia 
antropologii wiedzy, ocena występującego w historiografii eklektycznej prezenty-
zmu i silnie zaznaczonego wartościowania analizowanych koncepcji naukowych, 
mimo iż ich geneza w kontekście analizowanej tu epoki jest dla współczesnego 
historyka zrozumiała. Występujące w omawianym nurcie historiografii medycy-
ny ujęcie jej przedmiotu korespondowało z tendencją do wyodrębnienia medycy-
ny z otaczającego ją kontekstu metafizycznego (tj. uwolnienia jej standardu spod 
wpływów religii, nieoznaczające jednakże aktywnej postawy ateistycznej, która 
w źródłach nie występowała). Lekarze związani z nurtem somatycznym zmierza-
li do wypracowania oryginalnych podstaw metodologicznych swojej dyscypliny, 
w tym filozofii medycyny, opartych na podstawie umiarkowanego sceptycyzmu 
filozoficznego, i w takiej perspektywie pragnęli przedstawiać także jej historię. 

Nurt romantyczny (1797–1848)26

Współcześnie z nurtem eklektycznym, rozwijającym się w całej Europie, powstał 
w Niemczech i  rozwinął swoje wpływy nurt w historiografii medycyny, zwany 
romantycznym, filozoficznym lub zaangażowanym27. Nazwa „romantyczny” zo-
stała mu nadana przez historyków medycyny, na zasadzie analogii do określenia 
głównego nurtu modernizacyjnego niemieckiej medycyny klinicznej 1. poł. XIX w. 
mianem „niemieckiej medycyny romantycznej”28. Opierał się na podstawach ro-
dzimej filozofii idealistycznej oraz metafizyce protestanckiej29. Zbudowany na 
tych podstawach oryginalny program reformy medycyny klinicznej, alternatywny 
wobec głównego nurtu modernizacyjnego europejskiego przyrodoznawstwa30, był 
uznawany przez przedstawicieli nurtu romantycznego w historiografii medycyny 
za najbardziej zaawansowany w ówczesnej Europie. Z  tej perspektywy oceniali 
oni negatywnie wszystkie założenia obecne w standardzie klinicznym pozosta-
łych krajów europejskich. Ponieważ niemiecka medycyna romantyczna nie była 

26 Poza niemiecką medycyną akademicką nurt ten w Europie nie występował.
27 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 23–25.
28 Pojęcie to wprowadziła do historiografii Richarda Huch, w pracy pt. Die Romantik, t. 2, 

Die Ausbreitung und Verfall der Romantik, Leipzig 1922, s. 267. Występowało ono w medycynie 
niemieckiej już wcześniej w pracach lekarzy z 2. poł. XIX w. i miało charakter nacechowany 
negatywnie, a nawet obelżywy, podkreślający irracjonalny charakter narzucanego środowisku 
akademickiemu przez władze standardu klinicznego, który uznawano za „poetycki”, a nie na-
ukowy.

29 Por. L. Miodoński, Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli przełomu roman-
tycznego, Wrocław 2001. 

30 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007.
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w innych krajach Europy w latach 1800–1850 akceptowana31, nurt romantyczny 
w  historiografii medycyny, opisujący jej dzieje z  powyższej perspektywy32, nie 
zdołał się w nich upowszechnić. Zanikł po 1848 r. także i w Niemczech, ze wzglę-
du na zmianę standardu ówczesnej medycyny klinicznej, który został dostosowa-
ny do głównego nurtu modernizacyjnego medycyny europejskiej.

Do przedstawicieli omawianego nurtu należeli m.in.: Johann Michael Leu-
poldt33, Heinrich Damerow34, Wilhelm Josef Anton Weber35, Mathias Joseph 
Bluff36, Ernst Anton Quitzmann37, Michael Benedikt Lessing38, Ludwig Hermann 
Friedländer39 oraz Emil Isensee40. W ujęciu klinicznym oceny historycznych teorii 
i doktryn medycznych przedstawiali w swoich pracach liczni autorzy – zwolenni-
cy nurtu romantycznego w niemieckiej medycynie klinicznej41, z których do naj-
bardziej wpływowych należeli Karl Friedrich Burdach42 i Carl Gustav Carus43 .

Ponieważ założenia teoretyczne programu romantycznego niemieckiej medy-
cyny klinicznej stały się podstawą jednego z wpływowych nurtów europejskiej 
historiografii medycyny XX stulecia – nurtu neoromantycznego, znalazły także 

31 Por. J. Brian, Supreme Fiction. Studies on the Work of Wiliam Blake, Thomas Carlyle, 
W. B. Yeats and D. H. Lawrence, Montreal 1974; B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu 
niematerialistycznego…, s. 163.

32 Por. B. Płonka-Syroka, Romantyzm w medycynie niemieckiej…, s. 29–33.
33 Por. J. M. Leupoldt, Allgemeine Geschichte der Heilkunde, Erlangen 1825.
34 Por. H. Damerow, Die Elemente der nächsten Zukunft der Medicin entwickelt aus der 

Vergangenheit und Gegenwart, Berlin 1929.
35 Por. W.J.A. Weber, Über Gegensatz, Wendepunkt und Ziel der heutigen Physiologie und 

Medizin zur Vermittlung der Extreme besonders der Allopathie und Homöopathie. Erster Teil: 
Entwicklungsgeschichte der Physiologie und Medizin, Stuttgart und Leipzig 1835.

36 Por. M. J. Bluff, Reform der Heilkunst, Lepzig 1837. 
37 Por. E. A. Quitzmann, Von den medizinischen Systeme und ihrer geschichtlichen Ent-

wicklung, München 1837; idem, Die Geschichte der Medizin in ihren gegenwärtigen Zustande, 
Karlsruhe 1843, t. 1–2.

38 Por. M. B. Lessing, Handbuch der Geschichte der Medizin, Berlin 1838. 
39 Por. L. H. Friedländer, Vorlesungen über die Geschichte der Heilkunde, Leipzig 1839.
40 Por. E. Isensee, Geschichte der Medizin, Chirurgie, Geburtshilfe, Staatsarzneikunde, 

Pharmazie und anderer Naturwissenschaften und ihrer Literatur, Berlin 1840–1845, t. 1–6.
41 Por. B. Płonka-Syroka, Wybrane problemy medyczne w  interpretacjach zwolenników 

programu „romantycznego”, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, 
s. 305–367. 

42 Por. K. F. Burdach, Propädeutik zum Studium der gesammten Heilkunst. Ein Leitfaden 
akademischen Vorlesungen von D[r].K. F. Burdach. Privatlehrer an der Universität zu Leipzig, 
Leipzig 1808; idem, Der Mensch nach verschidenen Seiten seiner Natur oder Anthropologie für 
das gebildete Publikum . Von Karl Friedrich Burdach, königlich preussischen Medicinalrathe und 
Professor zu Königsberg…, Stuttgart 1836. 

43 Por. C. G. Carus, Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung [1823], red. F. Arnold, Darm-
stadt br.; idem, Von den Forderungen der Zeit an Reform des Medicinalvesens . Dr. C. G. Carus, 
Königl . Leibarzt und Geheimen Med. Rathe, „Janus. Zeitschrift für Geschichte und Literatur 
der Medicin” 1847, t. 2, z. 1, s. 155–192. Sonderdruck. O poglądach Carusa por. L. Miodoński, 
Nieświadome i koncepcja chorób psychicznych Carla Gustava Carusa, [w:] B. Płonka-Syroka 
(red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dzie-
jów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 2003, s. 137–145.
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odbicie w programie archeologii wiedzy Michaela Foucaulta (opartej na podsta-
wach niemieckiego idealizmu filozoficznego), chciałabym je w tym miejscu sze-
rzej przedstawić. Tworzyły one bowiem zwartą strukturę pojęciową o charaktery-
stycznych cechach realności, niespotykanych w XIX w. poza niemiecką medycy-
ną, w XX w. inspirujących natomiast kolejne nurty europejskiej humanistyki.

Program romantyczny niemieckiej medycyny klinicznej miał z założenia cha-
rakter alternatywny wobec głównego nurtu modernizacyjnego europejskiego przy-
rodoznawstwa i  opierał się na krytyce jego założeń44. Romantycy krytykowali 
przede wszystkim podstawowe założenie programu medycyny somatycznej, dążące 
do profesjonalizacji jej standardu poprzez eliminację ze struktury pojęciowej me-
dycyny elementów metafizycznych i filozoficznych. Romantycy uznali to założenie 
za absurdalne, ponieważ medycyna była w ich ujęciu nauką o człowieku, a nie wy-
łącznie o jego ciele (co zakładał program somatyczny). Ich zdaniem, medycyna, aby 
mogła być uznana za naukową, powinna opierać się na właściwej podstawie meta-
fizycznej, filozoficznej i antropologicznej, a czerpane z tych dziedzin treści powinny 
być uważane za integralne elementy jej profesjonalnego standardu45 .

Drugą płaszczyzną krytyki programu somatycznego przeprowadzanej przez 
romantyków stała się indywidualistyczna koncepcja poznania, zbudowana na 
akceptacji samodzielności poznawczej indywidualnych osobowych podmiotów 
poznających, oparciu tworzonej przez nie wiedzy na podstawach empirycznych 
i indukcji oraz określenie procedur weryfikacyjnych nowo tworzonej wiedzy me-
dycznej w kategoriach osobowych. Wszystkie te założenia zostały przez roman-
tyków odrzucone jako nieprowadzące, ich zdaniem, do naukowych rezultatów. 
Przyznanie indywidualnym osobowym podmiotom poznającym mocy sprawczej 
w tworzeniu konwencji poznawczych, z których jedne – także na mocy podmioto-
wych wyborów dokonywanych przez społeczność naukową – mają zyskiwać akcep-
tację środowiska naukowego, natomiast inne nie – zostało przez romantyków me-
dycznych odrzucone ze wzgledu na to, że prowadzić musi, ich zdaniem, medycynę 
akademicką do nieuchronnego subiektywizmu, co odbiera jej naukowy charakter46 . 

Trzecią płaszczyzną krytyki programu somatycznego wyrażanej przez roman-
tyków były przyjmowane przez przedstawicieli głównego nurtu reformy europej-

44 Por. B. Płonka-Syroka, Krytyka „programu somatycznego”, [w:] eadem, Medycyna nie-
miecka nurtu niematerialistycznego…, s. 232–234.

45 Odbiciem tego założenia w metodologii historiografii romantycznej i neoromantycznej 
jest uznanie za konieczne w tworzonych syntezach dziejów medycyny uwzględniania nie tylko 
teorii i doktryn medycznych, lecz także elementów tworzących ich kontekst zewnętrzny – me-
tafizycznych, filozoficznych i  antropologicznych podstaw wiedzy medycznej, wpisanych inte-
gralnie w ich strukturę. 

46 Podstawą tej oceny jest epistemologia związana z wyznaniem luterańskim, przypisująca 
indywidualnym osobowym podmiotom poznającym jedynie rolę bierną w procesie poznawczym 
(szerzej na ten temat por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistyczne-
go…, s. 197–199 i in.). Odbiciem tego założenia w historiografii romantycznej i neoromantycz-
nej jest teza o ustanawianiu sytuacji problemowej medycyny, jak również standardu jej treści 
przez czynniki o charakterze nieosobowym i ponadpodmiotowym, w którym to procesie uczeni 
jedynie uczestniczą, nie są jednakże jego aktywnymi animatorami. 
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skiej medycyny klinicznej filozoficzne podstawy wiedzy medycznej, tj. umiarko-
wany filozoficzny sceptycyzm. Zdaniem romantyków przyjęcie tego rodzaju pod-
staw musiało prowadzić do braku stabilności teoretycznej i spójności teoretycznej 
wiedzy medycznej. Przeciwstawili temu koncepcję medycyny opartej na dedukcji 
z  uznawanych za pewne założeń, złożoną z  wewnętrznie spójnych i  zgodnych 
z podstawą metafizyczną założeń uwzględniających przede wszystkim duchowe, 
a  dopiero potem cielesne aspekty ludzkiej podmiotowości47. Ową teoretyczną 
pewność romantycy medyczni opierali na koncepcji tzw. wiedzy bezpośredniej, 
uzyskiwanej przez osobowe podmioty poznające od pojmowanego w kategoriach 
antropomorficznych Absolutu, a nie wytwarzanej przez nie samodzielnie. Wiedzę 
wytwarzaną przez osobowe podmioty poznające romantycy uważali za obarczoną 
błędem48 . 

Filozoficzne i antropologiczne podstawy programu romantycznego niemieckiej 
medycyny klinicznej można przedstawić następująco: 1) nie istnieje rozłączność 
podmiotu poznającego i przedmiotu jego badań, ale jedność i identyczność pod-
miotu poznającego i przedmiotu jego badań; 2) podmiot poznający ma charakter 
ponadosobowy; 3) przyroda ma charakter quasiosobowy i jej działania nie można 
opisywać wyłącznie za pomocą praw fizyki; 4) procedury weryfikacyjne wiedzy 
naukowej mają charakter ponadosobowy – indywidualny podmiot osobowy (lub 
ich zbiór) nie może weryfikować teorii uznawanej za prawdziwą przez autorytety, 
na podstawie wiedzy bezpośredniej, do której dostęp uzyskały; 5) oparcie logiki na 
zasadzie dialektycznego związku przeciwieństw49 .

Metafizyczne podstawy programu romantycznego przedstawiały się następu-
jąco: 1) świat jest stwarzany przez Boga w nieustającym akcie kreacji. Idee po-
wstałe w umyśle Bożym znajdują w świecie swoje odbicie w drodze emanacji50; 
2) świat ma charakter idealny, jest trwałą strukturą esencjalnie pojmowanych 

47 Odbiciem tego założenia w historiografii romantycznej i neoromantycznej jest zdecydo-
wana krytyka teorii i doktryn medycznych budowanych na podstawie doświadczenia, korzysta-
jących z metody indukcyjnej, ograniczających swój zakres do elementów somatycznych, opiera-
jących swój standard na anatomii i lokalizacji procesu chorobowego ujmowanego w kategoriach 
materialnych. Pozytywnemu wartościowaniu podlegają natomiast teorie i doktryny oparte na 
przesłankach niematerialistycznych i  koncepcji rozwoju (Entwicklung) o  rodowodzie wypro-
wadzanym z filozofii neoplatonizmu, który dokonuje się na mocy z góry ustanowionego planu 
(teoria emanacji Absolutu, szerzej na ten temat por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka 
nurtu niematerialistycznego…, s. 103, 203–207). 

48 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 208–221. 
Odbiciem tego założenia w historiografii romantycznej i neoromantycznej jest pozytywna ewa-
luacja doktryn opartych na podstawach różnych odmian filozofii idealistycznej i na dedukcji 
z apriorycznych założeń.

49 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 220.
50 W  programie somatycznym występowało ujęcie odmienne – oparte na przekonaniu 

o  stworzeniu świata jako dokonanym w przeszłości. Świat postrzegano w związku z  tym ja-
ko istniejący samodzielnie i  niewymagający nieustannego podtrzymywania ze strony Boga. 
 Określało to podstawy świeckiego charakteru tego programu – lekarz–somatyk zwracał się 
w procesie poznawczym w stronę ludzkiego ciała, funkcjonującego samodzielnie, poszukując 
różnych możliwości wyjaśnienia mechanizmów tego funkcjonowania w kategoriach naturali-
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idei51; 3) wszelkie obserwowane w świecie zależności i związki wynikają z relacji 
pomiędzy ideami52 .

Z  wyżej opisanych podstaw metafizycznych wyprowadzano fizyczny obraz 
świata, który niemieccy romantycy medyczni uznawali za naturalny: 1) świat 
jest Całością, żywym organizmem (Lebendige Ganze) i nie można go sprowadzić 
jedynie do zbioru konstytuujących go elementów; 2) świat składa się z obiek-
tywnie istniejących idei, które stanowią powtarzające się na poszczególnych po-
ziomach bytu trwałe wzorce; 3)świat nie jest złożony z trwałych materialnych 
obiektów o  wyraźnie wyodrębnionych granicach, ponieważ materia jako taka 
nie ist nieje; 4)  obserwowane w  świecie zróżnicowanie jest następstwem zróż-
nicowania tworzących go idei; 5) w świecie możemy obserwować jedynie prze-
jawy (Erschei nungen) obiektywnych idei, a nie cechy (Eigenschaften) obiektyw-
nie istniejących obiektów; 6) odwzorowanie idei nie zawsze występuje w sposób 
doskonały, toteż zdarzać się mogą pewne zaburzenia i  niedoskonałości w  ob-
serwowanych ich przejawach. Na tej podstawie nie można jednak wnioskować 
o niedoskonałości samych idei; 7) stanem naturalnym jest w świecie płynność 
i nierównowaga oraz nieustający proces przemian. Ustanie przemian i pojawie-
nie się równowagi oznacza śmierć danego układu; 8) w świecie przyrody realnie 
istnieją niematerialne siły, należące do idealnej struktury tego świata; 9) nie-
ustający proces przemian zachodzący w  świecie powinien być rozpatrywany 
w kategoriach zależności celowych; 10) w świecie przejawia się hierarchia stwo-
rzeń o wzrastającym stopniu doskonałości, których najwyższym stopniem jest 
człowiek (mikrokosmos), będący odwzorowaniem idei wyjściowej – idei wszech-
świata (makrokosmosu)53 .

Przedstawione powyżej universum tworzyło podstawy oficjalnej doktryny nie-
mieckiej medycyny akademickiej w latach 1797–1848. Konsekwencje medyczne, 
jakie wynikały z uznania owej koncepcji za realistyczną, ukażę na wybranych przy-
kładach w drugiej i  trzeciej części niniejszej książki. Obecnie chciałabym wska-
zać na konsekwencje występujące w dziedzinie historiografii medycyny. Pierwsza 
z nich przejawiała się w dziedzinie epistemologii. Historycy medycyny prowadzący 

stycznych, a nie metafizycznych, odwołując się jedynie do praw przyrody oraz standardu wiedzy 
naukowej na jej temat. 

51 W  programie somatycznym świat był pojmowany jako potencjalnie zmienny w  cza-
sie, a zaistnienie zmiany mogło być rozpatrywane zarówno w ujęciu celowościowym (do ok. 
1830 r.), jak i przyczynowym (po 1830 r. to ujęcie stało się dominujące). Ujęcie przyczynowe 
uwzględniało jako przyczynę zmiany (w tym np. choroby, starzenia się itp.) wyłącznie czynniki 
naturalistyczne, poddające się badaniom fizykalnym. 

52 W programie somatycznym wszelkie obserwowane zależności i związki wynikają z relacji 
między elementami naturalnymi o materialnej strukturze. Analizując te zależności i związki, 
należy zwracać się ku konkretnym materialnym obiektom, poddając je badaniom empirycznym 
i wyprowadzając z nich wnioski, a nie za pomocą dedukcji poszukiwać ich odniesień do będą-
cych ich podstawą idei. 

53 Szerszą charakterystykę programu romantycznego przedstawiam w książkach Medycy-
na niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 234–241 oraz Niemiecka medycyna roman-
tyczna…, s. 26–27, w tym także w rozdziale pt. Schelling i medycyna, ibidem, s. 217–230. 
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swoje analizy z punktu widzenia romantycznego standardu medycyny klinicznej 
uznawali, że poznanie naukowe w historiografii może mieć charakter absolutny, 
o ile będzie oparte na racjonalnej dedukcji skierowanej w stronę obiektywnie ist-
niejących idei, a nie ich przejawów w świecie zjawisk. Ten charakter poznania spra-
wia, że rozpoznana w sposób dedukcyjny prawda będzie obowiązywać w każdych 
warunkach, niezależnie od historycznej zmienności zjawisk oraz wpływów, wy-
wieranych na ich przebieg przez czynniki zewnętrzne. Cechą poznania naukowego 
są więc, w prezentowanym ujęciu, obiektywizm oraz stałość oparta na pewności, 
a nie zmienność, uwzględniająca historycznie zmienne racje wyrażane przez in-
dywidualne osobowe podmioty poznające. W przypadku konieczności dokonania 
wyboru między dwoma stanowiskami historyk powinien wybrać stanowisko lepiej 
uzasadnione teoretycznie, m.in. za pomocą racji dostatecznej (Leibnitz), a nie le-
piej uzasadnione przez doświadczenie (ponieważ dotyka ono tylko przejawów idei, 
a nie ich samych).

Powyżej zakreślona perspektywa poznawcza została poddana zasadniczej kry-
tyce przez lekarzy niemieckich, którzy objęli w 1849 r. stanowiska na tamtejszych 
uniwersytetach, z których romantyczny standard kliniczny został usunięty przez 
władze drogą administracyjną, ponieważ okazał się nieskuteczny. Krytykowana 
była przez wielu z nich już wcześniej, w tym szczególnie w latach 1831–1848, 
ale została utrzymana na uniwersytetach dzięki jej aktywnemu wspieraniu przez 
władze państwowe. Po I  wojnie światowej standard ten został rewitalizowany 
przez szkołę neoromantyczną, a konsekwencje interpretacyjne, które z tego wyni-
kały, przedstawię w dalszej części niniejszego rozdziału. 

Standard niemieckiej historiografii romantycznej jest oceniany krytycznie 
z punktu widzenia filozofii nauki zorientowanej antropocentrycznie, jak i projek-
tu antropologii wiedzy. Wysuwane pod jego adresem zarzuty krytyczne od 1. poło-
wy XIX w. pozostają stałe i dotyczą tych samych elementów, wskazywanych dwie-
ście lat temu przez autorów związanych z nurtem somatycznym, później przez 
pozytywistów, a w XX w. przez zwolenników nurtów kulturalistycznych w histo-
riografii medycyny. Przyjrzyjmy się obecnie założeniom alternatywnego wobec nie-
go programu pozytywistycznego w historiografii medycyny, osadzając jego genezę 
w kontekście przemian w dziewiętnastowiecznej medycynie klinicznej. 

Nurt pozytywistyczny (1850–1918)

W standardzie nauk przyrodniczych połowy XIX w., w tym w standardzie akade-
mickiej medycyny, pojawiła się wyrazista świadomość zmiany, jaka dokonała się 
w ciągu ostatniego półwiecza w stanie wiedzy, której przypisywano cechy wiedzy 
racjonalnej. O ile jeszcze ok. 1800 r. większość hipotez testowanych przez środo-
wiska kliniczne w trakcie kształtowania nowego standardu medycyny stanowiły 
koncepcje o starożytnym rodowodzie, z których niektóre w sposób nieprzerwany 
uznawano za racjonalne od czasów Hipokratesa i Galena, natomiast inne, sfor-
mułowane w  tym samym czasie, wydobywano z  zapomnienia i usiłowano ich 
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zasadność udowodnić (jak np. hipotezę contagium)54, o tyle ok. 1850 r. w sposób 
wyrazisty kształtowały się w europejskiej medycynie klinicznej podstawy nowej 
sytuacji problemowej, określającej kierunki badań naukowych oraz podstawy ich 
metodologii. Z fazy doświadczalnej medycyna kliniczna wkroczyła wówczas w fa-
zę eksperymentalną.

Z tej perspektywy zaczęto ponowne dokonywanie ocen wytworzonych przed 
XIX stuleciem i w  jego pierwszej połowie teorii i doktryn medycznych, nawią-
zując do ogólnej koncepcji historiografii medycyny wypracowanej przez przed-
stawicieli nurtu eklektycznego (dorobek historiografii romantycznej ignorowano, 
jako irracjonalny). Od historyków medycyny związanych z nurtem eklektycznym 
przejęto założenie, iż problematyka badawcza historiografii medycyny powinna 
ograniczać się do historii profesjonalnego dyskursu medycznego, tj. przedstawie-
nia teorii i doktryn medycznych oraz biografii ich twórców. Głównym celem hi-
storiografii było udzielenie odpowiedzi na pytanie: kiedy i w jaki sposób w epoce, 
której obowiązujący standard racjonalności jawi się współczesnym lekarzom jako 
nienaukowy i  irracjonalny, zrodziły się zaczątki koncepcji naukowych obecnie 
akceptowanych. Historiografia medycyny miała mieć nadal cel propedeutyczny, 
kształtować profesjonalną świadomość lekarzy jako grupy zawodowej, a  także 
podstawy jej etosu. W związku z postępami wiedzy medycznej historia medycyny 
utraciła w 2. poł. swój cel praktyczny – przestała być źródłem hipotez możliwych 
do ponownego podjęcia i przetestowania.

Standard medycyny klinicznej ukształtowany w 2. połowie XIX w., wraz z jej 
wkroczeniem w fazę eksperymentalną, a następnie wraz z powszechnym przyję-
ciem standardu bakteriologii, doprowadził do ukształtowania się wśród lekarzy 
zajmujących się problematyką historii medycyny nowej formy świadomości, któ-
rej cechą było coraz bardziej wyraziste uświadomienie sobie historycznej zmien-
ności wiedzy medycznej. Należało w związku z tym dokonać weryfikacji opisy-
wanych przez autorów związanych z nurtem eklektycznym (którego podstawowe 
założenia ogólne akceptowano) teorii i doktryn medycznych, z których większość 
w  takim kształcie, w  jakim niegdyś występowały, nie mogła utrzymać statusu 
koncepcji naukowych (z punktu widzenia standardu wiedzy medycznej 2. połowy 
XIX  w.). W  nowym standardzie historiografii medycyny pojawiła się więc ko-
nieczność wyrazistego zdefiniowania tego, jakie koncepcje mogą być uznawane za 
naukowe oraz sprecyzowania kryteriów tego rodzaju oceny55 .

Pozytywistyczna perspektywa interpretacyjna wydawała się szczególnie do-
godna dla celów dydaktycznych. Stwarzała bowiem możliwość ukazania dziejów 
nauki jako historycznego procesu o charakterze kumulatywnym i obiektywnym. 
Kładła nacisk na opis przełomowych odkryć i ich interpretacji, pozwalając stwo-

54 Koncepcję przenoszenia chorób epidemicznych z człowieka na człowieka przez kontakt, 
za pośrednictwem niewidzialnego czynnika biologicznego contagium sformułowano już w cza-
sach starożytnych. Udało się ją udowodnić dopiero w 2. poł. XIX w. Piszę o tym szerzej w części 
drugiej niniejszej książki. Do tego czasu środowisko medyczne uznawało ją za błędną.

55 Por. B. Płonka-Syroka, Nurt pozytywistyczny, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu 
niematerialistycznego…, s. 25–30.
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rzyć panoramę dziejów nauki ukazaną jako wynik procesów wiedzotwórczych 
o  charakterze podmiotowym, w  których uczeni, ujmowani jako samodzielni 
twórcy hipotez naukowych, uwalniali się stopniowo od wpływu czynników spo-
łeczno-kulturowych, religijnych, filozoficznych i społecznych. O ile wątki takie 
w badaniach nad historią medycyny odnajdywano, traktowano je jako wymaga-
jące eliminacji z poświęconych tej dziedzinie nauki rekonstrukcji historycznych 
i uważano ową eliminację za możliwą. Stworzono idealny model poznania nauko-
wego, odbiegający od rzeczywistej praktyki naukowej dawnych epok, w którym 
skoncentrowano się na poszukiwaniu elementów racjonalnych poprzez dekon-
strukcję całościowo ujmowanych systemów wiedzy. 

Do przedstawicieli niemieckiej historiografii medycyny nurtu pozytywistycz-
nego należeli Rudolf Virchow56, Carl August Wunderlich57, Hermann Baas58, Ju-
lius Petersen59, August Hirsch60 i Julius Pagel61 . 

Nurt historiografii medycyny nawiązujący do inspiracji pozytywistycznej już 
po dwóch dekadach od czasów swojego powstania zaczął wywoływać oceny kry-
tyczne62, jednakże na powstanie poważniejszych syntez, opartych na wyraźnie 
sprecyzowanych antypozytywistycznych założeniach przyszło poczekać jeszcze 
jedno pokolenie63 . Krytyka ta wypływała zarówno z dalszego postępu nauk przy-
rodniczych, jak i pojawienia się w naukach humanistycznych nowych tendencji 
metodologicznych64. Opublikowanie w 1905 r. przez Alberta Einsteina szczegól-
nej teorii względności65 i jej rozwinięcie w 1916 r. w postaci ogólnej teorii względ-

56 Por. R. Virchow, Gedächtnisrede auf Johann Lucas Schönlein, Berlin 1865. Por. też: B. N. 
Leong, Eine medizinisch-historische Analyse der gesundgeitspolitischen Bemühungen von 
R. Virchow, Hamburg 1990.

57 Por. C. A. Wunderlich, Geschichte der Medizin, Stuttgart 1858.
58 Por. H. Baas, Grundriss der Geschichte der Medizin und des heilenden Standes, Stuttgart 

1876.
59 Por. J. Petersen, Hauptmomente in der geschichtlichen Entwicklung der medizinischen 

Therapie, Kopenhagen 1877.
60 Por. A. Hirsch, Geschichte der medizinischen Wissenschaften in Deutschland, München 

und Leipzig 1893.
61 Por. J. Pagel, Einführung in die Geschichte der Medizin. Fünfundzwanzig akademische 

Vorlesungen, Berlin 1898. 
62 Por. B. Płonka-Syroka, Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii medy-

cyny w XX stuleciu, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, 
s. 5–10. 

63 Por. B. Płonka-Syroka, Społeczno-kulturowy kontekst historii medycyny – przegląd kon-
cepcji i propozycje badawcze, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, 
t. 2, z. 1, s. 5–22; eadem, Problem przemian w medycynie europejskiej XVI–XIX wieku w świe-
tle wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki, „Medycyna Nowożytna. Studia 
nad Historią Medycyny” 1997, t. 4, z. 1–2, s. 5–38. 

64 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna w perspektywie badań kul-
turowych nad historią nauk przyrodniczych, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy 
świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 12, Wrocław 2012, s. 107–120.

65 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względ-
ności Alberta Einsteina (1905–2005). Antropologia wiedzy, t. 2, Wrocław – Warszawa 2006. 
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ności doprowadziło fizyków do przekonania, iż standard fizyki newtonowskiej 
(uznawany wcześniej za opisujący świat w sposób realistyczny) jest tego samego 
rodzaju konstrukcją teoretyczną, jak koncepcja perypatetycka, na gruzach której 
został niegdyś zbudowany66. Trudno więc było podtrzymać dezyderat, aby wła-
śnie do tego standardu fizyki odnosić podstawy metodologiczne innych dziedzin 
nauki, w tym nauk humanistycznych. Dodatkowymi impulsami wewnątrznau-
kowymi związanymi ze standardem nauk fizycznych, stymulującymi erozję po-
zytywistycznego scjentyzmu, było sformułowanie przez Wernera Heisenberga 
w 1926 r. zasady nieoznaczoności oraz wykazanie przez Kurta Gödla, że stwo-
rzenie zamkniętego systemu wiedzy pewnej, w którym wszystkie elementy dadzą 
się zinterpretować za pomocą jednej teorii bazowej, jest niemożliwe67. Uwalnia-
jąc się dzięki temu od przymusów interpretacyjnych wynikających z fizykalizmu 
pozytywistycznej doktryny, niektórzy badacze zaczęli postrzegać jej ograniczenia 
i  stwierdzali, że pozytywistyczne interpretacje były narzucane źródłom, a  nie 
z nich wyprowadzane. Krytyce został poddany przede wszystkim pozytywistycz-
ny model kumulatywnego przyrostu wiedzy, podział dziejów nauki na trzy epoki: 
metafizyczną, filozoficzną i naukową, oraz oddzielenie tak zwanej nauki czystej 
od jej kulturowego kontekstu.

Pojawiły się także odmienne od inspirowanych przez pozytywizm propozycje de-
finiowania przedmiotu badań historiografii nauk przyrodniczych. O ile dla pozytywi-
stów podmiotem tym był człowiek, żyjący w jednej z epok historycznych, których na-
stępstwo było warunkowane przez obiektywny wzrost w każdej z nich zakresu ludz-
kiej indywidualnej wolności, o tyle dla ich ideowych przeciwników tworzących swe 
syntezy dziejów nauk przyrodniczych inspirowane filozofią Hegla lub którymś z nur-
tów protestanckiej tradycji religijnej podmiotem tym stała się historia, a dokładniej 
poszczególne epoki w dziejach ludzkości pojmowane na sposób antropomorficzny. 
W tym ujęciu poszczególne epoki w dziejach ludzkiej kultury miały swe zalążki, ro-
dziły się, dojrzewały, rozszerzały swe granice, wysycały pole swoich wpływów, docho-
dząc prawie do stadium, które może być określane jako homogeniczne, by po okresie 
apogeum rozwoju rozpocząć proces nieuchronnej inwolucji, zakończony całkowitą 
utratą granic oraz wszelkich wpływów. Tego rodzaju metafora, antropomorficzna i or-
ganiczna zarazem, skłaniała posługujących się nią historyków nauk przyrodniczych 
do formułowania pewnych charakterystycznych pytań. Sformułowano więc pytania 
dotyczące charakteru cezur wydzielających daną epokę z ogólnego procesu historycz-
nego. O cezury te zażarcie się spierano, poszukując granic uważanych przez repre-
zentujących tę orientację badaczy za obiektywne. Pytano, jak dana epoka w dziejach 
 nauk przyrodniczych oddziaływała na świadomość (i podświadomość) żyjących w niej 
ludzi, czy we wszystkich krajach europejskich zaczęła się w tym samym czasie, czy 
przebiegała w nich z tym samym natężeniem, czy powstające w różnych krajach dzie-
ła naukowe i artystyczne w podobnym stopniu odzwierciedlały i realizowały w prak-

66 Por. Hadryś, Trzy mechaniki . Od Arystotelesa do Einsteina, „Studia Filozoficzne” 1988, 
nr 8, s. 3–10.

67 Por. B. Płonka-Syroka . Społeczno-kulturowy model nauki i nowe metody jego analizy, 
„Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4. s. 509–524. 
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tyce ten sam kanon ideowy i oparte były na pewnym kanonie estetycznym. Pytania 
te nadawały rekonstrukcjom historycznym powstałym w odpowiedzi na nie charak-
terystyczne oblicze. Przyjmując indywidualistyczną perspektywę postrzegania dzie-
jów nauki i tworząc na jej podstawie historyczne rekonstrukcje, pytano by bowiem, 
dlaczego w  tej samej epoce w wielu krajach europejskich naprzód przedstawiciele 
intelektualnej elity stworzyli, a potem szersze kręgi społeczne zaakceptowały pewien 
kanon ideowy i estetyczny, co uwarunkowało ten proces, tj. jakie czynniki wywarły 
wpływ na dokonywane przez ludzi wybory, a także, co spowodowało, że kanon ten 
przestał się cieszyć popularnością społeczną. Pytania te uwypuklałyby podmiotowy 
charakter ludzkiej wiedzy.

Powyżej zakreślone uwarunkowania skłoniły część historyków nauk przyrod-
niczych nie tylko do krytyki pozytywistycznego programu w jego aspektach teore-
tycznych, lecz także do podjęcia w praktyce prób budowy programów naukowych 
o charakterze wobec pozytywizmu alternatywnym. Kilka z nich, które wywarły 
wpływ na kształtowanie się projektu antropologii wiedzy, przedstawię poniżej. 
Ich wspólną cechą było nowe sformułowanie celu uprawiania historiografii nauk 
przyrodniczych, którym stało się dążenie do rekonstrukcji dawnej wiedzy w jej hi-
storycznym kształcie. Pojawiło się także powszechnie podzielane przez krytyków 
orientacji pozytywistycznej przekonanie o  niemożliwości wydzielenia tak zwa-
nej nauki czystej z ogólnego kontekstu kulturowego, w którym powstała. Pojawił 
się problem określenia relacji wątków kulturowych do wewnętrznego standardu 
wiedzy naukowej, problem wzajemnego stosunku nauki i religii, problem autory-
tetów w nauce, problem zewnątrznaukowych uwarunkowań przemian w nauce, 
problem zmienności standardu nauki oraz zmienności granic tego, co za nauko-
we niegdyś uważano. Zainicjowane przez te pytania dyskusje przyczyniły się do 
rozwoju teoretycznej refleksji w obrębie historiografii nauk przyrodniczych, po-
wstającej w pierwszej połowie XX w.

Nurt neoeklektyczny (1900 – ok. 1950)

Pierwszym z  nurtów o  charakterze krytycznym wobec pozytywizmu, jednakże 
stosunkowo jeszcze blisko z nim związanym, był nurt neoeklektyczny, zainicjo-
wany przez historyka nauki dysponującego olbrzymią erudycją i  zmierzającego 
do stworzenia na tej podstawie nowej syntezy dziejów przyrodoznawstwa. Hi-
storykiem tym był George Sarton68. Był z pochodzenia Belgiem i tam ukończył 

68 Por. G. Sarton, Introduction to the History of Science, t. 1 – From Homer to Omar Khayy-
am; t. 2 – From Rabbi Ben Ezra to Roger Bacon; t. 3 – Science and learning in the fourteenth-cen-
tury, Baltimore 1927–1948; idem, A History of Science. Ancient science through the Golden Age 
of Grece, Cambridge (Mass.) 1952; idem, History of Science. Hellenistic science and culture in the 
last three centuries, Cambridge (Mass.) 1959; idem, The History of science and the new huma-
nism, Bloomington (Indiana) 1962; idem, The Study of the History of Science (wyd. niemieckie: 
Das Studium der Geschichte der Naturwissenschaften), Frankfurt am Main 1965.
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w 1906  r. studia na Wydziale Chemii Uniwersytetu w Ghent. W 1911 r. uzy-
skał doktorat z matematyki na tej samej uczelni. Ze względu na angielskie po-
chodzenie żony zdecydował się po wybuchu I wojny światowej na emigrację do 
Anglii, a  później do USA (1915  r.), gdzie podjął pracę w  Fundacji Carnegiego 
(1916–1918), a następnie wykładowcy (od 1920 r.) i profesora historii nauki na 
Uniwersytecie Harvarda, z którym był związany do 1951 r.69

Sarton przeniósł do historiografii nauk przyrodniczych europejski model prakty-
ki historiograficznej charakterystyczny dla historiografii powszechnej, którego cechą 
było podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych i  ich rozpatrywanie zgodne ze 
strzałką czasu, pozwalające na ukazanie wewnętrznej treści nauki jako systemu za-
korzenionego w ogólnym kontekście historii i kultury. Dzięki ogromnej pracowito-
ści, a także z powodu tego, iż jego zainteresowania wykraczały poza naukoznawstwo 
teoretyczne, zdołał ten rodzaj praktyki historiograficznej upowszechnić w  postaci 
syntez podejmujących analizy konkretnych problemów naukowych. Jego głównym 
zamierzeniem badawczym było stworzenie cyklu monografii ujmujących dzieje świa-
towego przyrodoznawstwa w porządku chronologicznym i z uwzględnieniem wkładu 
wybranych kultur pozaeuropejskich. Cykl ten zdołał doprowadzić od czasów staro-
żytnych do XIV w. Był autorem 15 książek i ponad 300 artykułów naukowych, w któ-
rych upowszechniał własne założenia metodologiczne w postaci ich praktycznych 
zastosowań w analizie interesujących go problemów naukowych.

Przekroczenie ograniczeń typowych dla syntez historycznych inspirowanych 
przez pozytywizm (związanych z propedeutyczno-dydaktycznym na ogół celem 
ich powstania) przejawiało się w pracach George’a Sartona w odmiennym for-
mułowaniu przez niego celu uprawiania historiografii nauki oraz wyborze od-
miennych metod analizy źródeł. Sarton zarzucił typową dla historiografii pozyty-
wistycznej prezentystyczną perspektywę i przyjął ujęcie historyczno-genetyczne. 
Zmierzał do rekonstrukcji nauki w takim kształcie, jaki przybierała w badanej 
przez niego epoce, co było ówcześnie ujęciem nowatorskim. Działalność nauko-
wa Sartona w amerykańskim środowisku akademickim została doceniona przez 
wielu współczesnych mu historyków nauki, którzy podobnie jak profesor historii 
nauki na Uniwersytecie Harvarda uważali za konieczne przeniesienie do historio-
grafii nauk przyrodniczych rozwiniętego standardu metodologicznego ówczesnej 
historiografii powszechnej i badanie koncepcji naukowych w szerszym kontekście 
społecznym i historycznym, w tym prof. Roberta Mertona (zainteresowanego ba-
daniem relacji nauk przyrodniczych i religii), oraz przedstawicieli następnego po-
kolenia – jak prof. Eugene Garfield i wielu innych. Standard amerykańskiej szkoły 
neoeklektycznej stworzył korzystne przesłanki dla pomyślnej recepcji w latach 30. 
w USA praktyki intepretacyjnej nurtu Sozialgeschichte der Medizin, która była 
upowszechniana w tym kraju przez emigrantów z Niemiec, w tym głównie przez 
prof. Henry’ego Ernsta Sigerista w Baltimore, do 1933 r. związanego z Instytutem 
Historii Medycyny Uniwersytetu w Lipsku. Typ praktyki interpretacyjnej zapro-

69 Por. E. Garfield, George Sarton: The Father of the History of Science, „Essays of an Infor-
mation Scientist” 1985, t. 8, s. 241–247; C. D. Hellman, George Sarton, historian of science 
and new humanist, „Science” 1958, nr 128, s. 641–644.
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ponowany przez Georga Sartona tworzył także korzystne podłoże dla późniejszej 
recepcji w  amerykańskiej historiografii nauki koncepcji metodologicznej Tho-
masa Samuela Kuhna. Podobnie jak wcześniej Sarton, Kuhn zmierzał bowiem 
w latach 60. XX w. do oparcia metodologii historii nauk przyrodniczych na pod-
stawach metodologii nauk historycznych, a nie na spekulatywnych i apriorycz-
nych koncepcjach teoretycznych wyprowadzanych z idealistycznej filozofii nauki, 
w których ujęciu historia nauki była dyscypliną podporządkowaną filozofii, a nie 
pełnoprawną dziedziną w obrębie historii powszechnej, wyodrębnioną ze względu 
na swój przedmiot badań. 

W historiografii nauk przyrodniczych od początku XX w. uprawianej w Europie, 
w tym także historiografii medycyny, koncepcja oparcia metodologii na podstawach 
nauk historycznych i wpisania dziejów nauki w szerszy kontekst społeczno-kultu-
rowy zaczęła się cieszyć wzrastającą popularnością. Ze szczególnym zainteresowa-
niem odniosło się do niej środowisko niemieckich i francuskich historyków nauki, 
którzy widzieli w tym postulacie nawiązanie do swojej rodzimej tradycji historio-
graficznej o ukierunkowaniu antypozytywistycznym, którą postrzegali jako ograni-
czającą zakres możliwych do podjęcia badań i schematyczną w warstwie interpre-
tacyjnej. Prezentowany tu program spotkał się ze stosunkowo szeroką recepcją, był 
bowiem kontynuacją podstawowych założeń nurtu eklektycznego w historiografii 
medycyny, ukształtowanego w 1. połowie XIX w., którego założenia w ciągu stulecia 
jego oddziaływania na praktykę interpretacyjną historyków medycyny zdołały się 
szeroko spopularyzować. Historiografia medycyny nurtu neoeklektycznego nie sta-
wiała przed sobą ambitnych celów metodologicznych, lecz była nastawiona przede 
wszystkim na badania możliwie szerokiego zakresu faktografii, stąd powstałe w tym 
standardzie syntezy nadal zachowały swoją wartość informacyjną. Ujęcie procesów 
wiedzotwórczych miało w omawianym standardzie charakter osobowy i było wiąza-
ne z aktywnością indywidualnych podmiotów poznających. Akceptowano kategorię 
postępu naukowego i kumulatywnego wzrostu wiedzy naukowej, której standard był 
stale poszerzany w wyniku nowych odkryć. Realistycznie przyjmowano zarazem, że 
wśród systemów, teorii i doktryn medycznych dawnych epok występowały i takie, 
które zostały przez lekarzy odrzucone, jako oparte na błędnych podstawach albo nie-
skuteczne. Historia medycyny w ujęciu historiografii nurtu neoeklektycznego może 
być określana jako „historia prób i błędów środowiska lekarzy”, którzy w odpowiedzi 
na określone problemy naukowe i  potrzeby społeczne podejmowali się rozwiązy-
wania określonych problemów naukowych. Podobnie jak w nurcie eklektycznym, 
i w historiografii neoeklektycznej występował charakterystyczny sposób organizo-
wania narracji, w której realne postaci opisywanych uczonych podlegały zabiegom 
retorycznym zmierzającym do ich heroizacji, poprzez podkreślanie ich cech osobo-
wych tworzących przesłanki sukcesu w działalności naukowej70 . 

70 Do cech tych należały: pracowitość, zaangażowanie w pracę naukową, podporządkowanie 
jej życia osobistego, wykazywana od młodych lat chęć osiągania sukcesów, z czym wiązała się 
aktywna postawa poszukiwania wiedzy już w latach szkolnych i podczas studiów. Podkreślano 
zarazem lojalność wobec rodziców, nauczycieli i profesorów uniwersyteckich, aprobatę wartości 
i norm społecznych, udane życie rodzinne. Jeżeli wyżej wymienione cechy osobowe u heroizo-
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Ze względu na mnogość piśmiennictwa stworzonego w omawianej wyżej kon-
wencji, jako jego przykłady przedstawiam tylko wybrane prace z 1. poł. XX w., 
opublikowane przez takich autorów, jak C.  A. Ewald i  C. Posner71, Bernhard 
Naunyn72, Ernst Schwalbe73, Uve Hermann Peters74, Kurt Finkelrath75, Georg 
Hönigmann76, Rudolf Tischner77, Hubert Fritsche78, F. Schürer-Waldheim79, Frie-
drich Aicher80, Wilhelm Haberling81 i wielu innych. W każdej z zaprezentowa-
nych wyżej prac występuje podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych, po-
łożenie dużego nacisku na biografistykę, w której występuje charakterystyczny 
sposób przedstawiania uczonych jako bohaterów pozytywnych 82 . 

Omawiany tu nurt odegrał rolę w kształtowaniu programu badawczego an-
tropologii wiedzy w takim zakresie, iż ukazał możliwość podejmowania się opi-
su i analizy problemów związanych z historią nauk przyrodniczych za pomocą 
metod badawczych czerpanych ze standardu historiografii powszechnej, nieogra-
niczanego przez apriorycznie ustanowiony model interpretacyjny o  filozoficz-
nym rodowodzie (jaki tworzyła filozofia pozytywistyczna). Publikacje należące 
do nurtu neoeklektycznego nadal zachowują użyteczność jako źródło informacji 

wanych bohaterów historii medycyny w rzeczywistości nie występowały lub w ich biografiach 
zdarzały się fakty niezgodne z pozytywnym wzorcem uczonego upowszechnianym niemal na 
zasadach stereotypu, starano się minimalizować niezgodności lub tłumaczyć je na korzyść opi-
sywanej postaci. Dobrą ilustracją tego rodzaju narracji mogą być np. biografie Roberta Kocha, 
który odznaczał się wybujałą ambicją i  trudnym charakterem, a ponadto w dojrzałym wieku 
porzucił rodzinę dla nastoletniej artystki. Z podobnym typem praktyki historycznej spotykamy 
się nadal obecnie w opracowaniach popularnonaukowych, por. np.: E. Bäumler, Wielkie leki. 
Twórcy, odkrycie, nadzieje, tłum. M. Skalska, Warszawa 1995 (heroizowany biogram Roberta 
Kocha – Łowcy mikrobów z Berlina, ibidem, s. 32–55). 

71 Por. C. A. Ewald, C. Posner (red.), Deutsche Medizin in neunzehnten Jahrhundert. Säcu-
lar-Artikel der „Berliner Klinischen Wochenschrift”, Berlin 1901.

72 Por. B. Naunyn, Die Entwicklung der inneren Medizin, Hygiene und Bakteriologie im 19. 
Jahrhundert, Jena 1900.

73 Por. E. Schwalbe, Vorlesungen über Geschichte der Medizin, Jena 1905.
74 Por. U. H. Peters, Der Arzt und die Heilkunst in der deutschen Vergangenheit, Jena 1914.
75 Por. K. Finkelrath, Die Medizinalreform. Die Geschichte der ersten ärztlichen Standbe-

wegung von 1800–1850, Leipzig 1929.
76 Por. G. Hönigmann, Geschichtliche Entwicklung der Medizin in ihren Hautperioden dar-

gestellt, München 1925.
77 Por. R. Tischner, Geschichte der Homöopathie, t. 1–4, Leipzig 1932–1937.
78 Por. H. Fritsche, Hahnemann. Die Idee der Homöopathie, Berlin 1944.
79 Por. F. Schürer-Waldheim, Franz Anton Mesmer. Ein Naturforscher ersten Ranges. Sein 

Leben und Wirken, Wien 1930.
80 Por. F. Aicher, Einfluss der Brownischen Lehre auf die Therapie, München 1933.
81 Por. W. Haberling, Johannes Müller. Das Leben des rheinischen Naturforschers, Leipzig 1924.
82 Jako osoby znaczące w kształtowaniu się poglądów bohatera danego opracowania wystę-

pują wybitni przedstawiciele środowiska akademickiego, a jego naukowe koncepcje ukazywane 
są jako wynik świadomej i planowej działalności twórczej. W opisie dokonań naukowych danej 
postaci autorzy omawianych prac posługują się metaforą odkrywania. W stosunku do standardu 
biografistyki związanej z nurtem eklektycznym z 1. poł. XIX w. omawiane tu publikacje nauko-
we zawierają jednak mniej materiału anegdotycznego, dotyczącego elementów pozanaukowych 
w biografii analizowanych postaci. 
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faktograficznych, które są przedstawiane przez autorów z dużą starannością i by-
wają zwykle opatrzone rozwiniętymi przypisami erudycyjnymi i adnotacyjnymi, 
umożliwiającymi dotarcie do mało znanych opracowań oraz źródeł. Konieczne 
jest jednak odczytywanie zawartych w nich informacji dotyczących biografii uczo-
nych ze świadomością, iż odzwierciedlają one punkt widzenia epoki, w  której 
postacie twórców nauki podlegały heroizacji, podobnie jak w ówczesnej historio-
grafii powszechnej postacie polityków albo twórców kultury. 

Konwencjonalizm

Pod koniec XIX i na początku XX w. powstał w europejskiej historiografii nauk 
przyrodniczych nowy nurt interpretacyjny o ukierunkowaniu antypozytywistycz-
nym, tym razem o wyrazistych podstawach metodologicznych, z punktu widzenia 
których formułowano krytykę pozytywistycznego standardu historiografii, jako 
opartego na przesłankach apriorycznych i ahistorycznych. Był to nurt konwen-
cjonalistyczny, inspirowany filozofią Pierre’a Duhema83. Duże znaczenie miały 
tu dzieła historyczne samego filozofa, poświęcone historii fizyki, w których były 
zawarte rozliczne wskazówki metodologiczne, możliwe do wykorzystania przez 
badaczy innych dyscyplin w obrębie przyrodoznawstwa. Charakteryzując filozofię 
nauki Pierre’a Duhema, warto przypomnieć jedną ze starożytnych szkół filozo-
ficznych, opartą na podobnych założeniach. Była to szkoła sceptyczna. Jeden z jej 
przedstawicieli, Ajnezydemos, przedstawił koncepcję nauki jako konwencjonal-
nego systemu twierdzeń, określaną w historii filozofii mianem tropów Ajnezyde-
mosa84. Ich treść była następująca: 1) Te same bodźce wywołują u różnych ludzi 
różne wrażenia, trudno jest więc rozstrzygnąć, które z nich są trafne. 2) Różnice 
pomiędzy ludźmi o charakterze fizycznym i psychicznym wpływają na kształto-
wanie się ich poglądów, mających zwykle różnorodny charakter. 3) Zmysły nie 
mogą być źródłem wiedzy prawdziwej, ponieważ te same rzeczy przez różne zmy-
sły odbierane są inaczej. 4) Treść wrażeń zmysłowych człowieka jest zależna od 
jego stanu fizycznego i psychicznego, co wpływa na ich zmienność. 5) Ludzkie 
sądy wywodzą się od wyznawanych przekonań i wierzeń, dogmatycznych założeń 
i akceptowanych konwencji poznawczych, są więc zależne od wychowania czło-
wieka w określonej kulturze. 6) Ludzkie poznanie ma zawsze charakter pośredni, 
ponieważ w  osobowym, podmiotowym doświadczaniu świata nic nam się nie 
jawi w sposób bezpośredni ani nie występuje w czystej postaci. Poznajemy świat 

83 Por. K. Szlachcic, Pierre’a Duhema filozofia nauki, wstęp i wybór pism, tłum. M. Sakow-
ska, Wrocław 1991; idem, Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu, wstęp i wybór tek-
stów, tłum. I. Bukowski, M. Grochocka, M. Sakowska, M. Zuber, Wrocław 1994; idem, Szkice 
ze współczesnej filozofii francuskiej, Wrocław 1983.

84 Por. T. Kwiatkowski, Sceptycyzm, [w:] Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny, Wro-
cław 1986, s. 623–632; L. Jachimowicz, Sceptycyzm grecki, Warszawa 1972; M. Hempoliński, 
Agnostycyzm…, [w:] Filozofia a nauka…, s. 17–18.
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za pośrednictwem znanych nam i akceptowanych pojęć o nim, za pomocą któ-
rych o ten świat pytamy. 7) Przedstawienia poznawanych obiektów zmieniają się 
każdorazowo w zależności od położenia obiektu i obserwatora. 8) Te same obiekty 
wywołują różne wrażenia w zależności od ilości i układu, w którym występują. 
9)  Wszystkie pojęcia mają charakter relatywny ze względu na stosunek rzeczy 
pojmowanych do innych, a przede wszystkim zależny od podmiotu poznającego, 
który je tworzy. 10) Obiekty poznania wydają się różne w zależności od tego, jak 
często pojawiały się już wcześniej w doświadczaniu świata właściwym dla danego 
podmiotu poznającego.

Powyższy kanon twierdzeń stał się podstawą refleksji teoretycznej wielu póź-
niejszych uczonych europejskich, którzy projektowali na ich podstawie własne 
koncepcje nauki85. Tworzyli oni pewne konwencje poznawcze, które wyznaczały 
ramy ich naukowemu doświadczeniu, usiłując przezwyciężyć teoretyczne trud-
ności związane z subiektywizmem i relatywizmem poznawczym. Należał do nich 
na przełomie XIX i XX w. Pierre Duhem86, którego poglądy wywarły w XX stule-
ciu poważny wpływ na kszałtowanie się standardu historiografii medycyny, choć 
stało się to ponad pół wieku od ich opublikowania. 

W  ujęciu Pierre’a  Duhema konwencje poznawcze w  ogóle umożliwiają pro-
wadzenie badań naukowych w obrębie przyrodoznawstwa. Uczony ten zakładał, 
że świat, który badamy w  poznaniu naukowym istnieje obiektywnie, rządzony 
przez prawa przyrody określające sposób jego funkcjonowania i strukturę. Uczeni 
wszystkich epok tworzyli i nadal tworzą na temat tego świata historycznie zmien-
ne sposoby jego opisu. Mają one charakter reprezentacji świata przyrodniczego, 
wyrażonych w pewnym konwencjonalnym języku jego opisu. „Dzięki teorii – pisał 
Duhem – fizyk znajduje pewne, nie pomijając niczego ważnego, nie wykorzystując 
niczego zbytecznego, prawa mogące mu służyć do rozwiązania danego problemu”87 . 
Wiedza, którą uczeni tworzą jest zarazem konwencjonalna (bo jest wcześniej stwo-
rzona przez innych badaczy i stanowi odzwierciedlenie poglądów, które uznają oni 
za racjonalne), jak i pewna88 (ponieważ w rywalizacji sprzecznych ze sobą konwen-
cji poznawczych zwycięża ta, która w danej epoce najlepiej oddaje w formie repre-
zentacji dostępne badaczom doświadczenie). Zdaniem Duhema pewność ludzkiej 
wiedzy opiera się na przesłankach operacyjnych – teorie naukowe, traktowane jako 
stworzone przez ludzi reprezentacje rzeczywistej struktury i funkcjonowania świa-
ta przyrody – są uznawane przez uczonych za prawdziwe, gdy są spójne, złożone, 
rozbudowane od poziomu hipotez aż do ich potwierdzeń, a zarazem gdy są zdolne 
inicjować praktykę badawczą w odwrotnym kierunku – od najwyższego poziomu 
ogólności aż do „najmniejszego szczegółu szeregu praw doświadczalnych”89. Fizyk 
odwołujący się do wąsko rozumianej metody empirycznej – pisze znawca proble-

85 Por. S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 
1983.

86 Por. K. Szlachcic, Filozofia nauk empirycznych Pierre’a Duhema, Wrocław 2011.
87 Por. P. Duhem, cyt. za: K. Szlachcic, Filozofia nauk empirycznych…, s. 181.
88 Ibidem, s. 181.
89 Ibidem, s. 182.
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matyki francuskiej metodologii filozofii nauki, prof. Krzysztof Szlachcic90 „nie jest 
w stanie dowieść, że wychodząca obronną ręką ze sprawdzianów empirycznych 
teoria fizyczna jest «czymś więcej», niż tylko narzędziem porządkowania danych 
doświadczenia – że – między innymi – informuje także o strukturze rzeczywisto-
ści”, to znaczy, że teorii tej odpowiada jakaś rzeczywistość przedmiotowa. Może 
tylko – obserwując doskonalenie się i ewolucję różnych teorii fizycznych – dojść do 
przekonania, że historyczna zmienność ich postaci wprowadza między tymi teo-
riami pewien rodzaj zróżnicowania. Dysponując odpowiednim poziomem wiedzy, 
fizyk jest w stanie określić, kierując się jakimś rodzajem naukowej intuicji, która 
z nich jest systemem całkowicie sztucznym, a która jest dostępną na danym etapie 
rozwoju wiedzy w uprawianej przez niego dziedzinie najlepszą możliwą reprezen-
tacją obiektywnego porządku świata. Intuicja umożliwiająca fizykowi dokonanie 
wyboru między teoriami, o której tutaj mowa, jest oparta na uprzednio wykona-
nym ścisłym rozumowaniu, z wykorzystaniem danych uzyskanych na podstawie 
doświadczeń, analiz metodologicznych i studiów historycznych. Ostateczna decy-
zja uczonego, którą z istniejących teorii zaakceptuje albo też w jakim kierunku po-
dąży, aby stworzyć swoją własną, jest kwestią jego podmiotowego wyboru. Z tego 
powodu Duhem uważał, że nauki przyrodnicze powinny być wolne od wszelkiego 
dogmatyzmu i nadmiernego optymizmu poznawczego opartego na przekonaniu 
o możliwości dotarcia do zawartej w świecie prawdy. Według francuskiego filozofa 
w procesie tworzenia wiedzy naukowej jest bowiem obecny zawsze swego rodzaju 
akt wiary, kiedy uczony nabiera pewności, że jego badania odnoszą się do rzeczy-
wistego świata, a teorie, które tworzy (lub uznaje za prawdziwe teorie stworzone 
wcześniej przez innych) są najlepszą możliwą znaną mu reprezentacją tego świata, 
ujętą w postaci naukowych formuł91. Uczeni mają, zdaniem Duhema, „poczucie 
prawdy”, a tworzone przez nich teorie naukowe są w tym sensie prawdziwe, że 
fizycy uznają je za takie. Czynią tak dlatego, ponieważ uznają je za doskonalsze od 
innych, wcześniejszych historyczne lub współczesnych, ale opartych na odmien-
nych podstawach teoretycznych i na innym rodzaju argumentacji. Uczeni wybie-
rają te spośród teorii, które wydają im się prawdziwe, i które w ich podmiotowej 
perspektywie poznawczej są aktualnie prawdą naukową. Status ten utrzymuje się 
tak długo, dopóki nie pojawi się nowa doskonalsza konwencja poznawcza, która 
uzyska aprobatę specjalistów. Sformułowaną w tej sposób metodologię Krzysztof 
Szlachcic nazywa „stanowiskiem wyrafinowanego realizmu”92, któremu obcy jest 
skrajny sceptycyzm, wiodący nauki przyrodnicze na manowce pirronizmu93, a za-
razem utopia poznania o charakterze skończonym, w sposób pewny wiodącego do 
prawdy za pomocą właściwej metody.

Według francuskiego filozofa istnieje postęp w naukach przyrodniczych, nie 
jest on jednak niczym zdeterminowany. Jest wyłącznie efektem składania się 
w  coraz doskonalszy system indywidualnie uzyskiwanych wyników badań na-

90 Ibidem, s. 183.
91 Ibidem, s. 183.
92 Ibidem, s. 184.
93 Por. A. Krokiewicz, Arystoteles, Pirron, Plotyn, Warszawa 1974.
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ukowych. Postęp w naukach przyrodniczych jest możliwy dlatego, ponieważ ludz-
kie konceptualizacje obiektywnych praw przyrody nie są doskonałym odzwiercie-
dleniem świata, a jedynie jego konwencjonalnymi reprezentacjami tworzonymi 
przez uczonych, które na pewien czas zyskują uznanie środowiska naukowego. 
Prawa naukowe mają w związku z tym charakter jedynie przybliżony do obiek-
tywnej rzeczywistości fizycznej. Przybliżona jest także dokładność naszych po-
miarów, która zmienia się wraz z doskonaleniem już istniejącego sprzętu oraz 
wprowadzaniem nowego rodzaju aparatury. 

Stopień przybliżania się ludzkich konwencji poznawczych (reprezentacji 
praw przyrody) do obiektywnego porządku natury nie jest czymś stałym. We-
dług Duhema wzrasta, gdy „przyrządy stają się dokładniejsze, jak przyczyny 
błędu są ściślej wykrywane lub gdy dokładniejsze poprawki pozwalają je lepiej 
ocenić. W  miarę jak rozwijają się metody doświadczalne, maleje niedookre-
śloność abstrakcyjnego symbolu, który ma odpowiadać konkretnemu faktowi 
w świetle doświadczenia fizycznego”94. W ten sposób następuje wzrost precyzji 
opisu rzeczywistości fizycznej, a zarazem wzrost złożoności tego opisu, ujaw-
niają się bowiem nowe elementy fizycznej struktury świata, których wcześniej 
nie dostrzegano. Nie można było tego dokonać, ponieważ nie podejrzewając ich 
istnienia nie formułowano w tym kierunku żadnych pytań. Wraz ze wzrostem 
dokładności obserwacji i pojawieniem się nowych obserwowanych elementów 
jest możliwe postawienie nowych pytań naukowych, które w przyszłości mo-
gą doprowadzić do wypracowania nowych konwencji poznawczych, scalających 
nowy zasób wiedzy w  bardziej adekwatny wobec poznawanej rzeczywistości 
przyrodniczej sposób. 

Francuski metodolog nie eliminuje ze swojej konwencjonalistycznej teorii po-
znania koncepcji prawdy naukowej, nadaje jej jednak inne niż dotąd znaczenie. 
Duhem nie odrzuca sensowności stawiania pytań dotyczących prawdy oraz fałszu 
w naukach przyrodniczych, to znaczy rozstrzygnięcia, czy dana teoria naukowa 
jest fałszywa, czy prawdziwa. Wskazuje jedynie na historyczny status prawdy na-
ukowej, a  także możliwość rozstrzygnięcia kwestii prawdziwości hipotez i  teo-
rii naukowych jedynie w kategoriach czasu absolutnego. Uczeni jednak żyją nie 
w czasie absolutnym, ale rzeczywistym, dysponując historycznym zasobem wie-
dzy, który w danej epoce może być dostępny ich poznaniu oraz ocenie. Na tej pod-
stawie wyrabiają sobie stanowisko dostosowane do historycznego stanu wiedzy 
naukowej, zgodnie z którym mogą określić, czy testowana przez nich hipoteza 
jest prawdziwa albo badana teoria może być uznana za opisującą rzeczywistość 
w sposób poprawny pod względem metodologicznym i naukowo wiarygodny. Za-
razem jednak dostrzeżenie przez uczonych faktu, który uznają oni za niesporny 
poznawczo, to jest realnie istniejący w świecie przyrody, dający się zbadać i opisać, 
może doprowadzić do zakwestionowania obowiązującego w danym czasie stan-
dardu wiedzy naukowej, jeżeli ów fakt okaże się z tym standardem sprzeczny95 .

94 P. Duhem, cyt. za: K. Szlachcic, Filozofia nauk empirycznych…, s. 195. 
95 Ibidem, s. 196. Zwróćmy uwagę na prekursorski charakter koncepcji Duhema wobec po-

glądów Ludwika Flecka, rozwijanych później przez Thomasa Samuela Kuhna. Duhem antycypuje 
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Praktyka nauk przyrodniczych jest w ujęciu Duhema zjawiskiem dynamicz-
nym, w którym dostrzeżenie faktów naukowych jest możliwe tylko wewnątrz 
pewnej pojęciowej struktury, narzucającej reguły doświadczeniu, ustalającej py-
tania badawcze uznawane w społeczności naukowej za prawomocne w danym 
okresie historycznym, narzucającej zarazem obserwowanemu światu przyro-
dy pewien sposób uporządkowania. Uczeni wdrażają się w praktykę naukową 
o  określonych regułach, używają sprzętu naukowego dostosowanego do wizji 
świata, którą sami stworzyli lub którą akceptują (jeżeli została stworzona przez 
ich poprzedników i nadal jest przez nich uznawana za wiarygodną). Dążą do 
ekstrapolacji już znanych hipotez i  rozszerzenia zakresu możliwych interpre-
tacji doświadczenia na stale zwiększający się obszar dostępny ich percepcji. 
Dopóki praktyka ta prowadzi do efektów, które uczeni uznają za naukowo pra-
womocne, tj. gdy konstruowane przez nich nowe hipo tezy rozszerzają treść i za-
kres starych i  gdy twierdzenia naukowe sformułowane na podstawie nowych 
doświadczeń mają zgodną z dotychczasową strukturą nauki postać, nic nie za-
burza ani porządku w standardzie wiedzy uznawanym za naukowy i dobrze od-
wzorowujący rzeczywistą strukturę zjawisk, ani teorii, które w tym standardzie 
są uznawane za prawdziwe. Ponieważ jednak ludzkie poznanie naukowe nie do-
ciera w czasie historycznym do absolutnego porządku rzeczywistości, możliwe 
jest (co potwierdza historia nauki) pojawianie się obserwacji, których uczeni nie 
oczekują. Ich dokonanie jest możliwe dopiero wtedy, gdy ich struktura wiedzy 
dotyczącej danego fragmentu rzeczywistości jest już na tyle spójna oraz ścisła, 
że mogą odróżnić tego rodzaju nieoczekiwane odkrycie od artefaktu wywołane-
go np. awarią sprzętu albo niepoprawnie wykonaną procedurą w laboratorium. 
W spójnej strukturze aktualnej wiedzy uczeni wiedzą, że dostrzegli coś, co rze-
czywiście istnieje, pomimo tego, że nie potrafią na razie w  sposób poprawny 
tego zinterpretować. To spostrzeżenie może być przez nich w różny sposób za-
gospodarowane. Jeżeli nie da się go zignorować (jako nieistotnego), próbuje się 
go włączyć w strukturę już istniejącej wiedzy, a jeżeli to okazuje się niemożliwe, 
a nowe odkrycie ma istotne znaczenie poznawcze – istniejąca struktura wiedzy 
naukowej z czasem się rozpada. W wyniku dalszego postępowania naukowego 
może się pojawić nowa konwencja poznawcza, która zostanie w trakcie sporów 
profesjonalistów uznana za doskonalszą reprezentację rzeczywistości. W  tym 
momencie zostaje jej przypisany status prawdy, który wprowadzana obecnie 
konwencja kiedyś w przyszłości może utracić (historia nauki pokazuje, że zwy-
kle tak się dzieje).

Poglądy metodologiczne Pierre’a Duhema były podstawą teoretyczną ukształ-
towania się w europejskiej i amerykańskiej historiografii nauki nurtu konwen-
cjonalistycznego. Stanowiły one istotną przeciwwagę dla pozytywistycznego 
standardu interpretacyjnego, podważając jego zasadnicze podstawy, takie jak 
demarkacja poglądów naukowych i przednaukowych (u Duhema jest to proces 
ciągły, zmiany mają charakter stały, to co w danej epoce jest uważane za nauko-

np. sposób rozumienia prawdy naukowej, występujący u Flecka i Kuhnowskie pojęcie anomalii 
w standardzie nauki normalnej i tak samo określa jej rolę w genezie zmiany tego standardu. 
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we, w następnej status ten utraci itp.), liniowy charakter postępu przebiegającego 
według ściśle określonych etapów (u Duhema postęp nie jest uprzednio zdeter-
minowany co do swojego kierunku, dokonuje się bowiem za sprawą preferencji 
i wyborów poszczególnych uczonych, których poglądy składają się w system wie-
dzy akademickiej. Może on przyjąć różne ukierunkowanie). Duhem podkreślając 
podstawową rolę indywidualnych osobowych podmiotów poznających w tworze-
niu teorii naukowych, przyznaje im autonomię opartą na przypisaniu im waloru 
sprawstwa wobec kierunku i zakresu podejmowanych przez nich rozstrzygnięć 
badanych przez nich kwestii naukowych. Rozstrzygnięcia te opierają się na decy-
zjach, które mają charakter wolicjonalny. Są odpowiedzią na pytania, które ucze-
ni stawiają, uznając je za istotne. Ten sposób konceptualizacji rzeczywistej prak-
tyki naukowej jest zgodny z zasadniczym kierunkiem nowożytnej europejskiej 
historiografii powszechnej, w której opisywane indywidualne osobowe podmioty 
historyczne są uznawane za sprawców swoich czynów96, co czyni metodologię 
Duhema atrakcyjną dla historyków nauki o wykształceniu historycznym, ponie-
waż perspektywa poznawcza, na której metodologia ta się opiera jest przez zde-
cydowaną większość z nich uznawana za perspektywę naturalną. Szerszy wpływ 
na ukształtowanie się standardu europejskiej historiografii medycyny poglądy 
Duhema wywarły jednak dopiero po II wojnie światowej, kiedy to jego krytyka 
standardu interpretacyjnego historiografii nauki opartego na metodologii pozy-
tywistycznej zdołała się szeroko upowszechnić za pośrednictwem prac Ludwika 
Flecka, w których zastosował ją do analiz materiału faktograficznego z zakresu 
historii mikrobiologii. 

Konwencjonalistyczny model poznania naukowego stał się, obok pozytywiz-
mu, inspiracją dla ukształtowania się założeń dwóch nowych niemieckich 
szkół historiografii medycyny, które zyskały popularność w okresie między-
wojennym. Ich standard cechowała krytyczna ocena pozytywizmu jako me-
todologii inspirującej praktykę historiograficzną, a zarazem próba stworzenia 
alternatywy dla konwencjonalizmu. Były to szkoły neoromantyczna97 i  spo-
łeczno-kulturowa98 . 

96 Szerzej na ten temat por. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989; 
T.  Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do okresu 
Oświecenia, Warszawa 1989; P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715,War-
szawa 1974. W pracach tych ukazywany jest proces emancypacji poznania naukowego i jego 
oparcia na indywidualnych wyborach, podejmowanych przez osobowe podmioty poznające. 
W medycynie proces ten doprowadził do ukształtowania się standardu głównego nurtu mo-
dernizacyjnego, w którym uznaniu autonomii podmiotowych procesów poznawczych towa-
rzyszyło dążenie do określenia ścisłych kryteriów oceny wyrażanych przez indywidualnych 
uczonych poglądów. 

97 Por. B. Płonka-Syroka, Romantyzm w medycynie niemieckiej…, s. 42–53; eadem, Proces 
modernizacji nauk medycznych w ujęciu Wernera Leibbranda – przedstawiciela nurtu neoro-
mantycznego w niemieckiej historiografii medycyny pierwszej połowy XX wieku, [w:] B. Płon-
ka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki…, 
s. 229–240.

98 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 52–56. 
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Nurt neoromantyczny

Geneza nurtu neoromantycznego w niemieckiej historiografii medycyny wpisu-
je się w  nowe tendencje metodologiczne w  ówczesnej niemieckiej humanisty-
ce, zarówno w historii powszechnej, jak i filozofii i badaniach literackich99. Ich 
cechą było dążenie do pozytywnej ewaluacji rodzimej tradycji intelektualnej na 
tle innych tradycji europejskich, a także podkreślenie jej wyższości nad tą trady-
cją. Szczególnym polem krytyki przedstawicieli nowego ruchu intelektualnego 
w Niemczech przełomu XIX i XX w. stał się pozytywistyczny scjentyzm, a także 
inne koncepcje metodologiczne o francuskim rodowodzie, w tym konwencjona-
lizm100. Podstawowym punktem ich krytycznej oceny przez neoromantyków by-
ło podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych, które sami konceptualizowali 
w kategoriach ponadpodmiotowych101, nawiązujących do rodzimej filozofii ide-
alistycznej102. Odrzucili charakterystyczny dla pozytywizmu kumulatywny mo-

 99 W niemieckiej literaturze przedmiotu poświęconej epoce romantyzmu podobne ujęcie 
spotykamy np. w pracy Richardy Huch: Die Romantik, t. l, Blutezeit der Romantik, t. 2, Die 
Ausbreitung und Verfall der Romantik, Leipzig 1922. Występuje ono także u wpływowego histo-
ryka sztuki, Wölflina.

100 Polityczny kontekst nasilenia sporów ideologicznych między nauką niemiecką a francu-
ską tworzyła militarna rywalizacja między Francją a Niemcami, zakończona w 1871 r. klęską 
Francji, która umożliwiła zjednoczenie Niemiec pod wodzą Prus. Francuskie wzorce w różnych 
dziedzinach życia były poddawane w związku z tym krytyce z perspektywy politycznego trium-
falizmu, który zapanował w niemieckiej świadomości tego okresu. Tworzyło do dogodne wa-
runki dla rewitalizacji rodzimej tradycji intelektualnej i filozoficznej, która była w latach 1797–
1848 podstawą stworzenia standardu niemieckiej nauki (nie tylko medycyny) romantycznej. Na 
przełomie XIX i XX w. zaczynają powstawać pierwsze prace zrywające ze skrajne negatywnymi 
ocenami tej epoki w niemieckim życiu naukowym, formułowanymi z punktu widzenia stan-
dardu naukowego ukształtowanego przez pozytywizm. Po klęsce Niemiec w I wojnie światowej 
tendencje te nasilają się z  innych przyczyn, tym razem mają charakter kompensacyjny wo-
bec przegranej wojny. W latach 1933–1945 oficjalna niemiecka ideologia państwowa aktywnie 
wspiera nurt neoromantyczny w historiografii nauki, w tym historiografii medycyny, poszuku-
jąc w nim zakorzenienia własnej ideologii. Po klęsce Niemiec w II wojnie światowej następuje 
zablokowanie możliwości popularyzowania standardu neoromantycznego w niemieckiej nauce 
akademickiej. W RFN powstają głównie prace utrzymane w standardzie neoeklektycznym, na-
tomiast w NRD – inspirowane marksizmem-leninizmem. Po 1956 r. w RFN pojawiają się po-
nownie możliwości publikowania prac utrzymanych w standardzie neoromantycznym, często 
nieznacznie przerobionych wznowień publikacji z lat 20. i 30. XX w. Nurt ten wygasł jednakże 
w latach 60. XX w., nie znajdując kontynuatorów w niemieckiej historiografii medycyny, wy-
party przez wpływy innych orientacji metodologicznych, które spotkały się w środowisku nie-
mieckich historyków medycyny z większą aprobatą, zarówno ze względów teoretycznych, jak 
i praktycznych.

101 Por. B. Płonka-Syroka, Pojęcie stylu myślowego u  Ludwika Flecka, Paula Diepgena 
i Wernera Leibbranda i konsekwencje jego wykorzystania w praktyce badawczej historyka me-
dycyny, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i hi-
storiografii nauki…, s. 228–239.

102 Por. A. Jeziorowski, Rozum i poznanie. Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej, Wro-
cław 1989. Zarówno dla niemieckich filozofów idealistycznych 1. poł. XIX w., jak i dla nie-
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del rozwoju nauki, a jednocześnie model eliminacyjny stworzony przez Duhema, 
w którym jedne stworzone przez jednostki konwencje bywały wypierane przez 
inne, na podstawie ich własnych podmiotowych wyborów. Przyjrzyjmy się obec-
nie ich własnym propozycjom teoretycznym. 

Neoromantycy przyjęli tezę o zbiorowym charakterze poznania, które ich zda-
niem ma charakter ponadpodmiotowy i  dokonuje się za pośrednictwem zbio-
rowości, w której panuje pewien styl myślowy narzucający jednostkom sposób 
interpretacji doświadczenia. Stwierdzali, że interpretacje te przyjmują pewien 
wspólny schemat dlatego, iż świadomość naukowa jednostek jest przez ów styl 
myślowy zdeterminowana i nie mogą one uwolnić się spod jej wpływu. Według 
neoromantyków pojedynczy uczeni nie dokonują wyboru teorii naukowych (ani 
nie oceniają ich elementów) w sposób samodzielny i oparty na ich indywidual-
nych preferencjach, lecz ich świadomość jest ukierunkowywana przez pozapod-
miotową strukturę poznającą, przez zbiorowy podmiot poznający, w którego ak-
tywności indywidualne podmioty poznające uczestniczą jedynie w ten sposób, że 
zdolne są postrzegać rzeczywistość za pośrednictwem narzucanej przezeń struk-
tury. Przedmiotem badań historyków medycyny nie powinny być więc, zgodnie 
z tym ujęciem, indywidualne przekonania uczonych ani uwarunkowania dokony-
wanych przez nich wyborów, ale styl myślowy narzucający w danej epoce swoje 
wpływy ludzkiej zbiorowości. 

Koncepcja poznania naukowego miała u neoromantyków charakter odperso-
nalizowany. Zgodnie z tym ujęciem określili oni następujący zakres historiografii 
medycyny: 1) Praktyka badawcza historiografii medycyny powinna kłaść główny 
nacisk na poszukiwanie w  analizowanych dziełach medycznych pochodzących 
z badanej przez historyka epoki elementów wspólnych, wynikających ze wspólno-
ty czasu, w którym dzieła te powstały. Nauka jest bowiem wpisana w spójny sys-
tem oddziaływań ponadpodmiotowych, skupiający takie formy świadomości, jak 
religia, filozofia i kultura, manifestujące się w pewien określony sposób w każdej 
z kolejnych epok. 2) Historyk medycyny powinien poszukiwać wpływu elemen-
tów kulturowych, filozoficznych i religijnych na treść teorii i doktryn medycznych 
i na praktykę medyczną. Są to bowiem wpływy trwałe i niedające się usunąć ze 
standardu nauk przyrodniczych. 3) W jednej epoce manifestuje się jeden styl my-
ślowy, którego elementy można odnaleźć we wszystkich rodzajach kształtujących 
się w  tejże epoce form świadomości. Historyk medycyny powinien w  związku 
z  tym prowadzić badania porównawcze, obejmujące historię nauk przyrodni-
czych, filozofię, religię, ogólną historię kultury i sztuki, w celu wydobycia tych 
elementów. 4) Ze względu na zakorzenienie nauki w stylu myślowym danej epo-
ki i jej ogólnej kulturze, której przejawy manifestują się w sztuce, jest możliwe 
wyznaczanie wspólnych cezur dla wszystkich form świadomości przejawiających 

mieckich historyków medycyny z 1. poł. XX w. poznanie bezpośrednie było uważane nie tylko 
za możliwe, ale prowadzące do wiedzy pewnej, w przeciwieństwie do poznania empirycznego 
i analiz opierających się na indukcji. „Pogłębione odczuwanie” prowadzić miało historyka do 
uzyskania pewności, iż wiedza dotycząca faktów z przeszłości, która ułożyła się w jego percepcji 
w pewien ciąg logiczny, jest wiedzą prawdziwą.



Rozdział 2. Inspiracje i odniesienia historyczne programu badawczego antropologii wiedzy 117

się w danej epoce. W tym ujęciu prawidłowa jest periodyzacja dziejów medycyny, 
której cezury są określane w powiązaniu z poszczególnymi epokami w historii 
kultury (np. medycyna renesansowa, barokowa, romantyczna). 5) Epoki, które 
wywierają wpływ na wszystkie przejawiające się w nich formy świadomości, na-
leży pojmować antropomorficznie, jako byty, które rodzą się, dojrzewają, osiąga-
ją pełnię swojego rozwoju, po czym obumierają wśród znamion postępującego 
rozkładu. 6) Przemiany w  nauce należy postrzegać w  związku z  następstwem 
epok. Rozwój nauki nie ma charakteru kumulatywnego, ale dialektyczny w uję-
ciu Heglowskim. Dzieje nauki charakteryzuje rywalizacja epok o  nastawieniu 
materialistycznym z  epokami o  nastawieniu idealistycznym. W  rywalizacji tej 
okresowo zwycięża jedna z tych tendencji, podczas gdy druga ulega w tym czasie 
marginalizacji. Zakończeniem tego procesu jest synteza, w której dokonuje się 
zjednoczenie wątków czerpanych z obydwu tendencji, z przewagą jednej z nich. 
Po tym etapie cały proces rozpoczyna się na nowo, jednak jego podstawą staje się 
tendencja przeciwna do uprzednio dominującej. 7) Uznając styl myślowy społecz-
ności naukowej za kategorię ponadosobową, niebędącą rezultatem kumulowania 
się podmiotowych wyborów dokonywanych przez indywidualnych uczonych, ale 
efektem oddziaływania antropomorficznie definiowanej epoki na ich podświa-
domość, neoromantycy uznawali za uprawnioną metodę badawczą w  analizie 
źródeł naukowych posługiwanie się tzw. pogłębionym odczuwaniem treści bada-
nego tekstu, wykraczającym poza jego literalne brzmienie i poza poznanie dys-
kursywne jako takie. Wzorem miały być tu metody stosowane w historii sztuki, 
które uważali za możliwe do przetransponowania do badania historii nauki. Dla 
neoromantyków nauka nie była bowiem rodzajem ludzkiej aktywności znacząco 
różnym od sztuki danej epoki, w  obu z  nich bowiem nie mamy do czynienia 
z podmiotową kreacją jednostki, ale manifestowaniem się przejawów Absolutu.

Wyżej przedstawiona konceptualizacja stała się podstawą heurystyki sformu-
łowanej przez neoromantyków, która miała organizować ich praktykę historiogra-
ficzną. Oto jej podstawowe elementy: 1) Podstawowym obiektem badań historyka 
medycyny powinna być epoka i jej cechy, a nie żyjący w niej ludzie. To epoka jest 
bowiem podmiotem historii, a nie ludzkie jednostki, niewytwarzające własnych 
konwencji poznawczych, ale ulegające stylowi myślowemu, wytwarzanemu przez 
epokę. 2) Historyk powinien prowadzić badania porównawcze, polegające na ana-
lizie cech tej samej epoki (np. romantycznej) w różnych kręgach kulturowych i ję-
zykowych, zestawiając np. medycynę niemiecką, francuską i angielską w okresie 
dominacji stylu myślowego romantyzmu. 3) Narracja historyczna powinna być 
ukierunkowywana w stronę opisu i analizy idei naukowych, związanych z danym 
stylem myślowym, a nie sposobu myślenia ludzi, którzy mieliby te idee tworzyć 
lub akceptować (co neoromantycy uznawali za kontrfaktyczne). 4) W narracji prac 
poświęconych historii nauki powinny znajdować się odniesienia do ogólnej kultu-
ry epoki opisywanej przez historyka, dominującej w niej filozofii, oraz głównych 
wątków historii sztuki. Brak jest natomiast uzasadnienia dla włączania do tych 
analiz elementów historii społeczno-gospodarczej, ponieważ nie wywierają one 
(zdaniem neoromantyków) żadnego wpływu na styl myślowy epoki, wytwarzany 
przez Absolut, a nie przez żyjących w tej epoce ludzi. 5) Narracja prac poświę-
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conych historii nauki (w tym historii medycyny) powinna mieć charakter silnie 
wartościujący. Powinna wyrażać zasadniczą aprobatę dla epok, w których zazna-
czała się przewaga tendencji idealistycznych, znajdująca odzwierciedlenie w ich 
stylu myślowym, oraz dezaprobatę dla epok, w których dominowały tendencje 
materialistyczne, a ich styl myślowy był przez nie zdeterminowany. 

Wypracowany przez neoromantyków model interpretacyjny znajdował w  la-
tach 30. XX w. analogię także poza historiografią nauki, w obrębie historiografii 
powszechnej103. Pozostawał jednak nurtem marginalnym i w znikomym stopniu 
inspirował praktykę historiograficzną, ukierunkowaną na odtwarzanie różnych 
rodzajów aktywności indywidualnych osobowych podmiotów, a nie epok o  ce-
chach poddanych antropomorfizacji. Znalazł jednak szerszą recepcję w obrębie 
historii literatury, kultury oraz sztuki, w których to dziedzinach już w okresie 
międzywojennym wywarł poważny wpływ na ich praktykę interpretacyjną104 .

Do najbardziej wpływowych przedstawicieli nurtu neoromantycznego w nie-
mieckiej historiografii medycyny należeli Paul Diepgen105 oraz Werner Leib-
brand106. Ponieważ neoromantyczna praktyka interpretacyjna wywarła poważny 
wpływ na ukształtowanie się poglądów metodologicznych Ludwika Flecka, który 
zbudował na jej krytyce własny system pojęciowy, będący jedną z głównych inspi-
racji teoretycznych projektu antropologii wiedzy, chciałabym obecnie przedstawić 
przykład zastosowania wypracowanych w obrębie standardu neoromantycznego 
kategorii do analizy konkretnego problemu, jakim było zagadnienie modernizacji 
europejskiej medycyny klinicznej pod koniec XVIII i w 1. połowie XIX w. Prakty-
kę historiografii neoromantycznej przedstawię na przykładzie pracy W. Leibbran-
da z 1956 r.107 .

Ujęcie problemu modernizacji europejskiej medycyny przedstawione w mo-
nografii Leibbranda cechuje ścisłe powiązanie z  dziejami europejskiej kultury 
umysłowej i literackiej. W konstrukcji książki nie znajdziemy żadnych odniesień 
do sytuacji politycznej, ekonomicznej oraz innych czynników o charakterze po-
zanaukowym. Autor koncentruje się przy tym na omówieniu dziejów medycyny 
niemieckiej, nie ujmując ich w szerszym kontekście porównawczym. Śledząc ro-

103 Por. B. Croce, Storia d’Europa nel secolo decimondo, b.m. 1932 (wyd. polskie: B. Croce, 
Historia Europy XIX wieku, tłum. J. Ugniewska, wstęp B. Geremek, posłowie G. Herling-Gru-
dziński, Warszawa 1998).

104 O ile w obrębie historiografii powszechnej zwolennicy tego modelu (w tym Croce) badali 
rywalizację np. idei liberalnej z ideami o przeciwnych cechach, o tyle w obrębie historii sztu-
ki były prowadzone badania nad opozycjami oświecenie – romantyzm, romantyzm – pozyty-
wizm, itp., przy czym epoka romantyczna była ewaluowana w utrzymanych w tym standardzie 
interpretacyjnym syntezach w sposób pozytywny, natomiast epoki o cechach jej przeciwnych 
były oceniane w sposób krytyczny. 

105 Por. P. Diepgen, Deutsche Medizin vor hundert Jahren: ein Beitrag zur Geschichte der 
Romantik, Freiburg im Breisegau 1923; idem,, Medizin und Kultur. Gesammelte Aufsätze (red . 
W. Artelt, E. Heitschkel, J. Schuster), Stuttgart 1938. 

106 Por. W. Leibbrand, Romantische Medizin, Hamburg – Leipzig 1937.
107 Por. W. Leibbrand, Die spekulative Medizin der Romantik, Hamburg 1956. Jest to nieco 

zmienione wydanie książki pt. Romantische Medizin z 1937 r.
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mantyczny styl myślowy, przejawiający się w niemieckiej myśli medycznej 1. po-
łowie XIX stulecia, jest zainteresowany wyłącznie jego filiacją wobec ówczesnej 
niemieckiej kultury umysłowej i literackiej. Nawiązuje także do rodzimej muzyki 
tego okresu oraz stylu architektury, który omawia. Przedstawia również dominu-
jący w opisywanej przez siebie epoce typ religijności i uczuciowości. Ta całościo-
wa wizja, tworząca charakterystykę stylu myślowego epoki romantycznej, mia-
ła tworzyć podstawy świadomości żyjących w niej lekarzy. Jak w średniowieczu 
ich świadomość można było scharakteryzować jako „gotycką”, tak w 1. połowie 
XIX w. Leibbrand uważał za racjonalne jej określenie jako „romantyczną”, zgod-
nie z dominującym stylem tej epoki.

Zbieżność kultury i nauki tej epoki Leibbrand dostrzega także w szczegółowej 
periodyzacji opisywanego przez siebie okresu. Wydziela w nim bowiem dwa pod-
okresy, z których pierwszy uznaje za „typowo romantyczny”, natomiast drugi, 
przypadający na lata 1830–1848, określa jako pozostający pod wpływem stylu 
Biedermeier108. Autora interesuje problem, w  jaki sposób ogólny styl myślowy 
epoki odbija się w analizowanych dziełach, nie wykazuje natomiast żadnego zain-
teresowania społecznym podglebiem nauki. Nauka bowiem nie jest w jego ujęciu 
odpowiedzią na konkretne problemy, lecz raczej – tak jak sztuka – formą odczucia 
złożoności świata, której twórca teorii naukowej usiłuje nadać pewien kształt.

Pojęcie stylu epoki, którym Leibbrand się posługuje, nie wymaga według niego 
zdefiniowania. Wskazywał, iż jest ono z  powodzeniem stosowane przez histo-
ryków sztuki, którzy używają je jako pojęcia możliwego do odczucia, trudnego 
jednakże do jednoznacznego opisania109. Zdaniem tego autora romantyczny styl 

108 Zwróćmy uwagę na symptomatyczne niedostrzeganie przez Leibbranda jakiegokolwiek 
wpływu czynników zewnętrznych, inspirowanych przez ludzką aktywność o charakterze pod-
miotowym, na przebieg procesów wiedzotwórczych w medycynie. W ujęciu Leibbranda takim 
czynnikiem nie jest np. rewolucja społeczna 1830 r., która wybuchła w wielu krajach euro-
pejskich w  związku z  przedłużającym się kryzysem gospodarczym, nie jest nią także wojna 
polsko-rosyjska 1830–1831 r., której skutkiem było zawleczenie przez armię rosyjską w granice 
Niemiec epidemii cholery, wobec której niemiecka medycyna akademicka, utrzymana w ultra-
konserwatywnym standardzie antymaterialistycznym, okazała się zupełnie bezradna (piszę 
o tym szerzej w drugiej części niniejszej książki). Nie jest nią ogromny przyrost demograficzny 
i  związana z nim pauperyzacja szerokiej rzeszy mieszkańców niemieckich miast, nie są nią 
także problemy aprowizacyjne na niemieckiej wsi, oddziałujące na pogorszenie stanu zdrowia 
populacji, ułatwiające szerzenie się epidemii itp. W neoromantycznej konwencji interpretacyj-
nej, w której o postępie naukowym decydują metamorfozy Absolutu inicjowane swoją własną 
dynamiką, a nie ludzkie decyzje będące odpowiedzią na konkretne problemy, nie ma miejsca dla 
tego rodzaju analiz. W ujęciu Leibbranda romantyczny styl myślowy z postaci określanej przez 
niego jako „typowa” przekształcił się samoistnie w nową postać o cechach „Biedermaier”. Na 
nowy kształt medycyny niemieckiej z lat 1830–1848 miały w ujęciu tego autora oddziaływać 
takie czynniki, jak nowe formy architektury, nowe style malarskie i  literackie, nowe rodzaje 
form muzycznych, a nawet nowy styl mebli i sposób projektowania mieszkań (będące przeja-
wem przemiany stylu epoki ujmowanej antropomorficznie), a nie konkretne problemy realnie 
żyjących w tej epoce ludzi, których rozwiązania w należącej do nich dziedzinie badań podejmo-
wali się lekarze. 

109 Ibidem, s. 14.
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myślowy miał kształtować sposoby interpretacji przyrody, obecne w pracach le-
karzy niemieckich w 1. połowie XIX w. Za istotę tego stylu Leibbrand uznawał 
niematerialistyczną interpretację zjawisk przyrodniczych, skoncentrowaną na 
poszukiwaniu elementu duchowego dominującego nad somatycznym110 i bardzo 
duży nacisk położony na uczuciowość111. Podkreślał także związek niemieckiego 
romantyzmu medycznego z  zasadniczymi cechami niemieckiej kultury miesz-
czańskiej112, a  także z  reformacją, metafizyką i  mistyką protestancką, czego 
wpływem było poszukiwanie w przyrodzie ukrytego sensu i harmonii. Człowiek 
był w romantycznym stylu myślowym zawsze postrzegany jako dusza obleczona 
w ciało. Zgodna z tym stylem była także koncepcja tożsamości przyrody i ducha, 
która wyznaczała kierunki i metody badań naukowych. Poznanie naukowe opar-
te na obserwacji (w znaczeniu patrzenia i widzenia) zostało uznane za obarczo-
ne błędem subiektywizmu i nie umożliwiające dotarcia do świata obiektywnych 
idei. Poznanie prawdziwe miało się dokonywać zgodnie z romantycznym stylem 
myślowym dopiero ponad zjawiskami, poprzez wgląd, dzięki któremu można 
było postrzegać świat w jego całości. W niemieckim romantyzmie medycznym 
każdy element musiał być rozpatrywany w  kontekście owej całości, dla wyja-
śnienia obserwowanych zjawisk poszukiwano w  związku z  tym nie związków 
przyczynowych (uznawanych za nieistotne), ale celowych, posługując się metodą 
analogii dla określenia miejsca danego zjawiska jako elementu ogólnej struktury 
zjawisk113 .

W całej książce Leibbranda przebija się zasadnicza akceptacja dla koncepcji 
nauki charakterystycznej dla epoki romantyzmu. Z  tej perspektywy Leibbrand  
negatywnie ocenia poprzedzającą ją epokę Oświecenia, którą autor ten określa ja-
ko ograniczającą ludzki światopogląd i wyrzucającą poza nawias ogromne obsza-
ry myśli uznane przez zwolenników oświeceniowej ideologii za nieracjonalne114 . 
Krytycznie ocenia także występujące wówczas w europejskiej nauce akademickiej 
przekonanie o  konieczności oparcia podstaw naukowego przyrodznawstwa na 
podstawach empirycznych115 oraz odróżnienia podmiotu poznającego od rzeczy-
wistości poznawanej. Koncepcje te Leibbrand określa jako zwycięstwo subiektu 
skierowane przeciwko światu116 .

Akceptacja Leibbranda dla koncepcji nauki występującej w  niemieckim ro-
mantyzmie medycznym wiąże się z podzielaniem przez tego autora wizji świata 
(universum), która była podstawą sformułowania w XIX stuleciu jej programu. 
I  dla Leibbranda, i  dla niemieckich romantyków medycznych realny charakter 
miała ponadosobowa struktura sterująca, ujmowana w kategoriach antropomor-
ficznych, której autonomicznym i niezależnym od ludzkich podmiotowych de-

110 Ibidem, s. 14.
111 Ibidem, s. 13.
112 Ibidem, s. 15.
113 Ibidem, s. 24–25, 27, 32, 43 i 50.
114 Ibidem, s. 20 i n.
115 Ibidem, s. 45.
116 Ibidem, s. 21.
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cyzji oddziaływaniom przypisywali oni zmienność nauki w poszczególnych epo-
kach. W złożonym z idei obiektywnych świecie Leibbranda i niemieckich roman-
tyków niemożliwa była krytyka, która mogłaby doprowadzić do ich eliminacji 
jako nieprawdziwych albo nieistniejących. Ludzkie osobowe podmioty poznające 
mogły jedynie je przyjąć lub odrzucić, w tym drugim wypadku narażając się na 
uleganie błędom. Należało się wówczas spodziewać zahamowania rozwoju wie-
dzy medycznej, który musiał zostać przezwyciężony, aby idea obiektywna znów 
mogła odegrać swoją rolę w kształtowaniu opartego na prawdzie standardu wie-
dzy naukowej. Było to możliwe wtedy, gdy uczeni inspirowani określonym stylem 
myślowym ponownie okazywali się zdolni do odkrywania prawdy obiektywnie 
zawartej w świecie. 

W  wyżej zarysowanej perspektywie wszystkie podstawowe koncepcje, które 
stały się podstawą stworzenia głównego nurtu modernizacyjnego europejskiego 
przyrodoznawstwa, Leibbrand oceniał negatywnie, podobnie jak sam program. Po-
stulował dokonanie zasadniczej weryfikacji standardu interpretacyjnego dotych-
czasowej historiografii medycyny, który ukształtował się w 2. połowie XIX w., tj. 
w okresie dominacji w europejskiej medycynie klinicznej materializmu jako jego 
podstawy teoretycznej. Ukształtowana w odniesieniu do tego standardu historio-
grafia absolutyzowała wartość materializmu i  deprecjonowała elementy ideali-
styczne, w tym standard niemieckiej medycyny romantycznej 1. połowy XIX w., 
uznawany w europejskich opracowaniach historycznych za irracjonalny. Obecnie, 
tj. w latach 30. XX w. (pogląd ten autor powtórzył w 2. wydaniu omawianej książ-
ki z 1956 r.) ujęcie to, według Leibbranda, należy uznać za przestarzałe i uznać ro-
lę czynników niematerialnych w kształtowaniu zarówno ludzkiej egzystencji, jak 
i nauki. Dominację anatomii powinien zastąpić punkt widzenia psychiatrii, który 
umożliwia przezwyciężenie jednostronności somatycznej perspektywy europej-
skiej medycyny klinicznej i ujmowanie człowieka w kategoriach psychosomatycz-
nych117. W  tym nowym ujęciu europejskiej historiografii medycyny niemiecka 
medycyna romantyczna powinna być uznana za epokę prekursorską wobec współ-
czesnego standardu wiedzy medycznej, za okres, w którym mają swoją genezę tak 
wybitne teorie, jak psychoanaliza Freuda czy psychologia głębi Junga118 .

Współczesną kontynuacją metodologii nurtu neoromantycznego jest praktyka 
interpretacyjna prowadzona w standardzie New Age, której przykładem może być 
monografia prof. Richarda Tarnasa poświęcona dziejom filozofii europejskiej119 . 

117 Ibidem, s. 295.
118 Ibidem, s. 31.
119 Por. np. R. Tarnas, Dzieje umysłowości europejskiej, Poznań 2002; B. Płonka-Syro-

ka, Historyczność New Age – o  XIX-wiecznych źródłach pewnej perspektywy poznawczej, 
[w:] W. Wrzosek (red.), Oblicza przeszłości. Zbiór rozpraw, Bydgoszcz 2011, s. 157–169. O ide-
ologii New Age por. B. Dobroczyński, New Age, Kraków 1997. W standardzie New Age, bliskim 
oryginalnej postaci standardu niemieckiej medycyny romantycznej z 1. poł. XIX w., uczeni nie 
są pojmowani jako autonomiczne osobowe podmioty poznające obdarzone atrybutem spraw-
stwa swoich własnych decyzji (wyborów naukowych), ale jako odbiorcy impulsów płynących 
do ich podświadomości z ponadosobowego bytu o antropomorficznie przedstawianych cechach 
– nadświadomości zbiorowej. Przemiany w standardzie nauk przyrodniczych w ujęciu prof. Tar-
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Podobnie jak w pracy Leibbranda, zmiany w  standardzie europejskiej myśli fi-
lozoficznej prof. Tarnas interpretuje jako wynik oddziaływań ujmowanej w ka-
tegoriach antropomorficznych ponadosobowej struktury, która oddziałując na 
podświadomość uczonych w kolejnych epokach odgrywa realną rolę regulatyw-
ną w kształtowaniu standardu tej myśli. W procesie tym filozofowie uczestniczą 
wyłącznie w sposób bierny, otwierając się na impulsy płynące z Absolutu, a nie 
tworząc własne konwencje poznawcze na temat świata, które cechuje epistemo-
logiczna autonomia.

Do spadkobierców omawianego nurtu interpretacyjnego można zaliczyć także 
twórcę koncepcji archeologii wiedzy, Michaela Foucaulta, którego poglądy wyda-
ją się wielokrotnie zbieżne z koncepcjami niemieckich neoromantyków sprzed 
1939  r. Decyduje o  tym odniesienie obu tych koncepcji metodologicznych do 
wspólnego universum wyznaczonego przez filozofię Hegla . 

To właśnie ta podstawa filozoficzna i stworzone na jej podbudowie universum, 
a nie wyłącznie konkretne elementy heurystyki będące elementem programu ba-
dawczego nurtu niematerialistycznego w  niemieckiej historiografii medycyny, 
stały się przesłankami zasadniczej krytyki poglądów neoromantyków przeprowa-
dzonej w latach 20. i 30. XX w. przez historyków należących do związanej z Uni-
wersytetem Lipskim szkoły badań kulturowych. Odrzucili oni przede wszystkim 
– jako nierealistyczną – wizję świata, do której neoromantycy dostosowywali swój 
program historiografii nauki, i przeciwstawili im swoją własną, do której opisu 
wypracowali stosowne metody. Przyjrzyjmy się obecnie temu programowi bliżej. 

Nurt kulturalistyczny

Kolejnym nurtem, który przed 1939 r. zakwestionował pozytywistyczny stan-
dard interpretacyjny, była szkoła historiografii nauki o  ukierunkowaniu spo-
łeczno-kulturowym, również zrodzona w Niemczech. Wyróżniały się w niej dwa 
ugrupowania, przyznające odmienną wartość wpływom zewnątrznaukowym, 
oddziałującym na treść teorii i doktryn nauk przyrodniczych. Jedno z nich pod-
kreślało rolę czynników społecznych (Sozialgeschichte der Wissenschaft), nato-
miast drugie – czynników kulturowych (Kulturgeschichte der Wissenschaft). Oba 
ugrupowania podkreślały podmiotowy charakter wiedzy, badając uwarunkowania 
indywidualnych procesów poznawczych, a  zarazem tworzenia się świadomości 
grupowej wśród uczonych żyjących w  badanych epokach historycznych. O  ile 
neoromantycy wyrażali pogląd, iż dana epoka (pojmowana przez nich jako pod-
miot w kategoriach antropomorficznych) odciska swoje piętno w podświadomo-
ści żyjących w niej uczonych, co powoduje, iż tworzą oni swe dzieła naukowe 
w pewnym wspólnym stylu myślowym, o tyle reprezentanci nurtu kulturowego 

nasa dokonują się nie dzięki sprawczej aktywności uczonych, autonomicznych twórców kon-
wencji poznawczych, lecz są wynikiem udzielania uczonym określonych treści przez zmienia-
jący się Absolut.
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postrzegali tę zależność inaczej. W ich ujęciu dostrzegana w źródłach historycz-
nych pewnego rodzaju wspólnota stylu myślowego, charakteryzująca uczonych 
żyjących w jednej epoce, kształtuje się wprawdzie w sposób przez nich do końca 
nieuświadamiany i nie zawsze oparty na przesłankach dyskursywnych, jednakże 
konkretne wpływy kulturowe obecne w teoriach naukowych należałoby dopiero 
zbadać, próbując określić ich genezę oraz zakres, a nie dekretować ich istnienie 
w sposób aprioryczny. Style obowiązujące w sztuce danego okresu, takie jak np. 
barokowy czy romantyczny, nie wywierały zdaniem kulturalistów bezpośredniego 
wpływu na kształt nauki, były za to wyrazem określonych preferencji, przejawia-
jących się w danej epoce zarówno w nauce, jak i w sztuce, stąd uznawali za moż-
liwe wprowadzanie w historii medycyny podziału na okresy z uwzględnieniem 
określeń epok w ogólnej historii kultury.

Poglądy metodologiczne zwolenników nurtu społeczno-kulturowego upow- 
szechniały się w Niemczech od 1918 do 1933 r., zaś później – w wyniku wymu-
szonej przez sytuację polityczną emigracji wielu badaczy należących do tego nurtu 
– w innych krajach europejskich i w Stanach Zjednoczonych120. Orientacja ta wy-
wierała wpływ przed 1939 r. także na historiografię polską, w tym na tak znako-
mitych jej przedstawicieli, jak Władysław Szumowski121 i Tadeusz Bilikiewicz122 . 

W genezie nurtu kulturalistycznego należy uwzględnić dwie zasadnicze opozy-
cje. Pierwszą z nich wyznaczała krytyka standardu pozytywistycznego, natomiast 
drugą – krytyka rodzimej historiografii inspirowanej przez filozofię idealistyczną 
o proweniencji heglowskiej. I w pierwszym, i w drugim wypadku krytyce podlega-
ło przede wszystkim universum uznawane w tych nurtach za realistyczne, które 
opisywać miała historiografia, a dopiero w dalszej kolejności same metody jego 
opisu. Universum stworzone przez pozytywistów kulturaliści uznali za idealizację 
rzeczywistych procesów wiedzotwórczych, do których przebiegu pozytywistyczna 
praktyka interpretacyjna wprowadziła niedające się uzasadnić empirycznie aprio-
ryczne kategorie analityczne. Zgadzając się z przekonaniem pozytywistów doty-
czącym zwiększenia zakresu ludzkiej wiedzy, który może być charakteryzowany 
w kategoriach postępu, nie uważali jednak za zasadne określanie go w  sposób 
konieczny w  kategoriach trzech epok: metafizycznej, filozoficznej i  naukowej. 
Uznawali bowiem, że i w  tej ostatniej w  realnej praktyce naukowej są obecne 
wpływy filozofii i religii, przejawiające się jednak w odmienny aniżeli wcześniej 
sposób. Nie uważali w związku z tym sposobu definiowania przez pozytywistów 
wspólnoty uczonych za realistyczny. Wyobrażenie uczonych jako grupy wolnej od 
wszelkich wpływów zewnętrznych, poświęcającej się badaniom naukowym jedy-
nie z czystej ciekawości poznawczej i uprawiającej je w języku pojęć, w którym 
nie dałoby się odnaleźć żadnych inspiracji rzeczywistą sytuacją społeczną i kultu-
rową epoki, zwolennicy standardu badań kulturowych uważali za nierealistyczne, 

120 Pisałam o tym w pierwszej części tej pracy, omawiając nurt Sozialgeschichte der Medizin 
przedstawiany przez prof. Roberta Jütte . 

121 Por. W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, t. 1–3, Kraków 1935.
122 Por. T. Bilikiewicz, Uwagi nad artykułem Ludwika Flecka „Nauka a środowisko”, „Prze-

gląd Współczesny” 1939, nr 8–9, s. 155–167.



124 Część I. Perspektywy antropologii wiedzy

a nawet absurdalne. Uznając – podobniej jak wcześniej eklektycy i pozytywiści 
– podmiotowy charakter procesów wiedzotwórczych, niemieccy kulturaliści uwa-
żali, że należałoby rozwinąć heurystykę umożliwiającą określenie genezy podej-
mowanych przez uczonych problemów naukowych. Uważali tego rodzaju badania 
nie tylko za możliwe, lecz także za konieczne. 

Sozialgeschichte der Medizin, która wypracowała swój standard interpretacyjny 
właśnie w odniesieniu do wyżej wyrażonych założeń, opierała swoją heurystykę 
na konstruowaniu pytań badawczych dotyczących zakorzenienia wiedzy medycznej 
w konkretnych problemach społecznych badanej przez historyka epoki. Uznawa-
ła medycynę za naukę społeczną, powołaną do rozwiązywania konkretnych pro-
blemów występujących nie tylko w skali indywidualnej relacji lekarz–pacjent, lecz 
także w skali społecznej. Każda z tego rodzaju indywidualnych relacji składała się 
bowiem na system społeczny, którego efektywność (lub jej brak) wywierała realny 
wpływ na stan zdrowia całej populacji. Takie problemy, jak ochrona macierzyństwa 
(tj. opieka nad matką i dzieckiem w okresie ciąży, porodu i połogu), ochrona pracy, 
ochrona zdrowia wojskowych, zabezpieczenie przeciwepidemiczne, określenie pra-
widłowych norm wyżywienia, higiena indywidualna i społeczna, a także wiele in-
nych, w których indywidualne relacje lekarz–pacjent wpisywały się w szerszy system 
społeczny, czyniły medycynę jedną z podstawowych form organizacji społecznej, 
której prawidłowe funkcjonowanie było wynikiem rozpoznania potrzeb zdrowot-
nych adekwatnie do realnie występującej sytuacji, to jest prawidłowego określenia 
problemów medycznych wymagających rozwiązania, zapewnienia środków, zdol-
nych sfinansować to rozwiązanie, oraz zapewnienia kadry, która mogłaby podjąć się 
rozwiązywania prawidłowo określonych problemów. Każdy z tych elementów spo-
łecznej struktury wiedzy konstruowany był w poszczególnych epokach historycz-
nych w sposób dostosowany do aktualnego stanu wiedzy medycznej, odzwierciedlał 
obowiązujące w danym okresie kryteria naukowej racjonalności, wdrażał w życie 
praktyki medyczne, uznawane wówczas za skuteczne, oraz realizował je za pomocą 
kadry o określonych kompetencjach, która wchodziła w rolę terapeutów i organiza-
torów systemu zabezpieczeń społecznych o charakterze medycznym. Każdy z tych 
elementów był, zdaniem historyków związanych z  nurtem Sozialgeschichte der 
Medizin, wypracowywany przez osobowe podmioty poznające, na podstawie ich 
osobistego rozeznania sytuacji, poziomu kompetencji, typu przekonań metafizycz-
nych i innych inspiracji o charakterze światopoglądowym. Z powyżej wyrażonych 
względów społeczny system medycyny, odnoszący się do problemów wykraczają-
cych poza indywidualną relację lekarz–pacjent, dobrze odzwierciedla ogólny system 
przekonań kulturowych charakterystycznych dla badanej epoki, wraz z jej strukturą 
społeczną, sposobem uzasadniania występujących nierówności, mechanizmami re-
dystrybucji środków budżetowych itp. Dla przykładu, w systemie feudalnym, cha-
rakterystycznym dla epoki średniowiecza, wspomniane mechanizmy redystrybucji 
opierały się na uzasadnieniach metafizycznych, które powszechnie podzielano, 
co stwarzało korzystne przesłanki dla pozyskiwania środków na ochronę zdrowia 
biednych oraz powszechne zabezpieczenie przeciwepidemiczne na podstawie mo-
delu świadczeń charytatywnych. W okresie nowożytnym natomiast, przekonanie 
o metafizycznym uzasadnieniu jałmużny uległo w krajach protestanckich erozji, co 
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spowodowało załamanie się systemu wcześniej występujących świadczeń charyta-
tywnych, jednolitych dla całej Europy Zachodniej. Sposób postępowania z ubogimi 
i zabezpieczania ich potrzeb życiowych i zdrowotnych uległ wraz z reformacją zróż-
nicowaniu, co wymaga od historyka medycyny uwzględnienia nie tylko konkret-
nych sposobów jego organizowania, lecz przede wszystkich zbadania społecznego 
kontekstu uzasadnień, które spowodowały jego zróżnicowanie. 

Szerokie ustanowienie zakresu tematycznego historiografii medycyny w stan-
dardzie Sozialgeschichte der Medizin powodowało, że testowano w  nim różne 
koncepcje metodologiczne umożliwiające konstruowanie efektywnej heurystyki. 
Przez następne pół wieku standard ten nie uległ ostatecznemu sprecyzowaniu 
i nie stał się standardem zamkniętym. Określają go jednakże takie rudymenty, 
jak: 1) Podmiotowe ujęcie procesów wiedzotwórczych. 2) Uznanie społecznego 
charakteru wiedzy naukowej, tworzonej w określonym kontekście potrzeb spo-
łecznych, uznawanych za wymagające rozwiązania. 3) Historyczna zmienność 
społecznie konstruowanych systemów wiedzy, która jest relatywizowana zarówno 
w stosunku do potrzeb, jak i do sposobu ich postrzegania zależnego od czynników 
społecznych, ustrojowych, światopoglądowych itp. oraz aktualnego stanu wiedzy 
medycznej, umożliwiającego rozwiązanie problemów medycznych.

Nurt Sozialgeschichte der Medizin w swoim standardzie z lat 20. i 30. XX w. 
nie miał jednak wbudowanych elementów konwencjonalistycznych, które później 
zostały do niego włączone. Opowiadając się (przeciw pozytywistom) za uwzględ-
nieniem elementów społecznych w  kształtowaniu sytuacji problemowej nauk 
przyrodniczych, jak również za trwałą ich obecnością w  strukturze medycyny, 
zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym, nie szedł jednak tak dale-
ko, jak Duhem w ujmowaniu procesów poznawczych w naukach empirycznych. 
Występujący w Sozialgeschichte der Medizin model dziejów medycyny miał nadal 
charakter kumulatywny, a nie eliminacyjny. Historyczną zmienność kolejnych 
systemów medycyny funkcjonujących w skali społecznej interpretowano bowiem 
w ten sposób, iż w genezie tych zmian podstawową rolę odgrywały odkrycia na-
ukowe generujące postęp wiedzy medycznej, dokonujący się w obszarze badań 
prowadzonych przez profesjonalistów. W badaniach tych odgrywały dużą rolę po-
trzeby społeczne, które decydowały, iż jedne z wypracowanych przez uczonych 
rozwiązań szybko bywały wdrażane do realizacji (gdy zostały uznawane za istotne 
dla rozwiązania problemów społecznych, np. walki z epidemiami), natomiast in-
ne musiały długo oczekiwać na ich wdrożenie w praktyce, ponieważ albo nie były 
uznawane za istotne, albo też godziły w pewne interesy lub wartości, powszechnie 
w społeczeństwie akceptowane.

Nurt Kulturgeschichte der Medizin wywodził swą genezę z tych samych opo-
zycji. Jego zwolennicy uważali przekonanie pozytywistów, zgodnie z którym wy-
stępują trzy etapy poznania naukowego, w których w trzecim (naukowym) nie ist-
nieją już w standardzie nauk przyrodniczych wpływy kulturowe, za błędne. Przede 
wszystkim dlatego, że wpływy te można było skutecznie obserwować w źródłach 
z perspektywy czasu, wraz z przesuwaniem się cezury początkowej ustanowionej 
przez pozytywistów fazy uznawanej przez nich za naukową. W związku z szyb-
kim postępem wiedzy medycznej dokonującym się po 1850 r., przekonanie histo-
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ryków medycyny np. z lat 70. XIX stulecia, iż standard akademicki, w którym ży-
li, należy uznać za ostateczny123, że będzie on wymagał w przyszłości dokonania 
już tylko niewielkich uzupełnień, okazywało się nieuzasadnione. Wraz z każdą 
kolejną dekadą były bowiem dokonywane nowe odkrycia, które ukazywały wcze-
śniejszy standard medycyny jako niekompletny. Z perspektywy XX w. można też 
było dostrzec, analizując źródła z lat 50. i 60. XIX w., że poglądy lekarzy, którzy 
uważali swój medyczny światopogląd za wolny od wpływów kulturowych i  na 
tej podstawie ustanawiali standard pozytywistycznej historiografii, nie znajdują 
uzasadnienia w rzeczywistości. Wnikliwa analiza pozwalała bowiem dostrzec ich 
silne kulturowe zakorzenienie, niewidoczne w tym czasie dla nich samych124 . 

Kulturaliści akceptowali, tak samo jak eklektycy i pozytywiści, podmiotowy 
model procesów wiedzotwórczych. Zakładali jednakże, iż indywidualne podmioty 
poznające podlegają procesowi socjalizacji, w trakcie którego ich ogólny świato-
pogląd, jak również świadomość naukowa kształtują się pod wpływem określ-
nych trendów. Ich badanie i wydobycie umożliwia historykowi medycyny określe-
nie pewnych konkretnych historycznie ukształtowanych wzorców, które mogą być 
postrzegane w roli realnych struktur sterujących ludzkim poznaniem w określonej 
epoce. Nie są tą jednak wzorce o ahistorycznym statusie ontologicznym, podob-
nym do idei obiektywnych występujących w historiografii tworzonej w standardzie 
neoromantycznym. Wszystkie wspomniane idee regulatywne historycy nurtu kul-
turalistycznego uznawali za stworzone przez ludzi i wśród nich później spopula-
ryzowane. Dla przykładu, tego rodzaju ideą regulatywną mogła być romantyczna 
filozofia przyrody, która narzucała ogólne ramy interpretacjom doświadczenia for-
mułowanym przez trzy pokolenia niemieckich lekarzy klinicystów125 . 

Do głównych elementów standardu niemieckiej szkoły kulturalistycznej, 
w obu jej odmianach, należało zarzucenie charakterystycznej dla pozytywistów 
praktyki dekonstrukcji dawnych teorii i doktryn medycznych, podejmowanej po 
to, aby z nich wydobyć elementy, które mogły być z perspektywy czasu uznane za 
racjonalne. Praktyka ta znajdowała swoje uzasadnienie w tym, iż historycy orien-
tacji pozytywistycznej musieli odpowiedzieć sobie na całkiem zasadnicze pytanie, 

123 Przekonania tego typu historycy ci wyrażali często w swoich pracach expressis verbis, 
jak np. Julius Petersen, który uznał, że w medycynie akademickiej zostały już odkryte wszystkie 
elementy natury, umożliwiające stwierdzenie, iż jej aktualny standard należy uznać za osta-
teczny i wymagający jedynie niewielkich uzupełnień. Por. J. Petersen, Hauptmomente in der 
geschichtlichen Entwicklung der medizinischen Therapie, Kopenhagen 1877 (tłum. polskie: 
Rys historyczny terapii lekarskiej, tłum. G. Fritsche, Warszawa 1882, s. 110–127).

124 Por. analiza poglądów Rudolfa Virchowa dokonana przez Waltera Pagela, która wykazała, 
iż pozostają one silnie zakorzenione w strukturze pojęciowej niemieckiej romantycznej filozofii 
przyrody, w tym szczególnie szkoły Ferdinanda Jahna . Por. W. Pagel, The Speculative Basis of 
Modern Pathology, Jahn, Virchow and the Philosophy of Pathology, „Bulletin of the History of 
Medicine” 1945, t. 18, s. 1–42.

125 Od 1797 aż do 1870 r. kulturaliści uważali bowiem, że dziedzictwo niemieckiej medycy-
ny romantycznej utrzymało się w standardzie niemieckiej medycyny akademickiej jeszcze przez 
jedno pokolenie (wbrew przekonaniu lekarzy klinicystów pracujących w latach 1848–1870, któ-
rzy uważali swoje poglądy za wolne od romantycznej spuścizny ideowej i zbudowane w świado-
mej do niej opozycji). 
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dotyczące mechanizmu wzrostu wiedzy naukowej: w jaki sposób w epoce, któ-
rej standard oceniają z perspektywy czasu jako błędny, irracjonalny, pojawiły się 
zalążki przemian generujących postęp poznawczy? W odpowiedzi na to pytanie 
stwierdzali, iż mimo że większość uczonych danej epoki akceptowała koncepcje 
w swoim skończonym kształcie uznawane za błędne, to niektóre ich elementy 
można uważać za racjonalne. To właśnie te elementy miały stać się z  czasem 
podstawą tworzenia nowych koncepcji naukowych, które umożliwiały postęp na-
ukowy, były bowiem bardziej adekwatne wobec natury. Za cel poznawczy swoich 
rekonstrukcji dziejów nauki pozytywiści uznawali poszukiwanie i wydobywanie 
z rzeczywistych struktur wiedzy tych właśnie, potencjalnie generujących postęp 
naukowy elementów. Kulturaliści odrzucili ten sposób konstruowania narracji 
historycznej i właściwą dla niego heurystykę. Za cel historiografii uznali bowiem 
odtwarzanie dawnych systemów naukowych w  takim kształcie, w  jakim one 
niegdyś występowały. Wprawdzie podobne ujęcie historiografii proponowali już 
na początku XX w. neoeklektycy, jednak ich program badań miał, tak jak ich 
XIX-wiecznych poprzedników (eklektyków), charakter badań wewnątrznauko-
wych skoncentrowanych na historii profesjonalnego dyskursu medycznego. Kul-
turaliści pojmowali zakres historiografii medycyny szerzej, postulując i wprowa-
dzając w życie program badań nad szerokim spektrum problemów, należących do 
obszaru kultury, które uznawali za oddziałujące w sposób potencjalny na kształ-
towanie się historycznych systemów wiedzy medycznej.

Zaproponowany przez kulturalistów program badań miał już charakter typowo 
historyczny i zrywał związki z utylitarnym i propedeutycznym modelem historio-
grafii medycyny. Jej standard z lat 20. i 30. XX w. różnił się bowiem w sposób tak 
znaczący od wcześniejszego, nawet o kilka dziesięcioleci, iż omawianie dawnych 
koncepcji medycznych nie mogło już być traktowane (jak w początkach XIX w.) 
jako umożliwiające orientację w stanie badań medycznych dotyczących danego za-
gadnienia, ale wyłącznie  analizę procesów wiedzotwórczych i ich konkretnych re-
zultatów w dawnych epokach, niemających już wiele wspólnego ze współczesnym 
stanem wiedzy akademickiej w dziedzinie medycyny. Kulturaliści postulowali pro-
wadzenie badań pionowych, tj. obrazujących historię medycyny w pewnej perspek-
tywie czasowej, oraz poziomych, o charakterze porównawczym, w odpowiedzi na 
pytanie: w  jaki sposób w  różnych kontekstach kulturowych, światopoglądowych 
i ideologicznych rozwiązywane były te same problemy o charakterze medycznym. 
Komparatystyka historyczna była dla nich szczególnie ważna, przyczyniała się bo-
wiem do obalenia pozytywistycznego mitu o niezapośredniczonym przez kulturę 
charakterze poznania w naukach przyrodniczych. Popularyzowali także nowe uję-
cie zakresu historiografii medycyny, wykraczające poza profesjonalne ramy dys-
kursu medycznego, postulując m.in. prowadzenie badań nad życiem codziennym, 
świadomością potoczną, zachowaniami zdrowotnymi pacjentów itp., co miało 
umożliwić osadzenie dyskursu medycznego w  szerszym kontekście kultury me-
dycznej danej epoki.

Standard interpretacyjny nurtu kulturalistycznego można przedstawić w po-
staci następujących stwierdzeń: 1) W analizie źródeł medycznych należy poszu-
kiwać elementów kulturowych inspirujących świadomość ich twórców, określają-
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cych granice poznania oraz jego metody. 2) Po ustaleniu istnienia tych wpływów, 
należy określić ich genezę, opisać ich zakres oraz charakter wpływu na koncep-
cje naukowe danej epoki. 3) Stwierdzając w danej epoce, w różnych dziedzinach 
nauki i kultury, recepcję tych samych albo zbliżonych elementów kulturowych, 
należy podjąć badania dotyczące uwarunkowań i mechanizmów tego rodzaju re-
cepcji. 4) Ze względu na to, że w kolejnych epokach historycznych obserwujemy 
rzeczywisty wpływ pewnych elementów kulturowych zarówno na styl uprawiania 
nauki (pytania badawcze, sposoby rozwiązywania problemów, koncepcje racjo-
nalności naukowej), jak i na inne obszary, takie jak filozofia albo sztuka, moż-
liwe jest posługiwanie się w periodyzacji dziejów medycyny cezurami zewnętrz-
nymi, niewyprowadzanymi z  wewnętrznej treści teorii i  doktryn medycznych, 
lecz związanymi z  dominacją określonego typu kultury (prawomocne jest np. 
określenie „medycyna okresu baroku”, oczywiście w kulturze europejskiej, a nie 
w skali globalnej, ponieważ w innych kulturach okres o tych cechach nie wystę-
puje). 5) Kulturaliści uznali za nieuprawnione posługiwanie się antropomorficzną 
konceptualizacją kolejnych epok historycznych, ponieważ jest to z metodologicz-
nych względów niedowodliwe. O cechach danej epoki, jej stylu i światopoglądzie 
decydują bowiem ludzie, a nie epoka determinuje styl myślowy i światopogląd 
ludzi. 6) Odrzucili także dialektyczny model rozwoju nauki, w którym miałyby 
się przejawiać wpływy epok o  przeciwstawnych cechach. Model ten uznali za 
niedowodliwy i ustanowiony na podstawie kryteriów apriorycznych. Ich własny 
wzorzec następstwa epok w dziejach nauki odwoływał się do podmiotowych wy-
borów uczonych, odkrywających dzięki modyfikacjom teorii naukowych i dosko-
naleniu technicznych procedur coraz szerszy zakres zjawisk, opisywanych przez 
nich w sposób coraz bardziej adekwatny wobec rzeczywistości. 7) W analizie teks-
tów naukowych z dawnych epok kulturaliści uważali za możliwe posługiwanie 
się metodami, które pozwolą ujawnić treści ukryte dla świadomości ich autorów 
albo ukazać je w innej, niż charakterystyczna dla tych autorów perspektywa126 . 
Odrzucali jednakże, jako nienaukowe, postulowane przez neoromantyków posłu-
giwanie się tzw. „pogłębionym odczuwaniem treści tekstu”, wykraczającym poza 
poznanie dyskursywne, przeciwstawiając mu – jako racjonalne – zasady analizy 
tekstów dopuszczane przez klasyczną metodologię badań historycznych.

Przedstawiony powyżej standard w następujący sposób kształtował podstawy 
heurystyki historycznej kulturalistów: 1) Skłaniał do prowadzenia badań nad two-
rzeniem się w badanych epokach historycznych struktur poznawczych odgrywają-
cych realną rolę regulatywną. 2) Inspirował badania nad czynnikami umożliwiający-
mi wytwarzanie się systemów wiedzy grupowej. 3) Ukierunkowywał narrację histo-
ryczną w stronę opisu świadomości badanych uczonych oraz analizy jej struktury. 
Miało to pozwolić na zrozumienie racji, inspirujących tych uczonych do podejmo-
wania konkretnych działań, ukazywanych z ich punktu widzenia. 4) Wprowadzał 
w obręb narracji historycznej konkretne problemy dnia codziennego pozostające 
w związku ze zdrowiem i chorobą oraz mogące wpływać na stan zdrowia populacji 

126 Por. cytowane powyżej analizy Waltera Pagela, który dokonał interpretacji poglądów Ru-
dolfa Virchowa w sposób sprzeczny ze świadomością ich twórcy.
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(Alltagsgeschichte der Medizin), a także różne sposoby ich teoretycznej konceptuali-
zacji nie tylko w obrębie profesjonalnego dyskursu medycznego, lecz także w świa-
domości potocznej. Umożliwiło to badania różnic występujących pomiędzy nimi. 
5) Wprowadzał do narracji dzieł z zakresu historiografii medycyny – jako elementy 
praktyki wyjaśniającej – podejmowanie analiz społeczno-kulturowego kontekstu 
medycyny. 6) Odrzucał typowy dla pozytywizmu i neoromantyzmu model narracji 
wartościującej, w  którym jedne epoki historyczne były oceniane pozytywnie (ze 
względu na ich cechy aprobowane z punktu widzenia historyka), natomiast inne 
negatywnie. Postulował zamiast tego model tzw. „życzliwej interpretacji”, stosowa-
ny w badaniach historycznych, w którym badacz dąży do zrozumienia racji opisy-
wanego podmiotu i przedstawienia ich w sposób neutralny.

Z punktu widzenia kształtowania się standardu antropologii wiedzy istotna 
była dokonana przez kulturalistów krytyka pozytywistycznego nurtu interpreta-
cyjnego, jak również krytyczna ocena powstającego równolegle w opozycji wobec 
pozytywizmu nurtu neoromantycznego. Z  poglądów kulturalistów oraz ich ar-
gumentacji krytycznej czerpał Ludwik Fleck, którego propozycje metodologicz-
ne stały się bezpośrednią inspiracją standardu antropologii wiedzy. Moja ocena 
praktyki badawczej obu nurtów kulturalistycznych (Sozialgeschichte der Medizin 
i Kulturgeschichte der Medizin) jest wysoka. Prace te zawierają bogactwo mate-
riału faktograficznego, posługują się profesjonalną metodologią badań historycz-
nych, opracowane w  tym standardzie monografie opatrzone są bogatym i war-
tościowym pod względem poznawczym aparatem krytycznym, umożliwiającym 
dotarcie do mało znanych źródeł i opracowań. Nie straciły na aktualności także 
formułowane przez badaczy tworzących w tym nurcie metodologicznym interpre-
tacje konkretnych problemów historycznych. Mogą one stanowić obecnie punkt 
odniesienia dla bardziej pogłębionych analiz, uwzględniających zarówno postępy 
w metodologii badań historycznych, jak i nowe kategorie źródeł.

Do najbardziej wpływowych przedstawicieli nurtu kulturalistycznego należeli: 
Karl Sudhoff (twórca instytutu jego imienia na Uniwersytecie w Lipsku, w któ-
rym standard ten został zainicjowany)127, Theodor Meyer-Steineg128, Max Neu-
burger129, Henri Ernst Sigerist130, Georg Rosen131, Walter Pagel132, Ernst Hirsch-

127 Por. W. von Brunn, Nachruf auf Karl Sudhoff, Leipzig 1938; R. Zaunick, Bibliographie 
des Karl Sudhoffs, Leipzig 1938.

128 Por. T. Meyer-Steineg, K. Sudhoff, Geschichte der Medizin im Überblick mit Abbildun-
gen, Leipzig 1920.

129 Por. M. Neuburger, Die Lehre von Heilkraft der Natur im Wandel der Zeiten, Stuttgart 1926.
130 Por. E. Berg-Schörn, H. E. Sigerist (1891–1957). Medizinhistoriker in Leipzig und Balti-

more. Standpunkt und Wirkung, Köln 1978.
131 Por. G. Rosen, Romantic Medicine: A Problem in Historical Periodisation, „Bulletin of 

the History of Medicine” 1951, t. 25, s. 149–158.
132 Por. W. Pagel, Virchow und die Grundlagen der Medizin des XIX Jahrhundert, Jena 1931.
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feld133 i Owsei Temkin134. Mieli oni po 1945 r. wielu kontynuatorów, zarówno 
w Niemczech, jak i w USA, a uprawiany przez nich rodzaj praktyki historiogra-
ficznej stał się po II wojnie światowej jednym z nurtów o najszerszym zasięgu 
popularności oraz wpływów.

Ze standardu badań nurtu kulturalistycznego z  lat 30. XX w. wyprowadzał 
swoje własne koncepcje polski historyk medycyny i metodolog, Ludwik Fleck . 
Tworzył je, wykorzystując m.in. dorobek metodologiczny francuskich konwen-
cjonalistów, poddając z  tego punktu widzenia reinterpretacjom podstawowe 
elementy struktury interpretacyjnej niemieckich szkół antypozytywistycznych. 
Przyjrzyjmy się obecnie jego propozycjom nieco bliżej. 

Koncepcja Ludwika Flecka

Koncepcja metodologicznego ujęcia dziejów medycyny wypracowana przez Lu-
dwika Flecka135 miała charakter oryginalny136, mimo że możemy w niej odnaleźć 

133 Por. E. Hirschfeld, Romantische Medizin. Zu einer künftigen Geschichte der naturphilo-
sophischen Ära, „Kyklos” 1930, t. 3, s. 1–90.

134 Por. O. Temkin, German Concepts of Ontogeny and History Around 1800, „Bulletin of 
the History of Medicine” 1950, t. 24, s. 227–246.

135 Poglądy Ludwika Flecka będę omawiała, odwołując się do swoich wcześniejszych inter-
pretacji, przedstawionych w następnych przypisach artykułów. Ten sposób ich charakterystyki 
pozwoli nadać im większą spójność, dzięki ich oderwaniu od konkretnych elementów faktogra-
ficznych, występujących w stworzonej przez Flecka koncepcji.

136 Por. L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache . Einfüh-
rung in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935 (wyd. polskie: Powstanie i ro-
zwój faktu naukowego . Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, 
tum. M. Tuszkiewicz, Wstęp Z. Cackowski, Lublin 1986; L. Fleck, Psychosocjologia poznania 
naukowego. Powstanie i rozwój faktu naukowego i inne pisma z filozofii poznania naukowe-
go, pod red. Z. Cackowskiego i S. Symotiuka, Lublin 2006. O Flecku por.: B. Płonka-Syroka, 
Ludwik Fleck, [w:] Z. Podgórska-Klawe, B. Urbanek (red.), Słownik biograficzny polskich nauk 
medycznych XX wieku, Warszawa 1993, t. 2, s. 37–40; eadem, Ludwik Fleck (1896–1961), 
mikrobiolog, prekursor nowoczesnej metodologii historii medycyny, „Medycyna Nowożytna. 
Studia nad Historią Medycyny” 1994, t. 1, z. 1, s. 47–82; eadem, Ludwik Fleck und die innere 
Emigration, [w:] A.  Scholz, C.-P. Heidel (red.), Emigrantenschicksale. Einfluss der jüdischen 
Emigranten auf Sozialpolitik und Wissenschaft den Aufbahmeländern . Medizin und Judentum, 
t. 7, Frankfurt am Main 2004, s. 347–355; eadem, Ludwik Fleck, [w:] Z. Podgórska-Klawe (red.), 
Polscy lekarze-Żydzi w XIX i XX wieku, Warszawa 2011, s. 141–153; B. Płonka-Syroka, E. Lonc, 
Rudolf  Weigl – niedokończona biografia, [w:] Problemy diagnostyki i terapii w ujęciu nauk przy-
rodniczych i  społecznych. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu, t. 6, Wrocław 2012, s. 391–418. Por. też: B. Płonka-Syroka, In-
spiracje antypozytywistyczne w XX-wiecznej historiografii medycyny, „Medycyna Nowożytna. 
Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, s. 5–41. Wykaz wszystkich polskich publikacji 
dotyczących Flecka wydanych do 2005 r. zawiera artykuł Pawła Jarnickego (por. P. Jarnicki, Fleck 
a metafory, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społe-
czeństwie.  Antropologia wiedzy, t. 3, Warszawa 2008, s. 167–208.
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wiele różnorodnych odniesień do współczesnych mu lub niewiele wcześniej sfor-
mułowanych nurtów metodologii o ukierunkowaniu antypozytywistycznym137, 
w tym przede wszystkim do konwencjonalizmu Pierre’a Duhema. Fleck odnosił 
się także do pojęcia stylu myślowego, wytworzonego przez neoromantyków, na-
dał mu jednak odmienną interpretację. W jego koncepcji nauki z 1935 r. może-
my znaleźć wiele innych aktualnych ówcześnie odniesień, jednakże nie są one 
w większości odnotowane w postaci przypisów erudycyjnych i w związku z tym 
stają się przedmiotem analiz współczesnych metodologów i naukoznawców. Ro-
dzi to rozmaite możliwości interpretowania myśli Flecka, co znajduje wyraz także 
we współczesnym piśmiennictwie138 .

Podstawowym pytaniem badawczym, które Fleck sobie stawiał, stał się pro-
blem historycznego charakteru wiedzy, to jest przesłanek i uwarunkowań, które 
powodują wytwarzanie się pewnych konwencji poznawczych, które uczeni z cza-
sem akceptują, a następnie poddają krytyce i odrzucają. Konwencje te Fleck uj-
mował w perspektywie poznawczej stylu myślowego, w którego granicach było 
możliwe wytwarzanie przez uczonych teorii i doktryn medycznych, uznawanych 
przez nich za oparte na faktach i realistyczne. Od posługujących się tym samym 
pojęciem stylu myślowego neoromantyków koncepcję Flecka odróżniał jej cha-
rakter podmiotowy, ujmujący proces tworzenia teorii naukowych jako wyraz dzia-
łań poszczególnych jednostek skupiających się w zbiorowość. Fleck stwierdzał, 
że teorie naukowe rodzą się wprawdzie w społeczności naukowej i są wyrazem 
jej grupowej świadomości, jednakże ich twórcami są zawsze poszczególni uczeni, 
doprowadzający system zbiorowych przekonań do pewnego poziomu skonkrety-
zowania, nadając temu systemowi swoje osobiste piętno. 

Odmiennie niż neoromantycy, Fleck nie postrzegał wpływu stylu myślowego, 
popularnego w  danym okresie wśród uczonych należących do pewnej społecz-
ności naukowej, w sposób deterministyczny. Twórca teorii może bowiem, zda-
niem Flecka, wybrać sobie hipotezę, którą będzie samodzielnie rozwijał oraz spo-
łeczność naukową, do której będzie wyniki swojej naukowej praktyki adresował. 
Nauka nie jest bowiem uprawiana w samotności, ale każda naukowa hipoteza, 
aby mogła wywrzeć wpływ na dalszy rozwój ludzkiej wiedzy, musi być przez jej 

137 Por. B. Płonka-Syroka, Poglądy metodologiczne Ludwika Flecka (1896–1961) i  ich re-
cepcja w literaturze światowej w latach 1935–1993, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 
1994, t. 57, z. 4, s. 497–512; eadem, Pojęcie stylu myślowego u Ludwika Flecka, Paula Diepge-
na i Wernera Leibbranda…, s. 228–236; eadem, Koncepcja faktu naukowego u Ludwika Flecka 
w odniesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917–1957), [w:] J. Maternic-
ki (red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, t. 5, Rzeszów 2007, 
s. 24–41; eadem, Problem przemian w medycynie europejskiej w XVI–XIX wieku w  świetle 
wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki, „Medycyna Nowożytna. Studia nad 
Historią Medycyny” 1995, t. 4, z. 1–2, s. 5–38; eadem, Interpretacja faktów historycznych we 
współczesnej historiografii medycyny i antropologii wiedzy, [w:] K. Kleszczowa, J. Gwioździk 
(red.), Faktografia w badaniach historycznych, Katowice 2009, s. 43–61.

138 Obok cytowanego wyżej artykułu P. Jarnickiego źródłem wiedzy na ten temat może być 
jego wydana w 2012 r. książka oraz poświęcone analizom dorobku Flecka strony internetowe 
afiliowane przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.
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twórcę przedstawiona innym, którzy ją zaakceptują albo nie. Pojedynczy uczeni 
zawsze prowadzą swoją praktykę naukową w jakimś społecznie ustanowionym 
kontekście, który ich wyposaża w hipotezy wstępne, jak również w historycznie 
ustanowione kryteria ich oceny. Uczony prowadzi swoje badania, testuje hipote-
zy itp. zawsze w odniesieniu wobec pewnej grupy, którą czyni adresatem swoich 
twierdzeń. Jego twórczość jest dla tej grupy zrozumiała, jeżeli powstaje w stylu 
myślowym, który owa grupa akceptuje, w innym wypadku wymaga „przekładu”, 
tj. wyjaśniania hipotez opisanych za pomocą pojęć zgodnych z jednym standar-
dem teoretycznym, za pomocą ich wyjaśnienia w innym. Nie zawsze jest to, zda-
niem Flecka, możliwe, ponieważ dwie społeczności naukowe może różnić nie 
tylko standard teoretyczny, lecz także obserwacyjny. To, co w jednej z nich jest 
w sposób bezsporny uważane za faktyczne, w drugiej z nich może być uznawane 
za nieistniejące lub przynajmniej niedowodliwe lub nieobserwacyjne. 

Według Flecka, pracując w pewnym stylu myślowym, uczony zachowuje wol-
ność wyboru hipotez, do których zamierza nawiązywać. Poznanie naukowe ma 
bowiem według niego charakter dyskursywny, a więc wolicjonalny. Uczony musi 
chcieć rozwiązać jakiś problem i zwracać się ze swoją praktyką badawczą w jego 
kierunku. Może jednak to uczynić dopiero wtedy, jeżeli problem ten dostrzeże 
(zgodnie ze stylem myślowym, w którym pracuje), uzna za wart rozwiązania oraz 
do rozwiązania możliwy. Według Flecka, świadomość naukowa uczonych pracu-
jących w jednym stylu myślowym nie ogranicza im możliwości zapoznania się 
z istnieniem innych, do których będą się odnosić z rezerwą albo krytycznie, po-
nieważ swój własny styl myślowy uznają za przekonujący. Jeżeli jednak zwracając 
się z  rezultatami swoich badań w  stronę społeczności naukowej, którą czynią 
adresatem swojej twórczości naukowej, nie uzyskają jej aprobaty, mogą zwrócić 
się w stronę innej, pracującej w innym stylu myślowym, i po dokonaniu „prze-
kładu” swojej koncepcji na obowiązujący w niej język pojęć uzyskać jej aprobatę. 
Jest to zasadnicza różnica między koncepcją Flecka a modelem historiografii neo-
romantycznej, w której style myślowe nie są wytwarzane przez ludzi, ale przez 
antropo morficznie ujmowany Absolut, w którego aktywności jednostki ludzkie 
tylko uczestniczą. U Flecka style myślowe, o osobowej i zarazem społecznej gene-
zie, wywierają wprawdzie poważny wpływ na praktykę naukową poszczególnych 
badaczy, ale zachowują oni osobistą autonomię, wolność wyboru teorii, które mo-
gą zaakceptować albo nie, kierując się przesłankami, które uznają za racjonalne.

Za zasadniczą nowość wprowadzoną przez Flecka do historiografii nauk przyrod-
niczych uznać należy zainspirowanie badań nad zjawiskiem świadomości grupowej 
uczonych, pojmowanej przez tego uczonego jako efekt ich skupiania się w zbioro-
wość na podstawie akceptowanych przez nich przesłanek. Fleck postrzegał proces 
„skupiania się w zbiorowość” w sposób uwzględniający zarówno indywidualną per-
spektywę podmiotu, jak i styl myślowy społeczności, wskazując szereg możliwych 
uwarunkowań wywierających wpływ na jego przebieg. Wiele z nich miało charakter 
uwarunkowań pozanaukowych, co zdaniem tego autora uniemożliwia pojmowanie 
nauki w sposób oparty wyłącznie na kryteriach logicznych, ponieważ style myślowe 
poszczególnych społeczności naukowych różni nie tyle standard obserwacyjny, co 
podlegające niedającej się usunąć presji czynników pozanaukowych interpretacje.



Rozdział 2. Inspiracje i odniesienia historyczne programu badawczego antropologii wiedzy 133

W  wyniku przeprowadzonych przez siebie analiz dziejów medycyny Fleck 
stwierdził, że uczeni skupiają się wokół pewnych elementów doświadczenia, 
uznawanych przez nich za niesporne pod względem poznawczym (tj. uznawa-
nych za realnie istniejące) oraz ważne dla rozwiązania pewnej klasy problemów, 
które spośród wszystkich możliwych w danej epoce do postawienia uważają za 
szczególnie istotne. Uczeni nadają tym elementom pewną strukturę, ściśle zwią-
zaną z pozostałym zespołem ich przekonań na temat realności świata, w którym 
żyją, a także z innymi fragmentami ich świadomości, w tym przekonaniami do-
tyczącymi zagadnień epistemologicznych. W ten sposób, zdaniem Flecka, uczeni 
tworzą z elementów doświadczenia fakty naukowe, uznawane przez nich w danej 
epoce za istniejące obiektywnie. Fakty te stają się podstawą tworzenia przez nich 
teorii naukowych, które osiągając dostateczny stopień sformalizowania i spójno-
ści, zostają w danej społeczności uznawane za prawdziwe.

W modelu Flecka na określenie tego rodzaju odkryć naukowych, które mają 
w danej społeczności naukowej charakter podstawowy, pojawia się pojęcie para-
dygmatu. Nie jest to więc, jak później u T. S. Kuhna, pewna szersza ideowa struk-
tura, wewnątrz której są tworzone poszczególne teorie i doktryny naukowe, ale 
pojedyncze odkrycie podstawowe, stające się podstawą dalszej praktyki wiedzo-
twórczej. Jak można sądzić, tego rodzaju konceptualizacja wynikała z praktyki 
badawczej samego Flecka jako mikrobiologa, a odkryciem, które w jego dziedzi-
nie miało dlań status paradygmatu, było odktrycie bakterii, inicjujące tworzenie 
standardu nowej dyscypliny medycznej – bakteriologii. Według Flecka, to właśnie 
owe odkrycia podstawowe, paradygmaty, stają się podstawą skupiania się uczo-
nych pracujących w danym stylu myślowym w zbiorowości. Koncepcja Flecka ma 
charakter personalistyczny – uczeni mają bowiem wolność wyboru faktów, które 
będą pełniły rolę paradygmatów, wolność tworzenia systemu wiedzy „opartej na 
faktach”, wolność wyboru inspiracji metodologicznych, które będą stanowiły pod-
stawę ich praktyki badawczej itp. Ograniczeniem absolutnej wolności uczonych 
jest w ujęciu Flecka styl myślowy, w którym pracują. Tak długo, jak ich praktyka 
badawcza będzie ich prowadzić do oczekiwanych rezultatów, których wyniki będą 
uznawali za zadowalające, styl myślowy, w którym pracują będą postrzegali jako 
naturalny i  prowadzący do stworzenia realistycznego systemu wiedzy. W przy-
padku pojawiających się trudności, możliwe stają się różne drogi rozwiązania po-
wstających problemów, dlatego dla Flecka rozwój wiedzy nie może być opisywany 
jako liniowy (zdeterminowany przez logikę rozwoju nauki), ale jako historyczny, 
bowiem w procesie następstwa i wymiany teorii uczestniczą uczeni, a nie idee 
naukowe jako takie, które uczeni akceptują albo nie. Proces wyboru teorii pro-
wadzony jest w pewnym stylu myślowym, ma więc charakter historyczny, a nie 
bezwzględnie obiektywny.

W przedstawionym powyżej ujęciu podstawową rolę odgrywa stworzona przez 
Flecka dynamiczna koncepcja faktu naukowego. Dla Flecka fakt naukowy nie 
był pojęciem prostym, lecz złożonym z większej liczby elementów i zamkniętym 
pewnymi granicami. Elementy te były uznawane w danej społeczności historycz-
nej za „elementy obserwacyjne” i stawały się podstawą tworzenia na ich temat 
koncepcji naukowych. Odmiennie niż to twierdzili pozytywiści, za to podobnie 
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jak Duhem, Fleck wskazywał, iż w historii nauki to, co poszczególne społeczno-
ści naukowe uznawały za „elementy obserwacyjne” nie pokrywa się ze sobą, po-
nieważ w różnych społecznościach historycznych różne elementy doświadczenia 
uważane bywają za obserwowalne. Faktem naukowym w ujęciu Flecka stawał się 
więc pewien zasób prostych elementów doświadczenia poddanych przez daną spo-
łeczność naukową ocenie (w odpowiedzi na pytanie, czy istnieją) oraz grupowaniu 
(w odpowiedzi na pytania, jak się ze sobą łączą i co z tego wynika). W 1946 r. Fleck 
pisał w jednym z opublikowanych artykułów139: „żadna nauka nie zawiera obiek-
tywnego obrazu świata, nawet w znaczeniu jedno-jednoznacznego semantycznego 
odwzorowania go. Nie zawiera nawet żadnej części takiego obrazu. Gdyby tak by-
ło, byłaby w nauce jakaś część stała, niezmienna, wiedza naukowa rosłaby przez 
prosty przyrost wiadomości, tymczasem doświadczenie uczy, że zmienia się ona 
ustawicznie jako całość. Najbardziej pewne, zasadnicze elementy zmieniają się. 
Każdy fachowiec odróżni stary podręcznik swojej nauki od nowego: jest w całości 
anachroniczny. Czy będzie to podręcznik fizyki, chemii czy bakteriologii z roku 
np. 1910 lub 1920, poznamy, że jest przestarzały, nie tylko po braku późniejszych 
odkryć, ale po całym toku podstawowych wywodów. (…) Nie znam stałych osta-
tecznych wyników w mojej dziedzinie, wiem natomiast, że każdy wynik staje się 
prędzej czy później źródłem nowych zagadnień, a skoro się je rozwiąże – już te 
dawne wyniki mają inny sens, niż sam ich autor przypuszczał”. 

Zwróćmy uwagę, że zarówno sam tok myślenia, jak i zastosowana argumenta-
cja i u Flecka, i u Duhema są w tym wypadku niemal identyczne. I dla Flecka, i dla 
Duhema, ludzkie poznanie naukowe jest poznaniem prawdziwym. Jest tak wtedy, 
gdy jest oparte na dobrze sformułowanych hipotezach, które są zdolne „napo-
tkać opór rzeczywistości”. Dla obu uczonych poznanie w naukach przyrodniczych 
dociera do rzeczywistości, ma odniesienie przedmiotowe, nie jest subiektywne 
ani relatywistyczne, ale realistyczne – przy założeniu historycznego charakteru 
konwencji poznawczych, którym jest w danej epoce (a w mniejszym zakresie obo-
wiązywania – np. w szkole naukowej) przyznawany przez uczonych taki status. 
Historyczność poznania naukowego w naukach przyrodniczych przez Duhema 
oraz Flecka jest uznawana za immanentną cechę nauki, warunkującą możliwość 
jej zmienności. Zmienność ta, a przede wszystkim poznawcza efektywność, opie-
ra się w ujęciu obu metodologów na swobodzie uprawiania praktyki naukowej, 
w której oceny wartości naukowej teorii i doktryn, a także hipotez, dokonywane 
są na mocy wolnego wyboru profesjonalistów, wyrażającego ich osobiste stanowi-
sko. Jest ono historycznie ukształtowaną konwencją poznawczą, która nie może 
pretendować do uznania jej za prawdę absolutną. Z tego właśnie powodu, tj. ze 
względu na uznanie historycznego charakteru prawdy naukowej, poglądy me-
todologiczne Flecka i na obszarze dominacji radzieckiej w Europie Wschodniej, 
i w powojennej nauce anglosaskiej były trudne do zaakceptowania przez czynniki 
określające kierunki polityki naukowej i popularyzujące w nauce akademickiej 

139 Por. L. Fleck, Problemy naukoznawstwa, „Życie Nauki. Miesięcznik Naukoznawczy” 
1946, t. 1, nr 5, s. 322–336 (cytuję za przedrukiem tego tekstu w L. Fleck, Powstanie i rozwój 
faktu naukowego…, s. 205).
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koncepcje metodologiczne przez nie preferowane. Historyczny charakter prawdy 
naukowej, zmienność poznania naukowego, warunkujące konieczność odrzuce-
nia kumulacyjnego modelu wzrostu wiedzy, zostały poddane radykalnej krytyce, 
np. przez wpływowego w okresie powojennym w nauce anglosaskiej metodolo-
ga Karla Poppera140. Były także krytykowane przez uczonych marksistowskich. 
W 2. połowie lat 60, już po śmierci Flecka, rozpoczęła się światowa kariera je-
go poglądów, które we współczesnym standardzie socjologii wiedzy mają status 
klasyczny i przedstawiane są w tej roli w zachodnich podręcznikach i encyklope-
diach. Od lat 70. koncepcja Flecka inspiruje także praktykę badawczą zachodnich, 
w tym szczególnie niemieckich, historyków medycyny, a popularność związanej 
z nią heurystyki trwa do chwili obecnej. 

Do zasadniczych elementów nowej heurystyki, inspirowanej myślą Flecka, na-
leżą następujące postulaty: 1) Historyk powinien poszukiwać przesłanek skłania-
jących uczonych żyjących w pewnej epoce do formułowania interpretacji zjawisk, 
uznawanych przez nich za interpretacje naukowe, w pewien określony sposób oraz 
skłaniających ich do wyboru problemów, uznawanych przez nich za realne, szcze-
gólnie istotne, wymagające rozwiązania i  do rozwiązania możliwe. 2) Historyk 
medycyny powinien stawiać pytania dotyczące wpływu czynników o charakterze 
społeczno-kulturowym na genezę i  strukturę teorii i  doktryn medycznych oraz 
uwarunkowań społeczno-kulturowych, tworzących kontekst ich recepcji w społecz-
ności naukowej danej epoki. 3) Historyk powinien posługiwać się pojęciem choro-
by jako społeczno-kulturowego konstruktu, nie zaś zespołu objawów o charakterze 
obiektywnym, traktowanych przez niego jako dane i naturalne. Na podstawie tego 
samego zespołu obiektywnie występujących objawów o biologicznym charakterze, 
możliwe było bowiem tworzenie różnych, kulturowo uwarunkowanych konwen-
cji poznawczych, a  efektem tego rodzaju praktyki była historyczna zmienność 
nozologii medycznej, zależna od systemów patologii, w ramach których nozolo-
gia ta była wytwarzana. 4) Historyk medycyny powinien badać różne, kulturowo 
uwarunkowane interpretacje tych samych elementów doświadczenia, prowadzące 
uczonych do różnych wniosków, a następnie do wytwarzania różnych konwencji 
poznawczych, które oni sami uważają za obiektywne i oparte na realistycznych 
podstawach. Przyjęcie założenia, iż konwencje te są tworzone w obrębie różnych, 
kulturowo ustanowionych stylów myślowych, umożliwi historykowi medycyny 
zrozumienie ich wewnętrznej logiki i opisanie ich w formie narracji wyjaśniają-
cej, oddającej w miarę wiernie intencje twórców tych konwencji. 5) W badaniach 
historycznej zmienności akceptowanych przez społeczności naukowe w różnych 
epokach i  kulturach koncepcji nauki historyk medycyny powinien uwzględniać 
czynniki, kształtujące świadomość poszczególnych badaczy, takie jak: wyznawa-
na przez nich religia; język, którym posługiwali się przed osiągnięciem momen-
tu profesjonalizacji oraz ten, który służył im do porozumiewania się z członkami 
grupy, będącej dla nich grupą odniesienia; poziom ich ogólnego i profesjonalnego 
wykształcenia oraz miejsce jego uzyskania; autorytety, które dany badacz uznaje, 
naukowe i pozanaukowe; stopień rozwoju społecznego i gospodarczego, jaki osią-

140 Por. K. Popper, Nędza historycyzmu, Warszawa 1989 (1 wyd. ang. – 1945). 
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gnęła grupa, z której dany badacz się wywodzi oraz grupa, do uczestnictwa w której 
tenże badacz aspiruje i która jest (lub będzie) dla niego grupą odniesienia; rozwią-
zania ustrojowe, które wywierają wpływ na stopień wolności uprawiania nauki 
instytucjonalnej na obszarze, na którym dany badacz żyje.

Powodzenie koncepcji Flecka wśród współczesnych zachodnich historyków 
medycyny wynika właśnie z  bogactwa możliwych do czerpania z  jego prac in-
spiracji praktyki badawczej. Stawiane przez Flecka pytania badawcze dotyczące 
rozwoju medycyny są bowiem pisane z jej wnętrza, przez czynnie uprawiającego 
ją lekarza, którego własna praktyka była innowacyjna wobec jej wcześniejszego 
standardu. Umożliwiło to nadanie heurystyce zaproponowanej przez Flecka reali-
stycznego charakteru, ponieważ stanowiła ona uogólnienie jego własnej praktyki 
badawczej w  dziedzinie mikrobiologii. Drugim czynnikiem warunkującym po-
myślną recepcję metodologii Flecka jest uznanie praktyki badawczej w dziedzinie 
nauk przyrodniczych za zasadniczo wolną. Podmiotowe ujęcie procesów wiedzo-
twórczych tylko ten aspekt podkreśla, przeciwstawiając się koncepcjom o aprio-
rycznym charakterze, czyniącym z uczonych jedynie uczestników przebiegające-
go poza ich wyborami procesu o ponadpodmiotowym charakterze, opisywanego 
w koncepcjach metodologicznych inspirowanym heglizmem. Stosując w praktyce 
badawczej koncepcję Flecka, historyk medycyny może zarówno prowadzić studia 
nad społecznym kontekstem nauki, w odniesieniu do jej genezy, jak i nad spo-
łeczną rolą nauki w kształtowaniu rzeczywistości pozanaukowej. Czyni to stan-
dard jego badań zbliżonym do standardu historiografii powszechnej, dotyczącego 
innych problemów niż nauka i jej historia. Dla badaczy o wykształceniu huma-
nistycznym model Flecka stanowi w związku z tym interesującą propozycję me-
todologiczną, ponieważ wydaje im się zgodny ze standardem, w ramach którego 
uzyskali akademickie wykształcenie.

Dla ukształtowania się projektu antropologii wiedzy model Flecka ma zna-
czenie zasadnicze. Można postawić sobie pytanie o celowość sformułowania tego 
projektu, skoro wiele propozycji Flecka podlega w nim akceptacji, a ogólne ukie-
runkowanie metodologii Flecka jest z projektem antropologii wiedzy zasadniczo 
zgodne. Za sformułowaniem projektu antropologii wiedzy i jego stopniową roz-
budową, stanowiącą podstawę praktyki badawczej, przemawia znacznego stop-
nia niedookreśloność modelu Flecka, który może być interpretowany na różne 
sposoby. Główna praca Flecka, w której model ten został opisany, ukazała się 
drukiem w języku niemieckim w 1935 r. w Szwajcarii. Nie wiemy, czy autorem jej 
niemieckiej wersji językowej był sam Fleck, czy też została ona przetłumaczona 
przez nieznanego tłumacza. Dość powiedzieć, że nie jest ona napisana precy-
zyjnym językiem charakterystycznym dla monografii naukowych o aspiracjach 
metodologicznych. O ile dla swoich niemieckich czytelników zarówno z lat 30., 
jak i 70. XX w. (gdy ponownie została odkryta i spopularyzowana), język ten nie 
stanowił przeszkody, był bowiem znacznie prostszy niż ten, do którego przywykli 
w rodzimym piśmiennictwie metodologicznym, o tyle w polskiej i anglosaskiej re-
cepcji myśli Flecka pojawiły się problemy z przekładem niemieckiej wersji książ-
ki. Ponieważ przekłady te były dokonywane wiele lat po śmierci autora, trudno 
było oddać jego intencje w sposób jednoznaczny. Rodziło to i rodzi kontrowersje 
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między badaczami zajmującymi się badaniem metodologii Flecka, skutkujące jej 
zaliczaniem do koncepcji realistycznych, konwencjonalistycznych, relatywistycz-
nych albo konstruktywistycznych. Dla praktyki historiograficznej wykonywanej 
w sposób efektywny jest konieczne opowiedzenie się za jedną z metodologicznych 
interpretacji, a ponieważ w przypadku koncepcji Flecka wydaje się to nie do końca 
możliwe, w projekcie antropologii wiedzy uznaję metodologię stworzoną przez 
polskiego mikrobiologa jako główne źródło inspiracji, uznając jednak za koniecz-
ne wypracowanie modelu antropologii wiedzy o bardziej precyzyjnie określonym 
statusie, który ułatwi jej aplikację w praktyce badawczej historiografii medycyny. 

Podsumowanie 

Z  wielu nurtów metodologicznych, zrodzonych w  latach 1945–1960, żaden 
nie zdołał w  sposób trwały zainspirować przemian modelu narracji historycz-
nej większości prac z  zakresu historii nauk przyrodniczych141. Utrzymywały 
się w nich tendencje bądź to wypracowane jeszcze w XIX w. (jak pozytywizm), 
bądź też powstałe w okresie międzywojennym (jak omówione wyżej koncepcje 
Sozialgeschichte der Wissenschaft i Kulturgeschichte der Wissenschaft). Dopiero 
w następnym dwudziestoleciu sytuacja ta się zmieniła, na co złożyły się zarów-
no czynniki wewnątrznaukowe, jak i zewnątrznaukowe. Najważniejszym z tych 
pierwszych wydaje się rozpoczęcie praktyki badawczej przez nową generację hi-
storyków nauki, dla których teoretyczne spory toczone w okresie międzywojen-
nym miały już charakter sporów historycznych. Mogli oni ocenić z  własnego 
punktu widzenia płodność heurystyczną rywalizujących ze sobą nurtów, z któ-
rych jedne w ostatnich czterech dekadach obrosły obszernym piśmiennictwem, 
będącym aplikacją ich standardu w  praktyce analizy źródeł, podczas gdy inne 
okazały się pod tym względem jałowe, tonąc w morzu metodologicznych debat 
o konieczności stworzenia nowego standardu historiografii nauki albo też broniąc 
z uporem ustanowionych przed 1939 r. reguł dyskursu. Pod koniec lat 50. XX w. 
uległy w ten sposób wyczerpaniu inspiracje praktyki historiograficznej przez szko-
łę neoromantyczną, które nie znajdowały już kontynuatorów, natomiast wzorce 
praktyki inspirowanej przez narrację pozytywistyczną przeszły z poziomu nauko-
wego na popularnonaukowy142. Utrzymanie się praktyki historiograficznej inspi-
rowanej przez pozytywizm zarówno w latach 50–60 XX w., jak i obecnie wynika 
z  tego, że utrzymane w  tym standardzie prace okazują się użyteczne do celów 

141 Nie zyskała szerszej recepcji wśród historyków nauki np. koncepcja metodologiczna 
Karla Poppera (por. K. Popper, Logika odkrycia naukowego, Warszawa 1977), mimo że wśród 
niektórych budziła takie nadzieje (por. J. Strojnowski, Historia medycyny wobec relatywizmu, 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1998, t. 5, z. 1, s. 5–18).

142 Cechą tych opracowań był silnie zaznaczony prezentyzm w ocenach opisywanych faktów 
z dziejów nauki. Historia nauki przedstawiana w nich bywała na ogół w konwencji heroicznej 
(historia wielkich odkryć naukowych), które układały się w ciąg logiczny będący odzwierciedle-
niem idei postępu.
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propedeutyczno-dydaktycznych143. Historycy nauki rozpoczynający swoją aktyw-
ność naukową w latach 60. i później, mogli już porównać ten zakres i typ nar-
racji z rezultatami poznawczymi osiąganymi przez historiografię ogólną, przede 
wszystkim przez francuską szkołę Annales, w której obrębie dokonał się znaczą-
cy postęp metodologiczny, w efektywny sposób inspirujący praktykę badawczą. 
Uzyskiwane przez historyków związanych z tą szkołą rezultaty były w ogólnym 
wyrazie zbieżne z nowymi tendencjami, ukształtowanymi w obrębie historiografii 
niemieckiej nurtami Kulturgeschichte der Medizin i Sozialgeschichte der Medi-
zin, co stworzyło dogodne przesłanki do wyeliminowania z praktyki historiogra-
fii medycyny uprawianej na poziomie uniwersyteckim metodologii inspirowanej 
przez dziewiętnastowieczny standard pozytywistyczny. 

Za najważniejszy czynnik zewnątrznaukowy, który wpłynął na ukształtowa-
nie się w  zachodniej historiografii medycyny w  2.  połowie lat 60. XX w. (za-
równo amerykańskiej, jak i  europejskiej) nowego standardu interpretacyjnego, 
w szerokim zakresie uwzględniającego wpływ kontekstu społeczno-kulturowego 
na kształtowanie się teorii i  doktryn medycznych, uważam ogólny klimat ide-
ologiczny tego okresu (tzw. pokolenie 68’). W omawianej tu generacji panowała 
wyrazista świadomość podmiotowego charakteru przemian politycznych i  spo-
łecznych, które były inicjowane zarówno przez nich samych, jak i przez ich ró-
wieśników, na podstawie ich rozeznania sytuacji i uzyskania dla swych poglądów 
szerszej aprobaty społecznej. W związku z tego rodzaju wizją stosunków społecz-
nych dokonywano jej ekstrapolacji w dziedzinę praktyki historycznej, wprowa-
dzając do niej kategorię rewolucji, jako inicjującej nagłe, a zarazem o trwałym 
charakterze zmiany w różnych obszarach ludzkiej aktywności, od polityki i kul-
tury, po obyczaje. Metafora rewolucji występowała w różnych nurtach humani-
styki lat 60. Sytuacja ta stworzyła przesłanki dla uzyskania światowego zakresu 
popularności przez metodologię Thomasa Samuela Kuhna144, którego propozy-
cje interpretacyjne zostały szybko zauważone i przychylnie zrecenzowane przez 
większość czasopism naukowych o światowym zasięgu zajmujących się historią 
nauk przyrodniczych („Gesnerus”, „Isis”, „Janus”, Minerva”, „Sudhofs Archiv 
für Geschichte der Medizin”, „Medical History”, „Medizin, Gesellschaft und Ge-
schichte” i wiele innych). Model Kuhna wielu historykom nauki z lat 60. i 70. 
wydał się koncepcją realistyczną i płodną w inspiracje ukierunkowane w stronę 
praktyki badawczej, znacznie przewyższającą modele konkurencyjne. Złożyło się 
na jego popularność zarówno posługiwanie się przez Kuhna podstawami ogólnej 
metodologii nauk historycznych w zastosowaniu do dziejów przyrodoznawstwa 
(głównie fizyki), jak również atrakcyjność samej metafory rewolucji naukowej, 
która miała w jego koncepcji znaczenie jednej z kategorii podstawowych. Po kilku 
latach model Kuhna zaczął być jednak poddawany przez zachodnich historyków 
medycyny reinterpretacjom, po czym został jako spójna koncepcja metodologicz-

143 Por. np. S. T. Selesnick, F. G. Alexander, The history of psychiatry: an evaluation of psy-
chiatric thought and practic from prehistoric times to the present, London 1967; E. H. Ackerk-
necht, Kurze Geschichte der Psychiatrie, Stuttgart 1985.

144 Omówiłam je w pierwszym rozdziale niniejszej książki.
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na zarzucony. Utrzymały się jednak inspiracje w zakresie wybranych problemów 
szczegółowych (takich jak np. problem odkrycia jednoczesnego), umożliwiające 
wzbogacenie heurystyki własnych programów badawczych, tworzonych przez po-
szczególnych historyków. Eliminacja modelu Kuhna z praktyki historiografii me-
dycyny, jako koncepcji przedstawiającej w sposób realistyczny proces następstwa 
teorii naukowych (oraz szerszych systemów ludzkiej wiedzy), która dokonała się 
w  latach 80. XX w. była związana z  coraz szerszym samodzielnym sięganiem 
przez historyków tej dyscypliny naukowej do dorobku metodologii historii, tym 
razem już bez pośrednictwa amerykańskiego metodologa. Przyczyną tego zwrotu 
metodologicznego było znaczne rozszerzenie dotychczasowej tematyki badaw-
czej historiografii medycyny, która nie ograniczała się już do tzw. historiografii 
wewnętrznej (poświęconej dokumentowaniu i  analizom działalności naukowej 
lekarzy), lecz prowadziła badania z zakresu kulturowego kontekstu procesów wie-
dzotwórczych (dokumentując np. świadomość potoczną, postawy i zachowania 
zdrowotne ludności, zjawiska społeczne i polityczne związane z kształtowaniem 
się sytuacji problemowej medycyny itp.). W tym nowym zakresie historiografii 
medycyny konieczne było sięgnięcie do wypracowanych i pozytywnie zweryfiko-
wanych już w praktyce badawczej metod kształtowania narracji historycznej oraz 
związanej z nimi heurystyki i krytyki źródeł. Upowszechnił się także model ba-
dań zespołowych, których efektem stały się wieloautorskie monografie, w którym 
to rodzaju historycznego piśmiennictwa jeden badany problem naukowy bywał 
rozpatrywany z  punktu widzenia kilku naukowych dyscyplin (obok medycyny 
występowały tu: historia, antropologia kulturowa, socjologia wiedzy, psycholo-
gia procesów poznawczych itp.). W latach 90. XX w. wspomniany model badań 
interdyscyplinarnych stał się modelem klasycznym, ze względu na efektywność 
osiąganych w wyniku tego rodzaju praktyki badawczej rezultatów. Wpływy tego 
modelu utrzymują się do dziś.

To właśnie ta tendencja w zachodniej historiografii medycyny, z której rezul-
tatami poznawczymi z lat 1970–1990 miałam okazję się zapoznać, stała się dla 
mnie przesłanką do podjęcia prac nad stworzeniem własnego modelu prakty-
ki interpretacyjnej, w której mogłyby zostać w szerokim stopniu wykorzystane 
zarówno inspiracje czerpane z  historiografii europejskiej (głównie niemieckiej) 
i amerykańskiej (związanej z  tymi ośrodkami uniwersyteckimi w USA, w któ-
rych dokonała się wcześniej pomyślna recepcja niemieckiego standardu badań 
kulturowych Sozialgeschichte der Medizin i Kulturgeschichte der Medizin), jak 
i ze współczesnego standardu polskiej historiografii powszechnej oraz standardu 
filozofii nauki o ukierunkowaniu podmiotowym, w tym głównie koncepcji Barba-
ry Skargi i Stefana Amsterdamskiego z IFiS PAN. Stworzony przeze mnie projekt 
antropologii wiedzy, alternatywny wobec archeologii wiedzy Michaela Foucaulta, 
nawiązuje do przedstawionych w pierwszych dwóch rozdziałach niniejszej książ-
ki teoretycznych inspiracji. Mój własny typ praktyki badawczej stanowi konty-
nuację projektów Pierre’a Duhema, niemieckich szkół kulturalistycznych okresu 
międzywojennego (Sozialgeschichte der Medizin i Kulturgeschichte der Medizin), 
koncepcji metodologicznych Ludwika Flecka, Thomasa Samuela Kuhna oraz wy-
branych nurtów współczesnych badań kulturowych w niemieckiej historiografii 
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medycyny przełomu XX i XXI w., do których będę się odnosić w dalszych czę-
ściach tej pracy. Wskazując na wyżej wymienione inspiracje, czynię to dlatego, 
ponieważ projekt antropologii wiedzy nie został jeszcze ukończony pod względem 
teoretycznym. Jego status jest obecnie zbliżony do współczesnej niemieckiej So-
zialgeschichte der Medizin, w której zakresie są prowadzone badania źródłowe po-
mimo niedokończonej konceptualizacji teoretycznej i metodologicznej, nadającej 
mu pożądaną spójność (wspominał o tym w cytowanym w Rozdziale I artykule 
prof. Robert Jütte). Jest jednak pewna różnica, która występuje między Sozialge-
schichte der Medizin a standardem antropologii wiedzy: praktyka badawcza pro-
wadzona w tym standardzie jest o wiele bardziej spójna niż w dziedzinie opisanej 
przez prof. Jütte. W dalszej części niniejszej książki postaram się ją przybliżyć, 
zarówno w ujęciu teoretycznym, jak i praktycznym. 

Rozdział 3. Antropologia wiedzy jako projekt badawczy



Rozdział 3

Antropologia wiedzy  
jako projekt badawczy

Po raz pierwszy pojęcie antropologii wiedzy pojawiło się w publikacjach związa-
nych z wrocławskim ośrodkiem naukowym w 2005 r. Wystąpiło w tytule nowo 
powołanej przeze mnie serii wydawniczej zatytułowanej Antropologia wiedzy, 
afiliowanej przy Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wro-
cławskiego. W  tomie tym, zatytułowanym Antropologia wiedzy – perspektywy 
badawcze dyscypliny zarówno ja, jak i  zaproszeni przeze mnie do współpracy 
autorzy, podjęliśmy próbę sprecyzowania jej standardu1. Udało nam się wówczas 
określić granice dyskursu, w  których mogłaby się rozwijać praktyka badawcza 
antropologii wiedzy oraz przedstawić własne oczekiwania związane z tym projek-
tem. Dyskusję na ten temat otworzył prof. Wojciech Wrzosek z Instytutu Historii 
Uniwersytetu Poznańskiego, wskazując na niemożność uzgodnienia standardów 
interpretacyjnych między współczesną historiografią klasyczną i  nieklasyczną. 
W obrębie tej drugiej plasować miałby się właśnie projekt antropologii wiedzy. 
W  omawianej książce podjęłam także próbę opisania wybranych inspiracji hi-
storiograficznych, które doprowadziły do ukształtowania się współczesnego stan-
dardu badań kulturowych w  niemieckiej historiografii medycyny, który może 
stać się podstawą projektu wyodrębnienia antropologii wiedzy jako samodzielnej 
dyscypliny badań humanistycznych. Wszyscy autorzy studiów zamieszczonych 
w tej książce – zależnie od dyscypliny, którą reprezentowali2, przedstawili swoje 

1 Kształtowanie się tej dyscypliny badań próbowałam przedstawić po raz pierwszy w artykule 
pt. Od historiografii nauk przyrodnikczych do antropologii wiedzy – kształtowanie się nowej dys-
cypliny badań, [W:] B. Płonka-Syroka (red.), Antropologia wiedzy. Perspektywy badawcze dyscypli-
ny. Antropologia wiedzy, t. 1, Wrocław 2005, s. 13–46. W książce tej zamieścili swoje studia także 
Wojciech Wrzosek (Klasyczna i nieklasyczna historia nauki. Dlaczego nie rozumiemy się nawza-
jem?, s. 7–12), Leon Miodoński (Kształtowanie się antropologii wiedzy jako samodzielnej dyscy-
pliny naukowej w Niemczech, s. 47–52), Wiktor Werner (Między Scyllą obiektywizmu a Charyb-
dą subiektywizmu. Projekt antropologii nauki Roberta Maxwella Younga – próba analizy krytycz-
nej, s. 53–65), Leszek Kleszcz (Metafora – między filozofią a antropologią wiedzy, s. 67–88), Jakub 
Mirkiewicz (Analiza filozoficzna jako metoda badawcza antropologii wiedzy, s. 89–105), Tadeusz 
Srogosz (Postępowanie badawcze historyka nauki – w stronę antropologii wiedzy, s. 107–119) 
oraz Jaromir Jeszke (Między historią nauki a antropologią wiedzy, s. 121–131).

2 Wśród autorów, którzy opublikowali swoje artykuły w omawianym tomie byli filozofowie: 
dr hab. Leon Miodoński prof. UWr., dr Leszek Kleszcz, dr Jakub Mirkiewicz i historycy: dr hab. 
Wojciech Wrzosek prof. UAM, dr hab. Tadeusz Srogosz prof. AJD, dr hab Jaromir Jeszke prof. UAM 
i dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr.
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propozycje zdefiniowania standardu antropologii wiedzy. Wskazali obszary badań, 
w których wypracowany w jej obrębie zespół praktyk interpretacyjnych mógłby 
być użyteczny. Podjęli także próby określenia metod badawczych, możliwych do 
zastosowania w  praktyce interpretacji źródeł. Zarysowany w  ten sposób obraz 
ukazał antropologię wiedzy jako pewien projekt badawczy uznany za zasługujący 
na jego dalsze rozwijanie.

W 2005 r. ukazał się pierwszy tom założonego przeze mnie czasopisma „Rocz-
niki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des Wissens”. Podobnie 
jak tom pierwszy serii wydawniczej Antropologia wiedzy, był on afiliowany przy 
Katedrze Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego. Za-
równo w składzie redakcji, jak i komitetu naukowego czasopisma3 znalazły odbicie 
interdyscyplinarne tendencje tworzące standard antropologii wiedzy, jak również 
relacje międzynarodowe. Wśród polskich członków redakcji znaleźli się historycy, 
antropolog kultury, filozof i socjolog, wśród niemieckich – historycy medycyny 
prowadzący badania w standardzie badań kulturowych. Moją intencją jako zało-
życiela tego czasopisma było zainicjowanie w polskiej myśli humanistycznej de-
baty teoretycznej dotyczącej standardu antropologii wiedzy, prowadzonej z udzia-
łem uczonych zagranicznych, jak również ukazanie różnych przykładów praktyki 
interpretacyjnej. Zamieszczone w pierwszym tomie studia zostały podzielone na 
trzy obszary tematyczne: Spory o status nauki4, U źródeł wiedzy5 oraz Dylematy 

3 W skład Komitetu Redakcyjnego „Roczników Antropologii Wiedzy” weszli dr hab. Bożena 
Płonka-Syroka prof. UWr. (redaktor naczelny), dr hab. Adam Paluch prof. UWr. (zastępca redak-
tora naczelnego) i dr hab. Leon Miodoński prof. UWr. Komitet Naukowy czasopisma tworzyli:  
dr hab. Wojciech Wrzosek prof. UAM, dr hab. Andrzej Zybertowicz prof. UMK, prof. dr hab. In-
grid Kästner (Uniwersytet w Lipsku) oraz doc. dr hab. Stefan Schulz (Uniwersytet w Bochum). 

4 Swoje studia zamieścili w tej części: Tomasz Zarębski (Ewolucyjny model rozwoju nauki: 
S. E. Toulmin między absolutyzmem a relatywizmem, s. 11–31), Krzysztof Szlachcic (Pytania 
o charakter i genezę klasycznej mechaniki, a kryzys nowożytnego ideału nauki, s. 33–44), Wik-
tor Werner (Między krytyką a fetyszyzacją. Różne reakcje na pojawienie się ewolucjonistycz-
nej koncepcji natury, s. 45–56; Skandal ewolucji, idea ewolucji. O medialnym i ideologicznym 
aspekcie dyskusji wokół hipotezy ewolucyjnej, s. 57–70), Andrzej Lorenz (Einstein kontra New-
ton. O filozoficznych przemianach rozumienia podstaw fizyki teoretycznej, s. 71–85), Zenon 
E. Roskal (Techniczno-technologiczne uwarunkowania genezy i rozwoju astronomii nowożyt-
nej, s. 87–101), Zdzisława Piątek (Chybiona krytyka paradygmatu nauki nowożytnej we współ-
czesnej filozofii, s.  103–127) oraz Zbigniew Wróblewski (Kulturowy kontekst krytyki nauki 
w XX wieku na przykładzie ekofilozofii Henryka Skolimowskiego, s. 129–152). Poza artykułem 
Zdzisławy Piątek, wszystkie pozostałe artykuły w  tym tomie były utrzymane w  standardzie 
badań kulturowych. 

5 Swoje studia opublikowali w  tej części: Leon Miodoński (Świadomość czasu i narodzi-
ny filozofii, s . 155–165), Jakub Mirkiewicz (Studium siedemnastowiecznego paracelsjanizmu, 
s.  167–200; idem, Kategorie filozoficzno-naukowe systemu Paracelsusa, s.  201–237), Rado-
sław Kuliniak (Christiana Wolffa «1697–1754» osiemnastowieczna próba aksjomatyzacji nauki, 
s. 239–249), Agnieszka Hensoldt (XVII-wieczne projekty filozoficznych języków apriorycznych, 
s. 251–264), Leszek Kleszcz (Powstanie hermeneutyki filozoficznej, s. 265–278), Anna Łysiak- 
-Łątkowska (Wpływ Giambattisty Vico na polską myśl humanistyczną doby Oświecenia jako 
mistyfikacja świadomości historycznej, s. 279–295) i Artur Machlarz (Psychologia jako nauko-
wa podstawa filozofii. Psychologizm drugiej połowy XIX wieku i jego krytyka, s. 297–309). 
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medyczne 6. We wszystkich (poza jednym) zamieszczonych w tym tomie tekstach 
uwidoczniła się wspólna badawcza perspektywa, której cechą było położenie naci-
sku na podmiotowe aspekty kształtowania się dawnych systemów wiedzy nauko-
wej oraz prowadzenie badań nad ich kontekstem historycznym i kulturowym. Są 
to podstawowe założenia antropologii wiedzy. Jak pisze w zamieszczonym w ni-
niejszym tomie artykule doc. Stefan Schulz: „The medicine of the 18th century, 
therefore, stands between the traditional semiotic-prognostic thinking with its 
obligation to antiquity and modern proces-oriented thinking. The disease cancer 
was a  completly different entity to today: both from the pathogenic and from 
the nosological point of view. This must also be taken into consideration when 
the therapeutic measures are interpreted”7. Dopiero podjęcie trudu zrozumie-
nia logiki dawnych koncepcji medycznych (teorii i doktryn), pojmowanych jako 
historycznie ukształtowane konwencje interpretujące za pośrednictwem zespołu 
pewnych metodologicznych reguł wybrane elementy świata, postrzegane przez 
autorów tych konwencji jako realnie istniejące, może doprowadzić historyka me-
dycyny do stworzenia wiarygodnego opisu dziejów tej dyscypliny nauki8 .

6 W  części tej znalazły się publikacje takich autorów, jak Waldemar Kwiatkowski (Na-
uka i egzystencja . Hermeneutyczna interpretacja problemu podmiotowości w nauce medycz-
nej, s. 313–334), Stefan Schulz (The idea of a disease in the semiotic medicine of the 18th 
century, s.  335–367), Włodzimierz Piątkowski (Socjologia zdrowia. Przyczynek do historii 
kształtowania się nowej orientacji badawczej, s. 369–376), Jan Nosko (Zachowania zdrowot-
ne w XIX wieku. Wybrane zagadnienia metodologiczne, s. 377–408) oraz Ewa Kulak (Nowe 
teorie biologiczne i medyczne jako źródło inspiracji w literaturze francuskiej drugiej połowy 
XIX wieku, s. 409–428). 

7 Por. S. Schulz, op. cit., s. 336–337. Autor wyraźnie stwierdza, że historiografia medycy-
ny o  ukierunkowaniu faktograficznym nie jest w  stanie stworzyć narracji rozumiejącej. Nie 
podejmując prób odtworzenia dawnych sposobów konceptualizowania elementów doświadcze-
nia, analizy przesłanek kulturowych, które wywarły wpływ na ich ukształtowanie się, badań 
nad genezą teorii medycznych itp., historyk medycyny nie może zrozumieć sensu opisywanych 
przez siebie koncepcji, a w związku z tym ocenia je jako „nielogiczne”. Praktyce tej Schulz prze-
ciwstawia standard współczesnych niemieckich badań kulturowych w historiografii medycyny, 
w których zasadniczym celem badacza jest właśnie zrozumienie logiki dawnych systemów wiedzy 
medycznej, odtworzenie koncepcji prawdy naukowej w nich zawartej, wydobycie reguł interpreta-
cji doświadczenia, które badani dawni uczeni uznawali za racjonalne itp. Autor przedstawia jako 
przykład tego rodzaju praktyki interpretacyjnej monografię Volkera Hessa (Von der semiotischen 
zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klinischen Methode zwischen 1750 und 1850, 
Husum 1993), w której autor bada kształtowanie się standardu klinicznego, ujmując przedmiot 
swoich badań jako proces historyczny, w którym poszczególni uczeni – na podstawie ich osobi-
stego rozeznania sytuacji – konstruują pewną wizję rzeczywistości przyrodniczej, tworzą metody 
jej eksploracji uznawane przez nich za naukowe oraz prowadzą działalność praktyczną w usta-
nowionym przez siebie standardzie. Zwróćmy uwagę na (zapewne nieprzypadkową) zbieżność 
tytułu monografii Volkera Hessa z tytułem wcześniejszej o pół wieku monografii Ludwika Flecka 
– Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom 
Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935. Obaj autorzy uznają za konieczne prowadzenie studiów 
nad historyczną genezą systemów dawnej wiedzy naukowej, umożliwiających tworzenie ich racjo-
nalnych rekonstrukcji z uwzględnieniem pojęć naukowych danej epoki.

8 S. Schulz przytacza tu przykłady praktyki historiograficznej uznawane przez niego za wzor-
cowe, zarówno dawne (J. Wolff, Die Lehre von der Krebskrankheit von den ältesten Zeiten bis 
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W 2006 r. ukazały się kolejne tomy omawianych tu wydawnictw poświęconych 
antropologii wiedzy –  czasopisma „Roczniki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für 
Anthropologie des Wissens”9, oraz serii wydawniczej Antropologia wiedzy. Tom 
2 czasopisma „Roczniki Antropologii Wiedzy” został poświęcony analizom proble-
mów z zakresu historii nauk przyrodniczych i historii historiografii nauki, doko-
nywanym pod kątem możliwości aplikacji standardu antropologii wiedzy. W jego 
strukturze zostały wyodrębnione dwie części, z których pierwsza nosiła tytuł Pro-
blemy metodologii i historiografii10, natomiast druga Problemy historii nauki i an-
tropologii wiedzy11. Przedstawiony w przypisach przegląd treści tego tomu wskazuje, 
że nie tylko udało się zachować międzynarodowy charakter czasopisma, lecz tak-
że wzbogacić grono autorów. Standard metodologiczny wszystkich publikowanych 
w tomie studiów był wspólny – były to badania kulturowe, nastawione na wydobycie 
z analizowanego materiału źródłowego podmiotowych aspektów procesów wiedzo-

zur Gegenwart, Jena 1929), jak i nowe (I. Berenblum, Carcinogenesis as a biological problem, 
Amsterdam – Oxford – New York 1974). Ujęcie historii patologii jako historii „problemów do 
rozwiązania”, które były w kolejnych epokach historycznych w różny i niewspółmierny ze sobą 
sposób konceptualizowane oraz rozwiązywane przez uczonych stanowi istotę standardu badań 
kulturowych w historiografii medycyny oraz w antropologii wiedzy. Badany jest bowiem naj-
pierw problem, który zostaje dostrzeżony i uznany za wymagający rozwiązania, a dopiero potem 
samo rozwiązanie tego problemu przez poszczególnych badaczy. Stworzony w ten sposób obraz 
historii nauk przyrodniczych nie jest obrazem jednokierunkowego postępu ludzkiej wiedzy, ale 
obrazem ludzkich zmagań z problemami uznawanymi niegdyś za naukowe. Zarówno pytania, 
jak i odpowiedzi na nie zostały ukształtowane w określonym kontekście kultury, z tego powodu 
powinny być pojmowane jako pewne kulturowe konwencje.

 9 Redakcja czasopisma pozostała taka sama. Zmienił się komitet naukowy. W jego skład 
weszli: prof. dr hab. Katarzyna Kaniowska, dr hab. Wojciech Wrzosek prof. UAM, dr hab. An-
drzej Zybertowicz prof. UMK, prof. dr hab. Ingrid Kästner (Lipsk), doc. dr hab. Stefan Schulz 
(Bochum), prof. dr hab. Michael Sachs (Frankfurt nad Menem). 

10 Opublikowali tu swoje studia Ryszard Miszczyński (Logiczny scjentyzm Jana Łukasiewi-
cza?, s. 7–19), Maciej Woźniczka (Wpływ przyrodniczych paradygmatów poznawczych nauki 
nowożytnej na koncepcje nauczania przedmiotów filozoficznych, s.  21–47) i  Lidia B.  Taran 
(Nowiejszie tendencji mirowoj i ukrainskoj istoriografii). 

11 W części tej ukazały się artykuły takich autorów, jak Zenon E. Roskal (Antropologia wie-
dzy a antropologia astronomii – archeoastronomia, s. 73–80), Jakub Mirkiewicz (Neoplatońska 
koncepcja natury w filozoficznym kontekście przełomu nowożytnego, s. 81–100), Marek Perek 
(Średniowieczna wizja przyrody a  nowożytne przyrodoznawstwo: ciągłość czy zerwanie? Rola 
tzw. poprzedników Galileusza w ukształtowaniu nowożytnego ideału nauki, s. 101–122), Maciej 
Janik (Astrologia staropolska wobec oświeceniowej zmiany światopoglądowej, s. 123–140), Wik-
tor Werner (Teatr i widownia. Role społeczne religii i nauki w kulturze amerykańskiej i brytyjskiej 
XIX wieku, s. 169–198), Wiktor S. Sawczuk (Niutonowstaja fizyka i principy otnositielnosti: pro-
cess razwitja konceptualnych idei fizyki w Ukrainie 1900–1939, s. 199–216), Hans-Uwe Lammel 
(Goethe, der Schwindel und die wildgewordene Vernuft der Aufklärung. Romantische Medizin und 
medizinische Romantik in Deutschland, s. 217–249) i Dorota Heck (Kształtowanie się pejzażu 
zgodnie z romantyczną antropologią w „Powinowactwach z wyboru” J. W. Goethego, s. 251–265). 
Opublikowałam w tej części omawianego tomu także swój artykuł, zatytułowany Analiza kul-
turowych aspektów procesów wiedzotwórczych na przykładzie interpretacji zjawiska raportu 
hipnotycznego w nauce europejskiej XVIII–XX wieku (s. 141–168). Tekst ten, z nieznacznymi 
zmianami, zostanie przedrukowany w części trzeciej niniejszej książki. 
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twórczych, zarówno w odniesieniu do kształtowania się standardu nauk przyrodni-
czych, jak i w odniesieniu do standardu ich historiografii. Z zamieszczonych w tym 
tomie tekstów chciałabym szerzej przedstawić artykuł prof. Hansa-Uwe Lammela . 
Wśród badaczy, do których standardu metodologicznego oraz ustaleń dokonanych 
za pomocą jego aplikacji w praktyce badawczej odnosił się prof. Lammel pojawili 
się główni przedstawiciele współczesnego nurtu badań kulturowych w niemieckiej 
historiografii medycyny, a także jego prekursorzy, związani ze stworzonymi w okre-
sie międzywojennym szkołami Kulturgeschichte der Medizin i Sozialgeschichte der 
Medizin, tacy jak George Rosen, Ernst Hirschfeld czy Henry Sigerist12. Wskazuje to 
na zasadniczą ciągłość niemieckiej praktyki historiograficznej. Hans-Uwe Lammel 
cytuje także współczesnych autorów anglosaskich, prowadzących badania w  tym 
samym standardzie interpretacyjnym, takich jak np. David Knight, Andrew Cun-
ningham, Thomas Broman13 czy Roy Porter14. Standard niemieckich badań kul-
turowych został przeniesiony do anglosaskiej historiografii nauk przyrodniczych 
przez G. Rosena i H. Sigerista w drugiej połowie lat 30. XX w. i zdobył tam zwo-
lenników15. Charakterystyczną cechą omawianego standardu było zainteresowanie 
problemem genezy teorii i doktryn medycznych, a także historycznej zmienności 
odmiennych od siebie nawzajem konceptualizacji doświadczenia. Badacz stojący 
w procesie poznawczym wobec natury postrzega ją w tym ujęciu za pośrednictwem 
konwencjonalnych schematów interpretacyjnych, ukształtowanych w określonym 
kontekście historycznym i kulturowym. Schematy te ukierunkowują jego zainte-
resowania i praktyki poznawcze, określają metody badań, które mogą zostać uzna-
ne za racjonalne, a także filozoficzne (w tym epistemologiczne) i antropologiczne 
podstawy wiedzy. Przyrodoznawstwo jest w tego rodzaju modelu interpretacyjnym 
przedstawiane jako historycznie zmienny obszar ludzkiej eksploracji, którego stan-
dard oraz zakres zmienia się wraz z podstawą kulturową, która buduje świadomość 
uczonych, inspiruje ich do stawiania określonych pytań badawczych itp. Standard 
przyrodoznawstwa określa więc w omawianym ujęciu metodologicznym zmienność 
zakresu oraz treści wiedzy, różnorodność kierunków zewnątrznaukowych inspira-
cji, zróżnicowanie możliwości recepcji społecznej określonych idei naukowych itd., 
a nie stałość i kumulacja, oparte na obiektywnym i ahistorycznym definiowaniu po-
jęcia nauki oraz przekonaniu, iż wiedza naukowa powstaje dzięki odwzorowywaniu 
rzeczywistości przyrodniczej przez teorie naukowe16 .

12 Por. H.-U. Lammel, op. cit., s. 219 i 223.
13 Ibidem, s. 220.
14 Ibidem, s. 242.
15 Lammel przytacza tu podstawowe opracowanie na ten temat: P. Weindlich, Medical Refugees 

and the Renaissance of Medical History in Great Britain, 1930s–60s, [w:] R. Bröer (red.), Eine Wissen-
schaft emanzipiert sich. Die Medizinhistoriographie von der Aufklärung bis zur Postmoderne. Neuere 
Medizin- und Wissenschaftsgeschichte, t. 9, Pfaffenweiler 1999, s. 139–151. Por. też: M. H. Bicker, Me-
dizinhistoriker im 19. und 20. Jahrhundert: Eine Vergleichend-biographische Betrachtung, [w:] A. Fre-
ver, V. Roelcke (red.), Die Instiutionalisierung der Medizinhistoriographie. Entwicklungslinien vom 19. 
ins 20 Jahrhundert, Stuttgart 2001, s. 213–234 (za: H.-U. Lammel, op. cit., s. 223–224).

16 Por. pojęcia występujące w tytułach przytaczanego przez H.-U. Lammela piśmiennictwa 
z  obszaru badań kulturowych we współczesnej niemieckiej historiografii medycyny, których 
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Ze względu na problemy z uzyskaniem środków na publikację kolejnych to-
mów czasopisma „Roczniki Antropologii Wiedzy” jego wydawanie zostało po 
2006  r. zawieszone. Zainteresowani problematyką antropologii wiedzy autorzy 
skupili się w następnych latach wokół serii wydawniczych pod moją redakcją, 
w tym przede wszystkim serii Antropologia wiedzy, która utrzymała się na pol-
skim rynku wydawniczym do chwili obecnej. Tom drugi serii wydawniczej Antro-
pologia wiedzy był zatytułowany Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej 
teorii względności Alberta Einsteina (1905–2005)17. Podjęłam w nim wraz z ze-
społem autorów o różnych naukowych specjalnościach próbę rozważenia zagad-
nienia zmiany standardu nauk przyrodniczych, jaka dokonała się na przełomie 
XIX i XX w., ujmowanej w szerszym kontekście zewnętrznym, a także jej poten-
cjalnych skutków. Przełom XIX i XX w. to „koniec wieku pewności”, zarówno 
w nauce, jak i w kulturze, a rozpoczęte wówczas przemiany były rozwijane w na-
stępnych dekadach XX stulecia i zadecydowały zarówno o jego naukowym, jak 
i kulturowym obliczu. Książka składa się z trzech części, zatytułowanych Nowe 
oblicze nauki18, Nowa nauka a świadomość społeczna19 oraz Społeczeństwo prze-

treść jest przedstawiana jako zmienna w czasie i kształtowana przez kulturę – kultura nauko-
wa (Wissenschaftskultur), doświadczanie ciała (Leiberfahrung), wędrujące pojęcia (wandernde 
Begriefe), krzyżujące się teorie (sich kreuzende Theorien), naukowa uwaga (wissenschaftliche 
Aufmerksamkeit) itp. Poznanie naukowe jest tutaj postrzegane jako wymagające uprzedniego 
namysłu nad pytaniem, na które uczony zamierza odpowiadać, nad problemem, który zamie-
rza on rozwiązać, nad obszarem, który zamierza eksplorować itp., co składa się na zmienny 
historycznie charakter naukowej uwagi (tj. ukierunkowanego postrzegania), kierowanej w róż-
nych epokach ku różnym obszarom rzeczywistości, uznawanym w tych epokach za poznaw-
czo istotne. Przykładem tego rodzaju praktyki interpretacyjnej może być przywołana przez 
H.-U. Lammela monografia Lorraine Daston pt. Eine kurze Geschichte der wissenschaftlichen 
Aufmerksamkeit, München 2002. Sam Lammel jest autorem cennych monografii utrzymanych 
w standardzie badań kulturowych, por. m.in.: H.-U. Lammel, Nosologische und therapeutische 
Konzeptionen in der romantischen Medizin. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften, t. 59, Husum 1990; idem, Klio und Hippokrates . Eine Liason litté-
raire des 18. Jahrhunderts und die Folgen für die Wissenschaftskultur bis 1850 in Deutschland, 
Stuttgart 2006, oraz wielu artykułów.

17 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względ-
ności Alberta Einsteina (1905–2005). Antropologia wiedzy, t. 2, Warszawa – Wrocław 2006. 

18 W części tej ukazały się studia takich autorów, jak Wiesław Wójcik (Różne twarze kon-
wencjonalizmu w  kontekście sporu o  podstawy szczególnej teorii względności, s.  15–28), 
Krzysztof Szlachcic (Einstein – Popper. Krytyczny racjonalizm w obliczu końca wieku pewności, 
s. 29–39), Elżbieta Mrozek (Punkt odniesienia, s. 41–50), Sławomir Barć (Husserl, relatywizm 
i parę innych kwestii. s. 51–61), Leszek Kleszcz (Granice interpretacji, s. 63–75), Janusz Goć-
kowski („Krytyczny pluralizm” w  naukoznawstwie XX  wieku, s.  77–88), Artur Rega i  Mag-
da Gimbut (Normalne, naturalne, partykularne, uniwersalne, s. 89–98), Piotr Jakub Fereński 
(Kłopoty z językiem. Relatywizm w dwudziestowiecznej filozofii nauki, s. 99–112), Bronisław 
Czajkowski (Tekst – dylemat metodologiczny współczesnej humanistyki. O tekstowym para-
dygmacie lingwistyki i innych nauk humanistycznych, s . 113–118) i Wiktor Werner (Antropo-
logia wiedzy. Dylemat historyczności, s. 119–135).

19 W części tej opublikowali swe prace następujący autorzy: Bożena Janda-Dębek (Freudow-
ska konkwista świadomości społecznej, s. 139–149), Ilona Błocian (Poza czasem i przestrze-
nią. Rzeczywistość oniryczna w ujęciu psychoanalitycznym, s. 149–163), Wioletta Dąbrowska 
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miany20. We wszystkich zamieszczonych w omawianym tomie studiach zostały 
przedstawione działania analizowanych podmiotów, zmierzające do stworzenia 
pewnej perspektywy poznawczej, którą owe podmioty odnosiły do wizji świata 
uznawanej przez nie za realistyczną. Sposób postrzegania universum określał za-
równo cele owych działań, jak wykorzystywane metody. Omawiane w tym tomie 
perspektywy poznawcze nie dotyczyły wyłącznie nauki, lecz także wybranych sy-
tuacji społecznych, poddawanych przez analizujące je podmioty sproblematyzo-
waniu w celu przedstawienia projektów ich zmiany albo też w celu wyrazistego 
ich przeciwstawienia poglądom o odmiennych podstawach i orientacji ideowej.

W kolejnym tomie serii Antropologia wiedzy, zatytułowanym Wzorce postrze-
gania rzeczywistości w nauce i  społeczeństwie21, głównym problemem analizo-
wanym przez autorów była kwestia prawdy naukowej. Zaproszeni przeze mnie do 
współpracy badacze podjęli się próby udzielenia odpowiedzi na następujące pytania 
badawcze: 1) W jaki sposób dokonywała się w europejskiej nauce XIX i XX w. de-
konstrukcja kategorii prawdy naukowej i obiektywnej racjonalności nauki? 2) Kto 
i w  jaki sposób podejmował próby obrony tych kategorii? Odpowiedzi na pierw-
sze z tych pytań zostały zgrupowane w części zatytułowanej Od realizmu do kon-
wencjonalizmu i konstruktywizmu w metodologii nauki. Dekonstrukcja kategorii 

(Doskonałość jako kategoria zdrowia psychicznego, s. 165–174), Bożena Płonka-Syroka (Carl 
Gustaw Jung jako „naturalista”, s. 175–190; – artykuł ten z niewielkimi zmianami został prze-
drukowany w części trzeciej niniejszej książki), Tomasz Pawelec (Ludwik Fleck i psychohistoria, 
s. 191–201), Waldemar Kwiatkowski (Między naturą a patologią. O filozoficzno-fizycznym roz-
padzie natury: w stronę bezistocia, s. 203–210), Dariusz Białas (Dwie podmiotowości wobec 
instrumentalizmu w uniwersalistycznych ideach biomedycyny, s. 211–223), Michał Skrzypek 
(Model biopsychospołeczny George’a Engela w kontekście ewolucji przedmiotu badań psycho-
somatycznych, s.  225–242), Adam Pomieciński (Różnorodność –  względność –  racjonalizm. 
Relatywizm kulturowy jako sposób „objaśniania” świata, s. 243–249), Magdalena Baran (Bez-
względna względność. Topos antropologicznej konkwisty, s.  251–256), Magdalena Matysek 
(O okiełznaniu pychy racjonalności naukowo-technicznej, s.  257–266), Joanna Żak-Bucholc 
(Żyć w przyjaznym kosmosie – resakralizacja świata w New Age, s. 267–280) oraz Kaja No-
wakowska (Idea Be Here Now – poszukiwanie racjonalności przez współczesnego człowieka, 
s. 281–292). 

20 Na treść tej części złożyły się studia takich autorów, jak: Edward Czapiewski (Rewolucja 
1905 r. w Rosji – kryzys starego świata, s. 295–304), Grzegorz Pisarski (Mit „świętego Napole-
ona” – kategoria mitologizacji w świadomości społecznej, s. 305–311), Joanna Maślach (Syjo-
nizm jako mit powrotu do Ziemi Obiecanej, s. 313–330), Ewa Chabros (Od „rządów motłochu” 
do „cudu nad Wisłą”. Mity i  stereotypy w świadomości społeczeństwa polskiego na Górnym 
Śląsku w  latach 1917–1920 w  świetle prasy górnośląskiej, s.  331–344), Marcin M.  Golema 
(Jędrzej Giertych wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936–1939, s. 345–354), Walenty Baluk 
(„Rewolucja Pomarańczowa” – przyczyny, przebieg, rezultaty, s. 355–367), Aleksandra Szla-
gowska (Przełom roku 1968?, s. 369–384), Krzysztof Szewior (Powojenna instytucjonalizacja 
Frauenforschung w RFN, s. 385–397), Bożena Czech („Wojujący islam”, s. 397–407), Rafał No-
wakowski (Pozytywy i negatywy ustawy samorządowej z 1990 roku na przykładzie Wrocławia 
w latach 1990–1994, s. 409–419) oraz Grzegorz Pisarski (Wiek XIX przez pryzmat wieku XX, 
s. 421–424).

21 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeń-
stwie. Antropologia wiedzy, t. 3, Warszawa 2008.



148 Część I. Perspektywy antropologii wiedzy

prawdy naukowej i obiektywnej racjonalności nauki22, odpowiedzi na pytanie dru-
gie znalazły miejsce w części pt. Eksternalistyczne i alternatywne projekty zacho-
wania statusu prawdy naukowej i kategorii obiektywnej racjonalności w metodolo-
gii nauki23. Zebrane wyniki opracowań problemów szczegółowych, zawarte w obu 
częściach omawianej książki, pozwoliły na przedstawienie pewnego historycznego 
sposobu kształtowania się w europejskiej nauce nowożytnej granic poznania na-
ukowego oraz przekonań dotyczących epistemologicznych podstaw procesów wie-
dzotwórczych. Europejskie przyrodoznawstwo, wraz z umacnianiem się autono-
mii epistemologicznej osobowego podmiotu poznającego, z coraz większą odwagą 
zaczęło odchodzić od ewidencyjnego modelu procesów poznawczych, opartego na 
systemie wiedzy zbiorowej, mającej swoje źródła w  koncepcji odwzorowywania 
przez podmiot rzeczywistej struktury świata. Od XVII stulecia, ze względu na coraz 
silniej zaznaczające się różnice w standardzie wiedzy naukowej, dotyczące zarówno 
stosunku do nauki starożytnej, jak i do koncepcji nauki wyłaniających się z prak-
tyki poznawczej różnych szkół w obrębie nauki nowożytnej, w dyskusjach dotyczą-
cych filozoficznych i metodologicznych podstaw ludzkiej wiedzy upowszechniają 
się koncepcje przyznające podmiotom aktywną rolę w zakresie tworzenia wiedzy 

22 W części tej zamieścili swoje studia następujący autorzy: Waldemar Kwiatkowski (Ewi-
dencja a rzeczywistość. O źródłowości logosu nauki, s. 15–30), Wiktor Werner (Dawid Hume 
i problem rzeczywistości historycznej, s. 31–40), Leszek Kleszcz (Rozum i racjonalność, s. 41–57), 
Krzysztof Szlachcic (O tym, co istnieje w Naturze nieproblematycznie. Uwagi o rodzajach na-
turalnych we współczesnej filozofii nauki, s. 59–85), Krzysztof Rotter (Idee intuicjonizmu w fi-
lozofii języka i kultury, s. 87–105), Andrzej Radomski (Kłopoty z „kulturą” we współczesnej re-
fleksji filozoficznej i naukoznawczej, s. 107–121), Agnieszka Hensoldt (Konsensualne rozumie-
nie rzeczywistości a możliwość nauk społecznych, s. 123–141), Agata Hensoldt (Petera Wincha 
idea nauk o społeczeństwie jako rozwinięcie koncepcji gier językowych Ludwiga Wittgensteina, 
s. 143–166), Paweł Jarnicki (Fleck a metafory, s. 167–208), Bogdan Balicki (Nauka „o literatu-
rze” z punktu widzenia radykalnego konstruktywizmu, s. 209–222), Bartosz Ryż (Autorytet: 
image uczonego i prawa nauki, s. 223–239) oraz Piotr Antoniewicz (Polityczna funkcja racjo-
nalności ekonomicznej w społeczeństwach późnej nowoczesności, s. 241–259). 

23 Na część tę złożyły się studia takich autorów, jak: Dawid Ślusarczyk (Wzorzec postrzega-
nia muzyki w średniowiecznej refleksji naukowej, s. 263–271), Adam Krawiec (Rzeczywistość 
zobaczona czy rzeczywistość przeczytana – rola autorytetów w konstruowaniu obrazu Dale-
kiego Wschodu przez średniowiecznych podróżników, s. 273–290), Kaja Marchel (Koncepcja 
nauki Juliana Ochorowicza w kontekście głównych nurtów filozofii europejskiej przełomu XIX 
I XX w., s. 291–317), Iwona Alechnowicz (Między teorią a eksperymentem – problem psycholo-
gii na poczatku XX w., s. 319–333), Andrzej Pankalla (Psychologia „trans” kulturowa w płynnej 
nowoczesności. Wątpliwy aromat chryzantem, s. 335–359), Paweł Kamiński (Z „dzieciństwa” 
w „dorosłość”, czyli nowy „człowiek” – „język” i „rzeczywistość” w nowym paradygmacie Al-
freda Korzybskiego  „1879–1950”, s.  361–374), Karol Fijałkowski (Wybrane współczesne pro-
jekty metodologicznej jedności nauk i perspektywy ich realizacji, s. 375–388), Elżbieta Mrozek 
(Perspektywa poznawcza kontekstu tworzenia w nauce w ujęciu Aliny Motyckiej, s. 389–413), 
Joanna Żak-Bucholc (Od mythosu do logosu i z powrotem – nowe opisanie świata w New Age, 
s. 415–433), Sławomir Barć (Techniki docierania do bytu w filozofii zachodniej i buddyzmie, 
s. 435–448), Piotr Stasiewicz (Krytyka dwudziestowiecznej nauki w powieściach i rozprawach 
Stanisława Lema, s. 449–457) oraz Mariusz Maciej Leś (Od ekstrapolacji do spekulacji. „Roz-
miękczanie” nauki w science fiction, s. 459–472). 
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naukowej. Autorzy zamieszczonych w części pierwszej omawianego tomu studiów 
przedstawiają rodzenie się różnych związanych z  tą ideą projektów w dziedzinie 
przyrodoznawstwa, zmierzających w stronę pojmowania standardu wiedzy nauko-
wej jako historycznie ukształtowanej konwencji, która w przyszłości może zostać 
zastąpiona przez inną. W drugiej części omawianej książki autorzy usiłują odpowie-
dzieć na pytanie: kto i dlaczego postrzegał historycznie zmienny, konwencjonalny 
i o niedającym się przewidzieć kierunku dalszego rozwoju model nauki jako błędny, 
a nawet groźny. Taka diagnoza doprowadzała niektórych omawianych w tej części 
autorów do podejmowania prób obrony koncepcji poznania naukowego opartej na 
kategorii prawdy obiektywnej. Analiza przesłanek, na podstawie których autorzy 
ci podejmowali takie próby, jak również sposobu, w jaki je podejmowali, pozwala 
wyprowadzić wniosek, iż ich niezgoda na historycznie zmienny i konwencjonalny 
model poznania naukowego wynikała nie tylko z przesłanek wewnątrznaukowych, 
lecz także z akceptowanego przez nich obrazu stosunków społecznych, który uzna-
wali za wart podtrzymania (w ich rozumieniu obraz ten był przez konwencjonalizm 
zagrożony). W omawianych systemach, akceptujących model poznania oparty na 
odtwarzaniu obiektywnego porządku rzeczywistości w stanowiących jego odbicie 
koncepcjach naukowych, tworzone były pewne projekty naukowe i społeczne, któ-
rym przypisywano status prawdy. W książce przedstawiono także przykłady kon-
cepcji paranaukowych, których twórcy podejmowali próbę obrony kategorii prawdy 
naukowej z innych pozycji niż akceptowane we współczesnym im standardzie na-
uki akademickiej.

Tom czwarty serii Antropologia wiedzy, zatytułowany My i wy. Spory o cha-
rakter racjonalności nauki24, głównym obszarem analiz czyni problem historycz-
nej zmienności podstaw racjonalności nauki. Rozważałam w tej książce wraz ze 
współpracownikami następujące obszary problemowe, znajdujące odbicie w tytu-
łach poszczególnych części: 1) Spory o definicję i granice nauki25, 2) Odmienne 
perspektywy – spory o status wybranych koncepcji naukowych26, 3) Spory o re-
zultaty poznania naukowego27, 4) Uczony jako ekspert. Problemy organizacji 

24 Por. B.  Płonka-Syroka, My i  wy. Spory o  charakter racjonalności nauki. Antropologia 
wiedzy, t. 4, Warszawa 2010.

25 W części tej zamieścili swoje opracowania Leszek Kleszcz (Nauka – wypaczenia i  za-
grożenia, s. 13–22) i Elżbieta Nieroba („Nauka przemysłowa” jako narzędzie legitymizujące 
medialne interpretacje rzeczywistości społecznej, s. 23–38).

26 W części tej znalazły się artykuły takich autorów, jak: Andrzej Radomski (Spór natura-
lizmu z antynaturalizmem a perspektywa pragmatyczna we współczesnej nauce, s. 41–56), 
Łukasz Ostrowski (Kreacjonizm. Między scjentyzmem a fideizmem, s. 57–77), Ewa Bińczyk 
(Społeczne studia nad nauką i technologią w sporze o profesjonalny charakter «techno» nauki, 
s. 79–90), Łukasz Afeltowicz (Cóż wspaniałego jest w nauce? Mechanika poznania naukowego 
w perspektywie etnografii laboratorium, nowego eksperymentalizmu i filozofii instrumentów 
naukowych, s. 91–106), Robert Frei (Teoria rekonstrukcyjna i społeczna krytyka, s. 107–119), 
Paweł Tomanek (Czy humanistyka może dostąpić wcielenia? Na marginesie koncepcji Jerzego 
Kmity i Andrzeja Zybertowicza, s. 121–132) i Kamila Dolata (Uśmierzenie konfliktu między 
Rozumem i Obrazem według Gilberta Duranda, s. 133–142). 

27 Tu znalazły się studia następujących autorów: Agnieszki Kaźmierczak (Galileusz i Kepler 
wobec heliocentrycznej teorii Mikołaja Kopernika, s.  145–161), Kai Marchel (Między nauką 
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życia naukowego28. W każdej z tych części występują uczeni postrzegający swoją 
własną praktykę badawczą jako racjonalną, którzy praktykom opartym na od-
miennych podstawach teoretycznych odmawiają tego rodzaju statusu. Autorzy 
zamieszczonych w tej książce studiów podejmują próby odpowiedzi na pytanie 
o przesłanki dokonywanych w tej kwestii wyborów. W wyniku tych analiz prze-
słanki te ukazały się jako zakorzenione nie tylko w wewnętrznej strukturze nauk 
przyrodniczych, lecz także w otaczającej uczonych kulturze, w której takie kate-
gorie jak nowatorstwo i postęp występują zwykle w stałym skojarzeniu z pojęciem 
racjonalność, podobnie jak kategorie profesjonalizmu, praktycznej użyteczności, 
czy oparcia nauki na podstawach doświadczalnych i eksperymentalnych. W książ-
ce zostały zaprezentowane różne, niewspółmierne wobec siebie perspektywy po-
znawcze, w których powyższe kategorie nie zawsze interpretowane bywały w ten 
sposób. Występowały bowiem w odmiennym kontekście. W każdej z perspektyw 
poznawczych, w których je zastosowano, obowiązywały bowiem odmienne reguły 
dyskursu i każda z tych perspektyw zawierała w sobie dystynkcję, określającą taki 
obszar poznania, który do granic nauki nie może być już zaliczany. Warunkowało 
to podejmowanie przez opisywanych w książce uczonych różnych prób obrony 
racjonalności nauki, skierowanych w tę stronę, w której dostrzegano tego rodzaju 
zagrożenie.

Treścią analiz zawartych w tomie piątym serii Antropologia wiedzy, zatytuło-
wanym Nauka w kontekście wzorców kultury29, było poszukiwanie obecności 
elementów kulturowych w  strukturze teorii nauk przyrodniczych, a  także ba-
danie wzajemnych relacji zachodzących między nauką a kulturą na przykładzie 
konkretnych koncepcji (takich jak np. ewolucjonizm i anarchizm). Badano „nie-
szczelne granice” poszczególnych dyscyplin naukowych humanistyki, w których 
struktury poznawcze wypracowane w  jednych zostają przenoszone do drugich. 
Wyniki przedstawianych w omawianym tomie badań ukazują podmiotowe aspek-
ty procesów wiedzotwórczych, tj. historyczny i indywidualny wymiar działalności 
naukowej, pojmowanej jako wytwarzanie przez uczonych konwencji poznaw-
czych30 .

a paranauką – kilka uwag o racjonalności na marginesie prac Juliana Ochorowicza, s. 163–181) 
i Henryka Jarosiewicza (Obiektywna subiektywność psychologii – czyli rozum wobec wartości, 
s. 183–194).

28 Na część tę złożyły się studia Piotra Stankiewicza (Rozdwojona tożsamość ekspertów. 
Między lobbingiem a  nauką, s.  197–219), Radosława Bomby i  Przemysława Zonika (Wortal 
naukowy jako model wytwarzania, upowszechniania i funkcjonowania wiedzy we współcze-
snej kulturze, s.  221–237), Samanty Kowalskiej (Uczony jako podmiot sprawczy twórczości 
naukowej – rozważania na tle prawa autorskiego, s. 239–251) oraz Natalii Zelinsky (Procesy 
innowacyjne w twórczości naukowej, s. 253–257). 

29 Por. B.  Płonka-Syroka, A.  Kaźmierczak (red.), Nauka w  kontekście wzorców kultury. 
Antropologia wiedzy, t. 5, Warszawa 2011.

30 Na tom 5 serii Antropologia wiedzy złożyły się studia takich autorów, jak: Jan Krasicki 
(Wyobraźnia i wiedza. W poszukiwaniu zagubionego paradygmatu człowieka, s. 23–40), Grze-
gorz Studnicki (Ewolucyjne inklinacje teorii Kropotkina, czyli ewolucjonizm na usługach anar-
chizmu, s. 41–67), Tomasz Kochan (Perspektywa progresywistyczna a rozwój nauki, s. 69–90), 
Paweł Jarnicki (Antytotalitarne motywy twórczości Ludwika Flecka, s. 91–102), Bartosz Scheu-
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Seria Antropologia wiedzy będzie w następnych latach kontynuowana. Obec-
nie w przygotowaniu znajdują się jej trzy kolejne tomy, które ukażą się w latach 
201431 i 201532 We wstępach do już wydanych tomów 1–5 został zarysowany jej 
program ideowy oraz określony standard metodologiczny, do którego seria na-
wiązuje. Ma on charakter antropocentryczny, ujmuje procesy wiedzotwórcze jako 
procesy o charakterze podmiotowym, zakorzenione w kontekście historycznym 
i kulturowym epoki33 .

Kolejną serią wydawniczą pod moją redakcją, w której standard interpreta-
cyjny antropologii wiedzy znajduje swoje odzwierciedlenie, są Studia Humani-
styczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, a od 
2012 – Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu. Pierwszy tom tej serii, zatytułowany Antropologia me-
dycyny i farmacji w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym, ukazał 
się w 2008 r.34. Na tom ten składały się trzy części: 1) Antropologia medycyny 
i farmacji35, 2) Problemy farmacji społecznej36, 3) Historia medycyny i farmacji 

er (Świat bez kultury, czyli kilka uwag o roli kulturowo-społecznego kontekstu we współcze-
snej ekonomii, s. 103–129), Agnieszka Kaźmierczak (Magia, nauka, religia – o wyznaczaniu 
granic w etnologii i historii nauki, s . 132–148), Katarzyna Majbroda (O nieszczelnych grani-
cach współczesnej nauki. Przypadek antropologizowania (się) humanistyki, s. 149–161) oraz 
Grzegorz Wiktorowski (Teoretyczne podstawy rasizmu religijnego na przykładzie mormonizmu 
i jego wpływ na międzynarodową działalność ruchu, s. 163–195). 

31 Por. B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), Źródło historyczne jako tekst kultury. Antropolo-
gia wiedzy, t. 6, planowany rok wydania – 2014.

32 W  przygotowaniu znajdują się dwa następne tomy serii, planowane do publikacji 
w 2015 r.: B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Kategoria pokolenia w badaniach historycznych, 
kulturowych i  społecznych. Problemy metodologiczne i  przykłady praktyki interpretacyjnej . 
Antropologia wiedzy, t. 7; B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), „Ziemie utracone” jako kategoria 
interpretacyjna w badaniach historycznych, kulturowych i społecznych. Problemy metodolo-
giczne i przykłady praktyki interpretacyjnej. Antropologia wiedzy, t. 8.

33 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii 
względności…, s. 9–11; eadem, Wstęp, [w:] Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i spo-
łeczeństwie…, s. 7–12; eadem, Wstęp, [w:] My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki…, 
s. 7–9; eadem, Wstęp, [w:] Nauka w kontekście wzorców kultury…, s. 7–21. 

34 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Antropologia medycyny i  farmacji w kontekście kulturo-
wym, społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akade-
mii Medycznej we Wrocławiu, Wrocław 2008. 

35 Zamieścili w niej swoje studia następujący autorzy: Danuta Penkala-Gawęcka (Kultu-
rowe wymiary zdrowia, choroby i leczenia w świetle badań antropologii medycznej, s. 19–34), 
Wiktor Werner (Magiczna latarnia. Świadomość siebie i świata osób z uszkodzeniami układu 
nerwowego i  ofiar wypadków w  ujęciu antropologii filozoficznej Davida Hume’a, s.  35–50),  
ks . Piotr Liszka (Teologiczna interpretacja umierania człowieka – aspekt teoretyczny i praktycz-
ny, s. 51–74), Dariusz Białas (Strategia narracyjna w procesach edukacji zdrowotnej, s. 75–91), 
Michał Skrzypek (W stronę aplikacji klinicznych kardiologii behawioralnej, s. 93–107) i Rafał 
Maciąg (Kolejki pacjentów oczekujących na świadczenia zdrowotne w polskim systemie ochro-
ny zdrowia po 1989 r., s. 109–122). 

36 Na część tę złożyły się studia takich autorów, jak: Anna Wiela-Hojeńska i Kamila Kaczma-
rek (Monitorowanie niepożądanych działań leków – historia i teraźniejszość, s. 125–138), Piotr 
Bohater (Nowe koncepcje i technologie w systemie zaopatrzenia pacjentów w leki, s. 139–158), 
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w  kontekście kulturowym i  społecznym37. W  każdej z  nich problemy należą-
ce do obszaru historii medycyny, jak i do współczesnego standardu medycyny, 
farmacji i  farmakologii klinicznej, zostały przedstawione w szerszej społeczno- 
-kulturowej perspektywie. Zarówno pojawianie się pewnych kwestii, ujmowa-
nych jako problemy naukowe, jak i sposoby rozwiązywania tych problemów, zo-
stały ukazane w kontekście wykraczającym poza dyskurs medyczny. Pojawia się 
tu charakterystyczna dla współczesnego nurtu badań kulturowych perspektywa 
Alltagsgeschichte der Medizin, uwzględniająca obok profesjonalnej świadomości 
lekarzy także podmiotową perspektywę ich pacjentów – wyrażających obawy wo-
bec terapii, nierozumiejących jej standardu, nadużywających leków bez recepty, 
oczekujących na świadczenia, zagrożonych epidemią i spotykających się z nagłą 
i nieoczekiwaną śmiercią. Zagadnień należących do społeczno-kulturowego kon-
tekstu medycyny znalazło się w tym tomie więcej. Na szczególną uwagę zasługu-
je artykuł wprowadzający, autorstwa prof. Danuty Penkali-Gawęckiej, w którym 
autorka określa ramy współczesnego standardu antropologii medycyny w zachod-
niej praktyce badawczej.

Tom drugi omawianej serii, pt. Człowiek, natura, kultura – studia z historii 
i antropologii medycyny i farmacji społecznej38, przynosi kontynuację zarysowa-
nej w tomie pierwszym tematyki. Jest złożony z trzech części, zatytułowanych: 
1) Podstawy filozoficzne nauk przyrodniczych. Od Oświecenia do New Age39, 
2) Problemy antropologii medycyny i farmacji społecznej40 oraz 3) Historia me-

Olga Fedorowicz i  Magdalena Kempczyńska (Współczesne wyzwania farmacji szpitalnej, 
s.  159–165), Magdalena Hurkacz (Blaski i  cienie samoleczenia, s.  167–191) oraz Ewa Jaź-
wińska-Tarnawska i Nina Hendrich (Rola farmaceuty w terapii nadciśnienia tętniczego krwi, 
s. 193–230).

37 W części tej swoje studia opublikowali: Grzegorz Michalik (Historia psychiatrii. Od prehi-
storii do końca starożytności, s. 235–258), Jacek Gąsiorowski, Łukasz Łapiński i Dorota Rogow-
ska-Szadkowska (Historia terapii uzależnienia od opiatów, s. 259–271), Agata Jaszczyczyn i Ka-
zimierz Gąsiorowski (Historia zastosowań klinicznych pochodnych fenotiazyny, s. 273–284), 
Jan Tyszkiewicz i Ewa Widy-Tyszkiewicz (Opieka nad niemowlęciem w Polsce średniowiecznej, 
s.  285–296), Mirosława Wawrzyńczak-Gałuszko i  Dobrochna Zeńczak-Więckiewicz (Rozwój 
wiedzy o ekstrakcji zębów od czasów starożytnych do 1907 r., ze szczególnym uwzględnieniem 
nauki polskiej, s. 297–312), Bożena Płonka-Syroka (Imputacje kulturowe w standardzie nie-
mieckiej medycyny romantycznej, s. 313–331), Tadeusz Heimrath (Obecność mężczyzny przy 
porodzie w ujęciu XIX-wiecznego lekarza, s. 333–337), Justyna Stacherzak-Raczkowska (Sophia 
Jex-Blake i Edynburska Siódemka – różne formy działań społecznych jako próby wykluczenia 
kobiet ze środowiska naukowego, s. 339–353) oraz Barbara Różańska-Gambal (Historia epide-
mii ospy we Wrocławiu w 1963 r., s. 355–374). 

38 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antropologii 
medycyny i farmacji społecznej. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii 
Medycznej we Wrocławiu, t. 2, Wrocław 2009.

39 W tej części znajdują się studia Agnieszki Maciochy (Człowiek wobec natury w XVIII w., 
s. 21–38), Włodzimierza Ługowskiego (U podstaw teorii biogenezy. W kwestii filozoficznej świa-
domości przyrodników, s. 39–52) i Joanny Żak-Bucholc (Nowy człowiek Nowej Ery. Esalen jako 
centrum nowego humanizmu, s. 53–71).

40 Na część tę złożyły się studia ks. Janusza Czarnego (Starość w kontekście przemian spo-
łeczno-kultutrowych, s. 75–80), Agaty Więckowskiej (Obraz współczesnej starości – przegląd 
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dycyny i  farmacji. Tradycja i współczesność41. Znajdujemy w nim, obok treści 
charakterystycznych dla historiografii medycyny utrzymanej w ramach dyskursu 
medycznego, także treści łączące ten dyskurs z kontekstem społecznym (proble-
my związane ze starością, śmiercią, relacją lekarz–pacjent, problemy uzależnień, 
samobójstw, zaburzeń odżywiania itp.). Na treść tomu składają się także studia 
wpisujące dzieje medycyny w  określony kontekst polityczny (tj. okres III Rze-
szy i dyskryminacyjną politykę społeczną i naukową tego państwa) i kulturowy 
(studia nad filozofią przyrody, etyką itp.). Zarówno zakres tematyczny, jak i sto-
sowana przez większość autorów metodologia wpisują się w standard badań kul-
turowych nad historią medycyny oraz antropologię współczesnej medycyny kli-
nicznej. Należy także podkreślić, że w gronie autorów omawianej serii ponownie 
znaleźli się uczeni zagraniczni, z Niemiec oraz Turcji, którzy w następnych latach 
będą już stale współpracować w przygotowywaniu kolejnych tomów innych serii 
pod moją redakcją, poświęconych historycznym i antropologicznym kontekstom 
medycyny.

Tematyka trzeciego tomu omawianej serii, zatytułowanego Człowiek wobec 
choroby42, została wyraźnie sprecyzowana w związku z tytułowym problemem. 

wybranych zagadnień, s.  81–116), Małgorzaty Maciejewskiej (Społeczno-kulturowa geneza 
zaburzeń odżywiania – anoreksja i jej przedstawienia w dyskursach naukowych, s. 117–142), 
Marty Sikory i Anny Wieli-Hojeńskiej (Rola farmaceuty w bezpiecznym stosowaniu suplemen-
tów diety, s. 143–185), Anny Długosz (Uzależnienia jako przyczyna zatruć, s. 187–200), Agaty 
Bogusz (Relacje między pacjentem a lekarzem jako czynnik wpływający na zaufanie do opieki 
zdrowotnej, s.  201–223), Macieja Zatońskiego (O  potrzebie badań nad przemianami samo-
świadomości pacjentów poddawanych dializie, s. 225–234) oraz Bożeny Płonki-Syroki (Aspekty 
etyczne w praktyce analityka medycznego, s . 235–248).

41 W części tej opublikowane zostały studia Patrycji Piotrowiak (Praktyczne porady doty-
czące zdrowia, higieny osobistej i warunków życia codziennego zawarte w Papirusie Ebersa, 
s.  251–268), Alicji Kuźmińskiej (Koncepcja profilaktyki chorób zakaźnych i  jej realizacja do 
końca XIX w., s. 269–286; Walka z epidemiami chorób zakaźnych w Europie w XIX wieku ze 
szczególnym uwzględnieniem gruźlicy, s. 287–314), Marka Szymczaka (Druskieniki – uzdrowi-
sko i miasto w XIX i pierwszej połowie XIX w., s. 315–344), Anety Bołdyrew (Inteligencja polska 
wobec problemu patologii społecznych w przestrzeni wielkiego miasta w Królestwie Polskim na 
przełomie XIX I XX w., s. 345–369), Andrei Lorz (Die Medizinische Fakultät der Universität Lei- 
pzig nach 1933: Von der schleichenden Diskriminierung zur offenen Ausgrenzung, Vertreibung 
und Vernichtuyng. Erzwungene Brüche und Zerstörung beruflicher Karrieren und persönlicher 
Lebenspläne – dargestellt am Beispiel des Orthopäden Dr. med. Ernst Bettmann, s. 371–391), 
Ingrid Kästner (Der Frauenarzt Prof. dr med. Felix Otto Skutsch «1861–1951» und die Leipziger 
Medizinische Fakultät, s. 393–418), Peter Uhrbach (Schicksale und Verluste. Jüdische Akade-
miker unter den Leipziger Bibliophilen Akademische Lehrer der Universität Leipzig im Leip-
ziger Bibliophilen-Abend e.V, s. 419–439), Arin Namal (Die Leipzigerin Dr. Cäcile Leuchten-
berger «geb. Nussenow» übernimmt eine Stelle an der medizinischen Fakultät der Universität 
Istanbul – Kurzer Zwischenhalt in einem von Migration geprägten Leben, s . 441–455), Beaty 
Szymańskiej i Zofii Marchewki (Włosy jako materiał badawczy w ocenie zatruć i stanu zdrowia, 
s. 457–469) oraz Jacka Przybylskiego i Anny Wieli-Hojeńskiej (Tarczyca bajkalska – przegląd 
doniesień przedklinicznych, s. 471–486). 

42 Por. B. Płonka-Syroka, Człowiek wobec choroby. Studia Humanistyczne Wydziału Far-
maceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 3, Wrocław 2010.
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Przedmiotem refleksji autorów, publikujących swoje studia w jednej z trzech czę-
ści książki, zatytułowanych 1) Antropologia medycyny i  farmacji43, 2) Medycy-
na i farmacja społeczna44 oraz 3) Historia medycyny i farmacji45, stały się takie 
problemy, jak rola czynników kulturowych w kształtowaniu prozdrowotnego lub 
sprzyjającego zachorowaniom stylu życia, problem współczesnej politoksykomanii 
młodzieży z wykorzystaniem tzw. dopalaczy, praktyczne aspekty farmakoterapii 
w odniesieniu do określonych grup pacjentów. Podjęto także problemy związane 
z historią medycyny praktycznej i organizacją opieki zdrowotnej, tak w aspekcie 
historycznym, jak i współcześnie. Omówiono także różne ujęcia problemu rasy, 
inspirujące dyskurs medyczny i  społeczny. Prezentowany w omawianej książce 
zakres tematyczny odpowiada niemieckim badaniom kulturowym lub anglosa-
skiej antropologii medycznej. Obok perspektywy lekarzy i farmaceutów jest bo-
wiem w publikowanych tu studiach reprezentowana perspektywa pacjentów, od-
zwierciedlana zarówno w źródłach historycznych, jak i w badaniach jakościowych 
prowadzonych za pomocą metod współczesnej antropologii kulturowej.

Tom czwarty serii Studia Humanistyczne, zatytułowany Gra możliwości. Studia 
z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku46, został poświęcony głównie analizie 
teoretycznych aspektów medycyny i farmacji, a także problematyce metodologicznej. 
Ta ostatnia znalazła odzwierciedlenie w dwóch studiach, zamieszczonych w pierw-
szej części książki, zatytułowanej Człowiek i przyroda w badaniach antropologicz-
nych i kulturoznawczych47. Przedmiotem rozważań obu autorek jest proces kształ-

43 Na część tę złożyły się studia Iwony Bieleckiej (Sylwetka współczesnego pacjenta płci 
męskiej w studiach nad męskością, s. 21–37), Martyny Ubych („Świadoma” politoksykomania 
wśród młodych dorosłych z perspektywy antropologicznej, s. 39–63), Piotra Małczyńskiego (Po-
jęcie „rasy” w rozwoju historycznym – zarys zagadnienia, s. 65–89) i Agaty Strządały (Koncep-
cje rasy w „starej” eugenice – przypadek polskich Karaimów, s. 91–110).

44 W drugiej części książki zamieścili swoje studia Piotr Milejski, Przemysław Niewiński 
i Aleksandra Bobowska (Praktyczne aspekty indywidualizacji farmakoterapii na podstawie ba-
dań genotypu i fenotypu chorego w onkologii, s. 113–138), Zofia Marchewka i Beata Szymańska 
(Nefropatia cukrzycowa jako problem społeczny, s. 139–155), Ewa Jaźwińska-Tarnawska i Elż-
bieta Chrobot (Bezpieczeństwo stosowania leków roślinnych w czasie ciąży, s. 159–192), Boże-
na Płonka-Syroka (Współpraca lekarzy polskich i żydowskich w walce z chorobami społecznymi 
w Królestwie Polskim w latach 1864–1914, s. 193–201), Aneta Bołdyrew (Demograficzne deter-
minanty dyskusji o sytuacji społeczeństwa polskiego w pierwszych latach II Rzeczypospolitej, 
s. 203–219), Krzysztof Prętki (Reforma systemu opieki zdrowotnej jako element transformacji 
ustrojowej w III Rzeczypospolitej, s . 222–233) oraz Lilianna Wdowiak (Neokartezjanizm – pro-
cesy dehumanizacyjne w uczelniach medycznych, s. 235–245).

45 W tej części studia opublikowali: Grzegorz Michalik (Psychiatria w czasach średniowie-
cza i renesansu, s. 249–262), Mikołaj Trizna (Rozwój medycyny w Rosji w XVII w. s. 263–277; 
Historia leczenia alkoholizmu w Rosji w XIX–XX wieku, s. 319–340), Liliana Górska (Dżuma 
– epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku, s. 279–309) 
oraz Joanna Nieznanowska (Groza ospy w XVIII-wiecznej Europie w świetle korespondencji 
rodziny Mozartów, s. 311–318).

46 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX 
i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wro-
cławiu, t. 4, Wrocław 2011.

47 Tu zamieszczono studia Bożeny Płonki-Syroki (Medycyna kliniczna i alternatywna – pró-
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towania się standardu medycyny akademickiej oraz gender studies, w odniesieniu 
do otaczającego go społecznego i kulturowego kontekstu. W drugiej części książki,  
pt. Problemy historii medycyny XIX i XX wieku48, zamieszczono artykuły o tematyce 
wykraczającej poza tradycyjnie ustanowione granice polskiej historiografii medycyny, 
której przedmiotem badań był i głównie nadal pozostaje profesjonalny dyskurs me-
dyczny i jego historia. Prezentowane w tej części teksty odpowiadają jednak swym 
zakresem współczesnej historiografii medycyny uprawianej w Niemczech, Holandii, 
Francji i krajach anglosaskich, w których równie prawomocnym przedmiotem badań 
jest kulturowe otoczenie medycyny, świat przeżyć jej pacjentów, problemy demogra-
ficzne i społeczne, obok historii wybranych aspektów nauk przyrodniczych, istotnych 
dla kształtowania się naukowego standardu medycyny klinicznej. Trzecia część oma-
wianej książki, zatytułowana Problemy współczesnej bromatologii i  farmakologii 
klinicznej, została poświęcona przedstawieniu współczesnego standardu tych nauk, 
w kontekście popularyzacji jego treści wśród lekarzy i pacjentów49. Tematyka ta była 
rozwijana także w tomie piątym niniejszej serii, poświęconym problemowi badań kli-
nicznych50, w którego opracowaniu uczestniczyli wyłącznie lekarze i farmakolodzy, 
nie będę w związku z tym szerzej przedstawiać jego treści.

Tom szósty serii Studia Humanistyczne, zatytułowany Problemy diagnostyki 
i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych i społecznych51, ponownie przybrał właś- 
ciwy dla jej wcześniejszych tomów charakter interdyscyplinarny. Tom składa się 

ba charakterystyki porównawczej, s. 23–42) oraz Ewy Kruk (Teoria queer. Zawiłości współcze-
snej debaty, s. 43–61).

48 W części tej opublikowano studia Radosława Aniszczyka (Wprowadzenie do badań źródło-
wych nad hipnozą na podstawie czasopisma „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” z lat 1816–1818,  
s. 65–77; Czasopismo „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” i jego historia, s. 79–90), Kai Marchel 
(Relacje natura – kultura w polskim pozytywizmie. Od scjentyzmu do spirytyzmu, s. 91–110), 
Marty Ostrowskiej (Karla Grossera architektura w służbie zdrowiu, s. 111–128), Teresy Dwo-
reckiej (Nieślubne macierzyństwo w wybranych krajach europejskich, s. 129–137; Nieślubne 
macierzyństwo jako problem demograficzny i społeczny w II Rzeczypospolitej w ujęciu prasy 
polskiej z lat 1918–1939, s. 139–163), Magdaleny Sygudy (KZ-Syndrom – przegląd stanowisk 
w polskiej literaturze naukowej, s. 165–183), Agaty Strządały (Łysenkizm w polskiej zoologii 
w latach 1848–1959, s. 185–211), Agnieszki Łojowskiej (Czasopismo „Gruźlica” jako źródło do 
badania nad historią leczenia gruźlicy, s. 214–228; Metody farmakologicznego leczenia gruźlicy 
w świetle czasopisma „Gruźlica”, s. 229–250).

49 Znalazły się tutaj studia Jadwigi Biernat (Rola wody w żywieniu i w organizmie pacjenta, 
s. 253–266), Doroty Różańskiej i Bożeny Regulskiej-Ilow (Żywieniowe czynniki wpływające na 
biodostępność wapnia i magnezu z diety, s. 267–289), Anny Wieli-Hojeńskiej i Ewy Borowicz 
(Co powinien wiedzieć farmaceuta o  niepożądanych działaniach leków przeciwnowotworo-
wych?, s.  291–319) oraz Teresy Kowalskiej i Anny Wieli-Hojeńskiej (Niepożądane działania 
chemioterapii wybranych chorób nowotworowych, czynniki sprzyjające ich wystąpieniu oraz 
metody oceny toksyczności, s. 321–357).

50 Por. A. Wiela-Hojeńska, E.  Jaźwińska-Tarnawska (red.), Badania kliniczne – znaczenie 
w praktyce medycznej. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycz-
nej we Wrocławiu, t. 5, Wrocław 2011.

51 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Problemy diagnostyki i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych 
i społecznych. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego 
we Wrocławiu, t. 6, Wrocław 2012. 
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z trzech części, zatytułowanych 1) Problemy diagnostyki i terapii w dawnych epo-
kach, lecznictwie ludowym i kulturach pozaeuropejskich52, 2) Problemy diagno-
styki i  terapii w medycynie klinicznej i perspektywie współczesnych badań spo-
łecznych53, 3) Wybrane problemy medycyny i farmacji XIX i XX wieku54. Tematyka 
artykułów wpisuje się zarówno w standard współczesnej historiografii medycyny 
nurtu kulturowego, jak i w obszar badawczy współczesnej antropologii medycy-
ny. Podejmowane są tu m.in. takie kwestie, jak sposoby radzenia sobie z chorobą 
przez pacjentów, sposób percepcji przez nich choroby nowotworowej w zależności 
od poziomu relacji z lekarzem prowadzącym i poziomu wsparcia społecznego, pro-
blemy medycyny ludowej, alternatywnej, niekonwencjonalnej, pojmowanie choro-
by w wybranych kulturach pozaeuropejskich. Przedstawione także zostały proble-
my pacjentów chorych przewlekle, w ujęciu medycyny klinicznej i bromatologii. 
Zapoznanie się przez humanistów z tą problematyką może stać się w przyszłości 
podstawą do zaprojektowania badań nad sposobami radzenia sobie z nimi przez pa-
cjentów i ich rodziny, oczekiwaniami wobec lekarzy oraz pożądanymi przez pacjen-
tów formami wsparcia społecznego (przykład tego rodzaju badań nad pacjentami 
z chorobą nowotworową został już w niniejszym tomie przedstawiony).

Seria Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Me-
dycznego we Wrocławiu będzie kontynuowana. W 2013 r. ukaże się jej tom 7. po-

52 W tej części studia zamieścili: Izabela Kaczmarzyk („Jako się w chorobach naszych rządzić 
mamy, jeśli zdrowi być chcemy”. Diagnostyka chorób duszy i ciała w kaznodziejskiej posłudze Ada-
ma Gdacjusza z Kluczborka, s. 19–36), Lilianna Wdowiak, Lidia Bromboszcz i Jaromira Szramowiat 
(Ziołolecznictwo w etnochirurgii na ziemiach polskich w XIX i XX stuleciu, s. 37–65), Lilianna Wdo-
wiak i Monika Badura (Choroby układu moczowego w lecznictwie ludowym na ziemiach polskich 
w XIX i XX wieku, s. 67–88), Bohdan Misiuna (Taoistyczna afirmacja życia a zdrowie, s. 89–109), 
Tomasz Stefaniuk (Czy istnieje islamska filozofia zdrowia, s. 111–131) oraz Michał Zgajewski (Ku-
randeryzm meksykański. Analiza zjawiska w świetle reportaży Elżbiety Dzikowskiej, s. 133–144).

53 Na część tę składają się studia takich autorów, jak Katarzyna Wiglusz i Lilianna Trynda- 
-Lemiesz (Leczenie bólu i odkrycie mechanizmów sterujących powstawaniem stanu zapalnego, 
s. 147–156), Karol Nartowski, Anna Wiela-Hojeńska i Łukasz Łapiński (Przyczyny i zagrożenia 
samoleczenia oraz przyjmowania suplementów diety, s. 157–195), Elżbieta Grochowska-Nie-
dworok i Beata Całyniuk (Suplementacja z punktu widzenia racjonalnego żywienia na przykła-
dzie magnezu, s. 197–211), Agnieszka Salomon i Bożena Regulska-Ilow (Rola diety w nieswo-
istych zapaleniach jelit, s. 213–235), Katarzyna Dudziak i Bożena Regulska-Ilow (Postępowanie 
diagnostyczne i terapeutyczne w celiaklii. Część I – Epidemiologia, patogeneza i diagnostyka 
choroby trzewnej, s. 237– 271), Hubert Wierciński (Formy zarządzania przyszłością i niepew-
nością w środowisku osób dotkniętych chorobą nowotworową, s. 273–296), Iwona Taranowicz 
(Stosowanie niekonwencjonalnych metod uzdrawiania jako strategia radzenia sobie z proble-
mami zdrowia w społeczeństwie ryzyka, s. 297–309), Anna Pietrzyk (Antropologiczne aspekty 
bioterapii w Polsce, s. 311–336), Agnieszka Dornfeld (Analiza stosowania środka zabezpiecza-
jącego wobec niepoczytalnego sprawcy w Samodzielnym Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo 
i Psychicznie Chorych im. ks. bp. J. Nathana w Branicach w latach 1997–2002, s. 337–359). 

54 W tej części znajdują się studia takich autorów, jak: Joanna Lusek (Pruska instrukcja dla 
magazynów lazaretów polowych i lazaretów rezerwy z 1866 r., s. 363–374), Wojciech Ślusar-
czyk (Dokumentacja dotycząca upaństwowienia aptek na terenie województwa bydgoskiego 
w 1951 roku jako źródło historyczne, s. 375–390) oraz Bożena Płonka-Syroka i Elżbieta Lonc 
(Profesor Rudolf Weigl – niedokończona biografia, s. 391–405).
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święcony problemom antykoncepcji55, natomiast w 2014 r. tom 8., podejmujący 
m.in. zagadnienie niebezpiecznych terapii podporządkowanych oczekiwaniom 
pacjentów56. W  obu tomach przedstawione zostaną zarówno historyczne, jak 
i współczesne aspekty omawianych problemów, co pozwoli ukazać je w dłuższej 
perspektywie czasowej. Założenia programowe serii Studia Humanistyczne przed-
stawiłam we wstępach do jej poszczególnych tomów57, w których odnosiłam się 
także do zawartych w tych tomach kwestii szczegółowych.

Podobny sposób ujęcia problematyki historii medycyny, przedstawianej w szero-
kim kontekście historycznym i kulturowym, prezentuje także kolejna wydawana pod 
moją redakcją seria – Studia z Dziejów Kultury Medycznej. Jej założenia metodolo-
giczne znalazły odbicie już w tytule, w którym występuje pojęcie kultury medycznej, 
definiowanej przeze mnie jako zespół koncepcji oraz praktyk wpisujących ludzką 
cielesność w szerszy kontekst odniesień społecznych. Medycyna, jako forma wiedzy 
i praktyki wykonywanej przez specjalistów, jest otoczona siecią zewnętrznych zależ-
ności, oddziałujących na sposób kształtowania się sytuacji problemowej, przebieg pro-
cesów wiedzotwórczych, ich ukierunkowanie – zrelatywizowane wobec dominującej 
w danym państwie (lub na pewnym jego obszarze lub w grupie społecznej) ideologii. 
W serii tej ukazały się w latach 1997 – 2012 następujące tomy: Historia medycyny 
wojskowej na przestrzeni dziejów58, Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci59, 
Lekarze czasów wojny. Medycyna polska w pierwszych latach II Rzeczypospolitej 
i w okresie II wojny światowej60, Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne61, 
Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku62, Ży-
cie codzienne w XIX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności63, Proces moder-

55 Por. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Problem antykoncepcji jako zjawisko kultu-
rowe . Krytyczno-porównawcza analiza dyskursu. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceu-
tycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, t. 7, Wrocław 2013 (w druku).

56 W przygotowaniu do druku w 2015 r. znajduje się kolejny tom serii – por. B. Płonka-Syro-
ka, K. Marchel (red.), Niebezpieczne terapie podporządkowane oczekiwaniom pacjentów. Studia 
Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, t. 8.

57 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] Antropologia medycyny i farmacji…, s. 7–11; eadem, 
Wstęp, [w:] Człowiek – natura – kultura…, s. 9–15; eadem, Wstęp, [w:] Człowiek wobec cho-
roby…, s. 7–16; eadem, Wstęp, [w:] Gra możliwości. Studia z historii medycyny…, s. 7–17; 
A. Wiela-Hojeńska, E.  Jaźwińska-Tarnawska, B.  Płonka-Syroka, Wstęp, [w:]  Badania klinicz-
ne…, s. 7–9; B. Płonka-Syroka, Wstep, [w:] Problemy diagnostyki i terapii…, s. 7–12. 

58 Por. A. Felchner, B. Płonka-Syroka (red.), Historia medycyny wojskowej na przestrzeni 
dziejów. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 1, Wrocław 1997.

59 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dzie-
jów Kultury Medycznej, t. 2, Wrocław 1999. 

60 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Lekarze czasów wojny. Medycyna polska w pierwszych la-
tach II Rzeczypospolitej i w okresie II wojny światowej. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, 
t. 3, Wrocław 2000.

61 Por. B.  Płonka-Syroka (red.), Choroba jako zjawisko społeczne i  historyczne. Studia 
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 4, Wrocław 2001.

62 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych 
XVIII–XX wieku. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002.

63 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne w XIX wieku i jego wpływ na 
stan zdrowia ludności. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003.
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nizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki64, Przełom nowożytny 
w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy65, Zdrowie i choroba jako 
problem polityczny i  społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa66, Rela-
cje lekarz–pacjent w perspektywie historycznej, społecznej i medycznej67, Leczyć, 
uzdrawiać, pomagać68, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-
porównawcza69. Założenia programowe serii, nawiązujące pod względem metodolo-
gicznym do nurtu badań kulturowych w zachodniej historiografii medycyny, przed-
stawiłam we wstępach do kolejnych tomów70 .

Podobny zakres tematyczny ma następna seria wydawnicza publikowana pod 
moją redakcją, tym razem o charakterze międzynarodowym. Jest to seria pt. Bi-
blioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny. Celem powołania serii, w której 
ukazują się artykuły autorów polskich i niemieckich, jest wzajemne zaznajomie-
nie się z wynikami badań w dziedzinie historii medycyny, prowadzonych w stan-
dardzie badań kulturowych. Dotąd ukazały się dwa tomy serii: Współpraca na 
polu medycyny między Niemcami i Polakami71 oraz Sąsiedztwo i granica: medy-
cyna, historia i kultura w dialogu polsko-niemieckim72. Założenia programowe 
serii przedstawiłam we wstępach do opublikowanych tomów73 .

Kolejną serią pod moją redakcją, utrzymaną w  standardzie badań kulturo-
wych, jest seria pt. Historia leku roślinnego. W 2012 r. został wydany jej pierw-

64 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i histo-
riografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 2003.

65 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego 
kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 8, Wrocław 2004.

66 Por. B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. 
Medycyna w kontekście działań państwa. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9, Warszawa 2005.

67 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Relacje lekarz–pacjent w perspektywie historycznej, spo-
łecznej i medycznej. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 10, Warszawa 2007.

68 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Studia z Dziejów 
Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007.

69 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza 
historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 12, Wrocław 2012.

70 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] Historia medycyny wojskowej…, s. 3–6; eadem, Wstęp, 
[w:] Moralny wymiar choroby…, s. 3–8; eadem, Wstęp, [w:] Lekarze czasów wojny…, s. 3–6; eadem, 
Wstęp, [w:] Choroba jako zjawisko społeczne…, s. 3–8; eadem, Wstęp, [w:] Społeczno-ideowe aspek-
ty medycyny…, s. 3–44; eadem, Wstęp, [w:] Życie codzienne w XIX wieku…, s. 5–29; eadem, Wstęp, 
[w:] Proces modernizacji medycyny…, s. 5–11; eadem, Wstęp, [w:] Przełom nowożytny w nauce 
europejskiej…., s. 7–10; eadem, Wstęp, [w:] Zdrowie i choroba jako problem polityczny…, s. 5–15; 
eadem, Wstęp, [w:] Relacje lekarz–pacjent…, s. 2–5; eadem, Wstęp, [w:] Leczyć, uzdrawiać, poma-
gać…, s. 5–9; eadem, Wstęp, [w:] Obrazy świata jako konstrukty kultury…, s. 5–12. 

71 Por. M. Sachs, B. Płonka-Syroka, F. Dross (red.), Współpraca na polu medycyny między 
Niemcami i  Polakami/Austausch in der Medizin zwischen Deutschen und Polen. Biblioteka 
Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny, t. 1, Wrocław 2008. 

72 Por. B. Płonka-Syroka, F. Dross (red.), Sąsiedztwo i granica: medycyna, historia i kultura 
w dialogu polsko-niemieckim/Nachbarschaft und Grenze: Medizin, Gesellschaft und Kultur im 
Polnisch-Deutsch Dialog. Biblioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny, t. 2, Wrocław 2010.

73 Por. B.  Płonka-Syroka, Wstęp, [w:]  Współpraca na polu medycyny…, s.  7–12; eadem, 
Wstęp, [w:] Sąsiedztwo i granica…, s. 7–12.
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szy tom, zatytułowany Lek roślinny – historia i współczesność74, kolejny ukaże 
się w 2013 r.75. Założenia programowe serii przedstawiłam we wstępie do tomu 
pierwszego76. Celem utworzenia serii jest prowadzenie badań interdyscyplinarnych 
w zakresie historii farmakognozji, farmakologii klinicznej, etnomedycyny i etnofar-
macji, a także praktyk samoleczniczych we współczesnej kulturze popularnej.

Następną serią wydawniczą pod moją redakcją, w której znajduje odbicie stan-
dard badań kulturowych, jest seria pt. Kultura uzdrowiskowa w Europie. Dotąd 
ukazały się dwa tomy: Historia kultury uzdrowiskowej w Europie77 i Historia pol-
skiej kultury uzdrowiskowej78. W 2013 r. zostanie opublikowany tom trzeci, zaty-
tułowany Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku w kontekście europejskim79. 
Celem stworzenia serii była publikacja wyników badań nad historią medycyny 
uzdrowiskowej oraz historią balneologii i medycyny fizykalnej w kontekście prze-
mian w  standardzie medycyny europejskiej, a  także badań nad historią kultury 
uzdrowiskowej (tj. kształtowaniem się infrastruktury uzdrowisk, historią instytu-
cji kulturalnych i oświatowych funkcjonujących w uzdrowiskach, a  także badań 
dotyczących roli uzdrowisk w kształtowaniu stylu życia kuracjuszy, popularyzacji 
zachowań prozdrowotnych, oddziaływaniem uzdrowisk na lokalne środowisko spo-
łeczne itp.). Seria od początku ma charakter międzynarodowy. Wyniki swoich ba-
dań publikują w niej historycy medycyny z Niemiec, Rosji, Ukrainy oraz Turcji. Za-
łożenia programowe serii przedstawiłam we wstępach do opublikowanych tomów80

Poza seriami wydawniczymi ukazały się pod moją współredakcją następujące 
publikacje z zakresu historii i antropologii medycyny, utrzymane w standardzie 
badań kulturowych: Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945–200081, Socjolo-
gia i antropologia medycyny w działaniu82, Doświadczanie choroby w perspek-
tywie badań interdyscyplinarnych83. Byłam także współredaktorem czasopisma 

74 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność . 
Lek roślinny, t. 1, Wrocław 2012.

75 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Przedstawienia leku roślinnego w hi-
storii medycyny i farmacji, w kulturze ludowej i popularnej. Lek roślinny, t. 2, Wrocław 2013 
(w druku).

76 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] Lek roślinny…, s. 7–19. 
77 Por. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej w Europie . 

Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 1, Wrocław 2012. 
78 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Historia polskiej kultury uzdrowiskowej. Kultura 

uzdrowiskowa w Europie, t. 2, Wrocław 2012.
79 Por. B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Kultura uzdrowiskowa na Dolnym Śląsku 

w kontekście europejskim. Kultura uzdrowiskowa w Europie, t. 3, Wrocław 2013.
80 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] Historia kultury uzdrowiskowej w Europie…, s. 7–13; 

eadem, Wstęp, [w:] Historia polskiej kultury uzdrowiskowej…, s. 7–14.
81 Por. E. Lonc, B. Płonka-Syroka (red.), Dzieje parazytologii polskiej w latach 1945–2000, 

Wrocław 2004. Tu: B. Płonka-Syroka, Posłowie, s. 577–573.
82 Por. W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia medycyny w dzia-

łaniu, Wrocław 2008. Tu: W.  Piątkowski, B.  Płonka-Syroka, Wstęp, s.  7–18; W.  Piątkowski, 
B. Płonka-Syroka, Posłowie, s. 339–342.

83 Por. B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek (red.), Doświadczanie choroby w perspektywie badań 
interdyscyplinarnych, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–20. 
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„Medycyna i Okolice”, wydawanego w Katedrze Etnologii i Antropologii Kultu-
rowej Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2006 i 2009 ukazały się jego dwa 
tomy84 .

Projekt wprowadzenia do polskiej historiografii medycyny standardu badań 
kulturowych, nawiązujących w  swej podstawie metodologicznej oraz w  szero-
kim zakresie tematyki badawczej do wzorców zachodnioeuropejskich, w  świe-
tle przedstawionej wyżej praktyki badawczej z lat 1997–2013 znajdującej wyraz 
w publikacjach, w tym szczególnie wydanych po 2005 r., kiedy to został przeze 
mnie przedstawiony projekt wypracowania standardu antropologii wiedzy, należy 
uznać za udany. Przedstawiona przeze mnie problematyka badawcza spotkała się 
bowiem z zainteresowaniem szerokiego grona autorów polskich o wykształceniu 
humanistycznym85, którzy podjęli badania nad historią medycyny i  jej otocze-
niem kulturowym w zaproponowanym standardzie.

Ze względu na tematykę realizowanych przez mnie wraz z zespołem współpra-
cowników, a także planowanych w przyszłości do realizacji projektów badawczych 
z zakresu historii medycyny, historii kultury medycznej i antropologii medycy-
ny86, zdecydowałam się także na powołanie kilku dalszych serii wydawniczych, 
w pracach nad którymi uczestniczyło i nadal uczestniczy grono autorów, głównie 
o wykształceniu humanistycznym, zainteresowanych problematyką kulturowego 

84 Por. „Medycyna i  Okolice”, t.  1, Wrocław 2006. W  skład redakcji czasopisma wcho-
dzili: prof. dr hab. Adam Paluch, dr hab. Bożena Płonka-Syroka prof. UWr. (współredaktorzy)  
i dr Mirosław Marczyk (sekretarz redakcji). W skład komitetu naukowego czasopisma wcho-
dzili: prof. dr hab. Tadeusz Heimrath, dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka prof. UAM, dr hab. 
Zbigniew Libera prof. UJ oraz dr Włodzimierz Piątkowski. Tom drugi czasopisma, przekształ-
conego w serię wydawniczą pt. Medycyna i okolice, zatytułowany Problemy antropologii medy-
cyny, ukazał się w 2009 r., pod red. B. Płonki-Syroki i M. Marczyka. Ze względu na problemy 
z uzyskaniem środków na kontynuację serii jej wydawanie okresowo zawieszono. Założenia 
programowe serii, poświęconej popularyzacji standardu badań kulturowych w historiografii me-
dycyny, za pośrednictwem nawiązania ściślejszej współpracy z polskim środowiskiem antropo-
logów kultury, zostały przedstawione we wstępie do tomu I (Od Redakcji, s. 5–7) i do tomu II 
(B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–12) 

85 Wśród kilkuset autorów współpracujących w latach 1997–2013 z przedstawionymi wyżej 
seriami i czasopismami poświęconymi historii medycyny, szeroko pojmowanej kulturze medycz-
nej, antropologii medycyny i problemom naukoznawczym występowali przedstawiciele takich 
dyscyplin humanistycznych, jak historia, antropologia kultury, filozofia, socjologia, psychologia, 
filologia polska i inne kierunki filologiczne, a także kulturoznawstwo. Publikowali również na 
łamach wymienionych wyżej serii i czasopism autorzy o wykształceniu teologicznym. Dotych-
czasowe zainteresowanie współpracą z wymienionymi wyżej seriami i czasopismami autorów 
o  wykształceniu przyrodniczym uznać jednak należy za umiarkowane. Publikowało bowiem 
artykuły na ich łamach nie więcej niż 40 autorów należących do tej grupy, w tym zaledwie kilku 
lekarzy, a  także biolodzy, fizycy, chemicy. Większe okazało się zainteresowanie farmaceutów 
i farmakologów, których grupa w gronie autorów systematycznie się zwiększa.

86 Projekty te dotyczą historii kultury uzdrowiskowej, historii regulacji urodzin, historii me-
dycyny europejskiej XIX i XX stulecia ujmowanej w szerszym kontekście kulturowym, a także 
problematyki doświadczania przez pacjentów choroby przewlekłej i niepełnosprawności (w tym 
chorób nowotworowych i psychicznych, zaburzeń odżywiania oraz problematyki zdrowia repro-
dukcyjnego). 



Rozdział 3. Antropologia wiedzy jako projekt badawczy 161

kontekstu ludzkiej wiedzy. Dla stworzenia postulowanej przez zachodnich meto-
dologów historii medycyny narracji wyjaśniającej, opartej na zrozumieniu inten-
cji oraz działań badanych podmiotów, zarówno z zakresu procesów wiedzotwór-
czych (tj. badań nad kontekstem ukierunkowanego postrzegania przez uczonych 
problemów naukowych, uznawanych przez nich za wymagające rozwiązania, 
a przynajmniej zasługujące na ich podjęcie; badań nad wytwarzaniem konwen-
cji poznawczych ustanawianych w odpowiedzi na określony sposób definiowania 
problemów naukowych; badań nad inspiracjami i ograniczeniami narzucanymi 
przez kulturę na procesy poznawcze; badań nad imputacjami kulturowymi znaj-
dującymi trwałe miejsce w  strukturze wiedzy przyrodniczej itp.), jak i  działań 
praktycznych i  organizacyjnych, rozpoczęłam program badań wybranych pro-
blemów z zakresu historii kultury, uznając je za potencjalne źródło pośrednich 
oddziaływań zewnętrznych na treść teorii i  doktryn europejskiej medycyny, 
szczególnie w okresie reform jej struktury podejmowanych w czasach nowożyt-
nych i współczesnych. W celu pełniejszego zrozumienia kulturowego kontekstu, 
w którym reformy te były przeprowadzane oraz ukazania różnic między tym kon-
tekstem w okresie medycyny przedklinicznej (do 1750), we wstępnej fazie kli-
nicznej (1750–1850) i rozwiniętej fazie klinicznej opartej na standardzie badań 
eksperymentalnych (1850–2013) zaproponowałam polskiemu środowisku huma-
nistycznemu podjęcie zintegrowanych badań interdyscyplinarnych nad kilkoma 
obszarami tematycznymi, które uznałam za szczególnie istotne. Wyniki tych ba-
dań zostały opublikowane w podanych niżej monografiach. Założenia programo-
we każdej z nich zostały przeze mnie przedstawione we wstępach, wiążących ich 
tematykę z historią nauki, ze szczególnym uwzględnieniem historii medycyny, 
a także z historią kultury badanej epoki, stanowiącą zewnętrzny kontekst nauki: 
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze 
europejskiej i amerykańskiej87, Stereotypy i wzorce męskości w różnych kultu-
rach świata88, e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo89, Cisza i milczenie. Społecz-
no-kulturowe mechanizmy kreowania emocji90, Wykluczanie. Społeczno-kultu-
rowe mechanizmy kreowania emocji91, Tęsknota. Społeczno-kulturowe mecha-
nizmy kreowania emocji92, Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania 

87 Por. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Oczekiwania kobiet i wo-
bec kobiet . Stereotypy i  wzorce męskości w  kulturze europejskiej i  amerykańskiej. Kultura 
i emocje, t. 1, Warszawa 2007. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. I–VIII. 

88 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata . 
Kultura i emocje, t. 2, Warszawa 2008. Tu: Wstęp, s. IX–XIV.

89 Por. B. Płonka-Syroka, M. Staszczak (red.), e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo. Wro-
cław 2008. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–12. Tom 2 serii, pt. Zagadnienie zdrowia w Inter-
necie, pod red. B. Płonki-Syroki, A. Syroki i K. Sudoł, ukaże się w 2014 r.

90 Por. B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe me-
chanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 1, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, 
Wstęp, s. 7–14.

91 Por. B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy 
kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 2, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–9.

92 Por. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska (red.), Tęsknota. Społeczno-kulturowe mechani-
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emocji93, Słabość i siła. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji94, 
Miłość kobiety. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji95, Miłość 
mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji96, Miłość ro-
mantyczna jako figura wyobraźni97, Miłość spełniona, miłość niespełniona98, Mi-
łość idealna, miłość dziecka99, Miłość sprzedajna100, Globalizacja i transformacje 
ustrojowe w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym101, Motywy i formy sprze-
ciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym102, Prowincjonalizm w kulturze 
europejskiej103, Zabijać i umierać. Aspekty społeczno-kulturowe104, Perspektywy 
poznawcze w kulturze europejskiej. Studium porównawcze105, Mit początku, mit 
drogi. Analiza historyczna, społeczna i kulturowa106, Skandal w kulturze europej-
skiej i amerykańskiej107. We wstępie do tej ostatniej książki następująco przedsta-
wiam ujęcie metodologiczne, występujące we wszystkich z przytaczanych powy-

zmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 3, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, 
s. 9–22.

 93 Por. B. Płonka-Syroka, M. Szymczak (red.), Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kre-
owania emocji. Antropologia emocji, t. 4, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–16.

 94 Por. B. Płonka-Syroka, M. Szymczak (red.), Słabość i siła. Społeczno-kulturowe mechanizmy 
kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 5, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–15.

 95 Por. B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety. Społecz-
no-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia miłości, t. 1, Wrocław 2008. Tu: 
B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–15.

 96 Por. B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe me-
chanizmy kreowania emocji. Antropologia miłości, t. 2, Wrocław 2008. Tu: B. Płonka-Syroka, 
Wstęp, s. 9–16.

 97 Por. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni. An-
tropologia miłości, t. 3, Wrocław 2009. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–22.

 98 Por. B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona. Antro-
pologia miłości, t. 4, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–30.

 99 Por. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, A. Syroka, K. Marchel (red.), Miłość idealna, miłość 
dziecka. Antropologia miłości, t. 5. Wrocław 2013. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp (w druku).

100 Por. B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Miłość sprzedajna. Antropologia miłości, t. 6, 
Wrocław 2013. Tu: B. Płonka-Syroka: Wstęp (w druku).

101 Por. B.  Płonka-Syroka, A.  Szlagowska (red.), Globalizacja i  transformacje ustrojowe 
w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym . Orbis exterior – orbis interior, t. 1, Wrocław 2010. 
Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–20.

102 Por. B.  Płonka-Syroka, J.  Stacherzak-Raczkowska (red.), Motywy i  formy sprzeciwu 
w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Analiza kulturowa. Orbis exterior – orbis interior, 
t. 2, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 7–17.

103 Por. B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Prowincjonalizm w kulturze europejskiej . Or-
bis exterior – orbis interior, t. 3, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–20. 

104 Por. B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Zabijać i umierać. Aspekty społeczno-kultu-
rowe . Orbis exterior – orbis interior, t. 4, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 9–18.

105 Por. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. 
Studium porównawcze. Orbis exterior – orbis interior, t. 5, Wrocław 2012. Tu: B. Płonka-Syro-
ka, Wstęp, s. 7–11.

106 Por. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, społecz-
na i kulturowa. Wielkie mity kultury, t. 1, Wrocław 2010. Tu: B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 11–21.

107 Por. B. Płonka-Syroka, M. Dąbrowska, J. Nadolna, M. Skibińska (red.), Skandal w kultu-
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żej opracowań: „Seria Tabu – Trend – Transgresje ma w zamierzeniu podejmować 
tematy nieoczywiste, budzące kontrowersje, inspirujące różne możliwości prak-
tyki interpretacyjnej. Zapowiada to już jej tytuł, w którym znalazły się obszary 
badań określone przez pewne ograniczenia wynikające z ich definicji, a także ta-
kie, których istotą jest historyczna zmienność, czasowość oraz dążenie do przeła-
mania zarówno granic definicji, jak i wprowadzenia zmian w urządzaniu różnych 
obszarów ludzkiego świata. Perspektywa badań kulturowych, w których istotną 
wagę przykłada się do relacji nawiązywanych przez konkretny, indywidualny pod-
miot osobowy (albo grupę tego rodzaju podmiotów) z otaczającym światem, do 
sposobów opisania owego świata, jak również uznawanych za dopuszczalne (albo 
niedozwolone) praktycznych ludzkich działań, umożliwia stworzenie heurysty-
ki pozwalającej na przedstawienie zmienności procesów kulturowych w  czasie 
historycznym. Nastawienie na zmienność, przekonanie o  jej istnieniu, nie jest 
jednak w żaden sposób identyfikowane z postępem ani tym bardziej z przekona-
niem, iż postęp ten może mieć charakter deterministyczny. Badania kulturowe 
koncentrując swoją uwagę na poszukiwaniu przesłanek występującej w historii 
zmienności, nie prowadzą bowiem do konkluzji, iż jest ona przez czynniki hi-
storyczne wymuszana albo też w  jakikolwiek sposób może być określana jako 
nieuchronna. Zmienność ta jest wynikiem osobowych procesów poznawczych 
i emocjonalnych, ustanawiających swoiście ludzką perspektywę odnoszenia się 
do otaczającego świata”108 .

Wyniki badań przedstawionych w zaprezentowanych wyżej seriach odnoszą się 
do teoretycznych i praktycznych aspektów zagospodarowywania świata przez lu-
dzi, nadawania owemu światu znaczeń oraz ustanawiania sensów, które z czasem 
podlegają procesowi naturalizacji. Ze względu na interdyscyplinarny charakter 
tych badań znajdujemy wśród ich rezultatów zarówno napisane przez filozofów 
i metodologów różnych dziedzin nauki analizy, dotyczące sposobów kształtowania 
się relacji człowieka z otaczającym go historycznym, społecznym i kulturowym 
środowiskiem. Spotykamy także opracowania wybranych problemów szczegóło-
wych, które mogą stać się podstawą uogólnień. Głównym celem tak zaprojekto-
wanych badań było dążenie do ukazania zmienności badanych zjawisk w czasie, 
przedstawionej w konwencji długiego trwania, w którym można wyróżnić kolejne 
etapy zmiany treści oraz sensu badanych pojęć, norm, wartości oraz znaczeń. 
Wyniki interdyscyplinarnych badań dotyczących kwestii związanych z  różnicą 
płciową oraz normami określającymi w kulturze europejskiej sposób przeżywania 
miłości zostały wykorzystane w książce pt. Zjawisko antykoncepcji w perspekty-
wie społecznej i historycznej109, którą opublikowałam wraz ze współpracownika-

rze europejskiej i amerykańskiej. Tabu – trend – transgresje, t. 1, Warszawa 2013. Tu: B. Płonka-
-Syroka, Wstęp, s. 9–14.

108 B. Płonka-Syroka, Wstęp, [W:] Skandal w kulturze europejskiej…, s. 10–11.
109 Por. B.  Płonka-Syroka, A.  Szlagowska, J.  Stacherzak-Raczkowska, A.  Patyk, Zjawisko 

antykoncepcji w perspektywie społecznej i historycznej, Wrocław 2012. Zamieszczony tu roz-
dział mojego autorstwa, pt. Społeczno-kulturowe uwarunkowania kontroli płodności kobiet 
w kulturze europejskiej jako kontekst badań nad historią antykoncepcji (ibidem, s. 25–74) stał 
się podstawą Rozdziału I części drugiej niniejszej książki. 
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mi. Wykorzystanie to było możliwe ze względu na ukierunkowany przez ogólne 
założenia projektów badawczych pt. Kultura i  emocje oraz Antropologia miło-
ści charakter prowadzonych w ich obrębie badań. Ukierunkowanie to dotyczyło 
uwzględniania w  analizach konkretnych obszarów zjawisk w badanym okresie 
historycznym nie tylko „duchowej”, lecz także fizycznej strony miłości, w takich 
jej aspektach jak biologiczne aspekty współżycia seksualnego, problemy zdro-
wia reprodukcyjnego kobiet, ciąża, poród, połóg, śmiertelność okołoporodowa, 
problemy z zajściem w ciążę, niepłodność, nadumieralność dzieci, sieroctwo czy 
wdowieństwo. Każdy z wyżej wymienionych aspektów wiązał się z fizyczną stro-
ną miłości, wywierając poważny wpływ nie tylko na indywidualne relacje mał-
żeńskie czy też partnerskie (a wcześniej oblubieńcze). Nasilenie występowania 
jednego z tych aspektów, albo też równocześnie kilku z nich, mogło się bowiem 
przyczynić (i w rzeczywistości się przyczyniało) do inicjowania działań lekarzy po-
dejmowanych w celu ograniczenia występujących zagrożeń zdrowia publicznego. 
W dziedzinie tu omawianej głównym i najbardziej znaczącym w skutkach zjawi-
skiem była bardzo wysoka śmiertelność okołoporodowa kobiet, utrzymująca się 
aż do XIX w. Wywierała ona poważny wpływ na wytwarzanie norm kulturowych, 
ich respektowanie w społeczeństwie, a  także – gdy została uznana za problem 
medyczny wymagający rozwiązania – na rozwój takich dyscyplin medycznych, 
jak ginekologia i położnictwo, wraz z chirurgią, a w dalszej kolejności neonatolo-
gia, gdy wraz ze spadkiem śmiertelności okołoporodowej kobiet położono z kolei 
nacisk na zwiększenie przeżywalności nowo narodzonych dzieci.

Na zakończenie tej części rozdziału spróbujmy sprecyzować ogólny zakres te-
matyczny przedstawionych powyżej serii wydawniczych i czasopism, a następnie 
odnieść go do zakresu współczesnych niemieckich badań kulturowych, realizo-
wanych od początku lat 90. w głównym nurcie historiografii medycyny, będącym 
kontynuacją rodzimych szkół Kulturgeschichte der Medizin i Sozialgeschichte der 
Medizin z lat 1918–1939.

W przedstawionym powyżej polskim piśmiennictwie humanistycznym, wy-
kraczającym swoją tematyką i ujęciem metodologicznym poza tradycyjny zakres 
polskiej historiografii medycyny uprawianej do lat 90. XX w. w większości przez 
lekarzy, możemy wyróżnić następujące obszary tematyczne:
1. Analizy filozoficznych podstaw wiedzy medycznej.
2. Analizy metodologii badań naukowych, prowadzącej do tworzenia przez uczo-

nych teorii i doktryn medycznych.
3. Analizy społecznego kontekstu medycyny w celu ustalenia czynników wywie-

rających wpływ na określony sposób konceptualizowania problemów uzna-
wanych za warte rozwiązania (historia ukierunkowej uwagi – por. cytowana 
wyżej publikacja prof. H.-U. Lammela).

4. Analizy społecznego kontekstu medycyny w  celu określenia uwarunkowań 
pomyślnej (lub niepomyślnej albo zablokowanej) recepcji pewnych idei na-
ukowych, programów badań, programów z zakresu medycyny publicznej, or-
ganizacji służby zdrowia, walki z epidemiami itp.

5. Analizy społecznego kontekstu medycyny w celu określenia wpływu tej dzie-
dziny nauki na inne obszary życia społecznego (w tym świadomość potoczną 
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związaną z medykalizacją choroby, dążeniem do przedłużenia życia i ogólnej 
życiowej sprawności, uatrakcyjnienia wyglądu ciała, relacji społecznych na-
wiązywanych za pośrednictwem ciała itp.).

6. Analizy społecznego kontekstu medycyny w  celu określenia relacji między 
określonym modelem państwa a obowiązującym w nim modelem nauki, swo-
bodą uprawiania działalności naukowej, zasadami finansowania nauki, pod-
porządkowaniem sposobu uprawiania nauki celom państwa itp.

7. Analizy społecznego kontekstu medycyny w zakresie takich tematów, jak lęk 
przed chorobą, niezrozumienie jej istoty, poszukiwanie wsparcia społecznego, 
relacje chorych i ich rodzin z przedstawicielami medycyny klinicznej itp.
Tematów szczegółowych, które zostały podjęte w przedstawionych wyżej se-

riach wydawniczych, powstałych z udziałem autorów polskich, można by wska-
zać znacznie więcej. Większość z  zamieszczonych tam artykułów została opa-
trzona obszernym aparatem krytycznym, umożliwiającym dalszą eksplorację 
pola badań, w którym autor zakorzenia swoje analizy. Można więc stwierdzić, że 
w obrębie polskiej humanistyki po transformacji ustrojowej problematyka histo-
rii medycyny wpisana w ogólną historię ludzkiej cielesności i czynników, które 
wywierają wpływ na sposób jej przeżywania, znalazła już trwałe miejsce. Badania 
nad różnymi aspektami biologicznego wymiaru ludzkiej egzystencji są obecnie 
podejmowane w większości polskich ośrodków akademickich zarówno w instytu-
tach historii, jak i katedrach lub instytutach antropologii kulturowej, neofilologii 
albo kulturoznawstwa. Często są przy tym podejmowane wspólnie, dla uzyskania 
szerszego zakresu podejmowanych analiz.

W  dyskusjach na temat celowości wyodrębnienia antropologii wiedzy jako 
nowej dyscypliny badań humanistycznych można przedstawić przemawiające za 
tym argumenty, odwołujące się do jej relacji z dawną i współczesną historiografią 
medycyny.

Geneza antropologii wiedzy wywodzi się ze standardu badań historycznych110, 
których celem było już w XIX stuleciu (i nadal pozostaje) dążenie do odtworze-
nia dawnych struktur ludzkiej wiedzy w  takim kształcie, w  jakim niegdyś wy-
stępowała111. Poznanie tych struktur, zrozumienie wewnętrznej logiki, na której 

110 Por. B. Płonka-Syroka, Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie 
się standardu antropologii wiedzy, [w:] A. Odrzywolska-Kidawa (red.), Klio viae it inviae. Opu-
scula Marco Cetwiński dedicata, Warszawa 2010, s. 261–268. Tworzenie się standardu antro-
pologii wiedzy odbywa się równolegle do emancypacji badań nad historią nauk przyrodniczych, 
które przechodzą z  rąk przedstawicieli tych dyscyplin do grup badaczy o  wykształceniu hu-
manistycznym. Autorzy ci, sami pozostając poza granicami obszaru profesjonalnego dyskursu 
charakterystycznego dla badanej przez nich dyscypliny, w naturalny dla nich sposób wykraczają 
poza owe granice, opisując jej historię. Jest to dla nich naturalna perspektywa poznawcza, osa-
dzająca wybrany problem naukowy w szerszym kontekście historycznym i kulturowym, w któ-
rym on występuje.

111 Por. B. Płonka-Syroka, Antropologia wiedzy – nowa dyscyplina badań humanistycznych, 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2008, R. 53, nr 1, s. 153–169. Tworzenie rozumiejących 
rekonstrukcji dawnych systemów wiedzy nie jest, moim zdaniem, możliwe bez uwzględnienia 
zewnątrznaukowych odniesień, w których te systemy powstały. Por. B. Płonka-Syroka, Społecz-
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zostały oparte, jest podejmowane w celu wyłącznie poznawczym, a nie propedeu-
tyczno-pragmatycznym, związanym z dostarczeniem przyszłym adeptom zawodu 
lekarskiego wiadomości o wybranych elementach standardu dawnej wiedzy me-
dycznej (co było istotną przesłanką uznania na początku XIX w. historii medycy-
ny za dyscyplinę akademicką i wprowadzenia jej jako przedmiotu obowiązkowego 
do programu studiów medycznych).

Orientacja filozoficzna i  metodologiczna antropologii wiedzy opiera się na 
różnych nurtach konwencjonalizmu, których wspólną cechą jest uznanie histo-
rycznego charakteru ludzkiej wiedzy, jej zmienności w czasie oraz podmiotowego 
charakteru procesów wiedzotwórczych112. Tworzenie wiedzy naukowej jest poj-
mowane jako wytwarzanie konwencji poznawczych, w których genezie poważną 
rolę odgrywają przesłanki wyprowadzane ze społecznego otoczenia nauki. Przyj-
muje się w tym standardzie także, że w rozwiniętych systemach wiedzy trwałe 
miejsce zajmują elementy kulturowe, których nie da się usunąć z ich struktury. 
W klasycznej historiografii medycyny dominuje natomiast jak dotąd pojmowanie 
historii medycyny jako sumy kolejnych odkryć naukowych, które w sposób reali-
styczny odzwierciedlają rzeczywistość fizyczną.

Zakres tematyczny antropologii wiedzy wykracza poza ramy profesjonalnego 
dyskursu medycznego, nawet w jego ujęciu rozszerzonym o historię innych nauk 
przyrodniczych, takich jak biologia, chemia i fizyka113. Przedmiotem zaintereso-
wań antropologii wiedzy jest – obok dyskursu medycznego, to jest historii teorii 
i doktryn medycznych, historii odkryć naukowych, ich wprowadzania w prakty-
ce akademickiej, biografii lekarzy itp. –  także dyskurs społeczny, uznawany za 
integralnie powiązany z  medycyną. Przedmiotem zainteresowania antropologii 
wiedzy są w związku z tym także i takie obszary, w których nie można znaleźć 
bezpośrednich odniesień do dyskursu medycznego albo też ów dyskurs jest przez 

no-kulturowy model nauki i nowe metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, 
nr 4, s. 509–524; eadem, Problem wyboru teorii przez społeczność naukową na przykładzie 
nauk medycznych, „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia 
i Socjologia” 1995, t. 4, s. 177–193.

112 Por. B. Płonka-Syroka, Interpretacja faktów naukowych we współczesnej antropologii 
medycyny i antropologii wiedzy, [w:] K. Kleszczowa, J. Gwioździk (red.), Faktografia w bada-
niach historycznych, Katowice 2009, s. 43–61; eadem, Antropologia wiedzy – nowa perspek-
tywa badań nad historią nauk przyrodniczych. Acta Universitatis Wratislaviensis No 2966, 
Historia CLXXV, Wrocław 2006, s. 29–37; eadem, Problem przemian w medycynie europejskiej 
XVI–XIX wieku w świetle wybranych koncepcji z zakresu metodologii historii nauki, „Medycy-
na Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1997, t. 4, z. 1–2, s. 5–38. 

113 Pisałam o tym szerzej w pracy pt. Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w od-
niesieniu do poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917–1857), [w:]  J.  Maternicki 
(red.), Wielokulturowe środowisko historyczne Lwowa w XIX I XX wieku, Rzeszów 2007, t. 5. 
S. 24–41. Por. też: B. Płonka-Syroka, Polscy lekarze – historycy nauk medycznych w XIX wieku 
i kulturowe aspekty ich poglądów, [w:] J. Pisulińska, P. Sierżęga, L. Zaszkilniak (red.), Historia 
– mentalność –  tożsamość. Miejsce i  rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego 
i ukraińskiego w XIX I XX wieku, Rzeszów 2008, s. 678–689; eadem, Społeczno-kulturowy 
kontekst historii medycyny – przegląd koncepcji i nowe propozycje badawcze, „Medycyna No-
wożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, s. 1, s. 5–22.
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analizowane przez antropologa podmioty obserwowany z zewnętrznej, nieprofe-
sjonalnej perspektywy. W tym ujęciu, obok historii medycyny jako nauki two-
rzonej przez lekarzy, przedmiotem badań jest także historia społecznej recepcji 
różnych aspektów medycyny, społeczna geneza koncepcji naukowych, a  także 
historia problemów związanych z fizyczną stroną ludzkiej egzystencji, zakorze-
niających ową egzystencję zarówno w biologii, jak i w czasie i kulturze. Do stan-
dardu antropologii wiedzy są w związku z tym zaliczane opracowania dotyczące 
historii seksualności, zdrowia reprodukcyjnego, dojrzewania, starzenia się oraz 
śmierci. Tematyka badawcza obejmuje klasyczne problemy pozostające w obsza-
rze etnografii i etnologii, takie jak lecznictwo niemedyczne, etnofarmacja, kul-
turowe przedstawienia choroby, kulturowe kształtowanie ciała itp. Antropologia 
wiedzy włącza do swojego standardu także badania nad świadomością zdrowotną, 
stylem życia i innymi elementami składającymi się na postrzeganie problematyki 
zdrowia i choroby przez pacjentów, pozostającymi w sferze zainteresowań historii 
społecznej, jak i socjologii, w tym jej wyodrębnionego w ostatnim ćwierćwieczu 
XX w. nurtu – socjologii medycyny.

Tradycyjną historiografię medycyny i  antropologię wiedzy różni także pod-
stawa źródłowa, którą czynią przedmiotem swych analiz114. Dla przedstawicieli 
klasycznego nurtu historiografii medycyny uprawianej przez lekarzy, podstawą 
źródłową ich badań są źródła wytworzone przez lekarzy, zarówno o charakterze 
profesjonalnym (tj. zakorzenione wewnątrz dyskursu medycznego – takie jak np. 
historie chorób, artykuły kazuistyczne, artykuły poglądowe, podręczniki, mono-
grafie specjalistyczne, atlasy anatomiczne, kolekcje preparatów patologicznych, 
kolekcje dawnego sprzętu medycznego) oraz pozostające z nim w bezpośrednim 
związku (np. w przypadku opracowań biograficznych źródłem będzie cała spuści-
zna pozostawiona przez badanego lekarza, a nie tylko jego pisma o charakterze 
profesjonalnym; źródłem mogą być także zachowane zabytki architektury szpi-
talnej i uzdrowiskowej, pozostające w bezpośrednim związku z terapią, które są 
poddawane analizom podporządkowanym historycznym aspektom tejże terapii). 
Podstawą źródłową wykorzystywaną w badaniach naukowych przez antropologa 
wiedzy są tymczasem wszystkie dostępne mu rodzaje źródeł, wiążące się z tema-
tem, który analizuje, wytworzone zarówno przez lekarzy, jak i przez ich otoczenie 
społeczne i kulturowe, a także źródła nie pozostające w żadnym związku z medy-
cyną, istotne natomiast dla badacza zmierzającego do odtworzenia kultury mate-
rialnej analizowanej epoki, występujących w niej form świadomości społecznej, 
rodzajów zachowań, stylów życia itp. Źródła wykorzystywane przez antropologa 
wiedzy obejmują zarówno te, z których od dawna korzystają badacze związani 
z klasycznym nurtem historiografii powszechnej, takie jak pamiętniki, listy, ma-
teriały statystyczne, źródła demograficzne, artykuły prasowe, odezwy i programy 
partii politycznych, ich programy wyborcze, a  także wszelkiego rodzaju źródła 
urzędowe. W swoich rekonstrukcjach antropolog wiedzy wykorzystuje zarazem 

114 Szerzej pisałam na ten temat w pracy pt. Źródła w badaniach nad historią medycyny, 
[w:] L. Kolbuszewska, R. Stobiecki (red.), Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i no-
we propozycje metodologiczne, Łódź 2010, s. 141–161.
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odmienne rodzaje źródeł, stanowiące podstawę badań w obrębie innych dyscyplin 
humanistycznych, takich jak antropologia kulturowa, kulturoznawstwo, litera-
turoznawstwo (w tym historia literatury), psychologia, socjologia, a także nauki 
o języku. Zarysowany w ten sposób zakres możliwych do wykorzystania źródeł 
pozostaje do dyspozycji badacza podejmującego studia nad wybranym przez niego 
problemem. W celu przedstawienia w  rezultacie tych badań narracji wyjaśnia-
jącej, ukazującej czytelnikowi w  miarę pełny obraz opisywanych zjawisk i  ich 
wewnętrzną logikę, która powinna zostać omówiona w sposób zrozumiały, antro-
polog wiedzy może skorzystać z takiego ich zakresu, który sam uzna za konieczny 
do udzielenia odpowiedzi na pytanie, które jest podstawą jego badań. Nie ma 
w tym ujęciu metodologicznym wymogu kompletnej analizy danej klasy źródeł 
wytworzonych w pewnej epoce na danym terenie, istnieje za to konieczność do-
kładnego sprecyzowania dokonanego przez badacza wyboru.

Nie ma żadnych przesłanek, dla których powyżej zarysowany program nie 
mógłby zostać ze względów strukturalnych zaaprobowany przez lekarzy, jako 
grupę dysponującą najwyższym poziomem profesjonalnych kompetencji umoż-
liwiających pełne zrozumienie dawnych, historycznych struktur wiedzy i  ich 
przedstawienie w  formie narracji wyjaśniającej, z  uwzględnieniem elementów 
otoczenia kulturowego, które wywarły wpływ na genezę owych struktur i znaj-
dują w niej swoje odbicie. Pozostaje to jednak kwestią ich wolnej decyzji, którą 
mogą podjąć, jeżeli szerzej niż dotąd określona tematyka badawcza historiogra-
fii medycyny wyda im się interesująca, a wyłaniające się z niej problemy okażą 
się dostatecznie inspirujące dla ich własnych badawczych poszukiwań. W tym 
wypadku, podobnie jak to się stało w latach 90. w Niemczech, historiografia me-
dycyny w Polsce przejdzie proces transformacji, inkorporując do swego zakresu 
nie tylko tradycyjną humanistyczną problematykę i metodologię, lecz także nowe 
metody badań humanistycznych dostosowane do nowych rodzajów źródeł, któ-
re są obecnie przez humanistów wykorzystywane w celach analitycznych. Jeżeli 
jednak historycy medycyny o  wykształceniu lekarskim pozostaną w  granicach 
dotychczasowego dyskursu, uważam za celowe dążenie do sprecyzowania granic 
antropologii wiedzy jako dyscypliny scalającej dorobek wszystkich nauk humani-
stycznych, których przedstawiciele wybrali wspólny przedmiot badań – jakim jest 
nauka, jej kontekst kulturowy oraz jej zakorzenienie w historii. Zarówno przegląd 
tematyki badawczej, podejmowanej przez autorów polskich w ramach prezento-
wanych powyżej serii wydawniczych, jak i zestawienie tejże tematyki z szerokim 
nurtem opracowań powstających od ponad półwiecza w ramach zachodnioeuro-
pejskiej historiografii powszechnej – nie tylko niemieckiej, lecz także francuskiej 
szkoły Annales, której przedstawiciele stworzyli wiele interesujących monogra-
fii dotyczących różnych aspektów ludzkiej cielesności, wskazuje na możliwość 
współpracy polskich historyków nauki z przedstawicielami środowiska antropo-
logów kultury, a nie tylko z przedstawicielami ich własnej profesji, zajmujących 
się badaniami nad antropologią historyczną. Po 2000 r. ukazało się w Polsce wiele 
cennych opracowań autorów zagranicznych, poświęconych historii odżywiania, 
ubioru, wychowania fizycznego, rekreacji, sportu i turystyki, dziejów europejskie-
go kolonializmu itp., w których aspekt medyczny (zarówno w skali indywidual-
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nej, jak i zdrowia populacji) stanowi integralną część ich treści. Opracowania te 
mogą odegrać rolę inspirującą dla projektów badań podejmowanych w przyszłości 
przez autorów polskich, których ukierunkowane spostrzeganie zostanie skiero-
wane w stronę analiz związanych z ludzką cielesnością, zdrowiem i chorobą.

Jak w podstawowy sposób możemy zdefiniować zakres antropologii wiedzy, 
aby odróżnić ją od tradycyjnie uprawianej historiografii nauki, w tym historiogra-
fii medycyny? Podstawową różnicę stanowi sprecyzowanie przedmiotu badań obu 
tych dyscyplin. O ile przedmiotem badań historii nauki jest nauka (science), defi-
niowana jako forma świadomości społecznej wytwarzana przez osoby uznawane 
w danej epoce i kulturze za profesjonalistów, wraz z charakterystyką związanych 
z ich działaniami instytucji, o tyle przedmiotem badań antropologii wiedzy jest 
całościowo pojmowany system ludzkich przekonań dotyczących świata, umoż-
liwiających żyjącym w różnych epokach i kulturach ludziom uzyskanie ogólnej 
w owym świecie orientacji oraz stworzenie pewnych procedur, umożliwiających 
realizację celów za pośrednictwem określonych rodzajów zachowań, uznawanych 
przez nich za skuteczne. Przedmiotem badań antropologii wiedzy jest więc szer-
szy niż nauka zakres ludzkiego poznania, składający się z koncepcji dotyczących 
otaczającego człowieka świata o różnym poziomie teoretycznego ustrukturalizo-
wania. W zakres objęty obszarem badań antropologii wiedzy wchodzą więc kon-
cepcje, które i  przez historyków nauki zostałyby określone jako naukowe, lecz 
także i takie, które nie zostałyby przez nich w ten sposób zdefiniowane. Koncep-
cje te są mniej złożone pod względem teoretycznym, bywają w sposób mniej spój-
ny ustrukturalizowane i dopiero z czasem może się z niektórych z nich wyłonić 
system twierdzeń, który w procesie długiego rozwoju osiągnie na tyle dojrzałą 
postać, iż będzie mógł zostać określony mianem teorii naukowej. Powyższą dys-
tynkcję oddaje praktyka językowa zachodniej historiografii nauki, w której w ję-
zyku angielskim występuje rozróżnienie między pojęciami science (nauka) oraz 
knowledge (wiedza), zaś w niemieckim między pojęciami Wissenschaft (nauka) 
i Wissen (wiedza). Praktyka ta ilustruje przekonanie o historycznym i kulturowym 
zakorzenieniu ludzkiej świadomości naukowej w szerszym systemie przekonań, 
które trudno byłoby zdefiniować jako naukowe, bez opatrzenia definicji nauki 
rozszerzającymi to pojęcie dystynkcjami, a nawet za cenę jego całkowitej dekon-
strukcji. Występujący w  europejskiej historiografii uzus językowy odróżniający 
naukę od innych form świadomości zasługuje moim zdaniem na utrzymanie, po-
nieważ jest to pojęcie precyzyjne, obrosłe praktyką badawczą wykonywaną w spo-
sób poprawny pod względem metodologicznym i wartościowy pod względem po-
znawczym. Wprowadzenie do obiegu naukowego pojęcia „wiedza”, jako drugiego 
członu proponowanej przeze mnie definicji, pozwoli spełnić dwa cele: podkreślić 
przekonanie o  kulturowym zakorzenieniu nauki w  systemie wcześniej wytwo-
rzonych przekonań i zarazem odrzucić sztywne, o scjentystycznym rodowodzie 
kryterium demarkacji, które prowadzi do dywersyfikacji historycznych systemów 
opisu świata na naukowe (badane przez historię nauki) i  nienaukowe (badane 
przez archeologię wiedzy, jak w koncepcji Foucaulta, albo antropologię kultury 
zajmującą się – w mniemaniu zwolenników tego rodzaju podziału – badaniem 
świadomości „dzikich”, przedstawicieli warstw nieuprzywilejowanych oraz syste-
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mów opisu świata charakterystycznych dla cywilizacji pozaeuropejskich). Podział 
ten uważam za anachroniczny, choćby w świetle współczesnego standardu histo-
riografii powszechnej, w której nie występuje już obecnie charakterystyczna dla 
niego, etnocentryczna perspektywa.

Antropologia wiedzy powinna badać ukształtowane w konkretnym historycz-
nym kontekście zespoły ludzkich przekonań, które występują w badanej społecz-
ności w roli przekonań naukowych. Co może nadać im ten status? Po pierwsze to, 
iż są głoszone przez profesjonalistów, to jest osoby uznane w danej społeczności 
za uprawnione do formułowania twierdzeń dotyczących rzeczywistego charakteru 
świata, występujących w nim reguł, zasad, którym należy się podporządkować 
itp. Status wyrażających te przekonania osób nadaje im charakter twierdzeń nor-
matywnych, których rozpowszechnianie i  akceptacja zostają obudowane przez 
obyczaj. Jest to tradycyjny zakres badań antropologii kulturowej, prowadzonych 
w  kontakcie z  kulturami przedpiśmiennymi oraz w  badaniach nad społeczno-
ściami typu ludowego, w których powszechnie uznawane standardy w wyraźny 
sposób różnią się od standardu współczesnej nauki europejskiej. Istotą działal-
ności etnologa jest w tym wypadku dążenie do odtworzenia wewnętrznej logiki 
poznawanych systemów opisu świata, norm kulturowych, w których owe opisy 
znajdują swoje zakorzenienie oraz mechanizmów sprzyjających upowszechnianiu 
się danych poglądów w badanej społeczności, a  zarazem niesprzyjających upo-
wszechnianiu innych lub całkowicie blokujących owo upowszechnianie. Przeno-
sząc to ujęcie na europejską społeczność naukową, zarówno w czasach starożyt-
nych, jak i w epokach późniejszych, historyk nauki o orientacji antropologicznej 
powinien badać przekonania, występujące w praktyce naukowej w różnych zwią-
zanych z nią instytucjach (szkołach naukowych, uniwersytetach, towarzystwach 
naukowych) w powiązaniu z tymi, które są uznawane w otaczającym uczonych 
społeczeństwie. Często nie są to bowiem przekonania tożsame, cieszą się za to 
szeroką społeczną popularnością, kształtując nie tylko światopogląd potoczny, 
lecz także podstawy światopoglądu przyszłych uczonych (nikt przecież nie ro-
dzi się akademikiem, lecz wzrasta w pewnym otoczeniu kulturowym, przejmu-
jąc panujące w nim przekonania dotyczące naturalnego obrazu świata, który jest 
w danej społeczności uznawany za obraz rzeczywisty). Badając przekonania wy-
stępujące w danej epoce i kulturze w roli przekonań wykraczających poza granice 
poznania naukowego, określone przez profesjonalistów jako normatywne, histo-
ryk nauki o orientacji antropologicznej (antropolog wiedzy) może podjąć próbę 
stworzenia szerokiej panoramy dyskursów, występujących w tej epoce. Poznając 
przekonania, które w danej kulturze za naukowe uważane nie są (ponieważ utra-
ciły ten status albo też nigdy takiego statusu nie miały) badacz może wzboga-
cić własną rekonstrukcję badanej epoki w odpowiedzi na pytania: 1) jakie prze-
konania funkcjonują w badanej społeczności w roli przekonań normatywnych, 
a jakim takiego statusu się odmawia, 2) dlaczego pewne przekonania są trwale 
usuwane poza granice nauki przez osoby stanowiące normy i określające obowią-
zujący w danej społeczności standard wiedzy, mimo że w innych społecznościach 
są akceptowanym elementem standardu wiedzy naukowej, 3) jakie są przesłanki 
promowania pewnych koncepcji i  nadawania im statusu normatywnego, jakie 
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blokowania innych. Uwzględniający społeczne i kulturowe zakorzenienie nauki 
w szerszym systemie ludzkiej wiedzy historyk nauki o orientacji antropologicznej 
może wzbogacić swoją heurystykę, sięgając m.in. do dorobku socjologii nauki, 
w której zostały wypracowane pewne schematy rozwoju społeczności naukowej, 
które mogą być dla praktyki historycznej niezwykle inspirujące115. Zablokowanie 
możliwości upowszechniania w  danej społeczności pewnych koncepcji nauko-
wych, a  zarazem intensywne popularyzowanie innych, może być bowiem wy-
razem nie tyle obiektywnej przewagi koncepcji popularyzowanych (wynikającej 
z  logiki rozwoju naukowego w ujęciu Karla Poppera), lecz może dokonywać się 
dlatego, iż koncepcja, której upowszechnianie jest blokowane wydaje się osobom 
ustanawiającym standard nauki potencjalnie groźna dla stabilności szerszego sys-
temu społecznego niż nauka jako taka116 .

Określenie pola badań antropologii wiedzy w sposób szerszy niż ograniczany 
do zakresu definiowanej w klasycznych kategoriach nauki pozwala historykowi 
zorientowanemu antropologicznie na badanie struktur poznawczych, które wy-
stępują w świadomości społecznej w takiej roli, w tym zarówno w świadomości 
przedstawicieli społeczności naukowej, jak i w świadomości potocznej. Możliwe 
jest w związku z tym badanie relacji między nimi, bez przyjmowania apriorycz-
nych założeń o upowszechnianiu się w owej świadomości teorii i doktryn najbar-
dziej doskonałych pod względem logicznym (w ujęciu Popperowskim), będących 
przejawem autonomicznych wobec ludzkich decyzji dialektycznych przemian 
Absolutu (które to ujęcie występuje w wielu dwudziestowiecznych koncepcjach 
metodologicznych, opisujących proces przemian w nauce w kategoriach bezpod-
miotowych), będących odzwierciedleniem kolejnych etapów ewolucyjnego rozwo-
ju ludzkości (które to ujęcie nadal spotykamy w koncepcjach metodologicznych 
inspirowanych dziewiętnastowiecznym ewolucjonizmem, nawiązującym do po-

115 Mam tu na myśli np. analizy Janusza Goćkowskiego (Autorytety świata uczonych, War-
szawa 1984), które ukazują mechanizmy kreowania koryfeuszy społeczności naukowej, oparte 
nie tylko na przesłankach wewnątrznaukowych.

116 Przykłady tego typu analiz przedstawiłam w drugiej części niniejszej książki, poświęconej 
kulturowym aspektom genezy wybranych problemów naukowych. Wcześniej ten rodzaj prakty-
ki interpretacyjnej przedstawiłam w monografiach pt. Medycyna niemiecka nurtu niemateriali-
stycznego 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 
1999 oraz Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007. Intensywne popularyzowanie 
przez władze pruskie w państwowym systemie oświatowym wszystkich szczebli (a także władze 
innych państw niemieckich pozostających w 1. poł. XIX w. pod pruskim wpływem) opartego na 
podstawach niematerialistycznych, protestanckiej metafizyce i rodzimej filozofii idealistycznej 
modelu nauki, wiązało się bowiem z dążeniem osób ustanawiających standard niemieckiej po-
lityki naukowej do utrwalenia konserwatywnego modelu stosunków społecznych, a nie obiek-
tywną przewagą popularyzowanych teorii i doktryn medycznych jako takich. Były one tworzone 
w świadomej opozycji wobec standardu teoretycznego głównego nurtu modernizacyjnego euro-
pejskiej medycyny klinicznej, którego założenia poddawano krytyce nie tylko ze względów ściśle 
medycznych, lecz także ze względu na ich podstawy metodologiczne, które – zdaniem twórców 
standardu niemieckiej medycyny romantycznej – mogły doprowadzić do zmiany świadomości 
społecznej w kierunku liberalnym i demokratycznym, czemu usiłowano zapobiec. 
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glądów Taylora i  Morgana), przejawem odwiecznych archetypów (jak w  meto-
dologii inspirowanej przez strukturę pojęciową psychologii głębi Carla Gustawa 
Junga) lub też wyrazem trwałych, równie odwiecznych i ahistorycznych struktur 
określających reguły funkcjonowania społecznego (jak w koncepcji Claude’a Levi-
--Straussa) itp. Definiowanie w standardzie antropologii wiedzy struktur poznaw-
czych jako konwencji (konstruktów) formułowanych w  określonym historycz-
nym i kulturowym kontekście przez osobowe podmioty poznające, to jest przez 
konkretnych, a  często przez dających się ustalić jako autorów danej koncepcji 
ludzi, wpisuje się w nurt tradycji interpretacyjnej antropologii relatywistycznej, 
oparty na idei relatywizmu kulturowego, do którego omawiany w tej książce pro-
jekt nawiązuje. Takie zdefiniowanie standardu badań antropologii wiedzy pozwa-
la np. na efektywną eksplorację obszaru określanego przez historyków nauki jako 
paranauka, wykraczającego poza granice przyjmowane w danej epoce – w pewnej 
społeczności, która poddaje dany zespół poglądów ocenie (nie występuje bowiem 
w nauce stan określany jako consensus omnium, to jest powszechna zgoda pro-
fesjonalistów co do realnego zakresu granic naukowej wiedzy) – za właściwe dla 
poznania naukowego. Myślenie paranaukowe jest także odrębne od charaktery-
stycznego sposobu konceptualizowania rzeczywistości właściwego dla świadomo-
ści potocznej, która jest opisywana przez antropologów kultury jako niespójna, 
łącząca sprzeczne ze sobą porządki zjawisk, nietworząca systemu wiedzy, który 
można by określić jako koherentny. W odróżnieniu od świadomości potocznej 
operujący w obrębie paranaukowego standardu twórcy pewnych koncepcji opi-
sania świata podejmują próby uzyskania dla nich statusu koncepcji naukowych, 
których standard byłby uznawany za prawomocny do opisania świata w sposób 
realistyczny. Są to więc z założenia systemy podobne w swej konstrukcji do na-
ukowych, a ich autorzy zmierzają do nadania swym koncepcjom logicznie spój-
nej i koherentnej postaci. Interesującym przedmiotem badań w tak zakreślonym 
polu problemowym staje się w związku z tym analiza metod, wykorzystywanych 
przez zwolenników koncepcji paranaukowych w celu potwierdzenia statusu ich 
teorii i doktryn jako naukowych, a przede wszystkim wizji świata, do której ich 
koncepcje się odnoszą (universum) jako realistycznej117. Historyk zmierzający do 

117 Szerzej pisałam na ten temat w  pracach: Rezeption der Homöopathie in polnischen 
Ärztekreisen im 19. Jahrhundert, „Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des Insti-
tuts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung” 1997, R. 16, s. 145–170; Postawy 
lekarzy polskich generacji 1830–1859 wobec homeopatii i  ich społeczne uwarunkowanie, 
[w:] M. Libiszowska-Żółtkowska . M. Orgyzko-Wiewiórowska, W. Piątkowski (red.), Szkice z so-
cjologii medycyny, Lublin 1998, s. 85–99; Medycyna alternatywna w perspektywie antropologii 
historycznej [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i  antropologia medycyny 
w działaniu, Wrocław 2008, s. 315–338; Historyczność NEW AGE – o XIX-wiecznych źródłach 
pewnej perspektywy poznawczej, [w:] W. Wrzosek (red.), Oblicza przeszłości. Zbiór rozpraw, 
Bydgoszcz 2011, s. 157–169; Medycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki po-
równawczej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości . Studia z historii medycyny i farmacji 
XIX i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, t. 4, Wrocław 2011, s. 23–42, a także w monografii pt. Mesmeryzm. Od astrologii 
do bioenergoterapii, wyd. 3 rozszerzone, Wrocław 2007.
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przedstawienia narracji rozumiejącej opisywane tu procesy może stwierdzić, do 
jakich elementów struktury wiedzy naukowej twórcy koncepcji paranaukowych 
nawiązują i  w  jakim celu to czynią, czy uzyskują wsparcie swoich działań ze 
strony pewnych kręgów społeczności akademickiej, poszukujących w nich oka-
zjonalnych sojuszników w rywalizacji z innymi kręgami tejże społeczności, czy 
też – jak w przypadku homeopatii – dezaprobata dla danej koncepcji uznanej za 
paranaukową występuje ponad występującymi wśród akademików podziałami118 . 

118 Przykład odmiennej recepcji doktryny medycznej, w tym samym czasie w jednej spo-
łeczności akademickiej uznawanej za paranaukową i usuniętej poza granice dyskursu obowią-
zujące w medycynie klinicznej, natomiast w  innej wywierającej poważny wpływ zarówno na 
sposób opisywania świata (koncepcję fizjologii i patologii), jak i na praktykę naukową (diagno-
stykę i  terapię), stanowi doktryna szkockiego lekarza Johna Browna, ucznia jednego z  twór-
ców standardu klinicznego medycyny brytyjskiej, Williama Cullena. John Brown sformułował, 
modyfikując oryginalną postać teorii Cullena, własną doktrynę terapeutyczną, która zarówno 
w Szkocji, gdzie powstała, jak i w większości krajów Europy, po okresie krótkiego nią zainte-
resowania, została uznana za paranaukową i poddana krytyce. W niemieckiej medycynie ro-
mantycznej natomiast koncepcja ta zyskała poważny wpływ i oddziałała na ukształtowanie się 
ogólnego jej standardu, oddziałując także w sposób znaczący na najbardziej wpływowe doktryny 
ówczesnej filozofii akademickiej, tj. koncepcje Schellinga i Hegla (stała się w nich podstawą 
obrazu świata, uznawanego przez nauki przyrodnicze za rzeczywisty). Akceptacja brownizmu 
przez niemieckich akademików opierała się na koncepcji „wspólnego wroga”, którym zarówno 
dla Browna, jak i dla niemieckich lekarzy i filozofów romantycznych był standard nauki ukształ-
towany pod wpływem filozofii Oświecenia, będący podstawą głównego nurtu modernizacyjnego 
europejskiej medycyny klinicznej, tzw. medcyny somatycznej. Pisałam o tym problemie szerzej 
m.in. w  następujących pracach: Brownizm, broussaizm, homeopatia i  mesmeryzm w  Euro-
pie, [w:] B. Płonka-Syroka, Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku w pol-
skich ośrodkach akademickich w latach 1784–1863, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk 
1990, s. 15–25; Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie doktryny Johna 
Browna (1736–1788). Problemy metodologiczne, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1993, 
R. 38, nr 4, s. 3–37; Józef Frank i Jędrzej Śniadecki wobec doktryny Johna Browna, „Archiwum 
Historii i Filozofii Medycyny” 1986, t. 49, nr 3, s. 369–374; Jędrzej Śniadecki wobec brow-
nizmu – kontekst kulturowy i podstawy teoretyczne doktryny Johna Browna, [w:] B. Płonka-
-Syroka, A.  Syroka (red.), Życie codzienne i  jego wpływ na stan zdrowia ludności i  metody 
leczenia . Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003, s. 549–568; Die Rezeption 
der medizinische Lehre von John Brown in der polnischen akademischen Medizin an der Wen-
de von 18. zum 19. Jahrhundert, [w:]  J.  Kiefer, I.  Kästner (red.), Heilkunde und Heilmittel. 
Zum Erwerb und Transfer von medizinisch-pharmazeutischen Wissen in Europa. Europäische 
Wissenschaftsbeziehungen, t. 5, Aachen 2013 (w druku). O kontrowersjach w europejskiej me-
dycynie klinicznej końca XVIII i 1. poł. XIX w. w określeniu statusu doktryny Browna jako 
naukowej albo paranaukowej istnieje w zachodnioeuropejskiej historiografii medycyny obszer-
ne piśmiennictwo, analizujące ten problem z różnych punktów widzenia, por. np.: T. Henkel-
mann, Zur Geschichte des pathologischen Denkens: John Brown (1736–1788) und System 
der Medizin, Berlin 1981; W. T. Bynum, Brunonianism in Britain and Europe, London 1988; 
G. B. Risse, The History of John Brown Medical System in Germany during Years 1790–1806, 
Chicago 1971; V. Jantz, Pharmacologia Browniana. Pharmakotherapeutische Praxis des Brow-
nianismus, aufgezeigt und interpretiert von A. F. Marcus und J. Frank in Wien, Marburg 1979; 
T. Tschirner, John Brown’s „System der Heilkunde” in Naturphilosophie und naturphilosophi-
schen Arzneimittellehren des frühen 19. Jahrhunderts, Marburg 1989. Homeopatia stworzona 
przez S. F. Hahnemanna była natomiast zwalczana jako paranaukowa przez wszystkie orienta-
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W tradycyjnym ujęciu polskiej historiografii medycyny prowadzenie badań nad 
koncepcjami medycznymi już w swojej epoce uznawanymi za teorie lub doktryny 
o wątpliwej wartości, lub nawet zaliczanymi do nurtu paranauki, nie jest uzna-
wane za interesujący i wartościowy pod względem poznawczym przedmiot analiz. 
W przypadku doktryny Browna, o której wyżej wspomniałam w przypisach, za 
wystarczające uznano od lat 30. XX w. zaliczenie jej twórcy do grona „doktryne-
rów i sekciarzy”, którzy usiłowali sprowadzić europejską medycynę kliniczną na 
fałszywe tory119, nie podejmowano w związku z tym badań nad uwarunkowania-
mi odrzucenia przez europejską społeczność akademicką, w tym polskie środowi-
sko lekarskie, koncepcji uznanej z perspektywy czasu za błędną120 .

Pragnę także zwrócić uwagę (w  omawianym tu kontekście) na występujące 
w  tytule jednej z przytaczanych w przypisie 118 do niniejszego rozdziału serii 
wydawniczej o zasięgu ogólnoniemieckim121, tworzonej z udziałem badaczy z in-
nych krajów europejskich – Europäische Wissenschaftsbeziehungen – rozróżnie-
nie. Seria ta jest poświęcona opisowi i analizie kontaktów przedstawicieli euro-
pejskiej społeczności naukowej w różnych dziedzinach nauki (w tym medycyny 
i farmacji). Kontakty te ujmuje się pod względem metodologicznym jako odby-
wające się w  ramach struktur organizacyjnych, charakterystycznych dla nauki 
europejskiej czasów nowożytnych i współczesnych, tj. uznawanych ówcześnie za 
naukowe122, z których nie wszystkie byłyby określane w ten sam sposób także 

cje występujące w europejskiej medycynie klinicznej 1. poł. XIX w. Dla przedstawicieli nurtu 
somatycznego była zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym doktryną absurdalną, 
natomiast przedstawiciele nurtu romantycznego zwalczali ją ze względu na dość duże podo-
bieństwo do ich własnych poglądów teoretycznych, które Hahnemann doprowadził do absurdu. 

119 Por. W. Szumowski, Doktrynerzy i sekciarze: Brown, Hahnemann, Broussais, Mesmer, 
[w:]  idem, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Kraków 1935 (reprint wyd.  1  –  Warszawa 
1994), s. 535–549.

120 W 2. poł. lat 80., gdy z inspiracji doc. dr hab. Zofii Podgórskiej-Klawe z Instytutu Historii 
Nauki PAN podjęłam badania nad recepcją wyżej wymienionych doktryn w polskiej medycynie 
klinicznej i uwarunkowaniami ich ostatecznej krytyki, tematem uważanym za ważny i inspi-
rujący praktykę badawczą zachodnioeuropejskich historyków medycyny w  tym okresie, spo-
tkałam się z opinią polskich historyków medycyny, iż zajmowanie się tematem doktryn, które 
zostały przez klinicystów uznane za błędne, nie jest warte studiów historycznych. Podstawą tej 
opinii był metodologiczny standard analityczny, w którym przyjmuje się, że pewne koncepcje 
medyczne są odrzucane przez społeczność naukową dlatego, że są fałszywe, a nie dlatego, iż 
owa społeczność w określonym historycznym i kulturowym kontekście (możliwym do zbadania 
przez historyka medycyny) za fałszywe je uznaje (przy czym, jak w przypadku brownizmu, nie 
jest to pogląd powszechnie w Europie w środowisku akademickim podzielany). To drugie ujęcie 
jest podstawą metodologii historiografii medycyny, wypracowanej przez polskiego mikrobiologa, 
Ludwika Flecka, którą inspiruję się w moich własnych pracach. 

121 Seria jest afiliowana przy Akademii Nauk Stosowanych w Erfurcie oraz Uniwersytecie 
w Jenie.

122 Do XVIII w. w strukturze organizacyjnej europejskich uniwersytetów funkcjonowały np. 
katedry astrologii, którym nikt statusu naukowego nie odmawiał. Dopiero po uznaniu astrologii 
za paranaukę i wykluczeniu jej w XVIII stuleciu z dyskursu akademickiego, wcześniejszy sta-
tus katedr astrologii uległ sproblematyzowaniu. Dla historiografii nauki zorientowanej zgodnie 
z modelem kumulatywnego wzrostu wiedzy wygodną praktyką interpretacyjną stało się pomi-
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i obecnie. Jednocześnie konkretne koncepcje, które są w ramach tych kontaktów 
upowszechniane, są określane pojęciem wiedzy123, co pozwala na niewprowadza-
nie pomiędzy nimi rozgraniczeń na koncepcje z  dzisiejszego punktu widzenia 
uznawane za racjonalne i irracjonalne, naukowe i nienaukowe itp. Podobne uję-
cie metodologiczne występuje w innej, wpływowej serii wydawniczej o charakte-
rze ogólnoniemieckim, zatytułowanej Medizin, Gesellschaft und Geschichte124 . 
W ramach tej serii ukazują się liczne opracowania dotyczące historii rodzimej 
tradycji medycznej, wśród której nie pomija się w badaniach koncepcji zarówno 
w swej epoce, jak i współcześnie uznawanych za paranaukowe lub należące do 
obszaru medycyny alternatywnej. Tematykę tę podejmują także autorzy związani 
ze wspomnianą serią125. Zastosowane tu ujęcie bliskie jest współczesnej prak-
tyce badawczej antropologii kulturowej, w  której analizowanych koncepcji nie 
bada się pod tym kątem, które z nich „lepiej przystają” do rzeczywistej struktury 
świata, którą opisują, ale formułuje się problem badawczy inaczej, w odpowiedzi 
na pytanie: dlaczego w badanej społeczności (epoce, szkole naukowej itp.) ana-
lizowani ludzie dany system przekonań uważają za realistyczny, odzwierciedla-
jący rzeczywistość w sposób obiektywny, efektywny pod względem poznawczym 
i praktycznym. W wyniku tych analiz możemy przedstawić narracje rozumiejące 
ukazujące wewnętrzną logikę badanych przez nas przekonań (uznawanych za na-
ukowe przez ich twórców i zwolenników), a nie poddawać te przekonania dekon-
strukcji, eliminując z ich struktury te elementy, których z punktu widzenia nauki 
nam współczesnej nie uznajemy za racjonalne, i poddając badaniom jedynie po-
zostałe, lub też w całości uznawać je za irracjonalne, a tym samym nienaukowe 
i  w  konsekwencji eliminować je z  pola badań historiografii nauki. Antropolo-
gicznie zorientowana historiografia nauki pozwala przezwyciężyć te ograniczenia. 

janie w syntezach historycznych dotyczących nauki uniwersyteckiej istnienia katedr astrologii 
w ich strukturze, a także ważnej roli odgrywanej przez ten system pojęciowy w nauce europej-
skiej, zarówno w okresie średniowiecza, jak i czasach nowożytnych (do okresu Oświecenia). 

123 Por. tytuł tomu 5 tej serii – Heilkunde und Heilmittel. Zum Erwerb und Transfer von 
medizinisch-pharmazeutischen Wissen in Europa.

124 Seria jest afiliowana przy Instytucie Historii Medycyny Fundacji Boscha w Stuttgarcie.
125 W serii tej jest publikowana np. bibliografia bieżąca dotycząca historii homeopatii, obej-

mująca dorobek autorów z całej Europy. Redaktor naczelny serii, prof. dr hab. Robert Jütte, jest 
także autorem monografii poświęconej genezie standardu medycyny alternatywnej w Europie 
XIX w., który autor opisuje w odniesieniu do kolejnych etapów rozwoju ówczesnej medycyny 
klinicznej. Według prof. Jütte nasilenie zainteresowania pacjentów korzystaniem z usług medy-
cyny alternatywnej wiąże się z okresowymi kryzysami medycyny klinicznej, zarówno o charak-
terze teoretycznym, jak i praktycznym. Tworzyły one dogodne pole dla rozwijania działalności 
leczniczej (uwarunkowanej oczekiwaniami pacjentów) otwarcie krytycznej wobec ówczesnego 
standardu klinicznego albo też niepozostającej z nim w żadnym związku. Świadczone w alterna-
tywnym standardzie usługi terapeutyczne są zdaniem prof. Jütte w pełni wartościowym przed-
miotem badań historyków medycyny, mimo iż zarówno w epoce, w której zostały sformułowa-
ne, jak i współcześnie, koncepcje „medycyny alternatywnej” nie są uznawane za naukowe (nie 
spełniają bowiem wymogów metodologicznych, stawianych w XIX i XX w. przez europejskie 
środowisko akademickie). Por. R. Jütte, Historia medycyny alternatywnej. Od magii do natural-
nych metod leczenia, tłum. K. Jachimczak, E. Praszyńska-Sadowska, Warszawa 2001. 
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Przyjmuje się w  niej bowiem, że ludzkie poznanie ma charakter podmiotowy, 
subiektywny, zmienny historycznie i zależny od kulturowego kontekstu. Badane 
przez nas przekonania mogą w istotny sposób różnić się od naszych i nie zosta-
ną z tego powodu poddane wartościowaniu jako „nienaukowe”. Interesujące dla 
współczesnego badacza może być natomiast to, w jakim stosunku przekonania te 
pozostawały do koncepcji uznawanych w danej społeczności za naukowe, reali-
styczne oraz normatywne.

W antropologicznie zorientowanej historiografii nauki/antropologii wiedzy przyj-
muje się, iż historycznie zmienne indywidualne podmioty poznające stoją w procesie 
poznawczym zasadniczo wobec tego samego świata126, jednak tworzone na jego temat 
konceptualizacje są z naturalnych względów różne. Są one bowiem możliwe do sfor-
mułowania przez ludzi dopiero wtedy, kiedy w ich świadomości powstanie zdolność 
postawienia pytania odnoszącego się do określonego obszaru rzeczywistości. Dopóki 
pytanie takie nie zostanie postawione, otaczająca rzeczywistość pozostanie w tym 
zakresie dla ludzi poznawczo obojętna. Podejmowanie w ramach antropologii wiedzy 
systematycznych studiów nad genezą ludzkich procesów wiedzotwórczych, zarówno 
w ujęciu analiz historycznie zmiennych obszarów ukierunkowanej uwagi, ku którym 
poznanie się zwraca, jak i pod kątem potrzeb społecznych, które podjęcie określonych 
problemów w sposób potencjalny może rozwiązać, wpisuje naukę w szeroki kontekst 
zewnątrznaukowych odniesień, bez których rozpoznania nie jest możliwe stworzenie 
rozumiejących rekonstrukcji dawnych systemów wiedzy, co jest uznawane za zasad-
niczy cel badań historycznych.

Badane przez historyka/antropologa wiedzy konceptualizacje dotyczące otacza-
jącego świata (co stanowi istotę działalności poznawczej człowieka) powinny być 
sproblematyzowane w ten sposób, iż badacz zmierzać powinien do odtworzenia 
pytań, które były istotne poznawczo dla twórców owych konceptualizacji. Dzia-
łalność naukowa jest w tym ujęciu pojmowana jako podejmowana w odpowiedzi 
na pytania, które badanym przez historyka podmiotom jawią się jako możliwe 
do zadania, ich zadawanie jest postrzegane jako celowe i wiodące do możliwych 
rozstrzygnięć, a odpowiedzi na te pytania stają się następnie podstawą praktyki 
społecznej. Analizowane przez historyka pytania bywają wpisane przez analizo-
wane przez nas podmioty w kontekst subiektywnie ustanowionej przez nie (lub 
przez grupę, do której należą) sytuacji problemowej o określonych granicach dys-
kursu, logice i regułach. Możemy je badać zarówno w ujęciu synchronicznym, jak 

126 Zastrzeżenie to ma charakter ontologiczny. Antropologia wiedzy opiera się bowiem na 
założeniu o  obiektywnym istnieniu świata, który jest w  subiektywny sposób rozpoznawany 
przez ludzi. Skierowywanie przez osobowe podmioty poznające ukierunkowanej uwagi w tę sa-
mą stronę (np. w zakresie eksploracji tego samego obszaru geograficznego czy tej samej jednost-
ki chorobowej), nie oznacza jednakże, iż w różnych epokach historycznych podmioty te mogły 
dostrzec te same elementy otaczającego ich środowiska naturalnego, mimo iż pozostaje ono 
zasadniczo takie samo. Przed rozpoznaniem roli bakterii w etiologii chorób epidemicznych nie 
poddawano tego środowiska badaniom pod kątem ustalenia związku określonych patogenów 
z występowaniem konkretnych chorób. Przed odkryciem złóż ropy naftowej i możliwości jej 
technicznego wykorzystania tereny roponośne nie były obszarem aktywnej naukowej eksplora-
cji, nie były także istotne jako cele wojenne itp. 
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i diachronicznym, obserwując ich rywalizację albo następstwo, metodami analizy 
kulturowej, filozoficznej a także komparatystyki historycznej.

W zaprezentowanym wyżej ujęciu formułowane przez dawnych uczonych kon-
wencje poznawcze rywalizują ze sobą o zakres wpływów w opisywaniu otaczające-
go świata, konkurując z powstającymi wobec nich współcześnie, jak z powstałymi 
wcześniej. Rywalizacja ta wiąże się z wyborem przez osoby zajmujące się w danej 
społeczności praktyką uznawaną w nich za naukową jednej z konwencji, dostęp-
nych ich percepcji. Historyk może badać czynniki wpływające na przebieg tego 
procesu, próbując określić wpływ autorytetów naukowych i czynników zewnątrz-
naukowych na podjęte przez uczonych decyzje. Osiągnięcie przez badaną koncep-
cję statusu koncepcji naukowej, a przez niektóre z nich także statusu koncepcji 
normatywnej, nie opiera się na charakterystycznej dla niej wartości obiektywnej, 
lecz na subiektywnej ocenie wartości naukowej rywalizujących ze sobą o ten sta-
tus koncepcji, dokonywanej przez podmioty, które są w badanej przez historyka 
społeczności uznawane za uprawnione do wydawania tego rodzaju opinii. O jej 
akceptacji decydują przy tym nie tylko wartości poznawcze danej koncepcji, lecz 
także jej potencjalna użyteczność, możliwość zweryfikowania jej założeń, możli-
wość praktycznej aplikacji, oraz brak zagrożeń dla systemu wartości, uznawanych 
w danej społeczności za warte podtrzymania127 .

Do stworzenia narracji rozumiejącej, to jest do przedstawienia analizowanej 
koncepcji w sposób spójny logicznie oraz wpisany w możliwie szeroki kontekst od-
niesień zewnętrznych128, historyk nauki zorientowany antropologicznie powinien 
wyrobić sobie pogląd dotyczący tego, wobec jakiego świata stawał w procesie po-
znawczym badany przez niego podmiot poznający (lub ich grupa). Jest to dyrektywa 
odmienna od tej, którą formułował Samuel F. Kuhn, który postulował, aby historyk 
nauki „zapomniał” o stanie wiedzy na temat świata, którą sam dysponuje, i pro-
wadząc badania źródłowe, postępował wyłącznie za badanym przez siebie auto-
rem. Model ten uważam za niewystarczający do stworzenia narracji rozumiejącej, 
wyjaśniającej rzeczywiste problemy do rozwiązania, przed którymi stawali uczeni 
z dawnych epok. Uznaję, że historyk nauki zmierzając do stworzenia narracji ro-
zumiejącej, to jest do spójnego pod względem logicznym opisu zgłębianego przez 
siebie problemu, powinien zdawać sobie sprawę z aktualnego stanu wiedzy nauko-
wej na ten sam temat. Pozwoli mu to dojrzeć rzeczywiste problemy do rozwiązania, 

127 Proces ten szerzej omawiam w rozdziałach II i III części drugiej niniejszej książki, w któ-
rych przedstawiam trudności z  akceptacją hipotezy dotyczącej zakaźnego charakteru chorób 
epidemicznych oraz koncepcji zapobiegania chorobom jeszcze przed ich wystąpieniem. Ukazu-
ję rolę czynników zewnątrznaukowych w określaniu genezy sytuacji problemowej europejskiej 
medycyny, a tym samym jej praktycznego standardu. 

128 Jest to konieczne dlatego, iż zarówno genezy, jak i pomyślnej (lub niepomyślnej) recepcji 
danej teorii lub doktryny medycznej nie uznaje się w przyjmowanym tu standardzie za oczy-
wistą. Opisując pewną koncepcję, należy wskazać tło, na którym się pojawia i popularyzuje, co 
pozwoli wyjaśnić (a nie tylko w sposób idiograficzny opisać) jej powstanie i rozpowszechnienie 
(lub brak tego rozpowszechnienia, mimo iż badana koncepcja została np. później zaaprobowana 
przez uczonych). Omawiam tego rodzaju sytuację w rozdziałach II i III części drugiej niniejszej 
książki, ukazując czynniki blokujące pomyślną recepcję hipotezy contagium .
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które (zgodnie ze standardem nauki współczesnej) występują w danym zakresie 
w świecie, a potem śledzić w źródłach, w jaki sposób problemy te były konceptu-
alizowane przez uczonych, w jakich okolicznościach to nastąpiło itp. Odbywało się 
to zazwyczaj metodą prób i błędów, pod wpływem rozmaitych zewnątrznaukowych 
ideologii, pod wpływem oczekiwań społecznych oraz standardów narzucanych 
uczonym przez władzę. Dostrzeżenie przez historyka niewspółmierności jego włas- 
nej wizji opisywanego problemu (zakresu zjawisk) z wizją, na której opierał się ba-
dany przez niego podmiot poznający (lub grupa podmiotów) ma olbrzymi potencjał 
heurystyczny. Pozwala bowiem historykowi na autentyczną refleksję, w odpowiedzi 
na zasadnicze pytania: 1) co badany przez niego podmiot, żyjący w określonej epo-
ce i kulturze, mógł zobaczyć w określonym zakresie poznawania świata; 2) jakimi 
metodami i w jaki sposób dokonywał konceptualizacji doświadczenia, które miało 
dla niego (a nie dla nas) charakter realistyczny; 3) dlaczego jego działania nie od-
niosły oczekiwanego przez niego (nie przez nas, jako badaczy jego postępowania) 
skutku? Są to pytania o istotnych walorach poznawczych, ukazujące proces wie-
dzotwórczy jako typ działalności zakorzenionej pragmatycznie, przy uwzględnieniu 
odmiennych od naszych kryteriów racjonalności, celowości i oceny skuteczności 
podejmowanych działań. Zastosowanie tego rodzaju praktyki jest szczególnie war-
tościowe w opisie i tworzeniu narracji rozumiejących dotyczących koncepcji, które 
niegdyś cieszyły się uznaniem uczonych, uznane bywały za racjonalne, oparte na 
doświadczeniu i efektywne praktycznie, a potem dystynkcje te utraciły. Wiedząc 
wobec jakiego świata stawał badany przez nas podmiot (podmioty) w procesie wie-
dzotwórczym, możemy wówczas stwierdzić, czy dana koncepcja traciła akceptację 
dlatego, iż została uznana za irracjonalną, w sposób niedostateczny opartą na fak-
tach, czy też nieefektywną. W każdym z tych aspektów kryją się istotne przesłanki 
historyczne i społeczne, które warto postarać się stwierdzić i uwzględnić w histo-
rycznej analizie badanego problemu. Możemy wówczas odpowiedzieć na pytanie, 
wokół jakich obszarów poznania tworzyło się w badanej przez nas społeczności 
zjawisko funkcjonujące w społecznej roli nauki, jaki był status osób, które uznawa-
no w danej społeczności za uprawnione do określania jej standardu i jaki ów stan-
dard był. Ponieważ w praktyce badawczej napotykamy różnego rodzaju historycznie 
ukształtowane standardy, które pracującym w ich obrębie uczonym wydawały się 
realistyczne i oparte na faktach, powinniśmy zmierzać do ustalenia, jakie były kry-
teria dokonywanych przez nich wyborów i w jakim stopniu były to wybory wolne 
od zewnątrznaukowych wpływów, nacisków lub ograniczeń129 .

Spróbujmy obecnie przejść do zdefiniowania pojęcia antropologii wiedzy 
i obecnych w jej strukturze pojęć podstawowych.

Antropologię wiedzy definiuję jako naukę o  człowieku, tworzącym w  okre-
ślonym kontekście społecznym, kulturowym i historycznym zespoły przekonań 
poznawczych, dotyczące świata, w którym żyje. Przekonania te mają charakter 

129 Przedstawioną tu heurystykę zastosowałam w swoich analizach głównego nurtu moder-
nizacyjnego europejskiej medycyny akademickiej i rywalizującego z nim standardu niemieckiej 
medycyny niematerialistycznej. Por. B.  Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, 
Warszawa 2007.
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historycznie zmienny, a dla tworzących je podmiotów subiektywnie racjonalny, 
w tym znaczeniu, iż formułujący je ludzie za racjonalne je uważają. Racjonalność 
ta jest oparta na zmiennych historycznie kryteriach oczywistości poznawczej 
i zmiennych metodach do niej dochodzenia.

Celem poznawczym antropologii wiedzy jest dokonanie ewidencji, opisu, kry-
tycznej analizy i racjonalnej rekonstrukcji historycznie zmiennych systemów prze-
konań, mających w badanych epokach i kulturach dla żyjących w nich ludzi istotne 
funkcje przystosowawcze do otaczającego ich świata. Przekonania te dotyczą: 1) kon- 
tekstu metafizycznego, 2) otaczającej człowieka natury – poczucia ładu naturalne-
go, 3) koncepcji ludzkiej podmiotowości i  jej stosunku do kontekstu metafizycz-
nego i ładu naturalnego, 4) relacji społecznych wiążących człowieka z otoczeniem, 
w którym żyje, 5) możliwości poznawczych człowieka – przekonań dotyczących 
źródeł ludzkiej wiedzy, sposobów dochodzenia do niej, pojęcia prawdy i oczywisto-
ści, 6) celu uprawiania działalności poznawczej. System przekonań, złożony z wyżej 
przedstawianych elementów, jest przeze mnie określany mianem wiedzy.

Antropologię wiedzy można więc zdefiniować jako naukę o historii procesów 
wiedzotwórczych, wiodących do sformułowania historycznie zmiennych syste-
mów przekonań, pełniących w danej kulturze (w pewnej grupie społecznej, szkole 
naukowej, społeczności akademickiej danego kraju lub kontynentu itp.) rolę prze-
konań naukowych. Procesy te powinny być badane w powiązaniu z działalnością 
ludzi, którzy uczestniczą w praktyce naukowej danej epoki, wnosząc do niej swoją 
osobistą perspektywę, a nie w oderwaniu od niej (tj. wyłącznie jako historia idei, 
analizowanych w sposób izolowany od historycznego i podmiotowego kontekstu, 
w którym zostały sformułowane).

Wyżej przedstawiona definicja zmusza historyka do rozszerzenia zakresu swo-
ich kompetencji interpretacyjnych poza zakres tradycyjnie od niego wymagany 
jako absolwenta studiów historycznych. Stworzenie narracji rozumiejącej doty-
czącej wybranego przez historyka do analizy problemu z zakresu historii nauki 
(albo też kulturowego otoczenia nauki) wymagać będzie zapoznania się zarówno 
ze współczesnym stanem wiedzy naukowej dotyczącym tego problemu, jak i ze 
stanem badań na ten temat, w którego kształtowaniu uczestniczyły także różne 
dyscypliny nauk przyrodniczych oraz inne niż historia dyscypliny humanistycz-
ne, takie jak antropologia kulturowa, socjologia, psychologia. Korzystając z  ich 
dorobku, powinien przy tym zważać, z jakich inspiracji korzysta130, zachowując 

130 Wspomniana przeze mnie wcześniej w tym rozdziale „nieszczelność granic” dyscyplin 
współczesnej humanistyki (por. artykuł dr Katarzyny Majbrody na ten temat) powoduje, że 
historycy w poszukiwaniu inspiracji mogących wzbogacić heurystykę sięgają do koncepcji wy-
pracowanych w standardzie innych dyscyplin. Nie zawsze jednak zadają sobie trud sprawdzenia, 
jaki jest status zapożyczanych koncepcji w obrębie ich dyscyplin macierzystych i bezkrytycznie 
przyjmują poznawane przez siebie interpretacje. Wykorzystywanie w  celu wzbogacenie heu-
rystyki koncepcji zapożyczanych z  innych dyscyplin niż historia, jeżeli dokona się w  sposób 
bezkrytyczny, może prowadzić do tworzenia narracji rozumiejących o wątpliwej wartości heu-
rystycznej. Por. interpretacje historiograficzne inspirowane przez memetykę, socjobiologię albo 
też przez freudyzm itp. 
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wobec nich dostateczny krytycyzm, oparty przede wszystkim na ocenach profe-
sjonalistów z danej dziedziny.

Uznając subiektywny charakter dawnych systemów ludzkiej wiedzy, historia 
nauki zorientowana antropologicznie (antropologia wiedzy) powinna przyjąć ten 
sam punkt widzenia w ocenie własnych, dokonywanych w obrębie jej standar-
du historycznych rekonstrukcji. Definiując dawne systemy ludzkiej wiedzy ja-
ko konwencjonalne sposoby eksploracji, rozumienia i opisu otaczającego świata, 
powinna przyjąć założenie, iż także jej własne rozumiejące narracje mają taki 
sam charakter. Mają status historycznie ukształtowanych konwencji, w których 
historyk, występujący jako reprezentant określonej kultury i  związanej z  nią 
praktyki poznawczej, podejmuje się opisu i racjonalnej rekonstrukcji systemów, 
wytworzonych w innym historycznym i kulturowym kontekście. Przyjmując do 
wiadomości powyższe zastrzeżenie i mając je przez cały czas na uwadze, uniknie 
we własnej praktyce badawczej łatwego ferowania ocen, wypływających ze stan-
dardu wiedzy epoki, którą sam reprezentuje, a przede wszystkim dogmatycznej 
pewności, wiodącej do przekonania, iż jego własna narracja wyjaśniająca jest nar-
racją rozwiązującą analizowany problem w sposób ostateczny. W ujęciu antropo-
logicznie zorientowanej historiografii nauki każda przedstawiana przez historyka 
rekonstrukcja powinna być traktowana jako pewna interpretacyjna propozycja, 
przedstawiona z  zachowaniem reguł metodologicznych, na których się opiera 
oraz przy zachowaniu standardów naukowej rzetelności, nie zaś jako skończony 
etap historycznego poznania, niewymagający już dalszych uzupełnień. Propozy-
cja ta powinna być wyrażona w takiej formie narracyjnej, aby było możliwe nie 
tylko przyswojenie przez czytelników zaproponowanej przez historyka wizji in-
terpretowanych zjawisk, lecz także zrozumienie metody, na której wspomniana 
wizja się opiera.

Antropologicznie zorientowany historyk nie może oderwać tworzonych przez 
siebie rekonstrukcji od kontekstu mentalnego i kulturowego, w którym sam się po-
rusza. Nie może pozostawić z boku świadomości, która jest jego świadomością oraz 
mentalności, która jest mentalnością grupy, będącej dla niego grupą odniesienia. 
Powinien reflektować we własnym procesie poznawczym potencjalną możliwość 
wniesienia w rekonstrukcję dawnego systemu wiedzy imputacji kulturowych zwią-
zanych z systemem pojęć, który osobiście akceptuje, uznaje za oparty na faktach, 
logiczny, racjonalny itp. Dążąc do tworzenia rozumiejących rekonstrukcji syste-
mów wiedzy opartych na innych założeniach aniżeli te, które sam akceptuje jako 
naukowe oraz wiedząc, że możliwe jest zakłócenie procesu interpretowania źró-
deł przez wnoszone przez historyka interpretacje131, powinien zachować stosowną 
w tym wypadku ostrożność, nie traktując własnej interpretacji dokonanej na pod-
stawie analizy źródeł jako „odkrytej” w nich prawdy obiektywnej.

131 Jest to proces nieuchronny, każda interpretacja dokonywana jest z  jakiegoś punktu 
widzenia, nie można w związku z tym przedstawić interpretacji bezzałożeniowej. W praktyce 
interpretacyjnej historyka nauki chodzi jednak o to, aby nie narzucać źródłom treści w nich 
niewystępujących, nieoddających intencji ich twórców itp. (np. przez wprowadzanie do analiz 
kategorii interpretacyjnych obcych twórcom źródeł).
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Antropologia wiedzy opiera się bowiem na pojęciu realności podmiotowej132 . 
Historyk nauki zorientowany antropologicznie (antropolog wiedzy) zmierza 
do odtworzenia w  swojej praktyce badawczej historii tworzonych przez osobo-
we podmioty poznające koncepcji na temat poznawanych przez nie elementów 
rzeczywistości. Koncepcje te mają charakter konwencji poznawczych (i  tak są 
rozpoznawane przez historyka nauki), dla wytwarzających je podmiotów mają 
natomiast status prawdy naukowej, której rozpoznanie jako takiej inicjuje podej-
mowane w określonym kierunku działania praktyczne, uznawane za oparte na 
faktach. Historyk nauki powinien rozpoznać obszar i zakres przekonań, którym 
w badanej przez niego epoce i na badanym przez niego obszarze przypisuje się 
status przekonań prawdziwych, realnych, opartych na faktach. Powinien dążyć 
do zrozumienia tego, co jest w danej epoce uznawane za fakt naukowy, oraz na 
podstawie jakich przesłanek133. Powinien dążyć w swojej pracy badawczej do tego, 
by przekonania te odtworzyć w takim kształcie, w jakim zostały wyrażone przez 
analizowane przez niego osoby (grupy osób, społeczność lokalną, szkołę nauko-
wą itp.) i zrozumieć, dlaczego jawiły się jako realistyczne. Należy także zbadać, 
do kogo przekonania te były kierowane i czy były one w pełni podzielane przez 
ich twórców (ujmowanych jako „nadawców” określonej treści komunikatów), czy 
też ich forma oraz treść miała dla nich wyłącznie charakter „użytkowy” (to jest 
sformułowane zostały w takim kształcie po to, aby osiągnąć dzięki ich szerszemu 
spopularyzowaniu w społeczności określone cele, także – a może przede wszyst-
kim – pozanaukowe, np. aby utrwalić własny status społeczny jako pracowników 
instytucji akademickich, urzędników sterujących nauką, doradców rządowych do 
spraw nauki itp.).

Opierając się na założeniu, zgodnie z którym przekonania występujące w da-
nej społeczności naukowej ulegają spopularyzowaniu nie dlatego, że są prawdzi-
we, ale dlatego, że są w niej za takie uznawane, historyk nauki/antropolog wie-
dzy powinien zbadać przebieg tego procesu. Przekonania uczonych (tj. konwencje 
poznawcze, które wytwarzają) mogą mieć charakter indywidualny (gdy sformu-
łowana przez badacza koncepcja nie spotka się z pozytywną oceną środowiska 
naukowego lub nie znajdzie żadnego odzewu w  społeczeństwie), grupowy (gdy 
koncepcja ta znajdzie pewną liczbę zwolenników, którzy zdecydują się przyjąć jej 
reguły metodologiczne oraz konkretną treść jako realistyczną) lub społeczny (gdy 
koncepcja ta spotka się z szeroką akceptacją środowiska naukowego, społeczności 
żyjącej na danym terenie itp.). Zakres społecznej akceptacji analizowanej kon-
wencji poznawczej jest związany z  jej wprowadzeniem do praktyki związanych 
z nauką instytucji. Koncepcje popularne w pewnej grupie uczonych stają się pod-
stawą szkół naukowych, prowadzących swoją praktykę badawczą zgodnie z  ich 
założeniami, natomiast koncepcje o szerszym zakresie akceptacji stają się podsta-

132 Znajdują tu odbicie poglądy Pierre’a Duhema oraz Ludwika Flecka dotyczące charakteru 
prawdy, przedstawione przeze mnie w rozdziale II niniejszej książki. 

133 Znajduje tu odbicie pogląd Ludwika Flecka o historycznym charakterze faktów nauko-
wych, wyrażony w cytowanej wcześniej pracy z 1935 r. oraz w innych publikacjach tego autora.
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wą teorii o charakterze normatywnym, akceptowanych nie tylko w danej szkole, 
lecz także w systemie nauki danego państwa lub nawet w skali kontynentu134 .

Wspomniane wyżej różnice możemy także opisać, posługując się pojęciem 
strategii poznawczych, jakie obiera społeczność naukowa wobec problemów, któ-
re dostrzega jako realnie istniejące i uznaje je za wymagające rozwiązania. Spo-
łeczność ta, złożona z indywidualnych podmiotów poznających, w różny sposób 
postrzegających owe problemy, wytwarza z czasem swoją subiektywną sytuację 
problemową, to jest zestaw zagadnień uważanych za istotne, możliwe, koniecz-
ne itp. do rozwiązania, za pomocą akceptowanych w owej społeczności metod. 
Są one zrelatywizowane wobec wartości i  wzorów kultury, w  której powstają, 
a także wobec dostępnego danej społeczności zakresu umiejętności technicznych. 
W związku z tym to, co w jednej społeczności może zostać uznane za problem 
wymagający rozwiązania, w innej może nie być w taki sposób postrzegane. Może 
być także kwestionowane jako problem wymagający rozwiązania, jeżeli jego po-
strzeganie w taki sposób okazuje się niezgodne z obowiązującym systemem norm 
i wartości. Badane przez historyka społeczności posługują się bowiem odmien-
nym ujęciem realności świata, tworząc na ten temat własne struktury poznawcze 
(universa). Wytwarzanie sytuacji problemowej dokonuje się zawsze w granicach 
takiego universum, które określają zarazem zakres pytań możliwych do posta-
wienia, jak i odpowiedzi na nie, które mogą zostać zaakceptowane jako oparte na 
faktach oraz racjonalne. Te same pytania uznane w granicach jednego universum 
za możliwe do postawienia, nie uzyskają tego statusu w  innym, podobnie jak 
możliwe do udzielenia na nie odpowiedzi135 .

Odrzucając sformułowaną przez T. S. Kuhna koncepcję consensus omnium, to 
jest powszechnej zgodności środowiska uczonych na temat danej teorii naukowej, 
historyk nauki/antropolog wiedzy powinien zmierzać do otworzenia systemów wie-
dzy o charakterze lokalnym, powstających na określonym terytorium i w określo-
nych granicach czasowych, tam także znajdujących swoją recepcję. Badane systemy 
wiedzy mogą mieć charakter wyłącznie lokalny, mogą też popularyzować się w gra-
nicach danego państwa lub obszaru językowego, nie znajdując poza nimi porów-
nywalnego zakresu recepcji lub nie znajdując jej wcale. Historyk nauki/antropolog 
wiedzy prowadząc badania nad systemami o szerszym niż lokalny zakresie popular-
ności, powinien starać się stwierdzić, jakie były przesłanki ich rozpowszechnienia. 
Czy były to wyłącznie przesłanki wewnątrznaukowe, czy też wiązały się z domina-
cją pewnych państw, które narzucały określony model nauki innym136 .

Historyk/antropolog wiedzy powinien zmierzać do tego, aby zbadać system 
społeczny, w którym badane przez niego przekonania występowały jako realne. 

134 Taki przypadek dotyczy np. filozofii Arystotelesa albo fizyki Newtona. Szerzej pisałam 
na ten temat w pracy pt. Teorie, doktryny i szkoły medyczne. Zarys zagadnienia, „Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 1, s. 51–75 oraz w książce pt. Niemiecka medycyna 
romantyczna…, s. 139–159.

135 Proces ten opisuję szerzej w części drugiej niniejszej książki, a także w rozdziale I części 
trzeciej.

136 Tego rodzaju proces miał miejsce w latach 1945–1989, gdy państwom Europy Środkowej 
i Wschodniej był narzucany model tzw. nauki radzieckiej.
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Powinien próbować ustalić, jaki był rzeczywisty zakres ich akceptacji jako prze-
konań o takim właśnie statusie. W określonym kontekście historycznym i spo-
łecznym możliwa bywa bowiem pozorna akceptacja danego systemu twierdzeń 
przedstawianych przez osoby sterujące nauką i określające jej normatywne stan-
dardy jako naukowe, a wraz ze zmianą tego kontekstu dokonuje się nagła erozja 
dotychczasowych struktur poznawczych, których nikt nie broni jako realnych137 . 
Historyk powinien zbadać, jakie przesłanki wpływały na to, że dany system twier-
dzeń spotkał się z szerszą recepcją społeczną, zarówno w środowisku naukowym, 
jak i poza nim.

W antropologii wiedzy nie występuje podział na etap przednaukowy i nauko-
wy, przedteoretyczny i teoretyczny itp., z których ten drugi jest definiowany ja-
ko taki, ponieważ uprawiany w nim rodzaj praktyki naukowej jest tożsamy ze 
standardem akademickim nauki współczesnej lub bardzo do niego zbliżony. Jako 
teorie naukowe określa się w związku z tym historycznie ukształtowane konwen-
cje, występujące niegdyś w takiej roli i spełniające w badanych przez historyka 
społecznościach istotną funkcję wyjaśniającą, niezależnie od tego, czy reguły wy-
jaśniania, na których konwencje te się opierały, mogą zostać uznane za racjonal-
ne z naszego współczesnego punktu widzenia. W tym ujęciu za teorie naukowe 
powinny być uznawane także koncepcje nieoparte na interpretacji rzeczywistości 
przyrodniczej przez prawa, niedające się sformułować w postaci zmatematyzowa-
nej, nieoparte na indukcji itp. (co tworzy charakterystyczne oblicze europejskiej 
nauki współczesnej), lecz także takie, które zostały przez tworzące je podmioty 
oparte na innych założeniach, uznawanych przez nie za właściwe. Nie eliminu-
jąc tego rodzaju konwencji z historii ludzkich procesów poznawczych, możemy 
uzyskać rzeczywisty obraz tworzenia się w kolejnych epokach złożonego z róż-
nych nurtów interpretacyjnych systemu ludzkiej wiedzy, a nie wypreparowany 
z realnego kontekstu ciąg teorii, które prowadzą prosto do naszej, którą my sami 

137 Przedstawiona tu sytuacja wystąpiła np. w Prusach oraz krajach pozostających pod ich 
wpływem w 1849 r., kiedy to w kontekście Wiosny Ludów doszło do zmian w podstawie pro-
gramowej niemieckich uniwersytetów. Z podstawy tej wyeliminowano wówczas treści, które 
w innych krajach Europy od dawna były uznawane za nierealistyczne. Nikt nie bronił usuwa-
nego drogą administracyjną standardu, a  jego wcześniejsza akceptacja wynikała z przesłanek 
konformistycznych (uczeni ulegali presji władzy narzucającej uniwersytetom określony stan-
dard racjonalności). Podobna sytuacja powtórzyła się po 1989 r. w krajach Europy Środkowej 
i Wschodniej, gdy w wyniku przemian politycznych doszło do eliminacji wpływów marksizmu 
jako koncepcji normatywnej w naukach społecznych. Erozja tej koncepcji wystąpiła w sposób 
nagły i wiązała się z jej wyeliminowaniem z uniwersytetów drogą administracyjną. Koncepcja 
ta nie miała też większej liczby obrońców, pragnących zachować jej dotychczasowy status, co 
wskazuje, iż miał on wcześniej charakter narzucony społeczności naukowej, a nie był wynikiem 
jej autonomicznych wyborów. I po 1849, i po 1989 r. w środowisku naukowym pozostały jednak 
osoby nadal uznające romantyczną i marksistowską koncepcję nauki w ogólnym zakresie za 
słuszną i inspirującą ich własną praktykę badawczą, wymagającą jednak dla jej dalszego pod-
trzymywania dokonania szeregu istotnych modyfikacji. Były to już jednak autonomiczne wybo-
ry zwolenników tych koncepcji, a nie praktyka wpisana w porządek normatywny ustanawiany 
dla uczonych przez władze, zakreślające dopuszczalne ramy dyskursu naukowego, w których 
możliwa jest praktyka poznawcza. 
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uznajemy za realistyczną i prawdziwą (co było w XIX i XX w. istotą historiografii 
nauki o ukierunkowaniu pozytywistycznym). Preparowanie historii odbywało się 
tu w ten sposób, iż koncepcjom innym od akceptowanej przez nas teorii, zbudo-
wanym na odmiennych od niej założeniach i rozwijającym się w innych kierun-
kach historycy odmawiali statusu teorii naukowych, dzięki czemu możliwe było 
stworzenie idealizacji postępu wiedzy o charakterze liniowym, podporządkowane-
go wyłącznie kryteriom logicznym138 .

Antropologia wiedzy, zajmując się jako kwestią podstawową analizą świa-
domości, która stanowiła w badanych epokach podstawę wytwarzanych w nich 
przez uczonych poznawczych konwencji, zajmuje się w związku z tym badaniem 
nie tylko struktur poznawczych o  charakterze „akademickim”, lecz także pro-
wadzi badania nad świadomością potoczną, tworzącą społeczny kontekst nauki. 
Badania nad świadomością potoczną, kulturą ludową, wierzeniami, obyczajami 
i wartościami konstytuującymi sposób postrzegania rzeczywistości szeroko roz-
powszechniony w danej społeczności mogą być bardzo istotne dla historyka na-
uki, zarówno z tego względu, że ukazują, czy i w jaki sposób wytworzone w tych 
obszarach struktury przenikają do systemu wiedzy naukowej, jak i to, czy i w jaki 
sposób zachodzi proces odwrotny. Badania nad społecznym otoczeniem kultu-
rowym nauki pozwolą także na określenie, jakie były przesłanki ustanowienia 
w systemach wiedzy o charakterze akademickim lub normatywnym „obszarów 
zakazanych” dla eksploracji naukowej. Możemy odpowiedzieć na pytania, czy za-
kazy te wynikały z tego, że dany obszar rzeczywistości uznawano w danej społecz-
ności (lub jej pewnej grupie) za nieistniejący (mityczny, utopijny), a w związku 
z tym niepodlegający naukowemu badaniu, czy też mimo że obszar ten istnieje, 
badań w wyznaczonym przezeń zakresie nie należy prowadzić, ponieważ narusza 
to porządek moralny grupy, relacje między płciami itp.139 .

Antropologia wiedzy zakłada, iż każda badana konwencja mająca w  danej 
społeczności status koncepcji opartej na faktach, powinna być pojmowana jako 
względnie racjonalna. Historyk powinien zmierzać do odtworzenia reguł racjo-
nalności, które były akceptowane przez twórców i  zwolenników tej konwencji. 
Za poddające się badaniom powinny być uznawane w związku z tym nie tylko 
rozwinięte konwencje poznawcze oparte na poznaniu dyskursywnym, lecz także 
wyraźnie odmienne od naszych koncepcje wiedzy, oparte na poznaniu dyskur-
sywnym w sposób ograniczony, uzupełnianym przez inne możliwości dochodze-
nia do prawdy. Badanym przez historyka twórcom tych konwencji akceptowany 
przez nich sposób dochodzenia do prawdy wydawał się realistyczny, a tworzona 
przez nich wiedza oparta na faktach. Zadaniem badacza jest więc przekonania te 
odtworzyć.

138 W tego rodzaju konceptualizacjach za „logiczne” uznawano wyłącznie te kryteria, które 
obowiązywały w systemie pojęć opisującego dawne konwencje poznawcze historyka, a nie przez 
twórców tych konwencji. W związku z tym oceniano je jako „nielogiczne”, „oparte na chybionej 
logice”, irracjonalne itp. Było to wyrazem postawy scjentystycznej i  charakterystycznego dla 
opartych na tym modelu nauk o nauce etnocentryzmu.

139 Przykłady analiz tych kwestii przedstawiam w drugiej części niniejszej książki.
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Antropologia wiedzy może badać płynność granic oraz treści systemów wie-
dzy występujących na danym terenie w różnych okresach historycznych. Każda 
społeczność historyczna bowiem, w jej ogólnym systemie wiedzy o świecie wy-
różnia obszar uznawany przez nią za poddający się badaniom naukowym, które 
są prowadzone przez uprawnione do tego osoby, a także obszar komplementarny, 
w którym znajdują się elementy w tej samej społeczności za naukę uważane (któ-
re w danym momencie utraciły już taki status) oraz te, które za naukę uważane 
jeszcze nie są. W tej drugiej grupie znajdują się np. konwencje poznawcze, które 
opisują obszar zjawisk uznawanych z pewnych względów za prawdopodobne, lecz 
niedające się z całą pewnością potwierdzić znanymi w danym okresie metodami. 
Znajdują się tutaj także konwencje, które przedstawiają konceptualizacje doty-
czące zjawisk z całą pewnością uznawanych za faktyczne, jednakże niespełniające 
w pełni wymogów stawianych w danej społeczności koncepcjom naukowym. Ze 
względu na wagę badanych zjawisk dla ogólnej wiedzy danej społeczności, a także 
ich istotną rolę praktyczną, badania w omawianym wyżej obszarze są prowadzo-
ne przez uczonych, jednak ich rezultaty nie są jeszcze uznawane za naukowe140 .

Antropologia wiedzy przyjmuje, że w historycznie zmiennych systemach ludz-
kiej wiedzy są w sposób trwały zawarte charakterystyczne dla danej społeczności 
elementy kulturowe, odgrywające ważną rolę nie tylko w ustanawianiu „obsza-
rów zakazanych” dla prowadzenia badań naukowych, lecz także wywierające po-
ważny wpływ na ogólne ukierunkowanie procesów wiedzotwórczych. Elementy 
te są przez uczonych uświadamiane w mniejszym lub większym stopniu. W tym 
pierwszym wypadku ich występowanie w strukturach wiedzy wynika z tego, iż są 
tam umieszczane przez uczonych, którzy uznają ich uwzględnienie za koniecz-
ne141, natomiast w tym drugim z akceptacji przez uczonego pewnego światopoglą-
du, który w tym stopniu wydaje mu się naturalny, iż wprowadza go do treści teorii 
naukowych jako oparty na podstawach rzeczywistych142. Historyk nauki/antropo-
log wiedzy przyjmując powyższe założenie, może uwzględnić je w swojej praktyce 
heurystycznej podejmowanej w odpowiedzi na pytania: 1) dlaczego w jednej spo-
łeczności badane przez niego konwencje poznawcze podlegają pełnej recepcji, na-
tomiast w innych ich recepcja jest niepełna, ograniczona lub zablokowana ?143, 2) 
dlaczego w pewnym kręgu kulturowym występuje stałe odradzanie się koncepcji 
naukowych opartych na zbliżonej podstawie teoretycznej, które są w niej z uwagą 
rozpatrywane jako realistyczne, mimo iż nie daje się udowodnić, iż są oparte na 
faktach, natomiast w innym koncepcje takie albo w ogóle nie są rozpatrywane 
jako naukowe, albo też ich popularność jest bardzo ograniczona? Skoro w  jed-

140 Przykłady tego rodzaju praktyki omawiam w drugiej części niniejszej książki.
141 Sytuacja taka wystąpiła np. w praktyce badawczej uczonych związanych ze standardem 

niemieckiej medycyny romantycznej, którzy w sposób dla siebie świadomy włączali w strukturę 
tworzonych przez siebie teorii i doktryn medycznych elementy związane z metafizyką prote-
stancką i rodzimą filozofią idealistyczną, uznając je za wymagające upowszechniania. 

142 Przykłady tego rodzaju praktyki, wraz z literaturą przedmiotu na ten temat, przedstawi-
łam w książce Niemiecka medycyna romantyczna (passim).

143 Temat ten podjęłam w przedstawionych powyżej pracach dotyczących doktryny Johna 
Browna .
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nej badanej społeczności stale występują grupy ludzi, gotowych przyjąć dany typ 
konwencji poznawczych z zainteresowaniem i poddawać je badaniom, historyk 
może poddać je badaniu, uwzględniając metodologię „długiego trwania”, to jest 
zmierzać do określenia trwałych elementów występujących na danym obszarze 
w społecznym otoczeniu nauki, uznając je za istotne w generowaniu określonej 
klasy problemów, uznawanych za wymagające rozwiązania.

Opisując dawne systemy wiedzy i analizując ich wewnętrzną logikę, antropo-
logia wiedzy nie powinna projektować na te systemy „punktu dojścia”, który po-
winny one osiągnąć144, ani oceniać ich z  uwzględnieniem odległości, jaką mają 
„jeszcze” do tego punktu do pokonania. Przyjęte w antropologii wiedzy założenie 
dotyczące mechanizmów rozwoju stosunków społecznych jest bowiem inne i wol-
ne od przesłanek deterministycznych, określających jeden, właściwy całej ludzko-
ści model rozwoju, uznawany przez badaczy za obiektywny, a co za tym idzie – za 
normatywny. W koncepcji procesów społecznych, aprobowanej w antropologii wie-
dzy, występuje bowiem ten sam model wyjaśniania, który został przyjęty w kon-
cepcji procesów wiedzotwórczych, które są uznane za potencjalnie zróżnicowane 
(w związku z ich charakterem podmiotowym) i niezdeterminowane, a w związku 
z tym przebiegają w różnych kierunkach, które historyk powinien badać.

Przyjmowana w antropologii wiedzy koncepcja procesu poznawczego zakłada 
indywidualistyczny i subiektywny charakter poznania oraz aktywną rolę osobo-
wego podmiotu poznającego definiowanego jako twórca pewnych poznawczych 
konwencji, które są akceptowane przez inne podmioty poznające, w wyniku ich 
mniej lub bardziej autonomicznych decyzji. Proces poznawczy pojmuje się w ten 
sposób, że społeczność naukowa żyjąca w danym okresie na badanym przez histo-
ryka obszarze wytwarza własną, subiektywną sytuację problemową (to jest zespół 
pytań i odpowiedzi na nie, możliwych do postawienia z uwzględnieniem dotych-
czasowego stanu wiedzy występującego w danej społeczności). Subiektywna sytu-
acja problemowa określa zakres zagadnień możliwych do rozpatrywania w danej 
społeczności jako naukowe. Jest ona charakterystyczną dla danej społeczności 
perspektywą, w jakiej jest postrzegana obiektywna sytuacja problemowa, to jest 
zespół wszystkich możliwych do postawienia pytań badawczych i odpowiedzi na 
nie, dotyczących danego obszaru poznania lub pewnej klasy zjawisk. Historyk 
nauki może określić stosunek, w jakim pozostaje subiektywna sytuacja proble-
mowa występująca w danej społeczności do obiektywnej sytuacji problemowej, 
co pozwala ocenić zakres odniesienia przedmiotowego analizowanych przez nie-
go konwencji poznawczych, a  tym samym ich potencjalną skuteczność145 . Na 
podstawie tej samej obiektywnej sytuacji problemowej możliwe jest stworzenie 

144 Ten sposób interpretacji występuje np. w  koncepcji Francisa Fukuyamy, a  wcześniej 
u amerykańskich antropologów ewolucyjnych.

145 Jest to odzwierciedlenie koncepcji realności standardu i  faktyczności nauk przyrodni-
czych Ludwika Flecka, który zakładał, iż wśród wszystkich możliwych do sformułowania po-
znawczych konwencji występują takie, które w mniejszym lub większym stopniu „napotykają 
opór rzeczywistości”. Te drugie będą, według Flecka, odznaczać się wyższym stopniem efektyw-
ności praktycznej niż pierwsze. Ustalenie tzw. „obiektywnej sytuacji problemowej” ma charak-
ter historyczny, ponieważ zmienia się ona wraz z poszerzaniem zakresu ludzkiej wiedzy.
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w różnych historycznych społecznościach lub w tej samej społeczności w ciągu 
dłuższego okresu rozmaitych poznawczych konwencji, opartych na odmiennym 
sformułowaniu subiektywnej sytuacji problemowej. W  rzeczywistym przebiegu 
procesów wiedzotwórczych jest więc istotna nie tylko rywalizacja między kon-
kretnymi konwencjami poznawczymi, lecz także między konstrukcjami o  bar-
dziej złożonym charakterze, takimi jak subiektywne sytuacje problemowe, umoż-
liwiające sformułowanie tych konwencji. Zmiana standardu wiedzy naukowej, 
obserwowana przez historyka na danym terytorium w badanym przez niego okre-
sie, powinna być traktowana nie tylko jako związana z wymianą na inne określo-
nych konwencji poznawczych, lecz (co historyk powinien ustalić) także ze zmianą 
subiektywnej sytuacji problemowej występującej w danej społeczności146 .

Dokładniejsze sprecyzowanie możliwości badań historycznych z zastosowa-
niem proponowanej w niniejszej książce koncepcji przedstawiłam w opubliko-
wanych w ostatnich latach w czasopismach specjalistycznych artykułach, które 
znajdują się w przypisach do niniejszego rozdziału, a także w dalszych częściach 
niniejszej pracy. Nie będę więc w tym miejscu szerzej omawiać tej kwestii, po-
nieważ publikacje te są dostępne w bieżącym obiegu naukowym147. Szczegóło-
we omówienie proponowanych metod badań nad historią medycyny klinicznej 
ujmowanej w  szerszym kontekście historycznym i  kulturowym przedstawiłam 
w części drugiej cytowanej już wyżej mojej książki pt. Niemiecka medycyna ro-
mantyczna, w rozdziale zatytułowanym Zagadnienia metodologiczne148. Odno-
szę się w nim do koncepcji metodologicznych, które były bezpośrednią inspiracją 
mojej praktyki interpretacyjnej (w tym koncepcji nauki wypracowanej przez prof. 
Stefana Amsterdamskiego), jak również przedstawiam własne propozycje teore-
tyczne dotyczące takich pojęć podstawowych, jak ideały nauki, teorie, doktryny, 
szkoły naukowe i strategie poznawcze. Przedstawiam także uzasadnienie doko-
nanego przeze mnie wyboru określonego typu praktyki badawczej, która zostanie 
zastosowana w analizach kształtowania się standardu europejskiej medycyny kli-
nicznej.

W niniejszej książce, w jej dwóch następnych częściach, zaprezentuję kolej-
ne obszary badań, które podjęłam, korzystając z  zaproponowanej przeze mnie 
koncepcji antropologii wiedzy, traktując ją jako pewien projekt badawczy, wyma-
gający dalszego sprecyzowania. Praktyczna weryfikacja tego projektu jako podsta-
wy organizującej heurystykę i określającej pole badań wybranych przeze mnie do 

146 Proces ten przedstawiam w drugiej części niniejszej książki. 
147 Chciałabym tu do nich dodać jeszcze jeden artykuł, zatytułowany Antropologia medy-

cyny – geneza i pole badań [w:] K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i cho-
roba w  kontekście psychospołecznym, Lublin 2010, s.  181–193. Określam w  tym artykule 
potencjalny obszar zainteresowań antropologii wiedzy w odniesieniu do medycyny: 1) antropo-
logia medycyny historycznej, 2) antropologia współczesnej medyczny klinicznej, 3) antropolo-
gia współczesnych zachowań samoleczniczych, 4) antropologia medycyny ludowej i etnicznej,  
4) antropologia emocji, 5) antropologia relacji terapeutycznej, 6) antropologia zdrowia i choroby 
(ibidem, s. 192–193).

148 B. Płonka-Syroka, Zagadnienia metodologiczne, [w:] Niemiecka medycyna romantycz-
na…, s. 121–159.
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analizy zagadnień umożliwi dalsze rozwijanie go pod względem teoretycznym. 
Zamierzam podjąć to zadanie w dalszych pracach o charakterze teoretycznym, 
zarówno podejmowanych samodzielnie, jak i we współpracy z przedstawicielami 
innych dyscyplin humanistycznych, akceptujących zarówno ogólną ideę projektu 
antropologii wiedzy, jak uznających tworzone zgodnie z  tym projektem histo-
ryczne rekonstrukcje za wartościowe pod względem poznawczym i wzbogacające 
o nowe elementy dotychczasowy stan badań przedstawiony w polskiej literaturze 
przedmiotu.

Koncepcja badań kulturowych nad historią medycyny, przedstawiona w  tej 
książce, nawiązuje w sposób bezpośredni do standardu współczesnej niemieckiej 
historiografii medycyny, zarówno co do zakresu tematycznego, jak i pod wzglę-
dem stosowanej w  badaniach metodologii. Recepcję tego standardu w  polskiej 
praktyce historiograficznej ma umożliwić zapoznanie czytelnika ze współczesnym 
zachodnim piśmiennictwem z zakresu historii medycyny, tworzonym w obrębie 
tej dyscypliny akademickiej. Moje własne analizy wybranych problemów z zakre-
su teorii i praktyki medycyny mogą ukazać celowość uwzględnienia metodologii 
nauk humanistycznych w badaniach historii nauk przyrodniczych, w tym szcze-
gólnie medycyny, która była i pozostaje – podobnie jak antropologia wiedzy – na-
uką o człowieku, a nie o jego organizmie, ujmowanym wyłącznie w kategoriach 
biologicznych.
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Rozdział 1. Rola czynników społeczno-kulturowych w dziedzinie kontroli 
urodzeń
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Rozdział 1

Rola czynników społeczno-kulturowych 
w kształtowaniu  
sytuacji problemowej medycyny  
w dziedzinie kontroli urodzeń

Wprowadzenie

Badania nad antykoncepcją i jej historią są prowadzone przede wszystkim w ob-
rębie medycyny klinicznej1, a wśród jej subdyscyplin ginekologii i endokryno-
logii oraz w obrębie historii farmacji2. W ujęciu medycznym problem kontroli 
urodzeń oraz służących temu metod jest omawiany w sposób charakterystycz-
ny dla współczesnego dyskursu klinicznego, w którym zainteresowanie bada-
czy skupia się nie na kulturowej genezie odkryć naukowych, ale na nich sa-
mych. Treścią prac dotyczących antykoncepcji są w  związku z  tym aktualne 
zagadnienia kliniczne, a historyczne aspekty tego zagadnienia znajdują wyraz 
na przykład w  porównaniach efektywności terapeutycznej omawianych me-
tod i  ich skutków ubocznych itp. Umożliwia to ukazanie ewolucji myśli me-
dycznej i farmaceutycznej z zakresu kontroli urodzeń, ze wskazaniem na rolę 
uczonych prowadzących badania nad wybranymi aspektami kobiecej fizjologii, 
a  także na dokonania farmakologów podejmujących badania nad doskonale-
niem metod antykoncepcji3. W  naukach społecznych, w  tym historiografii 
medycyny i  farmacji prowadzącej badania w  standardzie badań kulturowych, 
możliwe jest odmienne ujęcie problemu antykoncepcji, które w piśmiennictwie 

1 Por. E. Waszyński, Historia położnictwa i  ginekologii w Polsce, Wrocław 2005 (tu: piś-
miennictwo) 

2 Por. L. V. Marks, Sexual Chemistry. A History of the Contraceptive pill, New Haven – Lon-
don 2001.

3 Ujęcie kliniczne problemu kontroli urodzeń, w zestawieniu z różnymi perspektywami po-
znawczymi reprezentatywnymi dla różnych dziedzin współczesnej humanistyki przedstawiam 
w książce: B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji . 
Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycz-
nego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, t. 7, Wrocław 2013 (tu: obszerny przegląd pi-
śmiennictwa dotyczącego problemów antykoncepcji, przedstawianej w  ujęciu historycznym, 
teologicznym, antropologicznym, socjologicznym, literaturoznawczym, feministycznym oraz 
w perspektywie współczesnej medycyny i farmakologii klinicznej).
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zachodnioeuropejskim i amerykańskim jest od kilku już dekad obszernie repre-
zentowane. Istotą tego ujęcia jest dążenie do ścisłego związania historycznych 
analiz dziejów medycyny i farmacji z otaczającym je kontekstem historycznym 
i społecznym. Przyjmuje się w tym ujęciu, że to właśnie ów kontekst określa 
priorytety badań naukowych, zapewnia ich finansowanie (o  ile dany problem 
zostaje uznany przez dysponentów środków przeznaczanych na badania nauko-
we za społecznie istotny i wymagający rozwiązania), a czasem także utrudnia 
prowadzenie badań naukowych i  upowszechnianie ich rezultatów. Postrzega-
nie procesów wiedzotwórczych w szerszym kontekście społeczno-kulturowym 
wiąże się z zainteresowaniem zachodnich historyków medycyny problematyką 
genezy koncepcji naukowych, zarówno ogólnych teorii o  charakterze hipotez, 
jak i skierowanych ku praktyce doktryn medycznych, których założenia są wy-
prowadzane przez reprezentantów danej szkoły naukowej z  teorii, którą owa 
szkoła akceptuje4. W  tym ujęciu przemiany w standardzie wiedzy medycznej 
rozpatrywane są zarówno w kategoriach podmiotowych, tj. z zachowaniem te-
zy dotyczącej autonomii poznawczej uczonego jako indywidualnego osobowe-
go podmiotu poznającego, jak i w kategoriach wiedzy zbiorowej, kształtowanej 
przez przekonania grupy, do której uczony ów należy. Przekonania te kształ-
tują podstawy świadomości naukowej pojedynczych uczonych, co sprawia, iż 
podlegają one w pewnym stopniu standaryzacji. Historyk nauki może w nich 
odnaleźć pewne elementy wspólnego postrzegania świata, jak również wskazać 
pewne historyczne tegoż świata konceptualizacje, które wywarły jakiś wpływ 
na ukształtowanie się sytuacji problemowej medycyny oraz metod jej rozwiązy-
wania5. W badaniach nad historią antykoncepcji prezentowane tu ujęcie wiąże 
się z  postrzeganiem problematyki kontroli urodzeń nie tylko w perspektywie 
medycznej, lecz także i  społecznej. Jest ona rozpatrywana w  aspekcie zmie-
niających się standardów zdrowia publicznego w krajach europejskich6, zmie-
niających się metafizycznych podstaw medycyny7, przemian moralności pry-

4 Por. B. Płonka-Syroka, Teorie, doktryny i szkoły medyczne. Zarys zagadnienia, „Kwartal-
nik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 1, s. 51–75.

5 Por. B. Płonka-Syroka, Koncepcja podmiotowości człowieka wobec podstawowych pojęć 
medycyny teoretycznej i praktycznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 2, 
s. 65–79; eadem, Homo aegrotus – homo patiens, [w:] A. Motycka (red.), Wiedza a podmioto-
wość, Warszawa 1998, s.  89–102; eadem, Historyczne koncepcje podmiotowości człowieka 
i ich wpływ na ukształtowanie się założeń programowych nowożytnej medycyny, [w:] J. Jusiak, 
J. Mizińska (red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór 7, Lublin 1999, 
s. 211–239; eadem, Postawy lekarzy polskich generacji 1830–1859 wobec homeopatii i ich spo-
łeczne uwarunkowanie, [w:] M. Libiszowska-Żółtkowska, M. Orgyzko-Wiewiórowska, W. Piąt-
kowski (red.), Szkice z socjologii medycyny, Lublin 1998, s. 85–99.

6 Por. G. Rosen, A History of Public Health, Baltimore and London 1993; S. Strudy (red.), 
Medicine, Health and the Public Sphere in Britain, 1600–2000, London –  New York 2002; 
E. W. Martin, G. Allen (red.), Comparative Development in Social Welfare, London 1972.

7 Por. E. Blyth, R. Landau (red.), Faith and Fertility. Attitudes Towards Reproductive Prac-
tics in Different Religions from Ancient to Modern Times, London and Philadelphia 2009;  
J. M. Riddle, Eve’s herb: a History of Contraception and Abortion in the West, Harward Univer-
sity Press 1999.
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watnej i publicznej i ich społeczno-kulturowych uwarunkowań8, sekularyzacji 
świadomości społecznej9, rewolucji demograficznej w Europie, która w związku 
ze zwiększeniem się u progu XIX w. liczby jej mieszkańców do prawie pół mi-
liarda (ok. 480 milionów, podczas gdy na początku tego stulecia kontynent eu-
ropejski zamieszkiwało ok. 160 milionów ludzi)10 rodziła określone problemy 
społeczne, takie jak np. bieda i wykluczenie społeczne kobiet z warstw upośle-
dzonych, które kobiety te usiłowały przezwyciężyć za pomocą strategii życiowej 
związanej z wolną miłością albo prostytucją11. Problem kontroli urodzeń jest 
także rozpatrywany w kontekście wpływu instytucji kościelnych na kształtowa-
nie modelu społeczeństwa uwzględniającego przesłanki metafizyczne12, a także 
w kontekście ruchu reformy życia (Lebensreform), zainicjowanego w Europie 
zachodniej na przełomie XIX i XX w.13, a w latach po I wojnie światowej cieszą-
cego się rosnącą popularnością14, którego założenia opierały się na dążeniu do 
sekularyzacji moralności społecznej i  medykalizacji praktyk umożliwiających 
zachowanie zdrowia i dobrej kondycji ciała. Problem antykoncepcji jest także 
rozpatrywany w kontekście jego związków z rynkiem pracy, na którym kobiety 
zarówno w czasie I, jak II wojny światowej odgrywały poważną rolę15, a po ich 
zakończeniu w  USA i  (chociaż w  mniejszym stopniu) w  Europie Zachodniej 
zostały zmuszone do powrotu do domu i ponownego przyjęcia tradycyjnych ról 
społecznych związanych z małżeństwem i macierzyństwem16 . 

Podobne ujęcie teoretyczne występuje także w polskiej historiografii17, w której 
zagadnienia zdrowia reprodukcyjnego kobiet oraz problematyki kontroli urodzeń 

 8 Por. A. Copley, Sexual Moralities in France, 1780–1980 . New Ideas on the Family, Di-
vorce and homosexuality, London – New York 1989; C. N. Degler, What Ought to Be and What 
was: Women’s Sexuality in the Nineteenth Century,  [w:] J. Walzet Leavit (red.), Women and 
Health in America . Historical Readings, Madison 1999, s. 192–212, H. Cook, The Long Sexual 
Revolution. English women, Sex and Contraception 1800–1975, Oxford 2004.

 9 Por. J. A. Banks, Victorian Values. Secularism and the Size of Families, London – Boston 
1981; W. Hardtwig, H.-H. Brandt (red.), Deutschlands Weg in die Moderne. Politik, Gesellschaft 
und Kultur im 19. Jahrhundert, München br (tu: piśmiennictwo, s. 29–31, 182–184). 

10 Por. K. W. Back, Familly Planning and Population Control. The Challenges of a Successful 
Movement, Boston 1989; R. A. Soloway, Birth Control and the Population Question in England, 
1877–1930, London 1982.

11 Por. R. G. Fuchs, Poor and Pregnant. Strategies for Survival in the Nineteenth Century, 
New Brunswick – New Jersey 1992. 

12 Por. G. Besier, Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, München 1998.
13 Por. F. Fritzen, „Gesunder Leben”. Die Lebensreformbewegung im 20. Jahuhundert, Stut-

tgart 2006.
14 Por. A. Grossmann, Reforming Sex. The German Movement for Birth Control and Abor-

tion Reform, 1920–1950, New York – Oxford 1995. 
15 Por. D. Beddoe, Back to Home and Duty. Women Between the Wars 1918–1939, London 

1989.
16 Por. S. Alexander, A. Greenberg, You must go home again. Duty, Love and Work as Pre-

sented in Popular Magazines during World War II, [w:] L. Rado (red.), Modernism, Gender and 
Culture, New York – London br, s. 101–110. 

17 Por. S. Kuźma-Markowska, Stan badań nad historią antykoncepcji w XIX i XX wieku, 
„Przegląd Historyczny” 2009, t. C, z. 3, s. 603–619.
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wpisywane są w  szerszą, społeczną perspektywę, nieograniczającą się do historii 
zagadnień klinicznych i farmakologicznych. Autorów polskich o wykształceniu hu-
manistycznym interesują przede wszystkim przesłanki społeczne, kulturowe, ekono-
miczne, a także należące do obszaru świadomości, które stanowią kontekst zewnętrz-
ny procesów wiedzotwórczych w obrębie medycyny, w tym wypadku jest to analiza 
czynników, które doprowadziły do postawienia w sposób otwarty problemu kontroli 
urodzeń jako kwestii wymagającej jakiegoś rodzaju rozwiązania18, wykraczającego 
poza sposoby tradycyjne – związane ze społeczną regulacją zachowań kobiet mogą-
cych potencjalnie doprowadzić do prokreacji, odwołującą się do kompleksu uzasad-
nień o charakterze metafizycznym. Zachowania te we wszystkich kulturach aż do 
XX w. były bowiem regulowane w taki właśnie sposób, w celu zapewnienia realizacji 
określonych celów wyznaczanych przez styl i warunki życia danej zbiorowości.

Podjęcie w XX w. badań naukowych nad opracowaniem skutecznej metody regu-
lacji urodzin (z zamiarem jej szerokiego upowszechnienia wśród kobiet), opartych 
na przesłankach całkowicie świeckich było precedensem w dotychczasowej historii 
ludzkiej kultury. Stworzyło przesłanki osłabienia wpływów dotąd dominujących 
regulacji dotyczących kwestii płodności kobiet, odwołujących się do uzasadnień 
metafizycznych, i zastąpienia ich samoregulacją, tj. umożliwieniem skorzystania 
przez kobiety ze stwarzanej im przez medycynę możliwości kontroli nad ich własną 
płodnością na zasadzie wolnego wyboru stylu życia, który dana kobieta uzna dla sie-
bie za preferowany. Ten sposób rozwiązania problemu przeludnienia, przed którym 
stawała Europa na przełomie XIX i XX w. wpisywał się w ramy ideologii liberalnej 
i przyznawał kobietom te same prawa podmiotowe, co mężczyznom19, nie wywie-

18 Liczne studia pod red. A. Żarnowskiej i A. Szwarca przytaczam w przypisie 55. Por. opracowa-
nia innych autorów: A. Lisak, Miłość, kobieta i małżeństwo w XIX wieku, Warszawa 2009; A. Boł-
dyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewolucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, 
Warszawa 2008 (tu: obszerna bibliografia źródeł i  opracowań, s.  335–363); K.  Pietrzak, Walka 
z prostytucją jako element zwalczania i zapobiegania chorobom wenerycznych w Polsce i na świe-
cie, [w:] B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społecz-
ny . Medycyna w kontekście działań państwa. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9, Wrocław 
2005, s. 89–103; L. Tchorowska, Problematyka opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży, w czasie 
porodu i połogu w świetle prac polskich higienistów (1918–1939), [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka 
(red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, 
s. 251–263; A. Szlagowska, Sprawa Annie Besant i Charlesa Bradlaugha, czyli słów kilka o propago-
waniu kontroli urodzeń i antykoncepcji w XIX-wiecznej Europie, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagow-
ska (red.), Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji . Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów 
(w druku); A. Szlagowska, Modele kobiecości i kontrola urodzeń od zakończenia II wojny światowej 
do okresu transformacji, [w:] E. Chabros, A. Klarman (red.), Kobieta na zakręcie 1939–1989, Wro-
cław 2013 (w druku); A. Szlagowska, Późne macierzyństwo – wybór czy konieczność? [w:] A. Bar-
ska, K. Biskupska (red.), Kobieta w przestrzeni wizualnej, Opole 2012, s. 259–274; T. Dworecka, 
Nieślubne macierzyństwo w wybranych krajach europejskich w latach 1918–1939, [w:] B. Płonka-
-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku. Studia Hu-
manistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 4, Wrocław 2011, 
s. 129–163; T. Dworecka, Nieślubne macierzyństwo jako problem demograficzny i społeczny w II 
Rzeczypospolitej w ujęciu prasy polskiej z lat 1918–1939, ibidem, s. 139–163.

19 Charakterystykę liberalnego modelu uzasadnień systemu regulacji społecznych przedsta-
wia A. Chmielewski w książce pt. Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne 
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rając na nie przymusu skorzystania z nowych wynalazków ani nawet idącej w tym 
kierunku presji. Dając kobietom wybór stosowania (lub nie) metod regulowania 
ich płodności dyskurs medyczny odwoływał się do ich racjonalności – kobieta po-
winna była decydować się na macierzyństwo wtedy, kiedy była do tego biologicznie 
zdolna, gdy czuła się bezpieczna pod względem socjalnym, a przede wszystkim gdy 
dokonała w  sposób przemyślany i  emocjonalnie przez nią akceptowany wyboru 
życiowego partnera, który zostanie ojcem jej dzieci. Drugi sposób rozwiązania pro-
blemu przeludnienia zaoferowała Europejczykom wcześniej eugenika20, zmierzając 
do podporządkowania społecznych reguł reprodukcji nowemu, także opartemu na 
przesłankach świeckich kompleksowi uzasadnień, opartych jednak na przymusie 
uzasadnianym za pomocą argumentów medycznych, niepozostawiających kobie-
tom i ich partnerom wolnego wyboru w zakresie stosowania metod umożliwiają-
cych kontrolę urodzin. Eugenika miała zdecydowane oblicze antynatalistyczne, jej 
protagoniści zmierzali do poddania całego społeczeństwa ścisłym rygorom i ograni-
czeniom. W tak zaprojektowanym systemie reprodukcja przestawała być prywatną 
sprawą kobiety i jej męża lub partnera, a także sprawą ich rodzin pochodzenia oraz 
urodzonych przez daną parę dzieci. Reprodukcja została wpisana w system orga-
nizacji państwa, które jednym kobietom przyznawało do niej prawo, natomiast 
innym nie, nie pozostawiając miejsca na ich samodzielne decyzje. 

W niniejszym studium zajmę się pierwszą z zarysowanych powyżej perspek-
tyw, próbując odpowiedzieć na pytanie dotyczące kulturowych aspektów genezy 
procesów wiedzotwórczych w  medycynie, z  zakresu sformułowania problemu 
stworzenia skutecznych metod antykoncepcji, możliwych do powszechnego za-
stosowania przez kobiety, którym zostanie w tej kwestii przyznane prawo wyboru 
stosowania (bądź nie) opracowanych przez naukowców metod. Nawiążę w nim 
do standardu badań kulturowych, będącego podstawą przywołanych wyżej opra-
cowań historyków polskich i zagranicznych dotyczących przemian obyczajowych, 
gospodarczych, politycznych oraz przemian świadomości społecznej kształtującej 
oczekiwania kobiet wobec życia, jak również oczekiwania wobec kobiet wyrażane 
przez społeczeństwo. Nawiążę także do badań nad społecznym kontekstem pro-
cesów wiedzotwórczych, których wyniki zostały opublikowane w kilku seriach 
wydawniczych pod moją redakcją21. W moich analizach będę posługiwała się me-
todologią konstruktywizmu historycznego22 i antropologii wiedzy23 . 

podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, 
Wrocław 2001.

20 Por. A.  Strządała, Od Galtona do Watsona . Przemiany pojmowania eugeniki w  XIX 
i XX wieku, Opole 2010.

21 Por. serie: Antropologia wiedzy, Antropologia emocji, Antropologia miłości, Orbis exte-
rior – Orbis interior, Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej 
we Wrocławiu, Studia z Dziejów Kultury Medycznej. Konkretne tomy zostaną przywołane w od-
powiednich miejscach w przypisach.

22 Por. B. Płonka-Syroka, Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii me-
dycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010, 
nr 3–4 (185–186), s. 375–393.

23 Por. Rozdział II części I niniejszej książki. 
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Charakterystyka metodologii badań

Zastosowany w  tym studium standard metodologiczny nawiązuje do dorobku 
polskiej szkoły filozofii medycyny z końca XIX w.24 i jej najwybitniejszego przed-
stawiciela z 1. połowy XX w., mikrobiologa i historyka medycyny Ludwika Flec-
ka25. Standard ten został w latach 70. XX w. spopularyzowany w USA i Europie 
Zachodniej za pośrednictwem T. S. Kuhna, którego książka Struktura rewolucji 
naukowych26 zyskała światowy sukces i  stała się podstawą nowego nurtu me-
todologicznego w naukoznawstwie. Szeroka recepcja koncepcji Kuhna ujawniła 
jednak przy jej częstym stosowaniu pewne ograniczenia w praktyce historycznej, 
którą inspirowała metodologicznie (chodzi tu głównie o samą koncepcję rewolucji 
naukowych wyjaśniających zmianę paradygmatów), co zwróciło uwagę history-
ków nauk przyrodniczych na oryginalne poglądy Flecka, do których koncepcja 
Kuhna nawiązywała jako do źródła inspiracji27. Oryginalna koncepcja Flecka wie-
lu historykom wydała się bardziej płodna niż jej reinterpretacja dokonana przez 
Kuhna, wolna też była od niektórych ograniczeń występujących w modelu Kuhna 
(nie narzucała np. pojęcia rewolucji naukowej). Współcześnie Fleck zaliczany jest 
do najbardziej wpływowych metodologów historii nauk przyrodniczych, a  jego 
książka z 1935 r. zatytułowana Powstanie i rozwój faktu naukowego28, w której 
zastosował swoją koncepcję metodologiczną do analizy źródeł (przedstawił w niej 
historię badań nad kiłą, wpisując je w kontekst kulturowy, w którym były prowa-
dzone) stała się inspiracją licznych badań opartych na tych samych założeniach 
teoretycznych. Poglądy Flecka wykazują znaczącą zbieżność z przekonaniami teo-
retycznymi klasyka polskiej antropologii kulturowej –  Floriana Znanieckiego29 
oraz przedstawicieli nurtu nieklasycznego we współczesnej polskiej historiografii, 

24 Por. M. Musielak, J. Zamojski (red.), Polska szkoła filozofii medycyny. Przedstawiciele 
i wybrane teksty źródłowe, Poznań 2010. Por. też: B. Płonka-Syroka, A. Kaźmierczak, Polish 
school of medicine inside philosophy and clinical practice, [w:] A. D. Erdemir, S. Erer, O. Us-
manbas, B. Akgün (red.), 5th Balkan Congress on the History and Ethics of Medicine, 11–15 
October 2011, Istanbul 2011, s. 566–570. 

25 Por. Rozdział II części I niniejszej książki. 
26 Por. B. Płonka-Syroka, Metodologia T. S. Kuhna a historia medycyny (Uwagi na margi-

nesie 30. rocznicy wydania polskiego Struktury rewolucji naukowych), „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 4, s. 37–65; eadem, Inspiracje Kuhnowskie w historiografii 
medycyny, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2000, t. 63, z. 2, s. 163–174. 

27 Por. B.  Płonka-Syroka, Poglądy metodologiczne Ludwika Flecka (1896–1961) i  ich re-
cepcja w literaturze światowej w latach 1935–1993, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 
1994, t. 57, z. 4, s. 497–512. 

28 L. Fleck, Entstehung und Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung 
in die Lehre vom Denkstil und Denkkollektiv, Basel 1935. Wyd. 2 – Frankfurt am Main 1980. 
Pierwsze wydanie polskie – Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o sty-
lu myślowym i  kolektywie myślowym. Tłum. M. Tuszkiewicz, Wstęp do wydania polskiego 
Z. Cackowski, Lublin 1986. 

29 Por. J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986; K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury 
Floriana Znanieckiego, Wrocław 2008.
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takich jak Wojciech Wrzosek30 czy Jan Pomorski31. Stały się wcześniej inspiracją 
dla jednego z bardziej wpływowych polskich filozofów nauki – Stefana Amster-
damskiego32. Od lat 90. XX w. inspirują również moje badania nad historią me-
dycyny, których wyniki przedstawiłam zarówno w książkach mego autorstwa33, 
jak i wydanych pod moją redakcją34 . 

Istotą prezentowanego tu ujęcia jest stwierdzenie, iż przekonania naukowe, 
mimo iż bywają formułowane przez pojedynczych uczonych w  odpowiedzi na 
problemy, które uczeni ci uznają za warte badania, istotne oraz możliwe do roz-
wiązania na podstawie posiadanego przez nich zakresu wiedzy, metodologii pracy 
naukowej oraz dostępnej aparatury, powstają w określonym kontekście społecz-
nym. Są wyrazem przekonań zbiorowych zarówno społeczności naukowej, której 
konkretni przedstawiciele przystępują w swoich badaniach do rozwiązania pew-
nych problemów naukowych, jak również otaczającej ich społeczności laików, 
która inspiruje owe badania przez wyrażanie pod adresem społeczności naukowej 
konkretnych oczekiwań poznawczych, będących wyrazem określonych interesów 
oraz potrzeb. Badania naukowe prowadzone w oderwaniu od zainteresowań oraz 
potrzeb społecznych mają nikłą szansę na ich sfinansowanie, na stworzenie spe-
cjalnych instytucji poświęconych analizom związanych z nimi problemów, a tak-
że na szeroką popularyzację ich wyników. To potrzeby społeczne kreują popyt 
na wyniki badań w  pewnych określonych dziedzinach, podczas gdy w  innych, 
uznawanych przez władze i społeczeństwo za nieistotne, uczeni nie tylko bywają 
pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia instytucjonalnego i finansowego, lecz także 
spotykają się z istotnymi ograniczeniami utrudniającymi, a nawet uniemożliwia-
jącymi prowadzenie badań35 . 

Wpływy kulturowe przejawiają się jednak w  naukach przyrodniczych także 
w inny, mniej bezpośredni i oczywisty sposób. Świadomość naukowa ludzi kształ-

30 Por. W. Wrzosek, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, 
Wrocław 1995; idem, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009.

31 Por. J. Pomorski, Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej,  [w:] W. Wrzosek 
(red.), Świat historii. Prace z metodologii historii i historiografii dedykowane Jerzemu Topolskie-
mu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998, s. 378.

32 Por. S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 
1983.

33 Por. B.  Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797–1848 
i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999; eadem, Nie-
miecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007; eadem, Mesmeryzm. Od astrologii do bio-
energoterapii, wyd. 2, Wrocław 1994. 

34 Por. B.  Płonka-Syroka, Historia medycyny we wrocławskiej działalności Instytutu Hi-
storii Nauki PAN w  latach 1955–2003, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2003, R. 48, 
nr 1–2, s. 239–272. Serie wydawnicze pod moją redakcją, z których będę w niniejszym studium 
korzystać, przedstawiam niżej w przypisach.

35 Por. np. B. Płonka-Syroka, Problem chorób zakaźnych w okresie nowożytnym i współ-
czesnym jako element polityki państwowej,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, 
uzdrawiać, pomagać. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 161–178. 
Por. też: E. Lonc, B. Płonka-Syroka, Historyczne konteksty badań parazytologicznych w tropiku, 
na przykładzie malarii, „Wiadomości Parazytologiczne” 2007, t. 53, nr 3, s. 179–187.
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tuje się bowiem w określonym kontekście historycznym, w określonym typie spo-
łeczności, w którym przebiega edukacja jednostki (przyszłego uczonego) na pozio-
mie społecznym, naukowym i metafizycznym. W ten sposób tworzy się system 
przedwiedzy, który konstytuuje ramy wszelkiej ludzkiej działalności poznawczej. 
Żyjąc na danym terytorium w pewnym czasie, społeczność ludzka wytwarza w pro-
cesie historycznych przemian ideał nauki36, za pośrednictwem którego postrzega 
otaczający świat natury. Ideał ten tworzy system reguł, których akceptacja przez 
badacza sprawia, że otaczający świat jawi mu się jako naturalny. Ulega bowiem 
naturalizacji nie tylko poziom obserwacji, poza które badacz nie może wykroczyć 
(ideał nauki wyznacza granice działalności uznawanej w danej społeczności za na-
ukową), lecz także poziom dopuszczalnych interpretacji, które mogą zostać zaak-
ceptowane. Granice akceptacji są wyznaczane nie tylko przez twierdzenia mające 
w danej społeczności status potwierdzony przez teorie naukowe, lecz także wpisu-
jące się w system wartości w danej społeczności (lub w grupie społecznej będącej 
elementem jej struktury) uznawanych za godne podtrzymywania albo nienaruszal-
ne (w zależności od tego, kogo uważa się za fundatora systemu tych wartości – spo-
łeczność ludzką, czy istotę boską). Ideały nauki uważam (za Amsterdamskim) za 
struktury poznawcze o charakterze heterogenicznym, których elementy wywodzą 
się z różnych epok i różnych kulturowych źródeł. Wyrażają one potencjalne granice 
działań uznawanych za naukowe, organizując doświadczenie, wyznaczając ramy 
obserwacji oraz zakres dopuszczalnych interpretacji. Ideał nauki, wytworzony spo-
łecznie oraz podlegający społecznej akceptacji37, określa, jaka wiedza może być do 
zakresu nauki zaliczana, jakie problemy do niej należą i jak mogą być rozstrzygane 
metodami uznawanymi za racjonalne38. Uczeni wychowujący się w określonym 
środowisku intelektualnym przejmują styl myślowy akceptowany w nim jako obo-
wiązujący. Skupiają się w szkoły naukowe, podzielające nie tylko wspólny obraz 
świata, lecz także metody jego badania oraz cele prowadzenia badań. Wytwarzają 
charakterystyczny dla danej szkoły językowy obraz świata, którym posługują się jej 
adepci. Język ten odnosi się do pewnej wizji świata, uznawanej w danej szkole za 
realistyczną w tym stopniu, by umożliwić prowadzenie badań naukowych i ocenę 
ich wyników na podstawie tzw. odniesienia przedmiotowego, tj. weryfikację tych 
wyników poprzez doświadczenie, a od połowy XIX w. także przez specjalnie za-
projektowany eksperyment. Nauka uprawiana wewnątrz danej szkoły opiera się 
więc na faktach przez tę szkołę w pewien określony sposób ustanawianych – to, 
co w jednej szkole może być za fakt naukowy uważane, w innej nie uzyskuje takiej 
dystynkcji, ponieważ wykracza poza granice świata uznawanego w tej szkole za ist-
niejący w sposób naturalny i poddającego się badaniom naukowym. Zgodnie z tym 
punktem widzenia metodologii historii nauki szkoły naukowe i  ich zwolennicy 
eksplorują przyrodę nie bezpośrednio, lecz za pośrednictwem pewnego wspólnego 

36 Por. S. Amsterdamski, op. cit., s. 23–41.
37 Akceptacja ta ulega zmianie w czasie, co powoduje, że w historii nauk przyrodniczych 

spotykamy się z sekwencją ideałów nauki występujących kolejno po sobie. Por. B. Płonka-Syro-
ka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 141–143.

38 S. Amsterdamski, op. cit., s. 32–34.
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stylu myślowego, odróżniającego je od innych szkół, zarówno wcześniejszych i póź-
niejszych, jak również współczesnych, ale opartych na odmiennych założeniach 
teoretycznych, metodologicznych i światopoglądowych39 . 

W  standardzie antropologii wiedzy badanie elementów kulturowych uzna-
wane jest za podstawowe dla analizy historycznych procesów wiedzotwórczych. 
Przyjmuje się, że przyroda jest eksplorowana przez badaczy za pośrednictwem 
ukształtowanych w  wyniku społecznie zakorzenionych procesów wiedzotwór-
czych złożonych struktur poznawczych ukierunkowujących doświadczenie40 . 
W strukturach tych trwałą rolę pełnią imputacje kulturowe, których nie da się 
usunąć41, nieuświadamiane przez badaczy jako takie, ponieważ są przez nich 
przyjmowane jako składowe poznawanego świata, a nie języka jego naukowego 
opisu42, albo uświadamiane w  sposób uznawany przez metodologów nauki za 
niedostateczny – to jest są postrzegane w taki sposób wyłącznie wtedy, gdy dany 
pogląd naukowy jeszcze się dostatecznie nie ustabilizował i nie uzyskał wielu do-
świadczalnych potwierdzeń. Z chwilą ich uzyskania, w świadomości większości 
członków społeczności naukowej dobrze potwierdzone naukowo poglądy ulegają 
naturalizacji, są uznawane za fakty naukowe i utrzymują ten status tak długo, 
jak to jest możliwe, to znaczy dopóki nie zostaną obalone. Proces ten T. S. Kuhn 
określił jako „rozwiązywanie łamigłówek wewnątrz paradygmatu”, rozumiejąc 
przez to koncentrowanie się uczonych na badaniach zjawisk i procesów już przez 
nich dostrzeganych (wydobywanych z tła), prowadzonych za pomocą metod pod-
legających wzrastającej standaryzacji. Ponieważ jednak nigdy nie udaje się dopro-
wadzić badań prowadzonych w wyznaczonym przez dany paradygmat poznawczy 
polu do postaci ostatecznie sformalizowanej (taką możliwość zakładali w XIX w. 
i pierwszych dekadach XX pozytywiści, została jednak poddana krytycznej ocenie 
przez Kurta Gödla, który początkowo zamierzał ją w sposób matematyczny udo-
wodnić43) wytworzony wewnątrz paradygmatu dotychczasowy obraz świata ulega 
denaturalizacji, stopniowej lub nagłej, jak to się stało np. w medycynie ostatniego 
ćwierćwiecza XIX w. wraz ze sprecyzowaniem i upowszechnieniem się standardu 
mikrobiologii, co doprowadziło do uznania dotychczasowych przekonań dotyczą-
cych przyczyn większości chorób za nieoparte na faktach albo w fizyce tego same-
go okresu i w pierwszych latach XX w. wraz z upowszechnieniem się szczególnej, 
a potem ogólnej teorii względności Alberta Einsteina44, kiedy obraz świata oparty 

39 Por. B. Płonka-Syroka, Teorie, doktryny i szkoły medyczne…, s. 65–76. 
40 Z tego rodzaju interpretacją spotykamy się w przedstawionej w Rozdziale II części I ni-

niejszej książki koncepcji nauki Pierre’a Duhema. Por. też: K. Ajdukiewicz, Język i poznanie, 
t. 1–2, Warszawa 1960 i 1965; S. Amsterdamski, Między metafizyką a doświadczeniem, War-
szawa 1973.

41 Możliwość taką zakładali pozytywiści, por. J.  Skarbek, Pozytywistyczna teoria wiedzy, 
Warszawa 1995.

42 Por. Rozdział II części I niniejszej pracy. 
43 Por. B. Płonka-Syroka, Społeczno-kulturowy model nauki i nowe metody jego analizy, 

„Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4, s. 509–524.
44 Por. B. Płonka-Syroka (red.), Nauka i społeczeństwo w stulecie szczególnej teorii względ-

ności Alberta Einsteina (1905–2005). Antropologia Wiedzy, t. 2, Warszawa 2006.
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na regułach fizyki newtonowskiej okazał się w podobnym stopniu historyczną 
konstrukcją, co fizyka Arystotelesa, którą wcześniej usunął z uniwersytetów jako 
koncepcję uznawaną za opisującą ów świat w sposób realistyczny. 

Dwudziestowieczne europejskie przyrodoznawstwo wydaje się godzić z histo-
rycznym i relatywistycznym charakterem ludzkiego poznania, przynajmniej na 
poziomie uniwersytetów. Implikacje tego procesu są wielorakie, można je jednak 
ująć w jeden system, którego istotą jest założenie o możliwości zmiany w sys-
temie ludzkiej wiedzy, a dalej idąc – o jej historycznej nieuchronności. Nie jest 
to przekonanie oparte na jakiejkolwiek postaci determinizmu filozoficznego, ale 
wyprowadzane z dotychczasowej praktyki nauki, w której jedne poglądy były za-
stępowane przez inne, jedne teorie były wypierane przez następujące po nich, 
fakty akceptowane niegdyś jako niesporne poznawczo oceniane bywały później 
jako oparte na niedostatecznych przesłankach i  usuwane ze struktury wiedzy 
uznawanej za naukową w standardzie akceptowanym przez uniwersytety45. Przy-
woływany tutaj model nauki nie powinien być identyfikowany z modelem oświe-
ceniowym lub pozytywistycznym, w których występuje kategoria obiektywnego 
postępu wiedzy. W ujęciu relatywizmu historycznego i kulturowego jest to kate-
goria nieznajdująca zastosowania jako realistyczna. Nie zawsze bowiem teoria 
wypierająca obowiązującą wcześniej i zastępująca ją na mocy wyboru dokonanego 
przez uczonych w roli koncepcji normatywnej jest teorią obiektywnie doskonal-
szą, zarówno z  punktu widzenia możliwości uzyskania empirycznego potwier-
dzenia jej odniesienia przedmiotowego (historia nauki niesie wiele przykładów 
podobnej praktyki), jak i  obiektywnej efektywności jej możliwych zastosowań. 
Przesłanki wyboru teorii przez uczonych nie mają bowiem charakteru jedynie 
przesłanek wewnątrznaukowych, lecz są wyrazem czynników wykraczających po-
za obszar nauki jako takiej, pozostających natomiast pod wpływem szeroko poj-
mowanej kultury. Jedne teorie są bowiem zastępowane przez inne, ponieważ taka 
jest decyzja uczonych, która nie następuje w abstrakcyjnej przestrzeni wolnej od 
pozanaukowych ingerencji i dotykających realnie istniejących ludzi, uwarunko-
wań historycznych i  społecznych. Następstwo teorii naukowych, postrzegane 
jako konsekwencja wyborów dokonywanych przez ludzi, uwzględnia w związku 
z tym czynniki kulturowe, które mogą wywierać wpływ na te wybory i decyzje. 
Wybory te składają się w pewien wzorzec strategii poznawczej o charakterze zbio-
rowym, w wyniku wprowadzenia której w praktyce jedne teorie zyskują pozytyw-
ną recepcję w społeczności naukowej i mogą z czasem zostać uznane za teorie 
normatywne nie tylko na podstawie wewnątrznaukowych przesłanek. Może to 
stać się także dlatego, iż owe teorie jawią się uczonym jako atrakcyjne także z in-
nych względów, np. dlatego, że stanowią odpowiedź na problemy uznawane przez 
nich za szczególnie istotne, albo ponieważ pozwalają zachować status pewnych 
wzorców kulturowych lub wartości, uznawany przez nich za godny zachowania. 
Sygnalizowane tu procesy wystąpiły z  całą otwartością np. w okresie tzw. nie-

45 Szerzej na temat historycznych aspektów procesów wiedzotwórczych por. B. Płonka-Sy-
roka (red.), Wzorce postrzegania rzeczywistości w nauce i społeczeństwie. Antropologia wiedzy, 
t. 3, Warszawa 2008. 
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mieckiej nauki romantycznej, której standard był budowany w świadomej opozy-
cji wobec modelu nauk przyrodniczych ukształtowanego w dobie Oświecenia46 . 

Przedstawiciele współczesnego akademickiego przyrodoznawstwa są w pełni 
świadomi konwencjonalnego charakteru ludzkiej wiedzy, co skłania ich do stałej 
troski o zachowanie poprawności reguł metodologicznych tworzących podstawy 
standardu wiedzy naukowej. Wyrazista świadomość istnienia tych reguł pozwala 
odróżnić koncepcje, które mogą uzyskać status teorii naukowych od tych, którym 
takiego statusu współczesna społeczność akademicka nie przyzna, ponieważ są 
sprzeczne ze standardem metodologii określającej granice badań naukowych47 . 
Wiedza o  tym, że każdy standard akademicki przyrodoznawstwa jest standar-
dem potencjalnie zmiennym, a więc historycznym, musi prowadzić do pytania 
o zasadność metodologiczną jego utrzymywania, która musi być przez uczonych 
nieustannie uzasadniania za pomocą procedur uznawanych przez nich za reali-
styczne48 .

Przyjmując, że ludzkie poznawanie natury nie odbywa się za pośrednictwem 
„odkrywania” przez badaczy „czystych faktów naukowych” i budowania na tej 
podstawie teorii uznawanych później za naukowe, ale przebiega inaczej – poprzez 
formułowanie hipotez umożliwiających określenie tego, co możemy spostrzec 
zgodnie z  dotychczasowym zasobem posiadanej przez nas wiedzy i  wydobycie 
w  tak ustanowionym polu obserwacji tego, co zgodnie z akceptowanymi przez 
nas regułami epistemologicznymi może zostać uznane za fakt naukowy – opo-
wiadam się za konstruktywistycznym modelem nauki. Zespoły niesprzecznych 
ze sobą hipotez formułowanych przez pojedynczych uczonych we wzajemnie 
zrozumiałym dla nich języku umożliwiają skonstruowanie pewnej wizji świata 
(universum) na podstawie dostarczonych wcześniej tymże badaczom przez kul-
turę elementów. Dopiero dysponując takim obrazem, uczeni mogą stawiać pyta-
nia dotyczące natury, ponieważ posiadają jakieś kryteria umożliwiające uznanie 
niektórych odpowiedzi na te pytania za deskrybujące fakty, natomiast innych 
odpowiedzi za kontrfaktyczne. Proces naturalizacji kulturowo ukształtowanego 
universum przebiega w ten sposób, iż wielokrotne powtarzanie doświadczeń we-
dług pewnych reguł prowadzi uczonych do tych samych rezultatów, co umożliwia 
projektowanie i wykonywanie następnych doświadczeń, będących rozwinięciem 
doświadczeń wcześniejszych w pewnym wyraźnie określonym kierunku. Uczeni 
pracujący w obrębie danego universum nabierają z czasem pewności, iż reguły, 
które uznają, nie są ludzkimi kulturowymi konstruktami, lecz można im przypi-
sać status cech obecnych w samym świecie. Nabierają przekonania, że obcują ze 
światem jako takim, a nie z jego historycznie ukształtowaną przez społeczność 
badawczą konstrukcją, będącą wyrazem jej ugruntowanych przekonań. W proce-

46 Szerzej opisałam ten proces w przytaczanych już książkach z 1999 r. (Medycyna niemiec-
ka nurtu niematerialistycznego…) i 2007 r. (Niemiecka medycyna romantyczna). 

47 Por. B. Płonka-Syroka (red.), My i wy. Spory o charakter racjonalności nauki. Antropolo-
gia wiedzy, t. 4, Warszawa 2010.

48 Por. B.  Płonka-Syroka, A.  Kaźmierczak (red.), Nauka w  kontekście wzorców kultury. 
Antropologia wiedzy, t. 5, Warszawa 2011.
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sie naturalizacji universów rola imputacji kulturowych jest niewidoczna dla bada-
czy, którzy w tym procesie uczestniczą, a także dla ich uczniów i następców, po-
dzielających pewną wizję świata i żyjących w jego znaturalizowanej według pew-
nego systemu reguł perspektywie. Otaczająca rzeczywistość przyrodnicza jawi im 
się jako obiektywna i doświadczana empirycznie, ponieważ reguły umożliwiające 
dostęp do niej (ustanowione wcześniej przez kulturę) są przez nich postrzegane 
jako występujące w naturze, jako jej prawa, różnego rodzaju pewniki, twierdzenia 
przyjmowane bez dowodu jako oczywiste itp. Rola imputacji kulturowych w two-
rzeniu systemu wiedzy ukazuje się za to wyraziście w czasach nasilających się 
konfliktów wynikających z erozji systemu wiedzy albo erozji systemu społeczne-
go, na którym ów system wiedzy został ufundowany49. Ulegają wówczas nasileniu 
spory między szkołami naukowymi, a ostrość sporów i niewspółmierność wizji 
świata i modeli nauki do owej wizji dostosowanych prowadzi do denaturalizacji 
naukowego obrazu rzeczywistości. Istotą sporów staje się status uznawanych do-
tąd za niepodważalne reguł, status uznawanych za obiektywne praw itp. Pojawia-
ją się próby nowej interpretacji znanego zasobu wiedzy dotyczącej rzeczywistości, 
a także eliminacji z zakresu poznania naukowego tych elementów tego zasobu, 
których statusu nie da się uzasadnić za pomocą uznawanej za naukową metodo-
logii albo też których utrzymywanie straciło rację bytu ze względów społecznych 
(nikt nie jest już zainteresowany podtrzymywaniem danego poglądu jako faktu 
naukowego). W rezultacie pojawiają się programy interpretacji natury nawiązują-
ce do wzajemnie się wykluczających systemów reguł, co wymaga podejmowania 
przez uczonych świadomych decyzji, które z  tych reguł i  systemów akceptują 
i na jakich przesłankach opiera się ich wybór. Ponieważ proces ten ma charakter 
wolicjonalny (aby dokonać wyboru teorii albo hipotezy uczony musi chcieć tego 
dokonać i wdrożyć proces myślowy prowadzący go do uzasadnień dokonywanego 
wyboru), nauka odsłania w takich momentach uczonym swoje kulturowe oblicze 
– zarówno bowiem filozofia (tu głównie epistemologia), jak i metodologia badań 
naukowych są wytworzone przez ludzi, a  więc zapośredniczone przez kulturę, 
a nie zdeterminowane przez przyrodę. To na ile przyroda odsłoni badaczom swoje 
oblicze, zależy od tego, w jaki sposób będziemy zdolni stworzyć sytuację proble-
mową nauki oraz reguły poznania naukowego. Jeżeli pytania stawiane naturze 
przez uczonych pracujących w odmiennych konwencjach poznawczych (stylach 
myślowych) są różne, różne są także na nie odpowiedzi. Rozwijające się według 
sprzecznych z sobą reguł systemy wiedzy tworzą odmienne obrazy świata (uni-
wersa), przez swoich zwolenników uznawane za naturalne. Uczeni mając świa-
domość istniejących różnic, stale dążą do naturalizacji naukowego obrazu świata, 
mimo że w XX w. już dobrze zdają sobie sprawę z tego, iż ich własny model nauki 
nie jest ostateczny, obiektywny i prawdziwy, i że obraz świata, w który ów model 
nauki jest wpisany, nie jest ani obrazem jedynym, ani jedynie możliwym. 

W tym właśnie standardzie metodologicznym mieści się współczesna medy-

49 Można tu podać jako przykład zmianę podstaw teoretycznych europejskiego przyrodo-
znawstwa, inspirowanych koncepcją umowy społecznej o filozoficznym przecież rodowodzie. 
Por. A. Chmielewski, op. cit.
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cyna kliniczna – określana jako oparta na faktach (Evidence Based Medicine)50 . 
Każdy z nich, by mógł zostać za taki uznany, musiał wcześniej przejść wiele spe-
cjalistycznych procedur eksperymentalnych potwierdzających pewną naukową 
hipotezę. Brak pozytywnych wyników tego rodzaju doświadczeń nie oznacza, iż 
zawarta w tej hipotezie intuicja poznawcza jest całkowicie błędna, tym bardziej, 
gdy uda się potwierdzić jej pewne elementy. Dopóki jednak nie uda się uzyskać 
narzucanego przez wymogi metodologii współczesnych badań klinicznych po-
twierdzenia, hipoteza ta nie uzyska wśród specjalistów statusu opartej na faktach. 
Również współczesna farmacja opiera się na tym samym standardzie metodolo-
gicznym, denaturalizującym naukowy obraz przyrody i zakładającym decydujący 
udział badaczy, wyposażonych w odpowiednią wiedzę oraz przydatne do danej 
procedury eksperymentalnej rodzaje sprzętu, w ustanawianiu standardu uznawa-
nego za akademicki. 

Na tych właśnie przesłankach oparł swoją koncepcję metodologii historii na-
uki dwudziestowieczny polski mikrobiolog, Ludwik Fleck, wychodząc z  obser-
wacji naukowej praktyki współczesnego mu przyrodoznawstwa. Sformułowaną 
przez niego koncepcję stylów myślowych, cechujących świadomość konkretnych 
ludzi, zakorzenionych w otaczającej ich historii, uważam za szczególnie przydat-
ną do prowadzenia badań nad historią medycyny, w tym przypadku – nad kultu-
rową historią antykoncepcji.

Sprecyzowanie przedmiotu badań 
– różne możliwości  
antropologicznych interpretacji płci

W badaniach nad kulturową historią antykoncepcji jest także konieczne sprecy-
zowanie ich przedmiotu poprzez odwołanie się do jednego z  kierunków teore-
tycznej refleksji nad płcią, obecnych we współczesnym piśmiennictwie antropo-
logicznym. „O naukowych próbach uzasadniania «różnicy płci» można mówić co 
najmniej od końca XVIII w. – pisze Monika Baer w swoim studium poświęconym 
męskości51 –  kiedy to w  kontekście szerszych procesów historycznych, zmian 
epistemologicznych i  społeczno-politycznych rzesze badaczy (oraz nielicznych 
badaczek) zaczęły kłaść nacisk na wieloaspektową odmienność osobników płci 
żeńskiej i męskiej, a w związku z tym na psychologiczną i społeczną odmienność 

50 Por. H. R. Wulf, P. C. Gøtzsche, Racjonalna diagnoza i leczenie. Wprowadzenie do me-
dycyny wiarygodnej czyli Evidence-Based Medicine, tłum. Z. Szawarski, red. naukowa R. Ni-
żankowski, Łódź 2005. Por. też: B. Płonka-Syroka, Medycyna kliniczna i alternatywna – próba 
charakterystyki porównawczej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii 
medycyny i farmacji XIX i XX wieku…, s. 23–42.

51 Por. M.  Baer, „Męskość” w  ujęciu antropologicznym,  [w:] B.  Płonka-Syroka (red.),  
Stereotypy i wzorce męskości w różnych kulturach świata. Kultura i emocje, t. 2, Warszawa 
2008, s. 3.
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kobiet i mężczyzn. W XX w. wykrystalizowały się główne nurty badań nad płcią, 
obejmujące wiedzę kliniczną uzyskaną w ramach praktyki terapeutycznej, opartą 
na myśli Zygmunta Freuda i  jego kontynuatorów; wiedzę rozwijaną w ramach 
psychologii społecznej, odwołującą się przede wszystkim do teorii «roli związanej 
z płcią» (sex role); wiedzę antropologiczną, historyczną i socjologiczną, która poja-
wiła się w zorientowanych konstruktywistycznie naukach społecznych; oraz wie-
dzę skonstruowaną w ramach ruchów politycznych”. Jak więc widzimy, dodając 
do wymienionych przez autorkę nurtów teorię queer52, nie ma we współczesnej 
antropologii jednego dominującego standardu, którego praktyka interpretacyjna 
byłaby zdolna skutecznie ograniczyć, a z czasem doprowadzić do wyparcia z obie-
gu naukowego, wpływy pozostałych. W niniejszym studium zmuszona więc je-
stem do dokonania wyboru tradycji interpretacyjnej dotyczącej problematyki płci, 
w której będę prowadzić dalsze wywody. Z istniejącego zakresu praktyk interpre-
tacyjnych wybieram konstruktywizm historyczny. W  tym sposobie opisywania 
relacji między płciami i ogólnie w praktyce definiowania męskości i kobiecości 
jako takich nie znajdują zastosowania interpretacje, które miałyby czerpać swoje 
uzasadnienie „z natury”, tj. z rzekomo naturalnego zestawu praw i obowiązków 
związanych z przynależnością człowieka do określonej płci biologicznej. Istnienie 
płci biologicznej jako takiej nie jest jednak w tym ujęciu podważane, traktuje się 
je jako dane, podlegające za to w różnych epokach, kulturach oraz warstwach spo-
łecznych różnym rodzajom interpretacji. Pełnione przez kobiety oraz mężczyzn 
role płciowe traktowane są w tym ujęciu jako zapośredniczone przez kulturę, która 
ustanawia dla kobiet i dla mężczyzn pewien zakres społecznie usankcjonowanych 
obowiązków (przedstawiając je dziewczętom i chłopcom w procesie wychowania 
jako naturalne dla ich płci, będące więc elementem natury, nie kultury). Problem 
antykoncepcji i jej historii zostanie w związku z tym ujęty w niniejszej pracy przy 
odwołaniu się do następujących stwierdzeń, które określą jego zakres:
1. Różnica płciowa występująca w obrębie ludzkiego gatunku niesie ze sobą okreś- 

lone konsekwencje w zakresie sposobu wypełniania przez reprezentantów każ-
dej z płci, wynikających z przesłanek biologicznych, funkcji rozrodczych.

2. O ile konsekwencją aktywności seksualnej uprawianej przez parę o orientacji 
heteroseksualnej jest w sprzyjających warunkach zaistnienie ciąży, o tyle kon-
sekwencja ta dotyka wyłącznie przedstawicieli jednej z płci, tj. kobiety. 

3. Niezależnie więc od występujących we współczesnej antropologii kulturowej 
różnorodności możliwych interpretacji różnicy płciowej, w  niniejszej pracy, 
wpisującej się w standard badań kulturowych w historiografii medycyny, bio-
logiczne definiowanie kobiecości zostanie utrzymane – ze względu na przed-
miot badań, jakim jest ciąża oraz analiza historycznie występujących praktyk, 
mających na celu kontrolowanie potencjalnych zdolności rozrodczych kobiety 
związanych z prowadzeniem przez nią aktywności seksualnej. 
Podstawowym pytaniem badawczym, na które postaram się udzielić odpowie-

dzi będzie to, w jaki sposób czynniki społeczno-kulturowe (w tym europejski sys-

52 Por. E. Kruk, Teoria queer. Zawiłości współczesnej debaty, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku…, s. 43–62.
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tem prawny) regulowały miejsce kobiety aktywnej seksualnie w społeczeństwie 
i jakie konsekwencje z tego wynikały dla rozwoju (braku rozwoju) wiedzy nauko-
wej dotyczącej możliwości kontroli urodzeń. Nie będę więc opisywała historii 
antykoncepcji jako takiej, ale warunki społeczno-kulturowe, które przez wiele 
wieków hamowały, a następnie inspirowały podjęcie przez europejską medycynę 
kliniczną badań z tego zakresu53 . 

Przyjęty w niniejszej pracy standard interpretacyjny jest spotykany także w in-
nych opracowaniach historycznych dotyczących kulturowych aspektów różnicy 
płciowej, w tym np. w związanej z Instytutem Historii Uniwersytetu Warszaw-
skiego i cieszącej się uznaniem historyków kultury i obyczajów serii Kobieta i…, 
wydawanej pod redakcją Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca54, w pracy Mę-
skość w kulturze współczesnej pod redakcją Andrzeja Radomskiego i Bogumiły 
Truchlińskiej55 związanych z  Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w  Lu-
blinie, w publikacjach autorów związanych z Instytutem Historii Uniwersytetu 
Adama Mickiewicza w Poznaniu – Adama Krawca Seksualność w średniowiecz-
nej Polsce56, Marii Solarskiej i Macieja Bugajewskiego Współczesna francuska hi-
storia kobiet57 oraz drugiej, samodzielnej pracy Marii Solarskiej S/przeciw–histo-
ria58. Te dwie ostatnie publikacje mają charakter analizy zachodnioeuropejskiej, 
głównie francuskiej, praktyki historiograficznej poświęconej problemom różnicy 
płci, a szczególnie pozycji kobiety w społeczeństwie. Historyczki francuskie (bo 
głównie one zajmowały się w dyskursie akademickim tą tematyką) nie przeszły 
na stronę feminizmu, zarówno jako ideologii, jak i  metodologii badań nauko-
wych. Ich badania nad historią kobiet są utrzymane w tym samym standardzie 
interpretacyjnym, co badania poświęcone innym problemom szczegółowym kul-
tury europejskiej. Przedmiot tych badań został wyodrębniony z tła ze względu na 
wyrazistą samoświadomość kobiet jako podmiotów swojej własnej historii, wy-

53 Jest to istotne zastrzeżenie, ponieważ wiedza dotycząca potencjalnych możliwości za-
pobiegania ciąży za pomocą różnych, na ogół nieskutecznych, środków znana była kobietom 
od czasów starożytnych. Jest także istotnym elementem medycyny ludowej. Temat ten nie był 
jednak przedmiotem badań medycyny akademickiej. 

54 W serii ukazały się następujące opracowania: t. 1 – Kobieta i społeczeństwo na ziemiach 
polskich w XIX wieku. Zbiór studiów, Warszawa 1990; t. 2 – Kobieta i edukacja na ziemiach 
polskich w  XIX i  XX  wieku. Zbiór studiów, Warszawa 1992; t.  3  –  Kobieta i  świat polityki . 
Cz. 1, Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku. Zbiór studiów, Warszawa 
1994; Cz. 2, W niepodległej Polsce, 1918–1939 . Zbiór studiów, Warszawa 1996; t. 4 – Kobie-
ta i kultura. Kobiety wśród twórców kultury intelektualnej i  artystycznej w dobie rozbiorów 
i w niepodległym państwie polskim. Zbiór studiów, Warszawa 1996; t. 5 – Kobieta i kultura 
życia codziennego. Wiek XIX i XX. Zbiór studiów, Warszawa 1997; t. 6 – Kobieta i praca. Wiek 
XIX i XX. Zbiór studiów, Warszawa 2000; t. 7 – Kobieta i kultura czasu wolnego. Zbiór studiów, 
Warszawa 2001; t. 8 – Kobieta i małżeństwo. Zbiór studiów, Warszawa 2004; t. 9 – Kobieta 
i rewolucja obyczajowa. Zbiór studiów, Warszawa 2006. 

55 A. Radomski, B. Truchlińska (red.), Męskość w kulturze współczesnej, Lublin 2008.
56 A. Krawiec, Seksualność w średniowiecznej Polsce, Poznań 2000.
57 M. Solarska, M. Bugajewski, Współczesna francuska historia kobiet. Dokonania – per-

spektywy – krytyka, Bydgoszcz 2010. 
58 M. Solarska, S/przeciw – historia. Wymiar krytyczny historii kobiet, Bydgoszcz 2011.
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stępującą w badanych przez historyków źródłach59. Przykładem podobnego ujęcia 
problematyki różnicy płciowej może być także praca Claire M. Renzetii i Daniela 
J. Currana zatytułowana Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo60. We wszystkich 
przytaczanych tutaj publikacjach interpretacje nierówności społecznych wystę-
pujących w kulturze europejskiej w kontekście różnicy płciowej odwołują się do 
przesłanek społecznych i kulturowych, wynikających z systemów reguł odmien-
nych dla przedstawicieli każdej z płci, ustanowionych przez osoby (grupy osób) 
mające wpływ na te reguły. Pojęcie kobiecości ulega w tym ujęciu denaturalizacji, 
uznaje się, że nie ma trwałych i niezmiennych, niezależnych od epoki, kultu-
ry oraz warstwy społecznej reguł określających w sposób normatywny zarówno 
kobiece zachowania, jak i  sposób doświadczania oraz przeżywania otaczające-
go świata. Kobiecość jest tu definiowana jako skonstruowana kulturowo, przy 
uwzględnieniu biologicznych determinant określających kobiece ciało (w  tym 
sposób przejawiania się jego seksualności, mogący potencjalnie doprowadzić do 
ciąży). To w jaki sposób owe biologiczne determinanty bywają regulowane, ma 
w prezentowanym tu ujęciu charakter ukonstytuowany społecznie. 

Przedstawione powyżej podejście do problemów wynikających ze zróżnicowa-
nia płci stało się także podstawą analiz dotyczących różnych aspektów przeżywa-
nia emocji, w tym emocji miłości, których wyniki zostały przedstawione w publi-
kowanych w latach 2007–2012 pod moją redakcją seriach wydawniczych: Kultura 
i emocje61, Antropologia miłości62 i Antropologia emocji63. W dwóch pierwszych 
z tych serii różnica płciowa stała się osią ich konstrukcji, konstytuując pytania 

59 Szerzej na temat uzasadnień odrzucenia feministycznej perspektywy poznawczej przez 
twórczynie francuskiej szkoły badań nad kobietami zakorzenionej w praktyce uniwersyteckiej 
szkoły Annales pisze w przytoczonych wyżej pracach Maria Solarska .

60 C. M. Renzetii, D. J. Curran, Kobiety, mężczyźni i społeczeństwo, tłum. A. Gromkow-
ska-Melosik, red. Z. Melosik, Warszawa 2005.

61 B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Oczekiwania kobiet i wobec ko-
biet. Stereotypy i wzorce kobiecości w kulturze europejskiej i amerykańskiej. Kultura i emocje, 
t. 1, Warszawa 2007; B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości w różnych kultu-
rach świata. Kultura i emocje, t. 2, Warszawa 2008.

62 B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety. Społeczno-kul-
turowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia miłości, t. 1, Wrocław 2008; B. Płonka- 
-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania 
emocji. Antropologia miłości, t. 2, Wrocław 2008; B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość ro-
mantyczna jako figura wyobraźni. Antropologia miłości, t. 3, Wrocław 2009; B. Płonka-Syroka, 
K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona. Antropologia miłości, t. 4, Wrocław 
2010; B. Płonka-Syroka, A. Syroka, A. Szlagowska, K. Marchel (red.), Miłość idealna – miłość 
dziecka. Antropologia miłości, t. 5 (w druku). 

63 B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Cisza i milczenie. Społeczno-kulturowe mechaniz-
my kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 1, Wrocław 2010; B. Płonka-Syroka, K. Marchel 
(red.), Wykluczanie. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, 
t. 2, Wrocław 2010; B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska (red.), Tęsknota. Społeczno-kulturowe 
mechanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 3, Wrocław 2010; B. Płonka-Syroka, 
M. Szymczak (red.), Groza. Społeczno-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia 
emocji, t. 4, Wrocław 2010; B. Płonka-Syroka, M. Szymczak (red.), Słabość i siła. Społeczno- 
-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 5, Wrocław 2010. 
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badawcze dotyczące kulturowych aspektów przejawiania się kobiecości i męsko-
ści. Natomiast w trzeciej wystąpiła w trakcie analizy źródeł, odsłaniając związane 
z płcią wzorce emocjonalności konstytuowane społecznie, zarówno przez system 
społecznych oczekiwań, przejawiających się np. w  modelu edukacji (do XX  w. 
odmiennym dla przedstawicieli obu płci), jak i na wielu innych płaszczyznach 
życia zbiorowego. Indywidualna ludzka emocjonalność była wpisywana w narzu-
cane jej scenariusze, konstruowane osobno dla kobiet i dla mężczyzn, scenariu-
sze niewspółmierne, nierzadko w bardzo wąskim zakresie stykające się ze sobą, 
co prowadziło do alienacji przedstawicieli obu płci, niezdolnych do wzajemnej 
empatii i zrozumienia swych intencji. W dalszej części niniejszego studium zo-
staną zaprezentowane wyniki badań nad tymi z ukonstytuowanych przez kulturę 
wzorców przeżywania emocji miłości, które miały swe implikacje w postaci norm 
prawnych i społecznych, odnoszących się do zagadnień kobiecej potencjalnej płod-
ności i usiłujące uregulować jej przejawy zgodnie z interesem grup dominujących. 
Świadomie używam tutaj liczby mnogiej, nie wprowadzając ponadto dystynkcji 
dotyczącej zgodności wspomnianych regulacji wyłącznie z interesem mężczyzn. 
Kobiety z uprzywilejowanych grup społecznych uczestniczyły bowiem w zyskach 
ze swego pochodzenia także w dziedzinie swojej seksualności. Przeznaczone dla 
nich regulacje społeczne przyznawały im wprawdzie mniejszy zakres uprawnień 
aniżeli należącym do tej samej warstwy społecznej mężczyznom, jednakże ich 
sytuacja prawna, ekonomiczna i  obyczajowa różniła się radykalnie od sytuacji 
kobiet należących do warstw niższych, zarówno w związku z pochodzeniem, jak 
i w następstwie niewoli czy spowodowanej różnymi względami pauperyzacji. Za 
główną dystynkcję tej różnicy możemy uznać to, że kobiety z warstw uprzywile-
jowanych były nadzorowane i chronione, większość z nich miała ustabilizowaną 
sytuację materialną oraz okazję do podejmowania różnych rodzajów aktywności 
sprawiających im osobistą satysfakcję. Ten nadzór i ochrona rozciągały się także 
na wszystkie kwestie związane z konsekwencjami kobiecej seksualności. Kobie-
tom z warstw nieuprzywilejowanych życie stawiało natomiast trudne wymagania 
związane ze zdobyciem środków utrzymania. Pozbawione były stabilizacji mate-
rialnej, a także ochrony zarówno ze strony bliższej, jak i dalszej rodziny, w tym 
otaczających je mężczyzn. Nie wdając się w tym miejscu w bardziej precyzyjne 
analizy tego zagadnienia, ponieważ zostanie to przeprowadzone w dalszej części 
pracy, mogę stwierdzić na podstawie obszernych badań źródłowych, że nie udało 
mi się odnaleźć jednej wspólnej kobiecej perspektywy, ukształtowanej w wyniku 
wspólnoty doświadczeń, wynikającej z  wielowiekowego męskiego ucisku. Losy 
kobiet z  różnych warstw społecznych i potencjalne możliwości osiągania przez 
nie będących przedmiotem ich aspiracji celów życiowych różniły się bowiem mię-
dzy przedstawicielkami różnych warstw o wiele bardziej aniżeli losy i możliwości 
życiowe kobiet i mężczyzn należących do tej samej warstwy. W dodatku kobiety 
z warstwy wyższej czynnie uczestniczyły w różnych formach eksploatacji kobiet 
należących do warstw upośledzonych, które to formy umożliwiały im w praktyce 
zachowywanie określonego stylu życia, w  tym także niektórych jego aspektów 
związanych z prokreacją. Tolerancja kobiet z warstw wyższych dla wolności sek-
sualnej mężczyzn, realizowanej z kobietami wywodzącymi się z niższych warstw 
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społecznych (prostytutek, różnych kategorii utrzymanek, pańszczyźnianych chło-
pek i niewolnic), wiązała się z oddaleniem ryzyka związanego z zaistnieniem ko-
lejnej ciąży, która niemal do końca XIX w. wiązała się z zagrożeniem życia kobiety 
(jeszcze w XIX w. śmiertelność okołoporodowa kobiet sięgała w Europie 30%). 
Podobnie udziału innych kobiet, wywodzących się z warstw niższych, aż do po-
czątku I wojny światowej wymagały także inne praktyczne aspekty życia kobiety 
należącej do warstwy uprzywilejowanej – opieka nad niemowlęciem oraz jego kar-
mienie. Kobiety z warstwy uprzywilejowanej aż do początków XX w. nie zajmo-
wały się opieką nad niemowlęciem osobiście. Funkcje te sprawowały mieszkające 
wspólnie z nimi w domu niańki. Nie karmiły także swych dzieci piersią, przeka-
zując tę funkcję mamkom. Nie prowadziły także domu w sensie gospodarczym, 
nie sprzątając, nie gotując i nie wykonując innych prac domowych, takich jak 
na przykład szycie, przekazując te funkcje służbie domowej lub profesjonalnym 
krawcowym czy modystkom. Macierzyństwo zgodnie z tu przedstawioną, kultu-
rowo ukształtowaną koncepcją stosunków społecznych, wiązało się dla kobiety 
z warstwy wyższej wyłącznie z okresem ciąży i połogu, w których mąż i rodzina 
zapewniali jej wszystkie dostępne w danej epoce formy praktycznej troski i opie-
ki, a po szczęśliwym narodzeniu dziecka otaczali ją miłością i szacunkiem. Uro-
dzenie w pierwszych latach małżeństwa kilkorga zdrowych dzieci uznawano za 
podstawowe powołanie kobiety, jej naturalny obowiązek wobec męża, jego i swo-
jej rodziny oraz społeczeństwa. Narodziny potomstwa, w tym przede wszystkim 
syna – dziedzica majątku i nazwiska – zapewniały bowiem społeczne przetrwanie 
warstwy, do której kobieta należy, zachowanie jej praw i przywilejów, a także obo-
wiązków. Zupełnie odmienne perspektywy wiązały się z wypełnianiem funkcji 
prokreacyjnych przez kobiety z warstw nieuprzywilejowanych. Ich wspólną cechą 
było znaczne pomnożenie dotychczasowych obowiązków kobiety, czemu często 
nie towarzyszyła ani prywatna, ani społeczna satysfakcja. 

Powyżej zasygnalizowane historyczne aspekty społeczno-kulturowego kon-
tekstu, otaczającego praktyczne aspekty potencjalnej prokreacji w kulturze eu-
ropejskiej, wywarły wpływ na przebieg procesów wiedzotwórczych z  zakresu 
kontroli urodzeń. Zostaną one omówione na podstawie badań opublikowanych 
w trzech przedstawionych wyżej seriach poświęconych antropologii emocji oraz 
w  dwóch innych seriach pod moją redakcją poświęconych historii medycyny 
i farmacji – Studia z Dziejów Kultury Medycznej64 i Studia Humanistyczne Wy-

64 W niniejszym opracowaniu wykorzystam następujące tomy serii Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej pod moją redakcją (nie zawsze odwołując się bezpośrednio, ze względu na obfitość 
zgromadzonego w każdym z tych tomów materiału faktograficznego) do poszczególnych artyku-
łów: t. 2: Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci, Wrocław 1999; t. 4: Choroba jako zja-
wisko społeczne i historyczne, Wrocław 2001; t. 5: Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk 
przyrodniczych XVIII–XX wieku, Wrocław 2002; t. 6: Życie codzienne w XIX wieku i jego wpływ 
na stan zdrowia ludności, Wrocław 2003 (współred. A. Syroka); t. 7: Proces modernizacji nauk 
przyrodniczych w historii i historiografii nauki, Wrocław 2003; t. 8: Przełom nowożytny w na-
uce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy, Wrocław 2004 (współred. A. Syroka); t. 9: 
Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kontekście działań państwa, 
Warszawa 2005; t. 10: Relacje lekarz–pacjent w perspektywie historycznej, społecznej i medycz-
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działu Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu. Kolejne edycje obu serii ukazują się już od kilku lat65 . 

Europejska medycyna kliniczna  
od połowy XVIII do połowy XX w.  
w kontekście państwowej polityki populacyjnej  
i jej uwarunkowań społecznych i kulturowych 

Konstruktywistyczne ujęcie procesów wiedzotwórczych w nauce opiera się na za-
łożeniu, iż postawienie każdej naukowej hipotezy jest wynikiem próby udzielenia 
odpowiedzi na pytanie, które przedstawicielom społeczności naukowej żyjącym 
w danym kontekście historycznym, społecznym i kulturowym, wydaje się warte 
postawienia, możliwe do zadania na podstawie stanu dotychczas posiadanej wie-
dzy oraz określane jako prowadzące do uzyskania odpowiedzi uznawanej za racjo-
nalną i mającą związek z odniesieniem przedmiotowym. Inaczej mówiąc, w każ-
dej epoce historycznej uczeni zajmujący się uprawianiem działalności wtedy defi-
niowanej jako naukowa66 kierują się pewnym interesem poznawczym, który ma 

nej, Warszawa 2005; t. 11: Leczyć, uzdrawiać, pomagać, Wrocław 2007 (współred. A. Syroka); 
t. 12, Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza, Wrocław 2012 
(współred. A. Syroka). We wszystkich tomach tej serii została zastosowana metoda badań kultu-
rowych, lokująca historię medycyny i  farmacji w szerszym kontekście zewnątrznaukowym, co 
umożliwia ukazanie społecznej genezy określonych koncepcji naukowych, imputacji kulturowych 
zawartych w ich strukturze oraz społeczno-kulturowych uwarunkowań recepcji teorii i doktryn 
medycznych w społeczności naukowej badanej epoki, jak i wśród laików.

65 W niniejszym studium wykorzystam następujące tomy serii Studia Humanistyczne Wy-
działu Farmaceutycznego Akademii Medycznej (od t.  6 Uniwersytetu Medycznego) we Wro-
cławiu pod moją redakcją (również nie zawsze odwołując się w  przypisach do konkretnych 
zawartych w nich artykułów): t. 1: Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym 
społecznym i historycznym, Wrocław 2008; t. 2: Człowiek, natura, kultura – studia z historii 
i antropologii medycyny i farmacji społecznej, Wrocław 2009; t. 3: Człowiek wobec choroby, 
Wrocław 2010; t. 4: Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX i XX wieku; t. 7: 
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji. Krytyczno-porównawcza analiza dyskursów (współ-
red. A. Szlagowska), Wrocław 2013 (w druku). Medycyna i farmacja przedstawiane są w tych 
tomach w kontekście historycznym, antropologicznym, filozoficznym i społecznym. 

66 Ten sposób definiowania może przy tym zupełnie odbiegać od naszych przekonań na 
temat zakresu oraz granic naukowości. Od XIII do połowy XVIII w. na europejskich uniwer-
sytetach istniały np. katedry astrologii i uprawianą w nich działalność uważano za naukową, 
przyznawano w  tym zakresie tytuły profesorskie, promowano doktoraty. W  2.  poł. XVIII  w. 
pogląd uczonych europejskich na racjonalność astrologii uległ jednak zasadniczej zmianie, co 
skutkowało likwidacją katedr astrologii na uniwersytetach. W XIX w. nikt należący do społecz-
ności akademickiej nie uznawał jej już za naukę. Opisując jednak historię nauk przyrodniczych 
w  Europie między XIII a  XVIII  w., powinniśmy zachować historyczny status astrologii jako 
nauki, której przyznawano wówczas pełne prawa uniwersyteckie.
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ich doprowadzić do rozwiązania kwestii teoretycznej lub praktycznej o istotnym 
znaczeniu, zarówno dla nich, jak i dla otaczającego ich społeczeństwa. Pytanie 
wyprzedza więc odpowiedź, a jego zadanie zarówno co do zakresu, jak i co do spo-
sobu, w jaki zostaje postawione, jest ukonstytuowane społecznie. Wyniki badań 
prowadzonych przez historyków epistemologii pokazują, że możliwości stawiania 
pytań uważanych za naukowe oraz oceny stopnia racjonalności uzyskiwanych 
na te pytania odpowiedzi różniły się zasadniczo w  historii ludzkich procesów 
poznawczych. Nie było w historii nauki jednego sposobu docierania przez ludzi 
do prawdy naukowej, było ich wiele i były one zależne od licznych czynników 
zewnątrznaukowych oddziałujących na procesy wiedzotwórcze67. Rozpoznanie 
pewnego obszaru przyrody jako rzeczywistości istniejącej, jej wydobycie z tła, nie 
było bowiem jednoznaczne z tym, że obszar ten mógł zostać tylko w jeden spo-
sób naukowo opisany. W historii nauk przyrodniczych pojawiały się różne teore-
tyczne aproksymacje, opierające się na odmiennych, niewspółmiernych ze sobą 
podstawach, co stwarzało i  nadal stwarza przesłanki potencjalnej zmienności 
standardu przyrodoznawstwa, zarówno w odniesieniu do sytuacji problemowej, 
na którą odpowiedzią są nowo tworzone teorie naukowe, jak i w odniesieniu do 
utrzymywania się niektórych z tych teorii w społeczności naukowej, która uznaje 
je za racjonalne. Jeżeli już nikt lub jedynie nieliczni i niemający szerokich możli-
wości oddziaływania epigoni nie są gotowi danej teorii naukowej podtrzymywać, 
to traci ona swój wcześniejszy status akademicki, zostaje zastępowana przez ko-
lejną, lepiej dostosowaną do aktualnego stanu wiedzy oraz/albo do oczekiwań 
społecznych stawianych nauce przez przedstawicieli grup społecznych aktualnie 
mających wpływ zarówno na jej strukturę organizacyjną (w tym tworzenie/likwi-
dację instytucji naukowych i zatrudnianie/zwalnianie uczonych, podejmujących 
badania nad problemami uznawanymi przez te grupy za istotne), jak i na meto-
dologię badań (która nie może pozostawać w sprzeczności z priorytetami akcep-
towanymi przez osoby zarządzające nauką, zajmujące swoje stanowiska w celu 
realizacji określonego modelu polityki naukowej państwa)68 . 

67 Por. przedstawiona w Rozdziale II części I niniejszej książki koncepcja konwencjonalizmu 
Pierre’a Duhema .

68 Przykładem tego rodzaju procesu jest rywalizacja niewspółmiernych standardów nauk 
przyrodniczych, opartych na sprzecznych ze sobą podstawach teoretycznych, która miała miej-
sce w latach 1789–1848 między nauką francuską a niemiecką. Oba modele zostały odgórnie 
zaprojektowane przez władze Francji oraz Prus (i pozostających pod ich wpływem mniejszych 
państw protestanckich Rzeszy Niemieckiej), dla ich realizacji zostały stworzone specjalne nowe 
instytucje, a te które już istniały zostały zreformowane i dostosowane do założeń państwowej 
polityki naukowej. Ponieważ sytuacja problemowa (tj. zestaw pytań możliwych do zadania oraz 
odpowiedzi na nie, możliwych do udzielenia zgodnie ze standardem wiedzy uznawanej w danej 
społeczności za wiedzę racjonalną) w obu tych modelach zasadniczo się różniły, stworzono dwa 
różne, niewspółmierne modele przyrodoznawstwa, odnoszące się do różniących się między sobą 
zespołów przekonań dotyczących rzeczywistości przyrodniczej (universów), będące odpowiedzią 
na zapotrzebowanie instytucji zewnątrznaukowych mających wpływ na strukturę organizacyjną 
i obsadę kadrową placówek uniwersyteckich i akademickich. Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka 
medycyna romantyczna… (część III, s. 161–377, tu: obszerne piśmiennictwo dotyczące tego 
problemu oraz moja oryginalna analiza źródeł) 
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Jedną z podstawowych zmiennych w historii filozofii, a także w historii epi-
stemologii są ludzkie przekonania dotyczące tego, kto jest podmiotem poznają-
cym i jaka jest jego relacja wobec świata, który zamierza poznawać. W dziedzinie 
nauki, łączącej w sobie elementy wiedzy o przyrodzie i wiedzy o człowieku, jaką 
jest medycyna, zmienna ta jest istotna dla praktycznego przebiegu procesów wie-
dzotwórczych w podwójny sposób: osoba konstruująca jakąś hipotezę dotyczącą 
genezy i istoty choroby, wydobywająca tę chorobę z tła jako samodzielną jednost-
kę nozologiczną, musi odpowiedzieć sobie na pytanie kim jest ona sama (jako 
podmiot poznający) oraz kim jest człowiek, którego chorobę jako badacz poznaje 
(podmiot poznawany) i jak należy postrzegać jej przyczyny. W historii medycyny 
znajdujemy wiele odpowiedzi na to pytanie, zarówno w  sensie ogólnym69, jak 
i w odniesieniu do zagadnienia różnicy płciowej i związanego z nim zróżnicowa-
nia funkcji płciowych związanych z prokreacją. Na przestrzeni wieków ukształ-
tował się między lekarzem a pacjentem specyficzny rodzaj relacji, zwany relacją 
terapeutyczną, w której lekarzowi społecznie przypisano posiadanie kompetencji 
dotyczących diagnostyki i terapii chorób, uznając go za specjalistę w tej dziedzi-
nie70. Przez większość ludzkiej historii zespół przekonań dotyczących diagnostyki 
i terapii, a także samej istoty choroby, był podzielany zarówno przez lekarzy (i in-
nego rodzaju terapeutów, w tym chirurgów), jak i przez pacjentów. Jednakże wraz 
z ukonstytuowaniem się w połowie XVIII w. standardu medycyny klinicznej prze-
konania lekarzy i pacjentów dotyczące tych samych kwestii zaczęły się rozcho-
dzić, ponieważ standard akademicki stawał się coraz trudniejszy do zrozumienia, 
a dodatkowo jego podstawy teoretyczne w wielu kwestiach odbiegały od obecnych 
w świadomości potocznej, kształtowanych zarówno przez tradycję, jak i szkolną 
edukację nadal poddaną wpływom instytucji kościelnych. Wraz z pojawieniem się 
w państwach europejskich rządzonych według modelu oświeconego absolutyzmu 
aktywnej polityki populacyjnej71 pojawił się w tej relacji trzeci czynnik – właś-
nie państwo, które organizowało swą strukturę polityczną w pewien określony 
sposób, oparty na pewnych interesach, wartościach i wzorach, które stawały się 
osią polityki wewnętrznej. Aktywna polityka populacyjna państwa, zmierzająca 
ogólnie do wzrostu populacji, a także do poprawy jej jakości, wiązała się ze zmia-
ną społecznego statusu lekarzy, którzy zostali włączeni do jej realizacji. Duża 
część środowiska lekarskiego (pracownicy uniwersytetów finansowanych przez 
państwo, pracownicy i absolwenci wydziałów lekarskich wyższych państwowych 
uczelni wojskowych, absolwenci uniwersytetów cywilnych, którzy otrzymywali 

69 Por. np. B. Płonka-Syroka, Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i dok-
trynach medycznych, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1996, t.  3, 
z. 1–2, s. 23–50. 

70 Por. B. Płonka-Syroka, Kształtowanie się relacji lekarz–pacjent jako stosunku o charak-
terze dyrektywnym –  próba charakterystyki procesu,  [w:] eadem (red.), Proces modernizacji 
nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, 
Wrocław 2003, s. 92–127. 

71 Por. I. Wołyniec, Przeciwdziałanie depopulacji Rzeczypospolitej w ujęciu Jana Ferdynan-
da Naxa, [w:] B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny 
i społeczny…, s. 67–80.
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podczas studiów państwowe stypendia, pracownicy państwowych szpitali otrzy-
mujący pensje itp.) została włączona w  realizację założeń państwowej polityki 
społecznej, czerpiąc z  tego swoje podstawowe dochody. W  tej sytuacji to pań-
stwo narzucało środowisku lekarskiemu zarówno cele badań (pytania badawcze 
uznawane za istotne), jak i akceptowało/nie akceptowało metody rozwiązywania 
problemów naukowych. Wolność uprawiania nauk przyrodniczych według nie-
ograniczanego przez państwo modelu mieli wyłącznie lekarze żyjący z własnej 
praktyki, prywatni uczeni amatorzy rekrutujący się z  bogatego mieszczaństwa 
lub arystokracji oraz pracownicy prywatnych firm i  laboratoriów, realizujących 
zamówienia naukowe ich właścicieli. Stworzyło to w 1. połowie XIX w. sytuację, 
w której większość odkryć naukowych w dziedzinie nauk przyrodniczych, które 
zaliczamy do naukowego dziedzictwa wieku pary i elektryczności, dokonana zo-
stała poza uniwersytetami, w obrębie nauki prywatnej, i dopiero po ich dostatecz-
nym potwierdzeniu doświadczalnym i ich akceptacji przez władze została wpro-
wadzana do standardu nauki akademickiej. Władze zamawiały bowiem i opłaca-
ły rozwiązania konkretnych problemów naukowych przez ekspertów, kierując te 
zamówienia ku uznanym przez siebie autorytetom społeczności naukowej albo 
autorytety takie same kreowały za pomocą polityki kadrowej. Były zaintereso-
wane „rozwiązywaniem łamigłówek wewnątrz paradygmatu” i na opłacenie tej 
działalności przeznaczały środki finansowe, nie zaś podważaniem podstaw do-
tychczasowej wiedzy, co bywa istotą badań w zakresie nauk podstawowych. 

W XIX stuleciu miał miejsce w Europie proces określany przez historyków 
medycyny mianem medykalizacji choroby. Jego istotą było dążenie do ogranicze-
nia wpływu elementów światopoglądowych na postrzeganie zjawisk chorobowych 
w świadomości społecznej, ich analizowanie w kategoriach somatycznych, a nie 
metafizycznych, oraz rozpatrywanie ich genezy z punktu widzenia interpretacji 
przyczynowych, a nie celowych (teleologicznych). Medykalizacja choroby w świa-
domości potocznej miała z niej uczynić element profesjonalnego dyskursu kli-
nicznego72, a nie zdarzenie o  charakterze odczuwanym przez pacjenta głównie 
w  wymiarze egzystencjalnym. Upowszechnienie tego nowego rodzaju świado-
mości mogło doprowadzić do standaryzacji rozpoznań (dzięki poprawie relacji 
komunikacyjnych między lekarzem i  pacjentem) oraz do zwiększenia skutecz-
ności terapii, co pozwoliłoby zrealizować cele państwowej polityki populacyjnej. 
Aby to osiągnąć, należało wyraźnie sprecyzować zakres zadań medycyny, których 
rozwiązaniu byłaby zdolna sprostać. Nowy standard medycyny uniwersyteckiej 
w Europie – standard kliniczny, który ukształtował się po 1750 r., opierał się na 
doświadczeniach i  obserwacjach, których wyniki miały być poddawane ocenie 
metodą statystyczną. Wymagało to sprecyzowania tego, co medycyna ma obser-

72 Charakterystykę cech profesjonalnego dyskursu klinicznego zawiera tom 5 Studiów Hu-
manistycznych Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, wydany pod 
redakcją Anny Wieli-Hojeńskiej i Ewy Jaźwińskiej-Tarnawskiej, pt.: Badania kliniczne – zna-
czenie w praktyce medycznej, Wrocław 2011 (tu: A. Wiela-Hojeńska, E. Jaźwińska-Tarnawska, 
B. Płonka-Syroka, Wstęp, s. 5–9). W tomie znajduje się obszerna bibliografia, dotycząca aspek-
tów humanistycznych – etycznych i antropologicznych – dyskursu klinicznego.
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wować i w jaki sposób możemy weryfikować obserwacje metodą doświadczalną 
i  statystyczną. Dotychczasowy standard medycyny (przedkliniczny) nie stawiał 
tych kwestii dostatecznie precyzyjnie, co prowadziło do zasadniczych różnic 
w poglądach teoretycznych lekarzy w zależności od wyznania, do którego należe-
li73. Nowa medycyna kliniczna, aby uniknąć tych problemów, rozpoczęła budowę 
swojego standardu, ograniczając się do elementów somatycznych74. Zwolennicy 
tego programu naukowego, nazywający sami siebie somatykami (dla odróżnienia 
od budzących negatywne skojarzenia ideologiczne i moralne materialistów), zmie-
rzali do uwolnienia teorii i metodologii medycyny od związków z teologią i me-
tafizycznie ukierunkowaną antropologią, do uznania ścisłego związku medycyny 
z zakresem nauk przyrodniczych. Choroba była przez nich rozpatrywana w ka-
tegoriach funkcjonalnych – jako naruszenie przez nieznany (a więc wymagający 
rozpoznania) czynnik chorobotwórczy normalnej funkcji (aktywności) zdrowego 
dotąd organizmu, organu, tkanki, a od końca lat 40. XIX w. także komórki (pato-
logia komórkowa). Takie postawienie problemu rodziło pytanie o związek budowy 
z funkcją oraz istotę tej wzajemnej zależności. Zwolennicy pierwszej z możliwych 
odpowiedzi na to pytanie uznawali chorobę za powstającą w wyniku uszkodzenia 
pewnej struktury anatomicznej, co miało prowadzić do zaburzenia normalnie 
pełnionej przez nią funkcji (ten sposób myślenia był podstawą teoretyczną fran-
cuskiej szkoły anatomopatologicznej). Zwolennicy drugiej z możliwych odpowie-
dzi natomiast skupiali się na zaburzeniu normalnej funkcji organizmu przez do-
piero wymagające ustalenia czynniki zewnętrzne. Zaburzona funkcja prowadzić 
miała do uszkodzenia organu, któremu była przypisana. Obie te konceptualizacje 
poprzedzały sformułowanie standardu bakteriologii, który został stworzony w la-

73 Szerzej na ten temat piszę w książce Niemiecka medycyna romantyczna, s.195–215. Por. 
też R. Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa 1975. Poglądy tego autora 
stały się bezpośrednią inspiracją dla moich badań nad rolą imputacji kulturowych w kształtowa-
niu się standardu europejskiego przyrodoznawstwa w czasach nowożytnych. 

74 Wiązała się z tym także somatyzacja psychiatrii, której standard został oparty na podsta-
wach neurologicznych. Utorowało to drogę do wyodrębnienia nauki o chorobach psychicznych 
z zakresu psychologii (przestano je w medycynie klinicznej rozpatrywać w kategoriach patologii 
duszy), do rozdziału psychiatrii od psychologii (zaburzenia psychiatryczne uznano za osadzo-
ne w procesach somatycznych o wadliwym przebiegu, natomiast zaburzenia psychologiczne za 
wynik błędów wychowania, skutek nadmiaru problemów życiowych itp.), a w połowie XX w. do 
opracowania i powszechnego wprowadzenia do terapii klinicznej skutecznych środków farma-
kologicznych zdolnych do likwidowania objawów różnego rodzaju psychoz. Aby proces ten mógł 
się jednak dokonać, konieczne było nowe postawienie problemu chorób psychicznych, które 
dokonało się w końcu XVIII w. Odrzucenie koncepcji, że choroby te są wynikiem opętania albo 
powstają w efekcie różnego rodzaju patologii duszy, umożliwiło stworzenie nowej sytuacji pro-
blemowej na ich temat. Postawiono sobie podstawowe pytania: jakie czynniki materialne wywo-
łują objawy chorób psychicznych, czy można wyeliminować te czynniki z otoczenia człowieka, 
czy można w związku z tym sformułować zasady skutecznej profilaktyki chorób psychicznych 
itp. Na każde z tych pytań udzielono z czasem odpowiedzi, w znaczący sposób poprawiających 
nie tylko efektywność terapii chorób psychicznych, lecz przede wszystkim skutecznie ograni-
czających ich występowanie w populacji (ograniczając np. choroby społeczne, jak alkoholizm 
i choroby weneryczne, prowadzące w skali masowej do występowania psychoz).
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tach 70. XIX  w., jednak toczone między zwolennikami obu szkół naukowych 
dyskusje teoretyczne w znaczący sposób przyczyniły się do zwiększenia zakresu 
wiedzy medycznej i wyeliminowania z niej przekonań niedających się dłużej uza-
sadnić. Tak było z utrzymującą się aż do lat 50. XIX w. teorią samorództwa, której 
ostateczne obalenie umożliwiło wypracowanie w biologii sytuacji problemowej 
umożliwiającej Ludwikowi Pasteurowi postawienie hipotezy bakteriologicznej 
i jej eksperymentalną weryfikację. Ten sam sposób tworzenia sytuacji problemo-
wej obrał wkrótce po nim Robert Koch . 

Etiologia chorób została w  medycynie klinicznej Europy XIX stulecia oparta 
na wnioskowaniu przyczynowym (kauzalizm), które zastąpiło obecne od XIII w. 
w uniwersyteckim nauczaniu medycyny wnioskowanie celowościowe (teleologia). 
W  związku z  uznaniem przez europejskich lekarzy klinicznych przełomu XVIII 
i XIX w. przyczyn chorób za naturalne (a nie jak dotychczas uważano – za wynik 
woli Bożej wobec danego pacjenta lub całej populacji, w przypadku epidemii)75, sfor-
mułowano koncepcję profilaktyki chorób. Skoro występowanie chorób ma charak-
ter naturalny (a nie jest wynikiem oddziaływania czynników nadprzyrodzonych), 
powinno być rozpatrywane w taki sposób, by dało się określić przyczynę pojawiania 
się choroby zarówno u indywidualnego pacjenta, jak i w populacji. Medycyna aka-
demicka doprowadziła po 4 dekadach od wprowadzenia standardu klinicznego, tj. 
pod koniec lat 90. XVIII w., do sformułowania koncepcji indywidualnej profilaktyki 
chorób76. Odrzucenie postrzegania choroby jako efektu nieuchronnych i niemożli-
wych ani do przewidzenia, ani do zrozumienia wyroków Opatrzności Bożej77, oraz 
jako zsyłanej na człowieka i zbiorowość w określonym celu (na tym bowiem pole-

75 Szerzej prrzedstawian tę przemianę w tomach 2 oraz 4 serii Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej pod moją redakcją: Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dziejów 
Kultury Medycznej, (Wrocław 1999) i Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne (Wrocław 
2001).

76 Por. B. Płonka-Syroka, Christoph Wilhelm Hufeland jako pionier profilaktyki medycznej 
i medycyny społecznej w niemieckiej myśli medycznej przełomu XVIII i XIX w., [w:] W. Wójcik, 
P. Dancak, A. Wąsiński (red.), Idea opieki a zasada równości i wolności. U podstaw filozofii wy-
chowania i teorii pracy socjalnej, t. 1, Bielsko-Biała 2012, s. 79–103.

77 Wyrazem tej postawy jest szybkie upowszechnienie się w XIX-wiecznej Europie szcze-
pienia dzieci przeciwko ospie prawdziwej, zaproponowane w przez Edwarda Jennera. Ponieważ 
szczepiono dzieci przeciwko tej chorobie, wykorzystując szczepionkę produkowaną z preparatu 
uzyskiwanego od krów chorych na ospę krowią, popularyzacji szczepień towarzyszyły z począt-
ku gwałtowne ataki moralistów. Podkreślali oni, powołując się na argumentację religijną, że 
szczepienia stanowią ingerencję w wolę Bożą, zapobiegając nieuchronności choroby. Zastrze-
żenia moralne budziło także wykorzystywanie preparatu pochodzącego od zwierząt. Straszono 
ludzi, pragnących zaszczepić swoje dzieci, że w wyniku podania szczepionki rozwiną się u nich 
cechy zwierzęce, zmieni się charakter itp. Ponieważ jednak masowe obserwacje skutków szcze-
pień nie potwierdziły tych obaw, natomiast same szczepienia okazały się niezwykle skuteczne, 
ataki moralistów ustały lub nie były wyrażane na tyle głośno, aby zmienić nastawienie opinii 
społecznej do samej idei szczepień. W wyniku masowego zastosowania szczepienia dzieci ospą 
krowią (wakcynacji) Europa była w XIX w. pierwszym kontynentem, na którym w wyniku dzia-
łań profilaktycznych o masowej skali doprowadzono do wyeliminowania epidemii ospy praw-
dziwej. Jeżeli zdarzały się ogniska zachorowań, występowały w skali lokalnej i miały ograniczo-
ny zakres czasowy.
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gało wnioskowanie teleologiczne właściwe dla standardu medycyny przedklinicznej 
nawiązującej do filozofii i fizyki Arystotelesa) i  zastąpienie tego rozumowaniem 
przyczynowym (kauzalizm), nawiązującym do fizyki Newtona i jej metodologicz-
nych interpretacji, sytuującym zarówno samą chorobę, jak i jej przyczyny w ziem-
skim świecie fizycznym (było to podstawowe założenie nurtu somatycznego w me-
dycynie klinicznej) umożliwiło postawienie nowego pytania – o przyczyny wystąpie-
nia choroby, poprzedzające manifestowanie się jej objawów78. Skoro występowanie 
choroby miało mieć przyczyny postrzegane jako naturalne, człowiek miał moralne 
prawo tejże chorobie zapobiegać, bez narażania się na konflikt z Bożą Opatrznością 
z powodu podważania Jej wyroków. Argumenty takie wprawdzie padały w pismach 
chrześcijańskich moralistów, zwalczających koncepcję profilaktyki chorób, jednak-
że wraz z kolejnymi dekadami XIX stulecia ich tezy nie znajdowały już posłuchu. 
Jest rzeczą znamienną, że przychylność wobec koncepcji profilaktyki medycznej 
wykazały zarówno władze, jak i społeczności uniwersyteckie europejskich krajów 
katolickich (Austria, Francja, Włochy, a także Księstwo Warszawskie i Królestwo 
Polskie, którego władze uznały książkę prof. Ch. W. Hufelanda, w której przedsta-
wił koncepcję profilaktyki, za zalecaną do użytku szkolnego), natomiast w krajach 
protestanckich spotkała się ostatecznie z  akceptacją władz, które umożliwiły jej 
upowszechnianie, napotykając opór środowisk fundamentalistycznych. W ich uję-
ciu, profilaktyka, czyli dążenie człowieka do zapobiegania chorobom, prowadzić 
może do zaburzenia podstaw indywidualnej i  społecznej moralności. Człowiek, 
zdaniem fundamentalistów chrześcijańskich, powinien godzić się na cierpienie 
i godnie je przeżywać w perspektywie wieczności, natomiast dążąc do zapobiega-
nia chorobom i związanym z nimi cierpieniom ulec może hedonistycznej filozofii 
życia. Rozumowaniu temu lekarze klinicyści, zwolennicy profilaktyki medycznej, 
przeciwstawiali argumentację nawiązującą do innych argumentów moralnych – do 
idei indywidualnej odpowiedzialności człowieka za swoje życie powierzone mu 
przez Boga. Człowiek, który może aktywnie zapobiegać chorobom, prowadząc np. 
umiarkowany tryb życia, dostatecznie dbając o higienę, prawidłowo się odżywiając, 
ubierając stosownie do pory roku i okoliczności, nie ulegając nałogom (alkoholizm, 
narkomania) i zgubnym namiętnościom (pozamałżeńska aktywność seksualna pro-
wadząca nieuchronnie, wcześniej czy później, do zachorowania na jedną z chorób 
wenerycznych) odpowiada w myśl tej koncepcji za swoje życie i zdrowie nie tylko 
przed rodziną, ale także przed Stwórcą. W kategoriach moralnych, łamiąc podane 
wyżej zalecenia higieniczno-profilaktyczne, człowiek zaprzepaszcza życiowe szan-
se, jakie Bóg przed nim otworzył79. W kategoriach klinicznych, lekceważąc nakazy 
wynikające z aktualnego stanu wiedzy medycznej, sam wywołuje u siebie chorobę, 

78 Wprawdzie pytanie to występowało także w metodologii Arystotelesa, ale towarzyszyły 
mu jeszcze trzy inne, prowadząc do tworzenia sytuacji problemowej opartej na rozumowaniu 
teleologicznym, nie kauzalnym. Por. Rozdział I części I niniejszej książki. 

79 Widzimy tutaj możliwość interpretowania zaleceń dotyczących prozdrowotnego stylu ży-
cia w duchu Ewangelii o talentach powierzonych człowiekowi przez Boga. Człowiek odpowie-
dzialny moralnie winien zabiegać nie tylko o to, by nie grzeszył, ale by przeżył życie z pożytkiem 
dla drugich. 
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prowadząc do zubożenia rodziny i do osłabienia ogólnej siły państwa, którego jest 
obywatelem i które powinien wspierać. 

Koncepcja indywidualnej profilaktyki chorób, sformułowana na przełomie 
XVIII i XIX w., zrodziła się w kontekście przemian społeczno-politycznych zwią-
zanych z upowszechnieniem się w Europie ideologii Oświecenia, która w coraz 
większym stopniu zaczęła oddziaływać na sposób sprawowania władzy przez 
przedstawicieli europejskich dynastii. Ukształtował się w tym okresie model wła-
dzy, określany mianem oświeceniowego absolutyzmu, w którym za podstawową 
przesłankę uznano aktywną rolę państwa w tworzeniu stosunków społecznych. 
Nastąpiła bowiem w tym czasie denaturalizacja dotychczasowej koncepcji pań-
stwa feudalnego, w którym stosunki społeczne kształtowały się jako odbicie przed-
ustanowionej harmonii o boskim rodowodzie. W ideologii feudalnej wszystkie ro-
le społeczne i związane z nimi podziały uznawano za naturalne i niewymagające 
zmiany ani jakiejkolwiek ingerencji władzy w uznawany za naturalny porządek 
rzeczy. Erozję tego sposobu myślenia przyniosło wzrastające znaczenie ekono-
miczne mieszczaństwa i jego ideologii opartej na sukcesie osobistym, osiąganym 
w wyniku pracy. Bogate mieszczaństwo w rozwiniętych gospodarczo krajach Eu-
ropy nie było jeszcze wprawdzie w 2. połowie XVIII w. konkurencją dla dawnej 
warstwy dominującej – arystokracji, ale przewyższyło poziomem dochodów śred-
nią szlachtę. Tworzyło zarazem nowe wzorce życia. Nie bez znaczenia pozostawał 
w inicjowaniu przemian ideologicznych w Europie nasilający się w rozwiniętych 
krajach europejskich proces urbanizacji. W  takich krajach, jak Anglia, Francja 
oraz Prusy w końcu XVIII w. od 25 do 30% ludności zamieszkiwało w miastach, 
a takie metropolie jak Londyn, Paryż albo Berlin zamieszkiwało po kilkaset ty-
sięcy mieszkańców. Nowe, nieznane wcześniej problemy związane ze zmianą 
ekonomicznego modelu państwa, stały się dla władz państwowych wyzwaniem, 
z którym z początku nie bardzo potrafiono sobie poradzić. Na kształtowanie się 
sytuacji wiedzotwórczej w medycynie końca XVIII i 1. poł. XIX w. oddziaływały 
w najsilniejszym stopniu te spośród nich, które poniżej wymieniam.

W omawianym okresie nastąpiło znaczące pogorszenie się sytuacji epidemio-
logicznej w wielkich metropoliach, miastach portowych oraz miasteczkach robot-
niczych. Ośrodki te były nękane epidemiami ostrych chorób zakaźnych, których 
przyczyn nie znano. Przynosiły one corocznie znaczne straty w populacji. Do naj-
groźniejszych epidemii należała cholera, wielokrotnie atakująca w XIX w. miasta 
europejskie, odznaczając się znacznym odsetkiem śmiertelności. Występowały 
też epidemie innych ostrych chorób zakaźnych, o mniej gwałtownym przebiegu, 
przynoszące duże straty wśród ludności miejskiej, a co ca tym idzie straty gospo-
darcze. Niektóre z epidemii, jak na przykład epidemia cholery z lat 1830–1831 
przyniosła ogromne straty także wśród ludności wiejskiej, przyczyniając się m.in. 
do osłabienia gospodarki Prus.

Drugim nowym rodzajem zagrożeń, z którymi dotąd w tej skali się nie spo-
tykano, było przekształcenie się od wieków występującej w  Europie gruźlicy 
w chorobę o zasięgu dotykającym większość miejskiej populacji. Wielkie miasta 
przemysłowe Europy były w  1.  poł. XIX stulecia w  większości zamieszkiwane 
albo przez osoby już chore na gruźlicę, albo przez nosicieli tej choroby. Gruźlica 
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rozprzestrzeniała się z warstw ubogich na warstwy średnie oraz wyższe, stając się 
chorobą społeczną w europejskiej populacji. 

Kolejnym nowym zagrożeniem stało się rozpowszechnienie chorób wenerycz-
nych. W 2. poł. XVIII w. było ono związane z urbanizacją, w latach wojen napo- 
leońskich wiązało się z przemieszczaniem się wielomilionowych armii i rozsze-
rzeniem się zjawiska prostytucji. Choroby weneryczne stały się stałym elementem 
sytuacji zdrowotnej miejskiego proletariatu, ze względu na jego styl życia, który 
charakteryzowała daleko posunięta swoboda seksualna. Występowały także en-
demicznie na niektórych terenach wiejskich, których ludność cechował znacznie 
większy rygoryzm moralny. Bywały tam jednak zawleczone przez wojsko w czasie 
toczonych w XIX w. wojen, zarówno własne, stacjonujące na danym terenie, jak 
i przez przemieszczające się okupacyjne armie.

Nowym zagrożeniem społecznym stały się także w omawianym okresie po-
wtarzające się klęski głodu, związane z postępującą w szybkim tempie pauperyza-
cją warstw pracujących, zarówno na wsi, jak i w mieście. Po raz pierwszy od cza-
sów wielkich średniowiecznych epidemii i załamania demograficznego w Europie 
XVII stulecia, związanego z okresem długoletnich wojen, w 1. poł. XIX w. wystą-
piły zjawiska masowego wymierania ludności wiejskiej na niektórych obszarach, 
z  powodu braku środków umożliwiających zakup żywności, a  także z  powodu 
braku żywności na sprzedaż (jak np. w Irlandii w 1832 r., gdy w wyniku zniszcze-
nia upraw ziemniaków zmarło z głodu kilka milionów osób). 

Władze państwowe rozwiniętych krajów europejskich (Austria, inne państwa 
Rzeszy Niemieckiej, w tym wiodącą rolę odgrywające w tej dziedzinie Prusy) już 
w XVIII w. opracowały i wprowadziły w życie, w związku z rozpoznaniem możli-
wych zagrożeń, koncepcję policji lekarskiej80. Koncepcja ta opierała się na założe-
niu, że państwo bierze na siebie obowiązek narzucania obywatelom, drogą nakazów 
i zakazów, stylu życia i zachowań sprzyjających zdrowiu i egzekwowania tych za-
leceń drogą policyjnych sankcji. Był to model działań wpisujący się w styl rządze-
nia związany z ideologią oświeceniowego absolutyzmu, w którym władze określały 
w aktywny sposób warunki życia swoich obywateli, kierując się przesłankami za-
chowania dobra wspólnego, jakim był pomyślny stan państwa. Na podobnych prze-
słankach oparły się władze porewolucyjnej Francji, tworząc nowy system medycyny 
praktycznej realizowany w zreformowanych uniwersytetach i w nowo utworzonych 
wyższych szkołach chirurgów wojskowych. Jako główne zadania, stawiane przez 
władze państwowe przed medycyną pod koniec XVIII i w 1. poł. XIX w. w związku 
z problemami społeczno-demograficznymi wymagającymi rozwiązania, należy wy-
mienić 1) ograniczenie występowania chorób epidemicznych, zarówno o ostrym, 
jak i przewlekłym przebiegu i prawidłowe określenie ich przyczyn; 2) wskazanie 
nowych możliwości właściwego odżywiania, umożliwiających zachowanie zdrowia 
i aktywności gospodarczej; 3) ograniczenie rozprzestrzeniania się chorób wenerycz-

80 Por. M. Hammer, Über den Beitrag der ersten Wiener Ärzteschule zur Arzneimittellehre 
und prophylaktischen Medizin, Winterthur 1962; Ch. P. Probst, Johann Peter Frank als Arzt am 
Krankenbett, „Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1975, t. 59, s. 20–53; H. Breyer, 
Johan Peter Frank: „Fürst unter den Ärzten Europas”, Leipzig 1983.
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nych. Do rozwiązania tych problemów należało użyć nowych środków, pozostają-
cych w tym okresie w dyspozycji uczonych, ponieważ wiedza medyczna dawnych 
epok okazywała się wobec nich bezradna. Władze państw europejskich finansując 
działalność krajowych akademii nauk, które powstawały w kolejnych krajach, sta-
wiały przed nimi zadanie inicjowania badań naukowych o priorytetowym znacze-
niu. Tego samego oczekiwano także od uniwersytetów, które w początkach XIX w. 
zreformowano w  nowym duchu. Miały one łączyć w  sposób efektywny działal-
ność naukową prowadzoną w obrębie nauk podstawowych (fizyka, chemia, biolo-
gia) z badaniami dotyczącymi możliwości ich praktycznych zastosowań w takich 
dziedzinach, jak medycyna i farmacja81. Celem priorytetowym stawianym naukom 
medycznym było zwiększenie skuteczności terapii i jej oparcie na nowych, racjo-
nalnych podstawach, dostosowanych do nowego standardu nauk podstawowych, 
fizyki, chemii oraz biologii. W wyniku realizacji tego celu państwa miały uzyskać 
zdolność prowadzenia aktywnej polityki populacyjnej, dążąc do zwiększenia liczby 
mieszkańców kraju, których stan zdrowia mógłby pozwolić na efektywne gospo-
darowanie. Nowe programy badań i nauczania medycyny cechować miało nasta-
wienie na efektywność i  racjonalność. W zamian za dostarczane przez państwo 
środki, środowisko naukowe miało tworzyć praktyczne programy poprawy sytuacji 
zdrowotnej, których skutków oczekiwano. 

Rozwinięte gospodarczo państwa europejskie – głównie państwa Rzeszy Niemiec-
kiej, w tym przede wszystkim Austria oraz Prusy – inwestowały w 1. poł. XIX w. 
znaczne środki w stworzenie systemu państwowej opieki medycznej. Budowano 
ze środków państwowych uzyskiwanych z podatków ogromne szpitale, w których 
leczono tysiące chorych, prowadząc jednocześnie badania kliniczne i  kształcąc 
studentów. Podobne inwestycje tworzono także we Francji. Rozwijano zarazem 
kształcenie lekarzy, przechodząc od kilku lub kilkunastu studentów kształconych 
na wydziale lekarskim jednego uniwersytetu do kilkuset. Stworzono system sty-
pendialny dla studentów medycyny, umożliwiający podejmowanie studiów przed-
stawicielom warstw ubogich. Państwa opłacały także podyplomowe kształcenie 
lekarzy, finansując ich podróże naukowe po innych krajach Europy, podejmowane 
w celach edukacyjnych. Sprawozdania z tych podróży, których celem było zapozna-
nie się ze standardem medycyny w wielu europejskich ośrodkach akademickich, 
korzystający ze stypendiów rządowych lekarze byli zobowiązani przesyłać do wska-
zanych instytucji państwowych, w których je archiwizowano. Najciekawsze z nich 
były publikowane drukiem zarówno w czasopismach lekarskich, jak w periodykach 
urzędowych. Stworzono system egzaminów państwowych dla lekarzy dopuszcza-
jących ich do wykonywania praktyki, których zadaniem była dbałość o  wysoki 
poziom ich zawodowych kompetencji. Stworzono również szeroko rozwiniętą sieć 
lekarskich towarzystw naukowych i samorząd lekarski, do którego przynależność 
była obowiązkowa. Władze tego samorządu mogły nakładać kary na lekarzy nie-
wywiązujących się ze swojego powołania, których styl życia odbiegał od oczeki-
wanych wymogów moralnych (gdy zarzucono lekarzowi np. alkoholizm, korupcję, 
ostentacyjne złe prowadzenie się, niewywiązywanie się z obowiązków zawodowych 

81 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 161–217 i in.
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wobec pacjentów), a poziom ich umiejętności odbiegał od oczekiwań społecznych 
i ustalonych przez profesjonalistów norm (za błędy w sztuce lekarskiej samorząd 
lekarski mógł pozbawić lekarza prawa wykonywania zawodu, na czas określony 
albo na zawsze)82. W szpitalach opłacanych ze środków państwowych lekarze otrzy-
mywali państwowe pensje, lecząc w zamian chorych za darmo. Z czasem zaczęto 
tworzyć przy tych szpitalach powszechnie dostępne przychodnie. Stworzono także 
system medycyny wojskowej83, odgrywający niezwykle istotną rolę nie tylko w bu-
dowaniu zdolności militarnej państwa, lecz także w propagowaniu stylu życia oraz 
zachowań prozdrowotnych wśród setek tysięcy poborowych. W wielotysięcznych 
nakładach wydawano popularne broszury, przedstawiające podstawowy zakres wie-
dzy dotyczącej najczęściej spotykanych chorób. Z funduszy policyjnych natomiast 
finansowano (lub dofinansowywano prywatnych wydawców) specjalną kategorię 
wydawnictw prasowych, tak zwane „czasopisma dla ludu”, na których łamach 
w  niezwykle przystępnej formie przedstawiano zalecenia higieniczne. Popierano 
także zakładanie przez Kościół katolicki i protestancki towarzystw trzeźwości, po-
pularyzujących abstynencję wśród robotników. Znaczne nakłady przeznaczano na 
skanalizowanie miast i zapewnienie ich mieszkańcom dostępu do źródeł zdrowej 
wody. Podejmowano kosztowne zamierzenia urbanistyczne, przebudowując eu-
ropejskie miasta (których średniowieczne mury obronne burzono często dopiero 

82 Wysoki poziom wymagań naukowych i moralnych, stawianych lekarzom w XIX w., a tak-
że niemożliwość sprostania przez niektórych studentów wymaganiom trudnego programu stu-
diów, egzaminu końcowego albo egzaminu umożliwiającego nostryfikację dyplomu po studiach 
medycznych odbywanych za granicą spowodowały powstanie w XIX stuleciu rynku alternatyw-
nych usług medycznych, różnego od dotychczas dominującego rynku tzw. medycyny ludowej, 
obsługiwanego głównie przez uzdrowicieli chłopskiego pochodzenia, w większości analfabetów. 
Nowa grupa terapeutów praktykujących w XIX w. bez dyplomu składała się z ludzi posiadają-
cych świadectwo maturalne, a nawet legitymujących się ukończeniem kilku semestrów lub na-
wet lat studiów medycznych. Praktykowali oni głównie na prowincji, w małych miasteczkach, 
w których brakowało lekarzy o pełnym akademickim wykształceniu, albo w kurortach, w tym 
szczególnie tych specjalizujących się w leczeniu osób chorych przewlekle, którym XIX-wieczna 
akademicka medycyna nie była w stanie pomóc. Alternatywni terapeuci tworzyli liczne, proste 
do zrozumienia i do praktycznego zastosowania doktryny terapeutyczne, które przeciwstawiali 
standardowi upowszechnianemu przez lekarzy. Szerzej na ten temat por. B. Płonka-Syroka, Me-
dycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki porównawczej…,s. 23–42. 

83 Koncepcję stworzenia systemu medycyny wojskowej opracowano we Francji w okresie 
rewolucji 1789 r. W tym samym czasie dokonano zasadniczej reformy programów nauczania na 
wydziałach lekarskich francuskich uniwersytetów. Medycyna francuska przybrała oblicze mate-
rialistyczne lub wykazujące znaczne wpływy antropologii materialistycznej. Dominującą teorią 
stała się w niej teoria anatomopatologiczna, poszukująca związku choroby z  jej materialnym 
podłożem, lokalizująca chorobę w  organach oraz tkankach. Francuska medycyna wojskowa 
przyczyniła się do znacznego wzrostu poziomu chirurgii i przyniosła znaczny postęp w diagno-
styce chorób oraz w anatomii. Do grona najważniejszych twórców francuskiej medycyny woj-
skowej należał F. V. Broussais, por.: A. Płończak, Doktryna F. V. J. Broussais’go – między mate-
rializmem oświeceniowym a pozytywizmem, „Medycyna i Okolice” 2006, t. 1, s. 127–147. Por. 
też: Z. Jezierski, Przemiany w organizacji i działalności wojskowej służby zdrowia od Rewolucji 
Francuskiej do Konwencji Genewskiej (1784–1939),  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), 
Leczyć, uzdrawiać, pomagać…, s. 199–214. 
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w początkach XIX w.), tworząc w nich nowe formy przestrzeni publicznej (parki, 
bulwary), dbając o higieniczny standard zabudowy. 

Wszystkie te środki okazały się nieskuteczne. Nie udało się poprawić ogólnego 
stanu zdrowia populacji, ze względu na brak prawidłowego rozpoznania czynników 
etiologicznych chorób epidemicznych. Pomimo dużych nakładów na badania me-
dyczne prowadzone zarówno w krajowych akademiach nauk, jak i na uniwersyte-
tach, wiedza o przyczynach chorób epidemicznych aż do lat 60. XIX w. pozostała na 
tym samym poziomie, jaki ją cechował od czasów starożytnych. Zarazem wbrew 
oczekiwaniom, które legły u podstaw państwowej polityki populacyjnej, największy 
przyrost ludności nie następował w  produktywnej ekonomicznie warstwie śred-
niej, złożonej z  drobnych przedsiębiorców i  wykwalifikowanych robotników, ale 
w niewykształconej i pozbawionej stałych dochodów warstwie ubogiej, dotkniętej 
syndromem pauperyzacji wynikającej z przewagi podaży rąk do pracy nad popy-
tem na pracę. Normą był w  związku z  tym niski poziom dochodów uzyskiwa-
nych przez członków warstwy pracującej, niezapewniający możliwości utrzymania 
rodziny na względnie dobrym poziomie. Skutkowało to nietrwałością małżeństw 
w warstwie robotniczej i pozostawianiem na łaskę losu kobiet wraz z nieletnimi 
dziećmi przez mężów lub partnerów, niechcących lub niemogących sprostać ocze-
kiwaniom małżonek lub partnerek, dotyczącym zapewnienia im podstawowych 
środków utrzymania. Drugim skutkiem pauperyzacji było upowszechnianie się 
w warstwie robotniczej wolnych związków, których skutkiem społecznym było nie-
ślubne macierzyństwo, nędza matek i dzieci, ich zły stan zdrowia, podatność na 
epidemie i  zwiększona umieralność. Zwiększała się także liczba kobiet żyjących 
z prostytucji, co przyczyniało się do lawinowego wzrostu zachorowań na choroby 
weneryczne, roznoszone przez prostytutki. Znana jest przybliżona liczba prosty-
tutek, które już od XVIII  w. w  Europie ewidencjonowano i  poddano nadzorowi 
policyjnemu ze względów obyczajowych, sanitarnych jak i na potencjalne zagroże-
nie przestępczością. Prostytutki podlegały regularnym obowiązkowym badaniom 
lekarskim, podejmowanym w celu rozpoznania u nich choroby wenerycznej. Pro-
blemem społecznym o poważnych implikacjach zdrowotnych stał się także stale 
wzrastający w dużych miastach Europy odsetek urodzeń pozamałżeńskich, który 
w niektórych z nich zbliżał się do 30% wszystkich urodzeń żywych (np. w Paryżu), 
a w wielu miastach portowych i garnizonowych sięgał 15%84 . 

84 Dla porównania, odsetek urodzeń pozamałżeńskich na wsi był w XIX-wiecznej Europie 
wielokrotnie niższy i nie przekraczał 5%, a na wielu obszarach przyjmował nawet mniejsze war-
tości. Badacze tych zagadnień interpretują tę różnicę w ten sposób, iż w małych społecznościach 
wiejskich dziewczęta – gospodarskie córki – były tak samo dobrze chronione (np. przed gwałtem 
czy molestowaniem seksualnym) i pilnowane, jak żyjące na wsi szlachcianki z dworków, które 
stanowiły dla bogatszych gospodarskich rodzin obyczajowy wzorzec. Mniej majętne dziewczęta, 
gdy uległy namowom bogatych gospodarskich synów, samych gospodarzy albo mieszkających 
na wsi szlachciców lub zostały zgwałcone, a owocem romansu albo gwałtu była przedmałżeń-
ska ciąża, wyjeżdżały z tym problemem do miasta, rodząc dziecko w przypadkowym otoczeniu 
albo w szpitalu i oddając je potem do przytułku (gdzie najczęściej – nieodpowiednio karmione 
– szybko umierało). Dziewczęta te pozostawały na ogół w mieście, wstępując na służbę albo od-
dając się prostytucji. Por. A. Bołdyrew, Dzieciobójstwo i porzucenia dzieci w Królestwie Polskim 
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Z punktu widzenia państwowej polityki populacyjnej rodzenie się najwięk-
szej liczby dzieci w środowiskach najuboższych, zagrożonych strukturalną nę-
dzą i demoralizacją, postrzeganych także jako rozsadniki chorób (z których wie-
le przed sformułowaniem standardu bakteriologii uważano za dziedziczne)85, 
środowiskach domagających się zarazem wzrostu poziomu świadczeń społecz-
nych, których władze nie były skłonne im zapewnić, było sytuacją niekorzyst-
ną. Konieczne więc stało się opracowanie nowego modelu państwowej polity-
ki populacyjnej, który wykraczałby poza dotychczas obowiązujące standardy 
relacji pomiędzy płciami. Impulsem do podjętych w  rozwiniętych państwach 
europejskich działań stał się wybuch i burzliwy przebieg rewolucji społecznej 
określanej mianem Wiosny Ludów (1848–1849). Uświadomiła ona władzom, 
że utrzymywanie dotychczasowego modelu państwa jest już nieefektywne poli-
tycznie i społecznie, a także praktycznie nie do obrony. Zdecydowano się więc 
na reformy strukturalne, których istotą było podzielenie się władzą przez ary-
stokrację z nową warstwą społeczną, dysponującą kapitałem i kompetencjami, 
tj. z burżuazją. W wielu państwach Europy przeprowadzono w związku z tym 
w latach 1850–1880 zasadnicze reformy ustrojowe, zmierzające do oparcia za-
równo ustroju, jak i stosunków społecznych na bardziej racjonalnych i ekono-
micznie efektywnych podstawach. W tych krajach, w których poważne reformy 

jako przejaw patologii życia społecznego. Zarys problemu w świetle publicystyki przełomu XIX 
i XX w., „Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX wieku” 2008, t. 5, s. 278–299. Por. 
też: E. Kaczyńska, Człowiek przed sądem. Społeczne aspekty przestępczości w Królestwie Pol-
skim (1815–1914), Warszawa 1994; M. Piotrowska-Marchewa, Nędzarze i filantropi. Problem 
ubóstwa w polskiej opinii publicznej w latach 1815–1863, Toruń 2004. W obu pracach autorki 
wskazują na bardzo trudne warunki życia warstw ubogich w XIX-wiecznym społeczeństwie, 
będące podstawą różnego rodzaju patologii, w tym prostytucji. 

85 Do takiej kategorii chorób zaliczano m.in. skłonności przestępcze, prowadząc naukowe 
debaty nad typem „urodzonego mordercy”. Do chorób dziedzicznych zaliczano także psycho-
zy, skłonności amoralne. Budowano atlasy, w których przedstawiano wzorce typów konsty-
tucyjnych „ludzi drugiej kategorii”, którzy prowadzą niemoralne życie, uchylają się od pracy, 
żebrzą, żyją z kradzieży i  innych form przestępstwa. Ludzi tych przedstawiano w dyskursie 
naukowym jako odznaczających się szczególnymi cechami wyglądu zewnętrznego, uznawa-
nymi przez ówczesnych uczonych za patologiczne z  punktu widzenia ogólnych kanonów 
zdrowia fizycznego oraz estetyki. Ich fizjonomie opisywano jako nieregularne, kończyny jako 
zbyt krótkie lub długie w stosunku do sylwetki, czaszki jako niekształtne, z wybrzuszeniami 
odzwierciedlającymi skłonności do określonych typów patologii (por. koncepcja J.  F. Galla) 
Skonstruowany w ten sposób obraz grupy, wyróżnionej z całej populacji ze względu na zestaw 
cech określonych jako patologiczne, miał być podstawą dla opracowania naukowego programu 
ochrony zdrowej części społeczeństwa przed opisaną tu grupą. Nie zakładano tu możliwości 
zmiany stanu fizycznego opisywanej jako patologiczna części populacji przez kierowane w jej 
stronę inicjatywy socjalne, których skutkiem byłaby poprawa warunków życia, wzrost płac, 
zmiana na lepsze nawyków żywieniowych oraz sanitarnych. Zmierzano zamiast tego do eli-
minacji problemów generowanych w związku z istnieniem grupy określanej jako patologiczna 
poprzez eliminację jej samej. Była to kontynuacja starożytnej tzw. mentalności tajgetejskiej 
(której nazwa wywodzi się od skały Tajgetu w starożytnej Sparcie, z której zrzucano chore 
i słabe nowo narodzone dzieci, uznając je za niewarte troski wychowawczej rodziców, a zara-
zem szkodliwe dla ogólnego stanu populacji). 
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nie zostały w tym okresie przeprowadzone, w pierwszych dekadach XX stulecia 
wybuchły rewolucje. 

Jedną z podstaw nowego modelu państwa, opartego na dominacji kapitału 
i ogólnie na wprowadzeniu szeregu regulacji potencjalnie korzystnych dla po-
myślnego przebiegu produkcji i  jej efektywności ekonomicznej, była ideologia 
liberalna86, która opierała się na dogmacie indywidualnej odpowiedzialności 
człowieka za swoje życie. Zadaniem państwa było takie kształtowanie stosun-
ków społecznych oraz takie wpływanie na sytuację problemową nauki akade-
mickiej (inspirowanie procesów wiedzotwórczych), by umożliwić obywatelom 
realizację tej zasady. W 2. poł. XIX w. nikt z  liberalnych teoretyków państwa 
nie podtrzymywał twierdzenia o  feudalnym rodowodzie, że ubodzy obywate-
le mają prawo do otrzymywania pewnego ograniczonego systemu świadczeń, 
umożliwiającego im przeżycie, na który środki były pozyskiwane z funduszów 
bogatych darczyńców. Zamiast tego sformułowano nową tezę, mającą oddzia-
ływać inspirująco na ekspertów z różnych dziedzin nauki, których władze pań-
stwowe po 1849 r. powoływały (w tym wybitnych lekarzy, takich jak np. Rudolf 
Virchow87). Zgodnie z jej brzmieniem obywatel miał ponosić odpowiedzialność 
za swoje życie, natomiast państwo miało mu w tym pomóc, tworząc racjonalne 
i efektywne warunki przejawiania się ludzkiej indywidualnej aktywności. Nowa 
koncepcja państwa oznaczała zerwanie z pozostałościami jego feudalnego mo-
delu, w którym przedstawiciele warstw dziedzicznie uprzywilejowanych czuli 
się powołani do sprawowania władzy i  odpowiedzialności za pozostałą część 
społeczeństwa. Zniesienie przez kapitalistyczny model państwa koncepcji spra-
wowania władzy przez dziedzicznie uprzywilejowanych i  zastąpienie jej ideą 
rywalizacji o niepewnym wyniku oznaczało nowe inspiracje dla praktyki nauko-
wej, w której teorie oparte na rywalizacji (jak darwinizm) miały szanse na szyb-
ką popularyzację i uznanie ich za racjonalne i oparte na prawdzie, natomiast te 
oparte na odmiennych podstawach nie. 

Dążenie do zapewnienia pracodawcom zdrowego i  efektywnego pracowni-
ka stało się jedną z podstawowych przesłanek nowej polityki zdrowotnej, która 
była opracowywana pod względem teoretycznym i stopniowo wdrażana w życie 
przez władze. Pierwsze przystąpiły do tego zadania władze państw najbogatszych, 
głównie Prus (a potem zjednoczonych pod ich przewodnictwem Niemiec), ale od 
sformułowania programu państwowej opieki medycznej o charakterze łączącym 
elementy etatystyczne z finansowym zaangażowaniem pracowników oraz praco-
dawców do ich realizacji upłynęło prawie trzydziestolecie.

Przedstawione powyżej rozważania pozwalają nam odpowiedzieć na pytanie 
o polityczne, ekonomiczne i demograficzne przesłanki, wiodące do sformułowa-
nia nowej sytuacji problemowej w europejskiej medycynie. Dążenie do rozwiąza-
nia tej sytuacji problemowej miało przynieść w przyszłości – jako jeden z prak-
tycznych postulatów – uprawomocnienie się idei wprowadzenia do powszechnego 

86 Por. A. Chmielewski, op. cit.
87 Por. H. Schipperges, Rudolf Virchow, Reinbeck bei Hamburg 1994; E. H. Ackerknecht, 

Rudolf Virchow. Arzt, Politiker, Anthropologe, Stuttgart 1957.
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użytku dopuszczonych przez państwo indywidualnych metod kontroli urodzeń. 
Po raz pierwszy od czasów starożytnych, kiedy to ukształtowały się podstawy 
prawne regulujące relacje między płciami, eksperci medyczni sformułowali po-
stulat ograniczenia nadmiernej płodności, która doprowadziła w Europie 2. poł. 
XIX w. do eksplozji demograficznej, z której skutkami trudno było sobie poradzić. 
Ograniczenie to miało opierać się na tej samej idei regulatywnej, jaka stała się 
podstawą sformułowania w  latach 90. XVIII w. koncepcji indywidualnej profi-
laktyki chorób. Zgodnie z tą ideą człowiek był odpowiedzialny za swoje zdrowie 
w  tym zakresie, w  jakim był zdolny zapobiegać jego pogorszeniu się. Obecnie 
zwolennicy upowszechnienia idei i praktyki kontroli urodzeń nawiązywali do tej 
samej zasady, pojmując biologiczne skutki aktywności seksualnej ludzkiej pary 
(możliwość zaistnienia ciąży i  zarażenia się chorobą weneryczną) za objęte za-
kresem zainteresowania medycyny. W  tym kontekście rozpoczęto badania nad 
skutkami nadmiernej płodności, posiłkując się licznymi przykładami z życia pro-
letariatu miejskiego i wiejskiego. Zajęto się także badaniem nad uwarunkowania-
mi prostytucji. W obu tych polach badań dodatkowym silnym impulsem stało się 
odkrycie bakteriologicznej etiologii chorób. 

Aby wprowadzić postulowany program działań w życie, należało jednak przeła-
mać jeden z dogmatów europejskiej kultury, to jest przekonanie, iż relacje pomiędzy 
mężem i jego żoną są ich sprawą prywatną, na tyle przy tym intymną, że nie powin-
no się o nich mówić. Aktywność seksualna mężczyzn i kobiet z warstwy wyższej nie 
należała do zakresu publicznie dopuszczalnego dyskursu, w przeciwieństwie do pro-
blemów w tej sferze występujących u przedstawicieli warstw ubogich, które badano 
z pozycji medycznego paternalizmu, określającego standard relacji lekarz pacjent 
w tej epoce. Standard ten nie dotyczył jednak relacji lekarza z przedstawicielami 
(a  szczególnie przedstawicielkami) warstw uprzywilejowanych. Pragnąc wprowa-
dzić reformy poprawiające stan zdrowia populacji, należało – zdaniem higienistów 
z  lat 70. i  80. XIX w. 1) skłonić kobiety z warstwy wyższej do zainteresowania 
się fizycznym aspektem małżeństwa, 2) przedstawić im aktywność seksualną jako 
szczęściodajną dla obojga małżonków oraz ważny element ich relacji z mężem, 3) 
skłonić kobiety z warstw wyższych do zmiany sposobu kulturowego kształtowania 
sylwetki, tj. porzucenia gorsetu, który nie tylko sylwetkę tę deformuje, ale w wyni-
ku tej deformacji czyni ciążę dla kobiety śmiertelnym zagrożeniem, 4) skłonić ko-
biety do aktywności fizycznej, do poprawy sprawności ciała, umożliwiającej lepsze 
znoszenie ciąży. Wszystkie te postulaty miały spowodować gotowość kobiet z warstw 
wyższych do rodzenia kilkorga (2–4), a nie jak wcześniej tylko jednego- dwojga dzieci 
oraz uczynić biologiczne aspekty ich aktywności seksualnej mniej dla nich groźny-
mi i potencjalnie traumatycznymi. By program ten mógł się udać, higieniści postu-
lowali, aby najpierw uświadomić seksualnie mężczyzn, wyposażając ich w rzetelną 
wiedzę medyczną dotyczącą fizjologii seksu nie tylko z zakresu własnej płci, lecz 
także fizjologii kobiety. Następnie należało przystąpić do uświadomienia seksual-
nego kobiet. Higieniści zakładali bowiem, że uświadomienie seksualne zmieni lę-
kowe nastawienie kobiet z warstwy wyższej do macierzyństwa (występujące często 
po pierwszym porodzie u kobiet nieświadomych fizycznych skutków ich seksualnej 
aktywności), a wprowadzenie jakichś metod kontroli płodności umożliwiających 
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ograniczenie liczby urodzeń i zwiększenie odstępów między kolejnymi porodami 
okaże się korzystne dla ich zdrowia. Uświadomienie seksualne kobiet z warstw 
pracujących miało natomiast chronić je przed macierzyństwem nieślubnym i za-
rażeniem się chorobą weneryczną. W odniesieniu do obu grup kobiet higieniści 
zakładali, że aktywność płciowa potencjalnie owocująca ciążą powinna się odbywać 
w małżeństwie. Kobieta powinna być pod względem higienicznym wychowywana 
do małżeństwa i macierzyństwa, niezależnie od wszystkich innych rodzajów możli-
wej do wypełniania przez nią aktywności, zależnej od jej pochodzenia społecznego. 

Postulaty lekarzy higienistów z przełomu XIX i XX w. większości ówczesne-
go społeczeństwa wydały się niemożliwe do przyjęcia ze względów obyczajo-
wych. Doprowadziło to do sytuacji, w której w europejskiej świadomości spo-
łecznej występowały grupy społeczne, które cechował odmienny stosunek do 
przedstawionego wyżej programu: 1) Pierwszą z nich tworzyli lekarze higieniści, 
którzy ów program sformułowali. 2) Drugą – część wyższej warstwy społeczeń-
stwa, która uznała ten program za racjonalny i odpowiadający (w całości lub 
częściowo) ich potrzebom i ogólnej wizji świata. Program ten został wdrożony 
w tej grupie w praktyce. 3) Trzecią tworzyli dziennikarze, publicyści i działa-
cze społeczni, zaangażowani w popularyzację programu w szerszych warstwach 
XIX-wiecznego społeczeństwa. Docierali oni jednak przede wszystkim do ów-
czesnej inteligencji i ogólnie warstw zamożniejszych i bardziej wykształconych. 
4) Czwartą – pozostała część ówczesnego społeczeństwa, zarówno na wsi, jak 
i w mieście, nastawiona do programu higienicznego w zakresie problematyki 
płci obojętnie. 5) Piątą –  aktywni przeciwnicy programu, przywołujący argu-
mentację religijną, moralną oraz opartą na innych podstawach. Ogólnie rzecz 
biorąc, do 1939 r. idea możliwości kontroli urodzeń spotkała się z akceptacją 
zasadniczej mniejszości europejskiego społeczeństwa, nie inicjując szerokiej de-
baty publicznej na ten temat. 

Przyjrzyjmy się obecnie, jakie były historyczne przesłanki tego zjawiska.

Społeczno-kulturowe aspekty  
procesów wiedzotwórczych  
w dziedzinie badań nad kontrolą płodności 

Pozycja społeczna kobiety w  kulturze europejskiej została wyznaczona w  cza-
sach starożytnych na podstawie naturalistycznej interpretacji różnicy płciowej. 
W  związku z  dywersyfikacją płci opartą na przesłankach biologicznych, jednej 
z  nich –  mężczyznom –  przyznano prawa i  obowiązki związane z  ich uczest-
nictwem w sferze publicznej życia społecznego, natomiast drugiej – kobietom, 
w związku z biologicznymi skutkami ich aktywności seksualnej (ciąża) – przy-
pisano przynależność do sfery prywatnej. W większości kultur, opisanych przez 
współczesną etnologię, biologiczne aspekty kobiecego ciała, takie jak ciąża, po-
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łóg, miesiączka, są poddawane ścisłym regulacjom przez kulturę88. Na ukształ-
towanie się pozycji społecznej kobiet europejskich i utrzymanie się jej bez zasad-
niczej zmiany aż do końca I wojny światowej wpływ wywarło kilka czynników, 
które postaram się poniżej omówić. 

Od czasów starożytnych oczekiwano w Europie od pary o legalnym statusie 
małżeństwa spłodzenia przez nią potomstwa. Normę ojcostwa i macierzyństwa 
narzucano zarówno kobietom, jak i mężczyznom, dla wypełnienia tej normy le-
galne małżeństwo było bowiem zawierane. Z tego tytułu, społecznie akceptowa-
nym elementem sytuacji problemowej wymagającej rozwiązania przez oficjalne 
instytucje nie było ograniczenie płodności legalnej pary małżeńskiej, a  wręcz 
przeciwnie – dążenie do jej zapewnienia. Rudymentem europejskiego modelu re-
lacji między płciami jest koncepcja męskości i  kobiecości wyrażona w  Starym 
Testamencie, która po uznaniu chrześcijaństwa za religię państwową w Cesar-
stwie Rzymskim wywarła wpływ na obyczaje i  na prawo państwowe. Pozycja 
kobiety w prawie rzymskim nie wywodziła się jednak tylko z tego źródła, lecz była 
wypadkową kulturowych wzorców obowiązujących w tradycji greckiej, rzymskiej 
i etruskiej, do których dodano elementy zaczerpnięte z tradycji żydowskiej oraz 
z chrześcijaństwa. 

Kulturowa koncepcja relacji między płciami w  najstarszej z  nich –  tradycji 
żydowskiej opierała się na dominacji mężczyzny89, któremu kobieta ma być pod-
porządkowana90. Celem życia żydowskiej kobiety powinno być małżeństwo i ma-
cierzyństwo, a bezpłodność uważana była za karę Bożą91. W Starym Testamencie 
i towarzyszących mu księgach wszystkie relacje dotyczące aktywności seksualnej 
są szczegółowo uregulowane, a  ich stosowanie wsparte zostało sankcją religij-
ną. Utrzymało się w związku z tym u wyznawców ortodoksyjnego judaizmu aż 
do czasów obecnych. Normy określające podporządkowanie kobiety mężczyźnie, 
wywodzone z judaizmu, zostały podtrzymane przez Nowy Testament, jednak nie 
w tak rygorystycznej formie, co stworzyło przesłanki dla podejmowania w chrze-
ścijaństwie prób reformy relacji między płciami, co zostało uwieńczone powodze-
niem w XX w. Podporządkowanie kobiety mężczyźnie wiązało się zarówno w Sta-
rym, jak i Nowym Testamencie z nałożeniem na mężczyznę szeregu obowiązków 

88 Por. G. Wiktorowski, „Błogosławiony, kto pochwyci i roztrzaska niemowlęta twoje o ska-
łę”. Wykluczenie i  formuły inwektywie jako narzędzie ekskluzji w  starożytnym judaizmie. 
Perspektywa etnologiczna, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie. Społeczno- 
-kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 2, Wrocław 2010, s. 11–38. 
Autor omawia tu także przykłady kontroli kobiecego ciała, w aspekcie ciąży, połogu i miesiączki 
w innych kulturach niż judaizm.

89 Por. E.  Banasiewicz-Ossowska, Mężczyzna w  tradycyjnej kulturze żydowskiej,  [w:] 
B.  Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i  wzorce męskości w  różnych kulturach świata. Kultura 
i emocje, t. 2, Warszawa 2008, s. 75–91.

90 Por. E. Banasiewicz-Ossowska, Wykluczanie ze społeczności w tradycyjnej kulturze ży-
dowskiej, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Wykluczanie…, s. 39–47. 

91 Por. E. Banasiewicz-Ossowska, Miłość spełniona – miłość niespełniona. Znaczenie płod-
ności i bezpłodności w kulturze żydowskiej, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość 
spełniona, miłość niespełniona. Antropologia miłości, t. 4, Wrocław 2010, s. 97–108.
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wobec żony i zrodzonego wspólnie potomstwa, od których wypełniania nie mógł 
się uchylić zarówno pod sankcją prawa, jak i norm religijnych. Relacje pomiędzy 
małżonkami powinny być oparte na miłości. Mężczyzna powinien żonę kochać, 
otaczać ją czułością, zapewnić bezpieczeństwo materialne. Powinien angażować 
się w wychowanie synów, z miłością odnosząc się do córek, dbając, by otrzyma-
ły stosowne wychowanie i zostały wydane za mąż za odpowiedniego kandydata. 
Korzystając z  tak ustanowionego zakresu relacji, kobiety w  tradycji judaistycz-
nej i chrześcijańskiej zyskiwały nieznane w innych kulturach prawa i przywileje:  
1) gwarancję ekskluzywności relacji małżeńskiej. Legalne małżeństwo powinno 
być monogamiczne, a wszelkie inne kobiety w życiu męża mogą osiągnąć jedynie 
status konkubin (o  ile w ogóle się pojawiają); 2) gwarancję trwałości – w juda-
izmie mężczyzna mógł oddalić żonę, jednak przyczyną tego musiało być poważne 
naruszenie przez nią obowiązków małżeńskich (np. zdrada); w chrześcijaństwie 
legalnie zawarte małżeństwo było uznawane za nierozerwalne i praktykę tę zmie-
niły dopiero konfesje reformowane, odbierając małżeństwu status sakramentu. 
Zgodnie z  przedstawioną tu koncepcją monogamicznego, trwałego i  opartego 
na wzajemnej sympatii i szacunku, aktywnego seksualnie małżeństwa, prakty-
ką stawało się urodzenie przez kobietę kilkorga dzieci. Nie zabiegano o regulację 
urodzin, pojawiania się kolejnych dzieci w rodzinie nie traktując jako problemu 
wymagającego jakiegoś rozwiązania. Problemem była bowiem niepłodność, którą 
próbowano przezwyciężyć modlitwą, postem i praktykami pokutnymi. 

Regulacje dotyczące kwestii intymnych występujące w judaizmie oraz różne 
normy dotyczące seksualności nie zostały w całości przejęte przez chrześcijań-
stwo, którego wyznawcy rekrutowali się w pierwszych wiekach n.e. nie tylko spo-
śród Żydów, ale pochodzili z całego obszaru Morza Śródziemnego, wnosząc doń 
swoje wcześniejsze tradycje. Jedną z najbardziej wpływowych okazała się tu tra-
dycja grecka, w której pozycja społeczna kobiety – podobnie jak w judaizmie – by-
ła podporządkowana mężczyźnie. Arystoteles uzasadniał to naturalnym charak-
terem wyższości mężczyzny wobec kobiety, uznając mężczyznę za najdoskonalszą 
z ziemskich istot. Filozof ten sformułował także własną koncepcję miłości92, od-
mienną od występującej w tradycji judaistycznej (chociażby w Pieśni nad pieśnia-
mi), w której kobieta jest namiętnie kochana i sama namiętnie kocha, mając do 
tego usankcjonowane przez religię i obyczaj prawo. Podobne wzorce występowały 
także w  Nowym Testamencie oraz listach św. Pawła. Tymczasem małżeństwo 
greckie według normy kulturowej nie opierało się na wzajemnym uczuciu miło-
ści ludzkiej heteroseksualnej pary. Mężczyzna zawierał je dla posagu i uzyskania 
możliwości spłodzenia legalnego potomstwa, wiążąc się namiętnymi uczuciami 
z innymi mężczyznami93 lub szukając rozkoszy w ramionach heter. Uczucie mi-
łości do kobiety pojmowano w greckiej kulturze jako odbierające mężczyźnie po-

92 Por. G.  Tokarz, Miłość w  koncepcji filozoficznej Arystotelesa,  [w:] B.  Płonka-Syroka, 
K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona…, s. 81–95.

93 Por. W. Lengauer, Homoerotyczny wzór miłości: kochankowie idealni w kulturze greckiej 
V–IV w. p.n.e.,[w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny. Społeczno-kultu-
rowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia miłości, t. 2, Wrocław 2008, s. 117–128. 
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czucie godności, było bowiem uważane za skierowane w stronę bytu o niższym 
statusie niż jego własny, jako „pułapkę na mężczyznę”94. W tak opisanych przez 
normę kulturową małżeństwach greckich nie było impulsów prowokujących do 
rozpatrywania kontroli płodności kobiet w kategoriach problemu wymagającego 
rozwiązania. Wręcz przeciwnie, mężczyzna był tą płodnością zainteresowany, za-
równo ze strony żony, jak i ze strony niewolnic, z którymi prowadził życie seksu-
alne. Urodziny dziecka małżeńskiego były przecież celem małżeństwa. Jeżeli żona 
urodziła dziecko chore albo w rodzinie było zbyt wiele dzieci, by mężczyzna mógł 
zapewnić im utrzymanie, nie uznawał go za prawowitego potomka, co oznaczało 
skazanie dziecka na śmierć, a tym samym rozwiązanie problemu nieakceptowa-
nej płodności. Jeżeli żona zmarła przy kolejnym porodzie także nie było to dla 
mężczyzny problemem. Mógł poślubić następną, uzyskując za nią kolejny posag. 
Nie odczuwał też często z powodu śmierci żony emocjonalnej straty, ponieważ 
(bywało) nie był z nią zbyt blisko emocjonalnie związany, nie darzył jej uczuciem 
miłości ani nie żywił do niej namiętności. Jeżeli greckiemu mężczyźnie urodziła 
dziecko niewolnica, także nie było to problemem, ponieważ dziecko dziedziczyło 
status społeczny matki, zasilając rzeszę bezpłatnych pracowników świadczących 
pracę na rzecz pana. 

Przedstawione wyżej czynniki nie tworzyły żadnych przesłanek umożliwiają-
cych określenie kwestii kontroli kobiecej płodności jako problemu wymagającego 
rozwiązania, kwestia ta nie inspirowała w związku z tym w cywilizacji greckiej 
procesów wiedzotwórczych. W opisanej tu sytuacji jedynymi osobami zaintereso-
wanymi kontrolą płodności mogły być (potencjalnie) kobiety. Były wśród nich za-
równo mężatki, nieskłonne do rodzenia kolejnych dzieci ze względu na wiek lub 
na stan zdrowia, zmęczone pracą i wychowywaniem już istniejącego potomstwa. 
Były wśród nich także prostytutki i hetery, uzyskujące środki do życia za pomocą 
kupczenia ciałem. Ciąża oznaczała dla nich kres tego rodzaju możliwości, były 
więc zainteresowane zapobieganiem jej zaistnieniu. Wiedza o możliwości stoso-
wania środków zapobiegających ciąży była wśród kobiet rejonu Morza Śródziem-
nego przekazywana z pokolenia na pokolenie. Była, podobnie jak grecka wiedza 
ginekologiczna, kompilacją wiedzy innych cywilizacji regionu Morza Śródziem-
nego, w tym przede wszystkim egipskiej95. Była jednakże kobiecą „wiedzą tajem-
ną”. Lekarzom starożytnym wydano zakaz podawania kobietom umożliwiających 
ograniczanie urodzeń środków poronnych, a  skuteczność znanych ówcześnie 
środków zapobiegających zapłodnieniu była niewielka i najczęściej tylko okreso-
wa. Lekarze nie rozwijali badań nad metodami regulowania płodności, ponieważ 

Por. też: K. Arcimowicz, Przemiany wzorów ojca w kulturze zachodniej, [w:] B. Płonka-Syroka 
(red.), Stereotypy i wzorce męskości…, s. 57–58.

94 Por. M. Cieśluk, Mężczyzna w pułapce miłości. Uwagi na marginesie archaicznej epiki 
greckiej, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 129–144.

95 Por. P. Piotrowiak, Praktyczne porady dotyczące zdrowia, higieny osobistej i warunków 
życia codziennego zawarte w Papirusie Ebersa, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, 
kultura – studia z historii i antropologii medycyny i farmacji społecznej. Studia Humanistyczne 
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, t.  2, 
Wrocław 2009, s. 251–268.
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ich legalne zastosowanie było zakazane przez prawo, a dążenia kobiet do zapano-
wania nad własną płodnością nie były dla nich impulsem do ich prowadzenia, ze 
względu na normy prawne i obyczajowe, którym kobiety podlegały. 

Do kultury europejskiej grecka tradycja określająca relacje między płciami i nor-
mująca ich seksualność wniosła niczym nieograniczone impulsy pronatalistyczne, 
opierając się na przekonaniu, że skoro kobieta może potencjalnie rodzić, to robić to 
powinna, nie zważając na ewentualne niekorzystne skutki dla niej samej, takie jak 
wyczerpanie kolejnymi porodami albo zgon przy którymś z kolejnych. Kobiece ży-
cie nie było wiele warte, relacje między płciami nieoparte na głębszej więzi, zmarłą 
żonę łatwo było zastąpić inną. Nie było także problemu przeludnienia, potencjal-
nie związanego z przedstawianym tu standardem, ponieważ Europa była wówczas 
zdolna wchłonąć jeszcze wiele milionów nowych mieszkańców.

W kulturze rzymskiej i prawie rzymskim kulturowa koncepcja relacji między 
płciami uległa zmianie. Opierała się wprawdzie na dominacji mężczyzny, ale włą-
czyła w swoją strukturę wzorce wypracowane w kulturze etruskiej, w której obo-
wiązywał model małżeństwa oparty na bliskich relacjach męża z żoną, na wza-
jemnym szacunku i przyjaźni96. Koncepcja małżeństwa w starożytnym Rzymie 
podkreślała znaczenie małżeńskiej miłości97. Rozumiano ją jako uczucie oparte 
na wzajemnej sympatii małżonków, a  zarazem odpowiedzialności i  dominacji 
męża. Sprawował on władzę absolutną zarówno nad żoną, jak i dziećmi, jednak 
małżonka miała większe prawa niż kobieta grecka, zarówno w sensie ogólnym, jak 
i w zakresie jej zdrowia reprodukcyjnego98. W rzymskim małżeństwie od kobiety 
wymagano urodzenia dzieci, zresztą pragnąc uzyskać pełnię praw obywatelskich 
kobieta chciała je urodzić sama (problemem stawała się więc niepłodność, za 
którą winiono kobiety). Aby uzyskać te prawa, powinna była urodzić troje żywych 
dzieci, większej liczby od niej nie wymagano99. Prawo rzymskie nie wprowadzało 
bowiem w związku z potencjalną zdolnością kobiety do rodzenia dzieci nakazu 
rodzenia ich nieograniczonej liczby, bez liczenia się ze stanem zdrowia i ogólną 
kondycją matki, a także dobrem już narodzonych dzieci, które mogły zostać osie-
rocone przez matkę podczas któregoś z licznych kolejnych porodów. Znawca tej 
problematyki, prof. Wiesław Suder uważa, że rzymskie prawo małżeńskie stano-
wi pierwszy w historii przykład pronatalistycznej polityki demograficznej, prowa-
dzonej w obliczu dwóch problemów społeczno-demograficznych tworzących jej 
uwarunkowania. Pierwszym z nich była wysoka umieralność dzieci, natomiast 
drugim – krótka przeciętna długość życia. Imperium Romanum, aby utrzymać 
swoje zdobycze i zachować sprawną ekonomikę, armię i administrację, potrze-
bowało jak największej liczby nowych mieszkańców, w  tym zarówno wolnych 

96 Por. M.  Zagórski, Żony, kochanki, heroiny i  świat męskich uczuć w  poezji Owidiu-
sza, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 145–152.

97 Por. K. Arcimowicz, Przemiany wzorów ojca…, s. 58.
98 Por. W. Suder, Być kobietą w starożytnym Rzymie. Prawo i medycyna w ustawach mał-

żeńskich cesarza Oktawiana, [w:] Oczekiwania kobiet i wobec kobiet. Kultura i emocje, t. 1, 
Warszawa 2007, s. 3–11.

99 Ibidem. Autor omawia szczegółowe normy prawne obecne w prawie rzymskim od I do 
III w. n.e.



Rozdział 1. Rola czynników społeczno-kulturowych w dziedzinie kontroli urodzeń 229

obywateli, jak i stanowiących pokaźny odsetek ówczesnej warstwy pracującej nie-
wolników. Prawa wprowadzone przez cesarza Augusta nie były więc odpowiedzią 
na kryzys demograficzny państwa, ale miały na celu jego uniknięcie. Przyniosły 
także istotną poprawę sytuacji prawnej kobiet, czyniąc je bardziej niezależnymi 
w rodzinie i społeczeństwie. 

W 18 r. p.n.e. August doprowadził do uchwalenia lex Iulia de maritandis ordi-
nibus i lex Iulia de adulteriis, a w 9 r. n.e. lex Papia Poppaea, ustawy te określano 
później wspólnym mianem lex Iulia et Papia. Na mocy tych ustaw podniesio-
no wiek, w którym uznawano kobietę za zdolną prawnie do małżeństwa, z 12 
do 20 lat. Ograniczono tym samym śmiertelność młodych dziewcząt w wyniku 
komplikacji okołoporodowych. Wprowadzono zarazem kary za nieposiadanie żo-
ny przez mężczyzn w  wieku od 25. do 60.  roku życia, zabraniając zawierania 
małżeństwa chłopcom (wcześniej mogli je zawierać w wieku już 14 lat). Zabez-
pieczono także pozycję społeczną i  materialną wdowy (jeżeli urodziła mężowi 
3 żywych dzieci). Pronatalistyczna polityka władz rzymskich skłaniająca kobiety 
do macierzyństwa, pod groźbą nieuzyskania przez nie pełni praw obywatelskich 
(w tym prawa dziedziczenia), zabezpieczała zarazem ich zdrowie reprodukcyjne 
jako matek. Szczególnie ważne znaczenie miało tu ograniczenie małżeństw mło-
dych dziewcząt, a także zakaz zawierania małżeństw przez starszych mężczyzn, 
zarówno z dziewczętami, jak i z kobietami w wieku bardziej dla nich bezpiecz-
nym, jeżeli chodzi o posiadanie potomstwa. Starsi mężczyźni zostali objęci tym 
zakazem z uwagi na to, że państwo pragnęło zabezpieczyć sytuację materialną 
ich żon i dzieci, która mogła się znacznie pogorszyć w przypadku śmierci ojca 
rodziny. Zakaz ten zabezpieczał także interesy dzieci z pierwszego małżeństwa, 
zawartego przez mężczyznę w młodości, które mogły być naruszone przez młodą 
małżonkę ponad 60-letniego mężczyzny i  jej małoletnie dzieci. Rzymskie mał-
żeństwo wolnych obywateli było monogamiczne oraz względnie trwałe, jeszcze 
przed wprowadzeniem chrześcijaństwa jako religii państwowej. Rodziny rzymskie 
były na ogół wielodzietne, ale liczba dzieci nie była w nich większa od kilkorga, 
ponieważ panujący system ustrojowy, w którym ok. 30% ludności stanowili nie-
wolnicy, umożliwiał mężczyznom realizowanie ich potrzeb seksualnych z przed-
stawicielkami tej grupy, bez narażania legalnej małżonki na zagrożenie związane 
z kolejną ciążą. Św. Aureliusz Augustyn, jeden z ojców Kościoła wypowiadających 
się w sprawie podwójnej moralności seksualnej, uznawał ją za zjawisko koniecz-
ne. Istnienie płatnych przybytków rozkoszy uważał za niezbędny dodatek do in-
stytucji małżeństwa, zabezpieczający jego trwałość. 

Wprowadzone w  prawie rzymskim rozwiązania wywarły wpływ na prawo 
kanoniczne Kościoła katolickiego. Miało ono charakter zdecydowanie pronatali-
styczny i utrzymujący różnice między płciami, zapewniając zarazem dominację 
mężczyźnie100. Po upadku Cesarstwa Rzymskiego w kwestii prawa małżeńskiego 
nie nastąpiły radykalne zmiany, jako norma utrzymało się małżeństwo mono-
gamiczne, zabezpieczające interesy żony oraz dzieci (status materialny, dziedzi-
czenie majątku, zabezpieczenie praw wdowy). Obniżeniu uległ tylko wiek kobiet, 

100 Por. K. Arcimowicz, Przemiany wzorów ojca…, s. 59–60.
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w  którym zezwalano na ich małżeństwo, zarówno w  Europie Zachodniej, jak 
i w Bizancjum101. Ważną zmianą był także brak jakichkolwiek prawnych ograni-
czeń liczby dzieci, które kobieta powinna była urodzić (w prawach małżeńskich 
Augusta uznawano za wymagane urodzenie przez kobiety trojga potomków, mo-
gła ich wprawdzie urodzić więcej, ale przyznawano jej prawo do ograniczenia dal-
szej reprodukcji, za pomocą wstrzemięźliwości seksualnej w małżeństwie).

Przez następne stulecia nie było w kulturze europejskiej impulsów, mogących ini-
cjować kształtowanie się sytuacji problemowej w medycynie w kierunku postawienia 
problemu kontroli urodzeń jako kwestii wymagającej rozważenia albo rozwiązania. 
Kontynent europejski pozostał dość rzadko zaludniony i  mógł jeszcze pomieścić 
wiele milionów mieszkańców. Utrzymywała się nadal wysoka śmiertelność dzieci, 
która regulowała tempo wzrostu demograficznego. Występowała zarazem wysoka 
śmiertelność okołoporodowa kobiet, toteż każde zdrowo urodzone dziecko, które 
pomyślnie przeżyło dzieciństwo traktowano jako dar Boży i wyraz Bożej łaski. Na 
kontynencie europejskim występowały także powtarzające się epidemie, w znaczny 
sposób wpływające na ogólną liczebność populacji. Niska też była przeciętna długość 
życia, niewiele wykraczająca poza 35 lat. Wszystkie te elementy nie tworzyły dosta-
tecznych przesłanek, aby problem regulacji urodzin miał zostać uznany za kwestię 
wymagającą rozwiązania przez uczonych związanych ze średniowieczną medycyną 
uniwersytecką. Praktyki antykoncepcyjne były wówczas, podobnie jak w starożytno-
ści, elementem tradycji przekazywanej sobie przez kobiety. Nie miały jednak statusu 
wiedzy naukowej i były potępiane zarówno przez religię, jak i przez prawo. 

Dominujący wzorzec kobiecości, utrwalony w średniowiecznych źródłach102, 
odzwierciedla omawiane powyżej normy kulturowe miłości małżeńskiej, wiernej 
oraz płodnej103, choć pojawiają się wówczas nowe wzorce kulturowe, takie jak 
romantyczny ideał miłości (legenda o Tristanie i Izoldzie)104. Nie one jednakże 
określają codzienność. Normą jest miłość małżeńska (chociaż czasem towarzyszy 
jej pozamałżeńska)105. Kulturowy wzorzec kobiety stanowi nie heroina rycerskie-
go romansu, ale oddana i kochająca małżonka i matka, wierna i posłuszna mę-

101 Por. A. Mazur-Nowak, Miłość dziecka – Bolesław Krzywousty i św. Jadwiga – próba in-
terpretacji przekazów źródłowych i historiograficznych, B. Płonka-Syroka, A. Syroka, A. Szla-
gowska, K. Marchel (red.), Miłość idealna – miłość dziecka. Antropologia miłości, t. 6, Wrocław 
2013 (w druku); R. Korczak, Żona – dziecko. Małżeństwa dzieci cesarskich w późnym Bizan-
cjum (2 poł. XIII–XV w.), ibidem (w druku).

102 Por. J.  Gilewska-Dubis, Kobieta w  średniowiecznej Polsce w  historiografii polskiej od 
połowy XIX do przełomu XX i  XXI  wieku. Zarys problematyki  [w:] B.  Płonka-Syroka (red.), 
Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 205–250.

103 Por. J.  Gilewska-Dubis, Chrześcijańska miłość małżeńska w  średniowieczu,  [w:] 
B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety. Antropologia miłości, 
t. 1, Wrocław 2008, s. 111–129.

104 Por. M. Sakowska, Korzenie miłości romantycznej – aspekty związku Tristana i Izoldy 
w najstarszych znanych zapisach legendy,  [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość ro-
mantyczna jako figura wyobraźni. Antropologia miłości, t. 3, Wrocław 2009, s. 79–93.

105 Por. J. Gilewska-Dubis, Miłość przedmałżeńska i pozamałżeńska w średniowieczu, [w:] 
B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 153.
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żowi nawet wtedy, gdy nie doznaje miłości z jego strony106. Nowością jest nato-
miast ideał życia zakonnego kobiet z warstwy wyższej, oparty na ich emancypacji 
intelektualnej i na rozwoju duchowym oraz tendencjach mistycznych107. Tylko 
wstąpienie do stanu duchownego umożliwia ówczesnym kobietom oddanie się 
działalności naukowej i artystycznej, ceną za ten wybór jest rezygnacja z aktyw-
ności seksualnej oraz poszukiwania spełnienia w ziemskiej, wzajemnej miłości 
do mężczyzny.

Pozycja kobiety w okresie renesansu i baroku nie ulega w Europie większej 
zmianie, mimo że w wyznaniach reformowanych małżeństwo nie jest uznawa-
ne za sakrament i możliwe staje się jego rozwiązanie. Jest to jednak zjawisko 
na tyle rzadkie, iż nie wywiera żadnego wpływu na stosunki demograficzne no-
wożytnej Europy. Wzorcem normatywnym we wszystkich wyznaniach chrześci-
jańskich jest nadal kobieta podporządkowana mężczyźnie, kobieta w rodzinie, 
matka, nieuczestnicząca w życiu publicznym108. Ten normatywny model kobie-
cości utrzymuje się w XVIII-wiecznej refleksji moralnej i pedagogicznej109. Aż 
do połowy XVIII w. nie pojawiają się w myśli teoretycznej autorów europejskich 
żadne impulsy, które można by uznać za potencjalnie inspirujące rozpoczęcie 
badań naukowych nad wprowadzeniem jakiejś formy kontroli urodzeń. Zasad-
niczym problemem Europy od czasów starożytnych aż do czasów Oświecenia 
nie jest bowiem przeludnienie, a wręcz przeciwnie, stałe borykanie się z dużymi 
stratami ludności, powstającymi w  wyniku wojen, epidemii i  różnego rodza-
ju innych klęsk elementarnych. Nie ma więc dostatecznych przesłanek mogą-
cych wywrzeć wpływ na zmianę pronatalistycznego charakteru europejskiego 
ustawodawstwa oraz prawa kanonicznego. Działając w  zbieżnym kierunku, 
przyczyniają się do utrwalania dominującego wzorca kobiecości, poddającego 
naturalizacji kobiece ciało i nadające sens kobiecej biografii poprzez pomyślną 
reprodukcję. 

Na przełomie XVIII i XIX w. w wyniku przemian społecznych i obyczajowych 
pojawiają się nowe wzorce osobowe kobiet – kobieta salonowa110, kobieta oświe-

106 Por. M. Chudzikowska-Wołoszyn, „Ex toto corde, tota mente, toto intellectu” – niespeł-
niona miłość Dhuody z Septymanii (ok. 803–843) na tle realiów epoki, [w:] B. Płonka-Syroka, 
K. Majbroda (red.) Miłość spełniona, miłość niespełniona…, s. 109–127.

107 Por. M.  Sakowska, Początek drogi duchowego rozwoju w  pismach średniowiecznych 
mistyczek, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Mit początku, mit drogi. Analiza historyczna, 
społeczna i kulturowa. Wielkie mity kultury, t.1, Wrocław 2010, s. 105–123.

108 Por. M. Pawłowska, Kobieta o kobietach na podstawie korespondencji pani de Sevigne,  
[w:] B. Płonka-Syroka (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 251–258; A. Marhall, 
Kobieta w hiszpańskiej literaturze Złotego Wieku na wybranych przykładach z twórczości saty-
rycznej Francisca de Queveda, ibidem, s. 267–276.

109 Por. P. Badyna, Model człowieka w polskim piśmiennictwie parenetycznym XVIII w. (do 
1773), Warszawa 2004; B. Żuromskaite, Nieznana erudytka Rzeczypospolitej Anna z Potockich 
Mniszkowa – obraz XVIII-wiecznej kobiety, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagow-
ska (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 277–286. 

110 Por. L. Miodoński, Miłość w świecie salonów,  [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), 
Miłość romantyczna jako figura wyobraźni…, s. 97–107.
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cona111, kobieta sentymentalna i kobieta romantyczna112. Są lepiej wykształcone, 
niż kobiety we wcześniejszych stuleciach, ale dość jednostronnie113, a jednocze-
śnie ich aspiracje życiowe wydają się dość tradycyjne. Akceptowany przez nie 
wzorzec życiowy wiąże ich pomyślną egzystencję z małżeństwem, ale wielu z nich 
nie udawało się go osiągnąć114. Ukształtowany w  tym okresie wzorzec roman-
tycznej kobiecości utrzymał dominującą pozycję w europejskiej wyższej warstwie 
wyższej aż do ok. 1880 r. Jakie są elementy tego wzorca? Kobieca miłość roman-
tyczna opierała się na seksualnej czystości, a w małżeństwie na wstrzemięźliwo-
ści i ograniczonym korzystaniu z pożycia małżeńskiego. Jej ideałem jest bowiem 
silna więź psychiczna między kobietą i mężczyzną, których połączyło uczucie, 
a  zarazem nastawienie na jej możliwie maksymalną trwałość. Ze względu na 
niebezpieczeństwa związane z ciążą i porodem, które stanowią biologiczną konse-
kwencję miłości małżeńskiej lub romansu, romantyczne kobiety tworzą wzorzec 
miłości uduchowionej, określanej mianem platonicznej115, odseksualnionej116, 
często odczuwanej do nieobecnego fizycznie ukochanego117. Świadomość kobiety 
romantycznej ukształtowana jest przez lektury118, w których próżno by szukać 
wzmianek o fizycznych aspektach miłości. Wiele jest za to informacji o tym, że 

111 Por. K.  Korytkowska-Ogrodowczyk, Oblicza miłości na przykładzie Johna i  Abigail 
Adamsów,  [w:] B.  Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona – miłość niespełnio-
na…, s. 131–148; A. Maciocha, Oświeceniowa miłość, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, 
A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety…, s. 139–157. 

112 Por. M. Wolak, Oblicza miłości – Jan Maksymilian Fredro i Maria z Czartoryskich Wir-
temberska, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona…, 
s. 175–182; A. Maciocha, Romantyczna miłość do natury. Rozważania na podstawie polskich 
dzienników podróży z przełomu XVIII i XIX w., [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość 
romantyczna jako figura wyobraźni…, s.109–123.

113 Ich erudycja ogranicza się najczęściej do obszaru literatury i sztuki. Praktyczne zainte-
resowania gospodarcze pojawiają się w tej grupie kobiet stosunkowo rzadko, postulowane raczej 
jako wzorzec obyczajowy przeciwstawiany ograniczonej do dbałości o własny wygląd i przyjem-
ności „żonie modnej” niż jako typ obyczajowy o szerokiej skali rozpowszechnienia.

114 Por. A. Borkowska, Miłość a małżeństwo na podstawie fragmentów biografii artystów 
romantycznych,  [w:] B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespeł-
niona…, s. 183–206.

115 Por. K. Piasecki, Próba antropologicznej definicji miłości, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radzi-
szewska, A. Szlagowska (red.) Miłość kobiety… s. 23. Autor pisze: „Kultura europejska stworzy-
ła pojęcie «miłości platonicznej», miłości idealnej, absolutnie bezcielesnej, wychodzące począt-
kowo z silnie uwarunkowanego ideami chrześcijańskimi średniowiecznego eposu rycerskiego, 
a utrwalone przez romantyków. Pojęcie to nie tylko nie ma jednak nic wspólnego z koncepcją 
Planota, a wręcz stanowi jej zaprzeczenie. Nie wdając się w dyskusję na ten temat stwierdzimy 
jedynie, iż będziemy pod tym pojęciem rozumieć uczucie oderwane od napędu seksualnego”.

116 Por. K. Arcimowicz, Przemiany wzorów ojca…, s. 64.
117 Por. M.  Bąk, Nieobecność warunkiem romantycznej miłości. Ewolucja koncepcji na 

przykładzie twórczości Adama Mickiewicza, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość ro-
mantyczna jako figura wyobraźni…, s. 125–134.

118 Por. M. Skibińska, „Kochanek przez sen tylko widzianych mamideł”. Niebezpieczne związ-
ki romantycznej fetyszyzacji «książek zbójeckich» z ideą miłości samotnej i nieszczęśliwie spełnio-
nej, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona…, s. 149–174. 
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o spełnieniu życiowym kobiety decyduje małżeństwo i macierzyństwo119, ale o fi-

119 Por. S. Florek, Genetyczne i środowiskowe determinanty miłości macierzyńskiej,  [w:] 
B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety…, s. 27–47. W XIX w. 
większość uczonych reprezentowała w kwestii konieczności uświadamiania seksualnego mło-
dych kobiet stanowisko odrzucające taką potrzebę. Uważali oni za bezdyskusyjne istnienie 
u kobiet tzw. instynktu macierzyńskiego (s. 29), który budzi się u nich wraz z rozpoczęciem 
aktywności seksualnej i trwa do zakończenia okresu płodności, a u mężczyzn instynktu seksu-
alnego, który trwa przez ich całe życie od momentu osiągnięcia dojrzałości płciowej. Społeczne 
zróżnicowanie ról pełnionych przez mężczyzn i kobiety uzyskiwało w ten sposób biologiczne 
podstawy. Według przedstawicieli XIX-wiecznej nauki kobiecy instynkt macierzyński miał się 
budzić w sposób tak samo naturalny, jak instynkt seksualny u mężczyzn, nie trzeba więc było 
w sztuczny i przedwczesny sposób go pobudzać, ponieważ jego przejawy ukażą się same, ujaw-
niając biologiczne cechy ludzkiej natury. Instynkt seksualny mężczyzn, i instynkt macierzyński 
kobiet, miały nadawać przedstawicielom obu tych płci odmienny zasadniczy napęd życiowy, 
określający ich zainteresowania płcią przeciwną, określający styl zachowań społecznych itp. 
Istnienie tego instynktu uznawano za bezsporny fakt naukowy, z którego wyprowadzano okre-
ślone wnioski – moralne, prawne i społeczne. W zakresie moralnym kładziono nacisk na podję-
cie przez mężczyznę prób opanowania instynktu seksualnego i podporządkowanie go normom 
społecznym. Uważano to jednak za zadanie trudne do realizacji (jeżeli nie beznadziejne), stąd 
nie tylko tolerowano męską wolność seksualną realizowaną przed i  poza małżeństwem, ale 
i związane z nią instytucje (domy publiczne, prostytutki, różne kategorie utrzymanek itp.). Sfor-
mułowano także w taki sposób system prawa, aby realizacja męskiej wolności seksualnej mogła 
odbywać się w sposób jak najmniej dla mężczyzn społecznie dolegliwy. Dla przykładu: kobietom 
– matkom pozamałżeńskich dzieci, będących owocem męskich romansów, w większości kra-
jów europejskich aż do 1918 r. zakazano dochodzenia ojcostwa. Nie było także żadnych form 
systemu alimentacyjnego o charakterze etatystycznym. Mężczyzna, który z jakichś względów 
decydował się na uznanie przedmałżeńskiego lub pozamałżeńskiego dziecka, wysokość alimen-
tów ustalał sam. Była ona określana nie w  stosunku do poziomu jego dochodów i  majątku 
osobistego, ale do poziomu życia matki jego dziecka, ustalanego na podstawie przeciętnej wy-
sokości dochodów kobiet z  jej grupy społecznej, które były zdolne osiągać. Mężczyzna, który 
decydował się płacić alimenty na pozamałżeńskie dziecko (lub dzieci), które miał np. ze służą-
cą, nie był więc z tego powodu zbyt poważnie finansowo obciążony. Prawo nie chroniło także 
kobiet przed gwałtem, ponieważ sądowym obrońcom mężczyzny (jeżeli w ogóle dochodziło do 
procesu) zwykle udawało się dowieść, że kobieta z własnej woli znalazła się w niewłaściwym 
czasie w niewłaściwym miejscu, a zarówno jej ubiór, jak i zachowanie mężczyzna mógł uznać 
za „prowokacyjne” i potraktować ją jak prostytutkę poszukującą klienta. Tego rodzaju system 
prawny chronił mężczyzn od odpowiedzialności związanej z wolnością seksualną, którą prak-
tykowali. Chronił zarazem trwałość legalnego małżeństwa, zawartego przez mężczyznę w mło-
dości i zabezpieczał materialne interesy żony i zrodzonych w małżeństwie dzieci, którym poza-
małżeńskie rodzeństwo nie mogło w żadnym stopniu zaszkodzić. Poprawa warunków prawnych 
dzieci pozamałżeńskich (przede wszystkim przyznanie kobietom prawa dochodzenia ojcostwa 
oraz podwyższenie wysokości alimentów, którą uzależniano obecnie nie od poziomu dochodów 
matki, ale ojca dziecka) nastąpiła w większości krajów europejskich dopiero po I wojnie świato-
wej. Aż do wykazania roli bakterii w etiopatogenezie chorób wenerycznych i gruźlicy, roznoszo-
nych przez prostytutki i inne kategorie kobiet z półświatka, nie było więc praktycznie żadnych 
ograniczeń (poza moralnymi), które zamożni mężczyźni musieliby uwzględniać w korzystaniu 
z  wolności seksualnej. Wielu z  nich w  związku z  tym takich ograniczeń sobie nie narzuca-
ło, a ich przedmałżeńska aktywność seksualna była tolerowana przez rodziców, organizatorów 
przestrzeni miejskiej (wytyczających w miastach specjalne ulice, a w większych nawet dzielnice 
zinstytucjonalizowanej rozpusty), a także twórców regulaminów wojskowych. Na ich podstawie 
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zycznej stronie miłości literatura skierowana do kobiet nigdy nie wspomina. Lite-
rackie obrazy miłości, kształtujące świadomość romantycznych kobiet z warstw 
wyższych ukazują im relację między mężem i żoną jako nieustającą adorację ich 
powabu i urody, a istotę małżeństwa jako życie towarzyskie. Nabycie stosownych 
kompetencji w podkreśleniu urody i  jej utrzymaniu oraz umiejętności potrzeb-
nych do uczestniczenia w życiu towarzyskim wydają się kobietom z tej warstwy 
najważniejszym zadaniem ich życia, umożliwiającym zdobycie męża, który im za-
pewni godziwą egzystencję i utrzymanie jego uczuć i uwagi. Dziewiętnastowiecz-
ne kobiety z tej warstwy bez oporów godzą się w związku z tym na zniekształcanie 
ciała gorsetem od czasów dzieciństwa, w celu osiągnięcia 45 cm w talii, bo tego od 
nich wymagają kanony piękna. Odżywiają się więcej niż skromnie, także będąc 
w ciąży. Zdobią twarze pudrem zawierającym ołów i piją ocet, dbając o upragnio-
ną biel karnacji. Farbują włosy farbami zawierającymi metale ciężkie. Poza tań-
cem i konną jazdą (uprawianą przez niektóre) nie podejmują żadnych rodzajów 
aktywności fizycznej. Większą część życia spędzają w zamkniętych pomieszcze-
niach. Wiele kobiet z warstw wyższych w 1. poł. XIX w., których świadomość, 
ukształtowaną przez lektury, cechowały nierealistyczne oczekiwania względem 
małżeństwa, jest przerażonych po ślubie jego seksualną stroną (o  której przed 
ślubem nic nie wiedzą), czując do niej lęk i odrazę120, nasilające się po pierwszym 

poborowi mieli prawo do odwiedzania przybytków seksualnych uciech, legalnie działających 
we wszystkich XIX-wiecznych miastach garnizonowych. Młodzi mężczyźni byli wprowadzani 
w  tajniki dotyczące ich seksualności najczęściej przez ojców, którzy nie tylko rozmawiali na 
ten temat, lecz wielu z nich tworzyło okazję dla praktycznego zapoznania się przez syna z tym 
nowym dla niego rodzajem doświadczeń. Partnerkami tych młodzieńczych doznań były kobiety 
z niższych warstw społecznych – nie tylko prostytutki, ale liczne przedstawicielki służby do-
mowej, robotnice fabryczne, modystki, praczki, szwaczki i kelnerki. Doświadczenia, o których 
mowa, finansowane były najczęściej przez rodziców nastoletnich chłopców, bezpośrednio lub 
pośrednio, co świadczy o tolerancji dla tego rodzaju wzorca obyczajowego. Mężczyźni z warstw 
niższych swą wczesną zwykle seksualną inicjację aranżowali sami, z kobietami ze swojej war-
stwy. Do momentu zawarcia małżeństwa mieli kilka lub więcej partnerek, z którymi nawiązy-
wali okazjonalne kontakty lub żyli w wolnych związkach. Jeżeli w tych związkach pojawiały się 
dzieci, zazwyczaj nie łożyli na ich utrzymanie. Praktyka ta była jedną z przyczyn wyboru przez 
dość liczne kobiety z ubogich warstw społecznych stylu życia, związanego z uprawianiem ak-
tywności seksualnej z mężczyznami z zamożniejszych warstw społecznych (bez nadziei na mał-
żeństwo), ponieważ mogły liczyć na świadczenia finansowe (czasem nawet dość duże), a także 
na uznanie przez ojca ich dziecka (co zdarzało się rzadko). 

120 Literacki obraz tego zjawiska przedstawiony został w znakomitej powieści obyczajowej pt. Sa-
ga rodu Forsythów, na przykładzie relacji między jednym z jej głównych bohaterów, Somsem i jego 
żoną Ireną. Oboje podejmują decyzję o zawarciu małżeństwa z miłości, jednak pojmują ją zupełnie 
odmiennie z powodu nieuświadomienia seksualnego przyszłej żony. Po ślubie Irena oddaje się obo-
wiązkom towarzyskim, uważając je za istotę małżeństwa. Jest w tej roli szczęśliwa i spełniona. Jej 
małżonek nie realizuje w pierwszym okresie po ślubie przysługujących mu małżeńskich uprawnień, 
pragnąc rozbudzić zainteresowanie żony. Nie będąc świadomą jego oczekiwań, Irena zupełnie je igno-
ruje, wywołując u męża szybko rosnącą frustrację. Ostatecznie skonsumowanie małżeństwa przybiera 
formę gwałtu. Młoda żona doznaje silnego szoku, zrywając od tego czasu wszelkie kontakty z mężem, 
zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Małżeństwo jednak się nie rozpada. Irena rodzi córkę, będącą 
owocem jedynej w jej życiu małżeńskiej nocy. Mąż łoży obficie na ich utrzymanie, małżonkowie żyją 
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porodzie. Kobiety te unikają więc pożycia seksualnego, rodzą niewiele, często tyl-
ko jedno lub dwoje dzieci, aby zapewnić mężowi dziedzica majątku i nazwiska. 

jednakże w całkowitej izolacji, Irena w poczuciu rozpadu ukształtowanego wcześniej obrazu świata, 
Soms w poczuciu winy oraz wstydu. Ze względu na niechęć Ireny do córki, której poczęcie i narodziny 
były dla niej silnym urazem, wychowaniem dziecka zajmuje się Soms. Jest rzeczą charakterystyczną, 
że w wyniku własnych traumatycznych przeżyć, w momencie zaręczyn córki podejmuje niezręczną, 
ale w atmosferze serdeczności, próbę jej uświadomienia seksualnego. Okazuje się jednak, iż córka 
jest już uświadomiona z innych źródeł. Stwarza to między nimi nową relację, opartą na afirmacji jej 
seksualności przez ojca – córka nie postrzega więc fizycznej strony małżeństwa jako „brudnej”, a tak-
że na afirmacji jego seksualności przez córkę – bohater książki przestaje tak postrzegać seksualność 
własną. Decyduje się na spotkanie z żoną, podczas którego oboje małżonkowie – przez cały czas, żyjąc 
latami w oddaleniu, darzący się miłością – uświadamiają sobie swoje stracone przez obyczajowe kon-
wenanse życie. Rozumieją, że gdyby oboje dysponowali w młodości odpowiednim poziomem wiedzy 
dotyczącej fizycznej strony małżeństwa, losy ich rodziny mogłyby się potoczyć zupełnie inaczej. Po-
mimo nawiązanego porozumienia (Irena akceptuje psychicznie – po prawie 20 latach od porodu fakt 
swojego macierzyństwa) małżonkowie spotykają się z okazji zaręczyn córki po raz ostatni. Uwolnieni 
od poczucia wstydu (Irena) i poczucia winy (Soms) nie są jednakże zdolni do nawiązania ze sobą relacji 
opartej na bliskości. Resztę życia spędzają oddzielnie. Zgodnie ze standardem antropologii czytelnic-
twa, jednej z subdziedzin antropologii literatury, (por. K. Majbroda, Miłość romantyczna jako figura 
wyobraźni w badaniach komparatystycznych. O szansach i zagrożeniach płynących w uprawiania 
tzw. antropologii literatury, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura 
wyobraźni…, s. 41–59), olbrzymią popularność tej powieści nie tylko w anglosaskim kręgu kulturo-
wym możemy wytłumaczyć tym, że poruszała ona problemy nurtujące szerokie rzesze publiczności, 
zarówno w XIX, jak i w XX w. Znajdujemy tu obraz sytuacji, którą autor przedstawia jako patolo-
gię stosunków małżeńskich, zarówno z perspektywy kobiety, jak i mężczyzny. Znajdujemy tu także 
koncepcję zgodną z postulatami XIX-wiecznych lekarzy higienistów i publicystów społecznych (np. 
wspomnianego już J. Micheleta) – tylko uświadomienie seksualne kobiet, wyjaśnienie im fizycznej 
strony małżeństwa i doprowadzenie do jej akceptacji może zmienić relacje między małżonkami. Autor 
omawianej powieści idzie już jednak krok dalej niż francuski profesor historii, Michelet, postulujący 
delikatne uświadomienie przez męża swojej żony. Postuluje bowiem uświadamianie przez ojców ich 
córek, podejmowane w wieku, w którym pojawi się u nich zainteresowanie płcią przeciwną. Ukazanie 
córce przez kochającego ją i bliskiego jej ojca fizycznej strony małżeństwa i przedstawienie jej w po-
zytywnym świetle miało być podstawą prawidłowego ukształtowania jej stosunku do seksualności. 
Było to przeniesienie na córki występującego w XIX w. w wyższych warstwach społecznych modelu 
uświadomienia seksualnego synów, które dokonywane było przez ojców, tworząc między nimi ro-
dzaj męskiej wspólnoty opartej na wtajemniczeniu. W końcu XIX w. lekarze higieniści i publicyści 
społeczni postulowali uświadamianie seksualne córek przez ojców, a nie przez matki dlatego, że ten 
naturalny, jak by się wydawało, sposób transmisji kompetencji kulturowych nie był jeszcze możliwy 
do zrealizowania w nowym duchu zmedykalizowanej świadomości obszaru zdrowia reprodukcyjnego 
kobiet. W tym okresie świadomość zdecydowanej większości europejskich kobiet nie podlegała jesz-
cze w sferze intymnej procesowi medykalizacji, nie mogły więc kształtować poglądów swoich córek 
zgodnie z postulatami ówczesnych higienistów. Relacje seksualne w XIX-wiecznych małżeństwach 
warstwy średniej i wyższej były opisywane przez licznych autorów dzieł literackich, stały się także po 
1918 r. przedmiotem studiów naukowych, gdy ogólna sytuacja społeczna oraz klimat kulturowy ule-
gły wielu zmianom. Z nowej perspektywy postrzegano te relacje jako wymuszone, nienaturalne oraz 
prowadzące do różnego rodzaju patologii. Por. K. Horney, Neurotyczna osobowość naszych czasów, 
wyd. 2, tłum. H. Grzegołowska, Warszawa 1982, s. 48–54 (tu patologią tą jest lęk i różne metody jego 
oswojenia). W innych miejscach książki autorka przedstawia kolejne negatywne skutki patologicznych 
relacji rodzinnych, zarówno dla małżonków, jak i dla ich dzieci. 
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Pretekstem do oddalenia się od męża pod względem fizycznym jest np. choroba, 
nie tylko przysłowiowa migrena, lecz także schorzenia o bardziej złożonych obja-
wach, z powodu których żony miesiącami, a nawet latami przebywają z dala od 
domu, np. w sanatoriach, gdzie wyjeżdżają z dziećmi i służbą dla poratowania 
zdrowia. Ich zaburzenia zdrowotne o  różnorodnych objawach są trafnie rozpo-
znawane przez ówczesnych lekarzy jako występujące w związku z ich zaburzoną 
seksualnością i różnymi rodzajami patologii intymnych relacji małżeńskich. Były 
one diagnozowane jako histeria. Występowała ona w XIX w. wśród kobiet z wyż-
szych warstw społecznych tak często, iż poważni badacze z tej epoki, jak np. twór-
ca francuskiej neurologii klinicznej Jean Martin Charcot121, podjęli badania nad 
jej obrazem klinicznym, konstruując ów obraz i przedstawiając go w publikacjach 
naukowych jako jednostkę nozologiczną o standardowych cechach i próbując ją 
leczyć różnymi metodami122. Choroba ta uległa jednak w początkach XX w. de-
konstrukcji, gdy zdano sobie sprawę, iż ma ona charakter uwarunkowany przez 
czynniki kulturowe i sytuacyjne123, a w latach między I a II wojną światową nie-
mal zupełnie zanikła wśród kobiet w związku ze zmianami ich pozycji prawnej 
i dominujących wzorców obyczajowych124 . 

Innym typem rodzin kobiet z warstw wyższych, równie często występującym, 
jest rodzina wielodzietna125. Niezależnie od tego, czy małżeństwo zostało zawarte 
z miłości, czy zaaranżowane przez rodziców, kobiety w wielu rodzinach trakto-
wały rodzicielstwo jako swój obowiązek, który sumiennie wypełniały. Wydawa-
ne za mąż w wieku lat kilkunastu, niewiele po 30. roku życia mogły już zostać 
babciami, gdy ich nastoletnie córki powtarzały ten sam model biografii. Wiele 

121 Por. J. M. Charcot, Traité clinique des maladies du systeme nerveux, Paris 1878; idem, 
Leçons sur les maladies du systeme nerveux faites á la Sâlpetrière, Paris 1878.

122 Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, wyd. 2, Wrocław 
1994, s. 116–118.

123 Ibidem, s.  118. Ustalenia dokonane przez J. M. Charcota podważył jego uczeń i na-
stępca, Pierre Janet, wykazując, iż opisana przez Charcota jednostka chorobowa ma charakter 
sztucznie skonstruowany na podstawie nietrafnego zestawienia objawów chorobowych o podło-
żu kulturowym, a nie biologicznym. W początkach XX w. proces tego rodzaju dekonstrukcji wy-
stępował w medycynie często, ponieważ wdrożenie w medycynie klinicznej standardu bakterio-
logii umożliwiło prawidłowe określenie etiopatogenezy wielu chorób. Okazało się wówczas, że 
niektóre jednostki chorobowe – jak np. często występująca u białych kolonistów osiedlających 
się w krajach Afryki, Azji i Ameryki Południowej, a także u żołnierzy gorączka tropików – były 
sztucznie skonstruowane na podstawie obserwacji objawów. Wnikliwe badania bakteriologiczne 
z zastosowaniem metod eksperymentalnych wykazały, że na obraz kliniczny tej choroby, roz-
poznawanej przez lekarzy w XIX w. jako samodzielna jednostka nozologiczna, złożyło się kilka 
chorób o samodzielnej etiologii. 

124 Por. J. Stelągowski, Nowe światy ze starych elementów. Męska wizja kobiecości w po-
ematach „papieża awangardy”,  [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), 
Miłość kobiety…, s. 415–430; J. Urbanek, Obraz kobiecości w filmie komediowym lat trzydzie-
stych XX wieku,  [w:] B.  Płonka-Syroka, J. Radziszewska, A.  Szlagowska (red.), Oczekiwania 
kobiet i wobec kobiet…, s. 405–417.

125 Por. M. Dąbrowska, Wielodzietność kobiet polskich w XIX-wiecznych wyższych war-
stwach społecznych. Na przykładzie hrabiowskiej linii rodziny Łubieńskich, [w:] B. Płonka-Sy-
roka, A. Szlagowska (red.), Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji (w druku).
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z tych kobiet dopiero w tym wieku dojrzewało do miłości i zaakceptowania jej 
fizycznej strony, której przykłady przynoszą liczne źródła historyczne i  literac-
kie126. Dla wielu z nich pożycie seksualne po 30. roku życia kończyło się jednak 
śmiercią, gdyż były już zbyt zmęczone odbytymi wcześniej licznymi porodami127 . 
Problemem nie była tu więc lękowa postawa kobiet wobec seksu, ale biologiczne 
konsekwencje ich niczym nieograniczonej płodności, której skutkiem – w wyni-
ku przedwczesnej śmierci kobiety – było osierocenie grona małoletnich dzieci oraz 
tragedia męża, który utratę kochanej i kochającej żony wiązał z konsekwencjami 
swojej własnej seksualności. Był to dla ówczesnych mężczyzn poważny problem 
emocjonalny i  egzystencjalny, który skrywali pod maską różnego rodzaju kon-
wencjonalnych form zachowań128 . 

Kobiety z europejskiej warstwy mieszczańskiej wykazywały podobne zróżnico-
wanie jeżeli chodzi o ich profil emocjonalny i stosunek do fizycznej strony mał-
żeństwa. Część z nich w pełni ją akceptowała, od lat 30. XIX tworząc nowy mo-
del rodziny opartej na wzajemnym upodobaniu (także fizycznym), określającym 
klimat małżeństwa w tym samym stopniu, co wzajemne zrozumienie, wsparcie 
i  lojalność. Nowy styl relacji rodzinnych oddaje kultura Biedermeier, w  której 
mieszczańskie małżeństwa z gromadką dzieci zamieszkują obszerne, ale przytul-
ne mieszkania, spędzają ze sobą dużo czasu, na wspólnym czytaniu książek albo 
muzykowaniu, a także na spacerach. Latem, także wspólnie, wyjeżdżają do kuror-
tów. Małżonków w tym nowym typie mieszczańskiej rodziny wiąże miłość i silne 
więzi przyjaźni. Utrata żony przy porodzie byłaby tragedią. Ponieważ zarówno żo-
na (z obserwacji zaprzyjaźnionych rodzin, korespondencji między kobietami itp. 
prywatnych relacji – tematu tego ze względu na tabu obyczajowe nie poruszano 
w dyskursie publicznym, poza piśmiennictwem lekarskim), jak i mąż zdają sobie 
sprawę z  zagrożenia związanego z  brakiem jakiejkolwiek kontroli seksualnego 
aspektu ich relacji, w  2.  połowie XIX  w. z  coraz większym zainteresowaniem 
zaczynają zwracać się ku ofercie różnego rodzaju środków umożliwiających okre-
sową kontrolę płodności, dostępnych w aptekach, zapisywanych przez lekarzy na 
receptę. Podstawowym sposobem ograniczenia liczby urodzeń w małżeństwach 
z tej grupy jest jednak seksualna wstrzemięźliwość kobiet po urodzeniu wszyst-
kich dzieci, których liczbę dana rodzina akceptuje. Ten wzorzec zachowań był 
upowszechniany od czasów średniowiecza przez chrześcijańskich moralistów129, 
a w XIX w. był przez nich nadal zalecany, szczególnie kobietom w wieku średnim 

126 Por. M. Wolak, Oblicza miłości – Jan Maksymilian Fredro i Maria z Czartoryskich Wir-
temberska, [w:] B. Płonka-Syroka, K. Majbroda (red.), Miłość spełniona, miłość niespełniona…, 
s. 175–182.

127 Por. M. Dąbrowska, op. cit.,
128 Por. A. A. Winiarska, Mężczyzna i miłość, czyli jak kultura redukuje habitus męski, [w:] 

B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…,s. 27–53; A. Zarek, Ciało kobiety 
jako obiekt pragnienia mężczyzny, ibidem, s. 55–70; E. Janus, Gentelman – Playboy – Mężczy-
zna opiekuńczy. Metamorfozy miłości mężczyzny i ich uwarunkowania społeczno-kulturowe, 
ibidem, s. 71–79. 

129 Por. J. Gilewska-Dubis, Chrześcijańska miłość małżeńska w średniowieczu, [w:] B. Płon-
ka-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety…, s. 111–129.
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i  dojrzałym jako moralnie doskonały, umożliwiający zachowanie bliskiej więzi 
przyjaźni z mężem, a zarazem odchowanie przez kobietę jej małoletnich dzieci, 
aż do czasów osiągnięcia przez nie dojrzałości.

Drugim modelem relacji małżeńskich w grupie bogatego i średniego miesz-
czaństwa, podobnie jak szlachty, jest małżeństwo nieszczęśliwe, zawarte jako wy-
raz finansowego sojuszu rodzin lub też strategii życiowej młodych kobiet (nieświa-
domych fizycznej strony małżeństwa), zawierających małżeństwo z zamożnym, 
obojętnym lub nawet budzącym fizyczny wstręt mężczyzną. W  małżeństwach 
tej grupy spotykamy recepcję romantycznego wzorca kobiecej miłości, zarówno 
przeżywanej przez nie w marzeniach, skierowanej ku odległemu obiektowi, jak 
i z różnych względów nieszczęśliwej (nieodwzajemnionej, niespełnionej, odrzu-
conej, pozamałżeńskiej). Literatura piękna oraz źródła prywatne z XIX w. niosą 
liczne przykłady niedochowywania wierności przez mężczyzn (co kulturowo to-
lerowano130), jak i przez kobiety, co było moralnie potępiane i zwykle prowadziło 
kobietę do społecznej deklasacji, a czasem nawet do śmierci131 . 

Kobiety z omawianej tu epoki nie miały dostatecznego wpływu na strukturę sy-
tuacji problemowej dziewiętnastowiecznej medycyny akademickiej w zakresie za-
inspirowania przez ich potrzeby badań nad problemem regulacji urodzin. Problemy 
w sferze reprodukcji uznawane ówcześnie przez władze państwowe, lekarzy i pu-
blicystów społecznych za istotne i wymagające pilnego rozwiązania były bowiem 
zupełnie inne. Jako takie definiowali je zarówno lekarze związani ze środowiskiem 
akademickim, jak i lekarze domowi, oraz przedstawiciele ówczesnej myśli społecz-
nej – była to bardzo wysoka umieralność okołoporodowa dzieci, utrzymująca się 
do ukończenia 1.  roku życia i  zatrzymująca na niebezpiecznym poziomie aż do 
osiągnięcia lat 7. Drugim problemem była wysoka śmiertelność matek w krótkim 
czasie po pomyślnie odbytym przez nie porodzie (dziś wiemy, że będąca wynikiem 
zakażenia, określanego ówcześnie mianem „gorączki połogowej”). Mimo że dzieci 
rodziło się w XIX w. bardzo dużo, wiek dojrzałości biologicznej osiągało ich stale 
zbyt mało, co nie stwarzało przesłanek podejmowania badań nad ograniczeniem re-
alnej liczby urodzeń. Wręcz przeciwnie, uwagę lekarzy zajmował problem zwiększe-
nia liczby urodzeń w warstwach zamożnych, zapewnienia zdrowia matkom i nowo-
rodkom, a także opracowania metod profilaktyki chorób epidemicznych zdolnych 
zapewnić dzieciom dłuższe utrzymanie się przy życiu. 

Petryfikacja pozycji społecznej i świadomości europejskich kobiet, narzucona 
przez prawo, religię i obyczaj, spotkała się około połowy XIX w. z nowymi oczeki-
waniami mężczyzn. Upowszechniać się wśród nich zaczął nowy wzorzec postrze-

130 Por. A. Ungert, Herosi i karły. Miłość mężczyzny w świetle prozy Elizy Orzeszkowej,   
[w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 257–270. W świetle tej prozy 
akceptacja dla przedmałżeńskich i  pozamałżeńskich związków mężczyzn z  kobietami z  niż-
szych warstw społecznych, zarówno w mieście, jak i na wsi, była powszechna. W przypadku 
kobiet z warstw wyższych romans przedmałżeński zakończony ciążą oznaczał złamanie per-
spektyw życiowych i deklasację.

131 Literacką figurą tego rodzaju biografii jest np. Anna Karenina. Por. A. Wątorski, W. Kral, 
Modele miłości romantycznej w literaturze rosyjskiej, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Miłość 
romantyczna jako figura wyobraźni…, s. 199–215. 
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gania świata i możliwości realizacji własnych aspiracji w  życiu publicznym132 . 
Opierał się na kontynuacji wcześniej wypracowanych kulturowych wzorców i był 
do nich bezpośrednim nawiązaniem, a zarazem przetworzeniem. O  ile między 
XVI a XVIII w. był to wzorzec statyczny133, o tyle w XIX stuleciu w świadomości 
wielu europejskich mężczyzn upowszechnia się ideologia liberalna oparta na war-
tości indywidualnej zasługi, sukcesu osiąganego za pomocą własnej aktywności. 
To tego rodzaju świadomość umożliwiała z jednej strony szybką erozję feudalnego 
modelu państwa, w którym wszystkie role bywały rozdane już w momencie uro-
dzenia, a z drugiej staje się impulsem do poddania problematyzacji wielu kwestii, 
także w dziedzinie obyczajów, które do tej pory wydawały się naturalne134. Jedną 
z nich był konwencjonalny charakter relacji małżeńskich z żoną, podporządko-
wanych spłodzeniu legalnego potomstwa i zachowaniu spójności ekonomicznej 
rodziny. Tym modelem stosunków rodzinnych wielu XIX-wiecznych mężczyzn 
było zawiedzionych135. Pragnęli, aby dom stał się dla nich oazą szczęścia, a żo-
na prawdziwą partnerką życiową136. Aktywizm nowej świadomości europejskich 
mężczyzn z warstw zamożnych oddalał ich coraz bardziej w kolejnych dekadach 
XIX w. od współczesnych im kobiet z ich warstwy, znajdujących się w wieku zdat-
nym do małżeństwa albo już im poślubionych, których świadomość ze względu 
na niedostatki edukacji była konserwatywna i pasywna. Tworzyło to przesłanki 
upowszechnienia się w tym okresie podwójnej moralności seksualnej, w której 
standardzie mężczyźni poszukiwali spełnienia seksualnego poza małżeństwem, 

132 Por. F. Braudel, Kultura materialna, gospodarka i kapitalizm: XV–XVIII wiek. Struktury 
codzienności, Warszawa 1992.

133 Por. A.  Odrzywolska-Kidawa, Szlachecka prowincja połowy XVI  w. –  na przykładzie 
Żywota człowieka poczciwego Mikołaja Reja,  [w:] B. Płonka-Syroka, K. Marchel (red.), Pro-
wincjonalizm w  kulturze europejskiej. Orbis exterior –  orbis interior, t.  3, Wrocław 2010, 
s. 118–129.

134 Por. A. Bołdyrew, Zmiana wizerunku ojca w rodzinie polskiej w wyższych grupach spo-
łecznych w XIX i na początku XX w., [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości 
w różnych kulturach świata… s. 141–166; T. Sulewski, Wzór osobowy ziemianina w Królestwie 
Polskim w drugiej połowie XIX i na początku XX w., ibidem, s. 167–185. 

135 Por. E. K. Kulak, Mężczyzna zawiedziony. Związki uczuciowe mężczyzn w twórczości Guy 
de Maupassanta, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 271–284.

136 Por. E. K. Kulak, Miłość tragiczna. Wizja miłości w twórczości hiszpańskich pisarzy doby 
romantyzmu, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf, Miłość romantyczna jako figura wyobraźni…, 
s. 189–198. Autorka pisze: „Godną ukochaną (…) jest istota nieomal nieziemska, piękna, czy-
sta, zarazem tkliwa i namiętna, anioł i kapłanka uczucia, które jest jedynym sensem jej życia” 
(s. 191). Wobec tak wysokich oczekiwań trudno jest nie zrozumieć zawodu mężczyzn, którym 
po długich staraniach udało się poślubić upragnioną wybrankę serca, a która nie jest w stanie 
ze względów kulturowych odwzajemnić ich intymnych oczekiwań. W  tym kontekście łatwo 
jest także pojąć, że dostępne seksualnie kobiety z warstw ubogich nie budziły w mężczyznach 
uczucia miłości. Stawały się obiektem łatwo osiągalnych fizycznych spełnień, ale nie obiektem 
marzeń. Nie mogły także ze względu na brak obycia i  szeroko pojętej kultury ogólnej wejść 
w rolę żony, wymagającą od XIX-wiecznych kobiet z towarzystwa sporych i kształconych latami 
umiejętności, które – gdy były odpowiednio wykształcone – wspomagały karierę męża i kształ-
towały jego wizerunek społeczny. Literackim obrazem nieudanej próby wprowadzenia kochanki 
(kobiety z nizin) do własnej warstwy społecznej jest np. Miłość Swanna Jamesa Joyce’a.
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z  kobietami z  niższych warstw społecznych (które ze względów finansowych 
chętnie i dość powszechnie podejmowały tę rolę137). Dziewiętnastowieczny męż-
czyzna wykształcony i kompetentny, poszukujący w życiu osobistej satysfakcji, 
pragnie jednak miłości możliwej do spełnienia z kobietą z własnej warstwy. Ocze-
kiwania tego rodzaju były przez europejskich mężczyzn wyrażane już w  epoce 
Oświecenia138, nie zostały jednak w 1 poł. XIX w. w wielu rodzinach zaspokojone. 
Mężczyźni zaczęli więc coraz śmielej stawiać postulaty odnoszące się do zmiany 
postawy kobiet wobec małżeństwa, w tym jego strony intymnej, których publicz-
nego wyrażania nie uważali już za krępujące. Dla wielu z nich bowiem system re-
guł społecznych prowadzących do akceptacji podwójnej moralności był powodem 
urazów139, pragnęli więc coś w tej sytuacji zmienić. Przykładem publicznej wypo-
wiedzi na ten temat jest książka wybitnego francuskiego historyka, Julesa Miche-
leta, który za podstawę zmian relacji między małżonkami na bardziej odpowiada-
jące oczekiwaniom wykształconych i zamożnych mężczyzn uznawał konieczność 
zmiany całego systemu wychowania kobiet140. Ponieważ uznawał reformę kobie-
cej edukacji za proces w skali społecznej długotrwały, postulował, aby mężczyźni 
poszukujący w małżeństwie prawdziwej satysfakcji podjęli go na razie w skali in-
dywidualnej, sami edukując żony i podnosząc ich zdolności intelektualne na wyż-
szy poziom. Dla Micheleta i podobnych mu autorów z 2. poł. XIX w. ideałem było 
małżeństwo oparte na wspólnocie poziomu intelektualnego małżonków, którą 
powinna dopełniać bliskość fizyczna. Stało się to jedną z przesłanek inicjujących 
proces wiedzotwórczy w ówczesnej medycynie – troska mężczyzn o jakość ich re-
lacji intymnych z żoną zwróciła ich uwagę na postulaty ówczesnych higienistów 
dotyczące zdrowia reprodukcyjnego kobiet. Lekarze-higieniści znaleźli w związku 
z  tym w  mężczyznach należących do europejskich warstw wyższych sojuszni-
ków, co z czasem przyczyniło się do wytworzenia się nowej sytuacji problemo-

137 Por. M.  Lubański, Pomiędzy czułością a  zmysłowością. O  seksualności mężczyzny 
w  ujęciu freudowskim (Na przykładzie poematu „W  Szwajcarii” Juliusza Słowackiego,  [w:] 
B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni…, s. 135–153; 
M.  Chołody, Jak (się) kochali romantycy? Wybrane przejawy ciała w  miłości romantycznej, 
ibidem, s. 155–172.

138 Por. K. Nawrocka, „Bez miłości nic ani/ Rośnie, ni trwa, ni się rusza./ Miłość – żywiołów 
Pani,/ Miłość przyrodzona dusz” – Józef Wybicki zakochany. Miłość w życiu znanego polityka 
i pisarza, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 231–240. 

139 Tak sytuację tę charakteryzuje Karen Horney (Neurotyczna osobowość naszych czasów, 
wyd. 1, 1937 r.), odnosząc jej skutki nie tylko do emocjonalności małżeńskiej pary, lecz także do 
wychowywanych w zimnej i konwencjonalnej atmosferze dzieci. Skutki podwójnej moralności, 
tj. zaspokajania przez mężczyzn swoich potrzeb seksualnych poza małżeństwem, z kobietami 
z niższych warstw społecznych albo prostytutkami, oraz niezaspokojenia seksualnego kobiet 
(czego pozostają one w większości nieświadome, uciekając w romantyczne marzenia o miłości 
albo chorując na choroby psychosomatyczne) przenoszą się jej zdaniem zarówno na córki, jak 
i na synów wychowywanych w dotkniętych syndromem chronicznej zdrady rodzinach. Dzie-
ci obojga płci dziedziczą bowiem wzorce kulturowe życia małżeńskiego i powielają je później 
w swoich rodzinach.

140 Por. E.  K. Kulak, L’Amour Jules’a  Micheleta –  przewodnik po małżeństwie dla męż-
czyzn, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Stereotypy i wzorce męskości…, s. 127–140.
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wej w medycynie klinicznej. Jako istotny problemem do rozwiązania pojawiła się 
kwestia satysfakcji kobiety z intymnej strony małżeństwa, a także zapewnienia 
jej bezpieczeństwa w sferze związanej z reprodukcją. Bezpieczeństwo to wiązało 
się z  możliwością świadomej regulacji urodzin dzieci, których liczba powinna 
być dostosowana do możliwości zdrowotnych kobiety, a czas poczęcia dziecka do 
świadomych zamiarów w tej kwestii obojga małżonków. 

Istotnym elementem w społecznej genezie procesów wiedzotwórczych w dzie-
dzinie badań nad kontrolą płodności stała się zmieniająca się w XIX w. w sposób 
dynamiczny sytuacja demograficzna w Europie. W związku ze znacznym przyro-
stem ludności, dokonującym się szczególnie w warstwach najuboższych, pojawiły 
się tendencje do skorygowania jednoznacznie pronatalistycznej orientacji polityki 
populacyjnej państwa, wspieranej przez religię i obyczaj. Zwolennicy zmian pro-
jektowanych zgodnie z podstawą teoretyczną liberalizmu nie zamierzali jednak 
dokonywać tej korekty ponad głowami zainteresowanych, narzucając społeczeń-
stwu rozwiązania problemów związanych z reprodukcją. Liberalizm zakładał bo-
wiem osobistą odpowiedzialność człowieka za pomyślność własnej egzystencji 
oraz opierał się na przekonaniu, iż suma pomyślnie układających się indywidu-
alnych biografii złoży się na ogólną pomyślność państwa. Stało się to teoretyczną 
podstawą sformułowania programów badań, umożliwiających racjonalną kontro-
lę płodności, związanych z reformą wychowania kobiet. Zmiany w kulturowym 
obrazie kobiecości inicjują mężowie i  ojcowie, starając się nawiązać z  żonami 
relacje oparte na nowych, partnerskich zasadach i  opracowując nowe projekty 
wychowania córek. Podstawą nowej obyczajowości ma być przyznawanie się męż-
czyzn z warstw wyższych do własnej seksualności, co wcześniej było raczej dome-
ną artystów141 i oczekiwanie jej akceptacji przez małżonki. Mężowie pragną, by 
kobiety z warstw wyższych dojrzały też do akceptacji seksualności własnej142 . 

W latach 90. XIX w. indywidualne projekty reform życia codziennego i  ro-
dzinnego spotykają się ze sobą w dyskursie publicznym, prowadząc do ukonsty-
tuowania się nieformalnego ruchu Lebensreform, skupiającego nie tylko leka-
rzy i higienistów, lecz także przedstawicieli ówczesnej humanistyki. Postulowali 
oni konieczność przeprowadzenia w europejskim społeczeństwie szeregu reform 
społecznych, medycznych i  obyczajowych prowadzących do spopularyzowania 
nowego modelu codziennego życia (o co wcześniej zabiegali artyści)143. Ruch Le-
bensreform miał charakter odgórny. Sformułowanie jego postulatów było zgod-

141 Por. K. Goławska, „Na początku była chuć…” – droga do doskonałości na podstawie wy-
branych poematów prozą Stanisława Przybyszewskiego, [w:] B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), 
Mit początku, mit drogi…, s. 199–206.

142 Por. K. Marchel, „Sztuka miłości” – malarstwo Gustava Klimta (1862–1918), [w:] B. Płon- 
ka-Syroka, J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 285–304.

143 Por. K. Marchel, Miłość młodopolska na tle modernizmu europejskiego, [w:] B. Płonka- 
-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni…, s. 247–270. Por. też: 
K. Marchel, Dekadent kontra filister. Sprzeciw artystów wobec mieszczańskich konwenansów 
na przełomie XIX i XX stulecia, [w:] B. Płonka-Syroka, J. Stacherzak-Raczkowska (red.), Motywy 
i formy sprzeciwu w świecie nowoczesnym i ponowoczesnym. Analiza kulturowa. Orbis exte-
rior – orbis interior, t. 2, Wrocław 2010, s. 149–160.
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ne z wizją rzeczywistości charakterystyczną dla przedstawicieli społecznych elit, 
głównie wielkomiejskich, którzy z własnej perspektywy poznawczej konstruowali 
sytuację problemową, którą pragnęli rozwiązać. Najważniejszą z nich była refor-
ma systemu edukacji oraz podstaw publicznej opieki zdrowotnej, której nowa 
postać powinna odznaczać się większą efektywnością. Zwolennicy ruchu pragnęli 
także doprowadzić do zmiany rozkładu urodzin w Europie, gdzie większość dzieci 
rodziła się w najuboższych grupach społeczeństwa, co powodowało poważne pro-
blemy społeczne144 . 

Do największych zagrożeń społecznych związanych z nędzą warstw pracujących 
europejscy lekarze i publicyści społeczni zaliczali prostytucję. Jej skutkiem były liczne 
urodzenia pozamałżeńskie, a także pokątne aborcje i dzieciobójstwo w miastach oraz 
(w znacznie mniejszej skali) na wsi145. Reformatorzy zmierzali do sformułowania 
programu umożliwiającego rozwiązanie tzw. kwestii kobiecej, to jest problemu po-
zbawionych opieki męża i rodziny kobiet w różnym wieku, które usiłowały utrzymać  
się na rynku pracy, imając się wykonywania różnych zawodów. Ponieważ z braku 
wykształcenia osiągały bardzo niskie dochody, wiele z nich zaczynało szukać zarobku 
w prostytucji albo stając się utrzymankami bogatych (często żonatych) mężczyzn, 
o różnym statusie. Problem ten reformatorzy postulowali rozwiązać, umożliwiając 
kobietom powszechny dostęp do edukacji, jednak poza kobietami ze środowiska in-
teligenckiego program ten nie był dla wielu kobiet atrakcyjny. Edukacja wymagała 
bowiem wielu starań, a proces zdobywania wykształcenia był długotrwały, podczas 
gdy małżeństwo z bogatym mężczyzną lub nawet zostanie na jakiś czas jego utrzy-
manką pozwalało kobiecie podnieść swój status materialny od razu. Dysonans ten 
znajdował odbicie w postawach europejskich kobiet, z których większość opowiadała 
się za utrzymaniem tradycyjnych wzorców, mimo że były nimi rozczarowane146, tyl-
ko część z nich formułowała już postulaty emancypacyjne147 .

Istotą projektów nowego ułożenia relacji między płciami był postulat wzięcia 
przez kobiety większej odpowiedzialności za swoje życie i niepoleganie wyłącznie 
na mężczyznach w kwestii jego jakości. Program ten przedstawiało (na wzór licz-
nych podobnych czasopism europejskich) także polskie czasopismo „Kłosy”148, 

144 Por. M. Winiarz, Przemiany polityczne, gospodarcze i społeczne w Królestwie Polskim 
w latach 1864–1914 jako kontekst sytuacji sanitarnej i zachowań zdrowotnych społeczeństwa 
polskiego, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne…, s. 145–179.

145 Por. G. Gańczarczyk, Uwagi o dzieciobójstwie w kulturze ludowej (w kontekście powie-
ści Jeji pastorykyna Gabrieli Preissovej),  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Zabijać 
i umierać…, s. 119–137.

146 Por. A. Ungert, Ruble kontra strzały Amora – problem istnienia pojęcia miłości roman-
tycznej w mentalności nadniemeńskiej społeczności wiejskiej II połowy XIX w., [w:] B. Płonka- 
-Syroka, J. Radziszewska, A. Szlagowska (red.), Miłość kobiety…, s. 211–228. Por. też: A. Ungert, 
Herosi i karły. Miłość mężczyzny w świetle prozy Elizy Orzeszkowej,  [w:] B. Płonka-Syroka, 
J. Stacherzak (red.), Miłość mężczyzny…, s. 257–279.

147 Por. A. Bołdyrew, Przemiany modelu życia wewnątrzrodzinnego a emancypacja kobiet 
w rodzinie i społeczeństwie na ziemiach polskich w latach 1795–1918, [w:] B. Płonka-Syroka 
(red.), Oczekiwania kobiet…, s. 13–31.

148 Por. A. Kuźmińska, Rodzina i wychowanie dzieci w świetle czasopisma „Kłosy”,  [w:] 
B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne…, s. 111–117.
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które uznawało go za wyraz postępu. Czasopismo popularyzowało następujący 
model rodziny149: 1) Rodzina jest pierwszym związkiem, pierwszym stowarzy-
szeniem, zarodkiem, podstawą społecznego porządku. 2) Warunkiem założenia 
rodziny jest zawarcie legalnego wobec prawa związku małżeńskiego. 3) Małżon-
kowie powinni zachowywać się względem siebie jako wolni towarzysze i powinni 
być za swoje postępowanie wzajemnie odpowiedzialni przed sobą. 4) Mąż i żona 
są w równym stopniu przewodnikami rodziny, zarówno wobec dzieci, jak i wo-
bec służby domowej. Jedynie w przypadku zagrożenia zewnętrznego bytu rodziny, 
a tym samym jej wewnętrznej harmonii, mężczyzna staje się niekwestionowaną 
głową rodziny (ktoś musi bowiem sprawnie przewodzić, aby przezwyciężyć zagro-
żenie). Kobieta nie powinna w takiej sytuacji kwestionować władzy męża, ale jej 
się podporządkować, wraz z dziećmi i ze służbą. 5) Przewaga męża w rodzinie mo-
że trwać pod warunkiem sprawowania przez niego władzy w rodzinie dla jej dobra 
i dla dobra społecznego. 6) Władza rodzicielska jest w świetle prawa bezdyskusyj-
na, podlegają jej dzieci obojga płci do 21. roku życia. 7) Jeżeli mąż nie wypełnia 
swych obowiązków dostarczenia rodzinie środków utrzymania, jego zachowanie 
naraża rodzinę na straty, źle obchodzi się z żoną i dziećmi, żona ma prawo odwo-
łać się do sądu, aby odebrać ojcu władzę rodzicielską. 8) Podobnie może postąpić 
mąż, jeżeli żona nie wypełnia swoich rodzinnych obowiązków wobec niego oraz 
dzieci. W kontekście postulowanych przez europejskich reformatorów sposobów 
rozwiązania kwestii kobiecej, redakcja „Kłosów” stwierdza, że kobieta ma pełne 
prawo podjąć pracę zawodową: „nikt już dzisiaj nie przeczy, że kobieta powinna 
mieć koniecznie, jak i mężczyzna, jakieś uzdolnienia fachowe, aby… nie ogra-
niczając się do pielęgnowania swoich dziatek, mogła na przypadek czy śmierci, 
czy choroby męża, własną swą pracą utrzymać byt rodziny”150. Jest to nowator-
skie ujęcie, uzasadniające nie tylko ambicje edukacyjne kobiet, które w wyższych 
warstwach społecznych wyrażały one już wcześniej, lecz podkreślające koniecz-
ność uzyskania przez kobietę jakichś kwalifikacji, aby zapewnić jej możliwość 
sprostania obowiązkom, które tradycyjnie w kulturze europejskiej spoczywały na 
mężczyźnie – mężu, a w wypadku jego śmierci na ojcu (jeżeli jeszcze żyje) lub na 
bracie kobiety. Eksplozja demograficzna w Europie, pauperyzacja warstw pracują-
cych i inne przesłanki społeczne spowodowały, że dotychczas występujący model 
dużej, wielopokoleniowej rodziny, skupiającej – szczególnie na wsi – pod jednym 
dachem nie tylko parę małżeńską i jej dzieci, lecz także niezamężne lub owdo-
wiałe siostry odchodzić zaczął do przeszłości. Od kobiety reformatorzy oczekiwali 
gotowości i kwalifikacji do samodzielnego podjęcia trudów utrzymania siebie oraz 
dzieci, w perspektywie możliwych niepowodzeń życiowych związanych z przebie-
giem małżeństwa (śmiercią męża, porzuceniem przez niego, utratą wspólnego 
majątku itp.) lub brakiem możliwości jego zawarcia. I w tym ujęciu podstawo-
wym powołaniem kobiety miało być małżeństwo i macierzyństwo, zaś praca za-
wodowa kobiet miała stanowić jedynie zabezpieczenie od nędzy i ochronę przed 

149 Por. A. Pepłowski, O  rodzinie pod względem prawnym i  społecznym, „Kłosy. Czaso-
pismo ilustrowane tygodniowe poświęcone literaturze, nauce i sztuce” 1880, t. 30, s. 149–150.

150 Ibidem, s. 50.
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poszukiwaniem środków utrzymania na drodze nierządu, na którą kobiety pozba-
wione tych środków i możliwości ich zdobycia przez małżeństwo schodziły często 
w przeszłości. Utrzymaniu w  rygorach moralności kobiet pracujących sprzyjać 
miało otrzymywane przez nie w rodzinie wychowanie moralne i religijne151. Do 
21.  roku życia pozostawać miały pod opieką i wychowawczym nadzorem ojca, 
a później męża, którego ojciec zaakceptuje. Dopiero w późnych latach życia ko-
biety mogły uzyskać jakąś formę samodzielności. W polskiej odmianie ruchu re-
formy życia postulaty laicyzacji wychowania kobiet nie występowały.

Ważne miejsce wśród autorów programów zmierzających do rozwiązania tzw. 
kwestii kobiecej zajmują także postulaty reformy kobiecego stroju, interpretowane 
w szerokim kontekście odniesień zdrowotnych i społecznych. Postulaty te pojawiły 
się w Europie w latach 80. XIX w, popularyzowały się w latach 90., a w pierwszej 
dekadzie XX w. zostały szeroko wprowadzone w życie w młodym pokoleniu kobiet, 
które z tego powodu znacznie różniły się od pokolenia swych matek pod względem 
fizycznym. Były wyższe, bardziej sprawne fizycznie, a przede wszystkim grubsze. 
Ideał bardzo szczupłej talii, osiągany w wyniku wieloletniego ściskania gorsetem, 
został uznany przez zwolenników ruchu Lebensreform za szkodliwy dla zdrowia 
i utrudniający macierzyństwo. Kobiety należało więc uwolnić od tej zgubnej mo-
dy152, która w europejskich warstwach wyższych rozpowszechniła się w XV stule-
ciu i przetrwała niemal do końca XIX w. Gorsety noszono również w ciąży, chociaż 
stosowano w tym okresie ich specjalne modele. W 1882 r. powstał w Anglii Zwią-
zek Racjonalnego Ubioru (Rational Dress Association), w 1897 r. podobny związek 
powstał w zjednoczonych Niemczech pod nazwą Powszechny Związek do Sprawy 
Poprawy Ubioru Kobiet (Verein zur Verbesserung der Frauenbekleidung). Wzorce 
te stały się podstawą innych towarzystw krajowych, które powstały wkrótce także 
w Szwecji, Francji, Austrii i Rumunii. Reforma stroju kobiecego nie miała celów es-
tetycznych, ale medyczne i społeczne. Krępujący kobiece ciało od czasów wczesnej 
młodości gorset przyczyniał się do nieodwracalnej deformacji organów wewnętrz-
nych kobiet z europejskich warstw wyższych. Deformacji ulegały także kręgi, po-
wodując uciskanie przez nie organów wewnętrznych, utrudnione poruszanie się 
i oddychanie. Płuca stawały się niewydolne, kobieta nie była zdolna do wysiłku 
fizycznego. Zdeformowane przez gorset ciało czyniło ciążę poważnym zagrożeniem 
życia kobiety, a poród niebezpiecznym wyzwaniem i dla matki, i dla mającego się 
narodzić dziecka. Lekarze postulowali, w czym znaleźli poparcie zwolenników ru-
chu reformy życia, by kobiece ciało mogło się rozwijać w sposób naturalny, przygo-
towując się do wysiłku fizycznego związanego ze sportem oraz pracą (jeżeli kobieta 
z towarzystwa chciałaby ją wykonywać), lecz przede wszystkim umożliwiając zdro-
we przeżycie ciąży i fizjologiczny poród.

151 Por. J. Mien, Religia i szkoła, „Kłosy” 1880, t. 30, nr 765, s. 130.
152 Por. A. Skalska, „Precz z gorsetem” – rewolucyjne projekty reformy ubioru kobiecego 

na łamach polskiej prasy kobiecej na początku XX w.,  [w:] B. Płonka-Syroka, J.  Stacherzak- 
-Raczkowska (red.), Motywy i formy sprzeciwu…, s. 161–177. Por. też: A. Kuczyńska, Wzory 
modne w życiu codziennym, Warszawa 1983; A. Sieradzka, Nie tylko peleryna. O modzie okre-
su Młodej Polski w życiu i sztuce, Warszawa 2003.
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Wyzwolenie kobiety miejskiej ze skrępowania strojem dla XIX-wiecznych 
emancypantek oznaczało jednak coś więcej – potencjalne prawo do samostano-
wienia w sensie społecznym i psychologicznym. Rezygnacja z gorsetu oraz utrud-
niających swobodne chodzenie butów, które postulowano zastąpić estetycznym, 
lecz wygodnym obuwiem umożliwiającym sprawne poruszanie się, czyniły ko-
bietę wolną od przymusu podobania się za wszelką cenę, któremu dotąd kobiety 
z warstwy wyższej podporządkowywały się bezkrytycznie, uzyskując zwolnienie 
z tej roli tylko na okres ciąży, którą zresztą spędzały w ukryciu, w swoich wiej-
skich posiadłościach lub u pozamiejskiej rodziny, rezygnując na ten czas z udzia-
łu w życiu towarzyskim, stanowiącym jedyną formę ich życia publicznego. Nowy, 
zreformowany strój, niewymagający od kobiety przesadnej i sztucznej szczupłości 
będącej efektem wieloletniego deformowania ciała gorsetem, umożliwiał kobie-
cie zachowanie tej formy życia publicznego także przez pierwsze miesiące ciąży, 
kiedy nie była ona jeszcze widoczna. Mężatka nie musiała podlegać w związku 
z wczesną ciążą przykrej dla niej izolacji od różnych form uczestnictwa w kul-
turze, mogła bywać w  towarzystwie, nie budząc zakłopotania lub sensacji153 . 
Reforma stroju objęła także kobiecy ubiór intymny, spełniając postulaty lekarzy 
i higienistów. Pojawiła się bielizna154, która już w połowie XIX w. stała się obo-
wiązkowym elementem stroju arystokracji i burżuazji, a z czasem upowszechniła 
się w całej kobiecej populacji. 

Podstawą zmiany pozycji społecznej kobiet zgodnie z programem ruchu Le-
bensreform miało być prawo do edukacji155, która miała umożliwić kobietom nie 
tylko wykonywanie prostych prac poza domem za niewielkie wynagrodzenie, któ-
rego otrzymywanie miało uchronić je przed nędzą i prostytucją, lecz także pracy 
bardziej skomplikowanej, opartej na wysokim poziomie wykształcenia i znacznie 
lepiej płatnej. W 2. poł. XIX w. europejskie kobiety skutecznie walczą o prawo 
do zdawania państwowej matury, dającej im wstęp na uniwersytety, którego im 
wcześniej odmawiano jako absolwentkom prywatnych żeńskich pensji. W pierw-
szych latach XX w. następują początki koedukacji w szkolnictwie. Kobiety z war-
stwy wyższej studiują na uniwersytetach dla własnej satysfakcji, te uboższe – dla 
zdobycia zawodu, który da im podstawy egzystencji. Szczególnym zainteresowa-
niem kobiet cieszą się studia nauczycielskie, co jest społecznie aprobowane. Roz-
poczyna się wówczas także napływ kobiet na studia medyczne, co napotyka opory 
profesorów medycyny, uważających wykonywanie przez kobiety zawodu lekarza 

153 O ewolucji form gorsetu w 2. poł. XIX w, zanim całkowicie zarzucono jego stosowanie 
por. A. Zadrożdżyńska, Damy i galanci. O polskich zwyczajach towarzyskich, Warszawa 2004, 
s. 90 i in. 

154 Zamiast halki noszono długie majtki, zwane pantalonami, chroniące przed chłodem 
i kurzem. Z czasem ta część garderoby wyewoluowała w reformy (ich nazwa w języku polskim 
odzwierciedla ich związek z ruchem reformy kobiecego ubioru z przełomu XIX i XX w.), dopaso-
wane do ciała i z krótkimi nogawkami. Ostatecznie w kobieciej modzie pojawiły się dopasowane 
i pozbawione nogawek jedwabne lub bawełniane majtki. 

155 Por. A.  Janiak-Jasińska, K. Sierakowska, A. Szwarc (red.), Działaczki społeczne, femi-
nistki, obywatelki…Samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku (na tle 
porównawczym), Warszawa 2008.
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za niemoralne, ze względu na niczym nieograniczoną swobodę poruszania się 
związaną z odwiedzaniem pacjentów w domach, przyjmowaniem obcych pacjen-
tów-mężczyzn w gabinetach oraz na kontakt z nagim ludzkim ciałem. Argumen-
ty te pierwsze kobiety-lekarki uważały za absurdalne. W wyniku nowych moż-
liwości uzyskiwania wykształcenia pod koniec XIX i pierwszej dekadzie XX w. 
w rozwiniętych krajach europejskich duża liczba kobiet pracowała już w zawodzie 
nauczycielki i pielęgniarki, a także jako laborantki i urzędniczki. Powoli wzrastała 
też liczba lekarek i farmaceutek. Wykształconych kobiet do 1918 r. było jednak 
zbyt mało, by mogły w sposób skuteczny formułować w formie publicznej postu-
laty dotyczące upowszechniania metod kontroli urodzin, umożliwiające im wy-
konywanie pracy zawodowej także po zawarciu małżeństwa. Upowszechnianiu 
tych postulatów stało na przeszkodzie obowiązujące w ówczesnej Europie prawo, 
a także brak solidarności ze strony większości kobiet z warstwy wyższej, które nie 
pragnęły zmienić tradycyjnego modelu małżeństwa, w którym urodzenie kilkorga 
dzieci było dla nich rodzajem polisy na przyszłość. Dla kobiet z warstw zamoż-
nych małżeństwo było nadal podstawową perspektywą życiową, którą uznawały 
za naturalną. Kobiety te nie pracowały ani też nie zamierzały podejmować pracy 
zawodowej poza domem, w podobnym duchu wychowując córki. W wykonywa-
niu prac domowych i opiece nad dziećmi wyręczały je różnej kategorii służące, 
toteż urodzenie nawet 4–5 dzieci nie było dla nich zbyt wielkim obciążeniem156 .

Postulaty zwolenników ruchu Lebensreform odnoszące się do wprowadzenia 
możliwości kontroli skutków życia seksualnego kobiet w postaci antykoncepcji 
zostały przyjęte z umiarkowaną aprobatą przez środowiska kobiet z warstw pra-
cujących. Traktowały one nisko płatną pracę zawodową poza domem jako źródło 
codziennej udręki wynikające z  ekonomicznej konieczności, a  nie jako źródło 
satysfakcji umożliwiającej jakiś rodzaj samorealizacji. Także ich ideałem kultu-
rowym było małżeństwo i macierzyństwo, a jakiś rodzaj regulacji urodzeń mógł 
być przez nie zaakceptowany po przyjściu na świat kilkorga dzieci, a tym samym 
ustabilizowaniu ich pozycji w małżeństwie. Ideał wyemancypowanej, samotnej, 
pracującej i wyzwolonej seksualnie kobiecości wydawał się większości kobiet z tej 
warstwy mało atrakcyjny, ponieważ mogły na co dzień obserwować skutki jego 
realizacji w praktyce. Narażając się na zarażenie chorobą weneryczną, przemoc ze 
strony kochanków lub klientów, a także ze strony przedstawicieli kręgów przestęp-
czych, wśród których się często obracały, kobiety uprawiające różne formy seksu 
pozamałżeńskiego przynoszące im dochód, płaciły dużą cenę za styl życia, który 
wybrały, nawet wtedy, gdy udało im się zgromadzić jakiś kapitał umożliwiający 
bezpieczne pod względem ekonomicznym życie. Według ówczesnych statystyk 
policyjnych i  lekarskich już po roku uprawiania zawodu większość prostytutek 

156 Służby domowej obojga płci było w miastach europejskich przełomu XIX i XX w. tak 
wiele, że stanowiła ok. 30% ich mieszkańców. Odsetek ten był podobny dla Paryża i Krakowa, 
Wiednia i Warszawy, co określa jego ścisły związek ze strukturą społeczną tego okresu oraz 
panującym wówczas stylem życia bogatszego mieszczaństwa, a nawet rodzin drobnomieszczań-
skich, z których wiele także zatrudniało w domach (stale lub okresowo) przynajmniej jedną 
osobę pełniącą tego rodzaju obowiązki. 
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była zarażona chorobą weneryczną, której nie potrafiono wówczas wyleczyć. Po-
ważnym problemem była również w tej grupie aborcja, stosowana jako podstawo-
wa metoda zapobiegania niechcianym urodzinom dziecka, wywołująca kompli-
kacje związane z warunkami jej przeprowadzania, często prowadzące do śmierci. 
Ostatnim etapem życia kobiet wybierających wolną miłość były najczęściej na 
przełomie XIX i XX w. szpitale dla przewlekle chorych wenerycznie, psychicznie 
albo cierpiących na gruźlicę. Nie była to więc perspektywa, która większości ko-
biet z warstw ubogich mogła się wydać pociągająca. Pozostawały one w związkach 
małżeńskich, nawet przynoszących im niewiele satysfakcji, dążąc do dostosowa-
nia się do stylu życia charakterystycznego dla drobnomieszczaństwa. 

Prostytucja nasiliła się w Europie w czasie I wojny światowej, gdy wiele kobiet 
zostało pozbawionych środków do życia, a także po niej157. Obserwacje jej skut-
ków, w postaci dużej liczby zakażeń chorobami wenerycznymi oraz urodzin nie-
pełnosprawnych dzieci stały się jednym z uzasadnień wprowadzenia odgórnych 
programów kontroli urodzin, realizowanych w niektórych państwach europejskich 
ze środków państwowych. Postulaty dziewiętnastowiecznych zwolenników euge-
niki158 opierały się na koncepcji darwinizmu społecznego, akceptując przemoc 
w kształtowaniu stosunków społecznych wyrażaną przez grupy dominujące wo-
bec grup upośledzonych i podporządkowanych, uzasadnioną względami medycz-
nymi. Ograniczanie możliwości reprodukcji członków społeczeństwa uznanych 
za niepełnowartościowych pod względem medycznym odbywało się w  drodze 
sterylizacji, zgodnie z  założeniami zwolenników programu ulepszenia ludzkiej 
rasy za pośrednictwem eugeniki159. Sterylizacja powodująca trwałe ubezpłodnie-
nie kobiety uniemożliwiała przekazywanie przez nią następnemu pokoleniu cech, 
które zdaniem twórców programów eugenicznych nie powinny się rozprzestrzenić 

157 Por. T. Srogosz, Wymiar ludzki handlu kobietami z perspektywy prawa międzynarodowe-
go, [w:] B. Płonka-Syroka, Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 191–201. W latach 20. i 30. 
zła sytuacja ekonomiczna w Europie dotyczyła przede wszystkim kobiet, które w pierwszej kolej-
ności były zwalniane z pracy. Tworzyło to przesłanki utrzymywania się w świadomości większości 
kobiet tradycyjnych wzorców rodziny, opartej na męskiej dominacji, w zamian za bezpieczeństwo 
socjalne. Urodzenie mężowi kilkorga dzieci kobiety te traktowały jako swój obowiązek i utrwa-
lenie pozycji w rodzinie. Por. też: J. Nowosielska-Sobel, Obraz kobiety w świetle agitacji wybor-
czej na przykładzie Wrocławia w czasach Republiki Weimarskiej w świetle druków ulotnych z lat 
1919–1930, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 53–69.

158 Por. D. Malicka, Założenia polityki ludnościowej z punktu widzenia Polskiego Towa-
rzystwa Eugenicznego w latach 1918–1939, [w:] B. Płonka-Syroka, T. Srogosz (red.), Zdrowie 
i choroba jako problem polityczny i społeczny…, s. 130–156.

159 Por. E. Black, Wojna przeciw słabym. Eugenika i amerykańska kampania na rzecz stwo-
rzenia rasy panów, tłum. H.  Jankowska, Warszawa 2004; W.  Kline, Building a  Better Race. 
Gender, Sexuality and Eugenics from turn of the Century to the Baby Boom, Berkeley – Los An-
geles – London 2001; M. Gawin, Rasa i nowoczesność. Historia polskiego ruchu eugenicznego 
(1880–1952), Warszawa 2003; P. Małczyński, Pojęcie „rasy” w rozwoju historycznym – zarys 
zagadnienia, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek wobec choroby…, s. 65–89; K. Uzarczyk, 
Główne nurty rozwoju międzynarodowego ruchu eugenicznego, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych XVIII–XX wieku…, s . 430–446; 
P. Jaworski, Szwecja wobec idei higieny rasowej (zarys problematyki), ibidem, s. 447–454. 
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w populacji. Podlegały jej kobiety chore psychicznie, cierpiące na różnego rodzaju 
schorzenia neurologiczne (w tym padaczkę), stwardnienie rozsiane, nadczynność 
i niedoczynność tarczycy, a także zaklasyfikowane do grupy tych, które nie po-
winny mieć prawa do reprodukcji ze względów społecznych. Były to na przykład 
kobiety trwale bezrobotne (co tłumaczono sobie niekorzystnymi cechami ich cha-
rakteru i  osobowości i  ograniczeniem zdolności umysłowych), samotne wielo-
dzietne matki (co nasuwało podejrzenie, iż kobiety te trudnią się prostytucją). 
Wskazania medyczne i społeczne tworzyły podstawę orzeczenia o przymusowej 
sterylizacji, wydawanego przez specjalnie do tego powołane komisje medyczne, 
działające według schematów mających charakter dyrektyw urzędowych. Reali-
zację omówionych tu programów przeprowadzono w okresie między I a II woj-
ną światową i sfinansowano ze środków budżetowych w takich państwach, jak 
USA, Szwecja i Niemcy. Objęły one wiele tysięcy kobiet. Wspomniane państwa 
prowadziły zarazem aktywną politykę pronatalistyczną skierowaną w  stronę 
warstw średnich, propagując ideał rodziny z kilkorgiem dzieci, niepracującą mat-
ką i utrzymującym ich, zdrowym i wydolnym ekonomicznie mężem, od które-
go oczekiwano zaangażowania na rzecz rodziny, której wzrost liczebny powinien 
aprobować, nie skłaniając małżonki do ograniczania liczby dzieci i opłacając ich 
wychowanie. W latach 1933–1945 wyżej przedstawiony model uległ rozwinięciu 
w III Rzeszy, przekształcając się w państwowy system kontroli populacji, w któ-
rym ograniczenie rozrodczości kobiet nie odbywało się już wyłącznie w drodze 
ich sterylizacji, lecz także eutanazji160. Objęto nią kilkaset tysięcy osób (nie tylko 
kobiet), a przesłanki medyczne, na których się opierano, uzupełniono o względy 
rasowe. Prowadzona w III Rzeszy praktyka przymusowej sterylizacji i eutanazji 
osób uznawanych za niepożądane ze względu na dobro populacji doprowadziła 
do skompromitowania obu tych koncepcji. W takich krajach, jak Szwecja i USA 
programy sterylizacyjne były jednak realizowane aż do końca lat 60. XX  w.161 
I przed II wojną światową, jak i po niej nie były jednak akceptowane przez zdecy-
dowaną większość lekarzy, która uznawała je za nieetyczne. Programy te były przy 
tym realizowane wyłącznie w krajach, w których światopogląd potoczny został 
ukształtowany przez jedną z konfesji protestanckich, a ich aktywni zwolennicy 
doprowadzili do skrajnej postaci zawarte w nim elementy. W krajach katolickich 
programy eugeniczne nie były realizowane z tych właśnie względów, miały bo-
wiem bardzo ograniczoną liczbę zwolenników wśród lekarzy, a  ich poglądy nie 
spotykały się z aprobatą zarówno w samym środowisku lekarskim, jak i w świa-
domości społecznej. Państwowe programy eugeniczne nie zostały także w  tym 
okresie wprowadzone w innych krajach świata, w których dominującą religią nie 
było chrześcijaństwo. Ponieważ nie dotknęły ich w tym samym stopniu co Euro-
pę demograficzne skutki I i II wojny światowej, w licznych krajach Azji, Afryki 
i Ameryki Południowej miał miejsce w 1. poł. XX w. duży przyrost ludności. 

160 Por. Z.  Jezierski, Wpływ ideologii hitlerowskiej na działalność lekarzy niemieckich 
w okupowanej Polsce w latach 1939–1945, [w:] B. Płonka-Syroka, T. Srogosz, Zdrowie i choro-
ba jako problem polityczny i społeczny…, s. 157–172.

161 Por. P. Jaworski, op. cit.
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Brak zainteresowania władz państwowych wprowadzeniem jakichś form re-
gulacji urodzin wśród kobiet wywodzących się ze środowisk zamożnych oraz 
względnie wydajnych ekonomicznie wiązał się z nieprzeznaczaniem środków pu-
blicznych na badania naukowe w tym zakresie. W zaistniałej sytuacji główny nurt 
badań nad metodami regulacji urodzin przeniósł się do instytucji prywatnych. 
Główny ciężar nakładów na badania w tym zakresie podjęła amerykańska Fun-
dacja Rockefellera162, której –  jako instytucji prywatnej – nie dotyczyły zakazy 
dotowania ze środków państwowych wszelkiego rodzaju działalności godzącej 
w moralność prywatną i publiczną. Fundacji Rockefellera udało się po pewnym 
czasie osiągnąć pierwsze pozytywne rezultaty. Z  jej środków udało się bowiem 
wyprodukować tabletkę o działaniu antykoncepcyjnym, które było odwracalne, 
nie niosło więc ze sobą tak radykalnych skutków, jak sterylizacja. Kobiety mogły 
świadomie sterować swoją płodnością, ograniczając liczbę dzieci oraz decydując 
o odstępach między kolejnymi ciążami. Stworzenie metody antykoncepcji hor-
monalnej dokonało się poza strukturami nauki akademickiej, w której zarówno 
badania, jak i testy kliniczne nowej metody były zakazane zarówno w USA, jak 
i w krajach europejskich aż do lat 60. XX w.

Zakończenie

Przedstawione powyżej rozważania tworzą tło historyczne i kulturowe dla ukon-
stytuowania się w dyskursie medycznym 1. połowy XX w. nowej sytuacji proble-
mowej – to jest postawienia jako problemu wymagającego znalezienia naukowego 
rozwiązania sposobów umożliwiających prowadzenie efektywnej polityki popu-
lacyjnej przez rozwinięte gospodarczo państwa europejskie oraz USA. W 2. poł. 
XIX w. elementy tej sytuacji problemowej zostały zarysowane w dyskursie spo-
łecznym, w którym uczestniczący w nim autorzy przedstawili dwa zasadniczo 
od siebie różne scenariusze kontroli populacji. Pierwszy z nich miał charakter 
odgórny i nawiązywał w swych podstawach ideowych do koncepcji policji lekar-
skiej, wypracowanej w końcu XVIII w. w oświeceniowej Austrii, drugi wiązał się 
z inspiracjami czerpanymi z ideologii liberalnej i – w przeciwieństwie do modelu 
policji lekarskiej – miał się opierać na indywidualnych decyzjach obywateli, a nie 
na dyrektywach o charakterze dla wszystkich przymusowym. W obydwu scena-
riuszach możemy obserwować fuzję czynników zewnątrznaukowych i wewnątrz-
naukowych, zarówno w odniesieniu do ich genezy, struktury, jak i uwarunkowań 
recepcji społeczności naukowej oraz w gronie laików.

Wśród czynników kulturowych hamujących procesy wiedzotwórcze w dziedzi-
nie medycyny, w zakresie problemów związanych z kobiecą fizjologią, ogólnie ze 
zdrowiem reprodukcyjnym kobiet oraz regulacją urodzeń, wyróżnić należy przede 

162 Por. R. Nowaczewska, Fundacja Rockefellera a  rozwój programów antypopulacyjnych 
w USA i na Dalekim Wschodzie, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), Problem kontroli 
urodzeń i antykoncepcji (w druku).



250 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

wszystkim ekskluzywizm intymnej relacji małżeńskiej, wiążącej męża i poddaną 
jego władzy żonę od czasów starożytnego Rzymu do okresu Oświecenia. Tylko 
mąż miał prawo po ślubie do intymnej bliskości z kobietą zamężną, zakaz ten 
dotyczył także lekarzy, a  jeżeli kobieta była przez nich badana, powinno się to 
odbywać w obecności męża. Opiekę położniczą nad kobietami sprawowały na-
leżące do tej samej płci położne, nie dysponujące wykształceniem akademickim 
(a często żadnym, poza praktyką akuszerską), podobnie jak chirurdzy, udzielający 
czasem pomocy przy trudnych porodach i wykonujący potencjalnie śmiertelny 
dla kobiet niemal do końca XIX w. zabieg cesarskiego cięcia, umożliwiający pod-
jęcie próby uratowania życia noworodka. W tej sytuacji postęp wiedzy medycz-
nej w zakresie zdrowia reprodukcyjnego kobiet był niemożliwy, bowiem wiedza 
uzyskana przez położne i chirurgów nie była przekazywana lekarzom, którzy nie 
byli zresztą zainteresowani jej zdobyciem od osób o niższym od nich statusie spo-
łecznym. Zgodnie ze standardami obyczajowymi określającymi rolę każdej z płci, 
zadaniem mężatki w kulturze europejskiej było przede wszystkim rodzić, a nie 
zapobiegać poczęciom i narodzinom kolejnych dzieci. Wiedza dotycząca metod re-
gulacji urodzin była w związku z tym kobiecą wiedzą tajemną, była przekazywana 
w sposób ustny z pokolenia na pokolenie, przede wszystkim w warstwie chłopskiej, 
w  której dziewczęta bywały wcześnie uświadamiane seksualnie, np. obserwując 
zachowania zwierząt. Wczesnym uświadomieniom sprzyjały także warunki życia 
wiejskiego, w których dziewczęta mogły w jednoizbowych domostwach obserwo-
wać zachowania dorosłych. W innych, mniej licznych warstwach społecznych, pro-
blemy seksualne kobiet były tematem tabu i nie były poruszane w zdecydowanej 
większości zachowanych źródeł. Do elementów kulturowo ukształtowanej sytuacji 
problemowej należały dwa zagadnienia: niepłodność i śmiertelność dzieci. Aż do 
połowy XVIII w. rozpatrywano je głównie w kategoriach supranaturalistycznych, za 
pomocą wnioskowania teleologicznego, poszukując winy, kobiety lub mężczyzny, 
która je spowodowała. Zgodnie z tym typem rozumowania problemy z płodnością 
pojawiały się w rodzinie w jakimś celu – dla ukarania grzeszników, napomnienia 
pysznych itp. W tej perspektywie w licznych źródłach podstawową metodą terapii 
schorzeń z zakresu zdrowia reprodukcyjnego kobiet były praktyki religijne – posty, 
pielgrzymki, darowizny na Kościół albo na cele charytatywne, a przede wszystkim 
zmiana postawy wobec życia, dostosowanie jego stylu do wymogów religijnej mo-
ralności. Wiele źródeł potwierdza poczęcie dziecka w wyniku powyższych praktyk, 
jego szczęśliwe narodzenie i dożycie „do lat sprawnych”. Brak natomiast w źró-
dłach wzorców praktyk religijnych, skierowanych w stronę ograniczania rozrod-
czości. Życie traktowano jako dar Boży, poczęcie dziecka jako oczekiwany wynik 
aktywności seksualnej w małżeństwie i podstawowy motyw jego zawarcia.

Wśród czynników inspirujących procesy wiedzotwórcze w dziedzinie zdrowia 
reprodukcyjnego kobiet, w tym w zakresie kontroli urodzeń i ograniczenia ich licz-
by, najważniejszą rolę odegrała medykalizacja choroby, jaka dokonała się w świado-
mości lekarzy w 2. poł. XVIII w. wraz z ukonstytuowaniem się w Europie standardu 
medycyny klinicznej. Postawa ta w kolejnych dekadach XIX w. rozpowszechniła 
się wśród wykształconych warstw społecznych tego kontynentu. Jej konsekwen-
cją stała się pół wieku później medykalizacja kwestii związanych z reprodukcją. 
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O ile jeszcze w 1. poł. XVIII w. obraz kobiety, piśmiennictwie medycznym163 był 
niedokładny i niewiele odbiegał od wiedzy medycznej czasów starożytnych, o tyle 
w 2. poł. tego stulecia pojawiła się idea objęcia opieką lekarską kobiet w okresie 
ciąży i połogu164. Asystowanie lekarza-mężczyzny przy porodzie165, jako przejaw 
medykalizacji procesu prokreacji166, upowszechniło się najpierw w Anglii, potem 
w Austrii, a następnie w innych krajach Europy Zachodniej. Doprowadziło to do 
istotnych postępów w technice prowadzenia porodów. Wprowadzono kleszcze po-
rodowe, a także inne rodzaje sprzętu wykorzystywanego przez lekarzy do pomocy 
położnicom. Asystowanie przy porodach przez dysponujących pełnym wykształce-
niem akademickim lekarzy, biegłych też w sztuce chirurgicznej, którą na początku 
XIX w. włączono do programu studiów medycznych, spowodowało wzrost często-
tliwości kończenia porodu interwencją chirurgiczną, w  tym cesarskim cięciem. 
O ile do tego czasu zabieg ten był prawie zawsze śmiertelny dla położnicy, ratując 
życie dziecka, o tyle postępy techniki chirurgicznej spowodowały, że około połowy 
XIX w. można już było (choć nadal było to obarczone dużym ryzykiem dla matki) 
uratować i dziecko, i jego matkę, jeśli nie wdała się infekcja, zwana w tym czasie 
gorączką połogową. Zakażenie to było główną przyczyną śmiertelności okołopo-
rodowej kobiet rodzących w szpitalach, a ze względu na nieznajomość czynników 
etiologicznych wywołujących tę chorobę nie wiedziano, jak jej zapobiegać. Do po-
prawy sytuacji przyczyniły się dopiero aseptyka i antyseptyka, a ostatecznie wpro-
wadzenie w medycynie klinicznej standardu bakteriologii. Nastąpiło to jednakże 
dopiero w ostatniej ćwierci XIX w. Lekarze nie dysponowali więc aż do tego czasu 
wystarczającym materiałem klinicznym umożliwiającym prowadzenie badań nad 
efektywną kontrolą urodzeń, ponieważ aż do połowy XIX w. śmiertelność położnic 
w szpitalach była tak duża, że lekarze rzadko mieli okazję prowadzenia przypadku 
tej samej pacjentki przez dłuższy okres czasu, co mogłoby im umożliwić prawidło-
we interpretacje obserwacji. Poza okresem porodu większość ubogich kobiet (na 
których prowadzono badania kliniczne) w ogóle nie kontaktowała się z lekarzem, 
a pacjentki z warstw wyższych nie mogły stanowić odpowiedniego materiału dla 
badań klinicznych nawet w przypadku długoterminowej opieki, sprawowanej nad 
nimi przez ginekologa. Nie prowadzono bowiem na kobietach z tej warstwy spo-
łecznej badań klinicznych.

163 Por. K. Stojek-Sawicka, Między swojskością a obcością – obraz kobiety w piśmiennictwie 
medycznym XVIII wieku, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, 
s. 287–305.

164 Por. T. Heimrath, Przełomy w rozwoju nowożytnego położnictwa uwarunkowane no-
wymi metodami postępowania, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medy-
cyny … s. 211–215.

165 Por. T.  Heimrath, Obecność mężczyzny przy porodzie w  ujęciu XIX-wiecznego leka-
rza, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Antropologia medycyny i farmacji w kontekście kulturowym, 
społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 333–337.

166 Por. T. Heimrath, Relacje pomiędzy lekarzami i pacjentami w pamięci lekarza chorób 
kobiecych i położnika, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać…, 
s. 133–138.
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Kolejnym etapem procesu medykalizacji kwestii związanych z rozrodem by-
ło w związku z  tym sformułowanie przez lekarzy postulatu objęcia wszystkich 
kobiet w okresie porodu i połogu profesjonalną opieką położniczą. Miało to do-
prowadzić z jednej strony do ograniczenia śmiertelności kobiet związanej z repro-
dukcją (w XIX w. bardzo jeszcze wysokiej), natomiast z drugiej mogło umożliwić 
zgromadzenie przez lekarzy odpowiednio dużej liczby istotnych dla nich danych 
medycznych dotyczących kobiet w  wieku rozrodczym. Profesjonalizacja opieki 
nad kobietami w okresie porodu i połogu miała zarazem sprzyjać ograniczeniu 
pokątnych praktyk aborcyjnych wykonywanych przez tzw. babki, nazywane „fa-
brykantkami aniołków”. Ponieważ żaden z  tych postulatów nie budził oporów 
moralnych, a wręcz przeciwnie, wpisywał się w obowiązujące ówcześnie standar-
dy moralności, nie natrafiono na przeszkody w jego realizacji. Wprowadzono pań-
stwowy nadzór nad sektorem usług położniczych wykonywanych przez akuszer-
ki, polegający na organizowaniu szkoleń, a nawet specjalnych szkół dla akuszerek 
oraz konieczności zdawania przez nie egzaminów przed uzyskaniem uprawnień 
do wykonywania swojej praktyki. Wprowadzono także tzw. książeczki położnych, 
w których akuszerki musiały skrupulatnie odnotowywać liczbę kobiet, przy któ-
rych porodach asystowały, jak również liczbę zgonów podczas porodu, zarówno 
kobiet, jak i  nowo narodzonych dzieci. Praktykę akuszerek w  miastach objęto 
nadzorem policyjnym dla wyegzekwowania standardu wykonywanych przez nie 
usług położniczych, nie udało się jednak zlikwidować wykonywania przez nie 
nielegalnych aborcji, które do 1939 r. były podstawową metodą regulacji urodzin 
wśród kobiet z biednych warstw społecznych, mimo iż były prawnie zakazane. 
Skala tego zjawiska, występującego głównie w biednych dzielnicach europejskich 
miast przemysłowych, stała się przesłanką sformułowania przez niektórych le-
karzy postulatów dotyczących upowszechnienia wśród ubogich kobiet informacji 
dotyczących możliwości zapobiegania ciąży, np. za pomocą stosowania przez part-
nera kobiety prezerwatywy. Inni formułowali postulaty o charakterze eugenicz-
nym, sugerujące wprowadzenie wśród kobiet z tej warstwy przymusowej steryli-
zacji. Jeszcze inni angażowali się w rozliczne programy pomocowe, adresowane 
do kobiet z ubogich warstw społecznych, zarówno o charakterze charytatywnym, 
jak i edukacyjnym, a kolejni formułowali postulaty odnowy moralnej społeczeń-
stwa Europy opartej na podstawach religijnych, w których przedstawiciele warstw 
wyższych powinni swoim postępowaniem dawać przykład ubogim i udzielać im 
różnych form wsparcia uzasadnianiego względami etycznymi. Nie brakowało 
również lekarzy angażujących się w 2. połowie XIX w. w ruch socjalistyczny (sto-
sunkowo rzadziej komunistyczny), formułujących postulaty zmiejszenia (socjali-
ści) lub wyrównania (komuniści) drastycznych różnic socjalnych, dzielących ów-
czesne społeczeństwo. Poprawa bytu ekonomicznego kobiet powinna być, w myśl 
tych postulatów, remedium na ich problemy reprodukcyjne. Poprawa poziomu 
dochodów, warunków mieszkaniowych oraz standardu wyżywienia rodziny po-
winna była spowodować, iż urodzenie kilkorga zdrowych dzieci nie powinno być 
dla kobiety ponad siły. Z tych właśnie kręgów lekarzy – umiarkowanych refor-
matorów stosunków społecznych i ekonomicznych – wywodzili się organizato-
rzy różnych form pomocy, dostępnej kobietom w wieku rozrodczym i  ich dzie-
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ciom w publicznej przestrzeni miejskiej – poliklinik, poradni dla kobiet, parków 
i placów zabaw. Tylko niektórzy w otwarty sposób postulowali upowszechnianie 
wśród kobiet z warstw pracujących jakichś form kontroli urodzeń (np. prezerwa-
tyw), nie traktując kwestii ograniczenia rozrodczości jako problemu naukowego 
wymagającego rozwiązania. Uważali zarazem za taki problem kwestię poprawy 
jakości populacji.

Wykonujące praktykę położniczą akuszerki mogły w XIX w. w takich krajach, 
jak Niemcy oraz Austria kierować kobiety do lekarzy praktykujących w opłaca-
nych ze środków publicznych szpitalach, gdzie mogły uzyskać pomoc położni-
czą albo nieodpłatnie, albo za niewielką opłatą. Lekarze uzyskiwali w ten sposób 
większy dostęp do młodych i względnie zdrowych kobiet, z których fizjologią mo-
gli się zapoznać. Nabywali też kompetencji z zakresu anatomii patologicznej, ze 
względu na duży odsetek porodów szpitalnych zakończonych zgonem. Kobiety 
nadal niechętnie więc rodziły w szpitalach, gdyż wiedza o wysokiej śmiertelności 
okołoporodowej w nich występującej była w XIX w. dość powszechna. Lekarze 
szpitalni dysponowali w związku z tym stałym dostępem głównie do kobiet trud-
niących się prostytucją (często już zarażonych chorobą weneryczną lub gruźlicą), 
chorych psychicznie lub znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji materialnej, 
które decydowały się na odbycie porodu w  szpitalu lub rodziły tam, ponieważ 
już wcześniej, będąc w ciąży, były hospitalizowane z innych względów. Uzyskany 
w ten sposób materiał kliniczny trudno było jednakże ekstrapolować na całość 
populacji, gdyż ogólny obraz kliniczny tych pacjentek różnił się od standardowe-
go, a gdy próby takie jednak podejmowano (jak w przypadku wspomnianego wy-
żej J. M. Charcota), prowadziły one do kontrfaktycznych rezultatów. Znajdujące 
się w polu obserwacji lekarskich hospitalizowane kobiety, nie tylko w ciąży, chore 
wenerycznie lub psychicznie, a  także cierpiące na inne schorzenia wynikające 
z nędzy lub wyniszczenia ciężką pracą, nie mogły być dostateczną podstawą dla 
badań na przykład nad fizjologią zapłodnienia. Miały bowiem wielu partnerów, 
nie mogły ustalić i podać lekarzowi daty, w której zapłodnienie potencjalnie mo-
gło nastąpić. Stosowały też wiele różnych środków umożliwiających zapobieganie 
ciąży albo wywołanie aborcji, często toksycznych, a zawsze w jakiś sposób dla or-
ganizmu szkodliwych. Nie zachowywały też zwykle elementarnych zasad higieny. 
Trudno więc było na podstawie tego rodzaju materiału klinicznego doprowadzić 
do jakiegoś radykalnego postępu w medycynie reprodukcyjnej.

Postęp wiedzy medycznej w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego kobiet mógł 
jednak, zdaniem lekarzy, nastąpić w wyniku zapewnienia im szerokiego dostępu 
do materiału badawczego o charakterze zgodnym z profilem społecznym więk-
szości XIX-wiecznej populacji – to jest do kobiet młodych i względnie zdrowych. 
Jak można podejrzewać, ten właśnie motyw – a nie tylko względy charytatywne 
– inspirował wielu lekarzy w 2. połowie XIX w. do przyjmowania w określonych 
godzinach (nawet codziennie) ubogich kobiet za darmo, a nawet udzielania im 
jakichś form materialnej lub rzeczowej pomocy, byleby utrzymały stałą relację 
terapeutyczną z lekarzem. Upowszechnienie tego rodzaju praktyk było możliwe 
dzięki wsparciu prywatnych sponsorów, do których zaliczali się (np. w  Niem-
czech) m.in. właściciele firm chemicznych i farmaceutycznych, zyskujących w ten 
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sposób możliwość oceny nowych produkowanych przez nie leków, które ubogim 
pacjentom rozdawano za darmo. Bezpłatne próbki leków niemieckie firmy farma-
ceutyczne wysyłały także za granicę, zarówno na zamówienie współpracujących 
z nimi lekarzy, jak i na pozyskane przez siebie adresy innych, których pragnęły 
zachęcić do współpracy. Firmy farmaceutyczne korzystały także z ogłoszeń praso-
wych, w których (w bardzo zakamuflowanej formie) reklamowały różne rodzaje 
leków, w tym znane ówcześnie środki umożliwiające względnie skuteczną kontro-
lę urodzin167. Przyjmowane bezpłatnie pacjentki z ubogich rodzin, które lekarze 
leczyli z należytą starannością, nie były zarażone jedną z chorób wenerycznych, 
stanowiącą istotny element obrazu klinicznego stanu zdrowia prostytutek, do 
których w 2. poł. XIX w. mieli szeroki dostęp nadzorujący je pod względem sani-
tarnym lekarze dermatolodzy. Te pierwsze stanowiły o wiele cenniejszy materiał 
kliniczny, a stały kontakt z lekarzem, na który w innych warunkach nie mogłyby 
sobie pozwolić, dla wielu z  nich miał pozytywny wpływ na poprawę ogólnego 
stanu zdrowia i warunków życiowych. Nie należy więc opisywanych tu działań 
lekarskich oceniać negatywnie pod względem etycznym, mimo że kobiet tych 
nie informowano, że mogą być obiektem badań o eksperymentalnym charakte-
rze, a intencje lekarzy, przedstawiane jako wynikające z pobudek charytatywnych 
i etycznych, nie zawsze wynikały wyłącznie z tych motywów. 

W końcu XIX w. w Niemczech oraz w Anglii, po wprowadzeniu do medycyny 
klinicznej standardu bakteriologii, w nawiązaniu do wcześniej wypracowanych 
wzorców profilaktyki chorób epidemicznych168, zorganizowano szeroką akcję 
uświadamiającą169 oraz wiele poradni przeciwgruźliczych i poliklinik, stanowią-
cych podstawowe ogniwo profilaktyki skierowanej przeciwko tej chorobie, a także 
miejsce obserwacji klinicznych. Polikliniki zatrudniały lekarzy, natomiast w po-
radniach pracowały głównie pielęgniarki higienistki, a lekarz był w nich dostępny 
dla pacjentów określoną liczbę godzin w tygodniu. Były elementem państwowego 
systemu publicznej opieki zdrowotnej i były w tych krajach finansowane ze środ-
ków budżetowych170. Lekarze zainteresowani poprawą sytuacji zdrowotnej kobiet 
związanej z  ich zdrowiem reprodukcyjnym postulowali, aby stworzyć podobną 
sieć poradni przeznaczonych dla kobiet w  wieku rozrodczym. Miałyby w  nich 
możliwość uzyskania porad dotyczących prawidłowego pod względem medycznym 
stylu życia, podstaw wiedzy dotyczących własnej fizjologii, w tym dostępnych ów-

167 Były to głównie prezerwatywy, już w XVIII w. produkowane w Anglii ze zwierzęcych 
jelit, a w XIX wytwarzane również w innych krajach, także z gumy. Sprzedawano również inne 
środki, takie jak irygatory, globulki itp.

168 Por. A. Kuźmińska, Koncepcja profilaktyki chorób zakaźnych i  jej realizacja do końca 
XIX w., [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura…, s. 267–286.

169 Por. D. Kolman, Propagowanie wiedzy na temat gruźlicy na łamach czasopisma „Nowi-
ny Lekarskie” w latach 1901–1939. Praca magisterska (niepublikowana) napisana w Zakładzie 
Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu 
pod opieką promotorską dr hab. B. Płonki-Syroki prof. UMW, Wrocław 2012, s. 87–92. 

170 Por. A.  Kuźmińska, Walka z  epidemiami chorób zakaźnych w  Europie w  XIX  w., ze 
szczególnym uwzględnieniem gruźlicy, B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura…, 
s. 287–344.
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cześnie, tj. na przełomie XIX i XX w., metod zapobiegania ciąży. Kobietom miano 
by w  tych poradniach przekazywać również podstawy wiedzy dotyczące prawi-
dłowego przebiegu ciąży, a także praktyczne porady zdrowotne i higieniczne do-
tyczące tego okresu. Wszystkie wskazane czynności miały być realizowane przez 
profesjonalne pielęgniarki i położne. Kobiety ciężarne miały też uzyskiwać w tego 
typu poradniach – w razie potrzeby – bezpłatną poradę lekarza, a nawet wspar-
cie materialne umożliwiające im zachowanie dobrego stanu zdrowia i donoszenie 
ciąży. Uczono by także karmienia piersią i  zasad racjonalnego i  higienicznego 
odżywiania zarówno mającego się narodzić dziecka, jak i całej rodziny. Poradnie 
te, których działalność kierowano do kobiet z warstw ubogich, finansowane ze 
środków państwowych, miały zapobiegać przedwczesnym urodzeniom i poronie-
niom wynikającym z przepracowania kobiet i z ich nieprawidłowego stylu życia. 
Przedstawione powyżej postulaty lekarzy, publikowane w profesjonalnych czaso-
pismach naukowych i stanowiące już element dyskursu klinicznego, a nie – jak 
wcześniej – jedynie debaty społecznej, zostały zaaprobowane przez władze kilku 
rozwiniętych gospodarczo państw europejskich. Stało się to ze względu na zasad-
nicze kierunki ich polityki populacyjnej, a także wcześniejsze istnienie finanso-
wanego ze środków państwowych systemu poradni przeciwgruźliczych. Można 
było przenieść zastosowane tam rozwiązania w dziedzinę zdrowia reprodukcyjne-
go. Niemcy i Anglia borykały się na przełomie XIX i XX w. z problemami bardzo 
dużego wzrostu demograficznego i założenie poradni dla kobiet wiązały z dąże-
niem do poprawy jakości wzrastającej liczebnie populacji, natomiast Francja ich 
utworzenie wiązała z dążeniem do wzrostu demograficznego, którego tempo ule-
gło w XIX w. zahamowaniu. Zapewnienie ubogim matkom z warstw pracujących 
elementarnej opieki w trakcie ciąży, porodu i połogu traktowano tu jako element 
aktywnej polityki populacyjnej o charakterze pronatalistycznym. 

Założenie i  działalność poradni dla kobiet nie budziły sprzeciwów społecz-
nych w Niemczech, Anglii oraz Francji, w których zdecydowano się na ich funk-
cjonowanie. Były one bowiem wpisane w systemy publicznej opieki zdrowotnej 
o charakterze etatystycznym, finansowane ze środków państwowych i stanowiły 
ich rozwinięcie w nowym kierunku171. Ich działalność przyczyniła się do rozwoju 
wiedzy medycznej w dziedzinie zdrowia reprodukcyjnego kobiet w zakresie postu-
lowanym przez lekarzy, ponieważ zapewniła im dostęp do licznej rzeszy kobiet, 
w większości wprawdzie ubogich, lecz nienależących do grup opisywanych w ka-
tegorii patologii (jak np. prostytutek). Przed poprawą dostępu kobiet z biednych 
warstw społecznych kilku państw europejskich do opieki lekarskiej w kontekście 
ich zdrowia reprodukcyjnego, co nastąpiło na przełomie XIX i XX w., większość 
z  nich –  ze względów materialnych –  nie korzystała z  porady lekarza. Porody 
w tych warstwach odbywały się głównie w domach i były odbierane przez aku-
szerki, o mniej lub bardziej profesjonalnych kwalifikacjach. Nawet w Niemczech, 
gdzie od lat 80. XIX w. istniał system ubezpieczeń społecznych, objął on swoją 

171 Por. L. Tchorowska, Problematyka opieki zdrowotnej nad kobietami w ciąży, w czasie 
porodu i połogu w świetle prac polskich higienistów (1918–1939), [w:] B. Płonka-Syroka, A. Sy-
roka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać…, s. 215–263.
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działalnością przede wszystkim pracujących mężczyzn, a pozostające w domu ko-
biety rzadko z niego korzystały. Na początku XX w. sytuacja się zmieniła i więcej 
niż wcześniej kobiet korzystało z porady lekarza w związku ze zdrowiem repro-
dukcyjnym. Pomoc ta była dostępna jednakże przede wszystkim w  większych 
miastach. Dostępny w ten sposób lekarzom materiał kliniczny stał się podstawą 
postępu wiedzy z zakresu fizjologii zapłodnienia, która rozwinęła się w latach 20. 
i 30. XX w. 

W większości krajów ówczesnej Europy specjalne poradnie przeznaczone dla 
kobiet, których działalność byłaby finansowana ze środków państwowych, jednak 
nie powstały ani pod koniec XIX, ani też w pierwszej połowie XX w. Próba prze-
niesienia tej idei między innymi do Polski napotkała utrudnienia. Upowszechnie-
niu jej w Królestwie Polskim i na Ziemiach Zabranych stał na przeszkodzie brak 
etatystycznego systemu publicznej opieki medycznej w państwie rosyjskim, nie 
było więc – jak w Niemczech czy też w Anglii – do czego nawiązywać, przenosząc 
ideę oraz rozwiązania systemowe wypracowane wcześniej w etatystycznym mo-
delu profilaktyki i zwalczania gruźlicy czy innych chorób zakaźnych na system 
publicznej opieki zdrowotnej nad kobietą i macierzyństwem. W obu pozostałych 
zaborach –  pruskim i  austriackim – kobiety korzystały z  publicznego systemu 
opieki zdrowotnej172. Poradnie dla kobiet finansowane ze środków publicznych 
nie powstały także w niepodległej Polsce aż do 1939 r., pomimo starań w tym 
kierunku podejmowanych przez polskich lekarzy i higienistów. Zwolenników za-
kładania poradni dla kobiet oskarżano bowiem, że ich działalność opiekuńcza 
i lecznicza nad kobietami w ciąży będzie tylko pretekstem do upowszechniania 
wśród nich wiadomości dotyczących metod kontroli urodzin, które są niezgodne 
z prawem kanonicznym. Nieliczne poradnie dla kobiet, które założono w Polsce 
przed 1939 r., były więc finansowane ze środków prywatnych173. Podobna sytu-
acja wystąpiła w większości krajów świata omawianego okresu. 

W 2. połowie XIX w. lekarze sformułowali kolejny postulat z dziedziny zdrowia 
reprodukcyjnego kobiet, którego spełnienie mogło przyczynić się do poprawy jako-
ści ich zdrowia i życia, a mianowicie objęcia opieką lekarską młodych kobiet w wie-
ku przedmałżeńskim. Dotąd taka „opieka”, realizowana pod nadzorem policyjnym, 
dotyczyła wyłącznie prostytutek, w ramach profilaktyki chorób wenerycznych. Le-
karze zaproponowali w 2. poł. XIX w. stworzenie wyodrębnionej specjalizacji – gi-
nekologii dziewczęcej – umożliwiającej uzyskanie dostępu do materiału klinicznego 
w tej grupie wiekowej, a młodym pacjentkom zapewnienie prawidłowego rozwoju 
ich zdolności rozrodczych, które mogłyby później zrealizować w macierzyństwie. 
Lekarze postulowali objęcie młodych dziewcząt takim samym rodzajem powszech-
nej opieki zdrowotnej, jaki w rozwiniętych krajach europejskich – takich jak przede 
wszystkim Niemcy (w innych rozwiązania tego rodzaju miały bardziej ograniczony 
zasięg i charakter) – obejmował chłopców w obrębie medycyny szkolnej. Chłopcy 

172 Por. P. Franaszek, Publiczna ochrona zdrowia w Galicji w dobie autonomii, [w:] B. Płon-
ka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno- 
-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 8, Wrocław 2004, s. 133–157. 

173 Por. L. Tchorowska, op. cit., s. 215–263.
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byli poddawani pomiarom podstawowych parametrów dotyczących ich rozwoju fi-
zycznego, takich jak wzrost i waga, zapoznawano ich z podstawowymi zasadami 
higieny oraz egzekwowano za pośrednictwem szkolnych higienistek ich wdraża-
nie174. Podobne działania kierowano w  Niemczech także w  stronę poborowych, 
ustalając na tej podstawie normy dotyczące wzrostu i wagi, normy żywieniowe itp. 
Wśród poborowych prowadzono także intensywną akcję oświatową o charakterze 
profilaktycznym, skierowaną zarówno w stronę zapobiegania chorobom społecz-
nym (wenerycznym, gruźlicy oraz chorobom układu pokarmowego definiowanym 
jako powstające z braku higieny osobistej albo w brudnym otoczeniu społecznym, 
a po odkryciu bakterii przekazywano żołnierzom wiedzę o bakteryjnej etiologii tych 
chorób). Wśród dziewcząt z wyższych warstw społecznych, kształconych w domu 
lub na pensjach, tego rodzaju wiadomości nie były upowszechniane. Lekarze postu-
lowali w związku z tym objęcie tej grupy stałym nadzorem lekarskim, realizowa-
nym przez lekarza domowego, który w przypadku wystąpienia jakichś dolegliwości 
układu rozrodczego mógłby skierować młodą pacjentkę do specjalisty – ginekologa. 
Postulowali, aby młodym dziewczętom przekazywać wiedzę dotyczącą ich fizjologii, 
w tym spraw związanych z ich zdrowiem reprodukcyjnym. Ten zespół postulatów 
lekarzy nie spotkał się jednak ani w XIX w., ani w 1. połowie XX w. z akceptacją 
rodziców, kół kościelnych obu wyznań chrześcijańskich (zarówno Kościoła kato-
lickiego, jak i kościołów protestanckich), ani władz państwowych. Zadecydowały 
o tym względy światopoglądowe i obyczajowe175. Nie było wówczas bowiem lekarzy 
ginekologów płci żeńskiej176, a idea sprawowania opieki medycznej nad pannami 

174 Por. D. Serwaczak, Higiena polskich szkół w drugiej połowie XIX wieku w świetle „Prze-
wodnika Higienicznego” 1889–1895. Praca magisterska (niepublikowana) napisana w Zakła-
dzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocła-
wiu pod opieką promotorską dr hab. B. Płonki-Syroki, prof. AM, Wrocław 2010, s. 94–102; 
A. Michalewska, A. Krzyżaniak, Profilaktyka zdrowotna w okresie szkolnym z punktu widzenia 
XIX-wiecznego niemieckiego lekarza Landsbergera, zamieszkałego w Poznaniu, [w:] B. Płonka- 
-Syroka, F. Dross (red.), Sąsiedztwo i granica: medycyna, historia i kultura w dialogu polsko-
niemieckim/Nachbarschaft und Grenze: Medizin, Geschichte und Kultur im Polnisch-Deutsch 
Dialog. Biblioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny, t. 2, Wrocław 2010, s. 201–207. 

175 Por. T. Heimrath, Echa problemów zdrowotnych dziewcząt w wieku dojrzewania w lite-
raturze pięknej XIX wieku. Szkic do portretu, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Oczekiwania kobiet 
i wobec kobiet…, s. 341–343. Por. też europejskie piśmiennictwo medyczne w  tym okresie, 
w którym występują omawiane tutaj postulaty, z czasopism polskich np. poznańskie „Nowiny 
Lekarskie”, których środowisko redaktorów i autorów mogło z bliskiej perspektywy obserwować 
korzystne skutki społeczne i zdrowotne dobrze funkcjonującego systemu ubezpieczeń społecz-
nych, medycyny fabrycznej i medycyny szkolnej w Niemczech od lat 80. XIX w. 

176 Opiekę tego rodzaju mogły sprawować nad młodymi kobietami pielęgniarki-higienistki, 
kierując nastolatki do lekarza, w  przypadku wystąpienia poważniejszych schorzeń. Jednakże 
tabu kulturowe, zakazujące upowszechniania wśród młodych kobiet jakiejkolwiek wiedzy do-
tyczącej ich fizjologii oraz zdrowia reprodukcyjnego, uniemożliwiło realizację tego postulatu. 
Kobiety nastoletnie z warstwy wyższej i średniej przed zawarciem małżeństwa mogły uzyskać 
tego rodzaju wiedzę wyłącznie od matek, które jednakże jej nie przekazywały. Sytuacja ta zmie-
niła się dopiero na przełomie XIX i XX w., gdy niektóre kobiety z warstwy inteligenckiej otrzy-
mywały od matek i od lekarzy, bezpośrednio lub za pośrednictwem publikacji, podstawy wiedzy 
dotyczące ich fizjologii. Doprowadziło to do zmiany ich postawy wobec seksu (na pozytyw-
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w wieku przedreprodukcyjnym przez ginekologów mężczyzn wydała się opinii pu-
blicznej niemoralna. W ówczesnym dyskursie publicznym (aż do 1939 r.) domino-
wał bowiem pogląd, iż do czasu zamążpójścia młoda kobieta powinna pozostać nie-
uświadomiona seksualnie, aby nie rozbudzać w niej przedwcześnie praktycznego 
zainteresowania seksem. Pogląd ten był podzielany zarówno przez władze kościel-
ne, jak i państwowe, które tworzyły programy oświatowe, co doprowadziło do tego, 
iż większość młodych kobiet z warstwy średniej i wyższej nie posiadała praktycz-
nie żadnej wiedzy dotyczącej własnej fizjologii ani tym bardziej patologii intymnej. 
Postulat stworzenia ginekologii wieku dziewczęcego wynikał z kontaktów lekarzy 
z kobietami z tych warstw, pozostających w związkach małżeńskich, którymi się 
systematycznie opiekowali. Wiele ich pacjentek deklarowało, iż dolegliwości, z któ-
rymi zgłaszają się do lekarza po zawarciu małżeństwa i  rozpoczęciu współżycia 
seksualnego (a więc przeciętnie ok. 18–20 roku życia), utrzymują się u nich już od 
kilku lat. Zamiast leczyć zaawansowane stany chorobowe dopiero w małżeństwie, 
lekarze postulowali otoczenie młodych kobiet powszechnie dostępną opieką gine-
kologiczną w okresie przedmałżeńskim, np. w związku ze stwierdzeniem zaburzeń 
miesiączkowania lub innych schorzeń mogących potencjalnie prowadzić do nie-
płodności lub ją utrudniać. Objęcie młodych kobiet opieką ginekologiczną miało 
też doprowadzić, według przekonań lekarzy, do zlikwidowania niechętnej i lękowej 
postawy mężatek z wyższych warstw społecznych wobec seksu. Wyposażone w od-
powiednią wiedzę dotyczącą własnego ciała powinny były zaakceptować fizyczną 
stronę miłości, nie traktując jej jako „brudnej” lub niemoralnej, a do tego zagra-
żającej ich zdrowiu oraz życiu. Ze względów kulturowych (obyczajowych) postulo-
wane przez lekarzy uświadomienie seksualne młodych kobiet oraz zapewnienie im 
dostępu do opieki ginekologicznej nie zostało zaaprobowane przez władze sanitarne 
ani oświatowe i do 1939 r. nie zostało wprowadzone w życie w żadnym kraju euro-
pejskim ani na innych kontynentach. 

Kolejnym postulatem lekarzy wpisującym się w obszar związany ze zdrowiem 
reprodukcyjnym kobiet stało się ograniczenie prostytucji177. W okresie nowożyt-
nym prostytutki zostały objęte w Europie rejestracją i nadzorem policyjnym, wie-
le z nich w starszym wieku (o ile go dożyły), biednych i schorowanych, stawało się 
pensjonariuszkami różnego rodzaju przytułków prowadzonych przez instytucje 
charytatywne. Niektóre z nich wiązały się z tymi instytucjami już wcześniej, po-
zostawiając w tzw. domach podrzutków kolejne dzieci178, natomiast inne po po-
rzuceniu zawodu stanowiły personel szpitali i przytułków, w zamian za dach nad 

ną), a następnie – czego się obawiali konserwatywni moraliści – wzbudziło ich zainteresowanie 
możliwością kontroli urodzin. Wiele małżeństw z europejskich warstw wyższych już w 2. poł. 
XIX w. w związku z tym wprowadziło różnego rodzaju (mniej lub bardziej skuteczne) praktyki 
antykoncepcyjne w swoim pożyciu małżeńskim. 

177 Por. I. Zając, Problem prostytucji na ziemiach polskich w świetle polskiej prasy lekarskiej 
z lat 1890–1914, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Oczekiwania kobiet i wobec kobiet…, s. 33–51.

178 Por. T. Tokarek, Działalność charytatywna w XIX-wiecznym Krakowie w świetle „Rocz-
ników Towarzystwa Dobroczynności” z  lat 1816–1914. Praca magisterska (niepublikowana) 
napisana w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego pod opieką promotorską dr 
hab. B. Płonki-Syroki, prof. UWr, Wrocław 2004, s. 169–170 i in.
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głową i niewielkie wynagrodzenie. Większość prostytutek umierała jednak dość 
młodo, stając się już po roku uprawiania zawodu roznosicielkami chorób wene-
rycznych, a wiele z nich także i gruźlicy. W latach 80. XIX w., wraz z upowszech-
nieniem się standardu bakteriologii, działania podejmowane w celu ograniczenia 
rozprzestrzeniania się prostytucji zostały zmodyfikowane w  celu poprawy ich 
skuteczności179. Zasadniczym celem postulatu objęcia prostytutek obowiązkową, 
bezpłatną i przymusową opieką lekarską było ograniczenie epidemii chorób we-
nerycznych, obejmującej w końcu XIX w. znaczny odsetek mężczyzn należących 
do miejskich warstw ubogich, korzystających z „płatnej miłości” z upodobania, 
bądź też – ze względu na ubóstwo – z braku możliwości założenia i utrzymania ro-
dziny. Lekarze postulowali zachowywanie przez mężczyzn wierności małżeńskiej 
ze względu na możliwość zarażenia się chorobą weneryczną, a  także zarażenia 
małżonek180. Ograniczenie zakresu korzystania przez mężczyzn z płatnych usług 
seksualnych poza małżeństwem, zarówno przed jego zawarciem, jak i  w  trak-
cie jego trwania, lekarze wiązali z koniecznością przeprowadzenia szerokiej akcji 
edukacyjnej zarówno wśród mężczyzn, jak i wśród kobiet. Mężczyznom należało 
przedstawiać zagrożenia wynikające z możliwości zarażenia się chorobą wenerycz-
ną, natomiast kobietom z warstw średnich i wyższych ukazywać seksualną stronę 
małżeństwa w innym świetle niż to miało miejsce w XIX-wiecznym systemie ich 
edukacji. Podejmowane w sposób publiczny i otwarty działania edukacyjne na rzecz 
uświadomienia seksualnego kobiet (nie tylko dziewcząt w wieku szkolnym) spoty-
kały się jednak z sankcjami sądowymi181 i w większości krajów świata były zakaza-
ne, uważano je bowiem za naruszające podstawy moralności publicznej oparte na 
przesłankach światopoglądowych182. Postulaty lekarzy spotykały się w tym zakresie 
z lękami i oczekiwaniami wielu mężczyzn, z czym wiązał się (po upowszechnieniu 
wiedzy dotyczącej etiopatogenezy chorób wenerycznych) obserwowany w latach 
1890–1914 r. zdecydowany spadek ich zainteresowania prostytucją. 

Oczekiwania mężczyzn, o których tutaj mowa, wyrażały wspomniane wy-
żej postulaty ruchu Lebensreform, w  których formułowaniu uczestniczyło 
na przełomie XIX i XX w. wielu lekarzy i higienistów. Marzeniem mężczyzn, 
wyrażanym w 2. poł. XIX w. coraz bardziej otwarcie, było znalezienie w żonie 
nie tylko przyjaciółki i matki legalnie urodzonych dzieci, lecz także obudzenie 
w niej zainteresowania dla fizycznej strony małżeństwa. W stosunkowo wie-

179 Por. I. Zając, Walka z chorobami wenerycznymi wśród prostytutek w ujęciu polskich 
czasopism lekarskich z lat 1890–1914, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdra-
wiać, pomagać…, s. 179–198.

180 Por. K. Prętki, Problematyka zwalczania prostytucji i nierządu na łamach czasopisma 
„Czystość” – dodatku do „Nowego Słowa” z 1905 r., [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska (red.), 
Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji… (w druku). 

181 Por. A Szlagowska, Sprawa Annie Besant i Charlesa Bradlaugha, czyli słów kilka o pro-
pagowaniu kontroli urodzeń i antykoncepcji w XIX-wiecznej Europie,  [w:] B. Płonka-Syroka, 
A. Szlagowska, Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji… (w druku).

182 Por. G. Wiktorowski, Model rodziny i problemy kontroli urodzin w ujęciu teologii kato-
lickiej i w amerykańskim fundamentalizmie protestanckim, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagow-
ska (red.), Problem kontroli urodzeń i antykoncepcji… (w druku).
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lu rodzinach intymna bliskość między małżonkami występowała stosunkowo 
rzadko, a kiedy się zdarzała owocowała kolejną ciążą, która mogła doprowadzić 
kobietę do przedwczesnej śmierci z  powodu wycieńczenia zbyt częstymi po-
rodami183. Pod koniec tego stulecia lekarze zaproponowali kobietom z warstw 
wyższych kilka postulatów, mających istotne znaczenie w aspekcie ich zdrowia 
reprodukcyjnego, odpowiadających zarazem na oczekiwania mężczyzn. Zalecali 
przede wszystkim położenie przez kobiety silnego nacisku na ich zdrowie fizycz-
ne, zapewniające możliwość długiego i aktywnego życia wraz z mężem, będą-
cym dla kobiety akceptowanym przez nią przez wiele lat (a nie tylko w okresie, 
w którym kobieta była gotowa urodzić mężowi dzieci) partnerem seksualnym. 
Postulat ten wiązał się z wprowadzeniem przez pary małżeńskie jakichś form 
kontroli urodzin, które lekarze zalecali, powołując się na uzasadnienia medycz-
ne, ignorując zarazem obowiązujące w tej kwestii zakazy moralne. Różne formy 
antykoncepcji były już w 2. poł. XIX w. w Europie znane i dostępne na recepty 
lekarskie realizowane w aptekach. Były one nawet reklamowane w prasie kobie-
cej, przeznaczonej dla zamożniejszych czytelniczek, ale w tak zakamuflowanej 
formie, aby młode i nieuświadomione seksualnie kobiety nie mogły zrozumieć 
zawartych w tych reklamach informacji. Nie naruszano więc w ten sposób zaka-
zów cenzury. Dystrybucja tzw. „środków ochronnych”, jak je ówcześnie nazywa-
no, odbywała się nie tylko w aptekach, lecz także w specjalnie do tego celu prze-
znaczonych gabinetach „z niekrępującym wejściem”, w których kobieta mogła 
zapoznać się ze sposobem ich używania. Zarówno reklamy, jak i gabinety tego 
rodzaju były dostępne na początku XX w. także kobietom polskim, nie mamy 
jednakże żadnych obiektywnych danych na temat liczby kobiet korzystających 
już w tym okresie z antykoncepcji184. Znane europejskim kobietom z warstw 

183 Por. M. Dąbrowska, op. cit. Autorka na podstawie obszernej analizy źródeł prywatnych 
przedstawia zły stan fizyczny opisywanych wielodzietnych matek z warstw wyższych. Cecho-
wało je ogólne wyniszczenie, większość z nich rodziło bowiem dzieci rok po roku, a zdarzały się 
nawet dwa urodzenia rocznie – w styczniu i w grudniu. Szybkiemu zachodzeniu w kolejne ciąże 
sprzyjała kulturowa norma, zgodnie z którą kobiety z towarzystwa oddawały dzieci do karmie-
nia mamkom. Płodność po porodzie pojawiała się w związku z tym już po kilku tygodniach. 
Przy tym samym poziomie wiedzy medycznej mężczyźni z  omawianej rodziny Łubieńskich, 
stanowiący przykład swojej warstwy, żyli przeciętnie 70 lat, a wielu z nich dożywało w dobrym 
zdrowiu znacznie dłużej. Różnica płciowa i związane z nią determinanty biologiczne (ciąża) wy-
znaczały więc zróżnicowane perspektywy życiowe przedstawicieli warstw wyższych, o ile – ła-
miąc normy moralne upowszechniane w dyskursie publicznym – nie decydowali się stosować 
jakichś form antykoncepcji albo poszukiwali satysfakcji seksualnej poza małżeństwem, co było 
powszechną i tolerowaną praktyką. W 2. poł. XIX w. ci mężowie, którzy nie byli zainteresowani 
seksem pozamałżeńskim, nie chcąc narażać żon na niebezpieczeństwo związane ze skutkami 
systematycznego współżycia seksualnego w małżeństwie (ciąża żony) zaczęli wykazywać zainte-
resowanie dyskursem medycznym popularyzującym wiedzę dotyczącą antykoncepcji. Tworzyli 
naturalną bazę osób zainteresowanych jej upowszechnieniem także i wśród kobiet. 

184 Por. „Bluszcz” 1908, nr 1, s. 8. Cyt. za: M. Kratochwil, Analiza porównawcza reklamy 
leków i kosmetyków w prasie kobiecej z XIX i XX w. Praca magisterska (niepublikowana) napi-
sana w Zakładzie Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycz-
nego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu pod opieką promotorską dr hab. B. Płonki-Syroki, prof. 
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wyższych środki zapobiegające poczęciu (prezerwatywy, irygatory, gąbki, globul-
ki itp.) odznaczały się względną okresową skutecznością, ponieważ wraz z ich 
spopularyzowaniem się w zamożniejszych kręgach społeczeństwa zmniejszyła 
się w rodzinach liczba dzieci (do kilkorga), a i odstępy między kolejnymi poro-
dami uległy wydłużeniu. 

Akceptacja przez kobiety z warstw wyższych i średnich seksualnej strony mał-
żeństwa miała mieć dla obojga małżonków, w myśl zaleceń lekarzy, istotne po-
zytywne skutki zdrowotne. Mężczyzna znajdujący w żonie partnerkę seksualną 
odczuwać miał mniejsze impulsy skłaniające go do poszukiwania kontaktów sek-
sualnych poza małżeństwem (obarczonych zagrożeniem chorobą weneryczną), 
natomiast kobieta zabezpieczała się w ten sposób przed zarażeniem chorobą we-
neryczną przez niewiernego męża185. Dla zachowania zdrowia fizycznego kobieta 

nadzw., Wrocław 2011, s. 68. Ogłoszenie brzmiało: „Irygatory etc. etc/. Przy zakładzie znajdują 
się pokoje dla Pań z oddzielnym wejściem z bramy, z usługą kobiecą, oraz udzielanie praktycz-
nych objaśnień przy nabywaniu potrzebnych artykułów. Na żądanie wysyła się sekretnie spe-
cjalny cennik środków ochronnych, zapobiegawczych dla mężczyzn i kobiet, oraz sposób użycia 
z objaśniającemi instrukcjami za 20 kop. (można markami). Towar najprzedniejszy. Wysyłka 
pocztą za zaliczeniem”. W ofercie zakładu znajdowały się „środki ochronne: zwane preservatifs, 
gumowe i pęcherzowe, produkcji francuskiej, amerykańskiej, szwedzkiej i angielskiej. Ofero-
wano klientom także wiele innych, ukrytych pod nic niemówiącymi nazwami, tak Ramses, 
Prisma, Triumph, Viktoria, Mikado czy Neverrip, jak również „pessarja zabezpieczające dokto-
rów Eariat, Mensinga, Hasse i wielu innych”. Koszt tych środków wahał się od 75 kopiejek za 
tuzin do 10 rubli. Dla zachowania pozorów, zakład trudniący się w Warszawie rozprowadzaniem 
środków antykoncepcyjnych, zarówno w sprzedaży na miejscu, jak i w sprzedaży wysyłkowej, 
mieszczący się przy ul. Szpitalnej 6, występował pod nazwą Zakładu Optyczno-Ortopedyczne-
go. Warto by przejrzeć ofertę handlową innych tego rodzaju zakładów zamieszczaną na łamach 
polskich i europejskich czasopism z przełomu XIX i XX w., aby rozpoznać skalę opisywanego 
tu zjawiska. 

185 Zwróćmy uwagę na podlegający ówczesnym stereotypom społecznym charakter me-
dycznego dyskursu omawianej epoki. Mężczyzna występował w  nim jako istota podlegająca 
silnym impulsom seksualnym, wymagającym zaspokojenia. Zablokowanie uzyskania tego za-
spokojenia uznawano za niemożliwe, w związku z tym tak formułowano projekty zmiany relacji 
małżeńskich, aby dostosować kobietę żonę do seksualnych potrzeb męża, oferując jej w  za-
mian możliwość kontrolowania liczby urodzeń. Idea świadomego macierzyństwa nie wiązała 
się w żadnym stopniu z koncepcją seksualnego równouprawnienia kobiet, którym przyznano by 
(jak mężczyznom) prawo do wolnej ekspresji popędu seksualnego i zaspokajania go poza mał-
żeństwem. Antykoncepcja adresowana do rodzin nie była przez lekarzy postrzegana jako mogą-
ca naruszyć podstawowe relacje między małżonkami, oparte na dominacji męża (to on przecież 
dostarczał rodzinie dochodów) i chęci kobiet do posiadania dzieci, którą uznawano za naturalną. 
Jeszcze w latach 70. XX w. lekarze niemieccy (RFN) rozważali, czy nie wprowadzić ograniczeń 
w dostępie do hormonalnych tabletek antykoncepcyjnych, zezwalając na ich zakup wyłącznie 
kobietom zamężnym. Miało to zachować historycznie ukształtowany w  2.  poł. XIX  w. spo-
sób postrzegania antykoncepcji jako metody ograniczającej niekontrolowaną płodność kobiet 
w małżeństwie, najlepiej udostępnianej kobietom już po urodzeniu przez nie mężowi kilkorga 
dzieci i mających zachować po okresie pomyślnie dokonanej prokreacji ich dalsze zaintereso-
wanie seksem małżeńskim. W związku z przemianami obyczajowymi 2. poł. XX w. nie udało 
się jednak zachować kontroli nad stosowaniem antykoncepcji hormonalnej także w innych re-
lacjach intymnych niż małżeństwo. 
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powinna była zrezygnować z zabiegów deformujących sylwetkę (gorset) i niektó-
rych zabiegów kosmetycznych, szkodliwych zarówno dla niej, jak i dla płodu. 

Pojawienie się idei kontroli urodzeń i świadomego macierzyństwa, wyraża-
nej przez lekarzy w  dyskursie klinicznym, było uwieńczeniem ponad stulet-
niego okresu upowszechniania się standardu medycyny klinicznej w Europie, 
a  wraz z  nim koncepcji indywidualnej profilaktyki chorób. Propozycja stwo-
rzenia skutecznych środków umożliwiających kontrolę urodzeń wpisywała się 
w styl myślowy przełomu XIX i XX w., kiedy to postępy bakteriologii umożli-
wiły opracowanie opartych na podstawach doświadczalnych biologicznych mo-
deli wielu chorób. Stało się w  tym momencie możliwe przystąpienie do ba-
dań nad skutecznymi lekami, specjalnie zaprojektowanymi w celu zwalczania 
poszczególnych jednostek nozologicznych. Terapia sterilisans magna, bo takie 
miano nadano tej idei, opierała się na przekonaniu, iż dla każdego czynnika 
etiologicznego o  charakterze biologicznym można odnaleźć w  świecie roślin 
(tym zajmowała się farmakognozja) lub też wyprodukować sztucznie preparat, 
odznaczający się cechą skuteczności terapeutycznej. Na przełomie XIX i XX w. 
znano już i  powszechnie używano aspirynę. Testowano już także sulfonami-
dy, wprowadzone do szerszego użytku w latach 30. XX w. Pierwszym jednakże 
lekiem syntetycznym, który dowiódł swojej skuteczności, był zaprojektowany 
przez Pawła Ehrlicha w 1908 r. salwarsan, skutecznie leczący wczesne stadia ki-
ły. Od tego czasu idea farmakologicznej kontroli płodności za pomocą specjalnie 
wyprodukowanych środków, odznaczających się przewidywanym stopniem sku-
teczności, znalazła się w ogólnym nurcie europejskiej i amerykańskiej medycy-
ny klinicznej. Aby jednak wyprodukowanie skutecznego preparatu antykoncep-
cyjnego było możliwe na zasadach identycznych do tych, na jakich opierała się 
terapia sterilisans magna w odniesieniu do innych chorób, przeciwko którym 
projektowano wówczas leki i poddawano je testom przedklinicznym i klinicz-
nym, musiały zostać prawidłowo rozpoznane wszystkie mechanizmy dotyczące 
kobiecej płodności. Proces ten przebiegał w pierwszych trzech dekadach XX stu-
lecia, co dało podstawę do rozpoczęcia w latach 40. XX w. pierwszych testów kli-
nicznych antykoncepcyjnych preparatów hormonalnych. Badania nad środkami 
umożliwiającymi kontrolę płodności były wykonywane przed II wojną światową 
w obrębie nauki prywatnej, sponsorowane przez przemysł. W większości krajów 
świata (poza III Rzeszą, w której badania na kobietach finansowano ze środków 
państwowych i realizowano je w formie przymusowej) sytuacja ta utrzymała się 
także w trakcie tej wojny i kilkanaście lat po niej.

W latach 1945–1960 wystąpiły jednakże czynniki, które miały istotny wpływ 
na dalszy przebieg procesów wiedzotwórczych z zakresu zdrowia reprodukcyj-
nego kobiet oraz upowszechnienia idei antykoncepcji. Miały one zarówno cha-
rakter wewnątrznaukowy, jak i  zewnątrznaukowy. Zacznijmy od tych pierw-
szych. W 2. połowie lat 40. badania nad stworzeniem środka umożliwiającego 
uzyskanie okresowej niepłodności kobiet, możliwej jednak do przywrócenia po 
zaprzestaniu jego stosowania, wkroczyły w  fazę kliniczną. W  wyniku testów 
klinicznych uzyskano potwierdzenie ich skuteczności. Przemysł farmaceutycz-
ny dysponował więc środkiem umożliwiającym kontrolę urodzeń, mogąc go za-
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oferować władzom USA i  rozwiniętych państw Europy Zachodniej jako jedną 
z metod umożliwiających opanowanie problemów społecznych, które wystąpiły 
w okresie bezpośrednio powojennym186, związanych z rewolucją demograficzną.

Podstawowym problemem zewnątrznaukowym, który powinien być rozpatry-
wany w kontekście historii antykoncepcji, był bardzo znaczny wzrost liczby uro-
dzeń, zarówno w USA, jak i w Europie, jaki miał miejsce w latach 1945–1955. 
Mógł on doprowadzić do powtórzenia się w bliskiej perspektywie czasowej sy-
tuacji społeczno-demograficznej zarówno sprzed I, jak i  sprzed II wojny, którą 
cechował wysoki odsetek bezrobotnych, nasilanie się znamion kryzysu gospodar-
czego, a następnie pojawienie się kryzysu politycznego. Przyrost ludności w Euro-
pie i USA generował w pierwszej dekadzie powojennej problemy na rynku pracy, 
jak również problemy mieszkaniowe, wymagające jakiegoś rozwiązania w skali 
państwa. 

Drugim impulsem o charakterze demograficznym, i geopolitycznym zarazem, 
był bardzo znaczny przyrost ludności na takich kontynentach, jak Azja, Afryka 
i Ameryka Południowa, który mógł w dłuższej perspektywie przyczynić się do 
podważenia dominującej pozycji Europy i USA w świecie. Firmy farmaceutyczne 
dysponujące produktem umożliwiającym Europie i USA (np. za pośrednictwem 
organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ i WHO) prowadzenie aktywnej 
polityki populacyjnej, mającej na celu ograniczenie przyrostu ludności w krajach 
Trzeciego Świata, liczyły na potencjalne zainteresowanie władz państw rozwinię-
tych, pragnących utrzymać swą przewagę. Oczekiwania producentów dotyczące 
sprzedaży środków służących do antykoncepcji hormonalnej poza USA i Europą 
jednak się nie spełniły. Mimo narastających problemów z przyrostem ludności 
kraje Trzeciego Świata nie zdecydowały się na prowadzenie aktywnej polityki po-
pulacyjnej o charakterze antynatalistycznym, łączącej powszechne uświadomie-
nie seksualne z powszechną dostępnością hormonalnych środków antykoncep-
cyjnych, propagowanych jako jeden z głównych elementów nowoczesnego stylu 
życia, będącego imitacją wzorców europejskich187. Okazało się, że imitacja ta nie 
jest dla innych kultur atrakcyjna i nie zamierzają importować wzorców europej-

186 Por. A. Szlagowska, Czynniki społeczne i kulturowe tworzące kontekst zewnątrznaukowy 
dla sformułowania i wprowadzenia w życie programu antykoncepcji hormonalnej . Od I wojny 
światowej do 1968 r. [w:] B. Płonka-Syroka, A. Szlagowska, J. Stacherzak-Raczkowska, A. Patyk, 
Zjawisko antykoncepcji w perspektywie społecznej i historycznej, Wrocław 2012, s. 75–124.

187 Antynatalistyczna polityka społeczna we współczesnych Chinach nie opiera się na pra-
wie kobiet do wyboru stylu życia, związanego z liczbą dzieci, które pragną urodzić, a w związku 
z  tym na wolnym wyborze dotyczącym stosowania (lub niestosowania) hormonalnej terapii 
antykoncepcyjnej lub innych metod. Ograniczenie prawa do rozrodczości zastosowane przez 
chińskie władze w  latach 70. XX  w. ma charakter administracyjny i  odwołuje się w  swoim 
uzasadnieniu do idei solidaryzmu społecznego, nie ma więc związku ze standardem eugeniki. 
Prawo rodzin chińskich do posiadania jednego dziecka wynika z potrzeb rozwojowych kraju, 
które wymagają pracy wszystkich zdolnych do jej wykonywania dorosłych, a także z ograniczo-
nego dostępu ponad miliardowej już chińskiej populacji do zasobów naturalnych oraz wyżywie-
nia, które byłyby niewystarczające w skali kraju, gdyby rodziny były liczniejsze. Zastosowany 
w Chinach model polityki populacyjnej skutkuje wzrostem gospodarczym kraju oraz wzrostem 
PKB. Wiąże się także z polepszeniem przeciętnego poziomu życia oraz wzrostem konsumpcji. 
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skich dotyczących relacji między płciami. Ani więc eksport środków antykoncep-
cyjnych do omawianych tu krajów na zasadach wolnorynkowych nie zakończył 
się oczekiwanym dla koncernów farmaceutycznych sukcesem (choć od początku 
lat 70. występował i  stale wzrastał), ani też oferowane przez nie produkty nie 
stały się trwałym elementem struktury programów pomocowych ONZ i WHO 
kierowanych do krajów rozwijających się ani też stylu życia w tych krajach.

Obszarem geograficznym i społecznym, w którym środki antykoncepcji hor-
monalnej zyskały względnie wysoką popularność, stały się od lat 70. XX w. kraje 
Europy Zachodniej oraz USA, a w nich do konsumentów tych produktów farma-
ceutycznych należą te same warstwy społeczne, które już w końcu XIX w. wyraża-
ły pragnienia i potrzeby ich zastosowania, tj. klasa średnia i wyższa (stosująca już 
wcześniej inne rodzaje antykoncepcji). Odwołując się do interpretacji zgodnej ze 
standardem badań kulturowych, możemy wskazać na sekwencję następujących 
elementów występujących w  historycznie ukształtowanej sytuacji wiedzotwór-
czej: 1) Najpierw występuje pojawienie się określonego typu społecznej potrzeby, 
której zaspokojenie jest przez pewną grupę społeczną uważane za ważny czynnik 
umożliwiający kształtowanie w określony sposób jej stylu życia lub też umożli-
wiający jego zachowanie. 2) Kolejnym etapem społecznie konstruowanych proce-
sów wiedzotwórczych jest poszukiwanie środków umożliwiających zaspokojenie 
tej potrzeby. 3) Środki te są poszukiwane metodą prób i błędów, z wykorzystaniem 
różnych źródeł wiedzy, nie zawsze o charakterze profesjonalnym, które są w tym 
okresie poddawane ocenom specjalistów. 4) Etapowi temu towarzyszy krytyka, 
formułowana ze strony przeciwników stylu życia, z którym wiąże się dążenie do 
zaspokojenia potrzeby istotnej dla wyrażającej ją grupy. 5) W dążeniu do zaspo-
kojenia tej nowej potrzeby przedstawiciele wyrażającej ją grupy muszą zmagać 
się w związku z tym z trudnościami o charakterze wewnątrznaukowym (brakiem 
wymiernych efektów pierwszych badań), jak i zewnątrznaukowym (krytyką po-
trzeby, którą wyrażają, jak i stylu życia, której jest elementem). 6) Przezwycię-
żenie impasu umożliwia wymierny postęp o  charakterze wewnątrznaukowym. 
Dopiero pojawienie się skutecznej możliwości zaspokojenia danej potrzeby pod 
względem technologicznym (w omawianym tu aspekcie dotyczy to wyproduko-
wania skutecznego środka umożliwiającego antykoncepcję hormonalną) umożli-
wia przeniesienie debat publicznych dotyczących danej potrzeby na inny poziom. 
Pojawiają się bowiem nowe pytania: nie czy wynalezienie środka umożliwiające-
go zaspokojenie pewnej potrzeby jest możliwe, ale czy zaspokojenie tej potrzeby 
przez ten środek będzie społecznie pożądane i dla kogo – dla całej populacji da-
nego kraju, dla warstwy społecznej, w której środek ten się spopularyzuje, dla 
pokolenia, w którym będzie stosowany i dla pokoleń następnych, dla stosujących 
go kobiet i ich rodzin itp.

Tego rodzaju sekwencja zdarzeń, modyfikująca tematykę oraz zakres debat pu-
blicznych dotyczących kontroli urodzin doprowadziła w liberalnym modelu pań-
stwa, opartym na prawie obywateli do indywidualnego wyboru, do przedstawienia 

Jednak jak każdy model regulacji o sztucznym charakterze może w przyszłości doprowadzić do 
nieprzewidywanych przez jego projektantów konsekwencji. 
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przez władze następującego rozwiązania problemu antykoncepcji: 1) Stosowanie 
antykoncepcji hormonalnej będzie dopuszczone do legalnego obrotu aptecznego, 
po przeprowadzeniu wiarygodnych testów klinicznych w instytucjach o statusie 
uniwersyteckim (a  więc nie w  laboratoriach fabrycznych lub sponsorowanych 
przez przemysł farmaceutyczny, podejrzewanych o nieobiektywność). 2) Stoso-
wanie antykoncepcji będzie oparte na wolnym wyborze kobiety, która nie będzie 
do tej decyzji zmuszana ani nakłaniana, nie będzie wywierana na jej decyzję także 
innego rodzaju presja. 3) Antykoncepcja hormonalna nie stanie się elementem 
państwowych programów populacyjnych finansowanych ze środków publicz-
nych, w których byłaby przedstawiana jako element stylu życia, który powinien 
być powielany i naśladowany jako naturalny/standardowy sposób radzenia sobie 
z problemem potencjalnej płodności, występującym w środkowej fazie kobiecego 
życia, między okresem dojrzewania a menopauzą. 4) Antykoncepcja hormonalna 
powinna być przedstawiana jako metoda z wyboru, a jej stosowanie powinno się 
odbywać pod kontrolą lekarza. 5) Kobieta ma prawo zarówno do stosowania, jak 
i  niestosowania antykoncepcji hormonalnej i  nie powinna być z  tego powodu 
dyskryminowana (np. przez pracodawcę). W świetle tych ustaleń popularyzacja 
wiedzy na temat antykoncepcji została przeniesiona na producentów omawia-
nych środków.

Skutki tego rodzaju rozwiązania we współczesnej Europie, w  tym w Polsce, 
oraz w  rozwiniętych gospodarczo krajach świata, gdzie antykoncepcja hormo-
nalna jest przede wszystkim stosowana, są następujące. Wiedza o  niej rozpo-
wszechniana przez producentów podporządkowana jest prawom rynku, dokonuje 
się za pośrednictwem prasy popularnej, a także innych mediów, m.in. w formie 
tzw. product placement, tj. przekazywania informacji o reklamowanym towarze 
w sposób powiązany z fabułą filmu, artykułu lub powieści. Stworzyło to charak-
terystyczny dla tej grupy produktów farmaceutycznych standardowy sposób ich 
przedstawiania, odwołujący się do kategorii stylu życia, który powinien być dla 
kobiet przedmiotem aspiracji. Skuteczne panowanie nad płodnością ukazywane 
jest jako dające kobiecie nieograniczoną wolność wyboru kierunku własnej biogra-
fii, nastawionego na rozwój, samorealizację, uzyskiwanie satysfakcji z własnych 
osiągnięć i korzystanie z bogatej oferty turystycznej i kulturalnej. W tak zakreślo-
nej perspektywie macierzyństwo nie jest ani celem życia kobiety, ani zdarzeniem, 
wokół którego buduje ona swoją biografię188 . 

Kobiety, które stosują ten rodzaj kontroli urodzeń mają ograniczoną świado-
mość jego skutków zdrowotnych i nie śledzą na ogół debat specjalistów na ten 
temat189. Siła potrzeby, którą zastosowanie hormonalnej antykoncepcji pozwala 

188 Por. A. Patyk, J. Stacherzak-Raczkowska, Analiza społecznych i psychologicznych skut-
ków wprowadzenia antykoncepcji hormonalnej w  latach 1967–2008,  [w:] B. Płonka-Syroka, 
A. Szlagowska, J. Stacherzak-Raczkowska, A. Patyk, Zjawisko antykoncepcji…, s. 125–184.

189 Por. E.  Jaźwińska-Tarnawska, Aspekty zdrowotne doustnej antykoncepcji hormonal-
nej,  [w:] B. Płonka-Syroka, A.  Szlagowska (red.), Problemy kontroli urodzeń i  antykoncepcji 
(w druku); E. Prusak, Wpływ środków antykoncepcyjnych na wczesny rozwój zarodka ludzkie-
go, ibidem (w druku).
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zaspokoić, a także atrakcyjność stylu życia, który wiąże się z zaspokojeniem tej 
potrzeby, decydują o tym, że dokonują wyboru na rzecz antykoncepcji190. Jest to 
związane z czynnikami o charakterze kulturowym, występującymi z tak dużym 
nasileniem wyłącznie w tzw. kulturze euroamerykańskiej, natomiast w  innych 
kręgach kulturowych nie. Są to takie czynniki, jak przemiany wzorców zachowań 
społecznych, przemiany na rynku pracy związane zarówno ze wzrostem aspiracji 
edukacyjnych kobiet, jak i z realnym zwiększeniem ich kwalifikacji, zmiana pożą-
danego modelu dzietności191. Dalszy rozwój badań nad antykoncepcją hormonal-
ną nadal podlega presji czynników kulturowych, wynikiem tego są modyfikacje 
składu oraz postaci preparatów hormonalnych (już nie tylko tabletki, lecz także 
zastrzyki, plastry). Środki te są przez producentów dostosowywane do potrzeb 
kobiet w różnym wieku i o różnej kondycji fizycznej i współwystępujących pro-
blemach zdrowotnych. 

Antykoncepcja hormonalna może być traktowana nie tylko jako efekt pro-
cesów wiedzotwórczych należących do historii farmacji, lecz także jako produkt 
określonego typu kultury, opartej na monogamicznym, względnie trwałym mo-
delu małżeństwa, kultury, w  której pozycja kobiety jest relatywnie wyższa niż 
w pozostałych kulturach świata, w których została ukonstytuowana w odmien-
nym kontekście społecznym i światopoglądowym. Nie jest więc rzeczą trudną do 
wytłumaczenia, że postulat wprowadzenia metod kontroli płodności kobiet opar-
ty na przesłankach medycznych natrafił na tak podatny grunt właśnie w Europie 
i w USA, że został zaaprobowany przez kobiety z warstw wyższych i średnich, od 
dawna (choć w ograniczonym w stosunku do mężczyzn stopniu) decydujących 
o wielu aspektach własnego życia i mających ustanowione przez kulturę prawo 
do osobistej satysfakcji. Jest nowym środkiem umożliwiającym zaspokojenie od 
dawna wyrażanej przez europejskie kobiety potrzeby zapanowania nad swoim ży-
ciem i oddzielenia perspektyw życiowych od determinant wypływających z  ich 
biologii. 

190 Por. A. Ignaciuk, Debaty na tematy aborcji i antykoncepcji we Włoszech w latach 70. 
XX w.: analiza dyskursu feministycznego na przykładzie pisma „Effe”, [w:] B. Płonka-Syroka, 
A. Szlagowska (red.), Problemy kontroli urodzeń i antykoncepcji (w druku); I. Desperak, Spo-
łeczno-polityczne bariery antykoncepcji, ibidem; A. Rzepkowska, Wokół dyskursu kobiecego. 
Antropologiczna lektura prowadzonej w Sieci dyskusji na temat doustnej antykoncepcj, ibidem; 
M. Dymek, Od kobiety – spłacającej dług świętym prawom natury do bizneswoman. Analiza 
dyskursu reprodukcyjnego w Polsce, ibidem. W opiniach kobiet akceptujących antykoncepcję 
hormonalną, wolność jej stosowania i  powszechny dostęp do niej są postrzegane jako jedne 
z podstawowych praw reprodukcyjnych kobiet, które w liberalnym systemie społecznym mają 
prawo do panowania nad własną biografią (w tym płodnością) w sposób identyczny, który przy-
sługuje mężczyznom. We współczesnym kobiecym dyskursie reprodukcyjnym argumenty zwią-
zane z pożądanym stylem życia zdecydowanie przeważają nad argumentami nawiązującymi, jak 
w XIX w., do elementów zdrowotnych. 

191 W  związku z  postępem wiedzy medycznej radykalnie zmalało ryzyko śmierci dzieci 
w wieku do 1. i od 7. roku życia. Wiele kobiet decyduje się w związku z tym na model rodziny 
z jednym dzieckiem (najwyżej z dwojgiem), umożliwiający pogodzenie macierzyństwa z pracą 
zawodową, sprawiającą satysfakcję, a  przede wszystkim –  w  związku z  wysokim poziomem 
wykształcenia kobiety – dobrze płatną. 



Rozdział 2

Wpływ czynników wewnątrznaukowych 
i zewnątrznaukowych  
na ukształtowanie się systemu  
zabezpieczeń przeciwepidemicznych 
w Europie Zachodniej  
(na przykładzie wybranych państw)

Wprowadzenie

Ujęcie procesów wiedzotwórczych jako wypadkowej wzajemnych zależności 
między czynnikami wewnątrznaukowymi (ujęcie internalistyczne) i zewnątrz-
naukowymi (ujęcie eksternalistyczne), występujące we współczesnej zachod-
nioeuropejskiej historiografii medycyny, może być szczególnie przydatne 
w analizowaniu problemów badawczych z zakresu medycyny społecznej. In-
spirując tworzenie określonego rodzaju heurystyki, w której zostają uwzględ-
nione czynniki związane ze standardem wiedzy medycznej, jak również po-
ziomem kultury materialnej i umysłowej, wyznaczającym pewien historycz-
nie ukształtowany sposób konceptualizowania potrzeb społecznych, pozwala 
na ukazanie medycyny jako nauki społecznej, której standard kształtuje się 
w konkretnym otoczeniu społecznym i kulturowym. Tworzona na podstawie 
tego rodzaju heurystyki narracja umożliwia przedstawienie kolejnych etapów 
rozwoju wiedzy medycznej, tj. działań konkretnych ludzi dysponujących pro-
fesjonalnymi kompetencjami do ich podejmowania, w  otaczającym je kon-
tekście zewnętrznym. Uświadomienie sobie tego kontekstu przez historyka 
medycyny oraz włączenie go do narracji pozwala ukazać społeczno-kulturowe 
uwarunkowania genezy działalności teoriopoznawczej oraz praktyki lekarzy 
skierowanej ku rozwiązaniu konkretnych problemów. Może także pozwolić 
zrozumieć uwarunkowania recepcji badanych przez historyka teorii i doktryn 
medycznych, zarówno w  środowisku lekarskim i  akademickim, jak również 
w świadomości społecznej.

Prezentowane w tym standardzie metodologicznym ujęcie ujmuje proces wie-
dzotwórczy jako odpowiedź środowiska profesjonalistów na potrzeby społeczne 
wymagające rozwiązania. Opiera się na założeniu o inspirowaniu kształtowania 
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się pola problemowego medycyny przez czynniki kulturowe1, a także o współist-
nieniu w  standardzie wiedzy medycznej czynników biologicznych (związanych 
z  rzeczywistością poznawaną), psychologicznych (związanych z podmiotowymi 
aspektami poznania) i socjologicznych (związanych ze społecznym kontekstem 
poznania)2 .

W  niniejszym studium chciałabym zaprezentować możliwości analityczne 
związane z tym rodzajem praktyki historiograficznej na przykładzie jednego wy-
branego problemu, jakim jest tworzenie się w Europie Zachodniej, w wybranych 
państwach, które powstały na obszarze dawnego Cesarstwa Rzymskiego, etaty-
stycznego systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych. System ten był tworzony 
przez kilkanaście stuleci, mając wbudowane w swoją strukturę zarówno elementy 
starożytnej wiedzy medycznej (czynniki wewnątrznaukowe), jak również elemen-
ty starożytnej kultury materialnej i organizacyjnej (czynniki zewnątrznaukowe). 
Był tworzony przez średniowiecznych i nowożytnych lekarzy w odpowiedzi na tę 
samą sytuację problemową, która została sformułowana w starożytności, a pro-
ponowane przez nich rozwiązania nawiązywały do rozwiązań wypracowanych 
w Cesarstwie Rzymskim. Przez kilkanaście stuleci recepcja tych rozwiązań mia-
ła charakter niekompletny, gdyż obowiązujące na obszarze Europy Zachodniej 
rozwiązania prawne i  organizacyjne były mniej rozwinięte niż w  starożytności 
i nie miały charakteru rozwiązań etatystycznych, lecz wyłącznie lokalny. Dopiero 
w  XVIII stuleciu, wraz z  pojawieniem się w  Europie modelu monarchii abso-
lutnych, nastąpiła rewitalizacja wypracowanej w starożytnym Rzymie koncepcji 
etatystycznego systemu kontroli najważniejszych dla funkcjonowania państwa 
elementów związanych ze zdrowiem jego obywateli. Ze względu na istotne róż-
nice ustrojowe między Cesarstwem Rzymskim a państwami nowożytnej Europy 
nie było jednak możliwe ponowne wdrożenie w życie już wypracowanych w sta-
rożytności koncepcji, okazały się one jednak inspirujące dla nowo tworzonych 
systemów, wskazując najważniejsze obszary zagadnień, wymagających rozwią-
zania. W ten sposób na obszarze Europy Zachodniej dokonała się pełna recepcja 
standardu przeciwepidemicznego Cesarstwa Rzymskiego, umożliwiająca krytycz-
ną ocenę jego wybranych parametrów, co stało się podstawą do wytworzenia się 
nowej sytuacji problemowej inicjującej procesy wiedzotwórcze. Krytyka ta obję-
ła zarówno elementy wewnątrznaukowe (co było związane ze zmieniającym się 
standardem wiedzy medycznej), jak i zewnątrznaukowe (co wiązało się z czynni-
kami natury społecznej, tj. zróżnicowaniem ustroju Cesarstwa Rzymskiego oraz 
nowożytnych monarchii Europy). W rezultacie został stworzony w dziewiętnasto-
wiecznej Europie etatystyczny system zabezpieczeń przeciwepidemicznych. Nie 

1 Por. P. Berger, T. Luckmann, Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit, Stuttgart 
1971; M. Bernard, Der menschliche Körper und seine gesellschaftliche Bedeutung, Bad Hom-
burg 1980; J.  Lachmund, G.  Stolberg, The Social Construction of Illnes: Illnes and Medical 
Knowledge, in Past and Present, Stuttgart 1992.

2 Por. W. Ehlers, H. C. Traue, D. Czogalik, Bio-psychosoziale Grundlagen für die Medizin. 
Festschrift für Helmut Encke, Berlin–Heidelberg 1988, s. 2–21; F. Anschutz, Naturwissenscha-
ftliches Denken und ärztliches Handeln. Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere 
Medizin, t. 91, München 1985.
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powstał on jednak na surowym korzeniu, lecz w nawiązaniu do historycznego 
sposobu postrzegania sytuacji problemowej medycyny, ukształtowanej na tym 
samym obszarze już w starożytności. W jego kształtowaniu odgrywały znaczącą 
rolę nie tylko elementy wiedzy medycznej (to jest wybrane elementy dorobku na-
ukowego starożytności), lecz także normy prawne, kulturowe i zwyczaje dotyczą-
ce higieny życia codziennego3, które poddawano w Europie Zachodniej adaptacji, 
odnosząc je do własnych standardów kulturowych4 .

Ponieważ celem poznawczym niniejszego studium nie jest szczegółowy opis 
tworzenia się systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych w  całej Europie Za-
chodniej5, ale analiza procesów wiedzotwórczych prowadzących do jego stworzenia, 
uwzględniających zarówno czynniki wewnątrznaukowe (związane ze standardem 
wiedzy medycznej), jak i zewnątrznaukowe (związane z wpływem czynników spo-
łecznych i kulturowych) wprowadzam w tym studium generalizacje, umożliwia-
jące przedstawienie opisywanego procesu w sposób syntetyczny. Pierwszą z nich 
będzie pojęcie „medycyna zachodnioeuropejska” lub „medycyna zachodniej Euro-
py”, obejmująca zmienny pod względem granic obszar plasujący się na terenach 

3 Por. O. Jurewicz, L. Winniczuk, Starożytni Grecy i Rzymianie w życiu prywatnym i pań-
stwowym, Warszawa 1968; M. Wolny, Wiedza medyczna w starożytnym Rzymie (III w. p.n.e. – 
– I w.n.e.) jako podłoże kultury uzdrowiskowej w Imperium Romanum, [w:] B. Płonka-Syroka, 
A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej w Europie. Kultura uzdrowiskowa w Eu-
ropie, 1.1, Wrocław 2012, s. 15–37.

4 Por. M. Chudzikowska-Wołoszyn, Z Karolem Wielkim w akwizgrańskiej kipieli. O wcze-
snośredniowiecznym ascetyzmie w konfrontacji w kąpielową kulturą Rzymian, [w:] B. Płonka- 
-Syroka, A. Kaźmierczak (red.), Historia kultury uzdrowiskowej.., s. 43–63. O recepcji wzorców 
rzymskich w kulturze życia codziennego średniowiecznej Europy por. J. Huizinga, Jesień śre-
dniowiecza, tłum. T. Brzostowski, Warszawa 1974. Obok podobieństw wynikających z recepcji 
wzorców rzymskich w średniowiecznej kulturze medycznej występowały też różnice związane 
ze zmianą religii panującej. W religii chrześcijańskiej ważną rolę w ochronie przed epidemiami 
odgrywały elementy supranaturalistyczne – przede wszystkim modlitwy wznoszone do Boga, 
Matki Boskiej, jak i do specjalnie wyodrębnionej grupy świętych, których wstawiennictwo mia-
ło chronić wiernych od zarazy. Byli to m.in. św. Walenty, Św. Roch, św. Sebastian i św. Krzysztof. 
Powszechnie panujące w średniowieczu przekonanie o mocy modlitwy, postu i pokuty w zwal-
czaniu epidemii oraz zapewnieniu sobie ochrony przed jej wystąpieniem było związane z wiarą, 
że przyczyny epidemii są wyrazem woli Bożej wobec ludzi. Wystąpienie epidemii wiązano w tym 
ujęciu z winą pojedynczego człowieka lub większej społeczności, którą Bóg w ten sposób karze. 
Por. F. Rosiński, Stosunek Starego Testamentu do choroby, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Choroba 
jako zjawisko społeczne i historyczne. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 4, Wrocław 2001, 
s. 29–42 (tu paragraf 1 – Związek między chorobą a winą, s. 31–33).

5 Por. opracowania problemu epidemii w Europie oraz ich skutków demograficznych: K. E. 
Kipple (red.), Wielkie epidemie w  dziejach ludzkości, tłum. Z.  Sidorkiewicz, Poznań 2002; 
A. Karpiński, W walce z niewidzialnym wrogiem: epidemie chorób zakaźnych w Rzeczypospo-
litej w XVI–XVII wieku i ich następstwa demograficzne, społeczno-ekonomiczne i polityczne, 
Warszawa 2000; E. Kizik (red.), Dżuma, ospa, cholera. W trzechsetną rocznicę wielkiej epidemii 
w Gdańsku i na ziemiach Rzeczypospolitej w latach 1708–1711, Gdańsk 2012; E. Loch, G. Wall- 
ner, E. Flis-Czerniak (red.), Człowiek wobec epidemii chorób zakaźnych od starożytności po 
czasy współczesne w świetle literatury i medycyny, Lublin 2011; C. Kuklo, Demografia Rzeczy-
pospolitej przedrozbiorowej, Warszawa 2009.



270 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

należących wcześniej do Cesarstwa Rzymskiego lub położonych w jego bezpośred-
nim sąsiedztwie. Obszar ten został wyróżniony przeze mnie dlatego, ponieważ 
zachowały się na jego terytorium liczne przykłady kultury materialnej stworzone 
jeszcze w okresie rzymskim. Z wielu z nich nadal korzystano zarówno w okresie 
średniowiecznym, jak i nowożytnym, natomiast inne – już nieużywane z powodów 
technicznych – mogły stać się wzorcem dla różnego rodzaju nowo wprowadzanych 
urządzeń lub rozwiązań instytucjonalnych. Drugą przesłanką tak określonego prze-
ze mnie obszaru badań jest dostęp przedstawicieli społecznych elit, żyjących w Eu-
ropie Zachodniej po upadku Cesarstwa Rzymskiego, do wytworzonego w okresie 
starożytnym piś-miennictwa, zarówno z zakresu wiedzy medycznej, jak i dotyczą-
cego konkretnych rozwiązań prawno-organizacyjnych, osadzonych w  określonej 
koncepcji państwa, filozofii społecznej i modelu sprawowania władzy. Język łaciń-
ski, który był w Cesarstwie Rzymskim językiem urzędowym, przez dwa następ-
ne tysiąclecia pozostał bowiem w Europie językiem zrozumiałym w wykształco-
nych kręgach społecznych. Dostępne percepcji przedstawicieli tych kręgów źródła 
rzymskie, zarówno o charakterze wewnątrznaukowym, jak i zewnątrznaukowym, 
których liczba systematycznie wzrastała wraz z odkrywaniem zasobów kolejnych 
bibliotek klasztornych, przepisywaniem starożytnych źródeł, a następnie – wraz 
z wynalazkiem druku – ich publikowaniem, sprzyjały utrzymywaniu zarysowanej 
w okresie starożytnym sytuacji problemowej w dziedzinie medycyny, jak również 
teoretycznych i praktycznych metod jej naukowego opracowywania.

W tak sprecyzowanym przeze mnie obszarze następowała recepcja standardu me-
dycyny starożytnej Grecji i Rzymu i wypracowanych w kulturze rzymskiej rozwiązań 
organizacyjnych i schematów kulturowych (w tym prawnych) dotyczących zagadnień 
zdrowia prywatnego i publicznego, zarówno bezpośrednia, jak i pośrednia (za pośred-
nictwem kultury islamskiej). Recepcja ta miała miejsce w środowisku profesjona-
listów (lekarzy oraz księży) i występowała nawet wtedy, gdy świadomość potoczna 
szerszych kręgów społecznych kształtowała się według odmiennych wzorców. Dzieje 
medycyny zachodnioeuropejskiej, w  jej aspekcie dotyczącym walki z  epidemiami, 
tworzą w ten sposób obraz ideowej ciągłości, w którym pewne elementy bywają stop-
niowo usuwane ze struktury obowiązującej wiedzy, natomiast inne są stopniowo do-
dawane, a cały system podlega powolnej ewolucji, inspirowanej przez elementy spo-
łeczno-kulturowe, wyznaczające priorytety badań oraz skalę potrzeb społecznych.

Celem niniejszego opracowania będzie próba udzielenia odpowiedzi na py-
tanie o  rolę czynników historyczno-kulturowych w genezie i kształtowaniu się 
systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych w Europie Zachodniej, na przykła-
dzie wybranych państw Rzeszy Niemieckiej. Zastosowane w niniejszym studium 
ujęcie metodologiczne możemy określić jako pragmatyczno-konstruktywistycz-
ne. Zachowuje ono autonomię uczonych w podejmowaniu przez nich problemów 
naukowych (nie jest więc ujęciem deterministycznym), jednak włącza ich świa-
domość w strukturę otaczającej rzeczywistości historycznej, w której dostrzegają 
problemy wymagające ich zdaniem rozwiązania6 .

6 Człon pragmatyczny tej definicji odnosi się do przekonania, iż badania naukowe nad 
określonymi zagadnieniami są podejmowane przez uczonych kierujących się potencjalną uży-
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Do prac o  charakterze programowym, wyznaczających zarys przedstawianego 
tu ujęcia należą publikacje związane z nurtem Sozialgeschichte der Medizin, w je-
go ujęciu zmodernizowanym w latach 70. przez prof. Dietricha von Engelhardta7 . 
Postulował on osadzanie badań nad historią medycyny w otaczającym ją kontekście 
historycznym i społecznym (jak to zalecali niemieccy historycy medycyny z lat 30. 
XX w.8), lecz z szerszym uwzględnieniem elementów pragmatycznych, tj. elementów 
sytuacji politycznej i społecznej przyczyniających się do ukonstytuowania się sytuacji 
problemowej tej dziedziny nauki w pewien historycznie ukształtowany sposób. Von 
Engelhardt – wymieniając możliwe do zastosowania w badaniach nad historią medy-
cyny perspektywy poznawcze – koncepcję nauk baconowskich9 Roberta Mertona10, 
perspektywę o rodowodzie oświeceniowym, nadbudowaną nad modelem nauki wy-

tecznością społeczną tych badań, nawet jeżeli należą one do zakresu tzw. badań podstawo-
wych. Umożliwiają one bowiem, po rozstrzygnięciu konkretnych problemów teoretycznych, 
tworzenie programów skierowanych ku praktyce, w których możliwe będzie wykorzystanie ich 
wyników w celu zaspokojenia określonych potrzeb społecznych. Przykładem z dziejów medycy-
ny mogą tu być badania nad przyczynami chorób występujących w skali masowej (chorób epi-
demicznych), które miały przez wieki charakter badań podstawowych. Postawienie w połowie 
XIX w. właściwej hipotezy badawczej i  jej pozytywna weryfikacja, określająca rolę czynników 
biologicznych (bakterii) w etiologii chorób epidemicznych, w krótkim czasie doprowadziły do 
przekształcenia już istniejących systemów medycyny społecznej w kierunku uwzględniającym 
nowe odkrycie z zakresu badań podstawowych, w tych krajach natomiast, w których rozwinięte 
systemy medycyny społecznej jeszcze nie istniały, tworzono je już z uwzględnieniem standardu 
bakteriologii. Człon konstruktywistyczny wspomnianej definicji odnosi się natomiast do pod-
miotowych aspektów procesów wiedzotwórczych. Hipotezy naukowe są bowiem stawiane przez 
pojedynczych uczonych w odpowiedzi na ich podmiotowe rozeznanie otaczającej ich, społecznie 
ukształtowanej, sytuacji problemowej. W każdym z tych wypadków ogląd sytuacji problemowej 
wymagającej rozwiązania jest przez uczonych konstruowany w  odniesieniu do pewnej wizji 
świata, którą oni sami postrzegają jako rzeczywistą i możliwą do eksploracji za pomocą metod, 
które sami uznają za naukowe i realistyczne. Por. P. Badyna, Bóg i przyroda w XVIII-wiecznym 
piśmiennictwie przyrodoznawczym jako konstrukt kulturowy. Wybrane przykłady, [w:] B. Płon-
ka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porów-
nawcza. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 12, Wrocław 2012, s. 15–34.

 7 D. von Engelhardt, Romantik – im Spanungsfeld von Naturgefühl, Naturwissenschaft und 
Naturphilosophie, [w:] R. Brinkmann (red.), Romantik in Deutschland, Stuttgart 1978, s. 167–174;  
idem, Philosophie der Natur und romantische Naturforschung: Wissenschaftsentwicklung zwi-
schen Naturevolution und Kulturgeschichte, [w:] idem, Solbesorganisation. Aspekte einer wis-
senschaftlichen Revolution, Stuttgart 1990, s. 19–37.

 8 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna w perspektywie badań kul-
turowych nad historią nauk przyrodniczych,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy 
świata jako konstrukty kultury.., s. 107–120. Por. np.: A. Meyer, Das Wesen der antiken Na-
turwissenschaft mit besonderer Berücksichtigung des Aristotelismus in der modernen Biologie, 
„Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1929, t. 22, z. 1, s. 1–23.

 9 Por. M. Szczekalla, Francis Bacon und der Bakonismus: Aufklärung, Romantik, 19. Jahr-
hundert, Frankfurt am Main 1999.

10 Por. R. Merton, Science, Technology and Society in Seventeenth Century England, New 
York 1970. Koncepcję Mertona oceniłam krytycznie w pracy z 1999 r. (por. B. Płonka-Syroka, 
Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797–1848 i polska recepcja jej teorii i dok-
tryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999, s. 167).
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pracowanym przez Montesquieu, d’Alamberta i Condorceta, perspektywę pozytywi-
styczną związaną z modelem Comte’a, perspektywę marksistowską11, której przykła-
dem mogą być w historii nauki opracowania Borisa M. Kedrowa, oraz perspektywę 
socjologiczną, opowiadał się za tą ostatnią, uznając ją za najbardziej płodną i prowa-
dzącą do rekonstrukcji dziejów nauki o największych walorach wyjaśniających. Za 
inspirację tego rodzaju ujęcia von Engelhardt uznawał koncepcje Thomasa Samuela 
Kuhna, który w skuteczny sposób zastosował metodologię badań historycznych do 
badania dziejów fizyki12. Dietrich von Engelhardt uważał metodę badań kulturowych 
za przydatną nie tylko do badań nad strukturą pojęciową poszczególnych epok w dzie-
jach medycyny, lecz także w badaniach problemów szczegółowych, takich jak np. 
elementy filozoficzne w różnych, historycznie ukształtowanych konceptualizacjach 
dotyczących choroby13. Badania te ukazują konstruktywistyczny charakter nozologii 
medycznej, ponieważ jednostki chorobowe są opisywane za pomocą kategorii oraz 
struktur pojęciowych wyprowadzanych z metodologii (a w niej z filozofii, antropolo-
gii i epistemologii), których rodowód zakorzeniony jest w myśli teoretycznej danego 
okresu, inspirowanej przez humanistykę14 .

Osadzenie procesów wiedzotwórczych w  medycynie w  szerszym kontekście 
historycznym postulowali w 2. poł. lat 60. XX w. także inni niemieccy historycy 
medycyny, w tym np. prowadzący badania nad historią antropologii medycznej 
H.  G. Schomerus15, W.  Jacob16 i  H.  Querner17. Wydobycie podstawy antropo-

11 Cieszącą się w latach 70. XX w. zainteresowaniem w RFN i inspirującą (choć w sposób 
niebezpośredni i w zmodyfikowanej postaci) badania humanistyczne i społeczne, np. w zakresie 
badań uwzględniających punkt widzenia warstw upośledzonych w badanych procesach histo-
rycznych, w badaniach nad zjawiskami represji i kontroli społecznej, a także w badaniach z za-
kresu historii i teorii ekonomii.

12 Por. D. von Engelhardt, Zu einer Sozialgeschichte der romantischen Naturforschung, 
„Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1981, t. 65, z. 3, s. 209–222. Ten sam pogląd 
wyraziłam w 1998  r. w publikacji, wskazując na konieczność zachowania ostrożności w po-
sługiwaniu się konceptualizacjami zaproponowanymi przez T. S. Kuhna, mimo iż wiele jego 
poglądów nadal można uważać za inspirujące. Por. B. Płonka-Syroka, Metodologia T. S. Kuhna 
a historia medycyny (Uwagi na marginesie 30. rocznicy wydania polskiego „Struktury rewolucji 
naukowych”), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 3–4, s. 37–65).

13 Por. D. von Engelhardt, Hegels philosophisches Verständnis der Krankheit, „Sudhoffs Ar-
chiv” 1975, t. 59, z. 3, s. 225–246.

14 Por. też inne prace tegoż autora, w których daje wyraz swoim poglądom teoretycznym 
oraz przedstawia możliwości ich zastosowania w praktyce interpretacyjnej: D. von Engelhardt 
(red.), Entfremdete Wissenschaft, Frankfurt am Main 1979; idem, Zum Begriff der Glückse-
ligkeit in der kameralistischen Staatslehre des 18. Jahrhunderts, „Zeitschrift für historische 
Forschung” 1981, t. 8, s. 37–79.

15 H. G. Schomerus, Gesundheit und Krankheit der Person in der medizinischen Anthro-
pologie Johann Christian August Heinroths, „Jahrbücher für Psychologie, Psychotherapie und 
Medizinische Anthropologie” 1966, t. 14, s. 309–328.

16 Por. W. Jacob, Medizinische Anthropologie im 19. Jahrhundert. Mensch, Natur, Gesell-
schaft, Stuttgart 1967.

17 Por. H. Querner, Menschleben und Erdoberfläche – eine Anthropologie aus der Zeit ro-
mantischer Naturphilosophie, [w:] S. Schwenck (red.), Multum et multa. Beiträge zur Literatur, 
Geschichte und Kultur der Jagd. Festgabe für Kurt Lindner, Berlin–New York 1971, s. 297–305.
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logicznej, konstytuującej standard wiedzy medycznej w Europie w czasach no-
wożytnych, uznali za wartościową pod względem poznawczym i  analitycznym 
metodę interpretacji źródeł z zakresu wewnętrznej historii medycyny, tj. jej teorii 
i doktryn. Każda z nich odnosi się bowiem do pewnej koncepcji podmiotowości 
człowieka, która nie została ukonstytuuowna w obrębie standardu wiedzy me-
dycznej, ale poza nim – to jest w obrębie metafizyki i antropologii filozoficznej. 
Uwarunkowania recepcji w  medycynie określonych koncepcji metafizycznych, 
filozoficznych i światopoglądowych także mają charakter historyczno-kulturowy, 
historyk medycyny prowadzący badania nad treścią teorii i doktryn medycznych 
powinien w związku z tym je poznać oraz uwzględniać w swojej praktyce anali-
tycznej.

W latach 80. XX w. postulaty zakorzenienia historiografii medycyny w szero-
kim kontekście historii ogólnej oraz historii kultury (umysłowej i materialnej) 
badanych epok spotkały się z szerokim odzewem w środowisku niemieckich hi-
storyków medycyny18, do których dorobku metodologicznego w niniejszej książce 
nawiązuję19. Doprowadziło to do ukonstytuowania się w latach 90. XX w. nowego 
nurtu wewnątrz niemieckiej historiografii medycyny, którego podstawowym ob-
szarem badawczym są zagadnienia społecznej genezy procesów wiedzotwórczych, 
ujmowanej zarówno na poziomie kulturowym, jak i  na poziomie pragmatycz-
nym. W tym pierwszym obszarze prowadzi się badania nad zmieniającymi się 
sposobami konceptualizowania natury w akademickiej nauce europejskiej i nad 
zmieniającymi się koncepcjami podmiotowości człowieka związanymi z różnymi 
modelami antropologicznymi wpisywanymi w strukturę teorii i doktryn medycz-
nych20. W tym drugim przedmiotem zainteresowania historiografii medycyny są 

18 Por. np. M. Hahn, H.  J. Sandkühler, Die Teilung der Vernunft. Philosophie und empi-
risches Wissen im 18. und 19. Jahrhundert, Köln 1982 Tu m.in.: K. Bayertz, Wissenschaften 
–  Philosophie –  Wissenschaftsphilosophie, s.  106–120; W.  G. Jacobs, Die Aufklärungs- und 
Erziehungsfunktion von Philosophie und Wissenschaften im frühen Deutschen Idealismus, 
s. 95–105.

19 Główne nurty współczesnej niemieckiej historiografii medycyny scharakteryzowałam 
w książce pt. Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, przedstawiając ich założe-
nia metodologiczne oraz przytaczając wiele przykładów piśmiennictwa, z którego skorzystałam 
w opracowywaniu problemu historycznej odrębności niemieckiej medycy klinicznej od założeń 
głównego nurtu klinicznego w Europie 1. poł. XIX stulecia. Liczne nowe pozycje piśmiennic-
twa, dotyczące dziejów medycyny europejskiej opisywanych w standardzie badań kulturowych, 
przedstawiam w niniejszym opracowaniu. Ich zestawienie i analiza historiograficzna jest rezul-
tatem stypendiów naukowych, umożliwiających prowadzenie badań w Niemczech, finansowa-
nych ze środków Uniwersytetu Wrocławskiego (2002–2007), Akademii Medycznej/Uniwersy-
tetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu (2007–2012) oraz projektu badawczego 
finansowanego ze środków Unii Europejskiej (program Kapitał Ludzki) (2010–2011). Moje ba-
dania nad historią niemieckiej historiografii medycyny nurtu kulturowego mają charakter dłu-
goterminowy i systematyczny, co umożliwia śledzenie rozwoju występujących w niej trendów 
teoretycznych oraz przykładów ich zastosowania w praktyce analitycznej dotyczącej wybranych 
tematów.

20 Por. np.: G. Flatten, Die Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes des Menschen in der 
Heilkunde der Romantik und seine Bedeutung für die Gegenwart. Studien zur Medizin-, Kunst- 
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czynniki pragmatyczne, związane z wpływem warunków życia codziennego na 
powstawanie chorób i możliwości ich leczenia, wpływem warunków polityczno- 
-ustrojowych na konstruowanie określonych teorii i doktryn medycznych, wpły-
wem kontekstu zewnętrznego na rozwój medycyny praktycznej21 i kształtowanie 
się specjalności medycznych22, czy też wpływem sytuacji politycznej na programy 
nauczania medycyny na uniwersytetach albo programy reform w zakresie medy-
cyny społecznej23. Współcześnie wyżej prezentowane ujęcie jest ujęciem domi-
nującym w niemieckiej praktyce badawczej w dziedzinie historii medycyny, jest 
także popularne w historiografii anglosaskiej24, dzięki dokonującej się w niej od 
lat 30. XX w. recepcji standardu Kulturgeschichte der Medizin i Sozialgeschich-
te der Medizin25, za pośrednictwem takich autorów, jak Henry Ernest Sigerist26 
i Georg Rosen27, którzy stworzyli w USA i Wielkiej Brytanii własne szkoły badań 
historycznych, ustępujące jednak zasięgiem popularności w anglosaskim środo-

und Literaturgeschichte, 1990, t.  20, s.  1–340; H.  Schott, Das Arzt–Patient Verhältnis zwi-
schen Aufklärung und Romantik, „Medizin, Gesellschaft und Geschichte” 1993, t. 12, s. 9–20; 
S. Poggi, M. Rossi (red.), Romanticism in Science. Science in Europe 1790–1840, Dordrecht 
1994; T. Lenoir, The Strategy of Life. Teleology and Mechanics in Nineteenth Century German 
Biology, Dordrecht 1982; J. Bleker, Die naturhistorische Schule (1825–1845): ein Beitrag zur 
Geschichte der klinische Medizin in Deutschland, Stuttgart–New York 1981.

21 Por. T. Tschirner, John Brown’s,,System der Heilkunde” in Naturphilosophie und natur-
philosophischen Arzneimittellehren des frühen 19. Jahrhundert, Marburg 1989.

22 Liczne powstające na ten temat publikacje nawiązywały do standardu metodologicznego 
podejmowanego przez niemieckich autorów już w latach 70. XX w. Ukazywały one kształto-
wanie się nowych specjalności w obrębie XIX-medycyny klinicznej jako wypadkową procesów 
wewnątrznaukowych i  zewnątrznaukowych, tj. wzrostu zakresu medycyny wewnętrznej oraz 
postępującego różnicowania się kolejnych jej obszarów, oraz czynników społeczno-kulturowych, 
inicjujących wyodrębnienie danej specjalizacji ze względu na szczególne potrzeby lub cechy wy-
odrębnionych grup pacjentów (np. ginekologia, pediatria, gerontologia, medycyna tropikalna). 
H.-H. Eulner, Die Entwicklung der medizinischer Spezialfächer, Stuttgart 1970, s. 46–63.

23 Por. np.: K. Dörner, Revolution von oben und das verhinderte psychiatrische Paradigma. 
Medizinischer und romantischer Anstoss,  [w:] Bürger und Irre. Sozialgeschichte und Wissen-
schaftssoziologie der Psychiatrie, Frankfurt am Main 1969, s. 251–268; idem, Von der Restaura-
tion zum bürgerlichnaturwissenschaftlichen Liberalismus. Naturphilosophische und teleologi-
sche Psychiatrie, ibidem, s. 293–318; M. Schrenk, Ober den Umgang mit Geistenkranken. Die 
Entwicklung der psychiatrischen Therapie von ,,moralischen Regime” in England und Frank-
reich zu den „psychischen Curmethoden” in Deutschland, Berlin–Heidelberg–New York 1973; 
I. Vieler, Die deutsche Arztpraxis im 19. Jahrhundert, Mainz 1988.

24 Por. F. Gregory, Kant, Schelling, and the Administration of Science in the Romantic Era, 
„Osiris” 2nd series, 1989, z. 5, s. 17–35. Liczne przykłady piśmiennictwa anglosaskiego z lat póź-
niejszych przytaczam w przypisach do Rozdziałów I, II i III części drugiej niniejszej książki.

25 Por. B. Płonka-Syroka, Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii me- 
dycyny w  XX stuleciu, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t.  9, 
z. 1–2, s. 18–20.

26 Por. H. E. Sigerist, Landmarks in the History of Hygiene, London 1956. Por. też: E. Berg-
Schörn, H. E. Sigerist (1891–1957). Medizinhistoriker in Leipzig und Baltimore. Standpunkt der 
Wirkung, Koln 1978.

27 Por. G. Rosen, Romantic Medicine. A Problem in Historical Periodisation, „Bulletin of the 
History of Medicine” 1951, t. 25, s. 149–158; idem, Cameralism and the Concept of Medical 
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wisku akademickim innym nurtom metodologicznym, inspirowanym przez ro-
dzimy standard humanistyki. Po II  wojnie światowej adepci szkół założonych 
przez Sigerista i Rosena nadal rozwijali standard badań kulturowych w kontakcie 
z europejską historiografią medycyny, praktykowaną głównie w RFN, Holandii 
i we Francji, w których historiografia nauk przyrodniczych była z powodzeniem 
uprawiana przy zastosowaniu metod analizy historycznej. Problemy naukowe 
należące do tzw. wewnętrznej historii nauki (medycyny) były i są rozpatrywane 
w tym nurcie w kontekście historii życia codziennego (Alltagsgeschichte), historii 
mentalności społecznej, historii państwa i prawa, historii ekonomii itp. Medycy-
na jest w tym ujęciu jedną z metod profesjonalnego opisywania świata i tworze-
nia projektów skierowanych ku praktyce, zarówno na podstawie wyników uzys-
kanych w dziedzinie badań podstawowych, jak i powstających w odpowiedzi na 
określone potrzeby społeczne i historyczne sposoby ich konceptualizacji. Szcze-
gólnie wdzięcznym obszarem badań realizowanych za pomocą metodologii badań 
kulturowych są badania nad historią medycyny społecznej i  publicznej opieki 
zdrowotnej28, zbiegają się w nich bowiem czynniki wewnątrznaukowe związane 
z postępem wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych, z czynnikami zewnątrznau-
kowymi, związanymi z  historycznymi przemianami standardu uznawanego za 
obowiązujący w praktyce społecznej, ekonomicznej oraz życiu politycznym.

Przyjmując, że wszelkie działania organizacyjne w obszarze medycyny społecznej 
są odpowiedzią na pewien zakres potrzeb społecznych, które są postrzegane przez 
osoby podejmujące te działania jako wymagające zaspokojenia i  do zaspokojenia 
możliwe, na podstawie środków, które posiadają albo które mogą uzyskać za pomocą 
metod uznawanych za skuteczne i  realistyczne, przyjrzyjmy się obecnie wypraco-
wanym w medycynie zachodnioeuropejskiej konceptualizacjom dotyczącym chorób 
epidemicznych. Stały się one podstawą działań organizacyjnych, które lekarze akcep-
tujący te konceptualizacje uznawali za racjonalne i konieczne do wprowadzenia w ży-
cie. Przyjrzyjmy się też sekwencji tychże działań, dostosowanych do zmieniających 
się warunków historycznych i  ogólnego poziomu kultury duchowej i  materialnej 
w państwach europejskich, od czasów starożytnych do wybuchu I wojny światowej.

Police, „Bulletin of the History of Medicine” 1953, t. 28, s. 21–42; idem, The Fate of Concept 
of Medical Police 1780–1890, „Centaurus” 1957, t. 5, nr 2, s. 97–113.

28 Por. G. Rosen, A History of Public Health, New York 1958; W. Genschorek, Die medizini-
sche Reformbewegung während der bürgerlich-demokratischen Revolution 1848/49 im König-
reich Sachsen, Leipzig 1973; C. Tilly (red.), The Formation of National States in Western Euro-
pe, London 1975; G. Bock, Bäder, Duft und Seife – Kulturgeschichte der Hygiene, Köln 1976; 
C. Cipolla, Public Health and the Medical Profession in the Renaissance, London 1976; E. Lesky 
(red.), Sozialmedizin, Darmstadt 1977; C. Sachße, F. Tennstedt, Geschichte der Armenfürsor-
ge in Deutschland, Stuttgart 1980; J. Bleker, Der gefährderte Körper und die Gesellschaft ~ 
Ansätze zu einer sozialen Medizin zur Zeit der bürgerlichen Revolution in Deutschland, [w:] 
A. E. Imhof (red.), Der Mensch und sein Körper, München 1983, s. 226–243; G. Vobruba, Pre-
vention durch Selbstkontrolle, [w:] M. Wambach (red.), Der Mensch als Risiko, Frankfurt 1983, 
s. 29–51; U. Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770–1880, Göttingen 1984; F. Schulz, 
Das „Recht auf Gesundheit”, Regensburg 1987 (tu: Zur Epochenbildung in der Geschichte der 
sozialmedizinischen „Lehrmeinungen”), s. 21–24; Stadien und Entwicklungslinien in der Sozi-
almedizinischen Lehrgeschichte, s. 25–30); Ch. Barthel, Medinische Polizey, Frankfurt 1989.
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Choroby epidemiczne jako problem naukowy  
i podstawa działań organizacyjnych  
w medycynie zachodnioeuropejskiej  
nawiązujących do wzorców starożytnych

Już od czasów starożytnych epidemie budziły zaniepokojenie władz państwowych 
i skłaniały je do podejmowania pewnych działań, mających na celu ograniczenie 
ich rozpowszechniania oraz skutków społecznych29. Ich naukowy obraz, dosto-
sowany do ówczesnej struktury wiedzy medycznej30, wywierał wpływ na system 
prawa w starożytnym Rzymie31. Pierwsze publiczne łaźnie, mające na celu popra-
wę stanu higieny publicznej, powstały w Rzymie w III w. p.n.e., prawdopodobnie 
pod wpływem kultury hellenistycznej. Korzystali z nich przedstawiciele ludności 
wolnej, ale wywodzący się z uboższych warstw społecznych, ponieważ zamoż-
niejsi Rzymianie mieli już wtedy łazienki i  sanitariaty w domach32. Ten wzór 
urządzenia domu zaczerpnęli prawdopodobnie z kultury starożytnego Egiptu33, 
a także z kultury greckiej34 .

Pojawianie się chorób epidemicznych było w medycynie starożytnego Rzymu 
wyjaśniane za pomocą struktury pojęciowej wyprowadzanej z patologii humoral-

29 Por. V. Nutton, Ancient Medicine, London–New York 2004; A. Scombie, Slums, Sanita-
tion and Mortality in the Roman World, „Klio” 1986, t. 68, z. 2, s. 401–402.

30 Por. G. Lorenz, Das Fortleben konkret-anschaulichen Denkmuster an den entwickelten 
„hippokratischen” Theorien [w:] idem, Antike Krankenbehandlung in historisch-vergleichender 
Sicht. Studien zum konkret-anschaulichen Denken, Heidelberg 1990, s. 272–334. Autor przed-
stawia w tej pracy zakorzeniony w kulturze ówczesnej epoki proces wiedzotwóczy, polegający 
na kształtowaniu się w medycynie wzorców myślowych (Denkmuster), umożliwiających wy-
kształcenie się myślenia krytycznego, opartego na przesłankach obserwacyjnych i  empirycz-
nych. Powyższe wzorce umożliwiały stworzenie standardu wiedzy medycznej o  charakterze 
systemowym, którą cechował znaczny stopień spójności, oparcie na logice rozumowania oraz 
skierowanie ku praktyce.

31 Por. M.  Kuryłowicz, Prawo i  obyczaje w  starożytnym Rzymie, Lublin 1994. Por. też: 
W. Suder, Census populi. Demografia starożytnego Rzymu, „Acta Universitatis Wratislaviensis. 
Historia”, nr 160, Wrocław 2003, s. 191–194.

32 Por. L. Winniczuk, Ludzie, zwyczaje i obyczaje starożytnej Grecji i Rzymu, cz. 2, Warsza-
wa 1988, s. 418–432.

33 Por. J. Filer, Hygiene, [w:] D. B. Redford (ed.), The Oxford Encyklopedia of Ancient Egypt, 
t. 2, Oxford 2001, s. 134 i in. W starożytnym Egipcie w miastach nie znano żadnych komu-
nalnych instalacji sanitarnych. Nie istniało też prawo regulujące ochronę czystości zasobów 
wodnych i usuwanie odpadów oraz ścieków. W egipskich domach prywatnych, nawet tych nale-
żących do ludzi niezamożnych, istniały jednak łazienki i toalety. W tych pierwszych kąpano się, 
polewając ciało wodą z dzbanów. Zawartość toalet (niekiedy były to naczynia z piaskiem, innym 
razem puste naczynia gliniane) wysypywano poza domem albo wylewano do Nilu. Nie istniały 
w Egipcie publiczne wysypiska śmieci ani państwowe ustawodawstwo dotyczące ochrony czy-
stości miast, ulic i cieków wodnych.

34 Por. A. S. Lyons, R. J. Petrucelli, Ilustrowana historia medycyny, tłum. M. Stopa, Warsza-
wa 1996; J. Niżnikiewicz, Tajemnice starodawnej medycyny i magii, Gdańsk 2003.
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nej35. Ponieważ nie uświadomiano sobie zakaźnego charakteru epidemii, skiero-
wane przeciwko nim działania w większości nie były skuteczne36. Sformułowana 
w I w. p.n.e. przez związanego ze szkołą epikurejczyków filozofa Lukrecjusza Ca-
rusa hipoteza, że choroby zakaźne mogą być rozpowszechniane przez drobne, nie-
widoczne czynniki (semina)37 nie została w medycynie rzymskiej zaakceptowana, 
nie dawała się bowiem uzgodnić ze strukturą pojęciową patologii humoralnej, 
którą uznawano za koncepcję normatywną (pomimo istnienia w Rzymie także 
innych koncepcji patologii, takich jak np. patologia solidarna szkoły metodyków). 
Lukrecjusz stwierdzał – podtrzymując podstawowe twierdzenia Hipokratesa do-
tyczące genezy chorób epidemicznych zawarte w  tekście O powietrzu, wodach 
i  miejscach38, wiążące je z  wpływami środowiska przyrodniczego –  że należy 
pójść krok dalej, opierając się na filozofii materialistycznej Leukipposa i Demo-
kryta. Filozofowie ci zakładali istnienie materialnego świata, dostępnego ludzkim 
zmysłom, tworzonego przez niedającą się poznać w  taki sam sposób struktu-
rę, złożoną z  niedostrzegalnych gołym okiem niepodzielnych drobin, atomów. 
Lukrecjusz przeniósł ten pogląd w obszar medycyny, zakładając, że potwierdza-
ny przez ówczesnych lekarzy związek występowania chorób epidemicznych (np. 
malarii) z okolicami bagien należy tłumaczyć nie jako skutek wpływów „złego 
powietrza”39, które owe bagna wydzielają (stąd pochodzi łacińska nazwa malarii), 
ale jako wynik oddziaływania materialnych drobin, które powstają w bagnach na 
skutek zachodzących w nich procesów gnilnych. Uczony twierdził, że człowiek 
wchodząc w kontakt z tymi drobinami, zaraża się chorobą. Uważał także, że cho-
robotwórcze semina mogą być roznoszone przez powietrze. Do hipotezy tej wró-
cono dopiero w XIX w. i wówczas stała się bezpośrednią inspiracją dla stworzenia 
sytuacji problemowej bakteriologii.

Podejmowane w starożytności różne próby zapobiegania epidemiom, np. przez 
osuszanie bagien (ponieważ ich wyziewy uznawano za wywołujące choroby), jak 
i leczenia chorób epidemicznych za pomocą metod zgodnych z doktryną humoral-
ną (takich jak dieta, środki przeczyszczające i wymiotne, upusty krwi) nie mogły 
prowadzić do zadowalających efektów. Nie rozpoznano bowiem jeszcze wówczas 
wywołujących je czynników etiologicznych. Nie rozpoznano również (nastąpiło 
to dopiero w XIX w.) roli szczurów, wszy, pcheł i innych zwierząt w przenosze-
niu chorób zakaźnych, choroby te szerzyły się więc na terenie Cesarstwa Rzym-
skiego40, w którego granicach bez ograniczeń prowadzono wolny handel. Rozpo-

35 Por. A.  Eleftheriadis, Die Struktur der hippokratischen Theorie der Medizin: logischer 
Aufbau und dynamische Entwicklung der Humoralpathologie, Frankfurt am Main 1991.

36 Por. Ch. Nicolle, Narodziny, życie i śmierć chorób zakaźnych, tłum. L. Chwatt, Warsza-
wa 1936, s. 1–3 i in; J. Ruffle, J.Ch. Sournia, Historia epidemii. Od dżumy do AIDS, Warszawa 
1996, s. 240–241 i in.

37 Por. B. Seyda, Dzieje medycyny w zarysie, Warszawa 1973, s. 24, 56, 147, 375.
38 Por . Dwie księgi Hipokratesa, tłum. H. Łuczkiewicz, Warszawa 1980 (tu: O powietrzu, 

wodach i okolicach).
39 Tak wyobrażał sobie powstawanie epidemii Hipokrates w dziele O epidemiach.
40 Por. H. Zinsser, Szczury, wszy i historia, tłum. M. Grzywo-Dąbrowska, Z. Szymanowski, 

Warszawa 1939, s. 113.
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wszechniały się także w trakcie toczonych przez rzymskie wojska kampanii wo-
jennych. Szczególnie często epidemie występowały wśród ludności ubogiej oraz 
niewolników (stanowiących ok. 30% populacji), nie ograniczały się jednak do tej 
warstwy. Na rozległym terytorium Cesarstwa Rzymskiego, obejmującym obok 
Europy Zachodniej i północnej cały obszar wokół Morza Śródziemnego i wybrze-
ża Morza Czarnego, nie było żadnych barier utrudniających rozprzestrzenianie 
się epidemii. Wybuchały one w związku z tym dość systematycznie, przynosząc 
państwu wzrastające straty i powodując jego stopniową dezorganizację. Ostatecz-
nie w V w. n.e. wystąpiła epidemia, która przybrała postać pandemii (tzw. plaga 
Justyniana), doprowadzając do załamania struktur państwa rzymskiego na te-
renie Europy Zachodniej41, których nie udało się już odbudować42. Osłabione 
państwo padło wkrótce na tym obszarze ofiarą podboju ze strony ludów germań-
skich, a jego afrykańskie prowincje w VII w. n.e. zostały zajęte przez muzułma-
nów. Czynniki epidemiologiczne były tylko jedyną z przyczyną upadku Cesarstwa 
Rzymskiego, niemniej jednak ich rola w tym zakresie była poważna.

W  państwie rzymskim stworzono pewien model stosunku do chorób epi-
demicznych, angażujący w  walkę z  nimi instytucje publiczne, wprowadzający 
problem epidemii do obowiązujących rozwiązań prawnych oraz narzucający in-
dywidualnym osobom pewne zasady postępowania w czasie epidemii, które by-
ły uznawane za racjonalne zgodnie z  ówczesnym stanem wiedzy medycznej43 . 
Z  perspektywy niniejszego studium najważniejsze wydaje się w  tym modelu 
to, iż przybrał on kształt rozwiązań etatystycznych. Wydawane rozporządzenia 
prawne oraz finansowanie uznawanych za konieczne przedsięwzięć sanitarno- 
-higienicznych opierały się na założeniu o konieczności jakiegoś uregulowania 
działań wobec epidemii w skali państwa. Istotne jest także to, że wprowadzone 
wówczas zarządzenia, normy i  regulacje miały charakter świecki i odwoływały 
się do świeckiego kontekstu uzasadnień. Różniło się to od sytuacji występującej 
np. w starożytnym Egipcie albo Izraelu, których ludność poddawała się nakazom 
higienicznym przedstawianym przez kapłanów, pojmowanym przez wiernych 
w ścisłym związku z praktykami religijnymi. Zgodnie z ówczesnym stanem wie-
dzy medycznej sprawą podstawową z zakresu higieny publicznej, finansowanej ze 
środków państwowych oraz darowizn bogatych obywateli, było zapewnienie po-
wszechnego dostępu do czystej wody pitnej. Skoro uważano, za Hipokratesem, że 
choroby epidemiczne mogą przenosić się za pośrednictwem brudnej wody, o przy-
krym „stęchłym” zapachu, a także zabarwionej jakimiś substancjami (jakość wo-
dy sprawdzano metodą analizy organoleptycznej) sprawą podstawową było takie 
urządzenie przestrzeni miejskiej, w której zamieszkiwały większe grupy ludności, 
aby zapewnić im dostęp do czystej wody źródlanej dostarczanej za pośrednictwem 
sieci akweduktów44. Praktycznie we wszystkich większych miastach powstają-

41 Por. F. Kiple (red.), op. cit., s. 34–36.
42 Por. W. Scheidel (ed.), Debating Roman Demography, Leiden–Boston–Köln 2001.
43 Por. P. Garnsey, R. Sailer, The Roman Empire. Economy, Society and Culture, Berkeley 

1987, s. 136–144 i in.
44 Por. P. Aicher, Guide to the Aqueducts of Ancient Rome, Wauconda 2005.
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cych w granicach rzymskiego imperium były więc w związku z tym wznoszone 
budowle tego rodzaju, z  których wiele przetrwało upadek tego państwa. Woda 
płynąca z akweduktów była dystrybuowana wśród ludności bezpłatnie, co usta-
nowiło pewien standard obowiązków państwa wobec obywateli45. W celu dostar-
czenia zdrowej wody budowano także kanały. Nad stanem technicznym kanałów, 
fontann, publicznych studni i akweduktów czuwali urzędnicy państwowi.

Drugą formą zapewnienia dostępu do wody pitnej, uznawanej przez ówczes-
nych specjalistów za zdatną do spożycia, była budowa ze środków publicznych 
ogromnych podziemnych cystern, przeznaczonych do zbierania wody deszczowej. 
I w tym wypadku budowle te okazały się bardzo trwałe i zachowały swoją funkcję 
także w średniowieczu oraz w czasach nowożytnych. Niektóre z nich są nadal 
wykorzystywane przez ludność wiejską, np. na terenie dzisiejszej Turcji.

Trzecim rodzajem zabezpieczeń związanych z wodą, finansowanych ze środ-
ków publicznych, było osuszanie bagien46. Na podstawie obserwacji stwierdzono 
bowiem, iż w  ich pobliżu występuje zwiększona w  stosunku do całej ludności 
danego regionu liczba zachorowań na choroby epidemiczne. Prace melioracyjne 
także były opłacane ze środków publicznych. Trzy pierwsze rodzaje zabezpieczeń 
przed epidemiami, które zostały stworzone zgodnie ze starożytnym standardem 
wiedzy medycznej, okazały się względnie skuteczne. Inaczej było z  ostatnim, 
czwartym rodzajem zabezpieczeń związanych z wodą, jakie było realizowane za 
pośrednictwem łaźni publicznych. Pełniły one istotną funkcję sanitarno-higie-
niczną w okresie wolnym od epidemii, natomiast w wypadku ich wystąpienia 
stawały się rozsadnikiem zarazy. Powszechne występowanie na terenie całego 
państwa rzymskiego łaźni publicznych oraz trwały pod względem architektonicz-
nym charakter ich konstrukcji (były wykonywane z kamienia) spowodował, że 
były one nadal użytkowane przez wiele dalszych stuleci, dopóki umożliwiała to 
ich sprawność techniczna. Dopiero w XVI w. wiele z nich zostało opuszczonych, 
ze względu na podejrzenie, iż stają się miejscem rozpowszechniania się chorób 
epidemicznych47 .

Działania służące zapobieganiu rozprzestrzeniania epidemii, uznane za znaj-
dujące się w gestii państwa i opłacane ze środków państwowych, dotyczyły w sta-
rożytnym Rzymie także innego istotnego obszaru, mogącego mieć znaczny wpływ 
na zdrowie publiczne, mam tu na myśli obszar medycyny wojskowej48. W pań-
stwie rzymskim wojsko było jedyną grupą ludności, dla której stworzono specjal-
ny system opieki lekarskiej, w którym funkcjonowały też szpitale. Podstawą tego 
typu działań z pewnością było dążenie władz państwowych do zapewnienia wy-
sokiej zdolności operacyjnej armii rzymskiej, a tym samym umożliwienia reali-

45 Por. C. Kosso, A. Scot (ed.), The Nature and Function of Water, Baths, Bathing and Hygie-
ne from Antiquity through the Renaissance, Leiden–Boston 2009.

46 Por. R. Sallares, Malaria and Rome. History of Malaria in Ancient Italy, Oxford 2002.
47 Można założyć, że i w czasach starożytnego Rzymu w łaźniach publicznych dochodziło 

do różnego rodzaju zakażeń, ale w  związku z  o  wiele wyższym niż w  średniowieczu pozio-
mem higieny indywidualnej korzystających z nich klientów zakażenia te nie były tak częste, jak 
w średniowieczu, kiedy poziom tej higieny uległ znaczącemu obniżeniu.

48 Por. V. Nutton, op. cit., s. 25 i in.



280 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

zacji strategicznych celów polityki państwa. Ich uzasadnieniem mogły być także 
dostępne wówczas obserwacje, iż w wyniku przemieszczenia wojsk do regionów 
objętych epidemiami albo takich, w których epidemie już wcześniej występowały, 
będzie można się spodziewać zwiększenia liczby zachorowań. Wszelkie działania 
organizacyjne w  tej kwestii i  opracowanie zasad ich finansowania ze środków 
publicznych nie mogły jednak wykazać się skutecznością, z powodu braku prawi-
dłowego rozpoznania etiopatogenezy chorób epidemicznych. Po upadku państwa 
rzymskiego wypracowane w  tym zakresie rozwiązania zostały na długie wieki 
zarzucone.

Wszystkie podjęte przez władze Cesarstwa Rzymskiego działania o charakte-
rze etatystycznym stanowiły uzupełnienie dość wysokiego standardu higieny in-
dywidualnej, zarówno w odniesieniu do czystości ciała, jak i mieszkania, a także 
troski o  jakość pożywienia. Standardy te zachowywała jednakże wyłącznie lud-
ność wolna, zarówno zamieszkała w miastach, jak i w wiejskich posiadłościach, 
w których warunki sanitarne były jeszcze lepsze. Na dostosowanie swojego stylu 
życia do zaleceń specjalistów (w państwie rzymskim praktykowało wielu lekarzy, 
a dostęp do ich usług nie był ograniczony wyłącznie do kręgów elitarnych) mogli 
sobie jednakże pozwolić ludzie przynajmniej względnie zamożni. Styl życia po-
zostałych (w tym plebsu miejskiego, ubogiej ludności wiejskiej, a przede wszyst-
kim niewolników) trudno byłoby określić jako prozdrowotny, co powodowało, 
że w warstwach tych bardzo często wybuchały epidemie, przynosząc wśród nich 
duże straty demograficzne. Ze względu na bliskość przestrzenną wobec ludności 
wolnej i względnie zamożnej, która pozostawała w  różnych formach kontaktu 
osobistego umożliwiającego przenoszenie chorób z  przedstawicielami warstw 
uboższych, choroby epidemiczne rozprzestrzeniały się jednak w całej populacji.

Standard wiedzy medycznej, ukształtowany w czasach starożytnego Rzymu, 
będący kompilacją standardu medycyny greckiej oraz inspiracji czerpanych z ca-
łego basenu Morza Śródziemnego, był rozpowszechniany na terytorium całego 
Imperium Romanum, wpływając nie tylko na poglądy i  zachowania obywateli 
rzymskich, lecz także na kształtowanie się podstaw wiedzy medycznej wśród ota-
czającej rzymskie miasta i osady wojskowe ludności miejscowej49. Upowszechnia-
ne były także wzorce kultury prawnej, które zachowały swoją trwałość w Europie 

49 Por. M. Leszka, T. Wolińska (red.), Konstantynopol – nowy Rzym: miasto i ludzie w okre-
sie wczesnobizantyjskim, Warszawa 2012; W.  Pietruszka, Brytania jako prowincja rzymska 
–  zmiany kulturowe i  społeczne w  I  i  II  w. n  e.,  [w:] B.  Płonka-Syroka, K.  Marchel (red.), 
Prowincjonalizm w kulturze europejskiej. Orbis Exterior – Orbis Interior, t. 3, Wrocław 2010, 
s. 85–113; V. Nutton (Ancient Medicine.., s. 181) uważa, że do rozpowszechnienia się podstaw 
rzymskiej wiedzy medycznej w całej Europie Zachodniej, od Hiszpanii po Brytanię, i od Ga-
lii po Afrykę, przyczyniła się możliwość korzystania z  rzymskiej wojskowej służby zdrowia 
przez ludność cywilną, zamieszkującą w pobliżu miejsc obozowania legionów. Mimo że nie 
wszyscy historycy medycyny podzielają tę tezę, wydaje się ona uzasadniona przez czynniki 
pragmatyczne. Wybuch epidemii na terenie bliskim rzymskich obozów wojskowych mógłby 
bowiem zagrozić legionistom i ich rodzinom, zamieszkującym w pobliżu i stanowiącym wraz 
z pracownikami służebnymi 2/3 do 3/4 mieszkańców danego obozu, tj. od kilku do kilkunastu 
tysięcy osób.
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do czasów współczesnych50. Istotę standardu prawnego dotyczącego higieny ko-
munalnej, wytworzonego w państwie rzymskim, można ująć następująco: 1) Już 
od ok. 500 r. p.n.e. istniały w prawie rzymskim regulacje zabraniające wyrzucania 
odpadów z okien na ulice. Zakaz ten obowiązywał tylko w dzień, zabezpieczając 
zdrowie przechodniów, w nocy odpady mogły być w ten sposób usuwane. 2) Już od 
IV w. p.n.e. zasady budowy budynków miejskich regulowało prawo państwowe. 
Określało ono także zasady usuwania ścieków i odprowadzania wody deszczowej, 
które mogły być usuwane na zasadzie służebności przez terytorium należące do 
innego prywatnego podmiotu. 3) W I w. p.n.e. wprowadzono obostrzenie obowią-
zującego prawa, nakładając na właścicieli domów obowiązek utrzymywania czy-
stości wokół domu przez całą dobę. Nałożono też na nich obowiązek wywożenia 
odpadów domowych poza mury miasta i składowania ich w specjalnych dołach. 
4) W 45 r. p.n.e. wprowadzono lex Iulia Municipalis, prawo, które określało or-
ganizację funkcjonowania miasta, zasady bezpieczeństwa publicznego oraz higie-
ny komunalnej. 5) Ustalono także w I w. p.n.e. normy prawne dotyczące wody:  
a) wody płynące, morze i  jego brzegi zostały uznane za własność publiczną;  
b) przepływ wody bieżącej mógł następować przez ziemie będące prywatną wła-
snością bez konieczności jej wykupu albo wywłaszczenia, na zasadzie służebności 
prywatnej lub publicznej51; c) za dostarczanie wody pitnej i budowę akweduktów 
odpowiadało państwo52 .

Przedstawiony powyżej standard zachował swoją trwałość aż do XV w. w Ce-
sarstwie Bizantyjskim, w  Europie łacińskiej był trwale obecny w  świadomości 
profesjonalistów (prawników, lekarzy i duchownych) przez następne tysiąclecie, 
mimo że jego szersza recepcja społeczna, z powodu obniżenia ogólnego poziomu 
kultury i  powszechnego analfabetyzmu, była od V do XII w. n.e. ograniczona. 
Większość ludności Europy Zachodniej żyła w tym czasie pod wpływem mniej 
rozwiniętych jeżeli chodzi o normy higieniczne wzorców kulturowych, natomiast 
w świadomości lekarzy i duchownych wzorce czerpane z kultury rzymskiej spla-
tały się z elementami chrześcijaństwa oraz rodzimych tradycji kulturowych lu-
dów, które stworzyły swoje ośrodki na terytorium dawnego Cesarstwa Rzymskie-
go. Tworzyło to konglomerat, w  którym racjonalny i  naturalistyczny standard 
wiedzy medycznej starożytnej Grecji i Rzymu inspirował praktyczne działania 
nielicznych, wykształconych w obrębie kultury słowa pisanego, natomiast świa-
domość potoczna, zachowania zdrowotne, styl życia codziennego, a także metody 
terapii podlegały odmiennym wpływom53. Z braku innych rozwiązań, wypraco-
wane w  medycynie starożytnej sposoby zapobiegania epidemiom, jak również 

50 Por. np. R. Korzeniowski, Instytucja prawna obowiązków właścicieli wody oraz właści-
cieli innych nieruchomości, „Prawo i Środowisko” 2011, t. 67, nr 3, s. 122–133.

51 Służebność prywatna miała miejsce wtedy, jeżeli bieżąca woda przepływała kanałem lub 
innym ciekiem, np. odprowadzającym deszczówkę, przez ziemię będącą prywatną własnością, 
płynąc z  ziem innego prywatnego właściciela lub do nich dopływając. Służebność publiczna 
dotyczyła akweduktów oraz kanałów publicznych. W ten sposób uniemożliwiono prywatnym 
właścicielom podejmowanie działań ograniczających dostęp do bieżącej wody.

52 Por. R. Kamińska, Ochrona dróg i rzek publicznych w prawie rzymskim, Warszawa 2010.
53 Por. G. Baader, G. Keil (red.), Medizin im mittelalterlichen Abendland, Darmstadt 1982.
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postępowania w trakcie epidemii oraz koncepcje wyjaśniające ich powstawanie, 
zachowały swą trwałość w Europie Zachodniej przez całe średniowiecze54 aż do 
czasów nowożytnych55, podlegając tylko nieznacznym modyfikacjom56. Epidemie 
pustoszyły w związku z tym Europę57, powodując w połowie XIV w. (podobnie jak 

54 Por. R. H. Schlägel, From Myth to Modern Mind. A Study of the Origins and Growth of 
Scientific Thought, t. 2. Copernicus through Quantum Mechanics, New York 1996, s. 9–183. 
Autor podkreśla dominację fizycznego obrazu świata stworzonego przez Arystotelesa w nauce 
zachodnioeuropejskiej aż do XVIII w. Obraz ten i zawarte w nim kategorie epistemologiczne 
tworzyły podstawę europejskich nauk przyrodniczych, zarówno wtedy, gdy poglądy Arystotelesa 
były przyjmowane literalnie, gdy były poddawane reinterpretacjom (tomizm, nieortodoksyjny 
arystotelizm uniwersytetu w Paryżu, a później szkoły w Padwie i  in.) lub gdy stanowiły wy-
łącznie pewien punkt wyjścia dla własnych teoretycznych konceptualizacji świata. Trwałość 
europejskiej recepcji filozofii perypatetyckiej oraz związanego z nią obrazu nauk przyrodniczych 
stała się podstawą jego naturalizacji, tj. powszechnego przyjęcia tezy, iż poglądy Arystotelesa 
odnoszą się do rzeczywistego świata istniejącego w  takim kształcie, jaki filozof ten opisuje. 
Nawet nowe europejskie koncepcje przedstawiające innego rodzaju sposoby opisania świata, 
przejmowały (drogą kontynuacji) podstawowy zarys stworzonej przez Arystotelesa struktury 
pojęciowej. Główne elementy tej struktury to koncepcja istnienia świata jako trwałego bytu osa-
dzonego w przestrzeni i w czasie, wobec którego w procesie poznawczym staje człowiek (indywi-
dualny podmiot poznający) wyposażony w naturalne władze poznawcze. Do stworzenia wiedzy 
naukowej jest wymagane wcześniejsze nabycie przez człowieka pewnego zasobu kompetencji, 
aby mógł obserwować świat w profesjonalny sposób. Ocenę wartości ludzkich twierdzeń wypro-
wadzanych na podstawie obserwacji istniejącego na zewnątrz ludzkiego podmiotu poznającego 
świata umożliwia logika oraz weryfikacja przedmiotowa. Twierdzenia, które mają być uznane 
za prawdziwe, powinny być zgodne z faktami empirycznymi oraz możliwe do weryfikacji także 
przez inne osobowe poglądy poznające. Powyższy zestaw twierdzeń stał się podstawą nowożyt-
nego ideału nauki (por. Rozdział I części III niniejszej książki, tabela II), którego podstawowa 
struktura pojęciowa jest kontynuacją ideału nauki średniowiecznej (ibidem, tabela I). Inne niż 
przedstawiona wyżej koncepcje realności fizycznej świata (universum), mimo iż inspirowały 
wybrane kierunki modernizacji europejskiej medycyny, od XIII do XVIII w. miały charakter 
mniejszościowy wobec głównego nurtu europejskiego przyrodoznawstwa. O sytuacji w medy-
cynie praktycznej Europy Zachodniej w okresie średniowiecza por. J. Gilewska-Dubis, Warunki 
zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu, „Medycyna Nowożytna. Stu-
dia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, s. 126–128 i in. Nie wprowadzono w tym czasie 
w medycynie praktycznej nic nowego w stosunku do stanu wiedzy dotyczącej epidemii, istnie-
jącego w czasach starożytnego Rzymu.

55 Por. K. F. Kiple (red.), op. cit. s. 37–45.
56 Por. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, 

tłum. Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997, s. 58–93; O. Dörner, Historisch-sozialgeschichtli-
che Aspekte des Krankheitsbegriffes und des Gesundheitsverhaltens im 16. und 18. Jahrhundert 
(anhand von gedruckten Leichenpredigten),  [w:] K.  Lenz (red.), Leichenpredigten als Quelle 
historischer Wissenschaften, Köln 1975, s. 442–469.

57 Por. D.  Herlihy, The Black Death and the Transformation of the West, Berlin 1998, 
s. 7–119. Autor stwierdza, że wpływ tej epidemii daleko wykracza poza jej skutki medyczne. De-
populacja znacznych obszarów Europy miała wpływ na reorganizację dotychczasowej struktury 
demograficznej Europy Zachodniej. Przyczyniła się do zainicjowania przemian gospodarczych, 
istotnych we wczesnej genezie kapitalizmu. Zainicjowała miejskie reformy sanitarne, mające 
na celu dążenie do uniknięcia podobnej katastrofy w przyszłości. Przyczyniła się także do znacz-
nych przemian w świadomości potocznej, których istotą było dążenie do poprawy warunków 
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plaga Justyniana z V w. n.e.) załamanie jej struktury ludnościowej (szacuje się, 
że w wyniku epidemii tzw. czarnej śmierci zmarło ok. 50% mieszkańców Europy, 
a na niektórych jej obszarach straty przekroczyły 2/3 populacji), przyczyniając się 
do znacznych strat gospodarczych, wywierając wpływ na koniunkturę, poziom 
cen i  relacje społeczne58. Nie spopularyzowały się w  średniowiecznej Europie 
przychylne hipotezie Lukrecjusza Carusa opinie lekarzy muzułmańskich, którzy 
przejmując i interpretując dorobek medycyny starożytnej, wybrali zeń te elemen-
ty, które dawały się uzgodnić z  regułami ich wyznania. Hipoteza Lukrecjusza 
nie została uznana za sprzeczną z islamem, toteż odnosili się do niej z aprobatą 
liczni lekarze muzułmańscy, w tym m.in. Ibn Sinna (z łacińska zwany Awicen-
ną) w dziele Kanon, a  także Ibn Khatima z Almerii, Ibn-al-Khatib z Granady,  
XIV-wieczni lekarze z mauretańskiej wówczas części Hiszpanii59. W nauce medycz-
nej Europy łacińskiej hipoteza contagium nie odniosła jednak podobnego sukcesu, 
mimo że wspominał o niej Galen, główny autorytet medyczny tego okresu.

W XII i XIII w. mieszkańcy Europy łacińskiej zapoznali się z rzymskim stan-
dardem sanitarno-higienicznym podczas wypraw krzyżowych. Rozwijające się 
w Europie Zachodniej, najobficiej w  jej regionie śródziemnomorskim (Włochy, 
Francja), miasta napotykać zaczęły te same problemy, z  którymi spotykali się 
w tym zakresie mieszkańcy Cesarstwa Rzymskiego. Pierwsze projekty praw miej-
skich, regulujących problem epidemii, zostały w  związku z  tym wprowadzone 
właśnie we Włoszech, na obszarze gęsto zaludnionym, dobrze rozwiniętym go-
spodarczo, silnie zurbanizowanym, połączonym siecią dróg, na których odby-
wał się ożywiony handel oraz bogatym w porty, których mieszkańcy prowadzili 
wymianę handlową z  całym obszarem Morza Śródziemnego oraz obsługiwali 
uczestników wypraw krzyżowych. W latach 40. XIV w. postanowiono w nich po-
wołać komisje zdrowia publicznego, sprawujące nadzór nad stanem zdrowotnym 
miejskiej populacji, mające uprawnienia kontrolne wobec kupców (w tym wobec 
aptek) i przedsiębiorców portowych. W skład tych komisji wchodził lekarz (fizyk 
miejski), któremu nadano uprawnienia urzędowe. Komisje zdrowia publicznego 
powstały w Wenecji (1343), Florencji, Lukce, Perugii i Pistoio. Już w trakcie epi-
demii czarnej śmierci (1348) zaczęto je tworzyć w innych miastach europejskich, 
w tym w Mediolanie, Raguzie i papieskim Awinionie. Działania tych komisji nie 
mogły się przyczynić do zahamowania rozwoju epidemii w  Europie60, jednak-

życia, racjonalizacji codziennych praktyk (w tym higienicznych). Życie, które łatwo można było 
utracić, stało się tym bardziej cenne dla tych, którzy przeżyli epidemię.

58 Szerzej na ten temat por: K. G. Zinn, Kanonen und Pest. Über die Ursprunge der Neuzeit 
im 14. und 15. Jahrhundert, Opladen 1989. Por. też J. Gilewska-Dubis, Diagnostyka, terapia 
i profilaktyka chorób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej, [w:] B. Płonka-Sy-
roka, T. Srogosz (red.), Zdrowie i choroba jako problem polityczny i społeczny. Medycyna w kon-
tekście działań państwa. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9, Wrocław 2005, s. 17–34.

59 Por. A.  C. Crombie, Nauka średniowieczna i  początki nauki nowożytnej, Warszawa 
1960, s. 279–280; idem, Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaft, 
Köln–Berlin 1964, s. 338–353.

60 Por. A. G. Carmichel, Dżuma dymienicza – czarna śmierć, [w:] K. F. Kiple (red.), op. cit., 
s. 91–95.
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że w wyniku obserwacji jej przebiegu – pomimo nieznajomości czynnika wywo-
łującego epidemie – nakazano wszystkim przybywającym do miast 30-dniowy 
pobyt poza ich murami, aby ewentualna choroba nie została zawleczona w ob-
ręb murów miejskich (pierwszy taki nakaz wprowadzono w 1377 r. w Raguzie). 
Z czasem zakaz wjazdu do miast przedłużono do 40 dni, skąd powstała nazwa 
kwarantanna61. Na podstawie wzorców włoskich instytucja kwarantanny została 
wprowadzona w prawie miejskim wszystkich miast Europy Zachodniej, podob-
nie jak komisje sanitarne odpowiadające za porządek w  mieście. Powoływano 
także wszędzie lekarzy urzędowych (fizyków miejskich), sprawujących nadzór 
nad zdrowiem publicznym i aptekami. Lekarze ci byli odpowiedzialni za tworze-
nie w miastach systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych, nadzorując m.in. 
egzekwowanie kwarantanny.

Na początku XV w. stworzono w Europie pierwszy szpital dla zakaźnie chorych 
(Wenecja, 1403 r.), na wzór już istniejących izolatoriów dla trędowatych. Było to 
istotne novum, ponieważ wcześniej istniejące szpitale miały wyłącznie charakter 
przytułkowy i nie różnicowały przyjmowanych pacjentów według obserwowanych 
objawów choroby. Na pomoc mógł w nich liczyć każdy chory ubogi, mogący się 
wykazać świadectwem ubóstwa62. Przytułkowy charakter średniowiecznych szpi-
tali, który utrzymał się w medycynie Europy Zachodniej przez następnych kilka 
stuleci63, stał się przesłanką tego, iż obok łaźni publicznych i targów należały one 
do miejsc ułatwiających rozprzestrzenianie się epidemii64. Aż do zmiany teorii 
medycznej (patologia humoralna), uznawanej w medycynie europejskiej za obo-
wiązującą, przedstawiającej sposób rozpowszechniania się chorób epidemicznych 
za pośrednictwem „złej wody” lub „złego powietrza” i obecnych w nim „miazma-
tów”, wszystkie, racjonalnie nawet zaplanowane i dobrze funkcjonujące działania 
przeciwepidemiczne realizowane za pomocą specjalnie stworzonych instytucji, 
były nieskuteczne. Działania te były bowiem dostosowane do nieadekwatnych 
(wobec czynników rzeczywistych) koncepcji etiopatogenetycznych. Wysoka śmier-
telność w szpitalach utrzymała się w związku z tym do drugiej połowy XIX w., gdy 
kwestie te zostały rozwiązane.

61 Por. A. C. Crombie, Nauka średniowieczna.., s. 169.
62 Por. Z. Podgórska-Klawe, Początki i rozwój szpitalnictwa, [w:] T. Brzeziński (red.), Histo-

ria medycyny, Warszawa 1988, s. 85.
63 Por. B.  Urbanek, Idea opieki nad chorym na ziemiach polskich w  latach 1809–1914, 

Warszawa 2001, s. 21 i in.
64 Sprzyjał temu typ zabudowy, w którym średniowieczne i nowożytne szpitale lokalizowa-

no. Były to przeważnie niewielkie budynki, najczęściej z jedną salą chorych, w której umiesz-
czano chorych i ubogich w dużym zagęszczeniu, nie różnicując ich według stanu ogólnego ani 
objawów chorobowych. W ten sposób zawleczenie choroby epidemicznej do szpitala prowadziło 
do zainfekowania wszystkich pacjentów. Choroba mogła się także roznosić poza szpital, np. do 
klasztoru, z którego wywodziły się opiekujące się chorymi siostry. Z kolei one mogły zarażać 
członkinie licznych działających w średniowieczu bractw modlitewnych, do których należało 
wielu przedstawicieli domowej służby. Za ich z kolei pośrednictwem epidemia mogła się prze-
nieść do domów członków zamożnych warstw społecznych, nie kontaktujących się bezpośred-
nio z pacjentami szpitali. Szerzej o przemianach typu zabudowy szpitali w Europie nowożytnej 
por. M. Wojtowicz, Dawne szpitale Wrocławia, Wrocław 2007.
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Zachodnie piśmiennictwo historyczne, podkreślające przełomowy charakter 
XVII stulecia w zainicjowaniu przemian w nauce europejskiej65 podkreśla, iż od-
nosiły się one przede wszystkim do jednego zgodnego ustalenia – a mianowicie 
tego, iż system wiedzy stworzony jeszcze w starożytności, utrzymujący swoją po-
zycję w średniowieczu i nadal rozwijany w czasach nowożytnych, był – z niewia-
domych dla ówczesnych ludzi przyczyn – nieskuteczny66. Konstatacja, iż system 
ten w wielu swych obszarach „nie działa”, to znaczy przewidywania teoretyczne 
są sprzeczne z doświadczeniem, doprowadziła uczonych do wniosku, iż uznawane 
dotąd za racjonalne teorie naukowe nie opisują rzeczywistości w sposób adekwat-
ny. Istotą przełomu nowożytnego w medycynie jest właśnie według historyków 
zachodnich67 nowe nastawienie przedstawicieli europejskiego przyrodoznawstwa, 
wiodące ich do sformułowania postulatu dotyczącego zmiany standardu ówczes-
-nej medycyny uniwersyteckiej. Zmianę tę uznawano nie tylko za konieczną, lecz 
także za możliwą do wprowadzenia w wyniku dokładnej analizy całego dotych-
czas znanego systemu wiedzy. Ponieważ nie potrafiono wyjaśnić przyczyn tego, że 
znane dotąd teorie fizyczne „nie działają” tak, jakby można tego było oczekiwać, 
rozpoczęto poszukiwania nowych, opisujących rzeczywistość fizyczną w bardziej 
adekwatny sposób. Pojawiły się także dyskusje nad samą rzeczywistością fizyczną 
jako taką68, które doprowadziły w końcu do zmiany jej naukowego obrazu69 .

65 Por. P. Wood, Science and Dissent in England, 1688–1945, Aldershot–Burlington 2004.
66 Por. Ch. Webster, The Great Instauration. Science, Medicine and Reform 1626–1660. 

Studies on the History of Medicine, t. 3, br., s. 95–244; H. J. Cook, The Decline of the Old 
Medical Regime in Stuart London, Ithaca and London, br, s. 94–131.

67 Por. L. S. King, The Road to medical Enlightenment 1650–1695, London–New York br., 
s. 1–13.

68 Por. S. F. Mason, Geschichte der Naturwissenschaft in der Entwicklung ihrer Denkwei-
sen, Stuttgart 1991, s.  178–248. Autor podkreśla znaczenie nowej postawy reprezentowanej 
przez nowożytnych uczonych, którą cechowało zaufanie do ich własnych zdolności poznaw-
czych. Zarówno Bacon, jak i Galileusz, Kartezjusz i Newton wyrażali tę postawę w odważnym 
stawianiu nowych pytań badawczych oraz poszukiwaniu na nie odpowiedzi, które uważali za 
prawomocne naukowo i możliwe do przedstawienia innym uczonym jako oparte na racjonal-
nych podstawach. Stawiając nowe pytania, autorzy ci w  sposób świadomy podejmowali de-
cyzję o tym, iż niektóre z pytań „starych” ulegają dezaktualizacji, a system wiedzy tworzony 
w odpowiedzi na nie należy uznać za kontrfaktyczny. Przyznając sobie prawo do tego rodzaju 
postawy, przyznawali ją zarazem innym profesjonalistom. Stworzyli nowy model akademickie-
go dyskursu, opartego na przekonaniu o otwartym charakterze ludzkiej wiedzy i o jej możliwej 
zmienności. Konstatacja historycznej zmienności wiedzy naukowej nie tylko nie budziła ich 
obaw dotyczących możliwości istnienia naukowej wiedzy w ogóle, ale skłaniała ich do pogłę-
bienia metodologicznej podstawy badań, co miało doprowadzić do tego, że nowe systemy już 
na podstawie metodologii powinny były uzasadniać swoją prawomocność. Zabieg tego rodzaju 
mogło podejmować wielu uczonych, tworzących sprzeczne ze sobą konceptualizacje, konieczne 
było z tego powodu określenie jakichś wspólnych reguł dyskursu, według których będzie można 
dokonać oceny porównywanych ze sobą teorii naukowych.

69 Por. F. Cohen, Die zweite Erschaffung der Welt. Wie die moderne Naturwissenschaft ent-
stand, Frankfurt–New York 2010, s. 143–157. Autorka szczególnie podkreśla utratę społecznej 
legitymizacji dawnego systemu wiedzy o przyrodzie, która nastąpiła zarówno na podstawie prze-
słanek wewnątrznaukowych – tj. oceny profesjonalistów uniwersyteckich, jak i zewnątrznau-
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Opisywany tu ruch umysłowy znalazł odbicie także w XVII-wiecznej medy-
cynie, jednakże w tej dziedzinie nauki jego skutki nie były tak doniosłe, jak w fi-
zyce. Badaczom nie udało się nadal bowiem wyjść poza sytuację problemową 
ukształtowaną jeszcze w  starożytności. Jej podstawą była określona przez ele-
menty światopoglądowe koncepcja antropologiczna, wpisująca ludzką podmioto-
wość w medyczno-religijne universum70, w którym ludzkie życie i zdrowie były 
rozpatrywane przede wszystkim w kategoriach relacji z Opatrznością i Bożymi 
zamiarami wobec ludzkich jednostek oraz ich grup. Choroba była analizowa-
na nie tylko w kategoriach medycznych, lecz przede wszystkim metafizycznych 
– w odpowiedzi na pytanie o cel, w którym wystąpiła, a jej poszczególne objawy 
badano według tej samej struktury pojęciowej, np. w odpowiedzi o cel pojawienia 
się gorączki (a nie, jak w późniejszej medycynie klinicznej o modelu somatycz-
nym –  w  odpowiedzi na pytanie o  jej przyczynę). W  powyższej sytuacji aż do 
połowy XVIII w. nie pojawiały się impulsy, umożliwiające wprowadzenie jakiejś 
zasadniczej zmiany w ogólnej charakterystyce ówczesnej medycyny. Była ona (jak 
dawniej) nieskuteczna, jej podstawy antropologiczne miały starożytny rodowód, 
podobnie jak sposób konceptualizowania jej zasadniczej funkcji, oparty na prze-
konaniu, iż lekarz może jedynie pomagać pacjentowi w złagodzeniu jego cierpień, 
może podawać środki uśmierzające ból, zalecać odpowiednią dietę i wypoczynek, 
ale uleczenie chorego –  jeżeli w ogóle nastąpi – będzie wynikiem wyroków Bo-
żych oraz sił natury (zgodnie ze starożytnym aforyzmem Medicus curat – natura 
sanat). Tego rodzaju model myślenia był kontynuacją sytuacji problemowej cha-
rakterystycznej dla medycyny średniowiecznej. Czerpano z niego nadal inspiracje 
w kształtowaniu stosunku wobec osób chorych, który w większości krajów Euro-
py Zachodniej opierał się na idei chrześcijańskiego miłosierdzia i łączeniu opieki 
nad pacjentem w obszarach metafizycznym i fizycznym.

Jest także rzeczą charakterystyczną, że szpitale w średniowiecznej i nowożyt-
nej Europie Zachodniej były utrzymywane ze środków prywatnych (zapisów, do-
tacji, darowizn) lub kościelnych, wspomaganych wcześniej z tych samych źródeł. 
Motywacja ich tworzenia i utrzymywania ich działalności nie była motywacją me-

kowych o podłożu kulturowym. Przeciwstawia sobie dwa wzorce kulturowe –  aleksandryjski 
i ateński (s. 24–36) – których rywalizację ilustruje dalszy przebieg procesów wiedzotwórczych 
w śródziemnomorskim i zachodnioeuropejskim obszarze kulturowym. Wzorzec aleksandryjski 
opierał swoje podstawy na koncepcji wiedzy tajemnej (hermetycznej), „udzielanej” podmiotom 
poznającym przez jakiś rodzaj zantropomorfizowanej świadomości obecnej w  świecie, nato-
miast ateński – na koncepcji wiedzy wypracowanej dzięki aktywności własnej osobowego indy-
widualnego podmiotu poznającego, samodzielnie stawiającego pytania naukowe, formułującego 
hipotezy i teorie naukowe na podstawie własnych zdolności poznawczych. Zdaniem Francis Co-
hen sproblematyzowanie kulturowego wzorca nauki, określanego przez nią jako aleksandryjski, 
i przyjęcie przez europejską społeczność naukową wzorca ateńskiego stanowi zasadniczą istotę 
przełomu nowożytnego i nadania naukom przyrodniczym znanego dziś oblicza.

70 Por. L. W. B. Brockliss, The medico-religious universe of an early eighteenth-century 
Parisian doctor: the case of Philippe Hecquet, [w:] R. French, A. Wear (red.), The medical Re-
volution of the sevententh Century, Cambridge–New York–Port Chester–Melbourne–Sydney 
1989, s. 191–221.
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dyczną, ale religijną i etyczną. Szpitale wpisywały się bowiem w stosunkowo szeroki 
nurt świadczeń na rzecz przedstawicieli warstw upośledzonych, podbudowanych ideą 
chrześcijańskiego miłosierdzia. Zgodnie z koncepcją relacji społecznych powszechną 
w świadomości społecznej w czasach średniowiecza, podział ludzi na warstwy ma 
charakter naturalny i trwały. Warstwy te różni dostęp do zasobów materialnych i róż-
nego rodzaju uprawnień. Przedstawiciele warstw zamożnych, których pozycja była 
w tym systemie dominująca i dziedziczona z pokolenia na pokolenie (uzyskiwali ją 
więc nie w wyniku własnej zasługi), inspirowani byli w związku z tym przez otoczenie 
kulturowe do tego, aby wykazać w jakiś sposób swoją doskonałość etyczną, włączając 
się aktywnie w różnego rodzaju działania pomocowe wobec ubogich i w różny inny 
sposób społecznie upośledzonych, w tym chorych, sierot, wdów czy podrzutków. Dla 
jednych osób z tej warstwy mogły być to działania konwencjonalne, jednakże trudne 
do uniknięcia ze względu na społeczną i kulturową presję, jakim podlegali ze strony 
członków ich własnej warstwy społecznej, natomiast dla innych działalność charyta-
tywna na rzecz chorych mogła mieć autentyczną podbudowę71 w określonym typie 
świadomości religijnej72, jaką cechował egalitaryzm etyczny i praktyczne świadcze-
nie czynów miłosierdzia podbudowane normami religii chrześcijańskiej. Świadczenia 
materialne na rzecz chorych były z tego powodu rzeczą powszechną wśród przed-
stawicieli średniowiecznych warstw zamożnych. Nie mogły wprawdzie zlikwidować 
ubóstwa, ale mogły łagodzić jego skutki73 .

Był jednak pewien ważny skutek tego rodzaju typu organizacji opieki nad cho-
rymi – była ona realizowana poza obszarem zainteresowania państwa i ówczes-
nej uniwersyteckiej medycyny. Od XIII w. w Europie Zachodniej funkcjonowały 
już uniwersytety, w których strukturze znajdowały się wydziały lekarskie. Śre-
dniowieczne i nowożytne szpitale działały jednak poza strukturą uniwersytetów, 
kształceni w nich studenci nie mieli szerszego dostępu do pacjentów szpitalnych 
(którego także i nie poszukiwali, ponieważ ich sposób nauczania był oparty na 
lekturze ksiąg medycznych, a nie na kształceniu praktycznych umiejętności le-
karskich w kontakcie z chorym). W tej sytuacji stan wiedzy medycznej dotyczą-
cej chorób epidemicznych uległ na kilkaset lat petryfikacji. Lekarze praktykujący 
w warunkach wolnej praktyki udzielali pomocy chorym, odwiedzając ich w do-
mach, lecząc tych, którzy mogli zapłacić za ich usługi. Chorych leżących w szpi-
talach albo w ogóle nie oglądali (nie podejmowali bowiem z tymi instytucjami 
żadnych kontaktów), albo badali przyjmowane do szpitali osoby tylko jeden raz, 
w momencie ich przyjęcia, np. by sprawdzić, czy nie symulują choroby. Nie mo-
gło to doprowadzić do rozwoju praktycznej wiedzy w omawianej kwestii.

71 O  różnych typach uzasadnień społecznej działalności charytatywnej na rzecz chorych 
por. J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, Społeczne dzieje pomocy człowiekowi: od filantropii 
greckiej do pracy socjalnej, Katowice 1998.

72 Por. J. Majka, Rozwój działalności charytatywnej w Kościele, [w:] J. Krucina (red.), Miłość 
miłosierna, Wrocław 1985, s. 195 i in.; C. Kępski, Idea miłosierdzia a dobroczynność i opieka, 
Lublin 2003, s. 11 i in.

73 Por. T. Tokarek, Historia działalności charytatywnej w Europie – od czasów starożytnych 
do końca XIX wieku, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Stu-
dia z dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 381–424.
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W XIII w. na mapie sanitarnej Europy pojawia się nowy podmiot, który za-
czyna działania organizacyjne skierowane na rzecz ubogich oraz chorych, którego 
funkcjonowanie przez następnych pięć stuleci będzie wywierać trwały wpływ na 
organizację opieki zdrowotnej. Są to niezależne, świeckie wspólnoty ekonomicz-
ne, tworzone z początku na południu Europy (Włochy, Hiszpania), a potem tak-
że na północy tego kontynentu (Niemcy, Francja). Rady miejskie brały na siebie 
funkcje opiekuńcze wobec ubogich i chorych mieszkańców, pełnione wcześniej 
przez przedstawicieli rycerstwa, Kościoła i wyodrębnionych z niego zakonów. Ra-
dy miejskie zakładały własne instytucje, które finansowały z podatków miejskich, 
takie jak szpitale, przytułki, sierocińce, a także szkoły elementarne umożliwiające 
ubogim nabycie umiejętności czytania i pisania74. Strukturę miejskiego systemu 
samopomocowego zaczęły przejmować władze kolejnych miast Europy Zachod-
niej, które zaczęły zarazem wprowadzać na podległym sobie obszarze admini-
stracyjnym podstawy reżimu sanitarnego, obejmujące zarówno zasady higieny 
osobistej, jak i komunalnej75. Normowano np. zasady postępowania z nieczysto-
ściami, higieny ulic i placów miejskich, higieny handlu, a nawet stroju. Dążenia 
do poprawy stanu zdrowia populacji za pomocą lokalnych działań administracyj-
nych, podejmowane przez władze miejskie od XIII do XVIII w., zgodnie z obo-
wiązującym ówcześnie systemem wiedzy medycznej, mimo iż dość racjonalnie 
zaplanowane, nie okazały się jednak skuteczne. Nie udało się bowiem opanować 
pojawiania się kolejnych epidemii (nadal nie znano bowiem sposobu zarażania 
się tymi chorobami). Wprowadzony jednakże jako pewna idea w XIII w. system 
lokalnego reżimu sanitarnego w  miastach, który przez 500  lat kształtował na 
poziomie prawnym stan świadomości ich mieszkańców, okazał się w przyszłości 
bardzo dobrą podstawą dla stworzenia i wprowadzenia w życie bardziej złożonych 
rozwiązań strukturalnych o  charakterze etatystycznym. Wypracowano bowiem 
wtedy pewien schemat organizacyjny, który mógł zostać rozwinięty ze skali miej-
skiej na skalę państwa i który po zmianie obowiązującej od czasów starożytnych 
koncepcji dotyczącej etiopatogenezy epidemii z  humoralnej na bakteriologiczną 
doprowadził na przełomie XIX i XX w. do poprawy sytuacji w zakresie medycyny 
prewencyjnej. Wystąpiła w tym czasie zbieżność czynników wewnątrznaukowych 
(prawidłowe rozpoznanie przyczyn chorób zakaźnych) i zewnątrznaukowych (wcze-
śniejsze wypracowanie i sprawdzenie w działaniu koncepcji organizacyjnych, które 
po zmianie błędnej teorii medycznej obecnej w ich strukturze na adekwatną wo-
bec rzeczywistości, umożliwiło szybką organizację nowego systemu zabezpieczenia 
przeciwepidemicznego, opartego na aktualnych naukowych podstawach).

Na terenie średniowiecznej Europy zachodniej, która wypracowała i wprowa-
dziła w życie ponadnarodową strukturę administracyjną Cesarstwa nawiązującą 
do wzorców rzymskich, lokalne miejskie regulacje sanitarne ulegały szybkiemu 
upowszechnianiu. Przyczyniło się do tego m.in. ujednolicane stopniowo prawo 
miejskie (wiele miast zakładano na wspólnej podstawie prawnej –  tzw. prawie 

74 Por. J. Radwan-Pragłowski, K. Frysztacki, op. cit., s. 86.
75 Por. G. Vigarello . Czystość i brud. Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, tłum. 

B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1996, s. 14 i in.
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magdeburskim), ściśle określające nie tylko struktury administracji miejskiej 
i obszary ich odpowiedzialności (w tym nadzoru nad stanem sanitarnym), lecz 
także sposób zabudowy miejskiej, dostosowany do przekonań naukowych uzna-
wanych w średniowieczu i w okresie nowożytnym za racjonalne. Dla przykładu 
– w związku z przekonaniem o roli tzw. złego powietrza w inicjowaniu epidemii, 
miasta planowano w ten sposób, aby były dobrze wietrzone. Miał to umożliwić 
charakterystyczny układ planu miasta, z położonym centralnie rozległym i sło-
necznym rynkiem i siatką odchodzących od niego równoległych ulic. Inną wersją 
rozwiązań urbanistycznych, wprowadzanych w nowożytnej Europie w  związku 
z próbami zapobiegania epidemiom, było miasto o strukturze koła, z centralnym 
słonecznym rynkiem i odchodzącymi od niego promieniście ulicami. I w tym pro-
jekcie zakładano, że konieczne jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do świe-
żego powietrza, które mogłoby dość swobodnie przemieszczać się ulicami. Miasta 
na planie koła zakładano w XVI w. przede wszystkim we Włoszech, w następnych 
wiekach powtórzono tę koncepcję urbanistyczną także w niektórych ośrodkach 
miejskich w Niemczech oraz Anglii.

W urbanistyce Europy Zachodniej dominującą pozycję uzyskał jednakże pro-
jekt zabudowy miejskiej na planie kwadratu lub prostokąta, z ulicami rozmiesz-
czonymi w układzie równoległym, odchodzącymi od rynku. W przeciwieństwie 
do typu zabudowy miejskiej, często występującej w Cesarstwie Rzymskim na licz-
nych na jego obszarze terenach pagórkowatych lub górzystych, gdzie centra miast 
zamieszkiwane przez przedstawicieli lokalnych elit, zabudowane przez wiele bu-
dowli reprezentacyjnych, lokowane bywały na szczytach wzgórz, a ludność mniej 
zamożna zamieszkiwała u ich podnóża, w Europie Zachodniej wiele miast loko-
wano na terenie płaskim, co wymagało sprecyzowania nowych reguł zabudowy 
podporządkowanych ówczesnym przekonaniom medycznym. Budowanie miast, 
których elity zamieszkiwały słoneczny i dobrze wietrzony rynek i  jego okolice, 
było wyrazem nie tylko ich przewagi ekonomicznej, znajdującej odzwierciedlenie 
w wielkości i ogólnej estetyce budynków mieszkalnych, lecz także przewagi spo-
łecznej, dającej im większe szanse zachowania zdrowia dzięki zamieszkiwaniu 
w tym miejscu miasta, które zgodnie z ówczesnymi przekonaniami uznawano za 
najzdrowsze.

Aż do początków XIX w. w obrębie miejskiej zabudowy, ograniczonej murami 
i w związku z tym na ogół niezbyt rozległej pod względem przestrzennym, nie 
było możliwości odseparowania od siebie warstw ludności żyjącej na różnym po-
ziomie ekonomicznym i społecznym, w różniących się standardem warunkach 
mieszkaniowych. Wybuch epidemii w danym mieście dotykał więc wszystkich 
mieszkańców, nie tylko potencjalnie, lecz także rzeczywiście. Sprzyjało to anga-
żowaniu się przedstawicieli zamożnych kręgów miejskich w działania organiza-
cyjne skierowane przeciwko epidemiom nie tylko ze względów prestiżowych oraz 
religijnych, lecz także pragmatycznych. Finansowali je bowiem zarówno ze środ-
ków własnych, jak i z kasy miejskiej, także ze względu na troskę o swoje własne 
zdrowie .

W średniowiecznych miastach niemieckich, francuskich czy niderlandzkich 
powrócono do rozwiązań wypracowanych wcześniej w  Cesarstwie Rzymskim, 
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w którym obowiązywały one w skali całego państwa. Obecnie, tj. od XIII w., mia-
ły one charakter ograniczony do danej wspólnoty miejskiej, która zapewniała 
środki na ich sfinansowanie. Zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy medycznej 
dbano przede wszystkim o  zapewnienie dostępu do dobrej wody, której zanie-
czyszczeniom przypisywano główną rolę w  inicjowaniu chorób epidemicznych. 
Budowano w związku z tym ujęcia wody pitnej, chronione od dostępu do nieczy-
stości. Unormowano także zasady organizacji cmentarzy, które musiały znajdo-
wać się daleko od źródeł wody. Wprowadzenie w miastach zachodnioeuropejskich 
systemu nadzoru sanitarnego i ścisłe określenie kompetencji urzędników odpo-
wiedzialnych za przestrzeganie prawa miejskiego w kwestiach sanitarnych, mimo 
iż nie doprowadziło do likwidacji epidemii, przyczyniło się do poprawy warun-
ków życia mieszkańców. Ogólna poprawa stanu sanitarnego miast niemieckich, 
holenderskich i francuskich stała się w okresie nowożytnym istotną przesłanką 
rozwoju nowej warstwy społecznej – mieszczaństwa, zarówno pod względem go-
spodarczym, jak i liczebnym.

Był jednak jeszcze jeden czynnik, obok już wyżej wspomnianych, który przy-
czyniał się (obok błędnego rozpoznania przyczyn epidemii, co stanowiło element 
wewnątrznaukowy opisywanego tu procesu) do utrwalenia niekorzystnej sytuacji 
sanitarno-epidemiologicznej w europejskich miastach. Miał on charakter kultu-
rowy i wynikał z ówczesnej struktury społecznej, w której podział na warstwy 
dokonywał się w związku z pochodzeniem, miał charakter trwały w skali spo-
łecznej, a  także (poza raczej jednostkowymi przypadkami uszlachconych boga-
tych mieszczan, nielicznych prowadzących z większym powodzeniem działalność 
gospodarczą w mieście wolnych chłopów, czy też chłopów wstępujących do sta-
nu duchownego) utrzymujący się w skali jednostkowej przez całe życie. Łatwość 
otrzymania jałmużny i jej powszechna dostępność w miastach Europy Zachodniej 
późnego średniowiecza i w czasach nowożytnych przyczyniły się do demoralizacji 
wielu beneficjentów tego rodzaju pomocy. Należeli do nich zarówno przedstawi-
ciele miejskiego plebsu, jak i  imigranci ze wsi, tworzący środowisko „zawodo-
wych odbiorców jałmużny”. Ich natarczywość, styl życia, zachowanie i obycza-
jowość były kryminogenne, a  także nie poddawały się jakimkolwiek rygorom, 
w tym także sanitarnym. Obserwowane przez darczyńców ze wzrastającą deza-
probatą zachowania beneficjentów systemu pomocy społecznej stały się jedną 
z podstaw całkowitej zmiany polityki społecznej wobec ubogich, która dokonała 
się w okresie Oświecenia. Podłożem tej zmiany stały się nie tylko czynniki eko-
nomiczne, lecz także światopoglądowe76. Do czynników ekonomicznych, które 
stały się w XVIII w. przesłanką odrodzenia się koncepcji etatystycznej kontroli 
państwa nad sytuacją zdrowotną i sanitarną w kraju, w tym w zakresie ochrony 
przeciwepidemicznej, należały skutki wojen, epidemii oraz zmian klimatu, które 
miały miejsce w Europie Zachodniej w XVI i XVII w. Ten ostatni czynnik wywo-
łał klęski głodu, które wraz z nieurodzajem przetoczyły się przez Europę w latach 
1521–1522 i 1526–1535. Klęski te powtarzały się zarówno w tym, jak i w następ-

76 Szerzej o uwarunkowaniach tego procesu związanych z reformacją piszę w dalszej części 
niniejszej książki.
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nym stuleciu77, w związku z okresowym znacznym ochłodzeniem klimatu Euro-
py oraz dużą liczbą wojen, które przyczyniły się do dezorganizacji sytuacji ekono-
micznej w wielu krajach europejskich. Osłabioną głodem ludność dziesiątkowały 
epidemie chorób zakaźnych, w tym przeniesiona z Ameryki epidemia kiły, szybko 
po całym kontynencie rozniesiona przez wojsko.

W sytuacji wzrastania zakresu potrzeb społecznych i opiekuńczych dotyczą-
cych chorych i ubogich78 wypracowano w Europie Zachodniej różne modele roz-
wiązań, których wspólną cechą był niski stopień efektywności. Liczba ubogich 
stale wzrastała, a ich szanse na zmianę sytuacji życiowej w wyniku ich własnej 
przedsiębiorczości i pracy były znikome. Na drugim biegunie społecznym, biegu-
nie bogactwa, znajdowała się dominująca w społeczeństwie feudalnym warstwa 
szlachecka wraz z arystokracją, żyjąca w oddaleniu od narastających problemów 
społecznych, ekonomicznych i  sanitarno-zdrowotnych zachodnioeuropejskich 
społeczności miejskich. Tylko w tej warstwie możemy w nowożytnej Europie mó-
wić o objęciu większości jej przedstawicieli opieką lekarską zgodną z ówczesnym 
standardem akademickim. Przedstawiciele arystokracji określali w XVI–XVIII w. 
wraz z dworem główne kierunki ówczesnej polityki państwowej, także w kwe-
stiach społecznych. Problemów socjalnych i  zdrowotnych dotyczących warstw 
miejskich nie uznawali nie tylko za priorytetowe, lecz także za istotne i wymaga-
jące podejmowania przez państwo jakichkolwiek rozwiązań i ponoszenia związa-
nych z tym nakładów. Inaczej zapatrywali się na tę kwestię bogaci mieszczanie, 
których problemy zdrowotne występujące w miejskiej populacji, w tym stałe za-
grożenie epidemiczne, dotykały z sposób bezpośredni, nie tylko jako pracodaw-
ców i kupców, lecz także jako ojców rodzin, których członkowie umierali z niewy-
jaśnionych przyczyn. Wraz z narastającymi problemami socjalnymi w miastach, 
szczególnie tych największych, do których stale napływały rzesze wypychanych 
ze wsi przez panującą tam nędzę imigrantów, wzrastało także zagrożenie epide-
miczne, którego rozsadnikami były ubogie dzielnice.

Feudalny system organizacji państwa zaczął w połowie XVIII w. ulegać po-
stępującemu rozprzężeniu, okazując swoją dysfunkcjonalność na różnych ob-
szarach, w tym w obszarze zdrowia. Pojawił się wówczas wśród mieszczańskich 
ideologów nowy projekt społeczny o ogromnym potencjalne emancypacyjnym, 
którego reguła opierała się na innym sposobie ustanawiania stosunków społecz-
nych. Istotą tego projektu była denaturalizacja systemu feudalnego i ukazanie go 
jako konstrukcji sztucznej, tj. skonstruowanej niegdyś przez ludzi (a nie nadanej 
społeczeństwu przez Boga), a  związku z  tym możliwej do skorygowania także 
przez ludzi, na podstawie wniosków wysuwanych przez nich z obserwacji dys-
funkcjonalności różnych fragmentów ówczesnej struktury społecznej. Projekt, 
o którym mowa, opierał się na idei, zgodnie z którą wszystkie regulacje dotyczące 
organizacji stosunków państwowych i dalej międzyludzkich są oparte na zasadzie 
umowy społecznej, a więc można dokonać ich korekty za pomocą ich racjonalnej 

77 Por. W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttin-
gen 1972.

78 Por. Z. Wójcik, Historia powszechna. Wiek XVI–XVII, Warszawa 1998, s. 41–42.
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rekonstrukcji79. Aktywizm nowej świadomości, dominującej w światopoglądzie 
wielu przedstawicieli XVIII-wiecznych mieszczańskich elit, a także reformatorów 
o pochodzeniu szlacheckim, opierał się na rozstrzygnięciach ówczesnych filozo-
fów dotyczących pojęcia sprawstwa80. Problem ten postawiono w XVII w. w ka-
tegoriach metafizycznych, pytając o zakres zdolności człowieka do powodowania 
zmian w realnej, otaczającej go rzeczywistości. „Sprawstwo jest odmianą związ-
ku przyczynowego – pisze profesor Zbigniew Kuderowicz – jaki zachodzi między 
podmiotem a wywołanym przezeń skutkiem. Różni się ono od związków przy-
czynowych zachodzących w przyrodzie, a polegających na czasowym następstwie 
zjawisk lub ich występowaniu”81. W dyskusjach filozofów problem sprawstwa zo-
stał ujęty jako ogólny problem antropologiczny – chodziło o rozróżnienie zakresu 
sprawstwa, jakie przysługuje Bogu (problem sprawstwa został więc tutaj posta-
wiony jako kwestia metafizyczna), a jaki ludzkiemu indywidualnemu podmioto-
wi, który działa w świecie na podstawie własnego o nim rozeznania. Filozofowie 
i ideolodzy, zwolennicy nowego wielkiego projektu reformy stosunków społecz-
nych, przyznawali tego rodzaju sprawstwo sobie, a rozeznanie w świecie oparte 
na doświadczeniu i obserwacji uznali za wystarczające dla określenia kierunku re-
form koniecznych do przeprowadzenia. Za warunek poprawy istniejących stosun-
ków społecznych uznali konieczność dekonstrukcji uznawanych dotąd za trwałe 
podziałów społecznych. Remedium na powiększające się obszary biedy nie miała 
być odtąd działalność charytatywna, konserwująca dotychczasowe podziały, ale 
nowy projekt relacji społecznych oparty na idei indywidualnej aktywności i za-
sługi, dający przedstawicielom bogatego mieszczaństwa (ze względu na posiadane 
zasoby oraz kompetencje) prawo do partycypacji w sprawowaniu władzy, a człon-
kom licznej rzeszy ubogich prawo do wyzwolenia się własnym wysiłkiem z oko-
wów nędzy, które ich dotąd spowijały. Według zwolenników nowego projektu 
społecznego możliwe stało się oparcie polityki wewnętrznej państwa na zupełnie 
nowej podstawie, którym powinno być dobro jak największej liczby jego obywa-
teli, które przełoży się na ogólne dobro państwa82, a nie jak dotąd – zastrzeżenie 
prawa do posiadania maksymalnej liczby dóbr wyłącznie do wąskiej grupy dzie-
dzicznej elity, która redystrybuując część dochodów na działalność charytatywną, 
uzyskiwała w swych oczach usprawiedliwienie moralne, pozostawiając jednak re-
alne problemy społeczne bez rozwiązania, ponieważ uznawała je za immanentne 
dla społeczeństwa o trwale spetryfikowanej przez podziały stanowe strukturze.

Postulatom autorów „nowego rozumnego projektu urządzenia świata” przy-
glądali się władcy europejskich państw absolutystycznych i niektórzy postano-
wili z nich wyprowadzić własne wnioski, umożliwiające rozwiązanie problemów 

79 Por. Z. Kuderowicz, Filozofia epoki Oświecenia, [w:] idem, Filozofia nowożytnej Europy, 
Warszawa 1989, s. 301–480.

80 Ibidem, s. 201–206.
81 Ibidem, s. 201–202.
82 Była to podstawowa idea liberalizmu. Por. A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy 

wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we 
współczesnej filozofii społecznej, Wrocław 2001, s. 115–165.
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społecznych, które postrzegali, w inny sposób, niż to proponowali mieszczańscy 
reformatorzy. Tak zrodziła się koncepcja oświeconego absolutyzmu83, w  której 
władcy przyznali postulowane przez filozofów sprawstwo sobie. Uznali się nie 
tylko za moralnie uprawnionych do przeprowadzenia systemu odgórnie zapro-
gramowanych reform społecznych, lecz także do przeprowadzenia tychże reform 
zobowiązanych, w trosce o ogólną pomyślność państwa i skuteczność jego poli-
tyki zagranicznej realizowanej w rywalizacji z  innymi państwami. Skuteczność 
ta mogła zostać zapewniona dzięki wzrostowi liczebności całej populacji kraju, 
a także zmniejszenia „bieguna biedy”, będącego nie tylko źródłem wzrastających 
problemów społecznych, lecz także – w kontekście tematyki niniejszego opraco-
wania – głównym i niedającym się jak dotąd opanować źródłem zagrożenia epi-
demiologicznego. Przyglądając się z perspektywy stolic funkcjonującym sprawnie 
już od pięciu wieków miejskim lokalnym regulacjom sanitarnym, władcy tych 
spośród państw absolutystycznych, którzy zdecydowali się na przeprowadzenie 
zasadniczej reformy stosunków zdrowotnych w swoich krajach, mogli wyciągnąć 
wnioski dotyczące efektywności podejmowanych przez władze miejskie działań 
oraz podjąć się analizy przyczyn, prowadzących do dysfunkcjonalności tych re-
gulacji w ich niektórych obszarach. Wspomniane wyżej dążenie do racjonalizacji 
stosunków zdrowotnych na podstawie nowego sformułowania sytuacji problemo-
wej ówczesnej akademickiej medycyny w  literaturze przedmiotu jest określane 
mianem medycznego Oświecenia84 .

83 Por. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, tłum. J. Lalewicz, M. Sie-
mek, Warszawa 1974; idem, Myśl europejska w XVIII w. od Monteskiusza do Lessinga, tłum. 
H. Suwała, Warszawa 1972.

84 Por. R. Spangenburg, The History of Science in the Eighteenth Century, [w:] R. Spangen-
burg, D. K. Moser (red.), Facts on File, New York 1993, s. 1–156; R. Porter (red.), Medicine in the 
Enlightenment, Amsterdam 1995; A. Cuningham, R. French, The Medical Enlightenment of 
the Eighteenth Century, Cambridge 1990; L. S. King, The Medical World of the Eighteenth Cen-
tury, Chicago 1958; idem, The Philosophy of Medicine. The Early Eighteenth Century, Cam-
bridge (Mass.) – London 1978; F. W. Rieppe, Die Medizinschule von Edinburgh, Wehr–Baden 
1954 (Nachdruck: „Ciba Zeitschrift”), s. 2249–2280; G. B. Risse, Hospital in Enlighment Scot-
land. Care and Teaching at the Royal Infirmary of Edinburgh, Cambridge–London br., s. 1–5; 
R. Fox, The Culture of Science in France, 1700–1900, Aldershot-Brookfield 1992, s. 444–449 
(Autor wskazuje na „oświeceniowy” rys modelu nauki francuskiej w czasach Napoleona, która 
rozwijała się według wcześniejszych wzorców etatystycznych); D.  Cardwell, The Develop-
ment of Science and Technology in Nineteenth-Century-Britain, Aldershot-Burlington 1984, 
s. 469–471 (Autor podkreśla rys etatystyczny oświeceniowego modelu nauki francuskiej, która 
miała charakter akademicki i państwowy, w przeciwieństwie do modelu brytyjskiego, w którym 
innowacje naukowe i technologiczne rozwijały się w obrębie nauki prywatnej); V. Hess, Die „an-
alytische Methode” – eine empirische Neukonzeption der Medizin, [w:] idem, Von der semio-
tischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klinischen Methode zwischen 1750 
und 1850. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und der Naturwissenschaften, z. 66, Hu-
sum 1993, s. 95–117 (Autor przeciwstawia nową metodologię kliniczną medycyny francuskiej, 
ze szczególnym uwzględnieniem poglądów Jeana Georgesa Cabanisa i Philippe’a Pinela, opartą 
na doświadczeniu i  obserwacji, standardowi niemieckiej medycyny klinicznej 1. poł. XIX w. 
– s. 119–253, uznając, iż jego struktura pojęciowa doprowadziła do zablokowania postępu w ba-
daniach klinicznych realizowanych w jego obrębie. Dopiero po zmianie tego standardu i upra-
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Pierwszym i najpoważniejszym wnioskiem z  tych analiz było stwierdzenie, 
iż mimo wprowadzenia w  miastach starannie zaplanowanych, racjonalnych  
i o zapewnionych stałych źródłach finansowania działań przeciwepidemicznych 
nie udało się osiągnąć w wyniku ich stosowania oczekiwanego efektu85. Mimo 
ogólnej poprawy stanu sanitarnego miast, epidemie nadal w nich występowały, 
przynosząc straty wśród ludności i okresowo dezorganizując życie gospodarcze. 
Pojawiało się więc pytanie o przyczyny tego stanu rzeczy, na które oczekiwano 
odpowiedzi od ekspertów, a  więc lekarzy dysponujących współczesnym im za-
sobem wiedzy medycznej. Drugą narzucającą się obserwacją, którą można było 
sformułować na podstawie analiz funkcjonowania dotychczasowego systemu za-
bezpieczeń społecznych, było stwierdzenie, iż system ten nie tylko nie doprowa-
dził do zmniejszenia się zagrożenia epidemiologicznego (był więc systemem kosz-
tochłonnym i nieskutecznym ze względu na cel, dla którego został powołany), 
lecz także doprowadził do powstania „skutków ubocznych”, których w chwili jego 
tworzenia nie przewidziano. Najważniejszym z nich był niekontrolowany rozrost 
„bieguna nędzy” w europejskich miejskich populacjach, złożonego zarówno ze 
stałych ich mieszkańców, często od pokoleń nietrudniących się żadną pracą i ży-
jących jedynie z łatwo dostępnej jałmużny, jak i z ludności wiejskiej, osiedlają-
cej się w miastach, rozsadzającej ich dotychczasową demograficzną strukturę, co 
generowało niewystępujące dotychczas w tej skali problemy, zarówno społeczne, 
jak i medyczne.

Problemy medyczne występujące w europejskich osiemnastowiecznych mia-
stach wiązały się z ich strukturą społeczną, to jest z dużą liczbą zamieszkującej 
je ubogiej ludności, żyjącej w dużym zagęszczeniu i w złych ogólnie warunkach 
sanitarnych. To właśnie tę grupę uzupełniali wywodzący się ze wsi imigranci, 
osiedlający się zwykle w najuboższych dzielnicach, co zwiększało ich zaludnie-
nie oraz skalę problemów sanitarno-epidemiologicznych, związanych zarówno 
z warunkami bytowymi, jak i z czynnikami należącymi do kategorii stylu życia. 
Napływający ze wsi do miasta samotni młodzi mężczyźni nie mieli dostatecz-
nych środków na założenie rodziny, ponieważ to właśnie bieda skłoniła ich do 
poszukiwania lepszego losu w mieście. Poszukiwali więc kontaktów z kobieta-
mi uprawiającymi wolną miłość albo prostytucję, zarażając się od nich chorobą 
weneryczną. Żyjąc w  stłoczeniu i  złych warunkach sanitarnych, mężczyźni ci 

womocnieniu się rozumowania przyczynowego (które wyparło rozumowanie teleologiczne) sta-
ło się możliwe dokonanie radykalnego przełomu w medycynie. Za istotę tego przełomu V. Hess 
uważa uprawomocnienie pytania o przyczynę choroby, a nie o jej cel albo sens. Umożliwiło to 
ponowne postawienie starożytnej hipotezy contagium (s. 272–276), której weryfikacja metodą 
zaproponowaną przez klinicystów francuskich doprowadziła do uznania jej za słuszną. Postęp 
wiedzy medycznej w ujęciu Hessa jest hamowany albo umożliwiany przez czynniki kulturowe, 
tak zewnątrznaukowe, jak i wewnątrznaukowe. Te pierwsze – narzucając lekarzom jako obowią-
zującą metodologię opartą na teleologii – zahamowały badania medyczne).

85 Zapewnienie stałych źródeł finansowania miejskich regulacji sanitarnych, nieodwołu-
jących się do okazjonalnych, czasami nawet bardzo hojnych, przejawów prywatnej dobroczyn-
ności indywidualnej, stworzyło przesłanki ciągłości tych działań i rozwoju związanych z nimi 
instytucji w ciągu pięciu wieków, od XIII do XVIII.
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zarażali się także gruźlicą, która w miejskich dzielnicach nędzy była udziałem 
dużej części ich mieszkańców. W miastach osiedlały się także przybywające ze 
wsi samotne kobiety, zwykle bez kwalifikacji, a często w ciąży lub z nieletnim 
dzieckiem. Wypychała je ze wsi nie tylko bieda (często spowodowana sieroctwem 
lub wychowywaniem się w pozbawionej ziemi rodzinie wiejskich wyrobników, 
dla której wczesne odejście córki z domu było ekonomiczną ulgą – z tego powodu 
nikt tych dziewcząt nie zatrzymywał), lecz często powikłania biografii, związane 
z uwiedzeniem lub gwałtem, zajściem w ciążę, a następnie społecznym ostracyz-
mem w społeczności wiejskiej, w której dotąd mieszkały. Ta grupa kobiet mogła 
utrzymać się w mieście, podejmując się pracy w charakterze służby domowej albo 
parając się prostytucją. Imigranci ze wsi nie mieli na ogół szans na podjęcie pracy 
w warsztatach rzemieślniczych, ponieważ zatrudniały one pracowników kształ-
conych wcześniej w systemie rzemieślniczym. Nie znajdowali jej także w manu-
fakturach i fabrykach, ponieważ było ich jeszcze wówczas zbyt mało. Imigranci 
tworzyli więc stale rosnącą rzeszę beneficjentów miejskich instytucji pomocy spo-
łecznej. Była ona jednakże na tyle ograniczona, że pozwalała im przeżyć, stabili-
zując zarazem ich złą pozycję społeczną i nie dając możliwości zmiany sytuacji 
życiowej. Po wykonaniu analiz określających przesłanki niepowodzenia dotych-
czasowego modelu polityki zdrowotnej władze Prus oraz Austrii podjęły decyzję 
o konieczności sformułowania jej programu na zupełnie nowych zasadach. 

Chciałabym skoncentrować się na analizie działań przeciwepidemicznych 
podjętych w tych właśnie dwóch państwach, ponieważ na ich przykładzie możli-
we jest ukazanie wzajemnych relacji czynników medycznych oraz społeczno-kul-
turowych w kształtowaniu sytuacji problemowej medycyny, a także możliwości 
jej rozwiązania w sposób określany zarówno przez czynniki wewnątrznaukowe, 
jak i zewnątrznaukowe.

Pierwszą z wprowadzanych w tym zakresie innowacji stała się idea powrotu do 
istniejących w okresie Cesarstwa Rzymskiego rozwiązań etatystycznych, to zna-
czy sformułowania państwowego modelu publicznej ochrony zdrowia, mającego 
dawać wszystkim obywatelom państwa możliwość (na razie teoretyczną) ochrony 
przed epidemiami. Idea ta miała w założeniu doprowadzić do scalenia już ist-
niejących w tych państwach lokalnych rozwiązań miejskich, o wypracowanych 
formach działania i zasadach finansowania, w jeden sprawnie działający system. 
Stworzenie tego rodzaju systemu wymagało skorzystania z ekspertyz zamówio-
nych przez władze u  profesjonalistów albo stworzenia zespołów eksperckich86, 
opłacanych ze środków państwowych, instytucjonalnie związanych z uniwersy-
tetami. W 2. poł. XVIII w. rodzi się bowiem w Austrii nowa idea uniwersytetu 
jako placówki prowadzącej badania podstawowe, których wyniki powinny zna-
leźć zastosowanie w praktyce. Idea ta upowszechnia się w XIX w. we wszystkich 
państwach niemieckich. Nowy projekt uniwersytetu nosi nazwę „Humboldtow-
skiego”, od nazwiska Wilhelma von Humboldta, znakomitego uczonego, profeso-
ra Uniwersytetu w Berlinie. Władze państw Europy Zachodniej obejmują także 

86 Por. C. Huercamp, Der Aufsteig der Ärzte im 19. Jahrhundert. Vom gelehrten Stand zum 
professionellen Experten. Das Beispiel Preussen, Göttingen 1985.
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w XVIII w. patronat nad prywatnymi stowarzyszeniami uczonych, działającymi 
w Europie od XVII w., tworząc krajowe akademie nauk, podejmujące badania nad 
najbardziej istotnymi dla ówczesnych nauk podstawowych kwestiami. Zajmują 
się także problemami dotyczącymi teoretycznych podstaw medycyny, których wy-
niki od razu znajdują zastosowanie w nauce uniwersyteckiej, co określa kierunek 
ekspertyz zamawianych przez władze np. w kwestii epidemii87 .

W 2. połowie XVIII w. w próbach wprowadzenia nowych regulacji dotyczą-
cych problematyki zdrowia publicznego, obejmujących nie tylko miasta, lecz tak-
że obszary wiejskie, przodują Prusy oraz Austria. Dzieje się tak ze względu na 
położenie geograficzne tych państw (sąsiadujących z Polską, Rosją oraz Turcją, 
w których system zabezpieczeń przeciwepidemicznych, jak w Turcji, w ogóle nie 
istniał albo też był uznawany za dysfunkcjonalny), istniejący w nich model urba-
nizacji (z rozrastającą się w szybkim tempie kilkusettysięczną stołeczną metro-
polią, kilkoma innymi miastami tego typu w granicach państwa, a  także dużą 
liczbą mniejszych miast i miasteczek, zamieszkiwanych przez prawie 30% ludno-
ści) oraz ich wewnętrzną strukturę ludnościową (w której duży odsetek stanowią 
mniejszości narodowe, których stan zdrowia i styl życia, związane z niskim po-
ziomem dochodów, mogły stanowić zagrożenie dla całej populacji tych krajów). 
Nie możemy rozpatrywać rozwijania przez władze Prus oraz Austrii projektów 
prac nad programami z zakresu profilaktyki epidemii bez uwzględnienia aspektu 
geopolitycznego. Austria od wieków sąsiadowała z tureckimi posiadłościami na 
Bałkanach, skąd stale napływały w jej granice epidemie. Wraz z rozbiorami Rze-
czypospolitej monarchia habsburska włączyła w swoje granice obszar nieposiada-
jący podobnych do systemu stworzonego w XIII w. w Europie Zachodniej regulacji 
miejskich (które obejmowały w Polsce niewielką liczbę miast, głównie na zacho-
dzie kraju), w dodatku daleko wysunięty na wschód ku granicom Rosji, z której 
– podobnie jak z Turcji – wcześniej napływały do Europy epidemie, co budziło 
uzasadnione obawy. Prusy natomiast, które podjęły pierwsze rozporządzenia sa-
nitarne o charakterze etatystycznym jeszcze przed rozbiorami Polski, w wyniku 
rozbiorów nie tylko włączyły w swe granice obszar pod względem sanitarno-hi-
gienicznym zaniedbany, lecz także uzyskały długą granicę z Rosją, co radykalnie 
zwiększało zagrożenie epidemiologiczne ich własnej ludności. Dla innych państw 
zachodnioeuropejskich, które zdecydowały się podjąć tego rodzaju reformy już 
w XIX w., najważniejszą przesłanką dla ich podjęcia była zła sytuacja epidemio-
logiczna, rozpatrywana jednakże z perspektywy wewnętrznej, a nie potencjalnego 
zagrożenia ze strony państw sąsiednich.

Podsumowując, do czynników o charakterze zewnątrznaukowym (społeczno- 
-kulturowym), które odegrały rolę w genezie tworzenia etatystycznych systemów 
zabezpieczeń przeciwepidemicznych w Europie Zachodniej, możemy uznać złą 
ogólnie sytuację epidemiologiczną, występującą szczególnie w miastach, nieko-
rzystną ze względów epidemiologicznych strukturę socjalną ludności miejskiej 
(rozrastające się „bieguny biedy”), a także uświadomienie sobie, iż tylko reformy 

87 Przykład tego rodzaju ekspertyzy dotyczący hipotezy samorództwa przedstawiam w dal-
szej części niniejszego opracowania.
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wykraczające poza poziom lokalny mogą mieć potencjalną szansę ich powodze-
nia. W 2. połowie XVIII w. liczba mieszkańców Europy przekroczyła 120 milio-
nów i zaczęła szybko wzrastać, sięgając w początkach XIX stulecia 160 milionów 
ludzi. Istniejące granice państw nie stanowiły dla rozprzestrzeniania się epidemii 
żadnych barier, mimo że już od połowy XVII w. usiłowano się przed nimi chronić 
za pomocą kordonów sanitarnych, realizowanych z wykorzystywaniem wojska. 
Nie były to jednak działania skuteczne.

Do czynników zewnątrznaukowych o charakterze społeczno-kulturowym, in-
spirujących powstanie etatystycznych systemów ochrony przeciwepidemicznej, 
należało także uświadomienie sobie przez władze państw zachodnioeuropejskich 
konieczności objęcia nadzorem sanitarno-epidemiologicznym całego terytorium 
kraju, a nie tylko nadzorowania realizacji lokalnych programów miejskich. Mimo 
że w 2. poł. XVIII w. większość mieszkańców Europy Zachodniej nadal zamiesz-
kiwała obszary wiejskie, to w takich krajach, jak Wielka Brytania, Prusy, Francja 
oraz Austria szybko wzrastała liczba ludności miejskiej88. Mieszkańcy miejskich 
dzielnic nędzy, których liczba także stale zwiększała się, stali się rezerwuarem 
chorób epidemicznych. W XVIII w. sytuacja epidemiologiczna pogorszyła się jed-
nak także na wsi.

Epidemie były przynoszone na wieś przez wojska, przemieszczające się po tere-
nie całego kontynentu w dobie licznych wojen. Rozwlekaniu epidemii na dużym 
terytorium sprzyjała także główna metoda chronienia się przez ludność miejską 
przed epidemiami, jaką była ucieczka na wieś. Gdy podejmowały ją osoby już 
zarażone lub będące nosicielami infekcji, choroba przenosiła się wraz z nimi. Sta-
łym siedliskiem epidemii stały się także europejskie miasta portowe, do których 
zawlekali je zarówno marynarze, jak i  zamieszkujące statki handlowe szczury. 
Ponieważ były to ośrodki handlowe dające zatrudnienie okolicznej ludności wiej-
skiej, wystąpienie epidemii w danym porcie wywoływało jej rozwleczenie w oko-
licy, skąd przenosiła się na dalsze obszary. Rozsadnikami chorób zakaźnych były 
domy publiczne znajdujące się w miastach portowych, z których korzystali nie 
tylko marynarze i stali mieszkańcy miasta, lecz także okoliczni chłopi. Za roz-
nosicieli epidemii uznano także Cyganów i tzw. ludzi luźnych, swobodnie prze-
mieszczających się po Europie w poszukiwaniu środków utrzymania (jednak czę-
sto nie pracy, ale jałmużny). Podjęto więc próby przymusowego osiedlania tych 
pierwszych, natomiast w przypadku żebraków i osób o nieustalonych źródłach 
utrzymania, licznie żyjących w europejskich miastach, sformułowano koncepcję 
domów pracy przymusowej, zwanych „domami poprawy”. Powstało ich w Euro-
pie wiele, ale okazały się kosztowne i nieproduktywne, toteż ok. połowy XIX w. 
koncepcję tę zarzucono. Mimo nieznajomości przyczyn powstawania epidemii, 
ich pojawianie trafnie łączono z przemieszczaniem się, podejmowanym w róż-
nych celach, zarówno wojennych, jak i handlowych. Europa Zachodnia prowadzi-
ła od wieków ożywiony handel ze Wschodem, którego szlaki prowadziły np. przez 
Rzeczpospolitą. Na terenie Polski i Litwy efektywny nadzór nad epidemiami był 

88 Por. R. Heller, Priest-Doctors as a Rural Health Service in the Age of Enlightenment, „Me-
dical History” 1976, t. 20, s. 361–383.



298 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

jednak w XVIII w. dopiero w sferze organizacji89. Nie istniał także (lub nie był 
efektywny) w Rosji, Turcji, Afryce i obu Amerykach. W tej sytuacji każda większa 
epidemia występująca na tych obszarach mogła zostać zawleczona do Europy, co 
rzeczywiście następowało.

Sytuacja epidemiologiczna Europy doby nowożytnej, w której choroby zakaź-
ne o nierozpoznanych przyczynach, za to o poważnym przebiegu i zwykle nie-
pomyślnym rokowaniu, były stałym elementem życia codziennego, przyczyni-
ła się do ukształtowania sposobu ich postrzegania przez szerokie kręgi ludności 
w kategoriach metafizycznych90. Nie traktowano ich jako schorzeń o charakterze 
wyłącznie somatycznym91, ale jako bezpośredni wyraz woli Bożej zarówno w sto-
sunku do pojedynczego człowieka, jak i w skali populacji92. Ten punkt widzenia 
podzielali, jak wyżej wspomniałam, także lekarze. Choroba jednostki mogła być 
w tym ujęciu karą za grzechy, upomnieniem człowieka skłonnego do popadnięcia 
w grzech, a  także doświadczeniem wymagającym od człowieka sprawiedliwego 
wykazania siły jego wiary, okazania cierpliwości itp. Podobnie traktowano choro-
by występujące w większych społecznościach, miastach, a nawet państwach, po-
szukując ich genezy w grzechach i nieprawościach zamieszkujących je ludzi, które 
Bóg zamierzał w ten sposób ukarać. Powyższy sposób konceptualizowania cho-
rób opierał się na interpretacji treści Starego Testamentu93, był także zgodny ze 
światopoglądem potocznym większości mieszkańców nowożytnej Europy, łącząc 
w  sobie składowe wyprowadzane z  chrześcijaństwa z  pozostałościami wierzeń 
przedchrześcijańskich, w których choroba miała charakter niematerialistyczny. 
Wspomniane tu pozostałości dawnych wierzeń dotyczących choroby były szeroko 
dokumentowane jeszcze w XIX stuleciu przez europejskich etnografów, prowa-
dzących badania nad świadomością potoczną ludności wiejskiej94, a w niektó-
rych społecznościach typu ludowego zachowały swą trwałość także i obecnie i są 
z uwagą badane przez współczesnych antropologów kultury95. W uniwersyteckim 

89 Por. T.  Srogosz, Dżuma ujarzmiona. Walka z  czarną śmiercią za Stanisława Augusta, 
Wrocław 1997.

90 Por. B.  Płonka-Syroka, Wstęp  [w:] eadem (red.) Moralny wymiar choroby, cierpienia 
i śmierci. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 2, Wrocław 1999, s. 3–6.

91 Por. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj, Warszawa 1985, 
s. 5–89.

92 Por. F. Lebrun, op. cit., s. 14–15.
93 Por. F.  M.  Rosiński, Stosunek Starego Testamentu do choroby,  [w:] B.  Płonka-Syroka 

(red.), Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, 
t. 4, Wrocław 2001, s. 29–42.

94 Por. A. Szlagowska, Mityzacja choroby – choroba jako konstrukt społeczny i kulturowy 
w  kulturze typu ludowego i  współczesnej,  [w:] M.  Sachs, B.  Płonka-Syroka, F.  Dross (red.), 
Współpraca na polu medycyny między Niemcami i Polakami. Biblioteka Polsko-Niemieckiej 
Historii Medycyny, t. 1, Wrocław 2008, s. 361–387; eadem, Doświadczanie choroby w trady-
cyjnych i współczesnych społecznościach typu ludowego, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek 
(red.), Doświadczanie choroby w  perspektywie badań interdyscyplinarnych, Wrocław 2010, 
s. 301–309.

95 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki po-
równawczej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.) Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji 
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światopoglądzie naukowym aż do mniej więcej połowy XVIII w. elementy metafi-
zyczne w konceptualizowaniu choroby nie były niczym nadzwyczajnym96, a wielu 
lekarzy także później, w 1. połowie XIX w., tworzyło z ich uwzględnieniem teorie 
i doktryny medyczne97. W XVI, XVII i XVIII w. lekarze bywali (obok księży) au-
torami kalendarzy upowszechniających podstawy wiedzy sanitarno-medycznej, 
a także specjalnego rodzaju wydawnictw poświęconych propagowaniu właściwego 
stylu życia. Były to poradniki sztuki dobrego życia (ars bene vivendi) i sztuki do-
brego umierania (ars bene moriendi). Podkreślając nieuchronność śmierci, a tak-
że jej potencjalną bliskość98 (przeciętna długość życia Europejczyka w  czasach 
nowożytnych była dwukrotnie krótsza od współczesnej, a  spowodować śmierć 
mogła w  praktyce każda poważniejsza choroba, w  tym choroby epidemiczne), 
poradniki te wprowadziły do obiegu intelektualnego Europy bardzo ważną ideę, 
która miała w przyszłości okazać się podstawą profilaktyki medycznej o świeckim 
charakterze. Była to idea związku choroby ze stylem życia człowieka. W ujęciu 
metafizycznym styl ten mógł prowadzić do choroby, jeżeli był grzeszny, natomiast 
w ujęciu świeckim człowiek mógł zachorować wtedy, gdy jego codzienny sposób 
postępowania był niezgodny z regułami zdrowego życia określanymi przez profe-
sjonalistów. Rozpoczął się w ten sposób proces, określany w piśmiennictwie jako 
proces medykalizacji choroby99 .

Nie jest przypadkiem, że rewolucja sanitarno-higieniczna dokonała się 
w pierwszym rzędzie w najbardziej zurbanizowanych państwach Europy, w któ-
rych większość ludności miejskiej wyzwoliła się już z okowów analfabetyzmu. 
O ile pierwszą książką drukowaną powszechnie spotykaną w nowożytnych euro-
pejskich domach była Biblia, o tyle drugą był popularny kalendarz, zawierający 
liczne zalecenia medyczne i  sanitarno-higieniczne o  charakterze profilaktycz-
nym100. Trzecim typem książek, obecnym z czasem niemal w każdym domu, były 
popularne poradniki, których treścią były m.in. zalecenia medyczne. W Europie 

XIX i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, t. 4, Wrocław 2011, s. 23–42. Por. też: A. Szlagowska, Relacje lekarz–pacjent w me-
dycynie oficjalnej i komplementarnej (na podstawie badań terenowych), [w:] B. Płonka-Syroka, 
M. Marczyk (red.), Problemy antropologii medycyny. Medycyna i okolice, t. 2, Wrocław 2009, 
s. 45–59.

 96 Por. A. Funkenstein, Theology and the Scientific Imagination from the Middle Ages to 
the Seventeenth Century, Princeton 1986; R. Steinbrünner, Die Entzauberung der Krankheit: 
vom Theos zum Anthropos, über der alteuropeischen Genesis moderner Medizin nach der Sys-
temtheorie Niklas Luhmanns, Frankfurt am Main 1987.

 97 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna.., s. 279–388.
 98 Por. B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 

1991 (tu: piśmiennictwo oraz przykłady wspomnianych źródeł).
 99 Por. A. Płonka-Syroka, Problem chorób zakaźnych w okresie nowożytnym i współcze-

snym jako element polityki państwowej, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdra-
wiać, pomagać. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 2007, s. 165.

100 Por. A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach z XVII i XVIII wieku, 
„Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 1, z. 2, s. 49–71; idem, Ka-
lendarze śląskie XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, R. 41, nr 2, 
s. 7–23.
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Zachodniej między XIV a XVIII w. dokonała się w ten sposób jakościowa zmiana, 
określana mianem przełomu nowożytnego101, której istotą było dążenie do racjo-
nalizacji życia, do poprawy jego jakości, wzrostu satysfakcji życiowej osiąganej 
przez jednostki w różnych dziedzinach aktywności, które podejmują, a także wzro-
stu zamożności osobistej umożliwiającej awans społeczny. Warunkiem wydajnej 
pracy nastawionej na zysk, posiadania licznego i zdrowego potomstwa, które było 
zdolne utrzymać się przy życiu, a także akumulacji majątku i awansu społecznego 
było dobre zdrowie. Nowa, awansująca właśnie warstwa społeczna – mieszczań-
stwo, którego elita już zaczęła w XVIII w. przekształcać się w burżuazję – gotowe 
było przeznaczyć wiele środków na zapewnienie zdrowia sobie i członkom swojej 
rodziny. Cel ten zamierzała osiągnąć poprzez meliorację przestrzeni miejskiej, 
usunięcie z niej żebraków, włóczęgów oraz osób przewlekle chorych na choroby 
weneryczne, a także wydzielenie w miastach reprezentacyjnych dzielnic rezyden-
cjonalnych oddzielonych od dzielnic przemysłowych oraz robotniczych, zamiesz-
kałych przez biedotę, identyfikowaną ze źródłem zagrożenia epidemiologicznego. 
Było to istotne novum w stosunku do wcześniejszych założeń urbanistycznych, 
w których pałace możnowładców i rezydencje bogatego mieszczaństwa położone 
były w bezpośredniej bliskości ulic nędzy. Na początku XIX w., wraz ze zburze-
niem murów miejskich, projekt ten został w wielu miastach Europy Zachodniej 
wprowadzony w życie, jednakże skala jego realizacji nie okazała się dostateczna, 
aby ochronić członków warstw zamożnych przed epidemiami.

Bogate mieszczaństwo gotowe było także poprzeć nowinki naukowe, zdol-
ne poprawić efektywność medycyny, przeznaczało więc niemałe środki na do-
finansowywanie działalności uniwersytetów, a  także tworzyło własne naukowe 
laboratoria i biblioteki, w których zatrudniało uczonych. Te tendencje zaczęły się 
w XVIII w. zbiegać z upodobaniami kulturowymi arystokracji i bogatej szlach-
ty, których przedstawiciele coraz częściej wznosili okazałe miejskie rezydencje 
i coraz więcej czasu spędzali w miejskiej przestrzeni publicznej, tj. w sklepach, 
teatrach, kawiarniach czy ogrodach miejskich, gdzie stawali się potencjalnie po-
datni na zarażenie, które rzeczywiście następowało – pod koniec XVIII i w 1. po-
łowie XIX w. plagą dotykającą liczne rodziny europejskich warstw wyższych stała 
się gruźlica, której sposobu przenoszenia się nie znano. Żyjąc w miastach, przy-
najmniej w  sezonie zimowym, przedstawiciele warstw uprzywilejowanych nie 
byli w stanie ochronić się także przed epidemiami chorób o bardziej gwałtownym 
przebiegu, które do owych miast docierały, takimi jak tyfus czy cholera, nie byli 
także w stanie chronić swoich dzieci przed chorobami zakaźnymi typowymi dla 
tej grupy wiekowej, z wyjątkiem jednej – czarnej ospy, przeciwko której rozpoczę-
to szczepienia pod koniec XVIII w.

Główną koncepcją medyczną, akceptowaną w  XVIII  w. przez lekarzy i  po-
wszechnie znaną w warstwach oświeconych Europy Zachodniej, była patologia 
humoralna, zgodnie z której standardem tłumaczono też występowanie epidemii. 

101 Por. B. Płonka-Syroka, Wstęp, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowo-
żytny w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Me-
dycznej, t. 8, Wrocław 2004, s. 7–10.
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W XVII w. oryginalne poglądy Hipokratesa i Galena dotyczące epidemii zostały 
poddane modyfikacji przez Thomasa Sydenhama i wkrótce zostały zaakceptowa-
ne we wszystkich europejskich ośrodkach uniwersyteckich jako koncepcje racjo-
nalne, w prawidłowy i zgodny z obserwacjami sposób wyjaśniające jej przebieg102 . 
Poglądy te stanowiły przeciwwagę dla starożytnej koncepcji seminum Lukrecjusza, 
którą pragnął ożywić Girolamo Fracastoro, przedstawiając hipotezę contagium, 
materialnego czynnika pośredniczącego w przekazywaniu zarazy z człowieka na 
człowieka przez kontakt. Starania Fracastora nie zostały jednakże uwieńczone 
powodzeniem i aż do XIX w. poglądy Hipokratesa i Galena dotyczące epidemii 
utrzymały w  europejskiej medycynie uniwersyteckiej swój status normatyw-
ny103. Ujęcia Hipokratesa i Galena oraz Fracastora nie dawały się pogodzić pod 
względem teoretycznym, mimo że opierały się na tych samych przesłankach 
obserwacyjnych, które od starożytności do 2. poł. XIX w. nie uległy zmianie. 
Ponieważ zwolennikom hipotezy contagium aż do czasów odkryć dokonanych 
przez Ludwika Pasteura nie udało się jej udowodnić104, akceptowano do tego 
momentu koncepcję wbudowaną w  ogólny standard interpretacyjny patologii 
humoralnej.

Sydenham oparł metodologiczne podstawy swej koncepcji konstytucji epi-
demii na metodologii szkoły w Padwie, której był kontynuatorem. Wydała ona 
m.in. Galileusza. Podstawą metodologii tej szkoły był nieortodoksyjnie inter-
pretowany arystotelizm105. Istotą podejścia teoretycznego w tej szkole były na-
stępujące założenia: 1) Świat istnieje w sposób trwały, ma charakter materialny, 
jest możliwy do scharakteryzowania za pomocą języka nauk przyrodniczych, 
które w  coraz pełniejszy sposób zbliżają się do jego rzeczywistej struktury.  
2) Poznanie naukowe powinno się dokonywać za pośrednictwem obserwacji, 
których wyniki powinny być scalane i poddawane reinterpretacji, dając podsta-
wę teoriom naukowym. Aby jednak było możliwe dokonanie jakiejś obserwa-
cji, konieczne jest uprzednio postawienie wstępnej hipotezy dotyczącej tego, 

102 Po . 1. Eckle, Thomas Sydenham (1624–1689) und seine Krankheitslehre, seine Rezep-
tion durch Boerhaave in Leiden und dessen Schüler in der Ersten Wiener Schule, Berlin 1988; 
L. S. King, Sydenham, [w:] idem, The Road to medical Enlightenment 1650–1695, London–New 
York br., s. 113–138; A. Cuningham, Thomas Sydenham: epidemics, experiment and the „Good 
Old Cause”, [w:] R. French, A. Wear (red.), op. cit., s. 164–190.

103 Por. A. Grafion, N. Sirasi, Natural particulars. Nature and the Disciplines in the Renais-
sance Europe, Cambridge (Mass.) 1999. Próby przezwyciężenia wpływów Galena odwoływały 
się w tym okresie do różnych źródeł, m.in. platonizmu (121–138), nie zostały jednak zakoń-
czone powodzeniem. Por. też: D. M. Carrara, Epistemological Problems in Giovanni Mainar-
di’s Commentary on Galen’s Ars Parva, ibidem, s. 251–273.

104 Możliwe było jedynie postawienie dającej się zweryfikować empirycznie hipotezy do-
tyczącej rozprzestrzeniania się chorób wenerycznych za pośrednictwem kontaktu z prostytut-
kami, jednakże towarzysząca ryzykownym zachowaniom seksualnym tzw. „kiła niewinnych”, 
na którą chorowały wierne żony i nowo narodzone dzieci, zdawała się przeczyć hipotezie con-
tagium w genezie zakażeń tymi chorobami. Por. C. Quelet, Niemoc z Neapolu, czyli historia 
syfilisu, tłum. Z. Podgórska-Klawe, Wrocław 1991.

105 Por. T. Błocian, Późnorenesansowy arystotelizm włoski. Cesare Cremoni (1550–1631) 
jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego, Wrocław 1984, s. 10 i in.



302 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

co będzie obserwowane. Hipotezę tę stawiający ją uczony powinien uznawać 
za racjonalną. Uczony obserwując świat, powinien mieć świadomość, że jego 
praktyka badawcza jest zakorzeniona we wcześniejszych dokonaniach poprze-
dzających go badaczy. 3) Poznanie naukowe ma w  związku z  tym charakter 
podmiotowy (indywidualny – bo to pojedynczy uczony stawia hipotezę, której 
weryfikacji się później podejmuje) i  zbiorowy (bo uczony stawiając hipotezę, 
opiera się na ustaleniach dokonanych wcześniej przez innych, a kiedy uda mu 
się potwierdzić tę hipotezę, przedstawia wyniki swoich badań innym przedsta-
wicielom społeczności naukowej).

Sydenham postępował zgodnie z  tym tokiem myślenia, uznając, iż możli-
we jest uzupełnienie znanego od starożytności zbioru twierdzeń o jego własne 
stwierdzenia, oparte na wnikliwej analizie obserwacji. Badacz ten opisał zjawi-
sko epidemii w następujących kategoriach: 1) W okresie, w którym na danym 
obszarze epidemia nie występuje, ludzie chorują na różne schorzenia o zróżni-
cowanych objawach. Większość populacji zamieszkującej dany teren nie cho-
ruje, wykazując brak objawów chorobowych. 2) W nieznanych okolicznościach 
i z nieznanych przyczyn w pewnym okresie dochodzi do ujednolicenia objawów 
chorobowych u większości zamieszkujących dany teren ludzi. Liczba osób zdro-
wych (tj. niewykazujących żadnych objawów chorobowych) na danym terenie 
systematycznie maleje i ulega stałemu zmniejszeniu wraz z przedłużaniem się 
czasu trwania epidemii. 3) W trakcie epidemii te same objawy choroby wystę-
pują zarówno u osób wcześniej zdrowych, jak i tych, które chorowały na róż-
ne choroby o zróżnicowanych objawach. 4) Można postawić hipotezę, zgodnie 
z którą choroba epidemiczna przenikając na dany obszar, okazuje się „silniejsza” 
od chorób wcześniej występujących na tym obszarze, których objawy „wypiera”. 
Jest także na tyle silna, że powoduje wystąpienie objawów chorobowych u osób, 
które dotąd w ogóle nie chorowały. 5) Epidemie odznaczają się różną siłą. Jedne 
powodują wysoki odsetek zgonów, podczas gdy inne nie. Jedne powodują zapa-
danie na chorobę epidemiczną większości mieszkańców danego obszaru, pod-
czas gdy inne dotykają tylko mniejszość. Jedne powodują choroby gwałtowne 
i krótkotrwałe, podczas gdy inne – choroby trwające długo, a nawet przewlekle. 
Obserwacje wskazują, że mamy do czynienia nie z jedną chorobą epidemiczną 
jako taką, ale z różnymi chorobami, o zróżnicowanych przyczynach i objawach. 
6) Siłę danej epidemii możemy określić jako jej „konstytucję”. Epidemie o kon-
stytucji silniejszej prowadzą do większej zachorowalności i  śmiertelności na 
danym obszarze, podczas gdy epidemie o konstytucji słabszej nie prowadzą aż 
do tak negatywnych skutków. 7) Konstytucja wszystkich chorób epidemicznych 
jest jednak silniejsza od wszystkich zwykle występujących na danym teryto-
rium chorób, co powoduje, że epidemie są najpoważniejszym zagrożeniem zdro-
wotnym w populacji. 8) Po fazie początkowej, gdy epidemia rozpowszechnia się 
na danym terenie od kilku zachorowań, dochodząc do charakterystycznego dla 
niej maksimum, następuje stopniowe zmniejszanie się liczby chorych, aż do 
momentu „wygaszenia” epidemii, kiedy nie dochodzi już do nowych zachoro-
wań. Przedstawiony powyżej sposób konceptualizowania chorób epidemicznych 
dokonany przez Sydenhama miał charakter opisowy. Opierał się na obserwa-
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cjach i znajdował w nich rzetelne potwierdzenie. Obserwacje te angielski lekarz 
poddawał interpretacjom z wykorzystaniem struktury pojęciowej, którą uznał 
za racjonalną, tj. patologii humoralnej Hipokratesa. Stworzoną przez Sydenha-
ma teorię medyczną i związaną z nią doktrynę terapeutyczną nazywamy z te-
go powodu neohipokratyzmem, ponieważ w sposób świadomy odwołuje się do 
wzorców antycznych, stanowiąc ich rozwinięcie.

Opisany przez Sydenhama przebieg epidemii był już w jego czasach możli-
wy do interpretowania także w innych kategoriach, tj. zgodnie z hipotezą con-
tagium. Znane angielskiemu uczonemu obserwacje w  niczym nie przeczyły 
bowiem hipotezie kontagionistycznej, która dwieście lat później została wyko-
rzystana przez innych lekarzy do prawidłowego (tj. zgodnego z rzeczywistością 
przedmiotową) opisania problemu epidemii w kategoriach klinicznych. W XVII 
stuleciu jednakże patologia humoralna wydawała się lekarzom koncepcją bar-
dziej adekwatną wobec rzeczywistości, tworzyła bowiem rozwinięty system 
teoretyczny, od ponad dwóch tysiącleci będący w  Europie podstawą praktyki 
lekarskiej. Hipoteza kontagionistyczna nie była obudowana w  tym samym 
stopniu rozbudowanym systemem odniesień zewnętrznych, co powodowało, 
iż jej przyjęcie wymagałoby stworzenia zupełnie nowego systemu patologii, co 
w 2. poł. XIX w. rzeczywiście nastąpiło, po ostatecznej krytyce starożytnej kon-
cepcji patologii humoralnej jako teorii adekwatnej wobec opisywanej przez nią 
rzeczywistości przedmiotowej. Pomyślna recepcja hipotezy kontagionistycznej 
była możliwa dopiero po całkowitej dekonstrukcji patologii humoralnej, do cze-
go w  XVII stuleciu europejska społeczność lekarska nie była jeszcze gotowa, 
nie mogąc jej przeciwstawić żadnej, w tym samym stopniu rozwiniętej teorii, 
zdolnej przedstawić zwarty system uzasadnień dla doktryn medycznych skiero-
wanych w stronę praktyki.

Wybór przez Sydenhama patologii humoralnej jako teorii bazowej wyznacza-
jącej ramy dyskursu, wewnątrz którego było możliwe prowadzenie naukowych 
debat dotyczących przyczyn epidemii oraz metod umożliwiających ich leczenie 
i zapobieganie ich występowaniu, które to elementy łączyły się w ogólnej kon-
cepcji neohipokratyzmu, a także powszechna akceptacja jego reinterpretacji hipo-
kratyzmu (neohipokratyzm) w europejskiej medycynie akademickiej 2. poł. XVII 
i  1.  poł. XVIII  w. stworzyły przesłanki do tego, iż podejmowane przez władze 
europejskich państw absolutystycznych reformy sanitarne o  charakterze etaty-
stycznym, których istotą było stworzenie państwowych systemów zabezpieczeń 
przeciwepidemicznych, opierały się zarówno w 1., jak i w 2. poł. XVIII w. na teorii 
o starożytnym rodowodzie. W ich strukturę były wbudowane dwa poziomy stwier-
dzeń czerpanych ze standardu neohipokratyzmu: 1) należy zmierzać do uniemoż-
liwienia (lub przynajmniej utrudnienia) dotarcia i rozprzestrzeniania się na ob-
szarze państwa czynników uznawanych przez akceptujących tę teorię uczonych 
za przyczyny epidemii; 2) należy tak projektować system profilaktyki przeciwepi-
demicznej, aby był on zdolny spełnić oczekiwania władz państwowych, związane 
z ograniczeniem występowania, zasięgu oraz demograficznych, ekonomicznych 
i społecznych skutków epidemii, aby poglądy ówczesnych uczonych były w tym 
systemie jak najpełniej uwzględniane. W ten sposób ukształtowała się zbieżność 
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nowych tendencji w nauce106, w medycynie107, w gospodarce i  społeczeństwie, 
gdzie praktyczne nastawienie na zysk było ściśle związane z aktywnością zawo-
dową, a więc i z dobrym zdrowiem. Tworzone w XVIII w. państwowe programy 
zabezpieczeń przeciwepidemicznych były ściśle związane z ideologią Oświecenia, 
w  imię której rozpoczęto reformy zmierzające do racjonalizacji funkcjonowa-
nia państwa i  ogólnego zwiększenia skuteczności działań władz państwowych. 
W tym samym duchu rozpoczęto reformy także na europejskich uniwersytetach, 
otwierając dyskusje nad problemami, których wcześniej nie odważono się dysku-
tować albo nie uważano za możliwe lub konieczne do dyskusji108. Nowy standard 
przyrodoznawstwa stał się bezpośrednią inspiracją dla podjęcia prób stworzenia 
nowego standardu akademickiej medycyny: włączył do swej struktury pojęciowej 
nową fizykę Newtona109, a z czasem nową chemię atomistyczną110. Nowy stan-
dard medycyny był oparty na doświadczeniu i obserwacjach, a  jego zwolennicy 

106 W  2.  poł. XVIII  w. nastąpiła w  nauczaniu uniwersyteckim zmiana koncepcji fizyki, 
którą uznawano za opisującą w sposób realistyczny rzeczywiście istniejący świat. Universum 
stworzone na podstawie filozofii perypatetyckiej zostało zastąpione w większości krajów eu-
ropejskich universum newtonowskim, co stworzyło podstawy kształtowania się nowego typu 
społecznej świadomości. Por.: S. D. Snobelen, To Discourse of God: Isaac Newton’s Heterodox 
Theology and his Natural Philosophy, [w:] P. Wood (red.), op. cit., s. 39–64; J. Money, Science, 
Technology and Dissent in English Provincial Culture: From Newtonian Transformation to Ag-
nostic Incarnation, ibidem, s. 67–112.

107 Por. T. H. Broman, The Transformation of Academic Medicine in Germany, 1780–1820, 
Princeton 1987; Ch. Probst, Der Weg des ärztlichen Erkennens am Krankenbett. Hermann 
Boerhaave und die altere Wiener medizinische Schule (1701–1787), Wiesbaden 1973; A. Doig, 
William Cullen and the Eighteenth Century Medical World, Edinburg 1983. Wszyscy przywo-
ływani tu autorzy wskazują na radykalny charakter zmiany w świadomości środowiska lekar-
skiego w tym okresie. Jak już wspomniałam wyżej, za zasadniczą cechę nowożytnego sposobu 
myślenia intelektualistów w  Europie Zachodniej uznaje się aktywizm. W  sytuacji, w  której 
eksplorowany przez nich badawczo obszar rzeczywistości zachowuje się nie tak, jakby tego 
oczekiwali zgodnie z obowiązującą dotąd i uznawaną za racjonalną teorią, podejmują aktywne 
próby zaradzenia temu. Albo dążą do modyfikacji uznawanej za dysfunkcjonalną teorii, albo 
do jej zastąpienia przez inną, którą sami tworzą. Opisałam ten proces w książce pt. Niemiec-
ka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, wprowadzając do swoich analiz koncepcję stra-
tegii poznawczych, które wykorzystują uczeni w sytuacji kryzysu dotychczasowej wiedzy (por. 
Rozdział I Części III niniejszej książki, Tabela IV). Ten sam sposób aktywistycznego myślenia 
przejawiał się w XVIII w. u ówczesnych liderów gospodarczych. Jeżeli dotychczasowy sposób 
gospodarowania okazywał się nieefektywny, zmierzano do jego zastąpienia przez inny – nowy 
lub radykalną modyfikację dotychczasowych rozwiązań, opartą na zwiększeniu racjonalności 
projektu, na którym się opierały. Wypracowane wówczas koncepcje zostały wprowadzone w ży-
cie w XIX w. w postaci ustawodawstwa o  swobodzie obrotu gospodarczego, umożliwiającego 
uwolnienie miejskiej przedsiębiorczości z ograniczeń systemu cechowego.

108 Por. P. Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1971.
109 Por. Th.B. Brown, The Mechanical Philosophy and the „Animal Oeconomy”, New York 

1981; B. Płonka-Syroka, Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fi-
zyki w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą 
Medyczną” 2000, t. 7, z. 1, s. 5–24.

110 Por. S.  Zamecki, Problemy klasyfikowania pierwiastków chemicznych w  XIX  wieku. 
Studium historyczno-metodologiczne, Warszawa 1992, s. 25–30 i in. Por. też: H. A. M. Snel-
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weryfikowali dawne poglądy, aktywnie poszukując nowych, uznawanych przez 
siebie za racjonalne, sposobów interpretacji dostępnego im doświadczenia.

Głównym zagadnieniem medycznym, przed którym stanęły rządy państw 
zachodnioeuropejskich w  okresie Oświecenia, ściśle związanym z  oceną dal-
szych możliwości ich rozwoju, było dążenie do opanowania niekontrolowanego 
rozprzestrzeniania się chorób epidemicznych. Był to problem niezwykle ważki, 
a  zarazem trudny do rozwiązania ze względu na utrzymywanie się w medycy-
nie sięgających starożytności poglądów dotyczących genezy i  istoty owych cho-
rób. Obowiązujące na fakultetach lekarskich europejskich uniwersytetów aż do 
ostatniego ćwierćwiecza XIX w. teorie i doktryny medyczne, które były podsta-
wą tworzenia programów profilaktycznych o charakterze miejskim lub państwo-
wym, opierały się na nieadekwatnym rozpoznaniu czynników odgrywających rolę 
w etiopatogenezie chorób zakaźnych, mimo iż od dawna podejrzewano istnienie 
pewnego rodzaju materialnych czynników przenoszących choroby. Nie potrafio-
no jednak ich istnienia udowodnić111. Hipotezę zakładającą możliwość istnienia 
takich czynników (contagium) nasuwały wielowiekowe obserwacje, które wyka-
zywały, że w trakcie rozpowszechniania się większości epidemii zapadały na nią 
osoby, które weszły w jakiś rodzaj kontaktu (bezpośredni lub pośredni) z tymi, 
którzy zachorowali już wcześniej. Te osoby natomiast, którym udało się uniknąć 
kontaktu z  chorym lub należącymi do niego rzeczami, pozostawały zdrowe112 . 
Logika nasuwała więc wniosek, że choroby o  podobnych lub też identycznych 
objawach, szerzące się na danym terytorium w jednym czasie, musiały mieć taką 
samą przyczynę i  taki sam charakter. Sam proces ich szerzenia się musiał być 
związany z działaniem jakiegoś czynnika, którego od czasów starożytnych bez-
skutecznie poszukiwano. Zaobserwowano też, że czynnik ten manifestuje swe 
działanie okresowo (np. w określonych porach roku) lub jego występowanie wiąże 
się z określonym miejscem (np. okolicą bagien). Zauważono również, że choroby 
epidemiczne częściej występują w portach i wzdłuż szlaków handlowych, częściej 
w gęsto zaludnionych miastach aniżeli na wsi, a także w miejscach, w których 
występują różnego rodzaju cuchnące wonie (np. woń zgnilizny płynąca z bagien, 
woń nieczystości organicznych dobiegająca z sanitariatów albo z ulic, którymi te 
nieczystości spływały). Istotnym elementem obserwacji przebiegu epidemii by-
ło też stwierdzenie ich falowego przebiegu. Epidemia rozpoczynała się niewielką 
liczbą chorych, która stopniowo wzrastała i osiągała apogeum, po czym fala opa-
dała, aż do następnego wystąpienia przypadków zachorowań grupowych o tych 
samych objawach.

Osiemnastowieczni lekarze, występujący wobec władz państwowych europej-
skich monarchii absolutystycznych, mogli na podstawie dostępnej sobie wiedzy 

ders, Atomismus und Dynamismus im Zeitalter der deutschen romantischen Naturphiloso-
phie, [w:] R. Brinkmann (red.), Romantik in Deutschland.., s. 199.

111 Por. A. C. Crombie, Nauka średniowieczna., t. 1, s. 279–280.
112 Sytuacja taka nie występowała w wypadku chorób epidemicznych szerzących się w inny 

sposób, m.in. za pośrednictwem komarów (malaria), kiedy zachorowanie mogło nastąpić bez 
poprzedzającego kontaktu z osobą chorą.



306 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

sformułować kwestie, wymagające rozwiązania, tworzące ramy sytuacji pro-
blemowej w  zakresie chorób epidemicznych: 1) Jakie czynniki możemy uznać 
odpowiedzialnymi za pojawianie się chorób występujących w  skali masowej?  
2) Jak możemy określić przyczyny okresowego uaktywniania się tych czynników,  
a w następstwie tego występowania masowych zachorowań? 3) Czy czynniki wy-
wołujące daną chorobę epidemiczną działają przez cały czas, a brak widocznych 
skutków ich działalności (inicjowania epidemii) jest spowodowany tym, że skutki 
te są blokowane przez inne, także nieznane, czynniki? 4) Jeżeli czynniki wywo-
łujące daną chorobę epidemiczną działają nie przez cały czas, ale okresowo, co 
aktywuje ich działanie? 5) Jakie czynniki wywołujące choroby epidemiczne były 
opisywane przez wcześniejszych lekarzy? 6) Które elementy tych opisów nadal 
można uznawać za realne zgodnie ze stanem wiedzy medycznej XVIII w., a które 
należy odrzucić jako wyraz przesądów? 7) W  jaki sposób i na jakiej podstawie 
epistemologicznej można by podjąć próbę sformułowania katalogu pytań badaw-
czych, umożliwiających opisanie zagadnienia chorób epidemicznych w  sposób 
zgodny z rzeczywistością?

Ukształtowana w wyżej zarysowany sposób sytuacja problemowa w swej ge-
nezie wiązała się z  podstawami nauki wcześniejszych epok113, obecnie jednak 
poszukiwania rozwiązania problemu chorób epidemicznych wkroczyły w nowy 
etap. Wraz z ukonstytuowaniem się ok. 1750 r. programu medycyny klinicznej 
postawiono przed tą nauką nowy cel: realny wzrost skuteczności leczenia w ska-
li populacji, a nie tylko w odniesieniu do wybranej, elitarnej grupy społecznej, 
która dotąd, jako jedyna, objęta była systematyczną opieką lekarską. Zamierze-
nie rozszerzenia zakresu opieki medycznej wiązało się z interesami polityczny-
mi i ekonomicznymi państwa, a także zabezpieczało przed wystąpieniem wielu 
poważnych problemów społecznych związanych z niekontrolowanym wzrostem 
zachorowalności obywateli – płatników podatków, dostarczycieli rekruta oraz ro-
dziców następnego pokolenia.

Badania nad wzrostem efektywności terapii medycznej oraz rozszerzeniem 
zakresu dostępu ludności do profesjonalnej opieki lekarskiej były prowadzo-
ne w europejskiej medycynie klinicznej 2. poł. XVIII w. w ścisłym powiązaniu 
z  badaniami z  zakresu farmakognozji. Większość ówczesnych środków leczni-
czych była bowiem pochodzenia roślinnego. Weryfikacja starożytnego standar-
du wiedzy farmakognostycznej rozpoczęła się wprawdzie w Europie Zachodniej 
już wcześniej, bo w okresie Renesansu, jednakże w dobie medycyny klinicznej 
wkroczyła w  nowy etap. O  ile w  XVI, XVII i  1.  poł. XVIII stulecia odbywała 
się bowiem w  odpowiedzi na pytanie: czy rośliny rosnące w  basenie Atlanty-
ku, Morza Północnego i  Bałtyku, używane w  medycynie Europy Zachodniej i   
Północnej według wskazań terapeutycznych czerpanych z prac starożytnych leka-
rzy, są tymi samymi roślinami, których właściwości lecznicze zbadano w czasach 
starożytnych w basenie Morza Śródziemnego, o tyle w 2. poł. XVIII w. zaczęto 
analizy dotyczące tego, czy opisywane przez starożytnych autorów leki złożone 

113 Por. N. G. Sirasi, Medieval and Early Renaissance Medicine: an Introduction to Know-
ledge and Practice, Chicago 1990.
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są ogólnie prawidłowo stosowane, czy mają rzeczywiste właściwości lecznicze  
w zwalczaniu znanych w XVIII w. chorób i czy skutki uboczne ich stosowania 
nie przekraczają korzyści związanych z  ich wykorzystywaniem. Na pierwszym 
z wymienionych tu etapów zakładano w Europie Zachodniej ogrody roślin lecz-
niczych, prowadząc w nich badania farmakognostyczne. Ogrody takie zakładane 
były np. przy aptekach zlokalizowanych w miastach, a także w prywatnych wiej-
skich posiadłościach badaczy zajmujących się tą tematyką. Już w XVII w. ogrody 
tego rodzaju powstawały przy europejskich uniwersytetach, co w 1. poł. XVIII 
stulecia stało się dość powszechne, natomiast w 2. poł. XVIII w. posiadanie ogro-
du roślin leczniczych przez uniwersyteckie wydziały lekarskie zostało w Europie 
Zachodniej uznane za normę. Wyniki wykonywanych w nich obserwacji dotyczą-
ce skuteczności leków ziołowych były szybko upowszechniane w całym środowi-
sku lekarskim. Prowadzono także intensywne badania nad florą dziko rosnącą. 
Podjęto również próby standaryzacji wskazań terapeutycznych i połączenia ich 
z określonymi schematami stosowania leków o określonym składzie114. Pomimo 
prowadzenia badań z zakresu farmakognozji w sposób systematyczny i przezna-
czaniem na nie poważnych nakładów przez władze uniwersyteckie od XVI  w. 
do 1830 r. udało się jedynie doprowadzić do tego, że z europejskich farmakopei 
zostały wyeliminowane wszystkie preparaty ziołowe o działaniu szkodliwym dla 
zdrowia pacjenta oraz o niepotwierdzonej przez badania kliniczne skuteczności. 
W ten sposób ze znanego od czasów starożytnych arsenału leków ziołowych, wy-
korzystywanych w terapii znanych ludzkości chorób przez prawie dwa tysiącle-
cia, pozostało zaledwie kilkadziesiąt roślin, które nadal uznawano za skuteczne, 
jednakże ich stosowanie w  praktyce terapeutycznej miało jedynie ograniczone 
skutki. Nie spełniły się także oczekiwania związane z wprowadzeniem do terapii 
nowych leków chemicznych, które w latach 1800–1830 testowano. Okazywały 
się one toksyczne dla pacjentów, a skutki uboczne ich stosowania przewyższały 
oczekiwane korzyści. Od 1750 r. aż do 2. poł. XIX w. europejska farmakologia 
kliniczna nie dysponowała arsenałem skutecznych leków, możliwych do wyko-
rzystania w terapii chorób epidemicznych. Tworzyło to korzystne przesłanki we-
wnątrznaukowe dla tworzenia przez władze państwowe programów profilaktycz-
nych o charakterze etatystycznym, ponieważ nie dysponowano ówcześnie żadny-
mi innymi metodami ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii.

Ważnym czynnikiem wewnątrznaukowym, który przyczynił się w  2.  poł. 
XVIII i 1. poł. XIX w. do zahamowania potencjalnych możliwości sformułowa-
nia przez europejską społeczność akademicką nowej hipotezy dotyczącej chorób 
epidemicznych, nawiązującej nie do koncepcji patologii humoralnej, lecz do kon-

114 Por. B.  Płonka-Syroka, Der Botanische Garten der Universität Breslau / Wroclaw in 
letzten zweihundert Jahren, [w:] I. Kastner, J. Kiefer (red.), Botanische Gärten und botanische 
Forschungsreisen: Beiträge der Tagung vom 7. bis 9. Mai 2010 an der Akademie gemeinnüt-
ziger Wissenschaften zu Erfurt. Europäische Wissenschaftsbeziehungen, t.  3, Aachen 2011, 
s. 231–242; eadem, Lecznictwo naturalne w Sudetach – rys historyczny, [w:] B. Płonka-Syroka, 
A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność. Lek roślinny, t. 1, Wrocław 
2012, s. 219–229. Por. też: A. Syroka, Farmakopea Valeriusa Cordusa i jej rola w kształtowaniu 
nowożytnej farmacji europejskiej, ibidem, s. 21–31.
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kurującej z nią od czasów starożytnych hipotezy kontagionistycznej, stał się po-
dział, jaki wystąpił w tym okresie w europejskiej medycynie klinicznej. Uległy 
w niej wyodrębnieniu dwa główne nurty interpretacyjne: somatyczno-naturali-
styczny i supranaturalistyczny. Podział, jaki wystąpił, był uwarunkowany przez 
czynniki kulturowe (metafizyczne i społeczno-polityczne), a nie wyprowadzane ze 
standardu ówczesnej wiedzy medycznej115. Odpowiadał dwóm kręgom wyznanio-
wym w obrębie chrześcijaństwa116. Nurt somatyczno-naturalistyczny rozwijał się 
w krajach katolickich (Włochy, Francja, Austria, Hiszpania, Portugalia, katolicka 
część Niderlandów, Polska i  polskojęzyczne uniwersytety w  zaborze rosyjskim 
w latach 1804–1831 r. – Wilno i Warszawa), natomiast ten drugi był charaktery-
styczny dla medycyny akademickiej krajów Rzeszy Niemieckiej objętych refor-
macją luterańską (Prusy i  mniejsze kraje związkowe pozostające pod pruskim 
wpływem politycznym, np. Saksonia). W genezie tego podziału odgrywały rolę 
czynniki o  charakterze światopoglądowym, zarysowane w  dobie Reformacji117 . 
Każdy z tych kręgów wyznaniowych stworzył wtedy własny system szkolnictwa 
wszystkich szczebli, w którym wizja świata przedstawiana jako naukowa (uni-
versum) była dostosowana do przesłanek metafizycznych danego wyznania118 . 
Odmienne były także podstawy antropologiczne, na których opierała się filozofia 
nauki i jej metodologia119, które tworzyły kontekst dla kształtowania się standar-

115 Por . B. Płonka-Syroka, Proces modernizacji medycyny XVI–XVIII w. Nurt nawiązujący 
do nowożytnych inspiracji filozoficznych i fizycznych,  [w:] eadem, Niemiecka medycyna ro-
mantyczna.., s. 180–189; eadem, Kształtowanie się nowej sytuacji problemowej w medycynie 
1 połowy XIX w. jako odpowiedź na kryzys oczywistości dawnej wiedzy, ibidem, s. 189–193.

116 Por. B. Płonka-Syroka, Standard niemieckiej medycyny akademickiej w  latach 1797–
1848. Somatycy i romantycy – dwa nurty i dwie tradycje interpretacyjne, [w:] eadem, Niemiec-
ka medycyna romantyczna.., s. 231–246.

117 Różnice te szczegółowo przedstawiam, na podstawie analizy źródeł, w Rozdziałach III, 
V, VI, VII i  VIII Części trzeciej książki pt. Niemiecka medycyna romantyczna.. s.  217–230 
i 247–377.

118 Por. R. Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, Warszawa 1975. Autor w szcze-
gółowy sposób przedstawia w tej pracy wpływ imputacji kulturowych o rodowodzie metafizycz-
nym, czerpanych z  różnych konfesji ukształtowanych w okresie reformacji w obrębie chrze-
ścijaństwa, na kształtowanie się struktury pojęciowej nauk przyrodniczych w Europie. Wbrew 
przekonaniom pozytywistycznych historyków nauki nie była to struktura wolna od elementów 
kulturowych, ani też neutralna aksjologicznie. W języku nauk przyrodniczych i ich strukturze 
pojęciowej da się bowiem uchwycić elementy niewyprowadzane z obserwacji, ale o statusie po-
przedzającym tę obserwację, nadającym jej sens oraz strukturę.

119 Por. B. Płonka-Syroka, Europejski kontekst modernizacji niemieckiej myśli medycznej 
XVI–XIX stulecia,  [w:] eadem, Niemiecka medycyna romantyczna, s.  163–194; eadem, Hi-
storyczne uwarunkowania odrębności procesu modernizacji niemieckiej myśli medycznej od 
XVI wieku do połowy XIX stulecia, ibidem, s. 195–216 (tu: piśmiennictwo). Por. też: B. Płonka- 
-Syroka, Homo aegrotus – homo patiens, [w:] A. Motycka (red.), Wiedza a podmiotowość, War-
szawa 1998, s. 89–102; eadem, Historyczne koncepcje podmiotowości człowieka i ich wpływ 
na ukształtowanie się założeń programowych nowożytnej medycyny, [w:] J. Jusiak, J. Mizinska 
(red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór 7, Lublin 1999, s. 211–239; 
eadem, Koncepcja podmiotowości człowieka wobec podstawowych pojęć medycyny teoretycz-
nej i praktycznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 2, s. 65–76; eadem, 
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du medycyny. W nurcie interpretacyjnym ukształtowanym na bazie arystoteliz-
mu w krajach katolickich stworzyły się w końcu XVIII i 1. poł. XIX w. przesłanki 
dla porzucenia poglądu, łączącego genezę epidemii z czynnikami o charakterze 
niematerialnym (co ostatecznie doprowadziło do sformułowania we Francji pod-
staw standardu bakteriologii), natomiast w  medycynie krajów protestanckich 
opartej na standardzie niematerialistycznym teoretyczne możliwości zaaprobo-
wania koncepcji contagium zostały zablokowane120. Sytuacja ta zmieniła się do-
piero w 2. połowie XIX w. W latach 1797–1848 rywalizacja wyżej zarysowanych 
nurtów doprowadziła do tego, iż nie udało się uzgodnić kwestii podstawowych, 
umożliwiających stworzenie nowej sytuacji problemowej dotyczącej chorób epi-
demicznych. Kontrowersje między standardem teoretycznym tych nurtów były 
bowiem tak poważne, że okazało się niemożliwe nie tylko uzgodnienie wspól-
nego standardu interpretacji akceptowanych przez przedstawicieli tych nurtów 
w medycynie klinicznej Niemiec (głównie Prus, Saksonii i  innych krajów lute-
rańskich), lecz także standardu obserwacji, uznawanych w obu tych nurtach za 
niesporne. Standardy obserwacyjne obu nurtów były bowiem wzajemnie wobec 
siebie niewspółmierne121 .

Jak już wyżej wspomniałam, do 1830 r. w programach nauczania wydziałów 
lekarskich wszystkich uniwersytetów europejskich utrzymywały się koncepcje 
dotyczące epidemii, przedstawiające jej interpretacje zgodne z koncepcją neohipo-
kratyzmu. Ponieważ za pomocą ówcześnie znanych metod nie udało się potwier-
dzić istnienia materialnego czynnika zakaźnego (contagium), wielu znakomitych 
przedstawicieli nauki europejskiej sprzeciwiało się uwzględnianiu jego roli w etio-
patogenezie chorób epidemicznych i konstruowaniu na tej podstawie etatystycz-
nych systemów prewencyjnych. Dziewiętnastowieczni zwolennicy neohipokratyz- 
mu uznawali to za niedopuszczalne ze względów metodologicznych, bo oparte 
na zasadzie tłumaczenia nieznanego przez nieznane (ignotum per ignotum). Ich 
rygoryzm metodologiczny w tej kwestii był analogiczny do tego, jaki w 1784 r. 
wykazała Francuska Akademia Nauk, odrzucając w wyniku prac trzech komisji, 
w  składzie których uczestniczyło wielu znakomitych fizyków możliwość inter-
pretowania zjawiska hipnozy za pomocą hipotezy magnetycznego fluidu, którego 
istnienia nie dało się wykazać doświadczalnie122. W związku z tym, w tworzo-
nych przez państwa europejskie systemach prewencji przeciwepidemicznej nadal 
opierano się na teorii patologii humoralnej (w standardzie neohipokratyzmu) jako 
wyjaśniającej zjawisko występowania epidemii. Zarazem wprowadzano do tych 
programów konkretne rozwiązania, już od średniowiecza stosowane w Europie 
w  miejskich systemach zabezpieczeń epidemicznych, zwiększając tylko zakres 

Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych, „Medycyna 
Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1996, t. 3, z. 1–2, s. 23–50.

120 Por. V. Hess, op. cit., s. 119–255.
121 Problem ten przedstawię szerszej w dalszej części niniejszego studium, odwołując się do 

przykładów.
122 Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, Wrocław 1994, 

wyd. 2, s. 50–53.
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ich obowiązywania (lokalną kwarantannę zastąpiły w nich kordony sanitarne). 
Nadawało to europejskim etatystycznym systemom profilaktyki przeciwepide-
micznej niespójny pod względem teoretycznym charakter. Korzystano w  nich 
bowiem z  teorii, która wielu lekarzom wydawała się anachroniczna (nie mieli 
jednak innej, zdolnej ją zastąpić), natomiast w  sferze rozwiązań praktycznych 
wykorzystywano elementy, które od kilkuset lat wykazały się pozytywnie zwery-
fikowaną efektywnością, nie potrafiąc jednakże przedstawić możliwych do przy-
jęcia, zgodnych ze współczesnym stanem wiedzy medycznej, ich uzasadnień teo-
retycznych.

Istotną innowacją w  zakresie zapobiegania chorobom, jaka pojawiła się 
w  2.  poł. XVIII  w. w  zachodnioeuropejskim dyskursie publicznym, stało się 
odwoływanie do przekonania o  racjonalnym charakterze natury ludzkiej, co 
było zgodne z zasadniczym ukierunkowaniem epoki Oświecenia. Pojawiły się 
pierwsze publikacje zawierające informacje o chorobach, utrzymane w świec-
kim standardzie interpretacyjnym, przekazujące czytelnikom pewien zasób wie-
dzy medycznej i zalecające jego stosowanie w praktyce. Publikacje te wiązały 
występowanie chorób z określonym stylem życia. Zastosowanie się do wska-
zań lekarskich i  podporządkowanie tego stylu racjonalnym zasadom określa-
nym przez profesjonalistów miało umożliwić zapobieżenie wystąpieniu wielu 
chorób, natomiast lekceważenie tych zaleceń wiązało się z możliwością zacho-
rowania, rzeczywistą albo potencjalną. Mimo że lekarze nie potrafili jeszcze 
określić w nowy sposób przyczyn chorób epidemicznych i zrozumieć ich istoty, 
upowszechniali podstawy wiedzy na ich temat ze względów profilaktycznych, 
co miało uzupełniać etatystyczne programy zabezpieczeń przeciwepidemicz-
nych wprowadzane w tym samym czasie na terenie danego państwa. Ponieważ 
w różnych krajach europejskich w 1. poł. XIX w. występowało bardzo znaczne 
zróżnicowanie standardu wiedzy klinicznej, popularne poradniki adresowane 
do szerokiej publiczności także opierały się na sprzecznych ze sobą wskaza-
niach. Tworzyło to korzystne przesłanki dla tworzenia się w ówczesnej Europie 
rynku usług paranaukowych, podporządkowanego oczekiwaniom pacjentów, 
które były zaspokajane przez twórców różnego rodzaju uproszczonych w swo-
jej warstwie teoretycznej doktryn, obiecujących chorym w wyniku stosowania 
związanych z daną doktryną praktyk terapeutycznych szybkie i pewne wylecze-
nie123. Praktyki te były zwalczane przez lekarzy, nie doprowadziło to jednakże 
do ujednolicenia ich perspektywy poznawczej z zakresu chorób epidemicznych, 
zarówno w aspekcie teoretycznym, jak i praktycznym124 .

123 Szerzej na ten temat por. B. Płonka-Syroka, Recepcja doktryn medycznych przełomu 
XVIII i XIX wieku w polskich ośrodkach akademickich w  latach 1784–1863, Wrocław 1990; 
eadem, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, wyd. 3, rozszerzone, Wrocław 2007; 
eadem, Recepcja homeopatii w  polskiej myśli medycznej XIX stulecia, „Kwartalnik Historii 
Nauki i Techniki” 2002, R. 46, z. 1, s. 7–27.

124 Zwolennicy doktryny Johna Browna zalecali np. podawanie chorym środków pobudza-
jących (alkohol) i narkotyków. Zwolennicy F. V. Broussais’go zalecali bardzo obfite upusty krwi. 
Zwolennicy neohipokratyzmu zalecali środki przeczyszczające i wymiotne itp. Żadne z popu-
laryzowanych przez nich metod nie wykazywały pozytywnych skutków w terapii chorób epide-
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Do pionierów profilaktyki medycznej, łączącej potencjalną możliwość zacho-
rowania z kategorią stylu życia, której standard był kierowany do szerokiej pu-
bliczności należeli w 2. poł. XVIII ksiądz Samuel August Tissot125, a na przeło-
mie XVIII i XIX w. późniejszy profesor medycyny klinicznej na Uniwersytecie 
w Berlinie, Christoph Wilhelm Hufeland126. O ile w poradnikach księdza Tissota 
szczególnie uwypuklone zostało znaczenie zaleceń dotyczących kontroli seksu-
alności127, o tyle w pracach Ch.W. Hufelanda koncepcja profilaktyki chorób ma 
znacznie bardziej złożony charakter i jest uznawana w literaturze przedmiotu za 
pierwszą świecką koncepcję indywidualnej profilaktyki medycznej, zgodnie z któ-
rą uzasadnienie podporządkowania ludzkiego życia określonym regułom czerpane 
jest ze standardu wiedzy medycyny klinicznej przełomu XVIII i XIX w., a nie ze 
standardu o charakterze religijno-moralnym128. Jedną z pierwszych powszechnie 
zastosowanych w Europie Zachodniej metod profilaktyki chorób epidemicznych 
było szczepienie przeciw ospie129. Metoda ta szybko wykazała swą skuteczność, 
jednak jej wprowadzenie nie było wynikiem uprzedniej systematycznej refleksji 
europejskiego środowiska akademickiego nad problemem epidemii, ale obserwa-
cji empirycznych dokonanych przez prowincjonalnego lekarza, Edwarda Jennera, 
który zastosował we własnej praktyce ich wyniki. Jako klinicysta, podporząd-
kowujący badania kliniczne ścisłym regułom metodologicznym, Hufeland opo-
wiadał się za utrzymaniem w medycynie akademickiej teorii neohipokratyzmu 
i związanej z nią interpretacji epidemii, dopóki nie zostanie przedstawiona nowa 
interpretacja, odpowiadająca ścisłym rygorom metodologicznym. Koncepcja ta 
nie mogła zawierać interpretacji typu ignotum per ignotum, to jest tłumaczeń 
nieznanego (istoty chorób epidemicznych) przez nieznane (wyjaśniania tej istoty 

micznych, a często dodatkowo pogarszały stan zdrowia pacjentów, a nawet bezpośrednio przy-
czyniały się do ich śmierci.

125 Por. F. Lebrun, op. cit., s. 99 i in.; A. Bołdyrew, Matka i dziecko w rodzinie polskiej. Ewo-
lucja modelu życia rodzinnego w latach 1795–1918, Warszawa 2008, s. 148.

126 Por. B.  Płonka-Syroka, Christoph Wilhelm Hufeland jako pionier profilaktyki me-
dycznej i medycyny społecznej w niemieckiej myśli medycznej przełomu XVIII i XIX wieku,  
[w:] W. Wójcik, P. Dancak, A. Wąsiński (red.), Idea opieki a zasada równości i wolności. U pod-
staw filozofii wychowania i teorii pracy socjalnej, t. 1, Bielsko-Biała 2012, s. 79–103.

127 Poradniki S. A. Tissota były wydawane we Francji w  licznych wznowieniach, a  także 
w tłumaczeniach na inne języki europejskie, w tym na język polski. Por. np. S. A. Tissot, Ona-
nizm, czyli roztrzęsienie chorób pochodzących z samogwałtu, Warszawa 1806. Autor uważał 
zachowania seksualne niepoddane rygorom moralnym zalecanym przez Kościół katolicki za 
przyczynę wielu groźnych chorób. Jego koncepcja profilaktyki, mimo że zawierała elementy 
wiedzy medycznej, nie była jeszcze jednakże w pełni koncepcją świecką.

128 Por. J. Galansky, Hufeland und der ärztliche Beruf, Berlin 1970; W. Genschorek, Chri-
stoph Wilhelm Hufeland: der Arzt, der das Leben verlängern half, Leipzig 1977; G. Mann, Chri-
stoph Wilhelm Hufeland: Gesundheit und Krankheit im Wechselspiegel von „Lebenskraft” und 
Naturgesetzlichkeit,  [w:] P.  Scholmerich, U.  Theile, J.  Troschke (red.), Praeventive Medizin, 
Stuttgart–New York 1988, s.  11–29. Omówieniu poglądów Hufelanda zostanie poświęcony 
następny rozdział niniejszej książki.

129 Por. C. Huercamp, The History of Smallpox Vaccination in Germany: A First Step in the 
Medicalization of the General Public, „Journal of Contemporary History” 1985, t. 20, s. 617–635.
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za pomocą hipotezy contagium, której nie zdołano dotąd udowodnić). Hufeland 
w  licznych publikacjach własnych z  lat 1795–1838 zalecał wnikliwe badania 
kwestii epidemii. Publikował także prace innych autorów na ten temat, w wyda-
wanym pod swoją redakcją czasopiśmie pt. „Journal für Arzneykunde”.

Aż do czasów odkryć Ludwika Pasteura i Roberta Kocha, które doprowadziły 
do sformułowania nowego standardu interpretacyjnego dotyczącego chorób epi-
demicznych, uwzględniającego rolę żywych patogenów (bakterii) w ich etiologii, 
tworzone w państwach europejskich etatystyczne systemy zabezpieczeń przeciw-
epidemicznych nawiązywały do wzorców starożytnych, zarówno z zakresu teorii 
medycznej, nad którą bywały nadbudowywane, jak i w określeniu zakresu zadań, 
którym musiały sprostać. 

W  tym miejscu pragnę przedstawić dwa tego rodzaju systemy, stworzone 
w państwach niemieckich – Austrii oraz Prusach, co pozwoli na ukazanie i anali-
zę wpływu czynników wewnątrznaukowych i zewnątrznaukowych na ukształto-
wanie się ich struktury.

Etatystyczne systemy opieki medycznej  
w Austrii i Prusach oraz miejsce profilaktyki  
chorób epidemicznych w ich strukturze

Pierwszym rozwiniętym systemem o  charakterze etatystycznym, w  uzasadnie-
niu powstania którego poważną rolę odegrała m.in. walka z epidemiami, był sys-
tem policji lekarskiej stworzony w XVIII-wiecznej Austrii przez profesora Uni-
wersytetu Wiedeńskiego, Jana Piotra Franka130. Został sformułowany w odpowiedzi 
na zamówienie dworu, a  jego istotą było scalenie już istniejących instytucji miej-
skich w  jeden spójny system o charakterze ogólnopaństwowym, co można uznać 
za uwieńczenie kilkuwiekowego procesu zmierzającego w tym kierunku, powstałe-
go w wyniku inicjatyw oddolnych131, wywodzących się z kręgów mieszczaństwa132 . 
W XVIII w. interesy tej grupy społecznej zbiegły się z nastawieniem władz państwo-
wych, a także ze wzrastającym poczuciem profesjonalnych kompetencji lekarzy133, 

130 Por. K. E. F. Schmitz, Die Bedeutung Johann Peter Franks für die Entwicklung der sozia-
len Hygiene, [w:] Veröffentlichungen auf dem Gebiete der Medizinalverwaltung, Berlin 1917, 
t. 6, z. 7, s. 495–549; L. Baumgartner, E. M. Ramsey, Johann Peter Frank and his „System einer 
vollständigen medicinischen Policey”, „Annales of Medical History” 1933, t. 5, s. 525–532, 
1934, t. 6, s. 69–90; E. Lesky, J. P. Frank als Organisator des medizinischen Unterrichts, „Su-
dhoffs Archiv” 1955, t. 39, s. 1–30; eadem, Johann Peter Frank and social medicine, „Annales 
Cisalpines d’Histoire Sociale” 1973, t. 4, s. 137–144; Ch. Bartel, Medizinische Polizey, Frank-
furt am Main 1989.

131 Por. Ch. Bartel, Die Protagonisten des öffentlichen Gesundheitsdiskurses in der 2 Hälfte 
des 18. Jahrhunderts, [w:] idem, Medizinische Polizey..., s. 27–34.

132 Ibidem, s. 34–40.
133 Ibidem, s. 41–47.
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którzy uznali się za zdolnych do podjęcia próby nowego rozwiązania problemu 
chorób epidemicznych. Było to związane ze wspomnianym już wyżej przeze 
mnie nowym rodzajem świadomości, który wśród nich się upowszechniał. Za 
cel medycyny uznali oni już nie tylko poznanie naukowe, lecz także – na pod-
stawie uzyskanych kompetencji – podjęcie skutecznych działań praktycznych134, 
w których planowaniu mieli występować w  roli ekspertów. Odzwierciedleniem 
tego rodzaju przekonań było zaplanowanie przez J. P. Franka programu reform 
o  charakterze odgórnym, wprowadzanych przez władze drogą administracyjną, 
których przestrzeganie miało być nadzorowane przez policję135 . Przekonanie  
J. P. Franka i jego zwolenników o konieczności zapewnienia egzekucji przez poli-
cję stworzonego przez niego programu reform sanitarnych nie wiązało się z bra-
kiem zaufania do rozumnego charakteru natury ludzkiej jako takiej (założenie to 
przyświecało wszystkim inicjatywom edukacyjnym tej epoki, których twórcy wie-
rzyli, że poprzez zapoznanie społeczeństwa z przedstawianymi mu racjonalnymi 
argumentami osiągną zmianę jego poglądów, a następnie zachowań), lecz z ob-
serwacją realnych problemów socjalnych i zdrowotnych, występujących w XVII 
i XVIII w. w rozrastających się europejskich miastach. Żyjąca w nich duża grupa 
mieszkańców o niskich dochodach lub pozbawiona stałych dochodów nie była 
skłonna do zmiany stylu życia potencjalnie ułatwiającego powstawanie i rozsze-
rzanie się epidemii, zarówno ze względu na brak zrozumienia dla prozdrowotnych 
postulatów lekarzy, jak i  ze względu na brak realnych możliwości tej zmiany, 
z powodu biedy. Zwolennicy policyjnego nadzoru nad wprowadzaniem reform sa-
nitarnych wierzyli w swoją zdolność ich realizacji136. Przestrzeń państwowa sta-
wała się w ten sposób „przestrzenią policyjną”137, co stanowiło ekstrapolację idei 
kwarantanny obowiązującej od pięciu wieków w przestrzeni miejskiej138, a także 
rodzaj świeckiej inkwizycji egzekwującej posłuszeństwo już nie wobec religii i in-
stytucji kościelnych, lecz wobec nauki i instytucji krzewiących jej zasady139 .

Stworzenie systemu policji lekarskiej przez J. P. Franka powinno być rozpa-
trywane w kontekście fenomenu starszej szkoły wiedeńskiej140, która w 2. poł. 

134 Ch. Bartel (op. cit., s. 55) ujmuje to następująco: [lekarze] „nie chcą już tylko «wszystkiego 
wiedzieć», lecz także pragną «wszystko robić»”, w zakresie, w którym uznają siebie za kompetent-
nych. Pragną stworzyć nowy system wiedzy medycznej opartej na podstawach klinicznych, w któ-
rym zostanie przezwyciężony dotychczasowy chaos i  sprzeczności, oparty na uznawanej przez 
nich za racjonalną metodologii oraz niesprzeczny z  ich osobistym doświadczeniem. Aktywizm 
nowego typu świadomości przedstawicieli środowiska lekarskiego 2. poł. XVIII w. Bartel wywo-
dzi z właściwej Oświeceniu tendencji do optymalizacji, podejmowania działań zmierzających do 
naprawy lub zmiany na lepsze istniejącego stanu rzeczy, a także optymizmu poznawczego (s. 75).

135 W piśmiennictwie niemieckim tego typu projekty są określane mianem „Polizeystrate-
gien”, a ich standard „Polizeywissenschaft (por. Ch. Bartel, op. cit., s. 57 i in.).

136 Ch. Bartel uznaje to za przejaw myślenia utopijnego (Ch. Bartel, op. cit., s. 56–59).
137 Ibidem, s. 58–60.
138 Ibidem, s. 60–63.
139 Ch. Bartel posługuje się tu pojęciem „naturwissenschaftliche Generalinquisition” (ibi-

dem, s. 75).
140 Por. E. Leski, Österreichisches Gesundheitswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absolu-

tismus, Wien 1959.
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XVIII w. stała się głównym ośrodkiem reform w medycynie europejskiej, łącząc 
w sobie tradycje wyprowadzane z wcześniej działających szkół medycznych w Pa-
dwie, Edynburgu oraz Lejdzie. Standard metodologiczny tej szkoły w  aktywny 
sposób zmierzał do wypracowania nowego modelu medycyny opartego na pod-
stawach klinicznych, a jej koryfeusze, Antoni de Haen141, Gerard van Swieten142 
i J. P. Frank, mieli pełną świadomość innowacyjnego charakteru swych poglądów, 
a także poparcia przez władze ich wprowadzania w życie. Była to odmienna sytu-
acja od tej, w której znajdowali się w tym samym czasie lekarze kliniczni we Fran-
cji i Wielkiej Brytanii (poza Szkocją, gdzie na Uniwersytecie w Edynburgu nowe 
tendencje kliniczne były rozwijane w szkole prof. Aleksandra Monro), w których to 
krajach reformatorskie koncepcje medyczne bywały wyrażane głównie w postaci 
wydawnictw prywatnych, pism polemicznych albo na dyskusyjnych spotkaniach 
w salonach. Starsza szkoła wiedeńska nie mogłaby się rozwijać w tak pomyślny 
sposób, gdyby nie wsparcie materialne udzielane Uniwersytetowi Wiedeńskiemu 
przez władze państwowe. Zarówno cesarzowa Maria Teresa, jak i jej syn Józef II 
czynili z reform medycznych jeden z podstawowych kierunków umożliwiających 
modernizację państwa, zmierzając dzięki poprawie stanu zdrowia obywateli do 
wzmocnienia podstaw jego ekonomiki, zgodnie z koncepcją kameralizmu143 . Pro-
gram reform sanitarnych J. P. Franka mógł liczyć na szybkie wprowadzenie w ży-
cie, nie był więc zaplanowany ani jako koncepcja rewolucyjna, ani radykalna. Był 
zaprojektowany w sposób możliwy do wprowadzenia, z rozpisaniem celów, które 
zamierzano osiągnąć, jak i  środków, które zamierzano zastosować. J.  P. Frank 
występował w nim jako profesjonalny ekspert, wypowiadający swoje zdanie na 
temat nowego modelu stosunków zdrowotnych w państwie144 .

System einer vollständigen medizinische Polizey J.  P. Franka z  1779  r. wy-
znaczał cezurę w dotychczasowym postrzeganiu problematyki zdrowia i choroby 
przez władze państwowe. Jego etatystyczny charakter był z pozoru tylko podob-
ny do wielu rozwiązań wprowadzonych już w starożytności przez prawo rzym-
skie, o których wspominałam na początku tego opracowania, a  także regulacji 
nowożytnych, wprowadzanych w XVIII w. w Prusach czy we Francji. Różniło go 
przede wszystkim uzasadnienie podejmowanych w oświeceniowej Austrii dzia-
łań prozdrowotnych – zostały one przez Franka zaplanowane jako umożliwiające 
realizację pewnego prawa, które autor ten uznał za niezbywalne oraz należne 

141 Por. A. de Haen, Praelectiones Antonii de Haen in Hermani Boerhaavii lnstitutiones 
Pathologicas, t. 1–4, Viennae 1780, t. 5, Viennae 1781, t. 6, Viennae 1782. Dzieło to stało się 
podstawą standardu klinicznego na katolickich uniwersytetach nie tylko w Austrii, lecz także 
w innych krajach Europy Środkowej.

142 Por. F. T. Brechka, Gerard van Swieten and his World 1700–1772, Haque 1970; E. Lesky, 
A. Wandruszka, Gerard van Swieten und seine Zeit, Wien 1973; K. H. Spitzy, I. Lau, Van Swie-
tens Erbe. Die Wiener Medizinische Schule heute in Selbstdarstellung, Wien 1982.

143 Por. J. Brügelmann, Der Blick des Ärztes auf die Krankheit im Alltag 1779–1850. Medi-
zinische Topographie ais Quelle für die Sozialgeschichte des Gesundheitswesen, Berlin 1982, 
s. 6–16.

144 C. Huerkamp, Von gelehrten Stand zum professionellen Experten: Untersuchung zur 
Sozialgeschichte der Ärzte in Preußen im. 19. und frühen 20. Jahrhundert, Bielefeld 1984.
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każdemu człowiekowi. Było to prawo do zdrowia, które powinno było być uzna-
ne za człowiekowi należne z  mocy urodzenia. W  prawie rzymskim nie spoty-
kamy tego rodzaju uzasadnień nie tylko dlatego, że państwo rzymskie opierało 
się na systemie niewolniczym, w którym całej ludności niewolnej odmawiano 
praw przypisywanych istotom ludzkim. Mimo iż koncepcja policji lekarskiej  
J. P. Franka miała charakter świecki, była głęboko zakorzeniona w światopoglą-
dzie katolickim i antropologii katolickiej145. W jej uzasadnieniu Frank odwoły-
wał się do pojęcia ludzkiej natury, skłonnej do ulegania złym skłonnościom146 . 
Wierzył jednak, że za pomocą określenia wyraźnych reguł prozdrowotnego stylu 
życia, jak również zachowań społecznych podporządkowanych reżimowi sanitar-
nemu i ich rozpowszechnieniu w społeczeństwie, uda się zmienić ludzką świado-
mość i postępowanie. Ze względu jednakże na słabość ludzkiej natury twierdził, 
że procesu tego nie można pozostawiać bez nadzoru. Przedkładał więc kontrolę 
nad samokontrolę.

Frank wyznaczył lekarzom istotne miejsce w państwowym systemie medycz-
nym. Przyznał im prawa znacznie wykraczające poza dotychczasowe ich upraw-
nienia do stawiania diagnozy, której pacjent mógł się podporządkować albo nie, 
zmieniając lekarza, albo w ogóle odstępując od terapii. Wypracowana przez Fran-
ka koncepcja lekarza urzędowego przyznawała mu kompetencje administracyjne 
oraz władzę równą policyjnej147. Lekarz stawał się urzędnikiem państwowym, 
opłacanym z budżetu państwa, a jego działania miały służyć nie tylko dobru in-
dywidualnego chorego (jak to było od czasów Hipokratesa), lecz także – a może 
przede wszystkim – państwu, jako dominującej nad jednostką wspólnocie. Za-
bezpieczenie interesu ekonomicznego państwa (kameralizm), będące podstawą 
tej koncepcji, miało się dokonywać za pomocą wymiany świadczeń między owym 
państwem a obywatelem. Państwo, tworząc etatystyczny system medycyny pu-
blicznej, miało zapewniać obywatelom (w podstawowym zakresie) realizację ich 
prawa do zdrowia, natomiast obywatele, prowadząc racjonalny i poddany medycz-
nej kontroli styl życia, mieli się odwzajemniać produktywnością, zarówno na po-
lu ekonomicznym, jak i w zakresie wzrostu populacji. Przed Frankiem obywatele 
mieli w świetle prawa wyłącznie obowiązki, jego koncepcja przyznawała im także 
prawa – do zdrowia, dostępu do edukacji zdrowotnej i opieki lekarskiej. Wszystkie 
wcześniejsze regulacje sanitarne, zarówno miejskie, jak i państwowe (np. w Pru-
sach) opierały się na koncepcji naturalnej użyteczności obywatela wobec państwa 
oraz naturalnego posłuszeństwa wobec władzy, które nie były problematyzowane. 
W koncepcji policji lekarskiej Franka wprowadzano nowy element równoważący 
użyteczność i posłuszeństwo.

Zwróćmy uwagę, iż koncepcję „prawa do zdrowia”, obecną w systemie Fran-
ka, można wywieść z chrześcijańskiej koncepcji prawa do jałmużny, uświęconego 

145 Por . Ch . Bartel, op. cit., s. 82–83.
146 Zaliczał do nich zarówno nieumiarkowane folgowanie potrzebom ciała, w tym seksual-

nym i żywieniowym, jak i niechęć do poddawania się regułom rozumu, określającym prawidło-
we zachowania, zarówno pod względem moralnym, jak i zdrowotnym.

147 Por . Ch . Bartel, op. cit., s. 85–87.
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autorytetem Biblii i wielowiekową tradycją działalności charytatywnej realizowa-
nej przez Kościół, zakony prowadzące szpitale, a  także osoby prywatne. Osoby 
dysfunkcjonalne społecznie –  chorzy, starzy, sieroty, wdowy –  były naturalny-
mi beneficjentami działań pomocowych motywowanych względami religijnymi 
i etycznymi. Ich „prawem” było w związku z tym otrzymywanie jałmużny jako 
swoistej „rekompensaty” za niskie miejsce zajmowane w statycznym systemie 
stratyfikacji społecznej epoki feudalnej. Ich „obowiązkiem” było moralne prowa-
dzenie się i modlitwa w intencji ofiarodawcy jałmużny148. W systemie Franka ka-
tegorie te zostały zmodyfikowane: obywatele państwa mają „prawo do zdrowia”, 
ale w związku z jego realizacją nakłada się na nich nowe obowiązki. Mają prowa-
dzić „zdrowy” lub prozdrowotny tryb życia (dostosowany do standardu ówczesnej 
akademickiej medycyny), który powinien im umożliwić produktywność. Świad-
czenia zdrowotne dla ubogich powinny być opłacane z kasy państwa, ale ci ubo-
dzy powinni starać się wyjść z ubóstwa o własnych siłach, aktywnie poszukując 
okazji do zarobku, a nie żyjąc z jałmużny. „Prawo do zdrowia”, będące podstawą 
systemu Franka, oznacza więc dla biednych „prawo do pracy”, konieczność sa-
modzielnego zapewnienia realizacji podstawowych potrzeb, zarówno swoich, jak 
i rodziny. Oznacza też uprawomocnioną autorytetem państwa odmowę dalszego 
powszechnego rozdawnictwa jałmużny, które sankcjonowało „prawo do licencjo-
nowanego ubóstwa”. Frank zakładał, że w wyniku wprowadzenia jego systemu 
uda się w przyszłości doprowadzić do likwidacji będącego patologią stosunków 
społecznych w  miastach „bieguna nędzy” (ponieważ zdrowsi ubodzy powinni 
zdobyć środki utrzymania z pracy), a nie opracowywać nowych koncepcji opieki 
społecznej nad obszarami biedy, uznawanych za niemożliwe do zlikwidowania.

Logika systemu policji lekarskiej J. P. Franka zbiegała się w czasie z innymi 
projektami modernizacyjnymi wprowadzonymi w państwach Europy Zachodniej 
na początku XIX w.: likwidacją ograniczeń gospodarczych związanych z przyna-
leżnością do systemu cechowego i wprowadzeniem ustawodawstwa o wolności 
gospodarczej, wprowadzeniem obowiązkowej służby wojskowej oraz powszech-

148 Jak wyżej wspomniałam, to uznanie tych właśnie aspektów zachowania społecznych 
beneficjentów instytucjonalnej jałmużny, za wypełniane w sposób niezadowalający (ubodzy ad-
resaci jałmużny zachowywali się bowiem często niemoralnie, nie wypełniali roli, której od nich 
oczekiwano – modlitwy za darczyńców) stało się podstawą erozji gotowości do dawania jałmuż-
ny przez przedstawicieli warstw zamożnych. Jest jeszcze jeden czynnik, na który należałoby tu 
zwrócić uwagę. W systemie feudalnym, opartym na dziedziczeniu przywilejów, ofiarowanie jał-
mużny nie było przez ofiarodawców odczuwane jako oddanie części majątku, którego pozyska-
nie było wynikiem własnej pracy i wiązało się z ryzykiem. Majątek ten bowiem dziedziczono, 
a przeznaczenie jego części na jałmużnę od wieków postrzegano jako naturalne. W XVIII w. na-
tomiast w bogatych warstwach społecznych coraz więcej ludzi zawdzięczało zwiększenie mająt-
ku własnej pracy, wykonywanej z wysiłkiem i oddaniem. W świadomości tej grupy oddawanie 
części majątku „darmozjadom” w postaci jałmużny było trudne do zaakceptowania, ze względu 
na styl życia beneficjentów tych świadczeń. W XIX w. powyższe nastawienie stało się powszech-
ne. Ostatecznie, ze względu na zagrożenie epidemiami, przedstawiciele warstw zamożnych byli 
bardziej skłonni opodatkować się w celu umożliwienia ubogim zapewnienia dostępu do lekarza, 
a następnie poprawy stanu zdrowia, niż zachować jakieś pozostałości dawnego systemu świad-
czeń socjalnych dla ubogich, otrzymywanych przez nich „za darmo”.
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nego systemu szkolnictwa elementarnego. Dysponujący „prawem do zdrowia” 
obywatel mógł w ten sposób uzyskać możliwość zapewnienia sobie znośnych wa-
runków bytu, opartą na własnej przedsiębiorczości i pracy149. Do połowy XIX w. 
w  monarchii Habsburgów stworzono rozbudowany system świadczeń medycz-
nych, oparty na sieci państwowych szpitali, dość regularnie rozmieszczonych 
na terytorium państwa. Radykalnie zwiększono liczbę studentów medycyny, co 
umożliwiło stopniowe obsadzenie absolwentami stanowisk w medycznej służbie 
cywilnej oraz w armii. Liczna i dobrze wykształcona kadra lekarska Austro-Wę-
gier, aż do wykrycia przyczyn chorób epidemicznych związanych z żywymi pa-
togenami, nie zdołała jednak zapobiec ani wybuchom kolejnych epidemii, ani 
też nie stworzyła możliwości ich efektywnego leczenia, ponieważ opierała się na 
nieadekwatnej wobec rzeczywistości koncepcji etiologii chorób epidemicznych.

W systemie policji lekarskiej J. P. Franka zbiegają się czynniki zewnątrznau-
kowe z wewnątrznaukowymi. Te pierwsze wywarły wpływ na wypracowanie eta-
tystycznego systemu zabezpieczeń epidemicznych o charakterze policyjnym, któ-
ry w XIX stuleciu przybrał kształt systemu o charakterze zmilitaryzowanym150 . 
Obok szpitali powiatowych, które w austriackim systemie medycyny publicznej 
miały stanowić podstawowe ogniwo nadzoru sanitarnego oraz zajmować się prak-
tyczną organizacją zabezpieczeń przeciwepidemicznych już w  trakcie epidemii, 
dużą rolę w tym systemie odgrywała wojskowa służba zdrowia. Lekarze wojskowi 
zajmowali się bowiem nie tylko leczeniem poborowych, lecz także popularyzacją 
wśród nich wiedzy dotyczącej podstawowych kwestii zdrowotnych, w tym profi-
laktyki chorób epidemicznych.

Wprowadzenie w  państwie Habsburgów etatystycznego systemu publicznej 
opieki medycznej nie przyczyniło się w końcu XVIII, a także w XIX w. do poprawy 
sytuacji epidemiologicznej. Jak już wspomniałam wyżej, Austria była bowiem pań-
stwem granicznym Rzeszy Niemieckiej z Turcją oraz Rosją, z których przenikały 
na jej obszar kolejne epidemie. Epidemie cholery (rozpoczynające się w Indiach 
i poprzez Rosję docierające do Europy Środkowej i Zachodniej) wystąpiły w latach 
1831–1832, 1848, 1854, 1866, 1893151. Epidemie tyfusu zdarzały się niemal co 

149 W trakcie obowiązkowej służby wojskowej prowadzono m.in. szkolenie sanitarne po-
borowych, wydawano dla nich broszury upowszechniające wiedzę higieniczną i podstawy wie-
dzy medycznej. Ustawy o wolności gospodarczej wprowadzane na początku XIX w. w Europie 
skracały czas potrzebny do rozpoczęcia samodzielnej działalności. Nie przewidziano jednakże 
negatywnych skutków tych zmian albo je bagatelizowano, co doprowadziło w 1. poł. XIX w. do 
powiększenia się zjawiska pauperyzmu, tj. trwałej niezdolności do zaspokojenia podstawowych 
potrzeb, zarówno wśród osób niewykonujących pracy, jak i pracujących, jednakże uzyskujących 
wynagrodzenie poniżej minimum życiowego. Zniesienie ograniczeń nakładanych na stosunki 
pracy przez regulacje cechowe przyczyniło się ogólnie do ożywienia gospodarczego, wiązało się 
jednak ze znacznym spadkiem poziomu płac. W 1. poł. XIX w. europejskie miasta nadal więc 
były siedliskiem epidemii, wynikającym z biedy i niskiego poziomu życia.

150 Por. E. Lesky, Die österreichische Pestfront an der k.k. Militärgrenze, „Saeculum. Jahr-
buch für Universalgeschichte” 1957, t. 8, s. 82–106.

151 Por. O. Briese, Defensive, Offensive, Straßenkampf. Die Rolle von Medizin und Militär 
am Beispiel der Cholera in Preußen, „Medizin, Gesellschaft und Geschichte. Jahrbuch des In-
stituts für Geschichte der Medizin der Robert Bosch Stiftung” 1997, t. 16, s. 20–29.
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roku. Cholera napływała do Austrii głównie z  wojskiem rosyjskim (co można 
ukazać, np. zestawiając wyżej podane daty z udziałem tegoż wojska w powstaniu 
listopadowym, tłumieniu Wiosny Ludów na Węgrzech, gdzie armia ta znalazła się 
na zaproszenie władz austriackich, a także z wojną krymską), zdarzała się jednak 
także w innych okolicznościach. W państwie austriackim występowały również 
inne choroby epidemiczne, jak np. jaglica, dyfteryt, gruźlica czy choroby wene-
ryczne, szerzące się głównie wśród ubogich warstw ludności. Wszystkie działania 
zmierzające do ich opanowania okazały się jednak nieskuteczne ze względów we-
wnątrznaukowych, a nie przede wszystkim organizacyjnych. Brak było bowiem 
(aż do odkrycia bakteryjnej etiologii większości chorób epidemicznych) prawidło-
wego rozpoznania ich przyczyn, a po ich rozpoznaniu – brak było skutecznych 
leków, umożliwiających prowadzenie efektywnej terapii.

Recepcja standardu bakteriologii w austriackiej medycynie klinicznej nastąpi-
ła dopiero w latach 70. XIX w. Dokonywała się w już rozwiniętym państwowym 
systemie medycyny publicznej, co ułatwiło szybkie wdrożenie w życie związanych 
z tym standardem zaleceń profilaktycznych. Przykładem rozwiązań tego typu by-
ło ukształtowanie się nowego modelu infrastruktury szpitalnej, opartej na szpita-
lach pawilonowych położonych w zamkniętych i ogrodzonych parkach, z dala od 
zabudowy mieszkalnej, a w przypadku chorych na gruźlicę – z dala od ośrodków 
miejskich. Do wybuchu I wojny światowej nie udało się jednak, z braku skutecz-
nych leków, w sposób istotny poprawić sytuacji epidemiologicznej w państwie, 
a w czasie jej trwania doszło do jej znaczącego pogorszenia.

Podsumowując kolejne etapy „walki z epidemiami” w Austrii, można w nich 
wyróżnić następujące fazy:
l. Faza rozpoznania chorób epidemicznych jako schorzeń odmiennych od wy-

stępujących stale w populacji (choroby epidemiczne pojawiały się okresowo, 
rozprzestrzeniały się aż do kulminacji epidemii odznaczającej się maksymalną 
śmiertelnością, po czym epidemia opadała). Faza ta datuje się w medycynie 
austriackiej od czasów średniowiecza do połowy XVII w. Cechuje ją pasyw-
ny charakter reakcji na epidemie, które były postrzegane w kategoriach plagi, 
konceptualizowanej w  ramach medyczno-religijnego universum. Usiłowano 
im zapobiegać przez sanitarne regulacje miejskie, ale działania okazywały się 
nieskuteczne z  powodu źle rozpoznanych czynników etiologicznych chorób 
epidemicznych.

2. Faza tworzenia pierwszych rozwiązań systemowych w  walce z  epidemiami 
– od połowy XVII do 2. poł. XVIII w. Choroby epidemiczne, dobrze już roz-
poznane pod względem objawowym, lekarze oraz władze usiłują opanować 
nie tylko za pomocą lokalnych regulacji miejskich, lecz także obowiązujących 
na terenie większego zagrożonego obszaru zarządzeń przeciwepidemicznych 
wydawanych okazjonalnie, wprowadzających m.in. kordony sanitarne. Funk-
cjonowanie tego systemu okazało się nieskuteczne, z tych samych względów, 
co powyżej.

3. Fazę „policji lekarskiej” (1779–1880), tj. stworzenia etatystycznego systemu 
publicznej ochrony zdrowia, w  którym ważne miejsce zajmowały regulacje 
przeciwepidemiczne. W  odróżnieniu od wcześniejszych lokalnych regulacji 
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miejskich miały charakter obejmujący całe terytorium państwa, a w odróż-
nieniu od okazjonalnych dekretów przeciwko epidemiom miały obowiązywać 
stale. W trakcie funkcjonowania tego systemu, na którego stworzenie państwo 
poniosło znaczne nakłady, nie udało się opanować rozprzestrzeniania się epi-
demii ze względu na brak prawidłowego pod względem medycznym rozpozna-
nia ich przyczyn. Wypracowano jednakże schematy organizacyjne i finansowe, 
skierowane w stronę profilaktyki i leczenia poszczególnych chorób (np. gruź-
licy, chorób wenerycznych), które systematycznie rozwijano. Efektem pozy-
tywnym wprowadzonego systemu było zwiększenie stanu wiedzy medycznej 
dotyczącej chorób epidemicznych.

4. Faza „bakteriologii” – od ok. 1880 do ok. 1950 r. W tej fazie, ostatnim etapie 
„walki” z epidemiami, dokonywały się znaczące zmiany zarówno w dziedzinie 
rozwiązań organizacyjnych, jak alokacji środków przeznaczanych przez pań-
stwo na profilaktykę i zwalczanie epidemii. Pojawił się w tym okresie także 
nowy podmiot uczestniczący w „walce” z epidemiami – przemysł farmaceu-
tyczny. Ustaliła się następująca sekwencja zdarzeń, ujęta w konkretne cezury 
czasowe dla każdej z chorób epidemicznych: 1) Prawidłowe rozpoznanie pato-
genu wywołującego chorobę. 2) Podjęcie działań organizacyjnych związanych 
z wprowadzeniem do już istniejącego systemu ochrony przeciwepidemicznej 
wiedzy na temat czynnika etiologicznego choroby. 3) Modyfikacja istniejące-
go systemu (jeżeli uznano to za potrzebne) i  przeznaczenie środków z kasy 
państwowej na profilaktykę, oświatę zdrowotną upowszechniającą informacje 
dotyczące dróg zakażenia oraz na leczenie osób już zarażonych. 4) Nawiązanie 
współpracy z przemysłem chemicznym i  farmaceutycznym, które w istotny 
sposób wspierały finansowo badania nad patogenami, szczepionkami i lekami 
syntetycznymi skierowanymi przeciw chorobom epidemicznym; 5) Stworze-
nie systemu wojskowej służby zdrowia, w  którym praktyczna wiedza doty-
cząca chorób epidemicznych, służąca zachowaniu zdolności bojowej wojska, 
była upowszechniana wśród poborowych; 6) Opracowanie skutecznego leku 
i wprowadzenie go do badań klinicznych. 7) Opanowanie techniki produkcji 
tego leku (grupy leków), umożliwiającej jego dystrybucję w skali masowej, za-
równo w lecznictwie zamkniętym (w szpitalach, sanatoriach), jak i w otwar-
tym (za pośrednictwem sprzedaży w  aptekach) kończy etap „walki” z  daną 
chorobą epidemiczną, która zostaje uznana przez lekarzy za potencjalnie zdol-
ną do opanowania, zarówno w skali indywidualnej, jak i masowej. Skutkuje 
to zmianą w alokacji przez państwo środków budżetowych przeznaczanych na 
profilaktykę i leczenie152. Środki przeznaczone na świadczenia dla osób nieule-

152 Szczegółowe omówienie tych faz, na podstawie zaproponowanego przeze mnie wyżej 
schematu, zostało przedstawione w pracy doktorskiej mgr Alicji Kuźmińskiej, pt. Polski pań-
stwowy model walki z gruźlicą (1945–1962) na przykładzie Województwa Dolnośląskiego, obro-
nionej w 2010 r. w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Wrocławskiego. Autorka przedstawia 
kolejne fazy organizowania systemu „walki” z epidemią gruźlicy w Europie do 1945 r., porównu-
je to z przedsięwzięciami realizowanymi przez zaborców na ziemiach polskich do 1918 r., przez 
władze polskie w latach 1918–1939, a następnie przez okupantów w trakcie II wojny światowej. 
Wszystkie podejmowane przez organizatorów publicznej opieki zdrowotnej działania okazywały 
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czalnie chorych (szpitale, sanatoria, prewentoria) zostają  zmniejszone i prze-
znaczone na wspieranie diagnostyki danej choroby, profilaktykę, upowszech-
nianie wiedzy o zagrożeniu związanym z chorobą, a także wspieranie produk-
cji i dystrybucji skutecznych w terapii tej choroby leków. W innych państwach 
europejskich przedstawiona powyżej sekwencja przebiegała podobnie.
W państwie pruskim już w XVII stuleciu wydane zostały pierwsze zarządzenia 

władz państwowych, wprowadzające określone reguły postępowania w okresie epi-
demii, wykraczające poza stale obowiązujące już od średniowiecza lokalne regula-
cje miejskie, omówione wyżej. W XVIII w. zostały wprowadzone przez Fryderyka II  
stałe prawa sanitarne, narzucające obywatelom całego państwa zasady reżimu sa-
nitarnego, obejmującego obowiązek zachowania czystości domów i ich otoczenia, 
dbałości o stan ujęć wody pitnej, regulacje dotyczące usuwania odpadów itp. Stan-
dard tych rozporządzeń, w jego aspekcie medycznym i kulturowym, był podobny 
do tych, które już w starożytności wprowadzono w państwie rzymskim. Teoria 
medyczna, na której został oparty (patologia humoralna), była bowiem tożsama 
z tą, która stała się podstawą rzymskich rozwiązań higieniczno-sanitarnych.

W  pruskim systemie zabezpieczeń przeciwepidemicznych, wbudowanym 
w  etatystyczny system medycyny publicznej, tworzony w  2.  połowie XVIII  w. 
i rozwijany w 1. poł. XIX stulecia, wystąpiły jednakże istotne różnice w stosun-
ku do standardu teoretycznego spotykanego w medycynie austriackiej. W 1797 r. 
w  niemieckich instytucjach akademickich rozpoczęto bowiem wdrażanie od-
rębnego od wzorców obowiązujących w  innych krajach europejskich standardu 
medycyny, określanego w  historiografii mianem standardu romantycznego153 . 

się coraz bardziej kosztochłonne (ze względu na wzrastającą stale liczbę chorych i rosnące za-
grożenie epidemiologiczne), a jednocześnie były nieskuteczne. Dopiero wprowadzenie w latach 
1945–1962 państwowego systemu „walki” z gruźlicą, opartego na prawidłowym rozpoznaniu 
czynnika etiologicznego, przeznaczeniu dostatecznych środków finansowych na działania orga-
nizacyjne (nawiązujące do wzorców wypracowanych wcześniej w Niemczech i przeprowadzane 
w dużym stopniu z wykorzystaniem wybudowanej przez nich na Śląsku bazy leczniczej), które 
zostały w sposób prawidłowy zorganizowane, a przede wszystkim dysponowanie skutecznymi 
lekami umożliwiającymi wyleczenie większości pacjentów, spowodowało zakończenie etapu 
„walki” z gruźlicą i zaliczenie jej do grupy chorób przewlekłych, niewymagających dla ich opa-
nowania dalszego ponoszenia tak dużych kosztów ze strony państwa. W niniejszym studium, 
którego cezurą końcową jest 1914  r., gruźlica znajdowała się w  dość wczesnej fazie „walki” 
(nie stworzono jeszcze skutecznego leku na tę chorobę, streptomycyna została wprowadzona na 
szeroką skalę do terapii w latach 50. XX w., a w 60. epidemię tej choroby w Europie uznano za 
opanowaną). Na innym etapie „walki” znalazła się przed 1914 r. epidemia kiły. Prawidłowo już 
bowiem rozpoznano wywołujący ją patogen, wynaleziono także lek skuteczny we wczesnej fazie 
tej choroby (salwarsan, 1908, opracowany przez Paula Ehrlicha). Lek ten nie był jednak skutecz-
ny w bardziej zaawansowanych stadiach kiły, a także nie działał u wszystkich pacjentów. „Wal-
kę” z epidemią kiły zakończyło – podobnie jak to było w przypadku gruźlicy – wprowadzenie do 
powszechnego użytku antybiotyków. I w tym wypadku wiązało się to z likwidacją rozbudowane-
go systemu organizacji świadczeń medycznych dla osób zarażonych kiłą (uznawaną wcześniej 
za nieuleczalną). W ten (ostani) etap „walka” z kiłą wkroczyła po II wojnie światowej.

153 Por. B.  Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna jako problem badawczy 
w historiografii z lat 1802–2006, [w:] eadem, Niemiecka medycyna romantyczna.., s. 17–120. 
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Stanowił on istotną przeszkodę w  recepcji hipotezy kontagionistycznej, ponie-
waż – w przeciwieństwie do standardu somatycznego, obowiązującego w innych 
krajach europejskich, który nie przyjął tej hipotezy dlatego, że nie był jej jeszcze 
w stanie udowodnić – niemiecki standard romantyczny aktywnie przeciwko tej 
hipotezie występował, przeciwstawiając jej teorie oparte na podstawach niema-
terialistycznych, oparte na rodzimej filozofii idealistycznej. Do najbardziej wpły-
wowych popularyzatorów nowego akademickiego standardu, który został wpro-
wadzony na niemieckie fakultety medyczne drogą urzędową, wbrew protestom 
wielu zatrudnionych na nich wcześniej lekarzy (z których wielu straciło w związ-
ku z  tymi protestami pracę) należał Carl Gustaw Carus. Przyjrzyjmy się bliżej 
jego poglądom, ponieważ odgrywały one nie tylko rolę blokującą rozpatrywanie 
hipotezy kontagionistycznej, lecz także przyczyniały się do wypierania z medycy-
ny klinicznej interpretacji nawiązujących w swych podstawach do teorii patologii 
humoralnej.

Carl Gustaw Carus w swoich licznych dziełach z  lat 1818–1848 (i później-
szych, kiedy jednak nie były już lekarzom związanym z niemieckim środowiskiem 
uniwersyteckim narzucane jako normatywne)154 przedstawiał system poglądów 
dotyczących fizjologii oraz patologii, z którego usunął elementy materialistyczne. 
System swój oparł na podstawach filozoficznych niemieckiego idealizmu obiek-
tywnego, inspirowanych przez neoplatonizm155. Odrzucał w nim możliwość do-
tarcia do praw przyrody za pośrednictwem obserwacji elementów empirycznych 
oraz ich interpretacji przedstawianych przez osobowe podmioty poznające, two-
rzące na temat tych obserwacji własne koncepcje teoretyczne (ten właśnie sposób 
myślenia był od 1750 r. podstawą standardu głównego nurtu europejskiej medy-
cyny klinicznej). Postrzegał bowiem świat w zupełnie odmiennych kategoriach, 
do których dostosowywał metody jego opisu. W ujęciu Carusa świat był ożywioną 
Całością (Lebendige Ganze), w  której są zanurzone będące odzwierciedleniem 
jego struktury indywidua (na zasadzie analogii makrokosmosu i mikro kosmosu). 
Ponieważ drezdeński profesor postrzegał ludzi (a więc także uczonych) nie jako 
pojedyncze organizmy obdarzone świadomością, lecz jako indywidua zanurzo-
ne w żywej, obdarzonej samoświadomością Całości, nie traktował procesów po-
znawczych w medycynie jako odbywających się w wyniku ludzkiej podmiotowej 

Przedstawiam tu omówienie tej epoki w zachodnioeuropejskiej, głównie niemieckiej, historio-
grafii medycyny.

154 Por. m.in.: C. G. Carus, Lehrbuch der vergleichenden Zootomie, Leipzig 1818; idem, 
Von der Naturreichen, ihrem Leben und ihrer Verwandtschaft, Leipzig 1818; idem, Grundzüge 
allgemeiner Naturbetrachtung, Darmstadt 1823; idem, Erinnerung an die Vorlesungen über 
Physiologie, gehalten von Decebr. 1829 bis Marz 1830, Dresden 1829; idem, System der Phy-
siologie, Leipzig 1838; idem, Zwölf Briefe über das Erdleben, Stuttgart 1841; idem, Psyche, zur 
Entwicklungsgeschichte der Seele, Stuttgart 1851.

155 O poglądach Carusa por. szerzej: B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niema-
terialistycznego.., s. 346–351 i in.; L. Miodoński, Nieświadome i koncepcja chorób psychicz-
nych Carla Gustava Carusa, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrodni-
czych w historii i historiografa nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 2003, 
s. 137–145.
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aktywności, lecz uznawał je za efekt udzielania ludzkim osobowym podmiotom 
przez ową Całość elementów wiedzy o świecie obiektywnych idei. Uczeni mogli, 
zdaniem Carusa, uzyskać dostęp do tych idei wyłącznie za pomocą dedukcji, to-
też wszystkie koncepcje medyczne oparte na podstawach empirycznych uznawał 
za pozbawione wartości. Dotyczyło to także nowych, wypracowanych na przeło-
mie XVIII i XIX stulecia metod analizy danych klinicznych, opartych na anatomii 
patologicznej i statystyce medycznej.

W  ujęciu drezdeńskiego klinicysty proces chorobowy był wpisany w  ideali-
styczną koncepcję fizjologii, w której ludzkie indywiduum może być ujmowane 
na podobieństwo monady z filozofii Leibniza – jako odbicie w miniaturze ogól-
nej idei świata (Lebendige Ganze). W ludzkim indywiduum znajdują w związku 
z tym odbicie wszystkie etapy procesu rozwojowego, które zachodziły wcześniej 
we wszechświecie (koncepcja analogii ontogenezy i filogenezy). Życie indywidu-
um powinno być traktowane jako manifestacja boskiej istoty w  przyrodzie156 . 
Z tego właśnie powodu ludzkie władze poznawcze wykazują zdolność odkrywania 
prawdy zawartej we wszechświecie z pominięciem drogi poznania zmysłowego, 
które nie może być, zdaniem Carusa, uważane za obiektywne. Epistemologia Ca-
rusa opiera się na zakorzenieniu świadomości w nieświadomości, która nad nią 
dominuje i w której przejawiają się ludzkie procesy poznawcze wiodące do prawdy 
naukowej. W tak zarysowanym systemie choroba była definiowana jako zaburze-
nie idealnej harmonii, umożliwiającej rozwój ludzkiej duszy skierowany ku do-
skonałości. W ludzkim indywiduum zawarte są bowiem duchowe potencje, które 
powinny się rozwinąć w sposób prawidłowy, w z góry określonym kierunku157 . 
Jeżeli tak się nie dzieje, zatem występuje jakieś schorzenie ciała lub patologia jego 
budowy, powinniśmy to interpretować jako zaburzenie harmonii idei konstytu-
ujących ludzkie ciało, a nie jako dysfunkcję samego ciała (jak to ujmują zwolen-
nicy modelu medycyny somatycznej). Ponieważ życie jako takie Carus definiował 
jako „obiektywizację boskiej idei”, także choroba była przez niego interpretowana 
w ten sam sposób. Pojawiała się wtedy (w pewnym momencie życia człowieka) 
i dlatego (występowała w jakimś celu), że „boska idea” realizowała się w ludzkim 
indywiduum w sposób fałszywy.

W systemie świata duchowego Carla Gustava Carusa w powyższych katego-
riach były definiowane podstawowe rodzaje objawów somatycznych, znane ów-
czesnej medycynie klinicznej. Drezdeński profesor dzielił je na gorączki, zapa-
lenia oraz zniekształcenia ciała. W  każdym z  tych rodzajów za przyczynę ich 
wystąpienia uznawał patologię duszy, jako podstawowej idei obiektywnej, której 
są podporządkowane elementy somatyczne. Sam proces chorobowy Carus wy-
obrażał sobie następująco: 1) Idea obiektywna ludzkiego indywiduum, tj. dusza, 
zostaje owładnięta przez ideę choroby; 2) Idea choroby podporządkowuje sobie 
ludzką duszę, paraliżując sprawowane przez nią procesy poznawcze oraz osłabia-

156 Por. C.G. Carus, Grundzüge allgemeiner Naturbetrachtung..., t. 2, s. 99.
157 Sformułowana przez Carusa koncepcja patologii odzwierciedlała teorię metamorfozy 

bytu, którego rozwój dokonywał się w sposób z góry ukierunkowany w momencie stworzenia 
świata. Każdy byt miał w nim przewidziane swoje miejsce.
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jąc kontrolę duszy nad procesami wegetatywnymi. 3) Jeżeli owładnięcie duszy 
przez ideę choroby okaże się trwałe i ostateczne, dochodzi do obłędu (w zakresie 
procesów psychicznych) albo do śmierci pacjenta (w  zakresie procesów fizycz-
nych). Zalecenia terapeutyczne zostały podporządkowane przedstawionemu po-
wyżej zespołowi przekonań dotyczących patologii. Terapia powinna zawsze skła-
dać się z dwóch poziomów, z których jeden (ważniejszy) odnosić się winien do 
duszy, natomiast drugi – do ciała. Terapia duszy powinna mieć charakter pedago-
giki moralnej, realizowanej poprzez oddziaływanie zarówno na świadomość, jak 
i podświadomość chorego. Terapia ciała może wykorzystywać znane europejskiej 
medycynie metody, jak stosowanie ziół, kąpiele, inhalacje itp. Oddziaływanie le-
karza kierowane wyłącznie w stronę ciała nie może, zdaniem Carusa, okazać się 
skuteczne, co prowadzi do nieuchronnego niepowodzenia terapii zalecanej przez 
lekarzy somatyków. Terapia uwzględniająca dominację czynnika duchowego nad 
cielesnym może okazać się skuteczna, ponieważ jest kierowana we właściwą stro-
nę. Jeżeli jednak nie odnosi pożądanego przez chorego rezultatu (to znaczy chory 
nie wraca do zdrowia), to oznacza, że należy się z tym pogodzić, ponieważ choro-
ba zawsze występuje w jakimś celu, który należy zrozumieć. Na pewnym etapie 
życia człowieka celem tym jest śmierć i przejście do innego wymiaru egzystencji, 
należy się więc uznać, że jest to choroba prowadząca do śmierci.

W koncepcji Carusa (wpływowej, lecz nie jedynej w tym okresie, w którym 
podobne systemy tworzyły dziesiątki niemieckich lekarzy klinicznych) nie ma 
żadnych przesłanek teoretycznych, które umożliwiałyby wpisanie hipotezy con-
tagium w  charakterystyczne dla niej ramy dyskursu. Hipoteza ta jest bowiem 
niezgodna z zasadniczą osią struktury pojęciowej koncepcji Carusa, podporząd-
kowującej ludzką somatykę duchowości. Każda przyczyna choroby musiała mieć 
w tym systemie również charakter duchowy i dopiero za pośrednictwem duszy 
oddziaływać na ciało i wywoływać w nim różnorodne efekty fizyczne. Material-
ne contagium nie mogło mieć żadnego dostępu do ludzkiej duszy, nawet gdyby 
istniało jako takie, czemu zresztą Carus przeczył, podobnie jak inni niemieccy 
lekarze idealiści, negujący istnienie materii, uznający jej istnienie za niedające 
się udowodnić (w ten sposób odpowiadali na program lekarzy somatyków, odrzu-
cających realne oddziaływanie duszy pojmowanej w kategoriach fizjologicznych, 
tj.  jako elementu kontrolującego ludzką cielesność). Koncepcja Carusa nie za-
wierała zarazem dostatecznych racji na rzecz akceptowania patologii humoralnej 
i związanego z nią zespołu przekonań dotyczących chorób epidemicznych. W kon-
cepcji tej wpływy czynników środowiska naturalnego, takich jak klimat, woda itp. 
nie znajdowały swojego miejsca w systemie wyjaśnień przyczynowych. Nie było 
więc przesłanek uzasadniających tworzenie systemów zabezpieczeń przeciwepi-
demicznych uwzględniających wpływy środowiska na ludzkie indywidua.

W  latach 1787–1830 przedstawiona powyżej interpretacja procesów soma-
tycznych była w pruskiej medycynie akademickiej drogą administracyjną narzu-
cana przez władze. Napotykała opory wielu niemieckich lekarzy, którzy od po-
czątku uznawali ją za irracjonalną i prowadzącą niemiecką medycynę kliniczną 
w kierunku kontrfaktycznym. W 1831 r. w państwie pruskim wystąpiła epidemia 
cholery, z  którą zmierzyli się lokalni lekarze urzędowi, akceptujący odmienne 
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standardy racjonalności. Jedni z nich (mimo urzędowych nacisków) praktykowali 
w europejskim standardzie somatycznym i zgodnie z jego założeniami teoretycz-
nymi organizowali w swoich miastach system zabezpieczeń przeciwepidemicz-
nych. Drudzy, na ogół młodsi, wykształceni w standardzie romantycznym i apro-
bujący jego zasady, nie wprowadzali podczas epidemii cholery żadnych środków 
prewencyjnych, stosowanych w  takich wypadkach od średniowiecza, ponieważ 
uznawali je za skierowane przeciwko czynnikom materialnym, które przedsta-
wiano im jako nieistniejące.

Odbicie powyższej sytuacji w świadomości ówczesnych lekarzy niemieckich 
przedstawił w  interesującej pracy niemiecki historyk medycyny Olaf Briese158, 
korzystając z metod zaproponowanych Susan Sontag159 i Ludwika Flecka160 . Na 
podstawie źródeł z 1831 r.161 oraz analiz ówczesnej sytuacji politycznej162 przed-
stawia sposób ujmowania epidemii cholery, będący odzwierciedleniem military-
zacji ówczesnego standardu pruskiej medycyny akademickiej. Autor analizuje 
metafory występujące w pracach lekarzy i stara się je zinterpretować. Rok 1831 
jest to połowa drugiej dekady po zakończeniu wojen napoleońskich, w  której 
państwo pruskie jest rządzone w sposób autorytarny, a rządowa polityka nauko-
wa realizowana na uniwersytetach jest dostosowana do oficjalnej ideologii tego 
państwa163. Teorie i doktryny medyczne przedstawiane studentom jako racjonal-
ne, znajdujące odbicie w wydawanych po 1817 r. podręcznikach164, są oparte na 

158 Por. O. Briese, op. cit., s. 9–32.
159 Por. S. Sontag, Krankheit als Metapher, Frankfurt am Main 1977, 2 wyd. 1918. Wydanie 

polskie: Choroba jako metafora.
160 Powołuję się na nowe wydanie niemieckie książki Flecka z 1935 r. – Entstehung und 

Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache, Frankfurt am Main 1980.
161 Por. B. Dietke, Die Asiatische Hydra. Die Cholera von 1830/31 in Berlin und den preußi-

schen Provinzen Posen, Preußen und Schlesien, Berlin 1995 (cyt. za: O. Briese, op. cit., s. 27).
162 Por. A.  Lüdtke, Militärstaat und „Festungspraxis”. Staatliche Verwaltung, Beamten-

schaft und Heer in Preußen, 1815–1850, [w:] V. R. Berghahn (red.), Militarismus, Köln 1975, 
s. 164–185.

163 Szerzej piszę na ten temat w  książce pt. Niemiecka medycyna romantyczna..., 
s. 221–224 i in. Przedstawiam także obszerne piśmiennictwo niemieckie.

164 Wiele wydanych w latach 1790–1815 podręczników medycyny do 1818 r. wycofano z bi-
bliotek, jeżeli zawarty w nich standard nawiązywał do głównego nurtu modernizacyjnego euro-
pejskiej medycyny klinicznej – w tym głównie do wzorów francuskich. Przyczyną zewnątrznau-
kową tej sytuacji była reakcja na rewolucję francuską. Por. K. Epstein, Die Ursprünge des Kon-
servatismus in Deutschland. Der Ausgangspunkt: Die Herausforderung durch die Französische 
Revolution 1770–1806, Berlin 1973; R. Rürup, Deutschland im 19. Jahrhundert 1815–1871, 
Göttingen 1984, s. 274 i  in.; F. C. Beiser, Enlightenment, Revolution and Romanticism: the 
Genesis of modern German political Thought 1790–1800, Cambridge (Mass.) 1992; R. Dufrais-
se (red.), Revolution und Gegenrewolution 1789–1830: zur geistigen Auseinandersetzung in 
Frankreich und Deutschland, München 1991, s. 284 i in.; E. Weiss, Deutschland und Frank-
reich um 1800. Aufklärung – Revolution – Reform, München 1990. Problem różnicowania się 
standardu nauk przyrodniczych w Niemczech i we Francji w 1. poł. XIX w. i utrzymywania się 
różnic między nimi także w 2. poł. tego stulecia (mimo uzgodnienia pewnej części wspólnego 
obszaru badań i ujednolicenia kryteriów naukowej racjonalności) większość współczesnych au-
torów niemieckich wiąże z wpływem czynników zewnątrznaukowych, głównie politycznych. 
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podstawach metafizycznych religii chrześcijańskiej konfesji luterańskiej oraz na 
rodzimej filozofii idealistycznej. Do głównych ideologów nowego systemu nauko-
wej medycyny należą profesorowie Karl Friedrich Burdach165 i Johann Christian 
August Heinroth166, których poglądy są zbliżone do przedstawianych przeze mnie 
powyżej poglądów prof. Carusa .

Olaf Briese, na podstawie analizy źródeł odnoszących się do metafor języko-
wych w nich obecnych dotyczących cholery stwierdza, że obraz tej choroby przed-
stawiany jest przez lekarzy za pomocą metafor antropomorficznych i socjomor-
ficznych, a nie utrzymanych w ramach dyskursu klinicznego. Cholera „atakuje”, 
„nadchodzi ze wschodu” jak najeźdźca, przeprowadza „atak”, jest „orientalnym” 
albo „azjatyckim wrogiem”, „stojącym jak Hannibal przed bramą miasta”, groź-
nym, bo nie wiadomo, jak się przed nim bronić. Antropomorfizacja językowego 
obrazu choroby ukazuje bezradność teoretyczną lekarzy romantycznych, którzy 
nie dysponują profesjonalnym słownictwem umożliwiającym jej przedstawienie 
w kategoriach klinicznych. Możliwe było posługiwanie się przez nich językiem 
pojęć wyprowadzanych z medycyny somatycznej, związanych z patologią humo-
ralną i neohipokratyzmem, jednakże profesorowie Burdach i Heinroth przeciwko 
temu protestują, ponieważ tego rodzaju interpretacja stoi w  jawnej sprzeczno-
ści z koncepcją medycyny, którą sami uznają za racjonalną. Dostępne potocznie 
obserwacje, zgodnie z którymi zastosowanie przez lekarzy urzędowych w mia-
stach objętych epidemią cholery zarządzeń sanitarno-higienicznych utrzymanych 
w  standardzie somatycznym (uwzględniającym nie tylko teorię neohipokraty-
zmu, lecz także hipotezę contagium) prowadziło do znacznie mniejszych strat 
wśród ludności niż ich nie wprowadzenie, niemieccy lekarze romantyczni woleli 
uznawać za zjawisko niewytłumaczone, aniżeli zgodzić się z powagą argumentów 
empirycznych167. Stanowisko Burdacha i Heinrotha poparł król pruski Fryderyk 
Wilhelm III, wydając dekret w sprawie zwalczania cholery. Wywołał on dezorgani-
zację w pruskim systemie medycyny publicznej, ponieważ wielu miejskich leka-
rzy urzędowych mu się nie podporządkowało168. Doświadczenia zebrane zarówno 
przez lekarzy, jak i niemieckie społeczeństwo w okresie epidemii cholery 1831 r. 
przyczyniły się do kompromitacji romantycznego standardu niemieckiej medycy-
ny narzucanego uniwersytetom przez władze. Lekarze dawali temu otwarty wyraz 
na zjazdach towarzystw lekarskich, nie tylko krytykując, lecz także wyśmiewa-

Podkreślają oni zasadnicze podobieństwo łączące światopogląd francuskiej i niemieckiej bur-
żuazji, a zarazem ultrakonserwatywny światopogląd pruskiej arystokracji i szlachty, określają-
cy zarówno zasadniczy charakter pruskiego, a później niemieckiego państwa, jak model nauki 
uznawany w nim za akceptowalny. Por. Th. Nipperdy, Deutsche Geschichte 1800–1866. Bur-
gerwelt und starker Staat, München 1983.

165 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna.., s. 307–311.
166 Ibidem, s. 321–328.
167 Por. O. Briese, op. cit., s. 11–12.
168 Por. W. Korpalska, Epidemia cholery w Bydgoszczy,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka 

(red.), Życie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności. Studia z Dzie-
jów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003, s. 339–347.
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jąc krzewione przez władze koncepcje169. Nie wpłynęło to jednakże na poglądy 
zwolenników standardu niemieckiej medycyny romantycznej, nadal wspieranych 
przez władze i utrzymywanych przez nie na posadach uniwersyteckich, ponieważ 
nie uznawali oni za racjonalne wniosków wyprowadzanych na podstawie prze-
słanek empirycznych. Dopiero następna epidemia cholery, w 1848 r., zmieniła 
nastawienie władz (na tronie w Berlinie zasiadał już inny przedstawiciel dynastii 
Hohenzollernów) i standard medycyny romantycznej został drogą administracyj-
ną wyeliminowany z uniwersytetów.

Wiodącą postacią pruskich reform medycznych z lat 1848–1849 był prof. Ru-
dolf Virchow, twórca koncepcji patologii komórkowej, która miała przezwyciężyć 
anachroniczny już standard patologii humoralnej, niedający się dłużej podtrzy-
mywać w świetle nowych odkryć w dziedzinie nauk przyrodniczych, natomiast 
z  drugiej –  stanowić przeciwwagę dla materializującego standardu medycyny 
somatycznej170. Poglądy Virchowa, w wielu aspektach będące kontynuacją stan-
dardu niemieckiej medycyny romantycznej (na co wskazał już w 1945 r. Walter 
Pagel171), a także autorytet, jakim się cieszył zarówno w niemieckim środowisku 
akademickim, jak i u władz państwowych (był m.in. przyjacielem późniejszego 
kanclerza Ottona von Bismarcka172) zadecydowały o  tym, że recepcja hipotezy 
contagium przez następne 20  lat pozostała w pruskiej nauce akademickiej za-
blokowana. Hipotezę tę podjął dopiero Robert Koch, lekarz prowincjonalny prak-
tykujący z dala od Berlina, i to dopiero wtedy, gdy doszły do niego wiadomości 
o pomyślnych rezultatach uzyskanych we Francji przez Ludwika Pasteura w jej 
weryfikacji. Zarówno opinie Virchowa na temat hipotezy contagium, jak i takie 
same przekonania twórców niemieckiego ruchu higienicznego, do którego kory-
feuszy należał prof. Max von Petenkoffer, sprawiły, że pruski etatystyczny model 
zabezpieczeń przeciwepidemicznych został zbudowany bez uwzględnienia tego 
czynnika. Został on stworzony na podstawie teorii przypisującej przyczyny i spo-
sób rozprzestrzeniania się epidemii czynnikom związanym z zanieczyszczeniem 
środowiska, co znalazło odbicie w jego strukturze.

Przypisywanie przyczyn chorób epidemicznych różnego rodzaju czynnikom 
znajdującym się w powietrzu oraz w wodzie nadało pruskiemu systemowi za-
bezpieczeń przeciwepidemicznych charakter ogólnohigieniczny. Podstawowym 
staraniem jego twórców stało się ogólne podniesienie czystości przestrzeni pu-
blicznej i  przeniesienie tego standardu, ściśle nadzorowanego przez władze (za 
jego nieprzestrzeganie groziły surowe kary), do przestrzeni domowej. Jego ele-
mentem konstytutywnym było także podniesienie indywidualnej zdrowotności 

169 Tak stało się np. na zjeździe niemieckich lekarzy i przyrodników w 1832 r., na którym 
wyśmiane zostały poglądy medyczne głoszone przez Friedricha von Hardenberga (Novalisa).

170 Por. E. H. Ackerknecht, Rudolf Virchow. Arzt, Politiker, Anthropologe, Stuttgart 1957, 
H. Schipperges, Rudolf Virchow, Reinbeck bei Hamburg 1994; K. Penne, Die Wissenschaftsthe-
orie von Rudolf Virchow, Dusseldorf 1967; W. Jacob, Der Naturbegriff von Rudolf Virchow und 
seine Folgen, „Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1967, t. 51, s. 145–165.

171 Por. W. Pagel, The Speculative Basis of Modern Pathology. Jahn, Virchow and the Philoso-
phy of Pathology, „Bulletin of the History of Medicine” 1945, t. 18, s. 1–42.

172 Por. O. Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, Princeton 1990.
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obywateli za pomocą ćwiczeń fizycznych, przestrzegania reguł racjonalnej diety, 
a także upowszechniania korzystania z usług medycyny uzdrowiskowej. Zalece-
nia przeciwepidemiczne wpłynęły także na sposób zabudowy luksusowych dziel-
nic w państwie pruskim, a później zjednoczonym państwie niemieckim, w któ-
rych standardem stały się w XIX w. wille w stylu włoskim, z obszernymi oknami 
zapewniającymi dostęp światła, umieszczone w otaczających ogrodach. Dzielnice 
willowe planowano w  ten sposób, aby, podobnie jak w  średniowiecznych mia-
stach, zapewnić możliwość dobrego przewietrzania. W 2. połowie XIX w. ten typ 
zabudowy został udostępniony także przedstawicielom warstw średnich oraz 
bogatszym robotnikom (koncepcja miasta ogrodu), ponieważ został uznany za 
prozdrowotny. W dzielnicach przeznaczonych dla mieszkańców wywodzących się 
z klasy średniej położone w ogrodach wille zostały zastąpione zabudową szere-
gową, 1–2-piętrową, położoną wśród parków publicznych i prywatnych ogrodów. 
Mieszkańców miast o wystarczających zasobach materialnych zachęca się także 
do spędzania dużej ilości czasu na łonie natury. Obok tradycyjnych miejscowości 
uzdrowiskowych, w których terapia odbywała się z wykorzystaniem wód mine-
ralnych i borowin, powstają w XIX w. tzw. kurorty powietrzne (Luftkurorte), do 
których kierowano osoby chore na gruźlicę lub zagrożone tą chorobą w celach 
prewencyjnych (stąd wywodzi się nazwa prewentorium). Do założeń państwowe-
go programu profilaktyki epidemii należało także stworzenie systemu medycyny 
szkolnej, kładącej nacisk na sprawowanie ogólnego nadzoru nad fizycznym roz-
wojem dzieci i młodzieży. Obok dbałości o zapobieganie wadom postawy i wadom 
wzroku, za pomocą odpowiedniego oświetlenia izb lekcyjnych i ich wyposażenia 
w  meble dostosowane do wieku i  do wzrostu uczniów, kładziono duży nacisk 
na ich sprawność fizyczną, higienę osobistą i  ogólny stan zdrowia. Zakładano 
bowiem, że zdrowi, dobrze odżywieni i  sprawni fizycznie uczniowie okażą się 
odporni na choroby epidemiczne, podobnie jak zadbani pod względem fizycznym 
i podporządkowujący swój styl życia reżimowi higienicznemu obywatele w wie-
ku produkcyjnym. W ramach profilaktyki epidemii upowszechniano kanalizację 
w miastach, która pod koniec XIX w. była w większości z nich już normą. Podjęto 
także szeroki program zapewnienia całej ludności dostępu do zdrowej wody pit-
nej. W opracowanie i efektywne wdrożenie w życie programu higienicznego zaan-
gażowało się w Prusach i innych krajach niemieckich w latach 1850–1880 wielu 
lekarzy. Realizowali tę działalność zarówno w formie bezpośredniej, w praktyce 
lekarskiej i  administracyjnej, jak również w  formie publikacji. Niemiecki ruch 
higieniczny, sprzed 1880 r., mimo że przyczynił się do poprawy stanu sanitarnego 
zarówno w miastach, jak i na wsi, nie doprowadził do opanowania zagrożenia epi-
demicznego, które nadal się utrzymywało na niezmienionym poziomie, a nawet 
wzrastało, ze względu na bardzo duży przyrost ludności Niemiec, z której część 
żyjąca w dużych miastach, powiększała istniejące tam „bieguny nędzy”.

Brak akceptacji autorytetów niemieckiej medycyny dla hipotezy contagium 
oraz tworzenie systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych bez jej uwzględnie-
nia nie oznacza, iż hipoteza ta nie była w ogóle rozważana w tamtejszym śro-
dowisku akademickim. Do przedstawicieli niemieckiej patologii, który rozważał 
możliwość tego, iż choroby epidemiczne mogą być wywoływane przez czynniki 
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biologiczne o materialnym charakterze należał np. prof. Jakob Henle. Jego poglą-
dy były jednak marginalizowane przez opinie autorytetów ówczesnej patologii, 
takich jak Burdach, Carus oraz Heinroth, opowiadających się zdecydowanie prze-
ciwko tym stwierdzeniom. Uczniem Henlego był prowincjonalny lekarz Robert 
Koch, nawiązujący w  swoich badaniach nad przyczynami epidemii do ustaleń 
uczonych francuskich173, a nie autorytetów niemieckiego środowiska naukowego. 
Dokonane przez niego odkrycia (m.in. prątek gruźlicy, przecinkowiec cholery) 
z tego powodu długo musiały walczyć o ich zaakceptowanie przez niemieckich 
akademików. Koch uzyskał aprobatę dla swych poglądów dopiero po zjednocze-
niu Niemiec, jednakże nie ze strony niemieckiego środowiska akademickiego, 
lecz niemieckiej administracji państwowej. Była ona żywotnie zainteresowana 
stworzeniem programu ochrony przeciwepidemicznej opartego na realistycznych 
podstawach dotyczących ich etiologii i była gotowa uwzględnić w tym zakresie 
wszelkie nowe odkrycia, nawet wbrew poglądom cieszących się autorytetem aka-
demików, takich jak Virchow i Petenkoffer, angażujących się w niemiecki program 
higieniczny tworzony w dotychczasowym standardzie. Rząd niemiecki poszuki-
wał rodzimych uczonych, zdolnych przedstawić w kwestii chorób epidemicznych 
nowe propozycje, śledząc zarazem standard nauki światowej, głównie francuskiej, 
w  której został stworzony standard bakteriologii, który szybko wykazał swoją 
efektywność i spotkał się z poparciem rządu Francji. Taka była geneza otrzymania 
w 1874 r. przez Roberta Kocha posady w Cesarskim Urzędzie Zdrowia w Berlinie, 
utworzonym w celu nadzorowania realizacji państwowego programu powszech-
nych szczepień przeciw ospie. W tym właśnie urzędzie Koch aż do 1882 r. prowa-
dził eksperymenty w standardzie bakteriologii, mimo że autorytety niemieckiej 
medycyny klinicznej uznawały ten standard za irracjonalny. Władze państwo-
we stały się w ten sposób uczestnikiem medycznego dyskursu, włączając się do 
naukowych debat prowadzonych między akademikami a lekarzami praktykami. 
W 1882 r. Koch zaprezentował wyniki swoich badań na posiedzeniu Berlińskiego 
Towarzystwa Fizjologicznego, demonstrując przygotowane przez siebie preparaty 
zawierające żywe kultury bakterii. W 1890 r. wystąpił z referatem na Międzynaro-
dowym Kongresie Lekarzy w Berlinie, przedstawiając tuberkulinę jako skuteczną 
szczepionkę przeciw gruźlicy (która nie potwierdziła jednak już wkrótce pokłada-
nych w niej wówczas przez jej twórcę nadziei).

Odkrycia Kocha przyczyniły się do upowszechnienia standardu bakteriologii 
w medycynie niemieckiej. Stały się inspiracją dla burzliwego rozwoju bakteriolo-
gii w tym kraju, w którym uczestniczyli przedstawiciele niemieckich środowisk 
uniwersyteckich, pracownicy prywatnych laboratoriów zakładanych i finansowa-
nych przez przemysł chemiczny i farmaceutyczny, a także władze państwowe, za 
pomocą określonych rozwiązań instytucjonalnych, takich jak tworzenie katedr 
mikrobiologii, dermatologii i wenerologii, pulmonologii, parazytologii i medycy-
ny tropikalnej na wydziałach lekarskich niemieckich uniwersytetów. Na dzia-
łalność tych katedr przeznaczano w  latach 1880–1914 bardzo znaczne środki, 

173 Por. E. Baumler, Wielkie leki. Twórcy, odkrycia, nadzieje, tłum. M. Skalska, Warszawa 
1995, s. 32–55.
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nie tylko w celu walki z epidemiami na terenie samych Niemiec, lecz także (od 
początku XX w.) w celu przygotowania niemieckiej medycyny wojskowej do przy-
szłej wojny, prowadzonej nie tylko w Europie, lecz także w Afryce, w której zamie-
rzano stworzyć system niemieckich kolonii. Czynniki wewnątrznaukowe (pra-
widłowe rozpoznanie patogenów istotnych w etiologii wielu ówcześnie znanych 
chorób epidemicznych) zbiegały się tutaj z zewnątrznaukowymi, wyznaczanymi 
przez kierunki rządowej polityki wewnętrznej (dążenie do zapewnienia kontroli 
przeciw epidemicznej, walka z chorobami społecznymi o charakterze epidemicz-
nym, wzrost efektywności gospodarki, poprawa jakości rekruta itp.) i zagranicz-
nej (perspektywa zaangażowania kraju w wojnę).

W  1880  r., podobnie jak wcześniej w  Austrii, niemiecki system zabezpie-
czeń przeciwepidemicznych wkroczył w fazę „walki z epidemiami”, możliwą do 
sformułowania dzięki przyjęciu w niemieckiej medycynie klinicznej standardu 
bakteriologii. Faza ta trwała do ok. 1950 r. Wyróżnić w niej możemy dwa pode-
tapy: pierwszy, charakterystyczny dla lat 1880–1918, w  którym zmierzano do 
prawidłowego rozpoznania kolejnych patogenów wywołujących ówcześnie znane 
choroby epidemiczne, oraz drugi, występujący w  latach 1918–1950, w którym 
(po niepowodzeniach działań w tym kierunku podejmowanych do 1918 r.) kon-
centrowano się na poszukiwaniu skutecznych metod terapii tych chorób. Etap 
„walki z epidemiami” kończy się w Niemczech (podobnie jak w Austrii) w poło-
wie XX w., kiedy do terapii chorób epidemicznych zostają z powodzeniem wpro-
wadzone antybiotyki.

W obu państwach niemieckich od czasów Oświecenia do wybuchu I wojny świa-
towej zagrożenie epidemiami stało się znaczącym problemem politycznym174 . Na 
przykładzie Prus możemy wyróżnić kolejne fazy dyskursu medycznego i społeczne-
go dotyczącego tej kwestii. Możliwości prowadzenia badań nad przyczynami epide-
mii są bowiem w Prusach znacznie ograniczone przez czynniki zewnątrznaukowe, 
określające ogólną linię polityki tego państwa, opartą do 1849 r. na przesłankach 
skrajnie konserwatywnych175. Prowadziło to do podporządkowania skuteczności 
pruskiego systemu medycyny publicznej i oficjalnego standardu pruskiej medycy-
ny uniwersyteckiej przesłankom ideologicznym, których zachowanie władze ceniły 
wyżej. W związku z tym w Prusach nie dopuszczano w sposób administracyjny do 
prowadzenia badań w standardzie interpretacyjnym akceptowanym jako racjonalny 
we Francji, który tworzył korzystne przesłanki dla późniejszego stworzenia koncep-
cji bakteriologii. Wspierano za to poglądy przeciwne wobec standardu francuskiej 
medycyny akademickiej, co spowodowało, że lekarze niemieccy (jak np. Jakob Hen-
le), którzy wyrażali zainteresowanie hipotezą contagium nie byli w tej działalności 
wspierani, a nawet usiłowano ją ograniczyć.

W ujęciu znawczyni tej problematyki, Ute Frevert, pierwszym etapem two-
rzenia pruskiego etatystycznego systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych 

174 Por. U. Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770–1880. Soziale Untersichten in 
Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung. Kritische Studien 
zur Geschichtswissenschaft, t. 69, Göttingen 1984.

175 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna.., s. 114–115.
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jest okres od 1770 do 1830 r., który autorka określa jako „końcową fazę prusko-
niemieckiego absolutyzmu”176. Za najważniejszą cechę w  charakterystyce tego 
okresu autorka ta uznaje wkroczenie państwa pruskiego w dziedzinę aktywnego 
kształtowania polityki zdrowotnej i populacyjnej. Za przyczyny rozpoczęcia tego 
procesu uznaje dążenie władzy do racjonalizacji stosunków wewnętrznych w pań-
stwie oraz zwiększenie jego ogólnej efektywności. Podstawowym problemem jest 
zwiększenie populacji (Prusy rozpoczynają wówczas pierwszą fazę rewolucji de-
mograficznej, w wyniku której liczba ludzi kraju zwiększy się niemal o 100%), 
który władze pragną w jakiś sposób skanalizować – nie dopuszczając do niekon-
trolowanego rozrostu „bieguna biedy”.

Wprowadzeniu na początku XIX w. ustawodawstwa proklamującego wolność 
gospodarczą, a  także powszechnego systemu szkolnictwa elementarnego w  celu 
zwalczenia analfabetyzmu, towarzyszy intensywna propaganda zdrowotna. Zostaje 
sformułowana koncepcja polityki zdrowotnej (Gesundheitspolitik), oparta – podob-
nie jak w Austrii – na nowej koncepcji uniwersytetu, który ma stać się instytucją 
kształcącą lekarzy w skali masowej (w porównaniu do wcześniejszych stuleci). Two-
rzone są nowe uczelnie, w tym stołeczny Uniwersytet w Berlinie, inne zostają zre-
formowane, a wszystko to odbywa się w odpowiedzi na potrzeby społeczne, których 
charakter władze uznają za uzasadniony. Nowa świadomość niemieckiego miesz-
czaństwa (bürgerliche Öffentlichkeit)177 jest kształtowana przez programy naucza-
nia i oficjalną propagandę w duchu legalizmu państwowego, a jej wyrazem w życiu 
codziennym ma być zwrot ku rodzinie. Etatystyczny system medycyny publicznej, 
mimo iż przeznaczono na jego rozwój znaczne środki, co pozwoliło nim objąć do 
1830 r. większość pruskiego społeczeństwa, okazał się jednak dysfunkcjonalny178 .

W wyróżnionym przez autorkę okresie 1770–1830 dokonuje się „medykali-
zacja biedy”179, tj. uznanie szybko zwiększającego się liczebnie „bieguna nędzy”, 
zarówno w mieście, jak i na wsi, za zagrażający podstawom zdrowia publicznego 
i bezpieczeństwa kraju. W tym właśnie środowisku epidemie wybuchają ze szcze-

176 Por. U. Frevert, op. cit, s. 21–83.
177 Sens tego pojęcia jest trudny do oddania w języku polskim. W swobodnym tłumaczeniu 

może oznaczać otwartość na zmiany, ale i dążenie do racjonalizacji życia, które znajdzie odbicie 
w sformułowanym pod koniec XIX w. programie Lebensreform.

178 Podejmuję ten problem w książce pt. Niemiecka medycyna romantyczna.., analizując 
wewnątrznaukowe uwarunkowania dysfunkcjonalności modelu pruskiej medycyny akademic-
kiej 1. poł. XIX stulecia. Przedstawiam tam obszerne piśmiennictwo, głównie niemieckie, które 
podejmuje ten problem, ukazując go w  różnych ujęciach. Rekapitulując dokonane wcześniej 
analizy (por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego.., 1999 i Nie-
miecka medycyna romantyczna, 2007), stwierdzam, że do klęski wypracowanego wówczas sys-
temu przyczyniło się jego oparcie na rodzimej niemieckiej filozofii idealistycznej, głównie Schel-
linga oraz Hegla, która rozwijana przez niemieckich lekarzy doprowadziła ich do wniosków 
całkowicie sprzecznych z  tymi, które na podstawie ówczesnego stanu wiedzy medycznej wy-
prowadzali lekarze zatrudnieni w placówkach akademickich innych krajów Europy. W Prusach 
został więc zorganizowany sprawny system medycyny publicznej, który „nie działał”, ponieważ 
podstawą jego działalności stał się standard teoretyczny (uznawany w Europie zachodniej za 
irracjonalny), do którego nie można było wprowadzić hipotezy contagium.

179 U. Frevert, op. cit., s. 84–147.
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gólnym nasileniem, zarówno w okresie wojen napoleońskich, jak w następnych 
dwóch dziesięcioleciach. Datą o kluczowym znaczeniu jest jednak 1830 r. – rok 
wybuchu rewolucji, która rozlała się po całej Europie Zachodniej, wyrażając nie-
zaspokojone postulaty warstw ubogich z  trudem walczących o przeżycie i brak 
reakcji władz, nieskorych ze względów ideologicznych do ich zaspokojenia. Wy-
buch rewolucji skompromitował wcześniejsze założenia etatystycznej polityki 
zdrowotnej państwa jako utopijne. Do kompromitacji tej polityki przyczyniła się 
następnie bezradność władz pruskich wobec epidemii cholery (1831 r.)180 .

Kryzys naukowy i społeczny, będący skutkiem tej epidemii181 oraz nasilające 
się obserwacje dysfunkcjonalności systemu medycyny publicznej w Prusach, sta-
ły się podstawą do wyróżnienia przez Ute Frevert okresu przejściowego w myśli 
medycznej tego kraju, który lokuje w  latach 1831–1840182. W okresie tym nie 
dało się już uniknąć konstatacji, iż stworzony wcześniej system publicznej opieki 
medycznej (mimo iż kosztochłonny) nie zdał egzaminu i dla zachowania bezpie-
czeństwa epidemiologicznego państwa trzeba go będzie zmodyfikować. Modyfika-
cje tego systemu, realizowane w latach 1840–1880183, uwzględniały bardzo duży 
przyrost demograficzny i niemożliwość zaspokojenia przez państwo nawet ele-
mentarnych potrzeb zdrowotnych ludności bez jej własnego udziału w finanso-
waniu tych świadczeń. Nowy system opieki medycznej w Prusach postanowiono 
w znacznie większym niż dotąd stopniu oprzeć na zasadzie indywidualnej profi-
laktyki, wdrażanej na skalę masową w społeczeństwie w następstwie odpowied-
niej edukacji184 oraz na idei samopomocy (Selbsthilfe), przeciwstawionej „ducho-
wi jałmużny” (Hospitalgeist)185. Ubodzy adresaci pomocy publicznej nie mieli jej 
odtąd otrzymywać za darmo i bezwarunkowo, co uznano za demoralizujące186 .

180 Por. E. Kościk, Cholera we Wrocławiu  [w:] B. Płonka-Syroka, A.  Syroka (red.), Życie 
codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności.., s. 348–352.

181 Por. U.  Frevert, op. cit., s.  125–135 (rozdział: Die pauperisierten Unterschichten als 
Krankheitsträger: Das Beispiel der Cholera 1831/32).

182 Większość autorów niemieckich, których prace cytuję w przywoływanych już książkach 
Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego..., i Niemiecka medycyna romantyczna..., wy-
dłuża ten okres do 1848 r., uznając go – podobnie jak 1830 – za zewnątrznaukową cezurę wyzna-
czającą granice dyskursu w niemieckiej medycynie akademickiej. Podzielam ten pogląd, ponieważ 
mimo iż w latach 1830–1840 rosnąca grupa lekarzy nie akceptowała standardu teoretycznego, 
zgodnie z  którym kształcono kolejne roczniki studentów medycyny na uniwersytetach, mogli 
wyrazić swoje poglądy w całkowicie otwartej formie dopiero po 1848 r., a co najważniejsze – mogli 
je wprowadzić w życie. Por. G. Baader, Die Revolution 1848, die Medizinalreformbewegung und 
die Berliner Charité, [w:] P. Schneck, H.-U. Lammel (red.), Die Medizin an der Berliner Univer-
sität und am der Charité zwischen 1810–1850. Abhandlungen zur Geschichte der Medizin und 
der Naturwissenschaften, z. 67, Berlin 1995, s. 269–284; J. Bleker, Über den Zusammenhang 
zwischen politischen und wissenschaftlichen Tendenzen in deutschen Medizin um 1848, „Mün-
sterische Beiträge zur Geschichte der Medizin” 1978, t. 13, s. 60–75.

183 Por. U. Frevert . op. cit., s. 149–240.
184 Każdy miał stać się odpowiedzialny za swoje własne zdrowie, modyfikując zgodnie z za-

leceniami lekarzy swój styl życia.
185 U. Frevert, op. cit., s. 151–161.
186 Nie bez wpływu na ukształtowanie się takiej postawy pozostawał z pewnością liczbowy 
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„Wkładem” ubogich do publicznego systemu zabezpieczeń epidemicznych 
w Prusach miało być rygorystyczne przestrzeganie przez nich zasad higieny in-
dywidualnej oraz komunalnej, opracowanych w  tym czasie przez niemieckich 
higienistów. Ubodzy mieli także –  po raz pierwszy w  historii Europy –  zacząć 
uczestniczyć w finansowaniu publicznego systemu świadczeń medycznych, z któ-
rego usług mogli korzystać. Był to precedens włączający ubogich do grupy płat-
ników na rzecz publicznego systemu służby zdrowia (nawet gdy wpłacane przez 
nich do publicznej kasy środki były minimalne). Państwo zamierzało „wyrwać” 
ubogich z obszaru dyskursu, którego granice wyznaczała postawa beneficjentów 
jałmużny. Wpłacając drobne składki do publicznej kasy, co przewidywało usta-
wodawstwo z lat 1845–1854, oraz zrzeszając się w spółdzielnie, ubodzy mieli na-
uczyć się reguł społecznej dystrybucji ryzyka. Mieli nauczyć się polegać na sobie 
i na swojej zapobiegliwości, a także wyuczyć się elementarnej solidarności wobec 
osób chorych, starych, po urazach i wypadkach, której w warstwach plebejskich 
brakowało, zarówno w postaci teoretycznej (tj. aprobaty dla postawy dzielenia się 
i pomocy udzielanej z pobudek altruistycznych, a nie „na wymianę” – coś za coś), 
jak i praktycznej (tj. realnego świadczenia tej pomocy). Włączenie przedstawicieli 
warstw ubogich do systemu umożliwiającego rozszerzenie społecznej dystrybucji 
ryzyka doprowadziło ostatecznie do uzyskania w 2. połowie XIX w. przez zjedno-
czone państwo niemieckie znacznych środków, pochodzących z drobnych składek 
pracowników (drugą część składki opłacali pracodawcy). Świadczenia zdrowotne 
pracownicy otrzymywali bowiem tylko w przypadku choroby i niepełnosprawno-
ści, czego większość z ich osobiście nie doświadczało.

Lata 1840–1880 przynoszą w  Prusach, podobnie jak w  całej Europie bory-
kającej się z bardzo dużym przyrostem ludności i związanym z tym zjawiskiem 
nasileniem problemów społecznych, ekonomicznych i sanitarno-higienicznych 
pogorszenie sytuacji epidemiologicznej. Problemy te nie zostały bowiem w pań-
stwie pruskim rozwiązane, ze względu na konserwatywny charakter obowiązują-
cych w nim rozwiązań ustrojowych. Dopiero po zjednoczeniu Niemiec pod swo-
im przywództwem Prusy inicjują w następnych latach szereg odgórnych reform 
społecznych, co jest możliwe dzięki znacznej nadwyżce środków budżetowych po-
chodzących zarówno z podatków, jak i z uzyskanej od Francji kontrybucji po prze-
granej przez nią wojnie. Reformy te zostają wprowadzone, ponieważ istniejący do 
1848 r. w Prusach system wiedzy medycznej zostaje uznany przez władze za uto-
pijny, a podjęte w latach 1849–1880 próby jego modyfikacji za niewystarczająco 
efektywne praktycznie. Według niektórych autorów stałe zagrożenie epidemiami 
i niektontrolowany wzrost liczby ludności, rodzący problemy społeczne, możemy 

wzrost zjawiska pauperyzmu w Prusach. Nawet tak bogate państwo nie było w stanie udźwignąć 
kosztochłonnego systemu publicznej opieki medycznej o charakterze etatystycznym i uczynić 
jej praktycznie (a nie teoretycznie) dostępną dla wszystkich potrzebujących, w tym zagrożonych 
epidemiami. Dopóki w kraju o burzliwie rosnącej populacji system publicznej opieki medycznej 
był „nieszczelny”, dopóty ochrona przed epidemiami była fikcją, niezależnie od tego, iż nie 
była ona możliwa także ze względów wewnątrznaukowych (nie znano czynnika biologicznego 
wywołującego epidemie).
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uznać za ważny czynnik w genezie tzw. „świadomości eugenicznej” rodzącej się 
ówcześnie w Prusach, tj. dążenia do ograniczenia potencjalnego zagrożenia epide-
miami przez eliminację nosicieli tych chorób187. Inni, jak Ute Frevert, wskazują, 
że niemiecki system „walki z epidemiami” funkcjonujący w latach 1880–1914 
już w okresie prawidłowego rozpoznania przyczyn chorób epidemicznych pojmo-
wanych już w kategoriach „chorób zakaźnych”, nie byłby możliwy do stworze-
nia w  tak dobrze zaplanowanej formie, gdyby nie poprzedzały go wcześniejsze 
działania instytucjonalne, związane z  wprowadzeniem powszechnego systemu 
ubezpieczeń społecznych188. System ten stał się później wzorcem dla rozwiązań 
wprowadzanych już w XX w. w innych krajach europejskich.

Podsumowanie

Na zakończenie chciałabym powrócić do głównego problemu, który rozpatrywa-
łam – to jest przedstawienia wzajemnych relacji czynników wewnątrznaukowych 
i zewnątrznaukowych w kształtowaniu się europejskiego systemu zabezpieczeń 
przeciwepidemicznych, od czasów Cesarstwa Rzymskiego do końca I  wojny 
światowej. W czterech dekadach poprzedzających jej wybuch europejska medy-
cyna kliniczna osiągnęła możliwość wypracowania nowej sytuacji problemowej, 
umożliwiającej opracowanie nowego programu badawczego dotyczącego chorób 
epidemicznych. Zachowała w nim swoją trwałość jedna ze starożytnych hipo-
tez, sformułowana niegdyś przez Lukrecjusza, podjęta ponownie przez Fracastora 
i ostatecznie udowodniona przez Pasteura. Przedstawienie tego dowodu, a następ-
nie sformułowanie efektywnych programów badawczych umożliwiających opra-
cowanie programów praktycznej „walki z epidemiami” okazało się jednak możli-
we dopiero po odrzuceniu w europejskiej medycynie klinicznej kilku innych, od 
dawna w niej zakorzenionych hipotez, które poddane weryfikacji empirycznej nie 
utrzymały swojego statusu jako hipotezy racjonalne i oparte na faktach.

Chciałabym obecnie przedstawić kolejne etapy tego procesu, a następnie – na 
zakończenie niniejszego opracowania – ukazać strukturę europejskich etatystycz-
nych programów zabezpieczeń przeciwepidemicznych opartych na standardzie 
bakteriologii.

Jak już wyżej wspomniałam, ok. 1750 r. europejska medycyna uniwersytecka 
wkroczyła w fazę kliniczną, której cechą konstytutywną było dążenie do ustalenia 
w sposób niesporny zakresu faktów, które mogą być przez uczonych uznawane 
za istniejące, oraz zakresu interpretacji, które będą mogły zostać w europejskim 
środowisku akademickim uznane za racjonalne. Jedną z kwestii budzących ów-
cześnie zainteresowanie badaczy był problem pojawiania się w przechowywanym 

187 Por. A.  Strządała, Od Galtona do Watsona. Przemiany pojmowania eugeniki w  XIX  
i w XX wieku, Opole 2010, s. 33–40.

188 Por. U. Frevert, op. cit., s. 242–333. System ten autorka obszernie opisuje, nie będę więc 
w tym miejscu streszczać jej wywodów.
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do późniejszego spożycia mięsie robaków. Był to dla przedstawicieli wszystkich 
rywalizujących ze sobą szkół naukowych tego czasu fakt niesporny pod względem 
poznawczym, ponieważ pojawianie się robaków w mięsie można było dość łatwo, 
a  do tego powszechnie, zaobserwować, nie wykorzystując w  tym celu żadnego 
sprzętu. Pojawianie się robaków w mięsie przechowywanym dla celów spożyw-
czych nasuwało ówczesnym badaczom analogię z obserwacjami ich pojawiania 
się w zwłokach. W obu wypadkach zjawisko to występowało w organizmach, któ-
re były niegdyś żywe, a  następnie zakończyły swoją egzystencję ujmowaną na 
poziomie biologicznym.

W 1780 r. Królewska Akademia Nauk w Kopenhadze ogłosiła konkurs na te-
mat pochodzenia robaków, których występowanie zaobserwowano w składowa-
nym w mieście mięsie. Jednym z laureatów tego konkursu był dr Marcus Bloch 
z  Berlina, który udzielił odpowiedzi na pytanie konkursowe, odwołując się do 
argumentacji teleologicznej, tj. opartej na wyjaśnieniach celowościowych. Bloch 
przedstawił 12 argumentów przemawiających za tym, że robaki powstają w mię-
sie dlatego, że zostały z góry przeznaczone do życia w innych organizmach. Ro-
zumowanie, na którym Bloch się opierał miało następującą postać: 1) Możemy 
zaobserwować empirycznie, że występują pewne organizmy żyjące w innych, peł-
niące wobec nich rolę pasożyta. 2) Ponieważ nasze obserwacje mają charakter 
powtarzalny i powszechny możemy uznać, że organizmy pasożytujące na innych 
występują w świecie rzeczywiście. 3) Musimy w związku z tym postawić sobie 
pytanie – w jakim celu zostały stworzone. Skoro zostały stworzone, ich istnienie 
musi mieć jakiś cel. 4) W odpowiedzi na to pytanie stwierdzamy, że organizmy 
pasożytnicze powstają na drodze samorództwa z organizmów macierzystych, po 
wypełnieniu ich funkcji. Robaki „powstające” z mięsa zwierzęcia powstają wtedy, 
gdy owo zwierzę już nie żyje, wypełniło już bowiem swoją funkcję. Ich powsta-
wanie ma w związku z tym charakter naturalny. Nie ma w tej koncepcji podstaw, 
umożliwiających postawienie następujących pytań: 1) Skąd pochodzą robaki, 
które dostały się do mięsa – ponieważ odpowiedź jest już znana – one się z te-
goż mięsa „rodzą”. 2) Nie możemy też zapytać, co możemy zrobić, aby zapobiec 
„rodzeniu” się robaków z mięsa, ponieważ jest to uznawane za proces naturalny. 
Koncepcja samorództwa zahamowała więc w związku z  tym rozpatrywanie hi-
potezy kontagionistycznej, która zakładała, że contagia docierają do organizmu 
z zewnątrz, wywierają szkodliwy wpływ na jego funkcjonowanie, a zatem należy 
określić, w jaki sposób do organizmu się dostają, na czym polega ten szkodliwy 
wpływ oraz w jaki sposób można temu zapobiegać.

Teoria samorództwa była koncepcją o starożytnym rodowodzie. Jej zwolenni-
kiem był m.in. Arystoteles, co doprowadziło do jej utrwalenia się w standardzie 
średniowiecznej i nowożytnej biologii oraz fizjologii. Obalenie tej koncepcji wy-
magało naruszenia wielu pojęć obecnych w strukturze arystotelizmu, które były 
dodatkowo wzmacniane przez uczynienie z  tej filozofii w  jej reinterpretacji to-
mistycznej głównej filozofii szkolnej w krajach średniowiecznej Europy chrześci-
jańskiej, a po okresie reformacji utrzymanie tego statusu w europejskich krajach 
katolickich. Gdy jednak w latach 50. XVIII w. papież wyraził zgodę na wprowa-
dzenie na katolickie uniwersytety fizyki Newtona, którą uznał za opisującą świat 
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w sposób realistyczny, niektórzy uczeni uznali, że będzie możliwe naruszenie tak-
że dogmatycznej struktury dotychczasowej biologii. Aby tak się stało, konieczne 
było jednak zaaprobowanie standardu metodologii nauk przyrodniczych opartego 
na doświadczeniu i obserwacjach, z których wyprowadzano wnioski umożliwia-
jące konstruowanie teorii.

Sytuacja ta wystąpiła w XVIII w. we Francji, w nauce uprawianej przez pry-
watnych uczonych związanych z oświeceniową formacją intelektualną, za pod-
stawy metodologii badań przyrodniczych przyjmujących koncepcje Condorceta 
i  Condillaca. Doprowadziło to z  czasem do wytworzenia się standardu badań 
w obrębie francuskiej nauki akademickiej, w którym teoria samorództwa mogła 
zostać zakwestionowana jako realistyczna, co ostatecznie się stało. W medycynie 
niemieckiej, której standard metodologiczny opierał się na podstawach rodzimej 
filozofii idealistycznej, sytuacja taka nie wystąpiła. Teoria samorództwa zachowa-
ła status racjonalnej koncepcji naukowej i była w sposób literalny przekazywana 
na uniwersytetach do połowy XIX w., a w niektórych przetworzeniach – np. pa-
tologii komórkowej – nawet dłużej189. Do zwolenników teorii samorództwa nale-
żeli m.in. Karl Rudolphi, Carl von Siebold, Johannes Müller, Theodor Schwann 
i Rudolf Virchow190. Również poglądy medyczne Karla Friedricha Burdacha, jed-
nego z najbardziej wpływowych niemieckich fizjologów 1. poł. XIX w., zostały 
ukształtowane pod jej wpływem. Ponieważ, jak wyżej wspomniałam, należał on 
do zdecydowanych przeciwników hipotezy kontagionistycznej i miał dzięki swojej 
pozycji naukowej możliwość wywierania aktywnego wpływu na poglądy lekarzy 
niemieckich w tym okresie, przyjrzyjmy się jego twierdzeniom nieco bliżej.

Podstawą swojego systemu fizjologii medycznej Burdach uczynił ludzkie indy-
widuum191. Jest ono w jego ujęciu (podobnie jak w przedstawianych przeze mnie 
wcześniej poglądach Carla Gustava Carusa) częścią ożywionej Całości (Lebengi-
de Ganze), której przysługują cechy obiektywnego istnienia. Tak jak indywidu-
um jest jedynie przejawem Całości, tak każdy pojedynczy przypadek choroby jest 
przejawem ogólnego typu (Urtypus) choroby, jej idei obiektywnej. Choroby prze-
jawiają się w ideach/formach, które Burdach pojmuje jako obiektywnie istniejące. 
Są one ugruntowane w naturze ludzkiego organizmu. Tworzą sposoby (Arten), 
w których choroby przejawiają się w poszczególnych organach. Nauką, która po-

189 Niektórzy autorzy niemieccy, jak np. W. Pagel (The Speculative Basis of Modern Pathol-
ogy. Jahn, Virchow and the Philosophy of Pathology, „Bulletin of the History of Medicine” 1945, 
t. 18, s. 1–42), uznają patologię komórkową Rudolfa Virchowa za kontynuację teorii samoródz-
twa. Jeżeli zgodzimy się z ich stanowiskiem, to możemy interpretować niemożność zaakcepto-
wania przez Virchowa standardu bakteriologii, ponieważ jego sformułowanie było odpowiedzią 
na sytuację problemową wyznaczoną przez hipotezę kontagionistyczną.

190 Por. przypisy 172 i 173.
191 Nie organizm, który byłby samodzielnym bytem żyjącym w  otaczającym środowisku 

i podlegającym jego wpływom. Koncepcja indywiduum opierała się na innego rodzaju konceptu-
alizacji: Burdach przyznawał obiektywne istnienie ideom, natomiast indywidua stanowiły tylko 
ich przejawy. Szerzej piszę na ten temat w książce pt. Niemiecka medycyna romantyczna..., 
s. 307–311. Przedstawiam także wykaz źródeł, z których korzystałam (s. 484).
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zwala stwierdzić zaistnienie choroby (jej przejawianie się) jest patogenia192, którą 
uczony ten uważał za metafizykę medycyny. Jej zakres określał w sposób zgodny 
z wizją świata, którą uznawał za realistyczną: 1) W naturze są zawarte trzy pryn-
cypia: Jedność, Mnogość oraz Całość. 2) Jedność i Mnogość stanowią przeciwień-
stwa, a Całość jest ich przezwyciężeniem. 3) Naukowe poznanie świata nie może 
się opierać na podstawach empirycznych, ponieważ prowadzi nas to do wniosku, 
że jedynie świat materialny jest rzeczywistością realną. 4) Tymczasem tak nie 
jest – za pomocą dedukcji możemy dojść do istnienia obiektywnych idei Jedności, 
Mnogości i Całości oraz niematerialnej istoty świata, której przysługuje istnienie 
obiektywne.

Z tej koncepcji Burdach wyprowadzał zakres patogenii: 1) Różne formy choro-
by przejawiają się w organizmie i jego częściach, 2) Ludzka natura jest częścią or-
ganizmu wszechświata (Weltorganismus), 3) Każdy proces zachodzący w ludzkim 
indywiduum jest przejawem działalności organizmu wszechświata; 4) W organi-
zmie wszechświata są zawarte esencjalne formy choroby (potencje), które mogą 
się rozwinąć w danym indywiduum, będącym jego częścią. 5) Zadaniem lekarza 
jest orzec za pomocą dedukcji, jakiego rodzaju forma przejawia się w  ludzkim 
indywiduum.

Życie, zdaniem tego lekarza, wymaga nieustannego podtrzymywania przez 
działanie różnego rodzaju sił: przyciągania i odpychania, elektryczności i magne-
tyzmu, ciepła i  światła, kwasowości i zasadowości, elementów mechanicznych 
i dynamicznych. Wszystkie one tworzą Całość, pojmowaną jako złożoną z prze-
ciwieństw. Choroba nie powstawała więc, zdaniem Burdacha, jako reakcja ma-
terialnego organizmu na oddziałujący nań materialny bodziec, ale „rodziła” się 
w  indywiduum w reakcji na bodźce o charakterze niematerialnym193 . Choroba 
w ujęciu Burdacha (podobnym do przedstawionych wyżej poglądów dotyczących 
„rodzenia się” robaków w mięsie) była rozwinięciem jednej z naturalnych form 
obecnych w  idealnej strukturze indywiduum. Badacz ten zajmował się także 
problemem narodzin oraz śmierci. Za przyczynę narodzin fizjolog ten uznawał 
dążenie natury do samozachowania, natomiast śmierć indywiduum uznawał za 
zjawisko konieczne i naturalne, ponieważ ludzkie życie powstaje i rozwija się ku 
śmierci indywiduum, aby umożliwić mu dalsze trwanie w formie bezcielesnej.

Do powyżej przedstawionej struktury pojęciowej nie można było w  żaden 
sposób włączyć pytań badawczych związanych z hipotezą contagium. Należałoby 
bowiem przyjąć, że człowiek w swojej cielesnej postaci jest materialnym orga-
nizmem, żyjącym wprawdzie w  związku ze środowiskiem i  podlegającym jego 
wpływom, jednakże posiadającym wyraźnie oddzielające go od środowiska gra-
nice (czego nie ma ani w doktrynie Browna194, którą Burdach się inspirował, ani 

192 Por. K. F. Burdach, Handbuch der Pathologie.., Leipzig 1808.
193 Poglądy patologiczne Burdacha powstały pod wpływem doktryny Johna Browna, której 

są swobodnym przetworzeniem, por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna..., 
s. 249–253.

194 Por. B. Płonka-Syroka, Die Rezeption der medizinischen Lehre von John Brown in der 
polnischen akademischen Medizin an der Wende von 18. zum 19. Jahrhundert, [w:] I. Kästner, 
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w jego własnej koncepcji patologii). Następnie przyjąć, że organizm ten obdarzo-
ny jest zdolnością samodzielnego zachowywania homeostazy, nie potrzebuje więc 
nieustannego podtrzymywania z zewnątrz, tym bardziej przez czynniki o niema-
terialnym charakterze (co występuje i w brownizmie, i w koncepcji Burdacha). 
Trzecim etapem tego rozumowania, zgodnego ze standardem uznawanym za ra-
cjonalny przez lekarzy somatyków, który Burdach odrzucał, byłoby pytanie: jaki 
materialny czynnik zadziałał z zewnątrz na organizm, że zaburzył stan równowa-
gi (homeostazę), wcześniej dla niego właściwy? Pytanie to – podobnie jak wcześ- 
niejsze –  nie byłoby uznane przez Burdacha za racjonalne, ponieważ zarówno 
w brownizmie, jak i w jego własnym systemie nie występuje pojęcie homeostazy. 
Indywiduum utrzymuje się przy życiu tylko dzięki nieustannemu podtrzymywa-
niu z zewnątrz przez bodźce (jest to analogia do metafizyki Lutra i filozofii Leibni-
za i odzwierciedla podstawy antropologiczne fizjologii i patologii Burdacha).

Przyjrzyjmy się teraz poglądom drugiego koryfeusza standardu niemieckiej 
medycyny romantycznej, oponenta hipotezy kontagionistycznej, J. Ch. A. Hein-
rotha195. Uczony ten uznawał za konieczne oparcie podstaw medycyny na antro-
pologii, co umożliwi przezwyciężenie ograniczeń wyprowadzanych z  somatycz-
nego standardu wiedzy medycznej. Heinroth opisując „ludzką organizację czło-
wieka”196, wyróżnił w jej strukturze trzy elementy: duszę (Seele), ducha (Geist) 
oraz umysł (Gemüt). Antropologia Heinrotha odwracała uwagę lekarza od badań 
anatomicznych, ponieważ autor ten sądził, że na podstawie obserwacji fizycz-
nych aspektów życia ludzkiego indywiduum nie możemy niczego się dowiedzieć 
o zasadach jego funkcjonowania. Medycyna jako nauka nie może być oparta na 
podstawach empirycznych, na doświadczeniu i obserwacji, ponieważ odnoszą się 
do rzeczywistości ciała, która nie jest samodzielna. Samodzielne i obiektywnie 
istniejące są natomiast idee, których przejawem jest ciało oraz siły, które na nie 
działają. W kontekście niniejszego opracowania ważne są także poglądy Heinro-
tha dotyczące prawdy naukowej. Według Heinrotha właściwe ujęcie człowieka 
przez medycynę powinno opierać się na przekonaniu, iż jest on duszą obleczoną 
w ciało. Tego rodzaju antropologia umożliwiała Heinrothowi sformułowanie tezy, 

J. Kiefer (red.), Europäische Wissenschaftsbeziehungen, t. 4, Aachen 2012 (w druku). Przedsta-
wiłam tu konsekwencje wynikające z akceptacji wizji świata, uznawanej za naturalną w pol-
skim środowisku akademickim końca XVIII i 1 poł. XIX w. Wizja ta uniemożliwiała przyjęcie 
poglądów fizjologicznych Burdacha za realistyczne, ponieważ odnosiły się do obrazu świata, 
którego lekarze praktykujący w polskim środowisku uniwersyteckim nie mogli uznać za fak-
tycznie istniejący. Podobna sytuacja występowała w systemie Burdacha, który autor ten tworzył, 
opierając się na przekonaniach dotyczących faktyczności fizycznej, obowiązujących w Prusach. 
W obu tych przypadkach metody naukowego opisu i ich metodologia odnosiły się do odmien-
nych, niewspółmiernych wobec siebie uniwersów. Standard metodologiczny polskiego środowi-
ska lekarskiego omawianego okresu ukształtowały niewspółmierne wobec pruskich elementy 
metodologii nauk przyrodniczych czerpane z nauki francuskiej i brytyjskiej, inspirowane filo-
zofią Oświecenia.

195 Szerzej przedstawiam te poglądy w  książce Niemiecka medycyna romantyczna..., 
s. 321–328. Wykaz źródeł tego autora, z których korzystałam: s. 489–491.

196 Por. J. Ch. A. Heinroth, Grundzüge der Naturlehre des menschlichen Organismus..., 
Leipzig 1807.



338 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

iż możliwe jest tworzenie przez człowieka systemu wiedzy medycznej opartego na 
prawdzie, do której dostęp ludzie mogą uzyskać dzięki naturalnym zdolnościom 
ich duszy, a nie dzięki badaniom empirycznym kierowanym w stronę anatomii. 
Według Heinrotha prawdę możemy w nauce odróżnić od fałszu, ponieważ prze-
jawia nam się w ten sposób, że ma charakter konieczny. Z dwóch przeciwstaw-
nych wyobrażeń tylko jedno może być prawdziwe. Konieczność prawdy polega na 
tym, że pozwala nam wybierać oraz działać na podstawie tego wyboru. Heinroth 
wprowadzał rozróżnienie między prawdą uzyskaną na drodze zmysłowej (Sinne-
Wahrheit) i prawdą rozumu (Vernuft-Wahrheit), która według niego przewyższa tę 
pierwszą. Wolność uczonych nie jest w ujęciu Heinrotha wolnością stanowienia 
prawdy (na podstawie własnej oceny materiału empirycznego), ale wolnością od-
krywania prawdy, dokonywanego drogą dedukcji.

Najistotniejszą dla naszych rozważań jest praca Heinrotha z 1827 r., w której 
badacz ten wystąpił z krytyką hipotezy istnienia materii197. Uznał tę hipotezę 
za groźną, ponieważ akceptacja czysto atomistycznego modelu natury prowadzi, 
jego zdaniem, do ateizmu. Hipoteza istnienia materii została wcześniej przyjęta 
przez medycynę i stała się podstawą teorii medycznych. Ponieważ przyjęcie tej 
hipotezy jako stanu faktycznego prowadzi do negatywnych skutków światopo-
glądowych i społecznych, nie da się także hipotezy istnienia materii udowodnić, 
dlatego według Heinrotha należy ją odrzucić i  budować podstawy niemieckiej 
medycyny uniwersyteckiej na podstawach niematerialistycznych.

I w tym wypadku nie jest możliwe prowadzenie badań nad hipotezą conta-
gium, które z punktu widzenia ogólnych założeń koncepcji Heinrotha można by 
uznać za odnoszące się do obrazu rzeczywistości, jaki ten badacz uznawał za 
realistyczny. Nie było to także możliwe w odniesieniu do jego poglądów antropo-
logicznych, metodologicznych i klinicznych.

Dla porównania przedstawmy teraz kolejne etapy rozumowania, które umoż-
liwiły sformułowanie przez uczonych francuskich w 1. poł. XIX w. sytuacji pro-
blemowej przyrodoznawstwa w taki sposób, iż stało się w niej możliwe rozpatry-
wanie hipotezy contagium jako hipotezy realistycznej. Pierwszym z tych etapów 
było sformułowanie racjonalistycznej koncepcji nauki przez Kartezjusza198. Filo-
zof ten dokonał wyraźnego oddzielenia rzeczywistości poznawanej (res extensa) 
od podmiotu poznającego (res cogitans). Uznał, że świat stworzony przez Boga 
odtąd istnieje już w  trwałej postaci i nie wymaga nieustannego podtrzymywa-
nia o  charakterze metafizycznym. Znajdujące się w  świecie fizycznym obiekty 
zajmują pewne miejsce w przestrzeni, dając się opisać w języku pojęć fizycznych 
i matematycznych. Poznanie prawdziwe Kartezjusz uznał za możliwe, jeżeli opie-
ra się na właściwej metodzie, prowadzącej do rezultatów dających się przedstawić 
w sposób dyskursywny, opisać w języku pojęć naukowych, powtarzalnych i zrozu-
miałych dla specjalistów. W ujęciu Kartezjusza poznanie naukowe ma charakter 
podmiotowy i podmiotowo weryfikowalny. Osobowy podmiot poznający jest pod-

197 Idem, De materiae hypotesi quantum ad naturae scrutatores et medicos..., Lipsiae 1827.
198 Por. R. Descartes. Rozprawa o metodzie, tłum. W. Wojciechowska, Warszawa 1981; Z. Ku- 

derowicz, op. cit., s. 176–199.
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miotem racjonalnym, obdarzonym mocą samodzielnej oceny wartości tworzo-
nej przez siebie wiedzy. Tego rodzaju postawa odzwierciedla nadzieje nowożytnych 
uczonych zmierzających do stworzenia systemu wiedzy pewnej dotyczącej świata 
o trwałym, materialnym istnieniu, a zarazem tworzy model aktywnego osobowego 
podmiotu poznającego jako twórcy naukowych hipotez dotyczących tego świata. 
Ta z nich, według Kartezjusza, powinna zostać uznana za prawdziwą, którą w naj-
lepszy sposób da się udowodnić jako racjonalną. Poznanie naukowe nie może się 
odbywać bez jego zakorzenienia w empirycznym badaniu otaczającego świata.

Kolejnym etapem wiodącym do ukształtowania się francuskiego standardu me-
dycyny klinicznej są poglądy Blaise’a Pascala199 i  Juliena Offray’a de La Mettrie-
go200. Pascal nie podzielał opinii Kartezjusza, iż możliwe jest stworzenie wiedzy 
pewnej, tak na temat świata, jak na temat jego Stworzyciela – Boga. Uznał więc 
za zasadne, iż ludzkie poznanie musi zawsze zawierać element wiary, a więc i pod-
miotowej decyzji, opartej na osobistym namyśle nad rzeczywistością. W koncepcji 
Pascala niemożność dotarcia do prawdy o świecie i o Bogu nie jest równoznaczna 
z pesymizmem – ani ontologicznym, ani epistemologicznym. Człowiek – jako wol-
ny, osobowy podmiot poznający – może w tym świecie działać, nie opierając się na 
doskonałej pewności, ale na jego osobistym wyborze jednej z możliwych dróg rozu-
mowania i postępowania. Jedne z nich będą w związku z tym bardziej zbliżone do 
prawdy, natomiast inne nie. Poznanie wiąże się z tego powodu (podobnie jak wiara) 
z pewnym napięciem epistemologicznym, a zarazem wysiłkiem osobowego pod-
miotu poznającego, który dokonywać powinien wyborów na podstawie uzyskanego 
poziomu kompetencji. Tylko przyjęcie takiej postawy może, według Pascala, nadać 
sens ludzkim działaniom i zabezpieczyć przed stoczeniem się w otchłań skrajnego 
sceptycyzmu i nihilizmu. Postawa ta wpisywała się w nurt dyskusji dotyczących 
koncepcji sprawstwa, toczonych w  XVII-wiecznej Europie w  gronie intelektuali-
stów201 i tworzyła podstawy pod ukształtowanie się w europejskiej medycynie stan-
dardu klinicznego, opartego na filozofii umiarkowanego sceptycyzmu. W standar-
dzie tym prawda naukowa opiera się bowiem na przypuszczeniach lekarzy, które są 
dla nich wiarygodne (a więc prawdziwe) w kontekście posiadanego przez nich zaso-
bu wiedzy. Przypuszczenia te stają się podstawą konkretnych działań z zakresu dia-
gnostyki i terapii, które tak długo będą uznawane za racjonalne i oparte na faktach, 
jak długo nie zostaną podważone przez nowe odkrycia lub interpretacje. Medycyna 
jako nauka praktyczna, w jej ujęciu klinicznym związanym z nurtem somatycz-
nym, wyrzekła się aspiracji do opierania swoich twierdzeń na prawdzie, uznając jej 
istnienie w świecie akceptowała jednakże stan faktyczny, zgodnie z którym lekarze 
są zmuszeni praktycznie działać, dysponując poziomem wiedzy o tymże świecie, 
który nie może być uznawany za doskonały.

199 Por. B. Pascal, Myśli. Przełożył oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył T. Boy-Żeleński, 
Kraków 2008.

200 Por. J. O. de La Mettrie, Człowiek – maszyna. W przekładzie i z przedmową S. Rudniań-
skiego, Warszawa 1984.

201 Por. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715..., s. 25–114. Por. też: Z. Ku-
derowicz, op. cit., 201–203 i in.
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Powyższa koncepcja została rozwinięta przez intelektualistów francuskich 
związanych z oświeceniową formacją intelektualną, którzy odnosili ją zarówno 
do kwestii metafizycznych, jak i fizycznych. W myśl ich poglądów należy uznać, 
że świat istnieje w trwałym, materialnym kształcie i nie jest konieczna stała in-
gerencja Boga w jego podtrzymywanie202 (jak to występowało w metafizyce i fi-
lozofii protestanckiej, np. u Leibniza203). Świat w ujęciu filozofów francuskiego 
Oświecenia poddaje się naszemu poznaniu o charakterze podmiotowym, a nasza 
wiedza jest oparta na pytaniach, które sami jesteśmy zdolni zadać i  odpowie-
dziach na nie, które możemy postawić, uznając je za dobrze udokumentowane 
oraz racjonalne. Julien Offray de La Mettrie posunął się w  tym rozumowaniu 
dalej, uznając, że można podjąć próbę oparcia podstaw medycyny wyłącznie na 
hipotezie materialistycznej. Dla większości przedstawicieli francuskiego, i ogól-
nie europejskiego środowiska lekarskiego, postulaty La Mettriego wychodziły jed-
nak za daleko. Został natomiast szeroko zaakceptowany postulat ograniczenia 
zakresu medycyny do obszaru ludzkiego ciała i poszukiwania wyjaśnień przebie-
gających w nim procesów wyłącznie za pomocą metod fizykalnych. Stworzony 
w ten sposób koncept tzw. medycyny somatycznej nie niósł za sobą konsekwencji 
materialistycznych (w sensie filozoficznym, nie fizycznym), ani też ateistycznych, 
umożliwiał zarazem profesjonalizację ram akademickiego dyskursu klinicznego 
ograniczonego do badania ludzkiej somatyki. Będący zwolennikami tego standar-
du lekarze (nie tylko francuscy, lecz także włoscy, austriaccy i ogólnie związani 
z uniwersytetami krajów katolickich) uznawali się za profesjonalistów, których 
działalność praktyczna wymaga stworzenia właściwej filozofii i metodologii, do-
stosowanej do specyfiki medycyny jako nauki akademickiej.

W standardzie somatycznym dopuszczono prowadzenie w obrębie medycyny 
uniwersyteckiej różnego rodzaju sporów, uznając je za zjawisko naturalne. Spo-
ry te dotyczyły zarówno tego, co lekarze mogą w sposób naukowo uprawniony 
uznawać za faktyczne, jak i tego, które z przedstawianych przez nich interpretacji 
mogą zostać uznane za naukowe. Nie każda pojedyncza obserwacja mogła w tym 
standardzie zostać uznana za fakt naukowy, podobnie jak i nie każda interpreta-
cja mogła uzyskać akceptację środowiska lekarskiego jako oparta na naukowych 
podstawach. Przyznanie sobie przez lekarzy klinicznych prawa do samodzielnej 
weryfikacji obserwacji i interpretacji doświadczenia zebranego przy łóżku pacjen-
ta musiało być powiązane z  wypracowaniem nowej metodologii, ograniczają-
cej wszelkiego rodzaju dowolności interpretacyjne i niedokładności obserwacji. 
Oparcie medycyny klinicznej na faktach stało się podstawowym postulatem kli-
nicystów i było powiązane z zasadniczym nurtem europejskiego Oświecenia204 . 

202 Por. P.  Chaunu, Myśl oświecenia. Stosunek do Boga,  [w:] edem, Cywilizacja wieku 
oświecenia..., s. 225–252. Por. też Tabela II w Rozdziale I części trzeciej niniejszej książki (Ideał 
nauki nowożytnej).

203 Por. M. Żurowski, Wstęp, [w:] P. Hazard, op. cit., s. 19. Autor przytacza klasyczne opra-
cowanie J. O. Fleckensteina pt. G. W. Leibniz, Barock und Universalismus, München 1958.

204 Por. K. Stukenbrock, ,,Was seine Gesundheit liebt, der fliehe die Medicos und Arzneyen” 
– Zum Verhältnis von medizinischer Theorie und diätetischer Praxis, [w:] J. Helm, R. Wilson 
(red.), Medical Theory and Therapeutic Practice in the Eighteenth Century. A Transatlantic Per-
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Był to analogiczny sposób myślenia do tego, który w tym samym czasie prezen-
towali profesjonalni inżynierowie, zainteresowani rozwijaniem kwestii technicz-
nych i technologicznych w obrębie swojego zawodu, związanych z potencjalnym 
wzrostem skuteczności swoich działań, a nie prowadzeniem dyskusji dotyczących 
istoty praw fizycznych czy stosunku fizyki do jej podstaw filozoficznych i metafi-
zycznych205. Debatom naukowym, prowadzonym w obrębie standardu medycy-
ny somatycznej przez profesjonalistów, wyznaczono w związku z tym we Fran-
cji metodologiczne granice, których przekroczenie eliminowało niektórych z ich 
uczestników poza granice dyskursu naukowego. Nie każda koncepcja przedsta-
wiana przez jej autora lub zwolennika jako racjonalna mogła być przez francuską 
społeczność akademicką za taką uznana. Jak już wspomniałam, w 1784 r. trzy 
komisje Francuskiej Akademii Nauk, powołane do rozpatrzenia racjonalności na-
ukowej206 doktryny magnetyzmu zwierzęcego F. A. Mesmera, wydały opinię do-
tyczącą mających obowiązywać we francuskiej medycynie akademickiej podstaw 
wiedzy naukowej. Wydano orzeczenie, zgodnie z którym w badaniach medycz-
nych należy odtąd uznawać za naukowe tylko te hipotezy, które da się udowodnić 
za pomocą twierdzeń i procedur zgodnych z aktualnym stanem wiedzy fizycznej. 
Koncepcje teoretyczne, które odwołują się do różnego rodzaju sił o charakterze 
niedowodliwym pod względem fizykalnym i doktryny medyczne, które opierają 
się na takich koncepcjach oraz na obserwacjach, których nie da się powtórzyć ani 
opisać w języku pojęć naukowych akceptowanych w środowisku akademickim, 
nie mogą być uznawane za naukowe207, a ich upowszechnianie jako takich nara-
żać będzie lekarzy na sankcje prawne.

Francuska szkoła kliniczna, która ukształtowała się na przełomie XVIII 
i XIX w. pracowała już w tym standardzie, który wkrótce został przyjęty w innych 
krajach Europy Zachodniej (poza Niemcami). Zmierzając do wypracowania nowej 
koncepcji fizjologii i patologii, a także do stworzenia nowych podstaw nozologii, 
opierała się wyłącznie na badaniach ludzkiego ciała, prowadzonych za pomocą 

spective, Stuttgart 2008, s. 77–94; M. Stolberg, Therapeutic Pluralism and Conflicting Medical 
Opinions in the Eighteenth Century: The Patiens’s View, ibidem, s. 95–112.

205 Por. K. Adler, French Engineers Become Professionals, or How Meritokracy Made Know-
ledge Objective, [w:] W. Clark, J. Goliński, S. Schafer (red.), The Sciences in Enlightened Europe, 
Chicago–London 1999, s. 94–125.

206 Por. D. E. Newton, N. Schlager, K. Sisung (red.), Science, Technology and Society. The 
Impact of Science in the 19th Century, t. 1, Life Science. Medicine, Detroit–San Francisco–Lon-
don 2001, s. 89–116 i in.; P. J. Bowler, I. Rhys Morus, Making Modern Science. A Historical 
Survey, Chicago–London 2005, s. 165–183; J. V. Pickstone, Ways of Knowing. A New History of 
Science, Technology and Medicine, Chicago 2000, s. 106–114 i 130–134; P. Achinstein, Science 
Rules. A Historical Introduction to Scientific Methods, Baltimore and London 2004, s. 69–111.

207 Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm..., wyd. 2 (1994), s. 50–53. Jest to sentencja orzecze-
nia dotyczącego oceny wartości naukowej mesmeryzmu. Trzy niezależne komisje Francuskiej 
Akademii Nauk odmówiły uznania wartości naukowej koncepcji F. A. Mesmera dotyczących 
hipnozy, ponieważ nie był on w stanie udowodnić, że wywoływane przez niego u pacjentów 
reakcje somatyczne (u niektórych powodujące w następstwie wyzdrowienie) są wynikiem dzia-
łania magnetycznego fluidu. Istnienia tego fluidu nie udało się potwierdzić w badaniach fizycz-
nych, toteż koncepcję Mesmera odrzucono jako nieopartą na podstawach naukowych.
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metod fizykalnych. W tym standardzie pytanie o hipotezę contagium mogło być 
postawione jako zasadne, ponieważ podstawą zarówno fizjologii, jak i patologii 
francuskiej był autonomiczny, obdarzony zdolnością do zachowania homeostazy, 
organizm. Zaburzenia prawidłowego funkcjonowania tego organizmu mogły być 
interpretowane jako skutek oddziaływania materialnych czynników zewnętrz-
nych, których istnienie należało najpierw potwierdzić metodami zgodnymi ze 
standardem ówczesnej fizyki, biologii lub chemii, a dopiero po potwierdzeniu ich 
istnienia stawiać pytania o skutki ich ewentualnych oddziaływań. W pytaniach 
tych należało uwzględniać wnioskowanie przyczynowe, a nie poszukiwać zależ-
ności celowych. Jeden z wybitnych przedstawicieli francuskiej szkoły klinicznej, 
Teofil Laennec, postawił już w latach 20. XIX w. hipotezę o zakaźnym charak-
terze epidemii gruźlicy (według ówczesnej nomenklatury suchot), ale nie potra-
fił jej udowodnić za pomocą metod laboratoryjnych. Rosnący zasób obserwacji, 
interpretowanych w sposób przyczynowy (kauzalizm został szybko przyjęty we 
francuskiej medycynie klinicznej, wypierając teleologię), prowadził do podobnych 
wniosków także w przypadku innych chorób epidemicznych. Do poł. XIX w. nie 
przedstawiano jednak na rzecz tej hipotezy wystarczających dowodów.

W połowie XIX w. we francuskiej szkole klinicznej opracowano ścisłe reguły 
eksperymentów medycznych (Claude Bernard), co stworzyło podstawy ich oceny 
przez środowisko naukowe. Żaden z eksperymentów, który nie byłby oparty na 
tych regułach, nie mógł być odtąd uznany za naukowy, a  jego wyniki za mia-
rodajne. Opracowanie ścisłych reguł prowadzenia eksperymentów klinicznych 
utrudniało zarazem podważanie osiąganych przez uczonych, zachowujących ten 
standard, wyników. Jeżeli dana hipoteza naukowa została postawiona w  spo-
sób prawidłowy pod względem logicznym, uwzględniając aktualny stan wiedzy 
z zakresu nauk przyrodniczych, a następnie została poddana testom klinicznym 
z zachowaniem ścisłych reguł procedury, których wyniki można było wielokrot-
nie powtórzyć i opisać za pomocą pojęć naukowych, których racjonalność mia-
ła charakter dyskursywny i intersubiektywny, należało ją uznać za uzasadnioną, 
a więc prawdziwą. Status ten miała zachować tak długo, jak długo nie uda się jej 
obalić za pomocą nowych eksperymentów klinicznych uwzględniających nowe 
dane, przeprowadzanych z użyciem doskonalszego sprzętu itp. Określenie przez 
Claude’a Bernarda ścisłych reguł dyskursu w badaniach klinicznych szybko do-
prowadziło do przełomu w kwestii chorób epidemicznych. Umożliwiło bowiem 
weryfikację hipotezy kontagionistycznej, która poddana testom klinicznym z za-
stosowaniem ściśle określonej procedury, okazała się niemożliwa do podważenia. 
Brak akceptacji dla hipotezy contagium, a  tym samym dla uznania zakaźnego 
charakteru epidemii, w których etiopatogenezie uczestniczą materialne czynniki 
biologiczne, musiał się wiązać z odrzuceniem całego standardu medycyny soma-
tycznej i jej podstaw teoretycznych, opierających wnioskowanie kliniczne na fak-
tach empirycznych, tworzonych na ich podstawach hipotezach i ich weryfikacji 
doświadczalnej, a po 1850 r. także eksperymentalnej.

Zgodnie z  nowymi regułami procedur naukowych, w  1850  r. została przez 
uczonych francuskich obalona hipoteza samorództwa, którą udało się podważyć, 
opierając się na metodologii eksperymentalnej. W tych warunkach zostały stwo-
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rzone przesłanki do wytworzenia się sytuacji problemowej, w odpowiedzi na któ-
rą było możliwe podjęcie badań przez Ludwika Pasteura, a przede wszystkim było 
możliwe uzyskanie akceptacji francuskiego środowiska naukowego dla przedsta-
wionych przez niego rezultatów.

Sposób rozumowania Pasteura można przedstawić następująco208: 1) Obser-
wujemy empirycznie, że pewne procesy życiowe przebiegające w  organizmach 
ludzkich i  zwierzęcych w  sposób prawidłowy zostają zaburzone. 2) Należy po-
stawić w związku z tym pytanie, jaki czynnik poprzedził wystąpienie tego zabu-
rzenia i uznać go za przyczynę wystąpienia tego zaburzenia. 3) Ponieważ ludzki 
organizm ma charakter materialny (somatyczny), należy poszukiwać czynników 
o charakterze fizykalnym (tj. dających się zbadać za pomocą metod nauk przy-
rodniczych), które będą mogły być rozpatrywane jako przyczyny zaburzenia pra-
widłowego funkcjonowania organizmu, a więc wystąpienia choroby. 4) Jednym 
z czynników mogących prowadzić do wystąpienia choroby może być materialny 
czynnik zakaźny (contagium). Należy zaprojektować obserwacje, umożliwiające 
stwierdzenie jego obecności, a  następnie eksperyment, umożliwiający potwier-
dzenie jego działania jako patogenu.

Przedstawione wyżej rozumowanie zaprowadziło Pasteura do sformułowania 
koncepcji bakteriologii, której stosunkowo szybka recepcja we francuskiej me-
dycynie akademickiej zbiegła się z upowszechnieniem filozofii pozytywistycznej 
jako podstawy programowej tamtejszych uniwersytetów. Koncepcja Pasteura nie 
naruszała podstaw tej filozofii, okazała się także spójna z nowszymi tendencja-
mi we francuskiej filozofii i metodologii nauki, rozwiniętymi później przez filo-
zofów o poglądach konwencjonalistycznych – Henri’ego Poincare’go209 i Pierre’a 
Duhema210. We wszystkich tych koncepcjach filozoficznych prawda naukowa 
w naukach przyrodniczych nie miała charakteru prawdy koniecznej, odkrywanej 
w drodze dedukcji, ale charakter prawdy podmiotowej formułowanej na podsta-
wach eksperymentalnych. Prawda ta była wynikiem procesów wiedzotwórczych 
zakorzenionych w ludzkim podmiotowym doświadczeniu świata, uwzględniają-
cych historycznie ukształtowany standard wiedzy. W koncepcję tę zostały w ten 
sposób wbudowane mechanizmy zmiany teorii naukowych, nieprowadzące do 
dekonstrukcji całego jej standardu metodologicznego. Ukształtowane w pewnym 
okresie historycznym teorie naukowe mogły zostać usuwane ze standardu aka-
demickiego, po utracie przez nie akceptacji profesjonalistów, którzy na podstawie 
własnych, nowych doświadczeń i dobrze zweryfikowanych hipotez zwracali się 
ku innym. Tego rodzaju ujęcie metodologiczne nie doprowadziło do wystąpienia 

208 Por. B. Latour, The Pasteurization of France, Cambridge 1993. Autor ukazuje kształto-
wanie się i recepcję struktury poznawczej bakteriologii jako wyraz poglądów zbiorowych uzna-
wanych za realistyczne w nauce francuskiej.

209 Por. I. Szumilewicz, Poincaré, Warszawa 1978.
210 Por. K. Szlachcic, Pierre Duhema filozofia nauki, wstęp i wybór tekstów, tłum. M. Sa-

kowska, Wrocław 1991; Filozofia nauki francuskiego konwencjonalizmu, wstęp i wybór tekstów 
K. Szlachcic, tłum. I. Bukowski, M. Grochocka, M. Sakowska, M. Zuber, Wrocław 1994; idem 
(red.), Między scjentyzmem a historycyzmem. Szkice ze współczesnej filozofii francuskiej, Wro-
cław 2004.
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kryzysu medycyny klinicznej w momencie, w którym pierwotne przekonania do-
tyczące bakteriologicznej etiologii chorób epidemicznych okazały się niemożliwe 
do utrzymania. W nowym standardzie eksperymentalnym można było – bez na-
ruszenia jego podstaw metodologicznych –  zwrócić się w  stronę poszukiwania 
innych rodzajów patogenów, co ostatecznie doprowadziło do odkrycia wirusów 
i określenia ich roli w genezie niektórych epidemii. Podobne możliwości teore-
tyczne standard eksperymentalny stwarzał także w badaniach nad odpornością 
i nad szeregiem innych kwestii klinicznych, które kolejno rozpatrywano w związ-
ku z problemem epidemii. Uznanie konwencjonalnego statusu standardu klinicz-
nego nie powodowało u lekarzy braku zaufania dla podstaw ich praktyki, a wręcz 
przeciwnie, motywowało ich do dalszych poszukiwań jej teoretycznego uzasad-
nienia, co otwierało z  czasem nowe możliwości w zakresie praktyki klinicznej 
o charakterze diagnostycznym i terapeutycznym.

Przyjęcie we francuskiej medycynie akademickiej 2. połowie XIX w. standardu 
bakteriologii doprowadziło do stworzenia nowej sytuacji problemowej w  bada-
niach nad istotą chorób epidemicznych, ich etiopatogenezą, diagnostyką, terapią 
i możliwościami racjonalnej profilaktyki. Doszło w ten sposób do wytworzenia 
sytuacji, w której zapotrzebowanie społeczne dotyczące stworzenia efektywnych 
programów przeciwepidemicznych (czynnik kulturowy) zbiegło się z osiągnięciem 
przez medycynę kliniczną poziomu odpowiadającego rzeczywistości empirycz-
nej: teoretyczne ujęcie problemu epidemii zostało przedstawione przez lekarzy 
w sposób zgodny z rzeczywistością przedmiotową211. Potwierdzenie przez ekspe-
rymenty kliniczne przyjmowanych przez lekarzy założeń umożliwiło wykorzysta-
nie standardu bakteriologii jako koncepcji bazowej dla tworzonych przez władze 
francuskie, a  potem kolejnych państw europejskich, etatystycznych systemów 
zabezpieczeń epidemicznych.

W piśmiennictwie dotyczącym historii chorób epidemicznych, badań nad ich 
etiopatogenezą oraz historią organizacji publicznej opieki medycznej przyjmuje 
się (jak np. w omawianej już pracy Ute Frevert), że 1880 r. zaczyna nowy okres 
w  tym zakresie, w  którym europejskie środowiska akademickie (najwcześniej 
francuskie) zaakceptowały standard bakteriologii, czyniąc go podstawą wszyst-
kich działań naukowych i organizacyjnych. Na lata 1880–1914 przypadają za-
sadnicze przekształcenia w strukturze teoretycznej europejskiej medycyny akade-
mickiej, której ustalenia, dokonane już w standardzie mikrobiologii, doprowadzi-
ły do podjęcia przez lekarzy klinicznych intensywnych badań, zmierzających do 
weryfikacji dotychczasowego stanu wiedzy z zakresu patologii. Zmierzano przede 
wszystkim do odkrycia patogenów (bakterii, pasożytów), które wywołują poszcze-
gólne choroby, do opracowania programów profilaktycznych oraz do opracowania 
skutecznych leków. W trakcie tych badań uległy dekonstrukcji niektóre rozpozna-
wane wcześniej jednostki chorobowe, które okazały się jedynie złożonym zespo-

211 Nie oznaczało to oczywiście ostatecznego rozwiązania problemu epidemii, ponieważ do-
tyczące ich etiologii bakteryjnej konwencje interpretacyjne szybko wykazały, że nie mogą być 
odnoszone do wszystkich kategorii chorób. W XX w. tworzone były w związku z tym kolejne 
konwencje, uwzględniające wirusową etiologię chorób.
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łem objawów różnych chorób (jak np. tzw. gorączka tropików, której istnienia nie 
potwierdziły badania eksperymentalne).

Przedstawione powyżej czynniki wewnątrznaukowe stworzyły przesłanki dla 
stworzenia w  Europie Zachodniej programów zabezpieczeń przeciwepidemicz-
nych o charakterze etatystycznym, uwzględniających istnienie bakterii i ich rolę 
w etiopatogenezie chorób epidemicznych. Dzięki temu systemy te zyskały na spój-
ności, ponieważ były oparte na potwierdzonych podstawach empirycznych, inter-
pretowanych w  ten sam sposób we wszystkich krajach europejskich. Standard 
bakteriologii został uznany za oparty na podstawach faktycznych także w tych 
państwach, w których etatystyczne systemy przeciwepidemiczne funkcjonowały 
przed 1914 r. w bardzo ułomny sposób i nie obejmowały całego ich terytorium 
(jak np. w  Rosji212), krajach bałkańskich, a  także poza Europą. Brak sprawnie 
działających systemów przeciwepidemicznych nie wynikał (jak w romantycznej 
medycynie niemieckiej) z odrzucenia w nich standardu medycyny somatycznej 
i wypracowanej następnie w jej obrębie bakteriologii, lecz z braku środków finan-
sowych na utworzenie tych systemów, braku odpowiedniej liczby wykształconych 
w standardzie bakteriologii lekarzy i braku dostatecznej liczby uniwersytetów, by 
można było ich szybko wykształcić. Do czynników hamujących tworzenie eta-
tystycznych systemów przeciwepidemicznych należały także odmienne od za-
chodnioeuropejskich podstawy ustrojowe, w których troska o zdrowie wszystkich 
obywateli pojmowane jako dobro publiczne wydawała się pojęciem utopijnym.

Omawiany etap w rozwoju zachodnioeuropejskich etatystycznych systemów 
przeciwepidemicznych cechuje wysoka kosztochłonność, związana z  tworze-
niem nowych instytucji przeznaczonych dla prowadzenia badań podstawowych 
z dziedziny mikrobiologii i asymilacja przez nie znacznych środków finansowych. 
Środki te były na ten cel asygnowane zarówno przez władze rozwiniętych państw 
europejskich, jak i prywatne kręgi finansowe. O ile władze państwowe kierowa-
ły się tu dążeniem do zapewnienia podstaw bezpieczeństwa epidemiologicznego 
w skali populacji, dążeniem do poprawy jakości zdrowia obywateli, a także reali-
zacją celów strategicznych państwa, do których należało m.in. przemieszczenie 
części szybko wzrastającej ludności do kolonii213, o tyle kapitał prywatny udzielał 
wsparcia badaniom mikrobiologicznym, mając nadzieję na osiągnięcie znacznych 

212 Por. M. B. Mirskij, Medicina Rossii XVI–XIX wieków, Moskwa 1996.
213 Ludność Europy zwiększyła się z ok. 180 milionów na początku XIX w. do ok. 480 milio-

nów pod koniec tego wieku. Tworzyło to ogromne problemy społeczne, których nie mogła roz-
wiązać dobrowolna emigracja do Ameryki Północnej (USA, Kanada), Południowej (Brazylia) czy 
Australii. Władze państw europejskich, np. Niemiec, których liczba ludności sięgała w 1914 r. 
80 milionów, zamierzały przystąpić do kolonizowania Afryki i zasiedlania pozostających pod 
ich władzą administracyjną kolonii. Podobne zamierzenia miały Belgia i Holandia. Celu tego 
nie udało się aż do 1914 r. zrealizować pomimo właściwego rozpoznania większości patogenów, 
wywołujących większość ówcześnie znanych chorób. Nie stworzono bowiem do tego czasu sku-
tecznych leków, mogących wyleczyć te choroby. Ogromne straty ludnościowe, jakie wystąpiły 
w Europie w trakcie I wojny światowej oraz epidemii chorób zakaźnych w trakcie jej trwania 
i bezpośrednio po jej zakończeniu, szacowane na ok. 50 milionów ludzi, zmarłych głównie z po-
wodu epidemii grypy, tzw. hiszpanki, zdezaktualizowały projekty masowego zasiedlania Afryki 
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zysków z produkcji leków i szczepionek. Do podmiotów finansujących zakładanie 
i działalność nowych laboratoriów mikrobiologicznych należeli w związku z tym 
przedsiębiorcy związani z  przemysłem chemicznym, prowadzący w  swoich fir-
mach produkcję barwników, które zaczęto wykorzystywać jako odczynniki, a tak-
że przedstawiciele rodzącego się w 2. poł. przemysłu farmaceutycznego. W wielu 
laboratoriach fabrycznych rozpoczęto eksperymenty nad stworzeniem nowych 
leków, dostosowanych do zwalczania wybranych kategorii patogenów. Badania 
te do 1914 r. nie zakończyły się jednak sukcesem, umożliwiającym zakończenie 
procesu „walki z epidemiami” i uznania ich za choroby standardowo uleczalne. 
Nastąpiło to dopiero w latach 1950–1960, chociaż już w XIX w. wprowadzono do 
użytku pierwsze nowe skuteczne leki (aspiryna), na początku XX w. salwarsan, 
w okresie międzywojennym sulfonamidy. Dopiero jednak wprowadzenie do po-
wszechnego użytku odkrytych jeszcze przed 1939 r. antybiotyków, co nastąpiło 
po II wojnie światowej, oznaczało opanowanie zagrożenia związanego z większoś- 
cią epidemii o etiologii bakteryjnej. Do 1914 r. „walka z epidemiami” nie uległa 
w związku z tym zakończeniu, dając podstawę dla szerokiego ruchu społecznego 
o charakterze wykraczającym poza popularyzację nowego standardu wiedzy me-
dycznej (ruch Lebensreform214), którego inicjatorzy i zwolennicy stawiali przede 
wszystkim przed sobą cele profilaktyczne. Ruch ten rozwijał się także w latach 
1918–1939.

Na zakończenie niniejszego opracowania pragnę przedstawić strukturę eu-
ropejskich etatystycznych programów zabezpieczeń przeciwepidemicznych215, 
które w XX stuleciu były upowszechnianie za pośrednictwem Ligi Narodów, Or-
ganizacji Narodów Zjednoczonych, a  przede wszystkim Światowej Organizacji 
Zdrowia (WHO). Programy te łączą czynnik medyczny (rozpoznanie patogenu 
odpowiedzialnego za powstanie określonej choroby), farmakologiczny (określenie 
efektywnego leku/leków możliwego/możliwych do zastosowania w terapii tej cho-
roby w sposób standardowy) i społeczno-kulturowy (określenie skali problemów 
społecznych możliwych do rozwiązania za pomocą wprowadzenia efektywnych 
programów zabezpieczeń przeciwepidemicznych). W  omawianych programach 
występują następujące elementy strukturalne: 1) Uchwalenie ustawodawstwa 
obowiązującego w granicach danego państwa w sposób ciągły, a nie tylko w czasie 
trwania epidemii, określającego normy postępowania dotyczącego chorób zakaź-
nych, zarówno o charakterze profilaktycznym, jak i leczniczym. W ustawodaw-
stwie tym są określone instytucje odpowiedzialne za różne segmenty związane 
z  epidemiami (profilaktyka, izolacja, terapia), ustalone są zasady finansowania 
ich działań oraz reguły dotyczące odpowiedzialności za ich wykonywanie. 2) Do 

przez kolonistów europejskich, z czym wiązało się radykalne zmniejszenie nakładów na badania 
bakteriologiczne prowadzone w obszarze medycyny tropikalnej.

214 Por. F. Fritzen, „Gesunder leben”. Die Lebensreformbewegung im 20. Jahrhundert, Stut-
tgart 2007.

215 Por. A. Labish, Homo hygenicus. Gesundheit und Medizin in der Neuzeit, Frankfurt am 
Main–New York 1992; A. Scholz, C.-P. Heidel, Sozialpolitik und Judentum, Dresden 2000. Por . 
też: A. Kuźmińska, Walka z epidemiami chorób zakaźnych w Europie..., oraz eadem, Koncepcja 
profilaktyki chorób zakaźnych i jej realizacja do końca XIX w., op. cit.
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podstawowych elementów zabezpieczenia przeciwepidemicznego należy obowiąz-
kowa rejestracja wszystkich przypadków chorób zakaźnych i przymusowe leczenie 
(na koszt państwa lub ze znacznym jego finansowym udziałem polegającym np. 
na dotowaniu kosztów leków) chorób uznawanych za szczególnie groźne w skali 
całej populacji (chorób wenerycznych, gruźlicy itp.). 3) Stworzenie w państwowym 
systemie opieki medycznej specjalnych działów, przeznaczonych do walki z epi-
demiami, finansowanych ze środków centralnych. 4) Wprowadzenie obowiązko-
wych szczepień ochronnych przeciwko chorobom zakaźnym. 5) Zwiększenie licz-
by studentów na wydziałach lekarskich, umożliwiające zapewnienie niezbędnych 
kadr dla publicznego systemu opieki medycznej, a  także znaczne zwiększenie 
liczby lekarzy podejmujących specjalizację z zakresu chorób zakaźnych, a także 
mikrobiologii, parazytologii, dermatologii, wenerologii, pulmonologii, ftyzjatrii, 
medycyny morskiej i  tropikalnej. 6) Stworzenie systemu medycyny publicznej, 
złożonego z  poradni, przychodni, poliklinik, oddziałów pobytu dziennego (np. 
inhalatoriów dla osób chorych na gruźlicę), oddziałów szpitalnych, prewentoriów 
i sanatoriów dla chorych przewlekle oraz dla rekonwalescentów. Celem tych in-
stytucji było nie tylko leczenie, lecz także trwała izolacja pacjentów chorych na 
choroby zakaźne (gruźlica, choroby weneryczne), których uznano za potencjalnie 
groźnych dla zdrowia pozostałej populacji. 7) Wprowadzenie systemu medycyny 
szkolnej i fabrycznej (lekarz i higienistka), sprawującego ogólny nadzór sanitarno- 
-higieniczny i epidemiologiczny nad dziećmi w wieku szkolnym i ludnością w wie-
ku produkcyjnym. 8) Przeznaczenie poważnych środków na powszechną akcję 
oświatową z zakresu chorób zakaźnych. Do systemów profilaktyki przeciwepide-
micznej należy także dołączyć rygorystyczne ustawodawstwo sanitarne, obejmu-
jące m.in. nadzór nad jakością wody pitnej, finansowanie budowy publicznych 
wodociągów, nadzór nad gospodarką ściekami i odpadami, ochronę przestrzeni 
publicznej przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, wprowadzenie norm jako-
ściowych dotyczących produkcji żywności oraz nadzór nad jej przechowywaniem 
i wprowadzaniem do sprzedaży itp.

Po wprowadzeniu bakteriologii do standardu medycyny klinicznej władze eu-
ropejskich państw kolonialnych zdecydowały się na podjęcie dodatkowych kro-
ków, takich jak: l) Przeznaczenie poważnych środków na utworzenie instytucji 
prowadzących badania podstawowe nad etiopatogenezą chorób tropikalnych 
i możliwościami ich leczenia. We Francji był to Instytut Pasteura w Paryżu i jego 
lokalne filie w innych miastach działające poza uniwersytetami, w Niemczech, 
Anglii, Indiach, koloniach hiszpańskich i  portugalskich w  Ameryce Łacińskiej 
tworzono Katedry Mikrobiologii i Katedry Medycyny Morskiej i Tropikalnej pozo-
stające w strukturze uniwersytetów. 2) Stworzenie nowych specjalizacji medycz-
nych – medycyny morskiej i tropikalnej – i kształcenie kadry naukowej. Stworze-
nie systemu zachęt finansowych (stypendia dla studentów i dodatki do pensji dla 
lekarzy) podejmujących specjalizację z zakresu medycyny tropikalnej, gotowych 
podjąć pracę w koloniach. 3) Wspieranie finansowe zakładania czasopism i towa-
rzystw naukowych poświęconych bakteriologii i medycynie tropikalnej.

Duże nakłady przeznaczane przez władze Francji, a od lat 90. XIX w. także 
Niemiec, ze środków budżetowych na badania naukowe w dziedzinie bakteriolo-
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gii przyniosły oczekiwane rezultaty. Do 1914 r. prawidłowo rozpoznano czynniki 
etiologiczne większości ówcześnie znanych chorób, w  tym zagrażających ludz-
kości w skali populacji. Obok bakteriologii rozwijała się też parazytologia, rów-
nież osiągając znaczące sukcesy. W 1907 r. A. Laveran otrzymał Nagrodę Nobla 
w dziedzinie fizjologii i medycyny za odkrycie zarodźca malarii i chorobotwórcze-
go charakteru pasożytów, odkrytych wcześniej przez Leishmanna . Prowadzono 
także intensywne badania nad tyfusem, zakończone uzyskaniem w 1928 r. przez 
Charlesa Nicolle’a Nagrody Nobla za prace nad zakażeniami riketsjozowymi i ty-
fusem u  ludzi. W  latach 20. XX  w. badacz ten dokonał także podsumowania 
prowadzonych przed I wojną światową badań dotyczących chorób przenoszonych 
przez pchły i  kleszcze. Do najwybitniejszych uczonych prowadzących badania 
nad chorobami zakaźnymi należeli Francuzi (Ludwik Pasteur, Emile Roubaud, 
Robert Deschiens, Emil Brumpt, Georges Lavier) oraz Niemcy (Robert Koch, Paul 
Ehrlich, Albert Neisser).

Państwowy model profilaktyki i  walki z  epidemiami oparty na założeniach 
etatystycznych, wprowadzony w krajach Europy Zachodniej na przełomie XIX 
i XX w., był ukoronowaniem trwających od czasów Cesarstwa Rzymskiego dzia-
łań sanitarno-higienicznych. Wypracowano wówczas podstawowe kierunki dzia-
łań, które przez następnych 20 stuleci były kontynuowane. Po upadku Cesarstwa 
Rzymskiego system ten w swojej spójnej strukturze obowiązującej w skali całego 
państwa załamał się, ale utrzymał w skali lokalnej na wybranych obszarach Euro-
py Zachodniej, szczególnie tam, gdzie kontynuowane było osadnictwo w założo-
nych w czasach starożytnych ośrodkach miejskich i uzdrowiskach, w których za-
chowały swoją trwałość stworzone w czasach rzymskich elementy infrastruktury, 
takie jak akwedukty, kanały doprowadzające wodę, systemy irygacyjne i służące 
melioracji bagien, cysterny, urządzenia kąpielowe oraz studnie. W średniowieczu 
wytworzone w starożytnym Rzymie regulacje prawne dotyczące profilaktyki epi-
demii zaczęły się stopniowo odradzać w miastach, tworząc lokalne systemy za-
bezpieczeń epidemicznych. W XVIII w. systemy te zostały scalone w europejskich 
monarchiach absolutystycznych, które tworzyły etatystyczne programy zabezpie-
czeń epidemicznych opartych na teoriach medycznych o starożytnym rodowodzie 
(patologia humoralna). Wraz z weryfikacją efektywności tych systemów, a także 
w związku z ukonstytuowaniem się nowej sytuacji problemowej medycyny kli-
nicznej opartej na standardzie bakteriologii, dokonano modyfikacji już istnieją-
cych państwowych systemów przeciwepidemicznych o ukierunkowaniu ogólno-
higienicznym w  systemy uwzględniające zakaźny charakter chorób, przeciwko 
którym systemy te były skierowane. W okresie 1880–1950 medycyna kliniczna 
w Europie prowadziła przy wsparciu państwa „walkę z epidemiami”, która zosta-
ła pomyślnie zakończona w przypadku większości chorób po wprowadzeniu do 
terapii antybiotyków. Możliwość skutecznego leczenia chorób zakaźnych o etio-
logii bakteryjnej spowodowała zmianę w strukturach etatystycznych systemów 
ochrony przeciwepidemicznej, które nie musiały już przeznaczać tak znacznych 
środków na izolację osób przewlekle i nieuleczalnie chorych.

Wypracowany w obrębie kultury europejskiej model walki z epidemiami pod-
lega w XX w. powszechnej recepcji poza Europą i jest dostosowywany do lokal-
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nego podłoża kulturowego, aby umożliwić jego efektywną aplikację w praktyce. 
Powyższe założenie, będące podstawą programów pomocowych tworzonych i fi-
nansowanych przez Światową Organizację Zdrowia, wiąże się z aplikacją stan-
dardu współczesnej antropologii medycznej w działaniach z zakresu publicznej 
ochrony zdrowia. Twórcy i  organizatorzy tych programów zdają sobie bowiem 
sprawę, że pomyślna i pełna recepcja tego standardu musi być związana nie tylko 
z akceptacją przesłanek naukowych, na podstawie których europejskie systemy 
zabezpieczeń przeciwepidemicznych zostały zbudowane, lecz także z akceptacją 
przesłanek kulturowych, które zajmują trwałe miejsce w  ich strukturze, zwią-
zanych z europejską koncepcją praw człowieka. Do praw podstawowych należy 
wśród nich prawo do życia oraz prawo do zdrowia, a upowszechnianie tych idei 
przyczynia się nie tylko do zwiększenia bezpieczeństwa epidemiologicznego w lo-
kalnych społecznościach krajowych, lecz także w skali całej ludzkiej populacji. 
Efektywna kontrola zagrożenia epidemiologicznego, występująca współcześnie 
w Europie, ustanawia standard kulturowy, w którego realizacji uczestniczy współ-
czesna medycyna kliniczna.
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Koncepcja profilaktyki medycznej 
Christopha Wilhelma Hufelanda 
w kontekście historyczno-porównawczym

Wprowadzenie

We współczesnej medycynie klinicznej1 profilaktyka jest uznawana – obok pe-
dagogiki zdrowia i oświaty zdrowotnej – za jedną z podstawowych dziedzin, pla-
sując się w jej strukturze na pograniczu nauk medycznych i społecznych2. Łączy 
bowiem zasób wiedzy o  charakterze przyrodniczym, dotyczącej biologicznych, 
biofizycznych i  biochemicznych podstaw choroby z  elementami o  charakterze 
społecznym, w których znajdują odbicie podstawowe zasady ustrojowe danego 
państwa, określające cele i  kierunki polityki zdrowotnej, metody ich realizacji 
i zasady ich finansowania3. W historiografii medycyny nurtu kulturowego oraz 

1 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna kliniczna i alternatywna – próba charakterystyki porów-
nawczej, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Gra możliwości. Studia z historii medycyny i farmacji XIX 
i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wro-
cławiu, t. 4, Wrocław 2011, s. 23–42; H. R. Wulf, P. C. Gøzsche, Racjonalna diagnoza i leczenie. 
Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej, czyli Evidence Based Medicine, tłum. Z. Szawarski, 
red. nauk. wyd. pol. R. Niżankowski, Łódź 2005. 

2 Por. G. Rosen, A History of Public Health, New York 1958. W wielu miejscach tej pracy 
autor wskazuje na rolę profilaktyki chorób zakaźnych w etatystycznych systemach zabezpieczeń 
społecznych, tworzonych w Europie w XIX stuleciu. Do podstawowych segmentów tych syste-
mów należała także opieka nad matką i dzieckiem oraz ochrona zdrowia robotników i poboro-
wych, ujmowana w kategoriach zabezpieczenia interesu publicznego. Sprawność państwa zale-
żała bowiem od możliwości zapewnienia następstwa pokoleń, ochrony zdrowia reprodukcyjnego 
kobiet, ograniczenia śmiertelności noworodków, a także zapewnienia zdrowia przedstawicielom 
warstw pracujących. Aż do ukształtowania się standardu bakteriologii, w którym udowodniono 
rolę czynników biologicznych w etiopatogenezie większości chorób epidemicznych, europejski 
system zabezpieczeń przeciwepidemicznych nie był dostatecznie rozwinięty ani „szczelny”. 
Tworzyło to przesłanki niekontrolowanego rozwoju epidemii. Po 1880 r. rozpoczęto tworzenie 
nowych etatystycznych programów zabezpieczeń przeciwepidemicznych, których struktura była 
dostosowana do aktualnego standardu medycyny. Systemy te miały przede wszystkim charakter 
profilaktyczny, a ich wdrożenie w życie doprowadziło w XX w. do opanowania w Europie niekon-
trolowanego rozprzestrzeniania się epidemii. Por. też: E. Lesky (red.), Sozialmedizin, Darmstadt 
1977; F. Schulz, Das „Recht auf Gesundheit”, Regensburg 1987. 

3 Por. J. Nosko, Zdrowie publiczne w Europie i w Polsce . Kształtowanie się rozwiązań mo-
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antropologii wiedzy są prowadzone badania nad historycznym procesem kształ-
towania się koncepcji profilaktyki jako pewnego sposobu podejścia do problemu 
choroby. Dla przedstawienia genezy tej koncepcji uznaje się za konieczne od-
wołanie się do czynników zewnątrznaukowych. Tego rodzaju podejście znajduje 
analogię w klasycznym już obecnie ujęciu Artura Kleinmana, jednego z pionie-
rów amerykańskiej socjologii konstruktywistycznej (inaczej: interpretatywnej), 
pojmującego choroby jako kulturowe konstrukty4 i  przedstawiającego metody 
analizy opisu ich struktury. W ten sam sposób współczesna historiografia me-
dycyny nurtu kulturowego traktuje także szersze systemy pojęciowe ukształto-
wane w obrębie medycyny, które poddaje analizom w poszukiwaniu czynników 
społecznych i kulturowych, które mogły wywierać wpływ na ich genezę, struktu-
rę i uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej oraz w świadomości po-
tocznej5. Elementy społeczno-kulturowe znajdują się bowiem zarówno w sposo-
bie pojmowania i opisywania chorób, charakterystycznym dla standardu wiedzy 
medycznej danej epoki historycznej, jak i metodach ich leczenia i zapobiegania. 
„Podmiotowe doświadczenie choroby jest bowiem zawsze wpisane w określoną 
kulturę, która narzuca ramy poznawcze obserwacjom, co sprawia, iż te same ob-
jawy mogą być w jednej kulturze definiowane jako pojedyncze choroby, w innej są 
grupowane w zespoły objawów, które otrzymują dopiero łącznie status choroby, 
podczas gdy jeszcze w innej mogą nie tylko nie być zaliczane do objawów choro-
bowych, lecz być postrzegane jako dowód nadprzyrodzonych zdolności jednostki, 
jej szczególnej charyzmy lub świadectwo kontaktu z rzeczywistością o charakte-
rze metafizycznym. To kulturowy przekaz przyswajany przez jednostkę w proce-
sie wychowania decyduje, czy dany objaw jest w ogóle postrzegany jako choroba, 
i czy w związku z tym wiąże się z cierpieniem tej jednostki nie tylko o charakterze 
psychicznym lub fizycznym, lecz także społecznym. To, czy i w  jakim stopniu 
dany objaw/zespół objawów jest definiowany w danej kulturze jako «choroba», 
wyznacza bowiem status osoby, doświadczającej tego objawu/zespołu objawów 
jako osoby «chorej» i określa sposoby dalszego postępowania tak «chorego», jak 
i społeczności, w której ów «chory» żyje względem jego osoby” – pisałam w jed-
nej z  wcześniejszych prac6. Pojawienie się idei, zgodnie z  którą chorobom nie 

delowych (szkic historyczny), [w:] J. A. Indulski, Z. Jethon, L. T. Dawydziak, Zdrowie publicz-
ne, Łódź 2000, s. 23–54. 

4 Por. D. Penkala-Gawęcka, Kulturowe wymiary zdrowia, choroby i leczenia w świetle ba-
dań antropologii medycznej,  [w:] B.  Płonka-Syroka (red.), Antropologia medycyny i  farmacji 
w kontekście kulturowym, społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Far-
maceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 25. Artykuł przed-
stawia kształtowanie się różnych nurtów antropologii medycznej, aż do jej współczesnego stan-
dardu. Por. też: D. Penkala-Gawęcka, Antropologia medyczna dzisiaj: kontynuacje, nowe nurty, 
perspektywy badawcze,  [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia 
medycyny w działaniu, Wrocław 2008, s. 219–241. 

5 Por. B. Płonka-Syroka, Konstruktywizm historyczny we współczesnej historiografii me-
dycyny w pracach wrocławskiego ośrodka naukowego, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 2010, 
nr 3–4 (184–185), s. 365–393.

6 Por. B.  Płonka-Syroka, Medycyna alternatywna w  perspektywie antropologii historycz-
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należy się biernie poddawać, ale można i należy im zapobiegać, było możliwe nie 
w związku z osiągnięciem przez lekarzy określonego poziomu wiedzy medycznej 
dotyczącej czynników biologicznych (w momencie sformułowania pierwszych sys-
temów profilaktycznych zakres wiedzy medycznej, którym dysponowali lekarze 
w niewielkim stopniu wykraczał poza ten, jaki został ukształtowany w czasach 
starożytnych), ale w związku z wytworzeniem się określonego poziomu potrzeb 
społecznych, które wiązały się z uznaniem zdrowia za stan naturalny i pożądany, 
natomiast choroby za wymagający ograniczenia, a nawet (o ile to możliwe) cał-
kowitej eliminacji. Potrzeby te mogły zostać publicznie wyrażone dopiero wtedy, 
gdy zmienił się akceptowany w ówczesnym środowisku akademickim obraz na-
tury. Medycyna wpisywała się w perspektywę dyskursu ustanowionego w wyniku 
debat społecznych, prowadzonych w okresie Oświecenia7 poza profesjonalnym 
środowiskiem lekarzy, toczonych przez filozofów, autorów projektów reform spo-

nej, [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działa-
niu…, s. 315–316.

7 Por. P.  Chaunu, Cywilizacja wieku Oświecenia, tłum. E.  Bąkowska, Warszawa 1989, 
s. 179–181. W genezie nowej, aktywistycznej postawy wobec otoczenia przyrodniczego i spo-
łecznego istotną rolę odegrała recepcja w świadomości francuskich elit podstaw fizyki mecha-
nistycznej Newtona i wyparcie przez nią w szkolnictwie średnim we Francji (w kolegiach jezu-
ickich, kształcących w XVIII w. większość przedstawicieli francuskich warstw wyższych) już 
w 1. poł. XVIII w. arystotelizmu. W szkołach jezuickich upowszechniło się w związku z tym 
wnioskowanie przyczynowe. Uczniów wdrażano także do poznawania świata drogą doświad-
czalną, w specjalnie stworzonych gabinetach fizycznych. Uczono również elementów historii 
nauki. Stworzyło to podstawę do ukształtowania się nowego modelu światopoglądu naukowego, 
w którym żadna prawda nie mogła już występować jako „konieczna”, ani być wyprowadzana 
przed doświadczeniem albo poza nim, na drodze dedukcyjnej. Uczniowie zdobywali wiadomo-
ści dotyczące tego, iż opisanie świata jest możliwe w różny sposób, a w związku z czym należy 
zmierzać do doskonalenia metod tego opisu, podejmowanego w  tym celu, aby stworzony na 
podstawie obserwacji i praktycznych doświadczeń system wiedzy naukowej był zgodny z pod-
stawą doświadczalną i opisany za pomocą metody, którą społeczność naukowa uznała za ra-
cjonalną. Powyższy system stał się w 2. poł XVIII w. podstawą ukształtowania europejskiego 
modelu medycyny klinicznej, opartego na tych samych zasadach, wprowadzanego na uniwer-
sytetach, w których gronie profesorskim licznie reprezentowani byli jezuici, a wśród studentów 
dominowali absolwenci kolegiów prowadzonych przez członków tego samego zgromadzenia. 
Likwidacja zakonu jezuitów nie mogła już zahamować upowszechnienia się w  europejskich 
warstwach wyższych krajów katolickich (Francja, Austria, Włochy, Polska) wdrażanego w syste-
mie edukacyjnym stworzonym przez ten zakon w XVIII w. nowego naukowego światopoglądu. 
Sprzyjały jego utrzymaniu zarówno czynniki wewnątrznaukowe (przez wielu przedstawicieli 
europejskich środowisk akademickich był on bowiem uznawany za realistyczny i oparty na pod-
stawach metodologicznych, które uznawano za właściwe), jak i zewnątrznaukowe (po likwidacji 
zakonu wielu byłych jezuitów nadal nauczało w szkolnictwie różnych szczebli, głosząc już jako 
osoby świeckie podstawy nowego modelu nauk przyrodniczych). Podkreślanych w polskim piś- 
miennictwie historycznym z lat 1945–1989 tendencji ateistycznych, występujących jako głów-
ny element genezy nowego modelu przyrodoznawstwa, nie należy, moim zdaniem, przeceniać. 
Ulegli im bowiem bardzo nieliczni lekarze, zarówno w XVIII, jak i XIX w., recepcja nowożytne-
go standardu przyrodoznawstwa opartego na podstawach fizyki i filozofii mechanistycznej nie 
wymagała bowiem deklaracji na poziomie światopoglądowym, ale metodologicznym. Medycyna 
somatyczna, omówiona przeze mnie w poprzednim rozdziale, jest tego najlepszym przykładem. 
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łecznych oraz przedstawicieli władz państwowych. Lekarze zostali do tych debat 
zaproszeni w roli profesjonalnych ekspertów8, których wiedza mogła umożliwić 
uzyskanie odpowiedzi na pytanie, czy zapobieganie chorobom można w  ogóle 
uznać za możliwe ze względów medycznych, kiedy ze względów kulturowych zo-
stało to uznane za pożądane społecznie. Owe względy społeczne to przede wszyst-
kim kameralizm9, popularna w XVIII w. w europejskich monarchiach oświecone-
go absolutyzmu idea, zgodnie z którą należało dążyć do racjonalizacji stosunków 
w państwie, co miało umożliwić zwiększenie poziomu osiąganych przez nie do-
chodów. Następną tego rodzaju ideą był populacjonizm10, łączący siłę państwa ze 
wzrostem liczby jego ludności. Obie idee stawiały przed medycyną jako istotny 
problem do rozwiązania zagadnienie masowych zachorowań na choroby epide-
miczne, występowania chorób i zagrożeń związanych z wiekiem (problemem była 
bardzo duża śmiertelność noworodków), płcią (istotnym problemem był wysoki 
poziom śmiertelności okołoporodowej kobiet), aktywnością gospodarczą i zdol-
nością do służby wojskowej. Wysoki poziom chorób w populacji danego kraju nie 
był przez XVIII-wiecznych publicystów społecznych związanych z nurtami kame-
ralizmu i populacjonizmu postrzegany w kategoriach ograniczenia potencjalnych 
możliwości życiowych poszczególnych mieszkańców państwa, lecz w kontekście 
ograniczenia potencjalnego poziomu ich produktywności oraz możliwości poten-
cjalnego wzrostu liczebności populacji. Pomysł objęcia wszystkich mieszkańców 
danego państwa podstawowymi formami opieki medycznej i  nadzoru sanitar-
no-epidemiologicznego nie wynikał także z przesłanek egalitarnych i nie wiązał 
się z zamiarem zwiększenia podmiotowych praw ani komfortu życia obywateli. 
Wiązał się natomiast z potrzebami szybko rozwijających się państw zachodnioeu-
ropejskich, których dalszy rozwój gospodarczy nie był już możliwy bez uwzględ-
nienia czynników społecznych i demograficznych. Koncepcja profilaktyki chorób 
była więc przede wszystkim projektem społecznym11, który wyprzedzał nadanie 

Por. B. Płonka-Syroka, Wybrane problemy medyczne w interpretacjach zwolenników programu 
somatycznego, [w:] eadem, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 263–297. 

 8 W  tej roli występowali m.in. związany ze starszą szkołą wiedeńską profesor Jan Piotr 
Frank, twórca omówionego w poprzednim rozdziale systemu policji lekarskiej, związany z fran-
cuską szkołą kliniczną Francois Victor Broussais, jeden z twórców francuskiego systemu medy-
cyny wojskowej i wielu innych. 

 9 Podejmowane w różnych państwach europejskich próby realizacji tej idei były dostoso-
wane do warunków lokalnych, które z jednej strony określały skalę potrzeb społecznych, na-
tomiast z drugiej – postrzeganie tych potrzeb przez władze jako wymagających zaspokojenia. 
Osiemnastowieczne koncepcje modernizacji gospodarki i sposobu zarządzania państwem oka-
zały się w związku z tym bardzo zróżnicowane, pomimo iż przyświecał im ten sam cel – zwięk-
szenie dochodów publicznych. Por. P. Chaunu, op. cit., s. 256–288 (Ekonomia, życie materialne. 
Początek wzrostu) . Por. też: G. Rosen, Cameralism and the Concept of Medical Police, „Bulletin 
of the History of Medicine” 1953, t. 28, s. 21–42. 

10 Por. T.  Srogosz, Dyskurs medyczny w  pismach populacjonistów polskich drugiej połowy 
XVIII wieku, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej i jego 
kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 8, Wrocław 2004, s. 86–99.

11 Por. Z.  Jezierski, Cz. Jeśman, Wpływ ideologii Oświecenia na przemiany w  organiza-
cji i działalności wojskowej służby zdrowia,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom 
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mu przez lekarzy konkretnego kształtu jako projektu medycznego. Tezę tę dobrze 
potwierdzają analizy kształtowania się w XIX-wiecznych państwach europejskich 
etatystycznych systemów zabezpieczeń przeciwepidemicznych, opartych na zróż-
nicowanych priorytetach społecznych i ustrojowych. Systemy te zmierzały bo-
wiem do ochrony tych zasobów społecznych, które uważano za najcenniejsze, 
przeznaczając znacznie mniejsze środki na ochronę pozostałych uznawanych 
z różnych względów za istotne i nie obejmując nimi zarazem tych obszarów lub 
warstw społecznych, których sprawne funkcjonowanie nie zostało przez władze 
państwowe ocenione jako ważne z perspektywy interesu państwa12 . 

nowożytny w nauce europejskiej…, s. 109–132; K. Bucholc-Srogosz, Organizacja wojskowej 
służby zdrowia w latach 1775–1794, problematyka badawcza i charakterystyka źródeł, ibidem, 
s. 100–108.

12 Por. B. Płonka-Syroka, Problem chorób zakaźnych w okresie nowożytnym i współczes- 
nym jako element polityki państwowej, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdra-
wiać, pomagać. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 161–178; A. Kuź-
mińska, Koncepcja profilaktyki chorób zakaźnych i jej realizacja do końca XIX w., [w:] B. Płon-
ka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antropologii medycyny i farmacji 
społecznej. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wro-
cławiu, t. 2, s. 269–286; eadem, Walka z epidemiami chorób zakaźnych w Europie w XIX wieku 
ze szczególnym uwzględnieniem gruźlicy, ibidem, s. 287–314; W. Korpalska, J. Szmytkowski, 
Procesy modernizacyjne w państwie pruskim i ich wpływ na kształtowanie się modelu ochrony 
zdrowia publicznego na ziemiach zaboru pruskiego w XIX wieku na przykładzie rejencji byd-
goskiej,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europejskiej…, 
s.  119–132; P.  Franaszek, Publiczna ochrona zdrowia w Galicji w dobie autonomii, ibidem, 
s. 133–157; B. Braczkowska, L. Jabłoński, Powstanie i rozwój higieny pracy na ziemiach pol-
skich, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne w XVIII–XX wieku i jego wpływ 
na stan zdrowia ludności. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, Wrocław 2003, s. 275–281; 
M.  B. Mirskij, Medicina Rossiji XVI–XIX  wiekow, Moskwa 1996. W  przedstawionym tu pi-
śmiennictwie możemy zauważyć charakterystyczne, uwarunkowane przez względy kulturowe, 
a nie medyczne, zróżnicowanie priorytetów w dziedzinie publicznej ochrony zdrowia. Z jednej 
strony wśród europejskich etatystycznych systemów ochrony zdrowia plasuje się carska Rosja, 
w której aż do upadku tego państwa system tego rodzaju, obejmujący cały obszar kraju i (przy-
najmniej teoretycznie) wszystkich jego obywateli w ogóle nie powstał, natomiast z drugiej wy-
stępują państwa takie jak Austria, w której etatystyczny system ochrony zdrowia publicznego 
zaczął być tworzony z inicjatywy władz państwowych już w XVIII w. Rozwiązania występujące 
w Rosji, funkcjonujące w latach 1862–1917 (tzw. medycyna ziemska), chroniły przede wszyst-
kim obszar Rosji rodzimej i przedstawicieli jej warstw uprzywilejowanych przed potencjalnymi 
zagrożeniami zdrowotnymi ze strony nieobjętych opieką zdrowotną warstw plebejskich, zarów-
no miejskich, jak i wiejskich, często o nierosyjskim pochodzeniu. System ten nie obejmował 
także peryferyjnych obszarów państwa, zamieszkiwanych przez większość ludności nierosyj-
skiej (jak np. Królestwo Polskie). Nieistnienie w rosyjskim etatystycznym systemie medycyny 
publicznej rozwiązań obejmujących większość ludności państwa (chłopi, mniejszości narodowe) 
może być wyjaśnione w ten sposób, iż nie zostało to uznane przez władze rosyjskie za istotne dla 
ogólnego interesu cesarstwa rosyjskiego. Rozwiązania takie już wówczas istniały i dość sprawnie 
funkcjonowały w państwach Europy Zachodniej, w związku z tym ich przeniesienie do Rosji 
było możliwe na mocy decyzji władz państwowych, czego jednak nie dokonano. Na drugim bie-
gunie rozwiązań etatystycznych w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego znajduje się państwo 
pruskie, rozwijające się XIX w. zgodnie z regułami właściwymi dla gospodarki kapitalistycznej, 
ze stale wzrastającą populacją zamieszkującą stosunkowo niewielki obszar, coraz silniej podle-
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Nadanie medycynie cech wiedzy systemowej, wykraczającej poza indywidual-
ny wymiar relacji między lekarzem i pacjentem, jest w dziejach wiedzy lekarskiej 
zjawiskiem stosunkowo nowym, które rozwija się dopiero w XIX stuleciu13. Jego 
genezę należy wiązać z ukształtowaniem się w latach 50. XVIII w. modelu me-
dycyny klinicznej14, w którym granice dyskursu medycznego uległy profesjonali-
zacji, a jej celem stała się przede wszystkim skuteczność15. Aż do tego czasu do-
konywano bowiem konceptualizacji chorób łącząc elementy naturalistyczne i su-
pranaturalistyczne,. W tym systemie pojęciowym zarówno choroba, jak i śmierć 
pojmowane bywały jako naturalne składniki ludzkiej egzystencji. Dekonstruk-
cja tego rodzaju rozumowania i  jego problematyzacja doprowadziły do nowego 
sformułowania sytuacji problemowej zachodnioeuropejskiej medycyny. Lekarze 
klinicyści przestali traktować choroby jako zjawiska nieuchronne, zsyłane na 
człowieka przez Boga jako bezpośredni wyraz Jego sprawczej woli16. Pojmowanie 

gający procesom urbanizacyjnym (co zwiększało zagrożenie epidemiczne), graniczące z Rosją, 
w której skuteczne zabezpieczenia przeciwepidemiczne praktycznie nie funkcjonowały. Z punk-
tu widzenia interesu państwa, tak jak go postrzegały pruskie władze, już w 2. poł. XVIII w. 
koniecznością stało się opracowanie koncepcji sprawnego systemu publicznej ochrony zdrowia 
o charakterze etatystycznym. Ostateczne opracowanie tego systemu i wprowadzenie go w życie 
w 2. poł. XIX w. zostało uznane przez pruskie władze za priorytetowe. W systemie tym obję-
to podstawową opieką medyczną wszystkich obywateli zamieszkujących w granicach państwa 
(w  tym przedstawicieli mniejszości narodowych). Skuteczny etatystyczny system publicznej 
opieki medycznej postrzegano jako istotne zabezpieczenie interesów władz państwowych oraz 
warstw rządzących. Jego istnienie tworzyło bowiem przesłanki wzrostu gospodarczego kraju 
(dzięki ograniczeniu potencjalnych strat związanych z niekontrolowanym rozprzestrzenianiem 
się chorób zakaźnych o charakterze epidemicznym), jak również przyczyniało się – dzięki po-
prawie stanu zdrowia populacji – do ogólnego zwiększenia produktywności i wydolności ekono-
micznej obywateli. Odbijało się to zarówno na wzroście produkcji, jak i konsumpcji, tworząc 
popyt społeczny na produkowane przez przemysł krajowy towary. 

13 Podstawy kulturowe tej zmiany tworzyło nowe podejście uczonych wobec natury, któ-
re opisywało ją w  kategoriach naturalistycznych: por. A.  Maciocha, Człowiek wobec natury 
w XVIII w., [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura…, s. 21–38; P. Badyna, Bóg 
i  przyroda w XVIII-wiecznym piśmiennictwie przyrodoznawczym jako konstrukt kulturowy. 
Wybrane przykłady,  [w:] B.  Płonka-Syroka, A.  Syroka (red.), Obrazy świata jako konstrukty 
kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 12, Wro-
cław 2012, s.  15–34. Naturalizacja obrazu natury w XVIII-wiecznym dyskursie medycznym 
umożliwiła wytworzenie się przesłanek, umożliwiających ukształtowanie się nowej sytuacji 
problemowej w medycynie. Jednym z jej elementów było tworzenie etatystycznych systemów 
zabezpieczeń przeciwepidemicznych, natomiast drugim – włączanie się medycyny w rozwiązy-
wanie problemów społecznych, z których wybrane uległy medykalizacji.

14 Por. F. Cohen, Die zweite Erschaffung der Welt. Wie die moderne Naturwissenschaft ent-
stand, Frankfurt am Main–New York 2010, s. 143–157; R. Porter (red.), Medicine in the Enlight-
enment, Amsterdam 1995; A. Cuningham, R. French (red.), The Medical Enlightenment of the 
Eighteenth Century, Cambridge 1990. 

15 Por. L. S. King, The Medical World of the Eighteenth Century, Chicago 1958; V. Hess, 
Die „analytische Methode” – eine empirische Neukonzeption der Medizin, [w:] idem, Von der 
semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klinischen Methode zwischen 
1750 und 1850, Husum 1993, s. 95–117.

16 Por. I. Kaczmarzyk, „Jako się w chorobach naszych rządzić mamy, jeśli zdrowi być chce-
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choroby w kategoriach klinicznych pozwalało na nowe sformułowanie problemu 
zachorowalności, przyczyny chorób przestano bowiem ujmować w  kategoriach 
wpisywanych w metafizyczny porządek świata, a zaczęto je interpretować w ka-
tegoriach somatycznych. Ten nowy punkt widzenia wiązał się z wdrażaniem do 
teoretycznych podstaw medycyny fizyki Newtona17, która zastępowała filozoficz-
ne systemy Arystotelesa i Platona (wraz z ich modyfikacjami), będące w okresie 
nowożytnym teoretyczną podstawą europejskiego przyrodoznawstwa18. Wiązało 
się to z wprowadzeniem do medycyny nowej metodologii badań, z której stopnio-
wo wyeliminowano występujące w arystotelizmie pojęcia przyczyn sprawczych 
i celowych, pozostawiając jedynie pojęcia przyczyn materialnych i formalnych19 . 
Ten nowy punkt widzenia występujący w  europejskim przyrodoznawstwie był 
uwieńczeniem długotrwałych dyskusji teoretycznych i  światopoglądowych, to-
czonych w XVII i w 1. poł. XVIII na temat filozoficznej koncepcji sprawstwa20 . 
Zaznaczyły się w nim dwa główne stanowiska, z których pierwsze opierało się 
na koncepcji autonomii bytów fizycznych i biologicznych, które zostają wpraw-
dzie powołane do życia przez Boga, jednakże dalsze ich istnienie nie wymaga już 
stałej Bożej ingerencji21. Stanowisko to upowszechniło się w przyrodoznawstwie 
krajów katolickich i było zgodne z metafizyką tego wyznania, w tym z koncepcją 
wolnej woli i  odpowiedzialności człowieka za swoje czyny22, która byłaby nie-
możliwa do uzasadnienia, gdyby nie uznawano indywidualnych podmiotów oso-
bowych za wolne, a tym samym mające moc sprawczą wobec swojego postępo-
wania, kontrolowanego przez świadomość i wolę. Przedstawiona tutaj koncepcja 
stała się ostatecznie podstawą świeckiego modelu przyrodoznawstwa, opartego 
na konceptualizacji universum, którego funkcjonowanie regulowane jest przez 
obiektywne prawa przyrody, a nie bezpośrednio przez Boga23. Drugie ze stanowisk 
w dyskusjach światopoglądowych dotyczących sprawstwa zostało przyjęte w kra-

my”. Diagnostyka chorób duszy i  ciała w  kaznodziejskiej posłudze Adama Gdacjusza,  [w:] 
B. Płonka-Syroka (red.), Problemy diagnostyki i terapii w ujęciu nauk przyrodniczych i społecz-
nych. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutyczego Uniwersytetu Medycznego we Wrocła-
wiu, t. 6, Wrocław 2012, s. 19–36.

17 Por. B. Płonka-Syroka, Odbicie standardu fizyki Newtonowskiej w świadomości lekarzy 
w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, [w:] Pamiętnik Zjazdu Krajowego Polskiego To-
warzystwa Historycznego we Wrocławiu, 16–17 września 1999, Toruń 2001, s. 223–229.

18 Por. B. Th. Brown, The Mechanical Philosophy and the „Animal Oeconomy”, New York 
1981; B. Płonka-Syroka, Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej fi-
zyki w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą 
Medyczną” 2000, t. 7, z. 1, s. 5–24. 

19 Por. B. Płonka-Syroka, Nowożytny ideał nauki, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu 
niematerialistycznego i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 
1999, s. 142.

20 Por. Kuderowicz, Historia filozofii nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 201–206.
21 Por. N. M. Wildiers, Obraz świata a teologia, Warszawa 1985; R. Hooykaas, Religia i po-

wstanie nowożytnej nauki, Warszawa 1975. 
22 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 171–172, 

176–179 i in.
23 Ibidem, s. 231.
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jach protestanckich i podobnie jak pierwsze było zgodne z metafizyką wyznania 
luterańskiego24 i kalwińskiego25. Za sprawcę wszystkich zdarzeń we wszechświe-
cie został uznany w  tej koncepcji Bóg, a  podporządkowany Jego woli człowiek 
mógł ją jedynie przyjąć lub odrzucić26. W tego rodzaju konceptualizacji świecki 
i naturalistyczny model europejskiej medycyny klinicznej, sformułowany w kra-
jach katolickich (Austria, Francja, Szkocja w nawiązaniu do wcześniejszych wzo-
rów włoskich)27 i rozwijany w nich XVIII w. w nawiązaniu do interpretacji fizyki 
Newtona28, którą papież w 1757 r. uznał za godną wprowadzenia na katolickie 
uniwersytety jako koncepcję opisującą wszechświat w sposób realistyczny29, był 
w krajach protestanckich trudny do wprowadzenia zarówno ze względu na jego 
podstawy fizyczne, jak i metafizyczne i antropologiczne30 . 

Niemiecka antropologia filozoficzna 2. poł. XVIII i 1. poł. XIX w. miała cha-
rakter podporządkowany metafizyce luterańskiej i w tej postaci weszła w skład 
tworzonego na niemieckich uniwersytetach oryginalnego modelu medycyny 
klinicznej, zwanego modelem romantycznym31. Przedstawiciele niemieckiego 
Oświecenia32, w  tym twórcy programu modernizacyjnego przyrodoznawstwa, 
usiłowali godzić powyższe sprzeczne tendencje, czerpiąc z głównego nurtu nauki 
europejskiej te elementy, które udało się uzgodnić z podstawami rodzimej trady-
cji, w tym zarówno metafizyki luterańskiej, jak i filozofii idealistycznej33. Recep-

24 Por. A. Ściegienny, Luter, wybór pism, Warszawa 1987; R. Malter, Das reformatorische 
Denken und die Philosophie Luters. Entwurf einer transcendental-praktischen Metaphysik, 
Bonn 1980. 

25 Por. B. Cottret, Kalwin, tłum. M. Milewska, Warszawa 2000; S. Piwko, Jan Kalwin: życie 
i dzieło, Warszawa 1995. 

26 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 239–246.
27 Ibidem, s. 181–193.
28 Por. A. Łukasik, Ewolucja fizycznego obrazu świata a pojęcie podmiotu poznania,  [w:] 

J. Jusiak, J. Mizińska (red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne, Zbiór 7, Lublin 
1999, s. 303–305.

29 Do wyrażenia zgody na wprowadzenie newtonizmu jako podstawy nauk przyrodniczych 
w krajach katolickich przekonał papieża w 1757 r. chorwacki uczony, jezuita Rudger Boscovič . 
Już wcześniej elementy nowego modelu nauk przyrodniczych zostały wprowadzone w katolic-
kim szkolnictwie średnim, zarówno w szkołach prowadzonych przez jezuitów, jak i oratorianów, 
dominikanów i benedyktynów. Por. G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej. Wiek 
X–XX, tłum. H. Szumańska-Grossowa, Warszawa 1967, s. 419–420. 

30 Por. H.-U. Lammel, Nosologische und therapeutische Konzeptionen in der romantischen 
Medizin, Berlin 1986; T. H. Broman, The Transformation of Academic Medicine in Germa-
ny, 1780–1820, Princeton 1987; W.  Jacob, Medizinische Anthropologie im 19. Jahrhundert. 
Mensch, Natur, Gesellschaft, Stuttgart 1967. 

31 Por. G. Flatten, Die Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes des Menschen in der Heil-
kunde der Romantik und seine Bedeutung für die Gegenwart. Studien zum Medizin-, Kunst- 
und Literaturgeschichte, t. 20, 1990.

32 Por. E. Weiss, Aufklärung und Absolutismus im Heiligen Römischen Reich. Zum Problem 
des Aufgeklärten Absolutismus in Deutschland,  [w:] idem, Deutschland und Frankreich um 
1800. Aufklärung – Revolution – Reform. Opr. W. Demel, B. Roeck, München 1990, s. 9–27; 
F. Kopitsch (red.), Aufklärung, Absolutismus und Bürgertum in Deutschland, München 1976.

33 Por. Z. Kuderowicz, op. cit. (Klasyczna i romantyczna filozofia niemiecka), s. 492–662. 
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cja podstaw tego nurtu w nauce niemieckiej była coraz szersza, aż do początku 
lat 90. XVIII w. Datą graniczną okazał się 1792 r. – rok rewolucyjnego terroru we 
Francji, który stał się wstrząsem dla większości niemieckich intelektualistów34 
i spowodował załamanie się wśród nich recepcji francuskich postulatów moderni-
zacyjnych35. Jako główną przyczynę tych wydarzeń postrzegano bowiem filozofię 
francuskiego Oświecenia, liberalizm i jego implikacje antropologiczne, przypisu-
jące człowiekowi wolność osobistą, sprawstwo swoich czynów oraz prawo do sa-
modzielnego ustanawiania reguł organizujących ludzkie życie, zarówno politycz-
nych i ekonomicznych, jak i moralnych oraz obyczajowych. Według niemieckich 
konserwatywnych filozofów i publicystów36, żywiąc tego rodzaju przekonania, lud 
francuski wypowiedział posłuszeństwo władzy, by ostatecznie doprowadzić kraj 
do rzezi, w  której zginęło tysiące niewinnych ofiar. Ponieważ program ideowy 
francuskich rewolucjonistów łączono z podstawami teoretycznymi zreformowa-
nych w duchu Oświecenia nauk przyrodniczych, pojawiła się w Niemczech kon-
cepcja stworzenia własnego, oryginalnego programu modernizacyjnego, wolnego 
od zagrożeń, które doprowadziły we Francji do wybuchu rewolucji. W ciągu kilku 
następnych lat program taki stworzono i w 1797 r. został wprowadzony na nie-
mieckie uniwersytety37. Jednak ze względu na czynniki historyczne, tj. nieko-

34 Por. J.  Sheehan, German History: 1770–1866, Oxford 1991, s.  324–325; H. Timmer-
mann, Die Französische Revolution und Europa 1789–1799, Saarbrücken 1989, s. 737 i  in.; 
W. Küttler, Theoretische und methodologische Aspekte des Verhältnisses von Reform und Re-
volution an der Wende zur Epoche der bürgerlichen Umwälzungen um 1789, [w:] H. Reinalter, 
M.  Vovelle (red.), Die Französische Revolution und Mitteleuropa: Erscheinungsformem und 
Wirkungen der Jakobinismus; seine Gesellschaftstheorien und politische Vorstellungen, Frank-
furt am Main 1992, s. 31–50; T. Stammen, F. Eberle (red.), Deutschland und die Französiche 
Revolution: 1789–1806, Darmstadt 1988, s. 558 i in. 

35 Por. W. Floeck, Die Entmythisierung revolutionärer Utopie. Zur deutschsprachigen Er-
staufführung von Ariane Mnouschkines Revolutionsstück „1789” in Kassel,  [w:] J.  Garber,  
K. E. Lehmann, G. Ch. Tholen, H. Wündrich (red.), 1789. Deutsche Erfahrung mit einer frem-
den Revolution, Kassel 1990, s. 136–138.

36 Por.: W. Kaschuba, Revolution als Spiegel. Reflexe der Französischen Revolution in deut-
scher Öffentlichkeit und Alltagskultur um 1800, [w:] H. Böning (red.), Französische Revolution 
und deutsche Öffentlichkeit. Wandlungen in Presse und Alltagskultur am Ende des achtzehnten 
Jahrhunderts, München – London – New York – Paris 1992, s. 381–417; F. C. Beiser, The Poli-
ticization of German Thought in the 1790, [w:] idem, Enlightenment, Revolution and Roman-
ticism. The Genesis of Modern German Political Thought 1790–1800, London – Cambridge 
(Mass.) 1992, s. I–VI; idem, The Rise of German Conservatism, ibidem, s.  281–333; K. O. 
von Aretin (red.), Revolution und konservative Beharren: das alte Reich und die Französische 
Revolution, Mainz 1990.

37 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 13. W niemieckim piś- 
miennictwie historyczno-medycznym rok 1797 uznaje się za cezurę początkową okresu nauki 
romantycznej, opierając się na kryteriach zewnątrznaukowych. W roku tym bowiem, po śmierci 
króla Prus, Fryderyka II, wstąpił na tron pruski Fryderyk Wilhelm III, który nadał polityce pruskiej 
zdecydowanie konserwatywne oblicze. Za cezurę końcową tego okresu przyjmuje się rok wybuchu 
Wiosny Ludów (1848), która doprowadziła do zmian w polityce naukowej Prus i pozostających pod 
ich wpływem protestanckich państw Rzeszy Niemieckiej. Obie cezury mają charakter zewnątrz-
naukowy, gdyż standard romantyczny został zarówno wprowadzony, jak i usunięty z niemieckich 
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rzystny dla Prus i stowarzyszonych z nimi państw niemieckich przebieg wojen 
z  Francją i  jej sojusznikami38, aż do 1815  r., to jest do klęski Napoleona, nie 
udawało się nadać temu programowi statusu normatywnego, co stało się możli-
we dopiero po klęsce cesarza Francuzów pod Waterloo i wprowadzeniu w Europie 
porządku politycznego Restauracji39. Kształtujący się w  tych warunkach model 
niemieckiej państwowości miał charakter skrajnie konserwatywny, antyliberalny 
i antyfrancuski zarazem40. Został sformułowany w wyrazistej formie programu 
niemieckiego politycznego romantyzmu41, antagonistycznego także wobec wzor-
ców habsburskich42 . 

Sukces militarny w wojnie z Francją, po trwającej kilkanaście lat francuskiej 
przewadze na terenie Niemiec, której przezwyciężenie (pomimo ruchu oporu) nie 
było oczywiste43, stał się dla władz państwa pruskiego przesłanką do odrzucenia 

uniwersytetów drogą administracyjną. Przez całe półwiecze, w którym był niemieckim lekarzom 
narzucany, budził opór wielu przedstawicieli niemieckiego środowiska akademickiego (mniej lub 
bardziej otwarcie wyrażony), nie był także akceptowany przez wielu lekarzy praktyków. Przedsta-
wiciele obu tych środowisk kształtowali swoje poglądy teoretyczne pod wpływem głównego nurtu 
modernizacyjnego medycyny europejskiej, czerpiąc wzorce zarówno z medycyny wiedeńskiej, jak 
i (ale w znacznie mniejszym stopniu) z medycyny francuskiej. 

38 Por. W. Venohr, Napoleon in Deutschland: Tyran und Reformator, Erlangen 1991; Ch. Dipper 
(red.), Napoleonische Herrschaft in Deutschland und Italien: Verwaltung und Justiz, Berlin 1995.

39 Por. J.  Breuilly, The Formation of the First German Nation-State  1800–1871, London 
1996; H.-P. Ullmann, Restaurationssystem und Reformpolitik: Süddeutschland und Preussen 
im Vergleich [1818–1848], München 1996.

40 Por. K. Epstein, Die Ursprünge des Konservatismus in Deutschland: Die Herausforde-
rung durch die Französiche Revolution 1770–1806, tłum. J. Zischler, Berlin 1973; R. Rürup, 
Deutschland im 19. Jahrhundert 1815–1871, Göttingen 1984; R. Koch, Deutsche Geschichte: 
1815–1848. Restauration oder Vormärz? Stuttgart 1985; R . Dufraisse (red.), Revolution und Ge-
genrewolution 1789–1830: zur geistigen Auseinandersetzung in Frankreich und Deutschland, 
München 1991; V. Press, Altes Reich und Deutscher Bund: Kontinuität in der Diskontinuität, 
München 1995; K.  O. von Aretin, Vom Deutschen Reich zum Deutschen Bund, Göttingen 
1993; W. Schmidt (red.), Demokratie, Liberalismus und Kontrrewolution, Berlin 1998. Wszy-
scy przytaczani tu autorzy wskazują na pogłębiające się rozwarstwienie niemieckiego społe-
czeństwa i uzyskiwanie przez członków warstwy mieszczańskiej autonomicznej świadomości 
obywatelskiej. Tworzyło to sytuację, w  której przedstawiciele tradycyjnie dominujących nie-
mieckich warstw feudalnych zamykali się na recepcję wzorców europejskich, przeciwstawiając 
im rodzime, uznawane przez nich za wyższe od francuskich. Przedstawiciele mieszczaństwa 
natomiast wykazywali otwartość wobec napływających do Niemiec z Europy wzorców kultury 
mieszczańskiej, wraz z jej pozytywnym stosunkiem wobec modelu nauk przyrodniczych opar-
tego na podstawach empirycznych. Dychotomia ta tworzyła podłoże recepcji modelu niemiec-
kiej nauki romantycznej w społeczeństwie niemieckim, która według rodzimych autorów nie 
była tak głęboka, jak na to wskazywały wcześniejsze opracowania pochodzące głównie z 2. poł. 
XIX w. Problem ten wymaga zdaniem historyków niemieckich dalszych, pogłębionych studiów 
z wykorzystaniem nowych kategorii źródeł, w tym przede wszystkim źródeł prywatnych, np. 
pamiętników i listów niemieckich twórców nauki, lekarzy.

41 Por. K. Peter, Die politische Romantik in Deutschland: eine Textsammlung, Stuttgart 1985.
42 Por. H. Lutz, Zwischen Habsburg und Preussen: Deutschland 1815–1866, Berlin 1994.
43 Por. A.  Ernstberger . Eine deutsche Untergrundbewegung gegen Napoleon 1806/1807, 

München 1955.
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francuskich wzorców naukowych i intelektualnych, którym przeciwstawiano włas- 
ny, niemiecki model nauki. Jego istotą było podporządkowanie standardu teore-
tycznego elementom metafizycznym, odwrót od wcześniejszych tendencji wiodą-
cych w kierunku sekularyzacji44 oraz przeciwstawienie się tendencjom liberalnym, 
coraz silniej zakorzeniającym się w świadomości niemieckiego mieszczaństwa45 
i inteligencji46. W latach 1816–1818 program ten uzyskał w niemieckim szkol-
nictwie uniwersyteckim status obowiązujący. Ci spośród wykładowców, którzy 
nie chcieli się podporządkować narzuconemu przez władze kierunkowi zmian, 
tracili akademickie posady, inni modyfikowali swe wcześniejsze poglądy (zgod-
ne z europejskim standardem medycyny klinicznej) zarówno w wykładach, jak 
i w publikacjach47. Tylko nieliczni zdołali oprzeć się tego rodzaju naciskom, stając 
się autorytetem dla wielu lekarzy zatrudnionych poza instytucjami akademic-
kimi, zarówno tych wykształconych wcześniej zgodnie z głównym europejskim 
standardem klinicznym, jak i tych kształconych już po 1815 r., jednakże uzupeł-
niających swą wiedzę medyczną poza programem studiów. Już w 1830 r. standard 
niemieckiej medycyny niematerialistycznej (nazwanej po 1848 r. przez reprezen-
tantów niemieckich środowisk uniwersyteckich, którym udało się ów standard 
z  niemieckiego życia naukowego usunąć, „medycyną romantyczną”48, co mia-
ło mu nadać wydźwięk obelżywy, jednoznaczny z nauką nieopartą na faktach) 
budził krytykę większości przedstawicieli niemieckiego środowiska lekarskiego, 
znajdującą wyraz w publikacjach. Pomimo bowiem istniejącej cenzury publikacji 
naukowych dopuszczano do druku dyskusje i  polemiki w  licznych naukowych 
czasopismach o  niewielkim nakładzie, podczas gdy podręczniki akademickie 
oraz wykłady były prowadzone w  uznawanym za obowiązujący w  niemieckim 
luterańskim przyrodoznawstwie standardzie interpretacyjnym,, odmiennym od 
europejskiego zarówno w  zakresie fizycznych49, jak i  metafizycznych50, w  tym 
antropologicznych51 podstaw medycyny52. Istniejący dualizm poglądów obec-

44 Por. R. von Oer, Die Säkularisation 1803. Vorbereitung, Diskussion, Durchführung, Göt-
tingen 1970. 

45 Por. H. C. Finsen, Das Werden wir deutschen Staatsbürgers. Studium zur bürgerlichen Ide-
ologie unter dem Absolutismus in den zweiten Hälfte des 18, und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, 
Kopenhagen – München 1983; H. Möller, Fürstenstaat oder Bürgernation: Deutschland 1763–
1815, Berlin (West) 1989; Z. Batscha, J. Garber (red.), Von der ständischen zur bürgerlichen Gesel-
lschaft. Politisch-soziale Theorie Deutschland der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, Frankfurt 
am Main 1981; L. Gall, Von der ständischen zur bürgerlichen Gesellschaft, München 1993. 

46 Por. H. H. Gerth, Bürgerliche Inteligenz um 1800: zur Soziologie des deutschen Frühlibe-
ralismus. Wstęp i bibliografia U. Hermann, Göttingen 1976.

47 Por. B.  Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s.  87–91 (tu: obszerne 
piśmiennictwo dotyczące historii niemieckich fakultetów medycznych w  latach 1797–1848 
i związanych z nimi czasopism).

48 Ibidem, s. 13, 27–32 i 232–233.
49 Ibidem, s. 97–98.
50 Ibidem, s. 95–96.
51 Ibidem, s. 94–95.
52 Por. B. Płonka-Syroka, Standard racjonalności pruskiej medycyny akademickiej w latach 

1797–1848,  [w:] A. Barciak (red.), Katowice. W 142 rocznicę uzyskania praw miejskich, Ka-
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nych w latach 1797–1848 w niemieckiej myśli medycznej53, w których koncepcje 
obecne w ówczesnej nauce europejskiej były lekarzom znane, mimo że oficjal-
nie przedstawiano je w sposób krytyczny, można było się także z nimi zapoznać 
w sposób bezpośredni na uniwersytetach Austrii (czemu nie przeszkadzała ba-
riera językowa), albo podczas podróży naukowych do Francji (gdzie tę barierę 
skutecznie przełamywano) stworzyły przesłanki późniejszej eliminacji standardu 
romantycznego z życia naukowego w Niemczech, co dokonało się w okresie re-
wolucji burżuazyjnej 1848–1849. Na uniwersytetach dokonano wymiany kadry 
naukowej, a nowi wykładowcy nauczali w standardzie zgodnym z podstawowymi 
założeniami standardu nauk przyrodniczych w Europie. 

Dualizm obecny w niemieckim życiu naukowym 1. poł. XIX w., w tym szcze-
gólnie w  latach 1830–1848, był odzwierciedleniem stosunków panujących w ów-
czesnych państwach Rzeszy Niemieckiej. W Prusach zaznaczał się ze szczególnym 
nasileniem, ze względu na rozbieżności między starą i  nową elitą tego państwa. 
Przedstawiciele tej pierwszej, wywodzący się z warstwy feudalnej, tworzyli i utrzymy-
wali konserwatywny model państwa54, z którym wiązała się zbieżna z nim koncep-
cja standardu wiedzy akademickiej, również ukształtowanego zgodnie z założeniami 
ideologii konserwatywnej55. Przedstawiciele tej drugiej, o mieszczańskim rodowodzie 
i związanych z aktywnością gospodarczą realizowaną głównie w miastach źródłach 

towice 2008, s. 192–203; B. Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w standardzie niemieckiej 
medycyny romantycznej,  [w:] eadem (red.), Antropologia medycyny i  farmacji w  kontekście 
społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 313–331.

53 Por. L. Miodoński, Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej prze-
łomu romantycznego. Analiza wybranych problemów, Wrocław 2001; R. Kuschel, Antimateria-
listische Medizin und ihr Verhältnis zur Religion im 19. Jahuhundert, Lübeck 1979; H. Fischer, 
Zur Bedeutung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte, „Naturwissenschaftliche 
Rundschau” 1952, t. 5, s. 349–352; H. Schipperges, Wege der Naturforschung 1822–1972 im 
Spiegel der Versammlungen Deutscher Naturforscher und Ärzte, Berlin – Heidelberg 1972.

54 Por. E. Fehrenbach, E. Müller-Luckner (red.), Adel und Bürgertum in Deutschland 1770–
1848, München 1994.

55 Por. G. Besier, Vom Untergang den alten Reichskirche 1806 bis zum Beginn der Reichseini-
gung 1866, [w:] idem, Kirche, Politik und Gesellschaft im 19. Jahrhundert, München 1998, s. 1–16; 
M. Klug, Rückwendung um Mittelalter? Geschichtsbilder und historische Argumentation im politi-
schen Katholizismus des Vormärz, Padeborn 1995; A. Rauscher, Deutsche Katholizismus und Re-
volution im fruehen 19. Jahrhundert, München 1975; E. Heinen, Staatliche Macht und Katholizis-
mus in Deutschland. t.1, Dokumente des politischen Katholizismus von seinen Anfangen bis 1867, 
Padeborn 1967; H. Brandt (red.), Restauration und Frühliberalismus 1814–1840, Darmstadt 1979. 
Tzw. polityczny katolicyzm rozwijał się szczególnie silnie w Bawarii, której konserwatywna myśl 
teologiczna mocno oddziaływała na kształtowanie się w 1. poł. XIX w. niematerialistycznego mo-
delu przyrodoznawstwa i jego podtrzymywanie w nauce akademickiej aż do 1848 r. jako koncepcji 
normatywnej. Konserwatywna filozofia katolicka omawianego tu nurtu występowała przeciw ideom 
Oświecenia, sekularyzacji nauki i profesjonalizacji jej dyskursu. Zmierzała do dominacji teologii nad 
standardem nauk przyrodniczych. W 2. poł. XIX w. tendencje te zanikły na wydziałach nauk przy-
rodniczych świeckich uniwersytetów, utrzymały się jednak w tym kraju w konserwatywnej myśli 
teologicznej, tworząc na przełomie XIX i XX w. (równolegle z konserwatywną teologią protestancką) 
podłoże krytyki modernizmu religijnego w obrębie europejskiego chrześcijaństwa. 
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utrzymania (przemysł, handel, bankowość, transport itp.), stanowili w początkach 
XIX stulecia zalążek nowej władzy, a w 2. poł. tego wieku udało im się skutecznie 
po nią sięgnąć. Okresem przejściowym – zarówno w pruskim życiu politycznym, 
jak i naukowym – były lata 30. i 40.56, w których nasilenie problemów społecznych, 
których nie była zdolna rozwiązać stara elita władzy57, przyczyniło się w wyniku 
wystąpień społecznych do jej wyeliminowania przez nową, o burżuazyjnym rodo-
wodzie58. Punktem kulminacyjnym ruchu reform społecznych, przejawiającego się 
w  latach 1832–1848 (po klęsce europejskich rewolucji 1830  r.) w  formie publicz-
nych debat, stała się Wiosna Ludów59, która zapoczątkowała nową epokę nie tylko 
w niemieckiej historii społecznej i politycznej, lecz także w niemieckim dyskursie 
naukowym toczonym na poziomie akademickim. Problemy i argumenty, które przez 
niemal półwiecze były spychane wcześniej przez władze państwowe i akademickie 
do dyskursu prywatnego, uzyskały w wyniku rewolucji 1848 r. możliwość ich wyra-
żania w dyskursie publicznym. Stało się to podstawą umożliwiającą sformułowanie 

56 Por. H. Bock (red.), Um Zeit des Biedermeiers: historische Miniaturen zum deutschen Vor-
märz 1830 bis 1848, Leipzig 1985; R. Voss, Die deutsche Vormärz in der französischen „offentli-
chen Meinung”: die Verfassungskämpfe in Norddeutschland und den französischen Deutschland-
bild (1837–1848), Frankfurt am Main 1977; H. Fenske (red.). Vormärz und Revolution: 1840–1849, 
Darmstadt 1991; H.-H. Brandhorst, Lutherrezeption und bürgerliche Emanzipation. Studien 
zum Luther- und Reformationsverständnis im deutschen Vormärz (1815–1848) unter besonderer 
Berücksichtigung Ludwig Feuerbachs, Göttingen 1981; H. Rumpler (red.), Deutscher Bund und 
deutsche Frage 1815–1866: europäische Ordnung, deutsche Politik und gesellschaftlicher Wandel 
im Zeitalter der bürgerlich-nationalen Emanzipation, Wien 1990; R.  Karsten, Bürgertum und 
staatliche Macht in Deutschland zwischen französischer und deutscher Revolution, Berlin 1997; 
W. Hardtwig, Vormärz: der monarchistische Staat und des Bürgertum, wyd. 4 zaktualizowane, 
München 1998; H. Henning, Quellen zur sozialgeschichtlichen Entwicklung in Deutschland von 
1815 bis 1860, Padeborn 1977; M. Bullik, Staat und Gesellschaft im hessischen Vormärz, Mar-
burg 1971; E. Fehrenbach, Adel und Bürgertum im deutschen Vormärz, München 1994; W. Schie-
der (red.), Liberalismus in der Gesellschaft der deutschen Vormärz, Göttingen 1983. 

57 Por. S.  Tull, Die soziale Frage im Spannungsfield von Spätaufklärung und Vormärz, 
Frankfurt 1988; Ch. Dipper, Die Bauernbefreiung in Deutschland: 1790–1850, Stuttgart 1980; 
J.  Bergmann, Wirtschaftskrise und Revolution: Handwerker und Arbeiter 1848/49, Stuttgart 
1986; H.  Reinalter (red.), Bibliographie zur Geschichte der demokratischen Bewegungen in 
Mitteleuropa: 1770–1850, Frankfurt am Main 1990.

58 Por. D. Langewiesche (red.), Bürgertum im „langen 19. Jahrhundert”, Göttingen 1999; 
idem (red.), Liberalismus im 19. Jahrhundert: Deutschland im europäischen Vergleich, wstęp: 
J. Kocka, Göttingen 1988; J. Kocka (red.), Bürger und Bürgerlichkeit im 19. Jahrhundert, Göt-
tingen 1987; W. Hardtwig, H.-H. Brandt (red.), Deutschlands Weg in die Moderne: Politik, Ge-
sellschaft und Kultur im 19. Jahrhundert, München 1993; J. Sheehan, German liberalism in the 
nineteenth century, Atlantic Highlands 1995. 

59 Por. R. Huch, Alte und neue Götter. Die Revolution des 19. Jahrhundert in Deutschland, 
Berlin 1930; M. Botzenhard, 1848/49: Europa im Umbruch, Padeborn 1998; D. Langewiesche, 
Die deutsche Revolution von 1848/49, Darmstadt 1983; B. Rill (red.), 1848 – Epochenjahr für 
Demokratie und Rechtsaat in Deutschland, München 1998; H.  Best, Interessenpolitik und 
nationale Integration 1848/49: handelspolitische Konflikte im frühindustriellen Deutschland, 
Göttingen 1980; J. D. Randers-Pehrson, Germans and the revolution of 1848–1849, New York 
1991; C. Stern, H. A. Winkler (red.), Wendepunkte deutscher Geschichte: 1848–1945, wstęp 
J. Kocka, Frankfurt am Main 1989. 
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przez lekarzy nowej sytuacji problemowej w medycynie, odpowiadającej zakresowi 
wolności nauki przyznanej im obecnie przez polityków, stanowiącej zarazem formę 
odpowiedzi na pytania, które politycy ci uznali obecnie za istotne do postawienia ze 
względu na interes państwa i  jego grup rządzących. Pomimo że rewolucja 1848 r. 
nie rozwiązała wszystkich bieżących problemów Niemiec, a jej entuzjastyczny wi-
zerunek w historiografii wielu historyków uznaje za zmityzowany60, przyczyniła się 
z pewnością do zmiany standardu ówczesnej niemieckiej akademickiej medycyny, 
która jest przez historyków uznawana za zjawisko niesporne. Wszystkie bowiem, nie 
tylko niemieckojęzyczne, monografie poświęcone historii niemieckich nauk przyrod-
niczych w pierwszej połowie XIX stulecia uznają cezurę 1848 r. za kończącą okres 
recepcji w niemieckiej nauce akademickiej konserwatywnego standardu „romantycz-
nego”, który utracił na mocy odgórnych decyzji politycznych swój dotychczasowy 
status normatywny61. Twórcą nowego standardu niemieckiej medycyny był Rudolf 
Virchow62, którego poglądy w poważnym stopniu ukształtowały rozwiązania w sferze 
medycyny publicznej przyjęte później przez Bismarcka63 .

W powyższych warunkach działał i popularyzował swoje koncepcje naukowe ber-
liński klinicysta Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836)64, jeden z głównych fila-
rów niemieckiej medycyny klinicznej przełomu XVIII i XIX w. Jego wkład do rozwoju 

60 Por. np. D. Blackbourn, G. Eley, Mythen deutscher Geschichtsschreibung: die gescheiter-
te bürgerliche Revolution von 1848, tłum. U. Haselstein, Frankfurt am Main 1990; F. Baum-
gart, Die verdrängte Revolution: Darstellung und Bewertung der Revolution von 1848 in der 
deutschen Geschischtsschreibung vor den Ersten Weltkrieg, Düsseldortf 1976. 

61 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 111–120. Zwróćmy uwa-
gę, że wielu wcześniejszych zwolenników tego standardu nadal cieszyło się w państwach niemiec-
kich uznaniem i prestiżem społecznym, zajmując stanowiska na innych polach niż medycyna. 
Niektórzy oddawali się refleksji filozoficznej (jak Novalis), inni zajęli się malarstwem i  teorią 
sztuki (jak Carl Gustav Carus), nadal publikując utrzymane w dawniej obowiązującym standar-
dzie dzieła medyczne. Epigoni standardu niemieckiej medycyny romantycznej odegrali także po 
1848  r. poważną rolę w  ukształtowaniu się w  niemieckim obszarze językowym specyficznego 
modelu lecznictwa, w którym usługi terapeutyczne były wykonywane na podstawie teorii otwarcie 
kontestujących ówczesny standard akademicki, z wykorzystaniem praktyk uznawanych przez kli-
nicystów za irracjonalne lub nieistniejące (jak np. homeopatia). Półwiekowa popularyzacja stan-
dardu niemieckiej medycyny romantycznej przez władze wielu państw niemieckich przyczyniła 
się do trwałego zakorzenienia w świadomości potocznej Niemców wielu występujących w tym 
standardzie pojęć, które nie tylko w XIX w., lecz także do czasów obecnych cieszą się akceptacją 
społeczną. Por. R. Jütte, Historia medycyny alternatywnej. Od magii do naturalnych metod lecze-
nia, tłum. K. Jachimczak, E. Ptaszyńska-Sadowska, Warszawa 2001, s. 37–52, 199–288. 

62 Por. Ibidem, s. 114–115. Por. też: B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niema-
terialistycznego 1797–1848 i  polska recepcja jej teorii i  doktryn w  dziewiętnastym stuleciu, 
Warszawa 1999, s. 25–29, 35, 48, 56–57, 60, 68, 126–127, 130, 223 i 454.

63 Por. O. Pflanze, Bismark and the development of Germany, Princeton 1990.
64 Por . S. Goldmann, Christoph Wilhelm Hufeland im Goethekreis, Stuttgart 1993; K. Pfeifer, 

Medizin der Goethezeit. Ch. W. Hufeland und die Heilkunst des 18. Jahrhunderts, Köln 2000; F. Lind-
ner, G.  Hufeland, Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836). Sein „höchster Glanzpunkt”,  [w:]  
Ch . Fleck, V. Hess, G. Wagner (red.), Wegbereiter der modernen Medizin. Jenaer Mediziner aus der 
drei Jahrhunderten – von Loder und Hufeland zu Rössle und Brednow, Jena 2004, s. 81–95; M. Rim-
pler, Hufeland – Leistungverzeichnis der Besonderen Therapierichtungen, wyd. 4, Stuttgart 2005.
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tej nauki w Prusach polegał przede wszystkim na tym, iż nie uległ presji czynników 
zewnątrznaukowych i  nie poddał swoich poglądów medycznych ukształtowanych 
w  końcu XVIII  w. w  bezpośrednim kontakcie z  głównym nurtem modernizacyj-
nym europejskiego przyrodoznawstwa zmianom podporządkowanym czynnikom 
ideologicznym. Utrzymał w swojej twórczości naukowej podbudowane empirycznie 
nastawienie kliniczne, a podstawy metodologii naukowej, na których opierał swo-
je badania i interpretacje, do dziś możemy uznawać za racjonalne, pomimo że nie 
wszystkie wnioski, które ówcześnie na podstawie owych badań stawiał, utrzyma-
ły swoje znaczenie jako takie. Silna pozycja osobista profesora Hufelanda wynikała 
m.in. z tego, iż był lekarzem nadwornym pruskiej rodziny panującej, której członka-
mi opiekował się z oddaniem i powodzeniem. Był kierownikiem Kliniki Lekarskiej 
stołecznego uniwersytetu w Berlinie, założycielem i redaktorem czasopisma „Journal 
der practischen Arzneykunde und Wundarzneykunst”, którego w latach 1795–1836 
wydał 83 tomy, autorem podręczników i wielu artykułów kazuistycznych. Poglądy 
medyczne Hufelanda dalekie były od francuskiego materializmu filozoficznego (co 
umożliwiało mu ich głoszenie w Prusach po 1815 r.). Był jednak piewcą autonomii 
poznania lekarskiego i profesjonalizacji dyskursu klinicznego, który powinien zda-
niem Hufelanda opierać swe reguły na ścisłych zasadach metodologicznych odpo-
wiednich do praktycznego charakteru dyscypliny, jaką jest medycyna. Za właściwą 
podstawę filozoficzną, zdolną stworzyć bazę dla określenia struktury medycyny kli-
nicznej Hufeland uznawał filozofię umiarkowanego sceptycyzmu. Ostrzegał przed 
sceptycyzmem skrajnym, ponieważ prowadzi on jego zdaniem do nihilizmu, zarów-
no w diagnostyce, jak i w terapii. Ostrzegał również przed dogmatyzmem, ponieważ 
wiedzie lekarzy na manowce pychy opartej na zgubnej i nieuzasadnionej pewności. 
Postulował natomiast filozofię środka, w której zabraniał przyjmowania tłumaczeń 
nieznanego przez nieznane (ignotum per ignotum), zalecał lekarzom stałe rozwijanie 
naukowej erudycji w  celu wzbogacenia ich zdolności do analizowania obserwacji. 
Sformułowany przez niego program metodologii medycyny klinicznej oparty na ra-
cjonalnej ocenie obserwacji, wolny od spekulacyjnego nastawienia i skierowany ku 
praktyce, stał się podstawą koncepcji profilaktyki medycznej, która zapewniła mu 
miejsce w historii medycyny. Zanim przedstawię jednakże jej zasady, chciałabym 
poświęcić nieco uwagi kontekstowi, w którym została przez Hufelanda sformułowa-
na i była przez niego popularyzowana. Kontekst ten określa bowiem ramy dyskursu, 
w którym przedstawienie tej koncepcji jako naukowej okazało się możliwe.

Europejski kontekst systemu profilaktyki medycznej 
Ch. W. Hufelanda 

Rozpatrując pojawienie się choroby w biografii pojedynczego człowieka, jak rów-
nież w  skali społecznej, nie pytano w  nowym programie medycyny klinicznej 
2. poł. XVIII w., jaki był cel wystąpienia choroby i kto jest jej sprawcą, ale jakie 
okoliczności poprzedziły jej pojawienie się i w jakim środowisku ona wystąpiła. 
Nastąpiła somatyzacja i anatomizacja obrazu choroby, którą zaczęto pojmować 
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jako fizyczny proces o mierzalnych i powtarzalnych objawach, toczący się w orga-
nizmie człowieka, jako odstępstwo od jakiejś idealnej normy, której istnienie za-
kładano i jakiejś idealnej równowagi (homeostasis), będącej wyrazem praw natury 
i ich działania65. Somatyzacja i anatomizacja obrazu choroby nie były kulturowo 
tożsame z recepcją w medycynie klinicznej XVIII-wiecznej filozofii materialistycz-
nej i jej ateistycznych konsekwencji w ujęciu Julienna O. La Mettriego66, którą 
niewielu lekarzy było gotowych zaakceptować ze względów światopoglądowych. 
Dla odróżnienia od tej skrajnej postawy stworzono więc pojęcie medycyny soma-
tycznej, która uwalniała myślenie kliniczne od wpływów teologii i  ograniczała 
zakres zainteresowań medycyny do obszaru ludzkiego ciała, nie wyprowadzając 
z  tego konsekwencji wiodących do radykalnego ateizmu67. Postulat dokonania 
rozdziału między medycyną a  religią, wysunięty przez lekarzy będących twór-
cami tego pojęcia, nie był bowiem wyrazem zamierzonej ateizacji świadomości 
naukowej i potocznej, lecz był przedstawiany w  imię profesjonalizacji medycy-
ny, której standard powinien być kształtowany przez specjalistów legitymujących 
się wykształceniem przyrodniczym, a nie pod wpływem filozofów narzucających 
lekarzom systemy o charakterze apriorycznym68. Antropologiczne podstawy me-
dycyny klinicznej powinny były uwzględniać kryteria moralne i światopoglądo-
we, jednakże ani fizjologia, ani patologia nie powinny były uwzględniać duszy 
jako elementu regulującego funkcjonowanie ciała, jak to występowało wcześniej 
w systemie Paracelsusa, w którym niematerialnym elementem sterującym soma-
tyką był archeusz69 .

Somatycy uznali za podstawę epistemologiczną swojej koncepcji medycy-
ny filozofię umiarkowanego sceptycyzmu, wyprowadzając wnioski z obserwacji 
i konstruując na tej podstawie teorie naukowe, które z założenia traktowano jako 
hipotezy, poddające się krytyce i możliwe do obalenia przez nowsze, doskonalsze. 
Oznaczało to odrzucenie pretensji do stworzenia z medycyny systemu wiedzy ab-
solutnej, na rzecz jej koncepcji jako systemu o charakterze otwartym, w którym 
każdy element obserwacyjny może zostać podważony przez kolejne obserwacje, 
a każda interpretacja uznana za prawidłową może zostać zastąpiona przez nową, 

65 Por. R. E. Butts, J. Davis (Ed.), The Methodological Heritage of Newton, Oxford 1970.
66 Por. L. Mendel, La Mettrie, Arzt, Philosoph und Schriftsteller (1709–1751), Leipzig 1965; 

A. Bednarczyk, Materializm: Julien Offray de la Mettrie (1709–1751), [w:] Filozofia biologii eu-
ropejskiego Oświecenia. Albrecht Haller i jego współcześni, Warszawa 1984, s. 65–119.

67 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, 226–232.
68 Por. L.  Miodoński, Filozofia jako podstawa teorii nauk przyrodniczych i  medycz-

nych w  idealizmie niemieckim (na przykładzie tak zwanego dynamicznego przyrodoznaw-
stwa), [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych  
XVIII–XX wieku. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002, s. 85–102; B. Płon-
ka-Syroka, Niemiecka psychiatria romantyczna –  spór o  wpływy idealizmu filozoficznego 
w niemieckiej medycynie klinicznej pierwszej połowy XIX stulecia, ibidem, s. 103–113. 

69 Por. J. Mirkiewicz, Współczesne badania nad myślą Paracelsusa,  [w:] B. Płonka-Syroka 
(red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dzie-
jów Kultury Medycznej, t. 7, Wrocław 2003, s. 205–227; idem, Magia renesansowa – od Picatrix 
do Paracelsusa, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce europej-
skiej…, s. 39–63. 
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uznaną przez środowisko medyczne za bardziej właściwą. Takie ujęcie dawało le-
karzom podstawę do stworzenia nowego standardu medycyny akademickiej jako 
bazującego na faktach (Evidence Based Medicine), który obowiązuje do chwili 
obecnej. Należało już tylko ustalić, co może być uważane za fakt naukowy, jakimi 
metodami można go zbadać i na tej podstawie budować nowy standard nozolo-
giczny, etiologiczny i terapeutyczny. 

Jakie konsekwencje z tego wyprowadzono, jak przedstawiała się wizja świata, 
na której somatycy oparli swoje działania naukowe? 1) Świat został stworzony 
przez Boga i odtąd realnie i samodzielnie istnieje według ustanowionych przez 
Stwórcę praw. 2) Świat ma charakter uporządkowany i harmonijny, co oznacza, 
że wszystkie zjawiska zachodzą z  właściwą sobie regularnością i  we właściwy 
dla siebie sposób. 3) Normalnym sposobem egzystowania świata jest równowa-
ga, świat działa bowiem według rządzących nim praw. Każde naruszenie owej 
równowagi musi mieć jakąś fizyczną przyczynę, którą można ustalić na podsta-
wie doświadczenia i obserwacji. 4) Świat składa się z pojedynczych materialnych 
obiektów, między którymi oddziałują siły. Pomiędzy tymi obiektami zachodzą 
realnie istniejące zależności i  związki, poddające się badaniom empirycznym 
i  dające się opisać w  języku matematyki. 5) Indywidualne obiekty materialne 
różnią się od otaczającego środowiska, mimo że podlegają tym samym fizycznym 
prawom. Środowisko oddziałuje na obiekty, jak i one oddziałują na środowisko.  
6) Indywidualne obiekty materialne są wyposażone w realne cechy i właściwo-
ści, których występowanie różnicuje je między sobą. Materia wypełnia idealną 
formę właściwą dla danego obiektu (jego strukturę), która ma charakter celowy.  
7) Materia nie zawsze wypełnia formę w sposób doskonały, w świecie są możliwe 
w związku z tym odchylenia od stanu równowagi, i odchylenia takie rzeczywiście 
się zdarzają. Każde takie odchylenie ma jakąś przyczynę, którą można zbadać na 
podstawie obserwacji. Wymaga zadziałania bodźca, który zaburzył równowagę, 
który także można ustalić na podstawie obserwacji.

Nietrudno zauważyć, że struktura pojęciowa, do której somatycy nawiązywali, 
tworząc nowy standard medycyny klinicznej, była odwzorowaniem niektórych 
pozostałości arystotelizmu, poddawanych modyfikacjom poprzez próbę ich po-
łączenia z newtonizmem (tzw. filosofia recentiorum). Tworząc nową medycynę, 
definiowaną jako nauka o  człowieku, którego organizm jest częścią przyrody, 
somatycy przyjmowali fizyczny obraz świata zaproponowany przez Newtona za 
realistyczny i dostosowywali do niego swój własny. Nowy sposób definiowania 
zjawisk przyrodniczych, uwolniony od pytań o cel ich występowania, które zosta-
ły zastąpione pytaniami o przyczynę lub przyczyny tegoż występowania, pozwalał 
na zmianę w postrzeganiu chorób jako zjawisk nieuchronnych. Skoro wyrażano 
przekonanie, iż natura jako taka pozostaje w równowadze, a wszelkie zakłócenia 
tej równowagi wymagają zadziałania materialnej przyczyny, poddającej się bada-
niom fizykalnym, sformułowano pytanie, na które odpowiedź stała się podstawą 
stworzenia rozwiązań systemowych o charakterze profilaktycznym. W indywidu-
alnej ludzkiej biografii –  zgodnie z  tym przekonaniem –  choroba nie musiała 
wystąpić, wystąpić za to mogła jako wynik pewnych okoliczności, które mogły do 
niej doprowadzić, jak również jako skutek ludzkiego postępowania, które uzna-
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wano w tym kontekście za niewłaściwe. Mogła być skutkiem nieszczęśliwego wy-
padku, jak również rezultatem przyjętego przez człowieka stylu życia, który mógł 
doprowadzić do pogorszenia jego zdrowia. W myśl tej konceptualizacji wypadkom 
należało próbować zapobiegać, a styl życia mogący doprowadzić do występowania 
chorób zmodyfikować według wskazań specjalistów. 

Zgodnie z  ujęciem niemieckiego historyka medycyny Volkera Hessa medy-
cyna kliniczna w latach 1750–1850 przekształciła swój model z semiotycznego 
w diagnostyczny, co wiązało się z całkowitą zmianą jej teoretycznego standardu70 . 
Przed 1750 r. podstawową metodą naukową budującą sytuację problemową me-
dycyny była teleologia. Zgodnie z  tym ujęciem teoretycznym należało chorobę 
zrozumieć, odnaleźć cel jej wystąpienia, jak również cel występowania poszczegól-
nych objawów chorobowych w jej ogólnym obrazie. Wraz ze stopniową eliminacją 
teleologii jako metody naukowej z obszaru europejskiego przyrodoznawstwa i jej 
zastąpieniem przez kauzalizm (wnioskowanie przyczynowe) zostały stworzone 
nowe możliwości konceptualizowania choroby, wpisane w zupełnie odmienną sy-
tuację problemową nauk przyrodniczych. Skoro wystąpienie choroby postrzegano 
jako zmianę, naruszenie istniejącej równowagi organizmu i odrzucono możliwość 
pytania o cel tego rodzaju zmiany (jako pytanie metafizyczne, nienależące do ob-
szaru nauk przyrodniczych), konieczne stało się skoncentrowanie na przyczynie 
(lub przyczynach) choroby, to jest na określeniu czynników, które potencjalnie 
mogły do owej zmiany doprowadzić, a następnie określić te, które rzeczywiście 
do niej doprowadziły. 

Zgodnie z  metodologią naukową Oświecenia, odrzucającą możliwość na-
ukowych wyjaśnień niewiadomego przez niewiadome (ignotum per ignotum), 
konieczne było podjęcie trudu nowego opisania świata w  odpowiedzi na dwa, 
z pozoru tylko proste pytania: 1) czy to zjawisko, które przed sobą widzimy, ist-
nieje rzeczywiście? 2) jakimi przyczynami mogą być wywołane zmiany w  jego 
przebiegu, które obserwujemy? A  w  medycynie: 1) czy choroba, której objawy 
obserwuję, istnieje rzeczywiście jako samodzielna jednostka możliwa do zapisa-
nia w klasyfikacjach ? 2) Jaki czynnik (lub jakie czynniki) powoduje (powodują) 
jej wystąpienie? Zdaniem Hessa, ten nowy sposób myślenia zainspirował lekarzy 
w analizowanym przez niego okresie do podjęcia prób stworzenia nowej klasyfi-
kacji chorób i wyróżnienia w niej jednostek, które zgodnie z ówczesnym stanem 
wiedzy można było uznać za rzeczywiście istniejące oraz do eliminacji z systemu 
klasyfikacyjnego takich, których istnienia nie udało się udowodnić71. Dopiero 

70 Por. V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klini-
schen Methode zwischen 1750 und 1850, Husum 1993.

71 Źródłowym przykładem takiego podejścia mogą być toczone w europejskiej medycynie 
klinicznej z  lat 1800–1830 dyskusje dotyczące statusu gorączki. Zaznaczyły się w nich dwa 
podejścia. Jedno z nich uznawało gorączkę za samodzielną chorobę, natomiast drugie – jedynie 
za objaw towarzyszący chorobom. W wyniku przeprowadzonych badań wśród lekarzy uznanie 
zyskało to drugie. Z podobnym procesem mieliśmy do czynienia w europejskiej medycynie kli-
nicznej w ostatnim ćwierćwieczu XIX stulecia, kiedy to po wprowadzeniu standardu bakteriolo-
gii podjęto szeroko zakrojone poszukiwania czynnika etiologicznego znanych ówcześnie chorób. 
W wyniku tych poszukiwań uległa dekonstrukcji choroba określana jako „gorączka tropików”, 
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wtedy można było postawić – jako racjonalne – pytanie o przyczyny występowa-
nia danej klasy chorób, a  także poszczególnych zaliczanych do niej jednostek, 
a dalej pytania następne, zmierzające do udzielenia odpowiedzi, jak opisywanym 
przez medycynę chorobom można by było zapobiegać.

W przypadku chorób, których występowanie XVIII-wieczni lekarze związali 
z niewłaściwym stylem życia ludzi, zarówno w  skali indywidualnej, jak i  spo-
łecznej, pojawiały się przede wszystkim te, których genezę wiązano z ubóstwem 
i związanym z nim ograniczeniem możliwości życiowych z zakresu prawidłowego 
odżywiania się (zarówno co do ilości, jak i co do jakości pożywienia), odpowied-
niego do pory roku ubioru, podejmowania różnego rodzaju ryzykownych zacho-
wań, które cechował brak odpowiedzialności zarówno za własne życie, jak i za 
zdrowie i życie osób bliskich. Należały do tej kategorii zarówno nierząd kobiet, 
jak i korzystanie przez mężczyzn z usług prostytutek, systematyczne spożywanie 
alkoholu lub jednorazowe przyjęcie jego bardzo dużej dawki. Jako związane (albo 
poprzedzające) z  występowaniem chorób wynikających z  głodu, zimna oraz ze 
złych warunków mieszkaniowych określono niewykonywanie w sposób systema-
tyczny żadnej pracy, umożliwiającej osiąganie dochodów zapewniających możli-
wość przeżycia, a także nieposzukiwanie takiej pracy i oddawanie się dostępnym 
rozrywkom szynku i alkowy, bez oglądania się na ich możliwe zarówno zdrowotne 
(alkoholizm, zarażenie się chorobą weneryczną), jak i społeczne konsekwencje. 
Przebiegająca w biedzie i samotności starość była w tym ujęciu postrzegana jako 
wynik nieprawidłowych wyborów dokonanych w młodości, kiedy człowiek nie 
postarał się o zdobycie zawodu, nie podjął pracy, nie związał się węzłem małżeń-
skim z osobą tego godną, unikał posiadania dzieci, mogących zapewnić pomoc 
w starości, poprzez pozostawanie w wolnych związkach bez zobowiązań lub ko-
rzystanie z usług prostytutek. Konceptualizacja przyczyn biedy jest tutaj definio-
wana w kategoriach moralnej winy, która obarcza dotkniętego zarówno chorobą, 
jak i ubóstwem człowieka niedającym się usunąć piętnem. 

Ten sposób pojmowania chorób związanych genetycznie ze stylem życia, będący 
jednym z pierwszych przykładów praktycznego zastosowania wnioskowania przyczy-
nowego w medycynie nowożytnej Europy, różnił się od dominującej w średniowieczu 
postawy wobec chorych i ubogich, których zła sytuacja materialna i zdrowotna była 
interpretowana jako wyraz woli Bożej. Zgodnie z opisanym w Biblii Starego Testa-
mentu przypadkiem Hioba, znalezienie się człowieka w trudnym położeniu mate-
rialnym i zdrowotnym (ciało Hioba także uległo chorobie) nie musiało być związane 
z faktem naruszenia przez niego dobrych obyczajów ani Bożych przykazań, ale mo-
gło być związane z zamiarem wypróbowania przez Boga siły jego wiary72. Zły stan 
fizyczny człowieka mógł też wynikać z jego własnej woli, zgodnie z którą poddawał 
swoje ciało jednej z ascetycznych praktyk. I w tym pierwszym, i w tym drugim wy-

której istnienia nie udało się potwierdzić empirycznie. Obserwowane przez lekarzy objawy oka-
zały się elementami przebiegu innych chorób występujących w tropikach, o różnej etiologii. 

72 Por . Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języ-
ków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. 
Wydanie trzecie poprawione, Poznań – Warszawa 1980, s. 539–567. 
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padku zadaniem zewnętrznego obserwatora zaistniałej sytuacji powinno być udzie-
lenie wsparcia osobie chorej i cierpiącej, zarówno wtedy, kiedy cierpienie związane 
z chorobą występuje z niewiadomej dla niej i dla jej otoczenia przyczyny, jak też gdy 
jest wynikiem dokonanych przez jednostkę wyborów życiowych skłaniających ją ku 
ascezie. W tego rodzaju postawie znajduje swój wyraz zakorzenienie średniowiecznej 
medycyny w chrześcijańskiej antropologii opartej na Biblii, w którym to systemie po-
jęciowym człowiek pozostaje w stałej zależności od Boga, a jego sytuacja życiowa jest 
wyrazem woli Bożej wobec tegoż człowieka. Znajduje tu także odbicie posługiwanie 
się systemem wyjaśnień celowościowych, w którym jako racjonalne występują pyta-
nia: 1) w jakim celu Bóg doświadcza danego człowieka chorobą? 2) W jakim celu inni 
członkowie społeczności, w której ów człowiek żyje, mogą spotkać się z doświadcze-
niem choroby doznawanej przez ich bliźniego? 

Pytania te rodziły odpowiedzi utrzymane w  tym samym systemie pojęciowym. 
Pojawienie się choroby tłumaczono zamiarem wypróbowania przez Boga siły wiary 
człowieka sprawiedliwego, zamiarem napomnienia pysznego albo zbyt pewnego swojej 
siły, a także daniem świadectwa wiary poprzez okazanie Bogu posłuszeństwa w Jego 
wyrokach itp. Pojawienie się choroby interpretowano także w związku ze stylem życia 
obranym przez człowieka, stylem moralnie niewłaściwym, a więc jako skutek grze-
chu, jakiegoś rodzaju moralnej winy, za którą człowiek jest karany przez Boga. Pokorne 
znoszenie cierpień i uświadomienie sobie ich moralnej przyczyny może być w ramach 
omawianej wyżej konceptualizacji choroby okazją do zmiany stylu życia prowadzące-
go do grzechu. Może być także okazją do przewartościowania wcześniejszych wybo-
rów moralnych prowadzących do zła, do zmiany nieprawidłowych, opartych np. na 
przesłankach egoistycznych, relacji z bliźnimi, których troska okazana choremu w je-
go cierpieniu może być dla niego moralnym wstrząsem, uświadamiającym mu jego 
wcześniejszy egoizm itp. Choroba może być w tym ujęciu szansą na odmianę życia, na 
obranie przez dotkniętego nią człowieka nowej życiowej perspektywy, wolnej od złych 
skłonności. To w tym właśnie celu choroba się pojawia, a jej cielesne objawy są inter-
pretowane w kategoriach metafizycznych, a nie wyłącznie somatycznych. 

W  podobny sposób, podporządkowując interpretacje choroby przesłankom 
metafizycznym, odpowiadano na drugie z postawionych wyżej pytań: czym jest 
ona dla bliźnich, którzy obserwują jej przebieg. I dla nich choroba mogła być mo-
ralnym ostrzeżeniem, skłaniającym do zmiany dotychczasowego postępowania. 
Mogła pobudzać do refleksji nad marnością ludzkiego życia (vanitas vanitatum), 
a  zarazem nad jego kruchością i nieprzewidywalnością. Przede wszystkim jed-
nakże miała pobudzać ludzi do świadczenia pomocy bliźnim, stwarzała okazję 
dla okazania czynnego dobra i  nieuciekania w obojętność wobec cudzego cier-
pienia, zarówno tego, które było przez chorego zawinione, jak i tego, które było 
przezeń odbierane jako próba wiary. Przedstawione wyżej konceptualizacje stały 
się podstawą idei chrześcijańskiego miłosierdzia wobec chorych73, przejawianego 
w okresie średniowiecza i czasach wczesnonowożytnych. W społeczeństwie feu-

73 Por. T. Tokarek, Historia działalności charytatywnej w Europie – od czasów starożytnych 
do końca XIX wieku, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Stu-
dia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 381–424. 
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dalnym, opartym na powiązaniu przywilejów z określonym systemem społecz-
nych powinności, do których należała m.in. opieka nad chorymi i ubogimi, obok 
motywacji religijnych występowały z pewnością także inne pobudki, skłaniające 
otoczenie społeczne osób chorych do otaczania ich opieką. Należała do tych po-
budek np. litość74, której uzasadnieniem mogły być zarówno względy moralne, 
jak i emocje związane z chęcią ulżenia cudzemu cierpieniu.

W ujęciu Starego Testamentu pojmowanie choroby jako kary za ludzkie grzesz-
ne życie było perspektywą występującą wielokrotnie i zgodną z główną linią biblij-
nej pedagogiki moralnej. We wspomnianej już Księdze Hioba spotykamy je w na-
stępującej postaci:  [Bóg] „Zna dokładnie ich  [ludzi] występki/Nocą ich niszczy 
i miażdży/Chłoszcze ich jako grzeszników/na miejscu zewsząd widocznym/za to, 
że odeszli od Niego/że dróg Jego wszystkich nie strzegli/”75. W tej samej księdze 
spotykamy także wersy odpowiadające na pytanie o sens wystąpienia choroby76 . 
Bóg napomina tu grzeszników, wpisując ich nieprawe postępowanie w system re-
lacji międzyludzkich. Stwierdza słowami Elihu (Komu szkodzi grzech?): „Spojrzyj 
na niebo! Popatrz!/Oglądaj obłoki wysoko!/Gdy zgrzeszysz, co ty Mu [Bogu] zro-
bisz?/Czy zaszkodzisz Mu [Bogu] mnóstwem grzechów? (…) Podobnych do ciebie 
złość twa dosięga/a twoja prawość ludziom pomaga”77. Cierpienie za grzechy ma 
w tym kontekście charakter publiczny i odbywa się w świecie, którego porządek 
jest ustanawiany przez ludzi. Człowiek nieprawy zarówno grzesząc, zwraca się 
przeciw innym ludziom, którym wyrządza szkodę albo krzywdę, jak i od nich (lub 
za ich pośrednictwem) doznaje z woli Boga odpłaty za swoje czyny: „Gdy powro-
zami związani/w kajdany nędzy zostaną zakuci/wtedy [Bóg] stawia przed oczy ich 
czyny/by ciężkość przestępstw widzieli/Otwiera im uszy na radę/namawia: od zła 
niech odstąpią!/Gdy usłuchają z poddaniem, dni płyną im w dobrobycie/a  lata 
mijają w szczęściu./Niewierni muszą zginąć od dzidy/wyginą z braku rozumu./
Ludzie zatwardziali gniew chowają,/związani nie chcą ratunku,/wyginą za dni 
młodości,/a życie ich godne pogardy./Biednego On ratuje przez nędzę,/cierpieniem 
otwiera mu uszy”78. W ujęciu Księgi Hioba cierpienie może jednak dotknąć tak-
że człowieka żyjącego moralnie i przestrzegającego wszystkich nakazów prawa. 
Występuje wtedy dlatego, aby człowiek ten nie uległ pysze („Jestem czysty”) na 
tle grzesznych czynów innych, które sprawiają, że dotykają ich różnego rodzaju 
niepowodzenia. „Strzeż się, by cię nie zwiodła obfitość/i nie zmylił hojny okup”79 . 
I  grzesznik, i  człowiek prawy w kontekście pedagogiki biblijnej powinni uznać 
swoją podległość wobec Boga i od Niego zależność. Grzeszne życie nieuchronnie 
w tej perspektywie zostanie zakończone karą, która przekreśli ludzkie zamierze-
nia. Wyrazem tej kary może być m.in. choroba albo śmierć w młodości. Ludzie 
sprawiedliwi mogą spodziewać się od Boga nagrody za swe czyny, m.in. w postaci 

74 Por. B. Geremek, Litość i szubienica. Dzieje nędzy i miłosierdzia, Warszawa 1989. 
75 Por . Księga Hioba… 34 (Druga mowa Elihu: Bóg wszystkich karze), wersy 25–27.
76 Por. Księga Hioba… 35 (Trzecia mowa Elihu: Sprawy ludzkie nie są Bogu obojętne).
77 Ibidem, wersy 5–6 i 8.
78 Por . Księga Hioba… 36 (Czwarta mowa Elihu: Sens cierpień Hioba), wersy 8–15. 
79 Ibidem, wers 18.
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dobrego zdrowia i długiego życia, a także spłodzenia potomstwa, które okaże się 
zdrowe i dorodne i dożyje dojrzałości. Biblijny ideał życia pobożnego, nagrodzo-
nego przez Boga, przejawiał się w  tych właśnie aspektach fizycznych (zdrowie, 
narodziny potomstwa, osiągnięcie przez dzieci dojrzałości, długie, pomyślne pod 
względem ekonomicznym życie). Nawet jeżeli z niezrozumiałych dla człowieka 
powodów Bóg dopuszczał odmianę pomyślnego losu ludzi sprawiedliwych, zsyła-
jąc na nich choroby, śmierć najbliższych, a także niepowodzenia w zarządzaniu 
majątkiem, człowiek powinien był ufnie zawierzyć Bogu, że nieszczęścia te się 
skończą. Powinien był zarazem dokonać rozrachunku ze swoim dotychczasowym 
życiem i ocenić swoje relacje z innymi ludźmi, w odpowiedzi na pytania: 1) czy 
moje przekonanie, że jestem czysty jest naprawdę uzasadnione, 2) czy nie powi-
nienem zmienić niektórych aspektów swego postępowania, aby w pełni zasłużyć 
na miano człowieka sprawiedliwego, które sobie dotąd przypisywałem? Choroba 
mogła stać się okazją do dokonania zasadniczego przeglądu wszystkich spraw 
doczesnych i ustanowić w ludzkim życiu nową perspektywę. Przykład dalszych 
losów Hioba, który podniósł się ze wszystkich nieszczęść, wrócił do zdrowia 
i dzięki pomocy Boga, którego wszechmoc zaakceptował, dożył późnej starości, 
miał stanowić wzorzec postępowania dla ludzi dotkniętych niepowodzeniami 
i chorobą, którzy uważali się za sprawiedliwych. Ufność pokładana w Panu miała 
im zostać wynagrodzona.

Podobny punkt widzenia dotyczący relacji pomiędzy Bogiem i ludźmi znajdu-
jemy w Księdze Mądrość Syracha80. Autor wyraża tu ponownie występujący w ca-
łej Biblii pogląd, zgodnie z którym człowiek i wszystkie ludzkie sprawy podlegają 
władzy Bożej. Powinien w związku z tym kształtować swoje życie według przy-
kazań, żyjąc w bojaźni Bożej i zachowując ufność w Bożą opiekę i miłosierdzie81 . 
Powinien tak postępować także w przypadku choroby, którą Bóg na niego zsyła, 
okazując cierpliwość: „Cierpliwy do czasu dozna przykrości/ale później radość dla 
niego zakwitnie. Do czasu będzie ukrywać swoje słowa,/a wargi wielu wychwalać 
będą jego rozum”82. Ufne znoszenie przez osobę dotkniętą chorobą lub innego 
rodzaju nieszczęściem przeciwieństw losu, jakie na nią spadają, jest uznawane 
przez autora biblijnego za przykład postępowania dla innych ludzi. Obserwu-
jąc postawę chorego (nieszczęśliwego) mogą bowiem budować swoją moralność, 
opartą na wierze i pobożności.

Człowiek powinien według Księgi Mądrość Syracha być przygotowany nie tyl-
ko na powodzenie, lecz także na różne koleje losu, w tym chorobę: „Synu, jeżeli 
masz zamiar służyć Panu/przygotuj swą duszę na doświadczenie./Zachowaj spo-
kój serca i bądź cierpliwy,/a nie trać równowagi w czasie utrapienia./Przylgnij do 
Niego, a nie odstępuj, abyś był wywyższony w  twoim dniu ostatnim./Przyjmij 
wszystko, co przyjdzie na ciebie, a w zmiennych losach utrapień bądź wytrzyma-
ły./Bo w ogniu doświadcza się złoto,/a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia./

80 Księga Mądrość Syracha czyli Eklezjastyka  [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testa-
mentu…, s. 778–844. 

81 Ibidem, wersy 1–20.
82 Ibidem, wersy 23–24.
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Bądź Mu wierny, a On zajmie się tobą, prostuj swe drogi i Jemu zaufaj/83 (…)”. 
„Popatrzcie na dawne pokolenia, i zobaczcie:/któż zaufał Panu, a został zawsty-
dzony? Albo któż trwał w bojaźni pańskiej i był opuszczony?/ Albo któż wzywał 
Go, a On nim wzgardził?/Dlatego że Pan jest litościwy i miłosierny,/odpuszcza 
grzechy i zbawia w czasie utrapienia./Biada sercom tchórzliwym, rękom opusz-
czonym/i  grzesznikowi chodzącemu dwiema ścieżkami./Biada sercu zniechęco-
nemu; ponieważ nie ma ufności,/nie dozna opieki./Biada wam, którzy straciliście 
cierpliwość;/i cóż uczynicie, kiedy Pan nawiedzi?/Którzy się Pana boją, będą po-
słuszni Jego słowom,/a miłujący Go pójdą Jego drogami”84 . 

W Księdze Mądrość Syracha zdrowie, posiadanie potomstwa i długie życie są 
ukazywane jako dar Boży, jako nagroda za moralne życie: „Kto czci ojca, radość 
mieć będzie z dzieci”85, „Kto szanuje ojca, długo żyć będzie”86, a choroba, podob-
nie jak innego rodzaju niepowodzenia, jest przedstawiana jako skutek grzechu: 
„Na chorobę pyszałka nie ma lekarstwa,/albowiem nasienie zła w nim zapuściło 
korzenie”87, „Nie polegaj na swoich bogactwach/i nie mów: «Jestem samowystar-
czalny»./Nie daj się uwieść żądzom i sile,/by iść za zachciankami swego serca./
Nie mów: «Któż mi ma coś do rozkazywania?»/Albowiem Pan z całą pewnością 
wymierzy ci sprawiedliwość./Nie mów: «Zgrzeszyłem i cóż mi się stało?»/Albo-
wiem Pan jest cierpliwy./Nie bądź tak pewny darowania ci win, byś miał dodawać 
grzech do grzechu”88 . 

W strukturze pojęciowej, w której każde zdarzenie jest pojmowane jako bez-
pośredni wyraz woli Boga, zasadnicze przyczyny tych zdarzeń są dla człowieka 
niezrozumiałe, czasami tylko z  początku, a  czasem pozostają takie na dłużej, 
albo nawet na zawsze. „ Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne/a każdy rozkaz 
Jego w swoim czasie wykonany./Nie można mówić: «Cóż to? Dlaczego tamto?»/
Wszystko bowiem pozna się w swoim czasie/(…). Na Jego rozkaz stanie się to 
wszystko, co Mu się podoba/i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą./
Czyny wszystkich ludzi są przed Nim”89. Jeżeli występuje choroba, jej pojawienie 
się u danego człowieka nie jest przypadkiem. Jest wyrazem woli Bożej wobec tego 
człowieka. Może być interpretowana zarówno jako kara, jak i jako próba.

W tym samym duchu biblijny autor interpretuje śmierć. O ile długie, zdro-
we i otoczone powodzeniem materialnym życie jest uważane za wyraz nagrody 
udzielonej człowiekowi przez Boga za moralne życie, o tyle śmierć bywa postrze-
gana w kontekście jego grzechu oraz winy. „Ogień, grad, głód i śmierć –/wszystko 
to w celu pomsty zostało stworzone”90, „Dla każdego stworzenia, od człowieka do 
zwierzęcia,/a dla grzeszników siedem razy więcej:/śmierć, krew, kłótnia i miecz,/

83 Ibidem, 2 (Bojaźń Boża w doświadczeniach), wersy 1–6. 
84 Ibidem, wersy 10–15.
85 Ibidem, 3 (Obowiązki względem rodziców), wers 5.
86 Ibidem, wers 6.
87 Ibidem, wers 28.
88 Ibidem, 5 (Bogactwa i zuchwałość), wersy 1–5. 
89 Por. Księga Mądrość Syracha 39 (Wezwanie do chwalenia Pana), wers 16. 
90 Ibidem, wers 29. 
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klęski, głód, ucisk i cięgi;/przeciw bezbożnym to wszystko zostało stworzone”91 . 
Śmierć jest postrzegana jako zjawisko nieuchronne, dotykające wszystkich ludzi: 
„Taki jest wyrok wydany przez Pana na wszelkie ciało/i po co odrzucać to, co się 
podoba Najwyższemu?”92. Śmierć występuje jednak w różnym kontekście biogra-
ficznym. Może być ukojeniem dla człowieka biednego, który nie ma już sił, aby 
dalej zmagać się z życiem93, dla zgrzybiałego starca, nękanego troskami o wszyst-
ko94, a także dla człowieka zbuntowanego, który stracił cierpliwość95. Bóg uwalnia 
umierającego od trapiących go w życiu udręk, przedstawiając perspektywę życia 
wiecznego po śmierci, której człowiek sprawiedliwy nie powinien się obawiać96 . 
Inaczej ludzie grzeszni, niepomni na nakazy moralności, używający życia według 
swoich zachcianek. Dla nich śmierć jest karą, a skutki ich grzesznego życia bę-
dą trwały także po śmierci: „Biada wam, ludzie bezbożni,/że porzuciliście prawo 
Boga Najwyższego./Jeżeli zostaliście zrodzeni, narodziliście się na przekleństwo,/ 
a  jeżeli pomrzecie, przekleństwo jako wasz dział weźmiecie”97. I  w  przypadku 
sprawiedliwych, i bezbożnych długość życia określana bywa przez Boga.

Jak w przedstawionym wyżej systemie o  charakterze metafizycznym mogła 
wyglądać racjonalna profilaktyka? Przede wszystkim odnosiła się ona do ludzkich 
zachowań o  charakterze moralnym. Przyjmowano bowiem, że Bóg zsyłając na 
ludzi różnorodne nieszczęścia, znacznie częściej czyni to w ramach kary za ich 
grzeszne postępowanie aniżeli w ramach dopustu, spotykającego np. niewinnego 
moralnie Hioba. Ten rodzaj interpretacji potwierdzała uważna lektura Biblii Sta-
rego Testamentu, na której kartach często występowały różne odmiany kary Bożej 
za niewłaściwe ludzkie postępowanie,. Sądzono, że w ten bezpośredni sposób Bóg 
wychowuje człowieka. Zgodnie z  tym rodzajem konceptualizacji odczytywano 
także Nowy Testament i zawarte w nim opisy uzdrowień dokonywanych przez 
Chrystusa. Ich integralnym elementem było napomnienie do moralnej naprawy 
życia, czy to kierowane do jawnogrzesznicy, czy też młodzieńca niepotrafiące-
go zapanować nad demonami, które skłaniały go do zachowań określanych ja-
ko nieprzystojne. Wszystkie te uzdrowienia miały charakter mniej lub bardziej 
publiczny, odbywały się w obecności osób trzecich, które stawały się świadkami 
mocy Bożej albo też uzdrowieni wracali do swoich obowiązków, zmieniając swoją 
dotychczasową postawę wobec życia. Świadkowie uzdrowień także uczestniczyli 
więc w tej moralnej przemianie uzdrowionego, często sami dostępując jej pozy-
tywnych skutków.

W Nowym Testamencie występują jednak pewne różnice w stosunku do star-
szych ksiąg Biblii, dotyczące interpretacji przyczyn chorób, wypadków oraz innego 
rodzaju nieszczęść. Chrystus zwraca bowiem uwagę, iż nie każda choroba, kalec-

91 Por. Księga Mądrość Syracha 40 (Wielka troska człowieka), wersy 8–10. 
92 Por. Księga Mądrość Syracha 41 (Śmierć), wers 4.
93 Ibidem, wers 2.
94 Ibidem, wers 2.
95 Ibidem, wers 2.
96 Ibidem, wersy 3 i 5.
97 Por. Księga Mądrość Syracha 41 (Los niegodziwych), wersy 8–9. 
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two lub wypadek muszą występować jako skutki grzechu, a dotkniętych nimi ludzi 
nie należy uważać za bardziej grzesznych albo też mniej moralnych od innych. Nie-
szczęścia mogą mieć bowiem przyczyny naturalne, zakorzenione w przyrodzie, mo-
gą być wynikiem przypadku, zbiegu okoliczności. Symptomatyczny jest tutaj przy-
kład wieży, która zawaliła się, grzebiąc znajdujących się w pobliżu ludzi, wśród któ-
rych obok winnych (w rozumieniu grzesznych) znajdowali się niewinni. W innych 
przypowieściach ewangelicznych także występują przykłady osób chorych, którym 
trudno jest przypisać moralną winę, która może być w perspektywie metafizycznej 
uznawana za przyczynę ich choroby, obok takich, których niemoralne zachowanie 
można za tego rodzaju przyczynę pojmować. Występowały także postacie chorych, 
których choroba była wynikiem bezpośrednich oddziaływań złego ducha, któremu 
owi chorzy bez Bożej pomocy nie byli zdolni się przeciwstawić. W Ewangelii wg św. 
Mateusza spotykamy liczne przykłady uzdrowień z chorób, które są przez Ewange-
listę ujmowane jako skutki grzechu lub bezpośredniego owładnięcia osoby chorej 
przez złego ducha, a samo uzdrowienie obejmuje zarówno fizyczny, jak i duchowy 
aspekt ludzkiej egzystencji98. Uzdrowienie musi poprzedzać bezpośrednie zwróce-
nie się z prośbą o nie do Boga albo przez samego chorego, albo przez członków jego 
rodziny lub innych bliskich. Musi mu także towarzyszyć wiara w Boga, w Jego moc 
sprawczą manifestującą się nie tylko na poziomie duchowym, lecz także fizycz-
nym. Podobne przykłady występują w Ewangelii wg św. Marka99, Ewangelii wg św. 
Łukasza100 i w Ewangelii wg św. Jana101. Chrystus wykracza jednak poza perspek-
tywę Starego Testamentu – posiada zdolność przeciwstawienia się nieuchronności 
śmierci – wskrzeszając Łazarza102, a potem wstając z martwych103. W stosunku 
do Starego Testamentu występuje różnica w identyfikowaniu zdrowia, długiego ży-
cia, posiadania potomstwa i powodzenia materialnego jako bezpośredniego wyrazu 
łaski Bożej, potwierdzającej wysoki poziom moralności danej osoby i jej rodziny. 
W nauczaniu Chrystusa łaską Bożą mogą także zostać obdarzeni biedni i chorzy, 
doświadczający w ziemskim życiu różnego rodzaju cierpień i niedogodności, w tym 
np. biedy. Brak powodzenia materialnego, niski status socjalny, choroba, krótkie 
życie, brak potomstwa lub jego śmierć w dzieciństwie nie są przez Niego identyfiko-
wane z brakiem Bożej opieki albo wyrazem Bożej kary, lecz są pojmowane jako wy-

 98 Por . Ewangelia wg św. Mateusza (Uzdrowienie trędowatego, Setnik z Kafarnaum, W do-
mu Piotra, Dwaj opętani, Uzdrowienie paralityka i in).

 99 Por . Ewangelia wg św. Marka (Uzdrowienie opętanego, Uzdrowienie paralityka, Uzdro-
wienie trędowatego, Uzdrowienie w  szabat, Uzdrowienie opętanego, Kobieta cierpiąca na 
krwotok, Córka Jaira, Uzdrowienia w Genezaret, Uzdrowienie niewidomego, Uzdrowienie głu-
choniemego, Uzdrowienie epileptyka, Niewidomy pod Jerychem). 

100 Por . Ewangelia wg św. Łukasza (Uzdrowienie opętanego, W domu Piotra, Uzdrowienie 
trędowatego, Uzdrowienie paralityka, Uzdrowienie w szabat, Dwóch niewidomych, Uzdrowie-
nie opętanego, Kobieta cierpiąca na krwotok, Córka Jaira, Uzdrowienie epileptyka, Uzdrowie-
nie kobiety w szabat, Nowe uzdrowienie w szabat, Niewidomy pod Jerychem). 

101 Por. Ewangelia wg św. Jana (Uzdrowienie chromego nad sadzawką, Uzdrowienie niewi-
domego od urodzenia).

102 Ibidem (Wskrzeszenie Łazarza).
103 Ibidem (Po zmartwychwstaniu).
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raz naturalnego zróżnicowania kondycji ludzkiej, przedstawionego w przypowieści 
o talentach. Wysoki status socjalny, powodzenie materialne, dobre zdrowie i długie 
życie w ujęciu ewangelicznym zostały pozbawione bezpośrednich uzasadnień mo-
ralnych, występujących w Starym Testamencie. Mogły być bowiem udziałem spra-
wiedliwych, lecz także grzesznych i obłudnych, pokładających nadmierne nadzieje 
w bogactwach i w sposób otwarty używających wszystkich dostępnych im przyjem-
ności życia. Chrystus wkracza w swoich przypowieściach w tę perspektywę, wska-
zując zarówno na to, że powodzenie życiowe nie musi być wyrazem Bożej łaski, jak 
i niepowodzenie (choroba, bieda) wyrazem jej braku. Nauczanie ewangeliczne ma 
w związku z tym w stosunku do starotestamentowego charakter znacznie bardziej 
egalitarny. Niezależnie od symptomów powodzenia doznawanego przez człowieka 
na ziemi, wszystkim nam została wyznaczona bowiem odmienna perspektywa, ja-
ką jest życie wieczne, którego osiągnięcie jest możliwe w wyniku moralnej zasługi, 
a nie mnożenia dóbr, zabiegania o efektywność własnej pracy, a nawet o długie do-
statnie życie oraz zdrowie, posiadanie potomstwa itp. Wskazane wyżej różnice wy-
warły wpływ na kształtowanie się europejskich programów publicznej opieki me-
dycznej, które wykazywały zróżnicowanie w zależności od dominującej w danym 
państwie konfesji w obrębie chrześcijaństwa. Do czasów reformacji programy te 
miały charakter oparty na podstawach egalitarnych, zakorzenionych w Nowym Te-
stamencie, natomiast po uformowaniu się w XVI w. kilku konfesji reformowanych, 
których światopogląd był w większym stopniu kształtowany przez Stary Testament, 
w dodatku literalnie odczytywany (zgodnie z zasadą sola scriptura, będącą jedną 
z podstaw reformacji) nastąpiło ponowne ożywienie pojęć uznawanych w starożyt-
nym Izraelu czasów biblijnych. Znalazło to w XVI–XIX w. swój bezpośredni wyraz 
w strukturze programów pomocowych kierowanych w stronę chorych, biednych 
i z różnych względów społecznie upośledzonych bliźnich. W krajach objętych refor-
macją tę niekorzystną sytuację życiową zaczęto ponownie ujmować w kategoriach 
moralnej winy, a w związku z tym zlikwidowano występujące wcześniej instytucje 
oparte na przesłankach egalitarnych albo też znacznie ograniczono ich funkcjo-
nowanie. W dalszej części niniejszego studium do zasygnalizowanych tu kwestii 
jeszcze wrócę, odwołując się do przykładów. 

Zalecenia profilaktyczne, ujmujące chorobę w porządku metafizycznym, moż-
na by scharakteryzować następująco: 1) Człowiek powinien porzucić zachowania 
niemoralne, które mogą narazić go na gniew Boży. Nie powinien z tym zwlekać, 
ufając w nieograniczone miłosierdzie Boże, lecz powinien uwzględniać wycho-
wawczy wymiar kary nie tylko wobec siebie samego, lecz także wobec innych 
ludzi. Bóg pozostawiając grzesznika bez kary, może narazić obserwujących jego 
poczynania innych na zwątpienie w Swoją sprawiedliwość. Toteż grzesznik po-
winien liczyć się nie tylko z nieuchronnością, lecz także z potencjalną bliskością 
kary za swoje grzeszne postępowanie: „Nie zwlekaj z nawróceniem do Pana/ani 
nie odkładaj tego z dnia na dzień;/nagle bowiem gniew Jego przyjdzie/i zginiesz 
w  dniu wymiaru sprawiedliwości./Nie polegaj na bogactwach niesprawiedliwie 
nabytych, nic ci bowiem nie pomogą w nieszczęściu”104 (…). „Nie czyń zła, aby cię 

104 Por. Księga Mądrość Syracha, 5 (Bogactwa i zuchwałość), wersy 7–8.
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zło nie pochłonęło./Odstąp od nieprawości, a ona odstąpi od ciebie”105. 2) Czło- 
wiek powinien aktywnie zabiegać o zgładzenie swoich grzechów, które mogą na 
niego sprowadzić karę, m.in. w postaci choroby. Jedną ze wskazywanych przez 
autorów biblijnych możliwości zgładzenia kary jest jałmużna: „Woda gasi płoną-
cy ogień/a jałmużna gładzi grzechy”106. Jałmużna powinna być jednak jałmużną 
sprawiedliwą, kierowaną do osób, których tryb życia może być uznany za moral-
ny, a nie do wszystkich, w tym grzeszników łamiących przykazania Boże i postę-
powaniem swoim wywołujących zgorszenie. 

Stosunek do chorób i osób chorych występujący w kulturze europejskiej od 
momentu upowszechnienia się chrześcijaństwa jako religii, a więc jeszcze przed 
uznaniem jego statusu w Cesarstwie Rzymskim jako religii panującej, aż do począt-
ków XVIII w. był podporządkowany przedstawionym powyżej konceptualizacjom. 
Chroniono się przed chorobami epidemicznymi (które uważano za wyrok Boży na 
grzeszną ludzkość) za pomocą kwarantanny, paląc odzież po zmarłych, grzebiąc 
umarłych na cmentarzach, jedząc pokarmy oraz spożywając napoje, o których 
jakość, a nie tylko o ich walory smakowe, dbano. Poddawano się także zabiegom 
profilaktycznym zalecanym przez popularne kalendarze w związku z porą roku 
(np. w marcu upuszczano krew, natomiast w maju stosowano oczyszczającą die-
tę). Stosowano też wszystkie dostępne w danym okresie leki. Te wszystkie zabiegi 
miały jednakże wyłącznie znaczenie dodatkowe wobec procedur uzasadnianych 
metafizyką chrześcijańską, takich jak posty, modlitwy i  pielgrzymki, których 
spełnianie o właściwych porach roku kościelnego czy też w związku ze specjalny-
mi intencjami miało okazać się skuteczne zarówno w profilaktyce, jak i w terapii 
chorób. Jest jeszcze jeden aspekt omawianego tu modelu społecznej świadomości, 
powszechnego w Europie do XVI stulecia. Jest nim swoiście pojmowany egalita-
ryzm, wynikający z równości wszystkich wobec choroby, która mogła w każdym 
czasie dotknąć każdego, niezależnie od jego pozycji w hierarchii społecznej, do-
skonałości moralnej albo zamożności. Zachorować i cierpieć z powodu choroby 
mógł w tej perspektywie i bogaty, i biedny, będący wzorcem dobrych obyczajów 
i budzący oburzenie, a nawet odrazę z powodu złego postępowania. Było to po-
wszechne doświadczenie szerokich rzesz europejskiego społeczeństwa w czasach 
średniowiecza, jak i w okresie wczesnonowożytnym. Obserwacje podpowiadały 
wprawdzie, że osoby o hulaszczym i w różny sposób nagannym trybie życia cho-
rowały i umierały częściej (np. na choroby weneryczne, zakażenia spowodowane 

105 Księga Mądrość Syracha 7 (Różne przestrogi i rady), wers 1.
106 Księga Mądrość Syracha 4  (Pycha), wers 30. Miłosierdzie uzasadniane chęcią uzyska-

nia darowania grzechów przez Boga powinno obejmować biednych, głodnych, potrzebujących 
różnego rodzaju wsparcia, żebraków, dotkniętych przez różnego rodzaju niepowodzenia („stra-
pionych”), osoby skrzywdzone przez innych ludzi (zabiegający o Boże miłosierdzie powinien 
„wyrwać krzywdzonego z rąk krzywdziciela”, nie poprzestając na drobnych datkach. Moralnie 
uzasadniana jałmużna powinna także obejmować osoby niewywodzące się ze społecznego mar-
ginesu, lecz w wyniku zdarzeń losowych niemogące liczyć na pomoc rodziny – wdowy i sieroty 
(por. wersy 1–10). Zaleceniem moralnym była także troska o chorych: „Nie ociągaj się z odwie-
dzeniem chorego człowieka,/albowiem przez to będą cię miłować” (Księga Mądrość Syracha, 7, 
Biedni i doświadczeni, wers 35).
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ranami lub zatrucia spowodowane nadużyciem szkodliwych trunków albo odu-
rzających ziół) niż osoby wiodące życie umiarkowane i pobożne107, jednak i one 
nie były wolne od zagrożenia chorobą, od której nie można się było skutecznie 
ochronić, ponieważ jej pojawienie się występowało w wyniku splotu czynników 
naturalnych i metafizycznych, których nie dało się w żaden sposób przewidzieć. 
Nikt nie mógł poznać woli Boga wobec siebie, nawet zachowując przykazania 
i wiodąc moralne życie. Średniowieczni i wczesnonowożytni lekarze nie odróż-
niali się od swoich pacjentów w przedstawionym powyżej sposobie myślenia. Tę 
perspektywę kształtowało ich codzienne zawodowe doświadczenie. Znajdowali 
bowiem pacjentów we wszystkich warstwach społecznych, a  spotykane u nich 
choroby nie zawsze można było połączyć z określoną przyczyną. Nie tylko wystę-
pujące w skali masowej epidemie miały gwałtowny przebieg, także wiele schorzeń 
dotykających pojedynczych chorych po kilku dniach choroby kończyło się śmier-
cią. Przeciętne życie trwało krótko, mniej niż 40  lat, i względnie łatwo było je 
utracić. Umierało szczególnie wiele małych dzieci, czemu nie potrafiono się ani 
przeciwstawić, ani też w naukowy sposób tego zinterpretować. 

W XVI w. w czasie reformacji w obrębie europejskiego chrześcijaństwa poja-
wiły się zalążki nowego postrzegania chorób związanych ze stylem życia, zgodne 
z podstawami antropologicznymi danego wyznania. Powstałe wówczas zróżnico-
wanie doprowadziło do zaniku wspólnej dotychczas metafizycznej perspektywy, 
w  której choroby konceptualizowano. Najdalej poszła w  stronę tego zróżnico-
wania konfesja kalwińska. Teoria predestynacji, będąca podstawą poglądów an-
tropologicznych Kalwina, opierała się na przekonaniu o możliwej do osiągnięcia 
przez ludzi moralnej doskonałości, która jednak nie jest skutkiem ich starań oraz 
zasług, ale wyrazem woli Bożej i Bożej łaski skierowanej w ich stronę. Widoczne 
objawy życiowego powodzenia, w  tym zdrowie i  pomyślny przebieg interesów, 
miały być w ujęciu wyznawców tej konfesji materialnym świadectwem wyróżnia-
jącym grono osób wybranych od reszty otoczenia, złożonej z osób biednych, ży-
ciowo i materialnie niezaradnych oraz chorych. Zanikła w tym ujęciu egalitarna, 
łącząca wszystkich perspektywa, w której zarówno bogaci, moralni i pobożni, jak 
i żyjący życiem hulaszczym, leniwi i niezaradni, a w związku z tym w ostatecz-
nym rezultacie swojego własnego postępowania biedni oraz chorzy, mieliby być 
rozpatrywani pod względem metafizycznym w ten sam sposób. W wyznaniu kal-
wińskim różnice dzielące potępionych od wybranych przez Boga były większe niż 
w średniowiecznym społeczeństwie feudalnym, w którym nawet człowiek ubogi 
i niskiego pochodzenia, a także grzeszny, leniwy, hulaszczy i życiowo nieporadny, 
mógł liczyć na Boże przebaczenie i  ostateczne miłosierdzie. W  koncepcji spo-
łeczeństwa opartego na predestynacji idea ta traciła rację bytu, a  ludzie zostali 

107 Zalecenia profilaktyczne oparte na regułach moralnych zawierały specjalne wydawnic-
twa, znane jako poradniki sztuki dobrego życia (ars bene vivendi). W publikacjach tych propa-
gujących styl życia pobożnego i umiarkowanego jako argument na rzecz jego wyboru podawano 
nie tylko jego zgodność z ideałem życia chrześcijańskiego, lecz także jego wymierne pozytywne 
efekty, a wśród nich dobre zdrowie i satysfakcję z wielu osiągnięć, możliwych do uzyskania pod-
czas długiego życia, które – zgodnie z Biblią – uważano za wyraz łaski Bożej.



Rozdział 3. Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 379

podzieleni na potencjalnie (z łaski Bożej) zdrowych, zaradnych i moralnie dosko-
nałych oraz całą resztę, stanowiącą większość społeczeństwa. 

W jaki sposób ci pierwsi mieli w związku z tak określonymi antropologiczny-
mi podstawami medycyny odnosić się do cierpienia i choroby tych drugich, jeżeli 
uznawali je za wynik wyroków Opatrzności, skazujących chorą i ubogą większość, 
po marnym i nieudanym życiu, na wieczne potępienie? Czy należało marnować 
środki na udzielanie im pomocy, skoro i tak ich los był z góry przez Opatrzność 
przesądzony? Odpowiedź na te pytania była negatywna i stała się podstawą wy-
tworzenia się dualistycznego podziału wszystkich chorych na tych, którym opieka 
i pomoc lekarska przysługują ze względu na to, że należą do ekskluzywnej grupy 
osób moralnie doskonałych (wyróżnionych łaską Opatrzności widoczną w obja-
wach powodzenia, w tym materialnego, które przynoszą ich działania oraz cieszą-
cych się ogólnie dobrym zdrowiem) oraz na tych, którym opieka i pomoc lekarska 
nie powinna być w szerszym zakresie udzielana, ponieważ na nią ze względów 
uzasadnianych metafizycznie nie zasługują. Cóż wobec tego z nimi robić? Należy 
opracować różnego rodzaju projekty, odgradzające grzesznych, biednych i chorych 
od wyróżniającej się spośród ich grona grupy osób moralnie doskonałych, znajdu-
jących się wprawdzie w mniejszości, lecz będących w ujęciu metafizycznym „solą 
ziemi”. Tylko na członkach tej grupy należało w wyżej zaprezentowanym uję-
ciu koncentrować wszystkie środki, umożliwiające dalszy rozwój społeczeństwa, 
także pod względem zdrowotnym. Powyżej przedstawiona konceptualizacja nie 
oznaczała zaniku wszelkich form pomocy społecznej świadczonej przez bogatych 
na rzecz ubogich, lecz prowadziła do ograniczenia ich charakteru i zakresu. Zwią-
zanie objawów życiowego niepowodzenia (w tym choroby) z brakiem łaski Bożej 
nie motywowało bowiem do naruszania wyroków Bożych przez szerzej zakrojone 
działania o charakterze socjalnym. Pozostające w strefie wpływów omawianego 
tu wyznania miasta, a później kraje północnej i zachodniej Europy związały pro-
filaktykę chorób z moralnością i przestrzeganiem nakazów religijnych. Osobom 
grzesznym i niemoralnym wyznaczono miejsce w izolacji od wybranej grupy mo-
ralnie doskonałych, których życie upływało na pobożności i pracy, z której czer-
pali coraz większe korzyści materialne. 

Podobny tok myślenia, zarzucający charakterystyczną dla średniowiecznej 
i wczesnonowożytnej chrześcijańskiej religijności egalitarną perspektywę, w któ-
rą wpisywano powszechne doświadczenie cierpienia i  choroby, reprezentowali 
w XVII w. anglikanie, a wśród nich szczególnie purytanie. I tu podstawę zastoso-
wanego przez nich podziału stanowiło pojęcie moralnej doskonałości, która nie 
była jednakże człowiekowi z góry dana (jak to przedstawiano sobie w koncepcji 
predestynacji), ale do której każdy chrześcijanin miał obowiązek dążyć. Wspom- 
niana doskonałość moralna nie chroni człowieka przed nieszczęściem i  przed 
chorobami, które mogą dotknąć każdego z  powodu wyroków Opatrzności (za-
chowano tu perspektywę charakterystyczną dla średniowiecznego egalitarnego 
chrześcijaństwa), jednakże ukierunkowując życie na pobożność i pracę, człowiek 
ma mniej okazji do czynnego sprowadzenia nieszczęścia zarówno na siebie, jak 
i na członków swojej rodziny. I w konfesji kalwińskiej opartej na predestynacji, 
i w konfesji anglikańskiej, antropologiczne podstawy medycyny zrywały z egali-
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taryzmem i wprowadzały radykalne rozróżnienie ludzi związane ze stylem życia, 
który był dla nich charakterystyczny. W konfesji kalwińskiej ludzie zdrowi i za-
możni byli postrzegani jako doskonali bez swojej uprzedniej zasługi, ale ich styl 
życia, pracowity i moralny, miał w ich opinii potwierdzać to, że naprawdę należą 
do grona wybranych przez Boga. Kładli więc duży nacisk na racjonalną reformę 
stylu życia codziennego, wprowadzając doń podstawy higieny, dbając o odpowied-
nią dietę, zapewniając członkom swych rodzin troskę i odpowiednią pielęgnację. 
Pozostawiali zarazem innych bez tego rodzaju pomocy, nie uznając tego ani za 
grzeszne, ani za niemoralne, piętnując zarazem przejawy stylu życia leniwego 
albo hulaszczego, wiązane przez nich z brakiem łaski Bożej, a w rezultacie z biedą 
i chorobami. W konfesji anglikańskiej natomiast, w której występowało pojęcie 
moralnej zasługi opartej na własnej aktywności człowieka oraz wolności woli, 
która umożliwiała temuż człowiekowi dokonanie wyboru dobra albo zła, tj. albo 
obrania stylu życia opartego na pobożności i pracy, pomnażaniu majątku i  za-
chowywaniu w życiu prywatnym sztywnych reguł moralnych, albo wyboru stylu 
opartego na lekceważeniu wiary, braku chęci do pracy i przyjęciu modelu życia 
osobistego wolnego od wszelkich zobowiązań, konceptualizacja choroby wiązała 
się z tym drugim. Choroba, podobnie jak bieda, była tłumaczona jako wynik in-
dywidualnej winy, była swego rodzaju karą, odbywaną już tu, na Ziemi, za brak 
należytej troski o dobro własne, a także wspólne, w związku z uchylaniem się osób 
niepracujących, leniwych, hulaszczych, tj. wszelkiego rodzaju utracjuszy, od prze-
strzegania wywodzonych z religii reguł moralnych, a także zobowiązań na rzecz 
społeczeństwa. Choroba w  tym modelu jest postrzegana jako zawiniona przez 
jednostkę, gdyż przypadek Hioba, którego cierpienia były przezeń niezawinione, 
uznawano za występujący stosunkowo rzadko, choć uważano go za możliwy. 

Wspomniane wyżej nowe, nowożytne sposoby konceptualizowania choroby 
i  cierpienia nie zrywały z  wpisywaniem antropologicznych podstaw medycyny 
w metafizyczną perspektywę. Ustanawiały ją tylko w nowy sposób w stosunku do 
sytuacji występującej wcześniej w kulturze europejskiej przed reformacją, w któ-
rej powszechny był egalitarny stosunek do choroby, z czego wyprowadzano daleko 
idące praktyczne konsekwencje, w postaci różnego rodzaju prywatnych fundacji. 
Liberalny model stosunków społecznych, uzasadniany zarówno przez anglikań-
ską metafizykę, jak i filozofię Hume’a czy Benthama, opierał się na przekonaniu 
o odpowiedzialności jednostki za swoje życie oraz zdrowie. Ograniczał w związku 
z tym funkcje państwa w zakresie publicznej opieki zdrowotnej oraz podstaw pro-
filaktyki wyłącznie do działań represyjnych, skierowanych np. przeciw prostytut-
kom i żebrakom, których zamykano w domach pracy przymusowej. Profilaktyka 
oznaczała w tym modelu izolację osób uznanych za społecznie dysfunkcjonalne, 
a w rezultacie za stanowiące zagrożenie dla społeczeństwa. Usprawiedliwiająca to 
stanowisko postawa łączyła chorobę ze stylem życia, z grzechem i moralną winą. 
Osoby chore rekrutujące się z warstw ubogich postrzegano jako niezasługujące na 
jakiekolwiek wsparcie, gdyż ich zła sytuacja życiowa jest wynikiem ich własnych, 
błędnych albo grzesznych, wyborów życiowych. Aż do lat 30. XIX w., kiedy to 
w  reakcji na rewolucję 1830  r., która wybuchła na kontynencie, wprowadzono 
w Wielkiej Brytanii pierwsze elementy ustawodawstwa socjalnego, nie istniały 



Rozdział 3. Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 381

w tym państwie instytucjonalne formy wsparcia społecznego organizowane przez 
państwo. Funkcje opiekuńcze wobec chorych pełniły wyłącznie lokalne instytucje 
charytatywne, obejmujące pomocą niewielką liczbę ludzi108. Profilaktykę pojmo-
wano w ten sposób, że miała chronić ludzi sprawnych i zdrowych przed szkodli-
wym wpływem kontaktów z  jednostkami i  grupami społecznymi, których styl 
życia (a w związku z tym i stan zdrowia) uznawano za patologiczny. To w tym 
właśnie kontekście ideowym zrodziły domy pracy przymusowej dla ubogich (zwa-
ne „domami poprawy”), a później maltuzjanizm, darwnizm społeczny oraz eu-
genika, których program pozytywny zmierzał do ograniczenia rozprzestrzeniania 
się chorób poprzez ograniczenie liczby rozprzestrzeniających je ludzi, którzy zo-
stali uznani na groźnych lub nieprzydatnych dla społeczeństwa. 

Odmienne ukierunkowanie przyjął omówiony już wyżej model medycyny spo-
łecznej, stworzony w katolickiej monarchii Habsburgów. W jego strukturze poję-
ciowej łączyły się idee wyprowadzane z metafizyki katolickiej (egalitaryzm, pojęcie 
łaski uświęcającej i łaski uczynkowej – potencjalnie dostępnych każdemu człowie-
kowi z mocy Bożego miłosierdzia, niezależnie od jego pochodzenia, stanu zdro-
wia, zamożności czy walorów moralnych). Dogmat o wolnej woli oraz przekonanie 
o zdolności człowieka do jej efektywnego skierowania w stronę dobra (za pomocą 
łaski Bożej, która wprawdzie jest Bożym darem, ale o którą człowiek może prosić 
w modlitwie, jak również można prosić o tego rodzaju łaskę dla innej osoby, grzesz-
nej, która ma szansę się poprawić) przekreślał możliwość wprowadzenia (jak w kal-
winizmie) trwałego dychotomicznego podziału na większość złych i  mniejszość 
doskonałych, których pozycja życiowa zależy wyłącznie od woli Bożej. Przekreślał 
także występujący w konfesji anglikańskiej pesymizm w ujęciu ludzkiej natury, po-
strzeganej jako skłonna do zła i rozprzężenia, egoistyczna oraz niezdolna ani wła-
snym wysiłkiem, ani za pomocą jakiegoś rodzaju zewnętrznego wsparcia do osią-
gnięcia trwałej poprawy. W metafizyce katolickiej poprawa taka była uznawana za 
możliwą, a środkiem wiodącym do niej miał być sakrament spowiedzi, w którym 
grzesznik wyznaje swoje winy, deklaruje wolę poprawy i podejmuje próbę odnowy 
moralnej, obierając styl życia oparty na nowych podstawach. 

Tego rodzaju przesłanki ideologiczne były podstawą systemu profilaktyki me-
dycznej stworzonego przez profesora Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Wiedeń-
skiego, Jana Piotra Franka109. W modelu tym znalazły wyraz przedstawione wyżej 
przekonania, zgodnie z którymi każdy człowiek, obywatel państwa austriackiego, 
zasługuje na opiekę i ochronę. Na tę opiekę miała się składać zarówno racjonal-
na profilaktyka indywidualna i  społeczna, zgodna ze stanem wiedzy medycznej 
2. poł. XVIII w., jak i organizacja podstaw państwowego systemu publicznej opieki 
medycznej, zdolnego zapewnić obywatelom możliwość powrotu do zdrowia. Idea 
powszechności opieki i równości wszystkich obywateli wobec prawa zarówno z za-

108 Szerzej przedstawia tę problematykę T. Tokarek, Historia działalności charytatywnej w Eu-
ropie…, s. 381–425, ukazując ją w ujęciu porównawczym w różnych krajach europejskich.

109 Por. H. Breyer, Johann Peter Frank: „Fürst unter den Ärzten Europas”, Leipzig 1983; 
G. Theobald, Johann Peter Franks System einer vollständigen medizinische Polizey . Das erste 
umfassende Hygienenlehrbuch in der Geschichte der Medizin, Hamburg 1969. 
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kresu zapobiegania, jak i leczenia choroby wykluczała wszelkie formy ekskluzji mo-
tywowane ideologicznie. Zgodnie z wyrażonym w Nowym Testamencie stwierdze-
niem, iż Chrystus przyszedł na świat, kierując swe nauczanie ku słabym, chorym 
oraz grzesznym, a nie wyłącznie ku tym, którzy się dobrze mają, austriacki system 
medycyny publicznej, w który zostały włączone elementy profilaktyczne, miał cha-
rakter egalitarny. Nie oznacza to oczywiście, że już w 2. poł. XVIII w. stał się sys-
temem powszechnie dostępnym dla wszystkich potrzebujących pomocy lekarskiej 
zamieszkałych w granicach tego państwa, był jednak rozwiązaniem systemowym, 
które stopniowo wypełniano treścią. Państwo brało na siebie obowiązek utworzenia 
i utrzymania z uzyskanych z podatków środków budżetowych systemu opieki zdro-
wotnej dla ubogich, realizowanego w dużych instytucjach szpitalnych zlokalizowa-
nych w miastach. Zatrudniony w nich personel medyczny otrzymywał państwowe 
pensje, a najubożsi chorzy byli leczeni za darmo. Ci, którzy mogli za leczenie za-
płacić, płacili zależnie od stanu swoich dochodów, toteż szpitale były podzielone 
na oddziały o zróżnicowanym stopniu wyposażenia. Świadczenia medyczne wszy-
scy pacjenci otrzymywali jednak na tym samym naukowym poziomie. Istotnymi 
elementami systemu były edukacja zdrowotna (co skutkowało wydawaniem wielu 
popularnych opracowań poświęconych profilaktyce) oraz przymus, realizowany po-
przez nadzór policyjny, skąd wywodziła się nazwa omawianego tutaj systemu (poli-
cja lekarska). System ten, będący scaleniem i ekstrapolacją istniejących od czasów 
średniowiecza rozwiązań prawnych obowiązujących w europejskich miastach, miał 
przede wszystkim charakter higieniczno-sanitarny. Wielowiekowe obserwacje uka-
zywały bowiem jako rozsadniki chorób miejskie dzielnice nędzy i wiejskie obszary 
biedy i w tych obszarach egzekwowano siłą wprowadzane przez władze zarządzenia 
sanitarne. Omawiany tu model miał charakter autorytarny i odgórny – to państwo 
określało priorytety polityki zdrowotnej, zapewniało środki na jego realizację oraz 
egzekwowało jego wdrażanie wobec obywateli z grup ryzyka110 . 

Należy także dodać jeszcze jeden aspekt, który składał się (obok katolickiej 
egalitarnej i  zasadniczo optymistycznie nastawionej metafizyki oraz świeckiej 
medycyny klinicznej w jej XVIII-wiecznym standardzie) na kształt systemu pro-
filaktyki społecznej stworzonego i wprowadzonego w życie w monarchii Habs-
burgów. Był to aspekt etniczny. W końcu XVIII w. w państwie tym obywatele 
pochodzenia niemieckiego stanowili mniejszość w stosunku do pozostałej grupy 
złożonej z wielu narodowości – co ułatwiało zresztą sprawowanie nad nimi wła-
dzy. Wśród austriackich Niemców odsetek analfabetów, wśród szlachty i ludności 
mieszkającej w miastach, był niewielki. Za to wśród chłopów i mieszkających 
w granicach państwa narodowości słowiańskich, poza Czechami, a także węgier-
skich chłopów był bardzo wysoki. Trudno więc było zarówno ze względów naro-
dowościowych (nieznajomość języka niemieckiego), jak i na brak umiejętności 
czytania, zaplanować stworzenie systemu profilaktyki medycznej nastawionego 
przede wszystkim na edukację szerokiej publiczności. Byłoby to bowiem zamie-
rzenie z założenia nieefektywne. Zdecydowano się więc rozpocząć wprowadzanie 

110 Por. M. Hammer, Über den Beitrag der ersten Wiener Ärzteschule zur Arzneimittellehre 
und prophylaktischen Medizin, Wintertur 1962.
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rozwiązań profilaktycznych w skali kraju jako systemu reguł sanitarno-higienicz-
nych, wdrażanych w  trybie administracyjno-nakazowym, czemu miała od  po-
czątku towarzyszyć akcja edukacyjna. Rozpoczęto ją w pierwszym rzędzie pośród 
wojska, rozprowadzając wśród poborowych popularne broszury dotyczące higieny 
oraz podstaw wiedzy medycznej. Wydawano także w dużych nakładach broszury 
przeznaczone specjalnie dla lekarzy wojskowych, którzy mieli stać się ośrodkiem 
transmisji standardu akademickiego do szerszego społeczeństwa. Trzecim pozio-
mem edukacji społeczeństwa z zakresu profilaktyki medycznej stały się popular-
ne czasopisma, gazety regionalne, w tym uzdrowiskowe, a także broszury i ulotki. 
Przekazywano w nich w kolejnych dekadach XIX w. coraz więcej informacji do-
tyczących higieny osobistej, profilaktyki chorób oraz prozdrowotnego stylu życia, 
uznawanych przez organizatorów publicznego systemu profilaktyki medycznej za 
wymagające upowszechnienia. W latach 80. XIX w., po prawie stu latach obo-
wiązywania, wypracowany w  dobie austriackiego Oświecenia system publicz-
nej opieki medycznej o  charakterze etatystycznym został poddany moderniza-
cji uwzględniającej standard bakteriologii. Nie obejmując wprawdzie efektywną 
opieką medyczną (co w teorii zakładał) wszystkich mieszkańców kraju, a także 
nie docierając w tym samym stopniu do wszystkich jego obszarów z profilaktyką 
medyczną opartą na podstawach klinicznych, system ten stworzył pewien stan-
dard, rozwijany w wielu państwach Europy w XX stuleciu. 

Stworzona przez Christopha Wilhelma Hufelanda w  1797  r. koncepcja in-
dywidualnej profilaktyki medycznej, uwzględniająca elementy prozdrowotnego 
stylu życia, była ukształtowana ze świadomością istnienia austriackiego modelu 
policji lekarskiej, wypracowanego wcześniej przez wiedeńskiego profesora Jana 
Piotra Franka. Hufeland odniósł się także do sytuacji panującej w  tym zakre-
sie w  innych państwach europejskich, którą wyżej przedstawiłam w  rozdziale 
poświęconym kształtowaniu się systemów zabezpieczeń przeciwepidemicznych 
w Europie. Z dostępnych mu elementów doświadczenia klinicznego i elementów 
kulturowych, metafizycznych i odnoszących się do sytuacji etnicznej w państwie 
pruskim, złożył własną oryginalną koncepcję, która w przyszłości miała stać się 
inspiracją dla wielu lekarzy z całej Europy, a także dla organizatorów instytucjo-
nalnych systemów profilaktyki medycznej o charakterze etatystycznym.

Projekty poszerzenia kompetencji medycyny poza indywidualistycznie pojmowa-
ne relacje lekarz–pacjent oraz objęcia przez nią swym nadzorem większych grup ludz-
kich, a nawet całej populacji zamieszkującej na danym obszarze – zarówno w gra-
nicach miasta, powiatu, jak i całego państwa – w celu podporządkowania ludzkich 
zachowań wymogom profilaktycznym i związanym z efektywnością różnego rodzaju 
terapii, bywają przez niektórych autorów określane mianem utopijnych111. Nie zga-
dzam się z tą tezą z kilku powodów. Po pierwsze, ze względu na to, że uznanie jakiejś 
koncepcji za utopijną musi wymagać opowiedzenia się przez autora określającego 
w ten sposób krytykowaną przez niego koncepcję, którą koncepcję on sam uważa 
za realistyczną. W świecie zmieniających się kulturowych sensów nie jest bowiem 

111 Por. H. Schipperges, Utopien der Medizin. Geschichte und Kritik der ärztlichen Ideologie 
des 19. Jahrhunderts, Salzburg 1968; J. Barański, Medycyna i utopia, Wrocław 2012.
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możliwe przyznanie statusu utopii danej koncepcji raz na zawsze, bez uwzględnienia 
konkretnego historycznego kontekstu, w którym koncepcja ta się pojawia i bez okreś- 
lenia dlaczego i przez kogo zostaje uznana za utopijną. Ta sama koncepcja, pojawia-
jąca się w tym samym czasie w różnych kulturach, może w nich uzyskać odmienny 
status, podobnie jak pojawiając się w tej samej kulturze w różnym czasie, także nie 
zostanie oceniona w ten sam sposób. W jednym wypadku może zostać uznana za re-
alistyczną, natomiast w innym nie112 i jest to w mniejszym stopniu zależne od treści 
tej koncepcji niż od możliwości oraz chęci jej uznania za realistyczną w społeczności, 
w której przebiega jej recepcja. Jarosław Barański uznaje za tego rodzaju utopię kon-
cepcję przedłużenia ludzkiego życia, która stała się jednym z podstawowych celów 
systemu profilaktyki medycznej Hufelanda. Przywoływani przez niego autorzy113, 
uznający tę koncepcję za utopijną, dokonują jej denaturalizacji114, dekonstrukcji115, 

112 Może wystąpić sytuacja, w której koncepcja już była w danej kulturze za realistyczną uważa-
na i obecnie utraciła ten status (tak stało się w medycynie zachodnioeuropejskiej w związku z wy-
parciem z wydziałów lekarskich patologii humoralnej, która utraciła wcześniejszą akceptację środo-
wiska lekarskiego i została uznana za koncepcję nierealistyczną) albo dopiero w przyszłości uzyska 
ten status. Dobrym przykładem tego drugiego rodzaju rozbieżności może być recepcja standardu 
bakteriologii, dokonująca się w końcu XIX w. w europejskim środowisku akademickim, w europej-
skiej kulturze typu ludowego (opartej głównie na przekazie oralnym, co utrudniało jej przedstawicie-
lom nie tylko zapoznanie się ze standardem bakteriologii, lecz także jego zrozumienie i akceptację, 
ze względu na niewspółmierność konwencji poznawczych, za pomocą których dokonywali oni inter-
pretacji otaczającego świata w stosunku do standardu ówczesnej medycyny akademickiej), a także 
w świadomości przedstawicieli kultur pozaeuropejskich znajdujących się na przełomie XIX i XX w. 
na przedpiśmiennym etapie rozwoju. W tych społecznościach za utopijne uchodziły zarówno poglą-
dy ówczesnych lekarzy europejskich, popularyzujących standard bakteriologii, jak i za takie uchodzić 
mogły (gdyby np. Aborygeni mogli zapoznać się z poglądami Inuitów) koncepcje dotyczące przyczyn 
chorób stworzone w innych kulturach oralnych, w tym europejskiej kulturze typu ludowego. 

113 J. Barański powołuje się na wcześniejszych autorów: M. C. Kearl, Endings: A Sociology of Death 
and Dying, Oxford 1989, s. 406; F. E. Manuel, F. P. Manuel, Utopian Thought in the Western World, 
Cambridge 1979, s. 33; M. Foucault, Die Heterotopien. Der utopischer Körper, Frankfurt am Main 
2005, s. 31; B. Gordijn, Medizinische Utopien. Eine ethische Betrachtung, Göttingen 2004, s. 21. 

114 Zgodnie z dogmatyką ewangelicką i ideologią liberalną, które kwestionują ideę powszech-
nego miłosierdzia oraz powszechnej dostępności wsparcia udzielanego osobom chorym i niepełno-
sprawnym. Obie te ideologie uznały za szkodliwą utopię koncepcję wspierania żywotności przed-
stawicieli warstw ubogich, udzielania im jałmużny, dożywienia, schronienia i opieki, a tym samym 
przedłużania ich życia. Ludzie uznani za wartościowych powinni byli wykazać zdolność utrzymania 
się z własnej pracy, która powinna im zapewnić godziwy poziom życia, a tym samym dobre zdro-
wie. Ci, którzy nie potrafili zapewnić sobie odpowiedniego poziomu życia sami, uznani zostali za 
winnych tej sytuacji. W związku z tym udzielanie im pomocy zapewniającej możliwość utrzymania 
się przy życiu i rozmnażania, bez zmiany stylu życia na produktywny, zostało uznane za niecelowe, 
a wszelkie projekty reform socjalnych – za utopijne. Zasada ta nie dotyczyła ubogich, których złą 
sytuację życiową lokalna społeczność (np., parafia, gmina) uznała za niezawinioną, w tym głównie 
wdów i nieletnich sierot. Ubogich i sprawnych fizycznie, nawet starszych mężczyzn, uznawano za-
sadniczo za potencjalnie zdolnych do zapewnienia sobie utrzymania z własnej pracy. Nie tworzono 
więc dla nich specjalnych form pomocy, rezygnując z powszechności systemu jałmużny występują-
cego w średniowieczu, obejmującego (potencjalnie) wszystkich potrzebujących. 

115 Wskazywano na niespójność teoretyczną propozycji reform medyczno-socjalnych, 
umożliwiających poprawę warunków życia, a w jej następstwie wydłużenie ludzkiego życia. 
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deracjonalizacji116 i deprecjacji117, ponieważ ich własne poglądy na kwestie społeczne 
są dalekie od aprobaty dla etatystycznych interwencji w system zdrowia publicznego, 
które uznają za naruszające ludzką wolność118, nienaturalne, niekonieczne, niecelo-
we, kosztochłonne i nieefektywne. Z tego punktu widzenia projekt profilaktyki me-
dycznej Hufelanda, zmierzający do przedłużenia ludzkiego życia za pośrednictwem 
połączenia działań państwa o charakterze sanitarno-higienicznym i organizacyjnym 
(np. tworzenie systemu szpitali publicznych w każdej jednostce administracyjnej 
kraju) oraz działań samych obywateli, zmieniających styl swojego życia na prozdro-
wotny, po zapoznaniu się ze stanowiskiem lekarzy klinicznych w tej sprawie, które 
powinno zostać przez tych obywateli uznane za racjonalne, a następnie wprowa-
dzone w praktyce, może być uznany za utopijny. Jednakże z punktu widzenia stan-
dardu XIX-wiecznej i współczesnej Evidence Based Medicine praktycznie wszystkie 
kwestie dotyczące racjonalnej profilaktyki indywidualnej, podjęte przez Hufelanda, 
jak również jego koncepcje dotyczące jej wpisania w system profilaktyki obejmu-
jącej całe społeczeństwo, możemy uznać za sformułowane w sposób racjonalny, 
nawet wtedy, gdy konkretne odpowiedzi udzielane przez berlińskiego klinicystę, 
zgodne ze stanem wiedzy medycznej jego czasów, utraciły już status poglądów na-
ukowych. Ten punkt widzenia odmiennie definiuje pojęcie utopii medycznej, a na-
stępnie określa jej granice. Za utopijne zostają uznane poglądy nieuwzględniające 
aktualnego stanu wiedzy naukowej i oferujące ludziom zabezpieczenie przed choro-
bami i metody ich leczenia zgodnie ze standardem klinicznym uznawane za nieist-

116 Wskazywano na nieracjonalność powoływania etatystycznych systemów publicznej 
opieki zdrowotnej, które są kosztochłonne i nieefektywne z punktu widzenia dobra społecznego. 
Wspieranie ze środków publicznych osób biednych, niezaradnych oraz chorych nie przyczynia 
się bowiem do ogólnego wzrostu dobrobytu państwa, ponieważ beneficjenci systemów pomo-
cowych nie podejmują sami dostatecznych starań, aby wydobyć się z niekorzystnej dla siebie 
sytuacji socjalnej, zarazem zmniejszają wysokość dochodów uzyskiwanych przez innych, którzy 
przeznaczają część swych podatków na ich wsparcie.

117 Wskazywano, że zakładane w etatystycznych systemach pomocowych cele, takie jak np. 
wydłużenie przeciętnej długości życia wszystkich członków danej populacji, nie są warte ich 
osiągania, zarówno dla jednostek, jak i dla społeczeństwa. Przywołuje się w tej krytyce rachunek 
kosztów, jakie niesie ze sobą wprowadzenie w życie danej koncepcji. Koncepcja ta może zostać 
przedstawiana jako utopijna, jeżeli koszty związane z  jej realizacją w skali populacji zostaną 
uznane przez autorów wyrażających taką ocenę za nadmiernie wysokie. 

118 Por. skrajnie krytyczne stanowisko Michela Foucaulta wobec medykalizacji wielu 
aspektów somatycznych, jakie dokonało się pod wpływem medycyny klinicznej w XIX stule-
ciu. Autor ten uważa medykalizację za naruszenie praw podmiotowych jednostki, a nie – jak 
sądzą klinicyści – za zwiększenie osobistej wolności jednostek i przyznawanych im praw pod-
miotowych dzięki zlikwidowaniu wielu obiektywnych zagrożeń, ograniczających możliwości 
ich rozwoju. Medykalizacja w ujęciu klinicystów wymaga zaangażowania znacznych środków 
finansowych przez władze i wiąże się z opracowaniem systemów medycyny publicznej o cha-
rakterze etatystycznym, zdolnych zapewnić efektywność działań uznanych za wymagające 
realizacji oraz systemów nadzoru, umożliwiających egzekwowanie racjonalnych zaleceń sani-
tarnych. Rozumienie pojęcia medykalizacja u Foucaulta i przedstawicieli medycyny klinicznej 
wyklucza się wzajemnie. To, co w ujęciu francuskiego antropologa jest pojmowane jako ogra-
niczenie ludzkiej wolności, w ujęciu klinicznym – jako wyzwolenie człowieka od potencjal-
nych zagrożeń. 
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niejące. Jako utopijne mogą też zostać określone pewne cele, wyznaczane ludzkiemu 
życiu w dawnych epokach, które zostały obecnie zastąpione przez inne119 . 

Problem określenia tego, które z koncepcji medycznych mogą być uznane za 
realistyczne, a które za utopijne, różni się od innych prób analizy ich statusu, po-
dejmowanych np. w odpowiedzi, czy są one dostatecznie racjonalne albo efektyw-
ne. Uznanie danej koncepcji za utopijną eliminuje ją bowiem z pola naukowego 
dyskursu, usuwa ją w obszar paranauki uprawianej przez epigonów, naukowych 
fantastów i osoby nieposiadające stosownego wykształcenia, których światopo-
gląd wykazuje cechy zakorzenione w światopoglądzie potocznym lub mitycznym, 
uznawanych przez akademików za irracjonalne. Ze względu na metafizyczne za-
korzenienie europejskiego akademickiego przyrodoznawstwa w światopoglądzie 
chrześcijańskim, od XIII w. za realistyczne były w nim przyjmowane wszystkie 
treści zgodne zarówno z nim, jak i z poddaną reinterpretacjom w duchu chrześci-
jańskim filozofią starożytnej Grecji i Rzymu. Za utopijne były uznawane nato-
miast te koncepcje, które nie mieściły się w tak zakreślonych ramach dyskursu, 
wywodzące swą genezę np. z tradycji medycyny celtyckiej, frankońskiej lub ger-
mańskiej. Dla późnośredniowiecznych uczonych nie było trudne do określenia, 
które z pojawiających się w  ich czasach koncepcje należało odnosić do realnie 
istniejącej rzeczywistości (w takiej postaci, w której ją sami za realistyczną po-
strzegali, tworząc kulturowo ukształtowany obraz universum) i to nawet wtedy, 
gdy występowały radykalne różnice w interpretacji świata między szkołami na-
ukowymi wywodzącymi swe podstawy z różnych nurtów starożytnej filozofii (np. 
między augustianizmem a tomizmem). Mimo tych różnic, za realistyczne uzna-
wano teorie naukowe zgodne z chrześcijańską ortodoksją, odmawiano natomiast 
takiej dystynkcji koncepcjom „ludowym” albo stworzonym przez heretyków (np. 
gnostyków). 

W  XVI  w., wraz z  rozbiciem jedności konfesyjnej chrześcijaństwa, pojawia 
się w  świadomości europejskiej nowa sytuacja. Przed reformacją istniał jeden, 
centralny ośrodek władzy religijnej, który na mocy dekretów określał, co chrze-
ścijanie mają uznawać za realistyczny obraz świata. Tworzyło to podstawy te-
go, jak chrześcijańscy uczeni mogli ów świat badać w  sposób uznawany przez 
zarządzający europejskimi uniwersytetami Kościół za sposób naukowy. Kościół 
określał także, co jest utopią, a co powinno być realnym przedmiotem ludzkich 
wierzeń. W XVI w., wraz z ukonstytuowaniem się kilku ośrodków władzy reli-
gijnej w obrębie chrześcijaństwa związanych z poszczególnymi wyznaniami, po-
jawiły się niedające się przezwyciężyć różnice w metafizycznym i filozoficznym 
pojmowaniu świata, znacznie większe niż między różnymi szkołami naukowymi 
rywalizującymi ze sobą o zakres wpływów na średniowiecznych uniwersytetach. 
Pojawiła się w związku z tym świadomość zróżnicowania teoretycznych podstaw 

119 Por. B. Płonka-Syroka, Ideologia – utopia – religia i ich wzajemne relacje w standardzie 
niemieckiej nauki romantycznej (1797–1848), [w:] E. Paczoska, J. Sadowski (red.), Homo utopi-
cus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. 2, Warszawa 2007, s. 19–31. Jako utopijna zostaje 
tu przedstawiona (zgodnie ze stanowiskiem głównego nurtu modernizacyjnego europejskiego 
przyrodoznawstwa) niemiecka medycyna niematerialistyczna.



Rozdział 3. Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 387

ludzkiej wiedzy, zakorzenionej w  światopoglądzie religijnym różnych konfesji 
chrześcijańskich i  konieczność przedstawienia uzasadnień poglądów własnych 
i wyrazistej krytyki poglądów upowszechnianych przez przedstawicieli wyznań 
konkurencyjnych. Podejmowanie takich działań prowadziło do stabilizacji ram 
dyskursu danego wyznania oraz możliwości ich odróżnienia przez wyznawców od 
dyskursów obowiązujących w wyznaniach innych. 

Ponieważ wyłoniły się wówczas różne, niewspółmierne ze sobą światopoglądy, 
każdy z nich opracował własny schemat interpretacji podstawowych problemów 
metafizycznych, takich jak koncepcja Boga i Jego roli w świecie, stworzenie świa-
ta, nadanie mu praw, nadzór nad ich realizacją, Boża wszechwładza i wszechwie-
dza. Z ustaleń dotyczących wyżej zarysowanych kwestii wyprowadzano koncep-
cje relacji człowieka wobec Boga, granic ludzkiej wolności, ludzkich możliwości 
poznawczych itp.120 Każda z  konfesji chrześcijańskich stworzyła także własny 
program medycyny, oparty na podstawach metafizycznych uznawanych w niej 
za obowiązujące. Były to programy niewspółnierne, co powodowało iż elementy 
uznawane w jednym wyznaniu za realistyczne, w innym były uznawane za uto-
pijne121, a tym samym nie miały żadnych szans na realizację. 

Największym problemem teoretycznym, wymagającym w  nowożytnej eu-
ropejskiej medycynie ponownej interpretacji, w  świetle ujawniających się róż-
nic między różnymi nurtami modernizacyjnymi zaznaczającymi swe wpływy  
w  XVI–XVIII  w. na uniwersytetach, była teleologia, zgodnie z  którą wszystkie 
zjawiska, które się zdarzały występowały w  sposób konieczny, pojawiając się 
w jakimś celu. Ich pojawianie się nie mogło być w tego rodzaju konceptualizacji 
pojmowane jako przypadkowe. Jeżeli, jak sądzono, Bóg nieustannie podtrzymuje 
życie świata i jest stale w nim obecny, a także dysponuje wszechwiedzą dotyczą-
cą przeszłości, teraźniejszości i przyszłości, to z faktu, iż do jakiegoś zdarzenia 
dochodzi można drogą dedukcji wyprowadzić wniosek, iż Bóg chciał, aby do tego 
zdarzenia doszło, wiedział, że ono się wydarzy i wywołał to zdarzenie w jakimś 
celu, który był tylko Jemu znany122. W tej strukturze myślowej człowiek za pomo-
cą dedukcji mógł jedynie próbować rozpoznać niezbadane wyroki Boskie, odno-
szone zarówno do losu pojedynczych jednostek, jak i do losów świata. Podbudową 
tej struktury myślowej był augustianizm (chrześcijańska interpretacja Platona). 
Wizja świata uznawana tu za realistyczną była następująca: 1) istnieje pierwot-

120 Szerzej przedstawiają te problemy cytowani wyżej autorzy: N. M. Wildiers i R. Hooykaas . 
121 Por. rywalizacja dwóch programów modernizacyjnych w obrębie europejskiego przyrodo- 

znawstwa –  jatrofizyki i  jatrochemii. Metafizyczne zakorzenienie jatrochemii pozwalało na 
wprowadzenie postaci archeusza do koncepcji opisującej ludzką fizjologię i uznanie jego istnie-
nia oraz roli za realistyczne. W tym samym czasie, na podstawie tego samego standardu obser-
wacji, zwolennicy nurtu jatrofizycznego uważali istnienie archeusza za utopijne, a w związku 
z tym wszystkie interpretacje uwzględniające jego rolę w wyjaśnianiu procesów fizjologicznych 
za pozbawione naukowych podstaw. 

122 Por. A.  Kochan, Prawo natury i  prawo naturalne w  dziełach autorów staropolskich,   
[w:] J. Sokolski (red.), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych. Hu-
manizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej, pod red. A. Nowickiej-
Jeżowej, t. 9, Warszawa 2010, s. 36–54.
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ny, niezmienny wzorzec, który aktualizuje się w  jego kolejnych powieleniach;  
2) powielenia te mogą nie oddawać dokładnie wszystkich cech pierwotnego wzor-
ca, różnią się więc nieco pomiędzy sobą; 3) dlatego ludzkie poznanie nie powinno 
być nakierowane na poszukiwania empiryczne, których przedmiotem będą kolej-
ne powielenia wzorca, ale rozważanie drogą dedukcji samego wzorca; 4) idealna 
struktura, będąca wzorcem wszystkich kolejnych jej powieleń, skoro istnieje, jest 
dla świata konieczna (ponieważ gdyby tak nie było, to by nie istniała). 

Rozumowanie teleologiczne, odpowiadające na pytanie: w jakim celu coś ist-
nieje, skoro istnieje, pozwalało człowiekowi zrozumieć zamiary Boże i  im się 
podporządkować. Rozumowanie to miało charakter dedukcyjny, a nie empirycz-
ny, bowiem w powyższej wizji świata uznawano istnienie pierwotnego wzorca za 
rzeczywiste i konieczne, lecz jego kolejnych powieleń –  już nie. Wzorzec mógł 
zachować swoje istnienie bez nich, trwając jako idea obiektywna. W koncepcji 
tej przyjmowano także istnienie prawa naturalnego, zawartego w świecie przez 
Boga. Uznawano, że odtwarza ono harmonię Bożego dzieła. Harmonia ta mia-
ła charakter nadprzyrodzony i zgodnie z przedstawianą tu strukturą poznawczą 
nie podlegała zmianom. Nie mogła także zostać zastąpiona przez innego rodzaju 
konceptualizację, o świeckim rodowodzie, np. wyprowadzaną ze starożytnej filo-
zofii greckiej123 ideę uporządkowanego kosmosu pozostającego w harmonii bez 
konieczności jej nieustannego podtrzymywania przez Stwórcę. 

W XIII w. powyższa struktura myślowa została sproblematyzowana i zakwe-
stionowana przez zwolenników filozofii perypatetyckiej, zarówno w  jej ujęciu 
oryginalnym, jak i schrystianizowanym przez św. Tomasza z Akwinu124, a w na-
stępnych stuleciach przez autorów zmierzających do stworzenia nowych koncep-
cji filozoficznych opisujących świat w sposób całościowy. Z Summy teologicznej 
św. Tomasza z Akwinu, będącej schrystianizowaną wersją filozofii Arystotelesa, 
wyłania się inna niż u Platona (i św. Augustyna) wizja świata, uznawana przez 
jej zwolenników za realistyczną: 1) Bóg stworzył świat i nadał mu prawa, według 
których świat może samodzielnie istnieć i się rozwijać. 2) Prawa te nie wyma-
gają stałej boskiej interwencji, świat w związku z  tym trwa samodzielnie. Bóg 
„ufa” Swojemu stworzeniu, że jest dobre i zdolne do utrzymania się przy życiu. 
3) W świat wpisana jest możliwość zmiany i rozwoju, podporządkowanych pra-
wom natury. 4) Pojedyncze byty istnieją samodzielnie, są organizmami obdarzo-
nymi przez Stwórcę możliwością przetrwania, zachowania równowagi, do której 
wracają po jej naruszeniu. 5) Ludzkie poznanie powinno się kierować w stronę 
pojedynczych obiektów, które należy jak najdokładniej opisywać. Na tej podsta-
wie należy poszukiwać ustanowionych przez Stwórcę praw, określających celową 
organizację danego rodzaju bytu. 6) Jeżeli występują w  tym organizmie jakieś 
cechy, to znaczy, że powstały (ukształtowały się) z jakiegoś powodu, istnieją po 
coś. Należy badać te cechy i odpowiadać na pytania o przyczyny ich wystąpienia 
w danym rodzaju bytu. 7) Uczeni powinni tworzyć teorie naukowe na podsta-
wie tego, co widzą naocznie. Poznanie nieoparte na naoczności nie może być 

123 Ibidem, s. 53.
124 Ibidem, s. 54.
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uznane za naukowe. 8) Na straży prawomocności ludzkiego poznania naukowego 
stoi logika dwuwartościowa i metodologia. Ponieważ jednak człowiek jest istotą 
omylną, może dochodzić do błędnych wniosków w  swojej interpretacji naocz-
nego doświadczenia. To powoduje, że ludzka wiedza naukowa może się składać 
z różnych teorii, z których jedne są bliższe prawdy, natomiast inne nie. 8) Pełną 
prawdę o  świecie zna tylko Bóg, człowiekowi dostępna jest prawda cząstkowa. 
Pomimo tego człowiek może dążyć i  zbliżać się do prawdy samodzielnym wy-
siłkiem poznawczym. Najważniejszym jednakże stwierdzeniem, wprowadzonym 
za pośrednictwem Arystotelesa do średniowiecznej myśli chrześcijańskiej była 
teza, zgodnie z którą świat przyrody i świat ludzi są różne125. O ile świat przyrody 
cechować miały stałość i  powtarzalność, o  tyle świat ludzi, w  tym stworzonej 
przez nich kultury umysłowej, charakteryzowała zmienność będąca wynikiem 
zdolności człowieka do dokonywania autorefleksji, zarówno nad sobą samym, 
jak i nad otaczającym światem. Dzięki owej zdolności człowiek ma możliwość 
dokonywania zmiany swych poglądów, czego uzasadnieniem mają być wnioski 
wyciągane przez niego samodzielnie z wcześniejszych doświadczeń. W ten sposób 
dostępny człowiekowi porządek świata staje się coraz lepiej rozpoznawalny, nie 
na podstawie dedukcji, lecz na podstawie zwróconych ku otaczającemu światu 
obserwacji. Dzięki refleksji nad tymi obserwacjami w ogólny system ludzkiego 
poznania została wpisana potencjalna zmienność126, związana z wprowadzanymi 
przez człowieka modyfikacjami dotychczasowych poglądów. 

Tego rodzaju ujęcie nadało europejskiej myśli naukowej ogromny potencjał 
emancypacyjny, przyznawało bowiem uczonym prawo do wnioskowania oparte-
go na kryteriach ustanawianych przez nich samych jako indywidualne, osobowe 
podmioty poznające. Prawo do modyfikowania przez nich systemu wiedzy było 
przy tym równoznaczne z tezą, że modyfikowanie takie w ludzkiej historii realnie 
się odbywało, zmienność (a  nie stałość) jest trwałą cechą ludzkiego poznania. 
Przy założeniu o stałości świata, stworzonego przez Boga i uznaniu za naturalne 
ludzkich zdolności poznawczych, dokonane zostało tu rozróżnienie między świa-
tem a wiedzą o nim, między obiektem poznawanym a osobowym podmiotem 
poznającym. Bez istnienia tego podmiotu i jego roli w tworzeniu systemu wiedzy 
świat pozostałby niepoznany, zachowując swoje istnienie wyłącznie w świadomo-
ści swojego Stwórcy. Dla dalszego rozwoju refleksji naukowej i teoriopoznawczej 
w obrębie europejskiego przyrodoznawstwa tego rodzaju ujęcie okazało się pod-
stawowe, wyznaczając ramy głównego nurtu modernizacyjnego przebiegającego 
w krajach katolickich127. Ustanowiło także charakterystyczny dla tego nurtu spo-
sób definiowania podmiotu poznającego128, wiążąc ów podmiot z osobą uczonego, 
którego poznanie powinno być zwrócone ku otaczającemu go światu, a nie ku 

125 Por. M. Mejor, Historia naturalna w dziełach polsko-łacińskich poetów humanistycz-
nych. Zarys problemu, [w:] J. Sokolski (red.), op. cit., s. 55.

126 Ibidem, s. 56.
127 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 167–173. 
128 Por. T. Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do 

okresu Oświecenia, Warszawa 1989, s. 110–123.
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duchowemu wnętrzu badacza. Niezależnie od oceny realnego poziomu wolności 
nauki w nowożytnych krajach katolickich, ograniczanej przez wpływy cenzury re-
ligijnej, jest rzeczą symptomatyczną, że to właśnie w ustanowionych przez arysto-
telizm ramach dyskursu tworzyli swoje modele nauki zarówno Galileusz i Karte-
zjusz, jak i później Duhem, Poincaré oraz Fleck. Zasadnicza struktura myślowa, 
do której się odwoływali, była bowiem ta sama, mimo różnic w szczegółach two-
rzonych przez nich systemów. Wszystkie z nich kierowały aktywność poznawczą 
ku światu, przyznawały osobowemu podmiotowi poznającemu autonomię po-
znania, uznawały świat za dający się opisać w języku pojęć naukowych, ponieważ 
harmonia, na którym się opiera wykazuje cechy stabilności i logiki. Wspólne tym 
wszystkim konceptualizacjom było także przekonanie o potencjalnej zmienności 
ludzkiej wiedzy, która może być modyfikowana w wyniku ludzkiej podmiotowej 
aktywności, której przypisano moc sprawczą własnych czynów. Upowszechnie-
niu i utrwaleniu tego rodzaju świadomości w społeczności naukowej krajów ka-
tolickich sprzyjały postanowienia Soboru Trydenckiego, który w okresie po refor-
macji usystematyzował strukturę pojęciową konfesji katolickiej, podtrzymał rolę 
tomizmu jako wiodącego nurtu teoretycznego w szkolnictwie wszystkich szczebli 
i wprowadził dogmat o wolnej woli. Miał on stać się w przyszłości podstawą stwo-
rzenia nowego modelu przyrodoznawstwa129 . 

Uznanie arystotelizmu za podstawę nauczania na europejskich uniwersytetach 
wiązało się z jednej strony z utrzymaniem wyjaśnień celowościowych w europej-
skim przyrodoznawstwie, natomiast z drugiej – w związku z dopuszczalnością 
modyfikacji systemu ludzkiej wiedzy – tworzyło przesłanki dla ich późniejszego 
wyeliminowania z nauki akademickiej, co nie było w  tym systemie uznawane 
za niemożliwe ze względów strukturalnych. Każdy system twierdzeń mógł być 
w nim uznawany za zasadny tak długo, dopóki nie zostanie przez uprawnione 
do tego osoby określony jako godny wyeliminowania. W  szkolnictwie podpo-
rządkowanym Kościołowi katolickiemu instytucją uprawioną do wydawania tego 
rodzaju decyzji była Kuria Rzymska, a przede wszystkim papież. Wydawali oni 
dekrety w sprawach naukowych, zgodnie z uprawnieniem, które sobie przyznali 
– cenzurowania książek naukowych i określania ich zgodności z regułami wiary. 
W związku z tym nie każda opublikowana przez uczonego nowa hipoteza mogła 
być potraktowana jako racjonalna i stać się przedmiotem otwartych publicznych 
debat członków uniwersyteckiego środowiska. Na straży prawomyślności uczo-
nych i ich studentów stał indeks ksiąg zakazanych, na który stosunkowo łatwo 
było się dostać, szczególnie w dobie kontrreformacji. Zwróćmy jednakże uwagę 
na pewien aspekt omawianego tutaj modelu: jeżeli wykluczenie pewnej naukowej 
koncepcji z  publicznych debat odbywa się na mocy decyzji podejmowanej nie 
przez Boga, ale przez ludzi (co oznaczało przyjęcie ukrytego założenia o możli-
wości formułowania przez ludzi na temat stworzonego przez Boga świata hipotez 
o różnej treści i wartości, ludzka działalność twórcza w dziedzinie naukowej była 
więc ograniczana także przez czynniki o charakterze ustanawianym przez ludzi 
– reguły logiki i metodologii naukowej, znajomość dotychczasowego stanu wie-

129 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 174–184.
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dzy, decyzje gremiów uznających się za społecznie uprawnione do sprawowania 
straży nad religią i  moralnością), to decyzje te w  pewnych nowych okoliczno-
ściach mogły zostać zmienione. Tak stało się z akceptacją przez Kościół fizyki 
Newtona (co dokonało się już w XVIII w.) oraz koncepcji odrzucanych przezeń 
wcześniej – stworzonych przez Kopernika, Galileusza i Darwina (co dokonało się 
dopiero w XX w.). W ustanowionej tu perspektywie epistemologicznej jest zawar-
ta akceptacja ludzkich zdolności poznawczych jako zdolności naturalnych, a ich 
wykorzystanie (mimo iż ograniczane przez cenzurę religijną) nie jest uważane 
za naruszające podstawy ładu Bożego. W związku z powyższym ujęciem obec-
na w  przyrodoznawstwie krajów katolickich perypatetycka koncepcja czterech 
przyczyn, z których dwie odnosiły się do naocznie obserwowanej rzeczywistości, 
mogła zostać w XVIII w. zmodyfikowana, gdy niektórzy z uczonych uznali anali-
zy zjawisk dokonywane za pomocą kategorii przyczyn sprawczych i celowych za 
możliwe do wyeliminowania ze struktury pojęciowej przyrodoznawstwa. Podjęta 
przez nich decyzja stanowiła pasaż do ukształtowania się modelu nauki, w któ-
rym ograniczono się do metod wyjaśniania przyczynowego. W modelu tym odrzu-
cono zarówno teleologię, jak i aprioryczne rozumowanie dedukcyjne.

W XVI–XVIII w. w europejskim środowisku lekarskim pojawia się coraz wię-
cej reformatorów, których projekty teoretycznej odnowy medycyny skierowane 
są ku przyszłości130. Ich punktem wyjścia jest nieortodoksyjna interpretacja ary-
stotelizmu (m.in. na Uniwersytecie w Padwie), a zasadniczym celem i zamiarem 
dokładny opis otaczającego świata z wykorzystaniem kategorii naoczności, sto-
sowanej także w odniesieniu do ludzkiego ciała. Lekarze–reformatorzy nie chcą 
utrzymywać swych debat teoretycznych w ramach dyskursu ustanowionych przez 
starożytne autorytety, lecz pragną wyjść naprzeciw bieżącym oczekiwaniom, 
w tym przede wszystkim zwiększenia skuteczności terapii. Projekty tych lekarzy 
zbiegały się w  czasie z wystąpieniami reformatorów społecznych, uznawanych 
przez swoich współczesnych za utopistów, zgodnie ze słownikowym rozumieniem 
tego pojęcia. Utopia była tu pojmowana jako opis alternatywnych światów wobec 
tego, w którym na co dzień żyjemy, dokonywany po to, aby sproblematyzować 
jego istnienie w obserwowanym kształcie jako jedynie możliwe, doskonałe lub 
konieczne131. Porządek społeczny, jaki utopiści obserwowali, zostawał przez nich 
dzięki temu zdenaturalizowany, przestawał być rozumiany jako niedający się pod-

130 Proces ten opisałam szerzej w książce pt. Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 
2007, s. 163–193.

131 Utopia to opis miejsca bez położenia (toposu) w świecie rzeczywistym. Do pierwszych 
twórców utopii należeli Tomas Morus (1516) i Francis Bacon (1626). Ich śladem poszło w XVII 
i XVIII w. wielu innych. Każda z tych koncepcji przedstawiała złożony opis świata wolnego od 
wpływów cywilizacji europejskiej, rządzonego systemem lokalnie wytworzonych reguł, umoż-
liwiających osiąganie przez mieszkańców utopii zakładanych przez nich celów, innych od tych, 
które znano z cywilizacji europejskiej, ukształtowanej pod wpływem chrześcijaństwa. W opisy-
wanych państwach i kulturach istniały wprawdzie religie oraz różne formy kultu, ale odnosiły 
się one do innego Boga niż Bóg Europejczyków. Por. T. Morus, Utopia, tłum. K. Abgarowicz, 
Lublin 1993; F. Bacon, Nowa Atlantyda, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1954; idem, No-
vum Organum, tłum. J. Wikarjak, Warszawa 1955. Utopiści usiłowali przełamać determinizm 



392 Część II. Wybrane problemy medycyny praktycznej i społecznej...

ważyć, niezmienny i nieuchronny. Upowszechnienie się tego sposobu myślenia, 
zainicjowanego przez humanistów132, pozwoliło ostatecznie osiemnastowiecz-
nym lekarzom na dokonanie przewartościowania standardu całej wcześniejszej 
wiedzy medycznej, krytykowanej wprawdzie wcześniej we fragmentach, jednakże 
nigdy nie kwestionowanej jako całość. W XVIII w., wraz z upowszechnieniem 
się standardu nowej fizyki i  kształtowaniem się nowego standardu chemii133, 
a także w związku z postępami w dziedzinie anatomii i w związku ze znacznym 
rozszerzeniem zakresu obserwacji134 i interpretacji tworzących podstawy nowego 
standardu fizjologii135, dla wielu lekarzy stało się jasne, iż obowiązujący dotąd 
na europejskich fakultetach lekarskich system wiedzy ma charakter utopijny136 . 
Utrata zaufania do jego realistycznego charakteru nie umożliwiała natychmia-
stowego zastąpienia tego systemu przez nowy, ponieważ nie został on jeszcze 
wypracowany137. Pojawiła się natomiast konieczność ustalenia „bazy danych”138, 

i fatalizm ówczesnej myśli społecznej. Por.: W. Kula, Teoria ekonomiczna ustroju feudalnego, 
Warszawa 1983; J. Szacki, Spotkania z Utopią, Warszawa 1980. 

132 Por. B. Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w kształtowaniu się obrazu natury w my-
śli europejskiej od XVI do końca XIX wieku. Zarys zagadnienia, [w:] J. Sokolski (red.), op. cit., 
s. 207–236.

133 Por. K. Schwabe, Die Entwicklung der Naturwissenschaften zwischen 1750 und 1850 
– Chemie und Physik, [w:] H. Holtzhauer (red.), Das Jahrhundert Goethes. Kunst, Wissenschaft, 
Technik und Geschichte zwischen 1750 und 1850, Berlin – Weimar 1967, s. 93–109.

134 Por. W. Kaiser, Ch. Beierlein (red.), Im memoriam Hermann Boerhaave (1668–1738), Halle 
(Saale) 1969. Por. też: H. Boerhaave, Institutiones medicae. In usus annuae exercitationis domesticos 
digestae. Exemplar ectypon ad editionem Leydensem quintam curatius revisum et correctum, Norim-
bergae 1740; idem, Praelectiones akacemicae in proprias institutiones rei medicae. Ed. A. Haller, Got-
tingae 1741: M. Hertzberger, Short-title Cataloque of books written and edited by Herman Boerhaave . 
With the assistance of E. J. van der Linden, wstęp J. G. de Lint, Amsterdam 1927. 

135 Por. C. Zanetii, U. Wimmer-Aeschlimann, Eine Geschichte der Anatomie und Physiologie 
von Albrecht Haller, Bern – Stuttgart 1968. Por. też: A. Haller, Anfangsgründe der Physiologie des 
menschlichen Körpers. Aus den Lateinischen übersetzt von J. S. Hallen, t. 1–4, Berlin 1762–1766; 
idem, Onomatologia medico-chirurgica completa, oder Medicinisches Lexicon das alle Bemerkun-
gen und Kunstwörter welche der zergilederungs und Wundarzneywissenschaft eigen sind… erlkäret . 
Neue auflage, Ulm – Frankfurt – Leipzig – Stettin 1775. Wydanie krytyczne: A. von Haller, Von den 
empfindlichen und reizbaren Teilen des menschlichen Körpers [De partibus corporis humani sensi-
bilibus et irritabilibus], redakcja i wstęp K. Sudhoff, Leipzig 1922; 2 wyd: Lepzig 1968. 

136 Por. B. M. Stafford, Body criticism: imaging the unseen in Enlightenment art and medi-
cine, Cambridge (Mass.) 1992; A. Cuningham, The medical Enlightenment of the eighteenth 
century, Cambridge 1990.

137 Medycyna XVIII w. ma w związku z tym charakter eklektyczny i niespójny pod względem 
teoretycznym. Są w niej obecne zarówno rozwinięte struktury teoretyczne (takie jak patologia 
humoralna), będące podstawą doktryn medycznych, jak i pojedyncze doktryny, przedstawiające 
uogólnienia teoretyczne nowo dokonywanych odkryć, na ogół zbyt pośpieszne i niedostatecznie 
uzasadnione, co prowadziło do ich szybkiego eliminowania z  systemu wiedzy akademickiej 
jako zwartych konstrukcji, przy zachowaniu w tym systemie odkryć, na których owe doktryny 
się opierały. Por. B. Płonka-Syroka, Recepcja doktryn medycznych przełomu XVIII i XIX wieku 
w polskich ośrodkach akademickich w latach 1784–1863, Wrocław 1990. 

138 Por. K.-W. Schweppe, Experimentelle Arzneimittelforschung in der Altern Wiener Schule 
und der Streit um den Schierling als Medikament in der Zeit von 1760 bis 1771, München 
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która będzie podstawą nowo tworzonego systemu139. Ten właśnie klimat epo-
ki sprzyjał podejmowaniu przez lekarzy nowych teoretycznych wyzwań140, które 
w głównym nurcie modernizacyjnym europejskiego przyrodoznawstwa nie były 
w 2. poł. XVIII w. pojmowane jako niemożliwe do przeprowadzenia ze względu 
na akceptowane epistemologiczne podstawy ludzkiej wiedzy (wręcz przeciwnie, 
akceptowane w tym czasie w europejskim środowisku akademickim koncepcje 
filozoficzne tworzące podstawy dla nowo formułowanych teorii, cechował opty-
mizm poznawczy141) oraz sprzeczne z porządkiem religijnym i moralnym. W XIX 
stuleciu, na podstawie nowych reguł myślenia klinicznego, lekarze przyjęli na sie-
bie nowe obowiązki – ekspertów w dziedzinie zdrowia publicznego, uczestniczą-
cych w realizacji celów państwa142. Uczestniczyli w projektach publicznych ma-
jących na celu rozwiązywanie kwestii społecznych, zajmując się np. organizacją 
opieki psychiatrycznej143, praktyczną aplikacją wiedzy medycznej umożliwiającej 
poprawę jakości wyżywienia144 czy też organizacją systemu medycyny uzdrowi-
skowej145. Aktywizm klinicystów w podejściu do kwestii społecznych definiowa-

1976; U.  Schäfer, Physikalische Heilmethoden in der Ersten Wiener Medizinischen Schule, 
Wien 1967.

139 Por. A. Doig (red.), William Cullen and the eighteenth century medical world, Edinburg 
1991.

140 Por. P. Pogany-Wnenndt, Das mechanistische Denken in der modernen Medizin in Spie-
gel ihrer geschichtlichen Entwicklung: Hieronimus David Gaub (1705–1780), Frankfurt am 
Main 1991.

141 W  głównym nurcie modernizacyjnym europejskiego przyrodoznawstwa szczególnym 
uznaniem cieszyła się filozofia umiarkowanego sceptycyzmu oraz filozofia zdrowego rozsądku 
Thomasa Reida .

142 Por. T. N. Burg. „Sieches Volk macht siechen Staat”: Arzt, Stand und Staat im 19. Jahr-
hundert, Wien 1994.

143 Por. A. Labisch (red.), Medizinische Deutungsmacht im sozialen Wandel des 19. und 
frühen 20. Jahrhunderts, Bonn 1989.

144 Por. E. Heischkel-Artelt (red.), Ernährung und Ernährungslehre im 19. Jahrhundert. Mit 
Beitrag von W. Artelt, Göttingen 1976.

145 Por. C. Wiesemann, Josef Dietl und der therapeutische Nihilismus: zum historischen 
und politischen Hintergrund einer medizinischen These, Frankfurt am Main 1991. Ożywienie 
starożytnej idei medycyny uzdrowiskowej i  poszerzenie do niej dostępu także dla mniej za-
możnych warstw społecznych (np. drobnomieszczaństwa, które podejmowało leczenie w tzw. 
stacjach klimatycznych, Luftkurorten, których organizacja i funkcjonowanie wymagały niewiel-
kich środków) wiąże się z wycofaniem w latach 1830–1850 z terapii klinicznej w Europie wielu 
dotąd w niej stosowanych metod oraz środków leczniczych, które nie przeszły weryfikacji i nie 
wykazały swojej efektywności. Nihilizm terapeutyczny, tj. ograniczenie terapii klinicznej do 
środków podstawowych o  udowodnionej skuteczności, wiązał się z  prowadzeniem szerokich 
badań w dziedzinie fizjologii i patologii, zmierzających do prawidłowego określenia przyczyn 
chorób, a  także badań w dziedzinie chemii i  farmacji, zmierzających do stworzenia nowych 
leków. Pacjenci pozbawieni zostali w tym okresie możliwości korzystania z szerszego zakresu 
farmakoterapii, oferowano im w związku z tym metody związane z lecznictwem naturalnym 
prowadzonym w uzdrowiskach oraz dostosowanie sposobu odżywiania do racjonalnych zale-
ceń lekarzy. Leczenie uzdrowiskowe oraz dieta miały prowadzić do poprawy kondycji pacjenta 
i wzmocnienia jego sił do walki z chorobą. W latach 1830–1860 wielu lekarzy czynnie uczestni-
czyło w zakładaniu uzdrowisk i popularyzacji lecznictwa uzdrowiskowego w społeczeństwie. 
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nych jako kwestie medyczne znajduje odzwierciedlenie w niezwykle obszernym 
piśmiennictwie lekarskim XIX w. Postawa ta była także aprobowana przez człon-
ków europejskich towarzystw lekarskich i znajduje odbicie w związanych z nimi 
publikacjach146. Aktywizm terapeutyczny i  profilaktyczny charakteryzował po-
stawę nowych lekarzy klinicznych nawet wtedy, kiedy nie byli jeszcze w stanie 
przedstawić dokładnych dowodów uzasadniających pod względem teoretycznym 
skuteczność wprowadzanych przez nich metod. Przykład stanowić tu mogą szcze-
pienia przeciwko ospie147, wprowadzone na przełomie XVIII i XIX w. z powodze-
niem w kilku krajach Europy, oraz pierwotnie zakończona niepowodzeniem próba 
wprowadzenia do praktyki klinicznej antyseptyki148. Uwieńczeniem stuletniego 
okresu kształtowania się standardu medycyny klinicznej w Europie stało się opra-
cowanie przez Claude Bernarda standardu medycyny eksperymentalnej149, do-
prowadzającej model medycyny jako nauki opartej na doświadczeniu i obserwacji 
ludzkich organizmów, pojmowanych jako realne obiekty fizyczne zakorzenione 
w otaczającym przyrodniczym środowisku i podlegające powszechnym prawom 
przyrody, do niezbędnej precyzji. W  ten sposób wypełnieniu konkretną treścią 
uległa struktura poznawcza, stworzona jako projekt u  progu czasów nowożyt-
nych, zbudowany w nawiązaniu do podstaw teoretycznych czerpanych z arysto-
telizmu i  jego późniejszych modyfikacji, jak i nowych projektów filozoficznego 
opisania świata, w tym głównie filozofii mechanistycznej.

Nowy sposób rozumowania europejskich klinicystów wyeliminował ze struk-
tury medycyny akademickiej wyjaśnienia celowościowe oraz utrwalone w euro-
pejskim przyrodoznawstwie przez wiele wieków metody analizy obserwowanych 
obiektów lub symptomów za pomocą ich odniesień symbolicznych150. Tzw. przy-
rodoznawstwo emblematyczne, w którym obserwowane obiekty świata widzial-
nego są podporządkowane niematerialnej duchowej strukturze, znajduje swój 
najpełniejszy wyraz w  doktrynie Theophrastusa Bombastusa von Hohenheim, 
znanego pod przydomkiem Paracelsus151. W jej ujęciu świat spaja niewidzialna 
struktura związków sympatycznych, łączących choroby i leki skuteczne w ich te-

146 Por. R.  Scheifele (red.), Festschriften der Versammlungen Deutscher Naturforscher und  
Ärzte 1822 bis 1920, Stuttgart 1996. Z czasem z ogólnych towarzystw lekarskich zaczęły się wy-
łaniać organizacje specjalnie skierowane na rozwiązywanie problemów medyczno-społecznych. 
Były to m.in. powstające w 2. poł. XIX w. w wielu państwach Europy lekarskie towarzystwa higie-
niczne, a później poświęcone walce z gruźlicą, chorobami wenerycznymi, alkoholizmem itp. Por . 
W. Genschorek, Robert Koch: Selbstloser Kampf gegen Seuchen und Infektionskrankheiten, Leip-
zig 1985; T. D. Brock, Robert Koch: a life in medicine and bacteriology, Madison 1988; R. Schmidt, 
Robert Kochs Bedeutung für die wissenschaftliche Erforschung der Cholera, Halle 1995.

147 Por. W. R. Le Fanu, A Bio-bibliography of Edward Jenner 1749–1823, London 1951.
148 Por. L.-F. Céline, Leben und Werk des Philip Ignaz Semmelweis (1818–1865), Wien 

1980.
149 Por. G. Buchholz, Die Medizintheorie Claude Bernards: ihr philosophischer und wissen-

schaftlicher Hintergrund, Murken 1985.
150 Por . M. Mejor, op. cit., s. 62.
151 Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego – struktura, geneza, 

uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna Nowożytna. Prace Historycz-
no-Medyczne” 1992 (zeszyt wstępny pod red. Z. Podgórskiej-Klawe), Warszawa 1992, s. 7–38. 
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rapii, ludzkie ciało z otaczającym go makrokosmosem itp. Zaproponowany przez 
Paracelsusa sposób konceptualizacji doświadczenia, oparty na interpretacjach 
symbolicznych i odwoływaniu się do niematerialnej, uduchowionej rzeczywisto-
ści dominującej nad rzeczywistością obserwowaną, w XVI, XVII i 1. poł. XVIII w. 
wielu lekarzom niemieckim wydał się racjonalny i oparty na opisanym w spo-
sób właściwy obrazie świata, którego wizję występującą w doktrynie Paracelsusa 
podzielali. Doktryna Paracelsusa stała się w  związku z  tym podstawą jednego 
z  nurtów modernizacyjnych europejskiego przyrodoznawstwa (jatrochemii)152 . 
Została rozwinięta przez E. G. Stahla153, zaadaptowana przez pietystów154 utrzy-
mała zwolenników w XVIII w.155 i znalazła odbicie w niemieckiej medycynie ro-
mantycznej156 . 

W 2. poł. XVIII w. w głównym nurcie medycyny klinicznej, obejmującym 
uniwersytety Austrii, Francji, Włoch oraz Szkocji, poglądy tego rodzaju były 
uznawane za utopijne, co znalazło swój wyraz m.in. w krytyce opartej na nie-
materialistycznych podstawach doktryny Johna Browna, która nie znalazła 
uznania ani w  macierzystej Szkocji, ani w  innych krajach europejskich (po-
za Niemcami)157. Znamienna jest także ocena innej doktryny, stworzonej na 

152 Por. W.-D. Müller-Jahnke, Magie als Wissenschaft im frühen 16. Jahrhundert. Die Bezie-
hung zwischen Magie, Medizin und Pharmazie im Werk d. Agrippa von Netteshelm (1486–1535,) 
Marburg 1973 [Nettesheim był prekursorem wielu poglądów Paracelsusa]; W. Pagel, Paracelsus. 
An Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance, Basel – New York 1982; 
G. Eis, Vor und nach Paracelsus. Untersuchungen über Hohenheims Traditionsverbundenheit 
und Nachrichten über seine Anhänger, Stuttgart 1965; H. Rudolph. Theophrast von Hohenheim 
(Paracelsus). Arzt und Apostel der neuen Kreatur, [w:] H.-J. Goerts, Radikale Reformatorfen: 21 
biographische Skizzen von Thomas Müntzer bis Paracelsus, München 1978, s. 213–243.

153 Por. J. Geyer-Kordesch, Die medizinische Theorie Stahls, [w:] eadem, Pietismus, Medizin 
und Aufklärung in Preussen im 18. Jahrhundert. Das Leben und Werk Georg Ernst Stahl, Tübin-
gen 2000, s. 140–220. Por. też: G. E. Stahl, Über den mannigfaltigen Einfluss von Gemütsbewe-
gungen auf den menschlichen Körper, Halle 1695; idem, Über die Bedeutung des synergischen 
Princeps für die Heilkunde, Halle 1695; idem, Über den Unterschied zwischen Organismus 
und Mechanismus, Halle 1714; idem, Überlegungen zum ärztlichen Hausbesuch, Halle 1703, 
idem, Observationes clinico-practicae, worinnen gezeigt wird, wie ein practices Die Menschli-
chen Krankheiten nach den verschiedenen Eigenschaften der Temperamentem, des Alters und 
Geschlechts und anderer Umstände gründlich heilen solle, Leipzig 1718.

154 Por. J. Geyer-Kordesch, „Die Wahrheit ist einfach”: die pietistische Erweckungsbewe-
gung und die Erneuerung der Medizin, [w:], eadem, Pietismus…, s. 57–139. 

155 Por . H.  Digby, Eröffnung unterschiedlicher Heimlichkeiten der Natur, worbey viel 
scharffsinnige, kluge Reden…beygefügt et…vornehmlich… die Heilung…durch die Sympathie 
betreffend, Frankfurt – Leipzig 1740; C. Stöhr, Phaenomenae und Sympathie in der Natur nebst 
dem Wunderbaren Geheimniss Wunden ohne Berührung vermögees Vitriols nach K. Digby blos 
sympathetisch zu heilen, Coburg 1795. 

156 Por. G. Flatten, Die Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes des Menschen in der Heil-
kunde der Romantik und seine Bedeutung für die Gegenwart, Murken – Altrogge 1990; B. Lohff, 
Die Suche nach der Wissenschaftlichkeit der Physiologie in der Zeit der Romantik: ein Beitrag 
zur Erkenntnisphilosophie der Medizin, Stuttgart 1990.

157 B.  Płonka-Syroka, Brownizm, mesmeryzm i  homeopatia w  piśmiennictwie specjali-
stycznym drugiej połowy XX wieku, [w:] eadem, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycz-
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przełomie XVIII i XIX w. przez Samuela F. Hahnemanna (homeopatii), będącej 
rozwinięciem wcześniejszych o  trzy stulecia poglądów Paracelsusa, którą po-
wszechnie uznano w europejskim środowisku klinicznym za opartą na utopij-
nej wizji świata oraz irracjonalną158. Poza niemiecką medycyną romantyczną, 
w której brownizm spotkał się z szeroką akceptacją i stał się podstawą rozma-
itych filiacji tworzonych przez przedstawicieli tamtejszej społeczności akade-
mickiej, w pozostałych krajach europejskich pod koniec XVIII i w 1. poł. XIX w. 
teorie i doktryny medyczne oparte na podstawach niedających się potwierdzić 
pod względem fizykalnym straciły rację bytu. Uznane za utopijne, zostały wy-
kluczone poza granice dyskursu akademickiego. 

Możemy także rozważyć rolę innych czynników, które mogły przyczynić się 
do podważenia prawomocności wyjaśnień teleologicznych w świadomości wie-
lu przedstawicieli europejskich elit intelektualnych. Sądzę, że duże znaczenie 
mogły mieć w tym zakresie odkrycia geograficzne i zapoznanie się przez Euro-
pejczyków z podstawami światopoglądu przedstawicieli odkrywanych przez nich 
kultur. W  średniowiecznym systemie wyobrażeń (Imago Mundi), z  Jerozolimą 
znajdującą się w środku świata i trzema wielkimi religiami Księgi (chrześcijań-
stwo, islam, judaizm), odnoszącymi się do tego samego Boga, ludy żyjące w od-
daleniu od centrum europejskiego świata uznawano za wyznające jakieś formy 
religii, w których odnaleźć możemy pewne związki albo wpływy religii znanych 
w Europie. Tego rodzaju rozumowanie było możliwe dlatego, iż religie te były 
bardzo słabo znane, a kontakt z nimi mieli nieliczni posiadający umiejętność 
czytania i pisania, przeważnie księża. Wraz z wkroczeniem Europy w fazę eks-
pansji terytorialnej, odkryciem Ameryki i stopniową kolonizacją Afryki, stało się 
oczywiste dla znacznie większej liczby ludzi świeckich (w tym marynarzy, przed-
siębiorców organizujących handlowe faktorie i  wojskowych), że przekonanie 
o powszechnym panowaniu w świecie chrześcijaństwa należy uznać za utopię. 
Sproblematyzowany został w ten sposób jeden z podstawowych filarów teleolo-
gicznego myślenia – skoro Bóg pozwolił na ukształtowanie się poza Europą i jej 
najbliższą okolicą kultur nieopartych na europejskiej koncepcji chrześcijaństwa, 
to widać nie uznawał tej koncepcji za konieczną w takim jej kształcie, jaki jest 
nam obecnie znany (w analizowanym systemie wyjaśnień uznawano bowiem, 
że jeżeli coś istnieje, to zostało stworzone w określonym celu i  odzwierciedla 
zamiary Boga). Silnym impulsem tworzącym przesłanki dla upowszechnienia się 
koncepcji dotyczących możliwości nowego urządzenia stosunków w Europie sta-
ła się popularyzacja nowego obrazu świata za pośrednictwem druku, jak również 
map przedstawiających nie trzy znane w starożytności, lecz cztery kontynenty 

nego…, s. 82 – 91. Por. też liczne odniesienia do brownizmu w wielu innych miejscach tej książ-
ki. Por. też: B. Płonka-Syroka, Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie 
doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy metodologiczne, „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37.

158 Por. B. Płonka-Syroka, Krytyka homeopatii w pracach dziewiętnastowiecznych lekarzy 
polskich i  jej podstawy teoretyczne,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne 
w XVIII–XX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, 
t. 6, Wrocław 2003, s. 569–581.
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(pierwszą mapą przedstawiającą Amerykę jako kontynent stała się stworzona 
w 1507 r. mapa Waldsmüllera).

Odkrycia geograficzne i pomyślna ekspansja krajów europejskich poza obszar 
Starego Świata stały się inspiracją do podejmowania przez niektórych autorów 
zasadniczych projektów reform. Nowożytne projekty polityczne, powstałe w tym 
kontekście, nie postrzegały porządku europejskiego ani jako struktury koniecznej, 
ani też jako statycznej, lecz potencjalnie zdolnej do poddania się reformom. Two-
rzący je filozofowie i  intelektualiści zakwestionowali koncepcję Boskiego planu 
stworzenia, realizującego się w niezmiennym modelu stosunków międzyludzkich 
i sformułowali koncepcję umowy społecznej, zgodnie z którą stosunki te powinny 
zostać uregulowane przez ludzi, którzy sami opracują i zatwierdzą niezbędne ku 
temu reguły. Koncepcja umowy społecznej, stworzona w Anglii, stała się podstawą 
tamtejszego parlamentaryzmu. W 2. poł. XVIII w. stała się podstawą nowego mo-
delu nauki wprowadzonego na europejskie uniwersytety. Jego istotą było uznanie 
autonomii społeczności naukowej w procesie tworzenia wiedzy, która zostanie 
uznana za racjonalną na mocy suwerennej decyzji uczonych. Ten sam model za-
czął obowiązywać w tworzonych w 2. poł. XVIII przez władze państwowe akade-
miach nauk, w których grupowała się elita intelektualna danego kraju, a do grona 
członków zapraszano licznych uczonych zagranicznych. Z perspektywy członków 
fakultetów i akademii liczne poglądy medyczne uznawane za racjonalne jeszcze 
w 1. poł. XVIII w. uchodziły za utopijne, co pobudzało ich do podejmowania sta-
rań w celu ich zastąpienia przez nowe. W przyjętej przez nich antropocentrycznej 
perspektywie epistemologicznej ich działania miały charakter uprawniony nie 
tylko pod względem naukowym, lecz także religijnym i moralnym. Dokonując 
przewartościowania dotychczasowego standardu medycyny, nie uważali się za bu-
rzycieli ogólnych podstaw jej racjonalności jako dyscypliny uniwersyteckiej, ale 
za badaczy zmierzających do jej wypełnienia nową treścią, zgodną z doświadcze-
niem i obserwacją, oraz zdolną sprostać oczekiwaniom społecznym (w tym ocze-
kiwaniom władzy) kierowanym pod adresem medycyny. Intelektualiści 2.  poł. 
XVIII w. rzadko prezentowali poglądy ateistyczne (co im zarzucali przeciwnicy 
omawianego tu nurtu reform modernizacyjnych). Przywołując znamienny cytat 
z Biblii „Czyńcie sobie ziemię poddaną”, nie kwestionowali ani Bożej roli w pro-
cesie stworzenia świata, ani też Jego istnienia, nie pojmowali jednak w sposób 
dosłowny Bożej mocy sprawczej, jak to miało miejsce w szkolnictwie wszystkich 
szczebli należącym do konfesji luterańskiej i kalwińskiej, kontestującej przyjęty 
przez reformatorów program modernizacji przyrodoznawstwa159. Istotą tego pro-
gramu była bowiem dostosowana do ludzkich względów zmienność, którą uważali 
za prowadzącą naukę i społeczeństwo do destrukcji. W programie modernizacyj-
nym formułowanym przez intelektualistów z krajów katolickich, wychowanych 
na filozofii Arystotelesa i nowożytnych kontynuatorów stworzonej przez niego 

159 Jan Kalwin, podobnie jak żyjący w tej samej epoce Paracelsus, widział w obserwacji przy-
rody drogę do pośredniego poznania Boga (por. M. Mejor, op. cit., s. 61). Podobnie postrzegał 
rzeczywistość Luter (por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistyczne-
go…, s. 167–168, 194–197 i in.).
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sytuacji problemowej przyrodoznawstwa, obawy tego typu nie występowały. Jak 
pisze Mieczysław Mejor, w głównym nurcie modernizacyjnym nauki europejskiej 
nawiązującym do filozofii Arystotelesa występowała „zdolność autoreferencyjna, 
tj. zdolność gromadzenia wcześniejszych doświadczeń i  na ich podstawie mo-
dyfikowania działań. W rezultacie kumulowania wiedzy człowiek osiąga udział 
w «wieczności i boskości». Trzeba zauważyć, że ten składnik ciągłości istnienia, 
będący domeną człowieka, opiera się na wariacji, sumowaniu i  progresywnym 
przekształcaniu ludzkich działań. Zmienność zatem, ale i autokoherentność (bo 
zmiana nie prowadzi do destrukcji, lecz kumulacji i postępu) są cechami ludzkich 
dziejów, historii”160. Tego rodzaju uprawnień twórcy i protagoniści europejskich 
wyznań reformowanych człowiekowi nie przyznawali, uznając je za utopie.

Zwolennicy oświeceniowego projektu reformy przyrodoznawstwa uświada-
miali sobie wyraziście jego niespójność teoretyczną, obecność w nim wielu ele-
mentów nieobserwacyjnych, przejętych z nauki starożytnej, których status nie 
był wcześniej poddawany problematyzacji. W umysłach intelektualistów tej epoki 
pojawiło się przekonanie, iż obserwowany przez nich świat może być w rzeczywi-
stości inny niż opisujące go dotąd teorie, a nie tylko, że teorie go opisujące uznać 
należałoby za błędne. Wśród toczonych na ten temat zasadniczych debat należało 
dla ich rozstrzygnięcia przyjąć jakieś kryteria oceny nowo formułowanych hipotez 
oraz krytyki i eliminacji starych, które traciły aprobatę profesjonalistów. Kryteria 
te ustalono w 1784 r. we Francji161. Należały do nich m.in. takie elementy, jak: 
1) konieczność oparcia wszystkich hipotez naukowych na doświadczeniu i obser-
wacji, a nie na dedukcji; 2) konieczność powtórzenia doświadczeń, które miałyby 
być uznane za podstawę naukowych hipotez –  jednorazowa obserwacja danego 
zjawiska lub faktu nie została uznana za dostateczną; 3) konieczność zachowania 
intersubiektywnego i dyskursywnego charakteru wiedzy – każda koncepcja, która 
ma zostać uznana za naukową powinna być wyrażana w języku zrozumiałym dla 
profesjonalistów i zostać przez nich zaakceptowana jako racjonalna i oparta na 
dostatecznych przesłankach doświadczalnych; 4) eliminacja wyjaśnień teleolo-
gicznych ze standardu interpretacyjnego akceptowanego w nauce akademickiej; 
5) konieczność posługiwania się jako podstawą hipotez wyłącznie zjawiskami, 
których istnienie da się wykazać metodami doświadczalnymi oraz siłami, które 
dają się opisać w kategoriach fizykalnych. Instancją oceniającą wartość naukową 
teorii i doktryn naukowych stała się w ten sposób społeczność profesjonalistów, 
przed którą pojedynczy uczony powinien był przedstawiać swe poglądy. 

Programowi temu przeciwstawili się oponenci, odrzucający jego podstawowe 
idee. Koncepcji umowy społecznej przeciwstawiali koncepcję praw natury, które 
mają mieć trwały i niezmienny charakter i które człowiek może wyłącznie roz-
poznawać, a nie samodzielnie tworzyć na ich temat hipotezy. W doktrynie prawa 
natury człowiek powinien podporządkować im swoje życie, a nie „czynić sobie 
ziemię poddaną” na podstawie ich własnej interpretacji. Najgłośniejsze z  tych 

160 Por. M. Mejor, op. cit., s. 56.
161 Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, Wrocław 2007, 

wyd. 3 rozszerzone, s. 59–62.
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koncepcji przeciwstawiających się ideologii Oświecenia stworzyli J.  J. Rousse-
au oraz podążający za nim autorzy niemieccy. Odrzucili oni charakterystyczny 
dla myśli oświeceniowej aktywizm, postulując powrót do średniowiecznej wizji 
świata, nakazującej podporządkowanie ludzkiego życia niezmiennym wzorcom. 
Idee oświeceniowego aktywizmu odrzucili także protestanccy pietyści, zarówno 
w obrębie luteranizmu, jak i anglikanizmu, uzasadniając konieczność związania 
nauki z religią. Dla zwolenników koncepcji prawa naturalnego miała ono charak-
ter „wdrukowany światu” przez Boga. Każda samodzielna ludzka próba stanowie-
nia reguł rzeczywistości uznana przez nich została za podważającą Bożą władzę, 
grzeszną i ostatecznie nieskuteczną, bo została oparta na fałszywym rozpoznaniu 
istoty rzeczywistości trwale podporządkowanej władzy Bożej. 

Twierdzenia zwolenników koncepcji prawa natury wpisywały się w konserwa-
tywną wizję stosunków społecznych i politycznych. Wiązały się także z konser-
watywną wizją nauki, dezawuując postulaty modernizacyjne dotyczące poprawy 
jakości życia oraz zapobiegania chorobom. Zostały one sformułowane jeszcze 
przez Francisa Bacona, który uważał, że człowiek ma prawo utrzymywać się w do-
brym zdrowiu i powinien mieć możliwość zdobycia odpowiedniej wiedzy, która 
będzie zdolna mu to zapewnić. Bacon podkreślał ludzkie prawo do zdrowia nie 
z pobudek hedonistycznych, ale ze względu na ogólną efektywność ludzkich dzia-
łań. Jeżeli państwo brytyjskie pragnie skutecznie organizować swoją ekspansję na 
inne kontynenty, powinno zadbać o zdrowie marynarzy i żołnierzy. Według Baco-
na wszyscy obywatele państwa, dla swojego i wspólnego dobra, powinni zachowy-
wać reżim sanitarny, a także dysponując wiedzą o przyczynach chorób, powinni 
świadomie ich unikać, a nie czekać, aż choroba wystąpi i dopiero wtedy ją leczyć. 
Zdaniem Bacona, człowiek ma prawo chronić swoje zdrowie i życie, uśmierzać 
ból, łagodzić cierpienia. Ma także prawo dążyć do przedłużenia swojego życia, 
korzystając z wiedzy medycznej swoich czasów. Ma prawo wspomagać swój or-
ganizm, odpowiednio się odżywiając oraz leczyć za pomocą stosownych do cho-
roby leków. Człowiek ma prawo świadomie decydować o stanie swojego zdrowia, 
przede wszystkim prowadząc zdrowy styl życia, który jest podstawą zapobiegania 
chorobom. Według znawców twórczości Ch.W.  Hufelanda, analizujących pro-
blem referencyjności i oryginalności jego koncepcji profilaktyki wobec propozycji 
w tej kwestii wypowiadanych wcześniej przez F. Bacona, koncepcje berlińskiego 
klinicysty miały charakter szerszy i bardziej realistyczny. Hufeland, który znał 
koncepcję Bacona, nie ograniczył się tylko do postulatów etycznych i humani-
stycznych, związanych z upowszechnieniem prawa do zdrowia, lecz wprowadził 
w swojej koncepcji elementy praktyczne, zaczerpnięte z dorobku lekarzy stworzo-
nego w dwóch wcześniejszych tysiącleciach, z którym gruntownie się zapoznał 
i poddał ocenie klinicznej pod kątem jego użyteczności162 .

162 Por. W. Genschorek, Christoph Wilhelm Hufeland. Der Arzt, der das Leben verlängern 
half, Leipzig 1980, s. 67–68. Postulaty Hufelanda przez wszystkich autorów podejmujących ich 
analizę w publikacjach wydanych na terenie dawnego NRD są przedstawiane jako realistycz-
ne, a nie utopijne, ponieważ etatystyczny system medycyny publicznej funkcjonujący w tym 
państwie do 1989  r. można było uznać za spełnienie niektórych z nich. Diagnoza przyczyn 
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Podobne postulaty wyrażał inny z twórców europejskich nowożytnych utopii, 
Tomasz Campanella163. Według tego autora człowiek ma obowiązek prowadzenia 
życia zgodnego z reżimem sanitarnym, zalecanym przez specjalistów, obejmują-
cym zdrową dietę, higienę ciała, umiarkowanie w jedzeniu i piciu, a także prowa-
dzić zdrowy styl życia, umożliwiający unikanie chorób. Człowiek ma prawo ko-
rzystania z życia i dóbr ziemskich, powinien jednak podporządkować swoje życie 
regułom moralności. Powinien pamiętać o Bogu i żyć zgodnie z regułami wiary. 
Według biografów Hufelanda nie mamy wiadomości, iż berliński klinicysta znał 
pracę Campanelli i w jakikolwiek sposób do niej się odnosił w swoim projekcie 
profilaktyki. Na pewno jednak korzystał z  dorobku europejskich humanistów, 
z  którymi podzielał koncepcję medycyny jako nauki egalitarnej, dostępnej po-
wszechnie164 .

Dlaczego tak „niewinne” ze współczesnego punktu widzenia postulaty zo-
stały w nowożytnej Europie uznane za utopijne? Otóż dlatego, że nakładały na 
zewnętrzne podmioty szereg obowiązków, umożliwiających pojedynczemu czło-
wiekowi życie w zdrowych warunkach, pozwalających mu na zachowanie zdro-
wia. W systemach utopistów występowały ponadto elementy egalitarne, znacz-
nie wykraczające poza struktury poznawcze przyjmowane za oczywiste w epoce 
feudalnej. W systemach tych prawo do zdrowia miał bowiem każdy, a nie tylko 
przedstawiciele warstw uprzywilejowanych. Aby realizację tego prawa zapewnić 
wszystkim, należało wprowadzić jakieś formy stałej redystrybucji dochodów prze-
znaczonych na leczenie ubogich, których nie będzie stać na opłacenie lekarza. 
Oznaczało to wykroczenie poza średniowieczny model jałmużny i wprowadzenie 
podatków, przeznaczonych na zabezpieczenie powszechnego prawa do zdrowia. 
Utopijnymi elementami tych systemów był także powszechny dostęp do opieki 
lekarskiej oraz wiedzy medycznej, umożliwiającej dostosowanie życia do reguł 
reżimu sanitarnego. Należałoby w  tym celu znacząco zwiększyć liczbę lekarzy 
(za których edukację na uniwersytetach powinno zapłacić państwo), a także do-
prowadzić do likwidacji analfabetyzmu, aby wszyscy członkowie społeczeństwa 
mogli się osobiście zapoznać z podstawami wiedzy o zdrowiu. Najbardziej kon-
trowersyjnym elementem omawianych tutaj utopii było, jak się wydaje, uznanie 
zdrowia za naturalny stan życia człowieka, stan godny aspiracji i do osiągnięcia 
możliwy. Kontrowersyjność tych stwierdzeń wynikała nie tylko z przesłanek me-
tafizycznych (tj. z przeciwstawienia się przez utopistów deterministycznej wizji 
ludzkiego losu, w której wszystkie zdarzenia zachodzą z bezpośredniej woli Bożej, 

chorób społecznych wiążąca je z nędzą i ograniczeniem szans życiowych, i sformułowanie jako 
postulatu umożliwiającego poprawę stanu zdrowia populacji za pomocą reformy stylu życia, 
wydawały się niemieckim historykom medycyny prekursorskie wobec państwowego systemu 
medycyny społecznej. W. Genschorek wskazywał przy tym na prekursorów etatystycznych ten-
dencji w niemieckiej myśli społecznej dotyczącej roli państwa w organizacji sprawnego systemu 
zabezpieczenia zdrowia publicznego, zarówno przed epidemiami, jak i przed związaną z nimi 
depopulacją i innymi problemami społecznymi. Ibidem, s. 69–72.

163 Por. T. Campanella, Państwo słońca, tłum. P. Brandwajn, Wrocław 1955. Pierwsze wyda-
nie tej książki ukazało się w 1623 r.

164 Por. W. Genschorek, op. cit., s. 67–72.
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a  człowiek nie jest zdolny im się przeciwstawić i  nie powinien tego czynić ze 
względów religijnych), lecz także praktycznych. W  XVI–XVIII  w. zdecydowana 
większość mieszkańców Europy żyła bowiem w trudnych warunkach material-
nych, na pograniczu ubóstwa albo w nędzy. Miejskie i wiejskie dzielnice biedy 
były stałymi miejscami pustoszonymi przez epidemie, występowała bardzo duża 
śmiertelność dzieci oraz kobiet w okresie okołoporodowym. Powszechnym zja-
wiskiem było sieroctwo, coraz poważniejszym problemem stawało się samotne 
macierzyństwo oraz samotna, przeżywana w biedzie, głodzie i chorobie starość, 
o ile w ogóle udało ją się osiągnąć. Przezwyciężenie występujących w nowożyt-
nej Europie problemów socjalnych wymagało ogromnych środków oraz decyzji 
o  charakterze politycznym, których przedstawiciele warstw uprzywilejowanych 
nie zamierzali podjąć. Stałym elementem pedagogiki społecznej kierowanej do 
europejskich warstw ubogich były więc: determinizm (zgodny z ogólną strukturą 
ideologii feudalnej, wyznaczającą role społeczne w związku z urodzeniem), zgoda 
na miejsce zajmowane w strukturze socjalnej i akceptacja wszystkich problemów 
i niedogodności pozostających w związku z niskim urodzeniem, biedą itp. Co-
dzienne i powszechne doświadczenie choroby bywało przedstawiane ubogim jako 
nieuchronne, jako element kondycji ludzkiej niedający się zmienić, jako wyraz 
posłuszeństwa wobec Boga, okazja do doskonalenia moralnego i okazania czyn-
nego miłosierdzia bliźnim, wymagającym jakiegoś rodzaju pomocy związanej 
z chorobą, którą przeżywali. Idea, że choroby można ograniczyć albo im w skali 
powszechnej zapobiegać wydawała się rewolucyjna, a nawet heretycka. Wiązała 
się bowiem z próbą podważenia obrazu rzeczywistości, powszechnie uznawanego 
za realny (ustanowionego przez interpretację Biblii), a nie formułowaniem pro-
jektów odnoszących się do miejsca nieistniejącego, pozbawionego konkretnego 
toposu, tj. utopii.

W przedstawionym wyżej kontekście koncepcję profilaktyki medycznej Chri-
stopha Wilhelma Hufelanda należy uznać za przełomową nie tylko dla niemiec-
kiego protestanckiego dyskursu medycznego, w którym napotkała zdecydowany 
sprzeciw oponentów, lecz także dla niemieckiej myśli naukowej jako takiej, wpi-
sanej w szerszy porządek odniesień zewnątrznaukowych, w tym religijnych i poli-
tycznych. Koncepcja Hufelanda z 1797 r. była bowiem stworzona w bezpośrednim 
nawiązaniu do głównego nurtu modernizacyjnego medycyny europejskiej, wystę-
pującego na uniwersytetach krajów katolickich (Austria, Francja, Szkocja). Wpi-
sywała się w ramy dyskursu, ustanowione niegdyś przez humanistów związanych 
genetycznie z katolicką nowożytną formacją umysłową (i to nawet wtedy, gdy ich 
poglądy były uważane przez Kościół za kontrowersyjne lub były oceniane krytycz-
nie przez oficjalne czynniki w Watykanie). Nawiązywała do sytuacji problemowej 
medycyny klinicznej ustanowionej w duchu ideologii Oświecenia, którą berliński 
klinicysta w pełni akceptował i uczynił podstawą swej twórczości naukowej i dy-
daktycznej. Upowszechniana była wbrew zasadniczemu kierunkowi państwowej 
polityki naukowej Prus i pomimo zajadłych ataków, podejmowanych na jej autora 
przez zwolenników tego kierunku. Przełomowy charakter systemu profilaktyki 
medycznej Hufelanda polegał jednak przede wszystkim na tym, że obecne w tym 
systemie konkretne poglądy i propozycje, które jeszcze 200 i 300 lat wcześniej od-
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bierano w Europie jako utopijne (niektóre z nich występowały w pracach wspom- 
nianych wyżej pisarzy utopistów) zostały przez berlińskiego klinicystę ujęte nie 
w formie mglistych postulatów, uzasadnianych filozoficznie i moralnie, lecz w for-
mie konkretnych wskazań medycznych. Problemy medyczne zostały przez niego 
postawione jako kwestie do rozwiązania w ramach profesjonalnego medycznego 
dyskursu, a zastosowane przez Hufelanda ujęcie było ekstrapolacją ujęcia klinicz-
nego występującego w  relacji lekarz–pacjent. Dla współczesnych Hufelandowi 
lekarzy klinicznych elementem profesjonalnej diagnozy stała się oparta na do-
świadczeniu i obserwacji ocena sytuacji, tj. objawów chorobowych, możliwych do 
ustalenia przyczyn chorób, możliwych do zastosowania metod leczenia oraz za-
pobiegania chorobie u pojedycznego pacjenta. Rozszerzenie tego punktu widzenia 
na skalę społeczną możemy interpretować jako przejaw procesu medykalizacji 
występujących powszechnie w jego czasach problemów społecznych. Ujęcie nie-
których z nich w kategoriach medycznej diagnozy, uwalniało je – zgodnie z mo-
delem interpretacyjnym charakterystycznym dla europejskiego nurtu medycyny 
klinicznej – od determinizmu. W modelu tym bowiem choroby były definiowane 
w kategoriach somatycznych, a w związku z tym mogły wystąpić, ale nie musiały. 
Ich wystąpienie musiała poprzedzać jakaś materialna przyczyna (a nie zrządzenie 
losu, będące wyrazem woli Bożej). Choroba definiowana jako proces toczący się 
w ludzkim ciele dawała się rozpoznać jako zjawisko patologiczne, a nie jako zda-
rzenie o  charakterze metafizyczno-egzystencjalnym. Nadal wprawdzie pozosta-
wało takim dla pacjenta, którego choroba dotykała bezpośrednio we wszystkich 
wymiarach jego osobowej egzystencji, sprawiając ból i  cierpienie, upośledzając 
relacje społeczne, utrudniając zarobkowanie, prowokując lęk przed śmiercią itp. 
Te wszystkie wymiary choroby nadal pozostały przez pacjentów interpretowane 
w kategoriach czerpanych przez nich z Biblii, zgodnie z regułami wyznania, do 
którego należeli. Sytuacja ta utrzymała się do dzisiaj i zapewne nadal nie zmieni 
się w świadomości osób wierzących, wpisujących w perspektywę biblijną swoje 
perspektywy poznawcze odnoszące się do zagadnień egzystencjalnych, a wśród 
nich, takich jak choroba, niepełnosprawność, śmierć i cierpienie. Każda z tych 
kwestii wymaga bowiem, jako zdarzenie o istotnym znaczeniu egzystencjalnym, 
poddania jej głębokiej osobistej refleksji. 

Wkroczenie medycyny w  fazę kliniczną oznaczało jednakże, iż perspektywy 
poznawczej, w której choroba bywała postrzegana jako zdarzenie, nie podzielali 
już lekarze. W 2. poł. XVIII w. dla przedstawicieli głównego nurtu moderniza-
cyjnego europejskiego przyrodoznawstwa stała się ona procesem o materialnym 
podłożu, badanym za pomocą metod fizykalnych. Wiązało się to z redefiniowa-
niem dotychczasowych schematów poznawczych ukierunkowujących działalność 
teoretyczną i praktyczną klinicystów, w tym zasadę indywidualizmu kształtującą 
schemat relacji lekarz–pacjent. Nowa medycyna kliniczna zaczęła się przekształ-
cać w stronę systemu medycyny społecznej165 . 

165 Por. B. Płonka-Syroka, Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktry-
nach medycznych, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1996, t. 3, z. 1–2, 
s. 23–50; eadem, Koncepcja podmiotowości człowieka wobec podstawowych pojęć medycyny 
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Postawienie problemu profilaktyki medycznej właśnie w takich kategoriach, 
tj. uczynienie problemu zapobiegania chorobom problemem naukowym wymaga-
jącym rozwiązania, wprowadzało ów problem w obręb akademickiego dyskursu, 
a zarazem wyprowadzało go z ram utopii. Polemiści Hufelanda, występujący prze-
ciwko niemu w jego epoce, poruszali się na ustanowionym przez niego poziomie 
dyskursu, tj. w  granicach standardu ówczesnej medycyny klinicznej. Ich argu-
menty nie określały twierdzeń i zaleceń Hufelanda jako utopijnych, ale jako błęd-
ne i niesłuszne, a polemiści czynili to w obrębie granic racjonalności naukowej, 
które sami uznawali za słuszne i prawdziwe. Przełom polegał na tym, że w ten 
sposób głoszone przez Hufelanda postulaty uzyskały legitymizację w ramach na-
ukowego dyskursu. Nie dało się ich w związku z tym lekceważyć, tak jak poglą-
dów paranaukowych, utopijnych albo heretyckich. Krytyka koncepcji Hufelanda 
wymagała przedstawienia argumentacji naukowej, z  powołaniem się na argu-
menty, iż źle ocenia on sytuację ujmowaną w kategoriach klinicznych albo przed-
stawia błędne z punktu widzenia klinicznego sposoby możliwej jej naprawy. Jego 
poglądy miały charakter profesjonalny, do ich podważenia było wymagane użycie 
takich samych. To właśnie profesjonalne ramy dyskursu klinicznego, w którym 
Hufeland zakorzenił swoją koncepcję profilaktyki medycznej zadecydowały o hi-
storycznym znaczeniu jego poglądów. Przyjrzyjmy się teraz stworzonemu przez 
niego systemowi nieco bliżej.

Charakterystyka systemu profilaktyki medycznej 
Christopha Wilhelma Hufelanda 

Przystępując do scharakteryzowania struktury pojęciowej i elementów praktycz-
nych systemu profilaktyki medycznej stworzonego pod  koniec XVIII  w. przez 
berlińskiego klinicystę, należy dostrzec całą jego złożoność oraz odniesienia 
– bezpośrednie lub pośrednie – do różnego rodzaju poglądów odmiennych od tych 
wyrażanych przez jej autora. Tworząc swój system w  europejskim środowisku 
akademickim czasów Oświecenia, którego wielu członków pozostawało ze sobą 
nie tylko w bliskim osobistym kontakcie, lecz nawet w przyjaźni (łączyła ona np. 
Christopha Hufelanda z  wiedeńskim reformatorem Janem Piotrem Frankiem, 
a także jego synem Józefem), musiał mieć świadomość, że jego działalność na-
ukowa i organizatorska ma charakter publiczny. Jak każdy wykładowca akade-
micki, nie tylko tego czasu, adresował ją również do studentów, którzy mogli 
upowszechniać proponowane przez niego treści w swojej własnej praktyce lekar-
skiej. Kierował ją też – za pośrednictwem publikacji – do szerokiej publiczności 
lekarskiej, nie tylko studiującej w Berlinie, lecz także nabywców i prenumerato-

teoretycznej i praktycznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 2, s. 65–76; 
eadem, Wpływ zmian koncepcji podmiotowości człowieka na kształtowanie się relacji lekarz–
pacjent, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2003, t. 66, z. 1, s. 1–18.
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rów wydawanych przez niego książek (w tym licznych podręczników) i czasopism, 
z  których jedno –  „Journal der practischen Arzneykunde” – stało się organem 
berlińskiego środowiska klinicystów, związanych z głównym nurtem moderniza-
cyjnym medycyny europejskiej aż do śmierci swojego redaktora pod koniec lat 30. 
XIX w. W. Genschorek potwierdza znajomość przez Hufelanda systemu policji 
lekarskiej Jana Piotra Franka166, stwierdzając, że system stworzony przez berliń-
skiego klinicystę stanowi jego rozwinięcie. Według Genschorka system Franka 
miał bowiem charakter odgórny i wpisywał poszczególnych obywateli w struk-
tury stworzone dla uregulowania i  kontroli kwestii zdrowotnych na poziomie 
państwa, natomiast Hufeland w swych propozycjach posunął się dalej – w stronę 
powszechnego charakteru oświaty zdrowotnej wśród ludności. System Franka miał 
charakter terytorialny i podporządkowany interesom państwa, opisywanym przez 
koncepcje kameralizmu i populacjonizmu167, podczas gdy system Hufelanda miał 
według Genschorka charakter spersonalizowany, czynił dostęp do oświaty zdrowot-
nej („die öffentliche Gesundheitswesen”) prawem każdego obywatela państwa168 . 

Zarówno publiczny charakter opracowanej przez Hufelanda propozycji świec-
kiego systemu profilaktyki medycznej, którego reguły racjonalności były dosto-
sowane do standardu głównego nurtu modernizacyjnego europejskiej medycyny 
klinicznej opartego na modelu medycyny somatycznej, jak i osobowość i tempe-
rament berlińskiego profesora złożyły się na elegancki i utrzymany w estetyce 
oświeceniowego salonu kształt literacki omawianego tutaj dzieła. Mimo że Hu-
feland miał pełną świadomość tego, że jego propozycja ma charakter nowatorski 
i oryginalny na tle dotychczasowego piśmiennictwa lekarskiego, a także tego, że 
argumenty, którymi się posługuje mogą nie spotkać się z pomyślnym przyjęciem 
wszystkich czytelników, nie uderza w wielkie tony i nie ogłasza swojej książki 
epokową, nie nadaje jej także (zgodnie ze zwyczajem stosowanym w jego czasach 
przez wielu autorów związanych ze środowiskiem akademickim) długiego tytu-
łu, w  którym mógłby wyszczególnić wszystkie publiczne zaszczyty i  godności, 
jakie go dotąd spotkały – dla nadania większej powagi przedstawianym w książce 
treściom. Ogranicza się do jednego wyraźnego hasła, od razu ustanawiającego 
granice dyskursu. 

Książka, w której Hufeland zawarł swój projekt profilaktyki medycznej nosi 
bowiem tytuł Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern169 (Sztuka prze-

166 W. Genschorek, op. cit., s. 72.
167 Ibidem, s. 72.
168 Ibidem, s. 73. Genschorek przytacza także postacie innych lekarzy niemieckich, zaanga-

żowanych w tworzenie elementów struktury medycyny publicznej.
169 Por. Ch.W. Hufeland, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern, Jena 1797. W wy-

daniu 3 tytuł został przez autora poszerzony i przybrał brzmienie: Makrobiotik, oder die Kunst, 
das menschliche Leben zu verlängern, Berlin 1805. W 1860 r., prawie ćwierć wieku po śmierci 
jej autora, ukazało się wydanie 8. tej książki. Przez prawie sto lat, wydawana w dużych nakła-
dach, systematycznie kształtowała postawy prozdrowotne niemieckich czytelników, wpajając 
w nich przekonanie o związku stylu życia z genezą najczęściej występujących chorób i indywidu-
alnej odpowiedzialności każdego człowieka za przestrzeganie reguł profilaktycznych, ogranicza-
jących występowanie zachorowań. Powyższe założenie stało się w Niemczech w 2. poł. XIX w. 
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dłużania życia ludzkiego). Już w tym jednym zdaniu tytułowym odnaleźć może-
my metafizyczne odniesienia, do których autor nawiązywał, a także zrozumieć 
stanowisko oponentów koncepcji Hufelanda, którzy uznawali jego propozycje za 
sprzeczne z tradycją biblijną. Czas trwania ludzkiego życia krytycy ci uważali za 
zależny przede wszystkim od czynników metafizycznych, podobnie jak wszystkie 
inne aspekty ludzkiej egzystencji. Dla protestanckich fundamentalistów samo 
sformułowanie koncepcji zapobiegania chorobom było nie do przyjęcia, ponieważ 
w wielu miejscach Biblii, której treści pojmowali w sposób dosłowny i literalny, 
pojawiały się stwierdzenia łączące wystąpienie choroby z ludzkim grzechem albo 
moralną winą, wynikającą z zaniedbania wypełniania nałożonych na ludzi po-
winności. Ich ujęcie profilaktyki chorób miało nadal charakter przede wszystkim 
moralny – człowiek religijny i prawy, uczciwie spełniający swoje obowiązki wobec 
Boga oraz bliźnich, miał prawo oczekiwać Bożej pomocy i opieki. Obecne w Sta-
rym Testamencie pojmowanie przyczyn występowania chorób w kategoriach poza- 
somatycznych zachowało dla fundamentalistów religijnych swoją moc obowiązu-
jącą. Postulaty ograniczenia zakresu medycyny wyłącznie do sfery somatycznej 
uznawali oni nie tylko za nienaukowe, lecz także niezgodne z wizją świata (uni-
versum), którą uznawali za obiektywną170 . 

Tytułując książkę w  ten sposób, Hufeland wpisywał się w  aktywistyczny 
model medycyny klinicznej swoich czasów, podkreślający rangę czynników so-
matycznych w ludzkim życiu. Istotę jego koncepcji możemy ująć następująco: 
1) Życie ziemskie i jego jakość powinny być głównym przedmiotem zaintereso-
wania medycyny klinicznej; 2) Życie pojedynczego człowieka i możliwość za-
chowania przez niego zdrowia na najlepszym możliwym poziomie powinno być 
uznane w medycynie jako wartość, ku której należy dążyć; 3) Celem medycy-
ny klinicznej powinno być rozpoznanie czynników szkodliwych, wywołujących 
u ludzi choroby, a także opracowanie skutecznych leków, mogących te choroby 

trwałym elementem świadomości potocznej i nie było traktowane jako sprzeczne ze światopo-
glądem religijnym. 

170 Aby ukazać niewspółmierność teoretycznych podstaw medycyny, do których nawiązał 
Ch.W. Hufeland i które akceptowali jego antagoniści, romantycy medyczni, można zestawić je 
z koncepcją medycyny klinicznej o charakterze niematerialistycznym prezentowaną przez Carla 
Gustava Carusa, profesora medycyny Uniwersytetu w Dreźnie. Jego poglądy omówiłam szerzej 
w książce Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 333–338. Por. też: W. Genschorek, Carl Gu-
stav Carus: Arzt, Künstler, Naturforscher, Leipzig 1983; E. Michael, Carus-Fibel zur Ganzheits-
philosophie des 21 Jahrhundert, Mittenwald 1989; G. Heidel (red.), Carl Gustav Carus – opera 
et efficacitas: Beiträge des Wissenschaftlichen Symposiums zu Were und Vermächtnis von Carl 
Gustav Carus am 22 September 1989, Dresden 1990; S. Grosche, Lebenskunst und Heilkun-
de bei C. G. Carus (1789–1869): anthropologische Medizin in Goethescher Weltanschauung, 
Göttingen 1993; K. Kümmel-Jebens, Die Medizin in der Autobiographie von Carl Gustav Carus 
(1789–1869), Lübeck 1994; J. Müller-Tamm, Kunst als Gipfel der Wissenschaft: ästhetische und 
wissenschaftliche Weltaneignung bei Carl Gustav Carus, Berlin – New York 1995; W. Licht, 
Leibarzt am sächsischen Königshaus, Tauche 1989. W  dalszej części przedstawię krytyczne 
wobec koncepcji Hufelanda poglądy innego niemieckiego lekarza, J. Ch. Heinrotha, który nie 
poprzestał na ogólnej krytyce, lecz stworzył koncepcję profilaktyki opartej na podstawach reli-
gijno-moralnych, alternawnną wobec koncepcji Hufelanda . 
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leczyć; 4) Po rozpoznaniu czynników wywołujących choroby medycyna klinicz-
na może opracować skuteczne programy zapobiegania występowaniu chorób, 
zarówno u  jednostek, jak i w skali populacji; 5) Diagnostyka oparta na reali-
stycznych podstawach, skuteczna terapia i efektywna profilaktyka pozwolą na 
zrealizowanie nowego celu medycyny klinicznej, jakim powinno być dążenie do 
przedłużenia ludzkiego życia171 . 

W  ujęciu zaprezentowanym przez Hufelanda medycyna kliniczna oddziela 
swój zakres od teologii, która w czasach, kiedy koncepcja berlińskiego profesora 
została sformułowana, stwierdzała jednoznacznie, że każde stworzenie zostało 
powołane do życia przez Boga w określonym celu i tylko Bóg może określić, jak 
długo potrwa ludzkie życie. Hulefand zakłada odrębność zakresu zainteresowań 
medycyny i teologii. Według niego medycyna kliniczna to nauka, która zakłada 
możliwość aktywnego postępowania nakierowanego na poprawę zdrowia ludzkie-
go ciała (somatyzacja pojmowania choroby), sprawy duszy oddając w gestę teo-
logów. W koncepcji klinicznej Hufelanda choroba zawsze jest złem, a  zdrowie 
dobrem, medycyna powinna zdefiniować swój cel jako walkę ze złem, jaki niosą 
za sobą choroby i powinna ten cel realizować przy pomocy wszystkich dostępnych 
jej metod172. Według Hufelanda zdrowie i długie życia mają dla człowieka funda-
mentalne znaczenie. Wszyscy ludzie pragną zdrowia i zabiegają o nie, na miarę 
swoich możliwości. Ponieważ podejmowane przez nich starania nie są oparte na 
racjonalnych podstawach, zgodnych ze współczesnym standardem klinicznym, 
lekarze klinicyści powinni w popularnej formie upowszechniać posiadaną przez 
siebie wiedzę, aby starania te uczynić bardziej efektywnymi. Efektywność ta bę-
dzie większa, jeżeli ludzie pod wpływem wskazań lekarzy zmodyfikują swój styl 
życia, wdrażać będą w codziennym życiu reguły reżimu sanitarnego, z którymi le-
karze ich zapoznają i nie będą wykraczać poza granice, uznane przez medycynę za 
bezpieczne. Dokonaną w ten sposób medykalizację choroby w świadomości spo-
łecznej Hufeland uważa za naturalne przedłużenie świadomości profesjonalnej, 
od czasów Hipokratesa charakteryzującej lekarzy, którzy dysponowali prawem do 
stawiania diagnozy na podstawie wiedzy, którą posiadali. Zgodnie z postulatami 
Oświecenia Hufeland zakładał, że ogólne zwiększenie skuteczności ludzkich dzia-
łań powinno być związane z rozszerzeniem zakresu oświaty, z upowszechnieniem 
poglądów uznawanych za racjonalne wśród profesjonalistów w szerszych kręgach 
społeczeństwa. Zdrowie i długie życie uważał za wartości, które medycyna kli-

171 Analiza własna na podstawie: Ch.W. Hufeland, Die Kunst, das menschliche Leben zu 
verlängern. Makrobiotik. Wydanie krytyczne pod red. K. Rothshucha, Stuttgart 1975.

172 Jest to różnica w stosunku do ujęcia religijno-moralnego, w którym w wystąpieniu choroby, 
mimo że związanym z cierpieniem i ograniczeniem szans życiowych człowieka ujmowanych w ka-
tegoriach somatycznych i  społecznych, choroba może okazać swe potencjalne pozytywne aspek-
ty, związane np. z odnową moralną pacjenta, jego nawróceniem, zwróceniem jego postępowania 
ku potrzebującym pomocy bliźnim. Somatyzacja pojęcia choroby usuwała przedstawione tu sensy 
z granic medycyny klinicznej. Ujęcie choroby jako procesu o cechach patologicznych, wiodących po-
tencjalnie do patologii albo odstępstwa od fizycznej normy ujmowanej w kategoriach somatycznych 
sprawiało, że klinicyści nie rozważali jako racjonalnych pozytywnych skutków choroby, kierując 
swoje działania na jej zwalczanie i (w miarę możliwości) zapobieganie jej wystąpieniu. 
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niczna powinna pomóc ludziom uzyskać, działając tu w interesie całej ludzkości 
i zgodnie z prawami natury. 

Metafizyczne podstawy koncepcji profilaktyki medycznej Hufelanda mają 
charakter teistyczny i  nie niosą ze sobą konsekwencji ateistycznych albo ma-
terialistycznych, co wynikało z  zarzutów jego krytyków. Autor wyraża bowiem 
głębokie przeświadczenie o Bożej obecności w świecie, o ustanowieniu przez Boga 
praw przyrody oraz reguł moralnych mających na celu ludzkie dobro, zarówno 
w skali indywidualnej, jak i społecznej. W stworzonej przez Boga naturze działają 
niepojęte dla człowieka siły, które jednak ludzkość systematycznie poznaje. Po-
znawszy je, może nimi pokierować zgodnie ze swoimi pragnieniami i interesami. 
Hufeland nie uważa tego za niewłaściwe ani naruszające reguł moralności, bo 
gdyby przyjąć to założenie za zasadne, nie byłaby dopuszczalna moralnie każ-
dego rodzaju ludzka działalność nastawiona na realizację zamierzonych celów 
ani też ich wcześniejsze sformułowanie. Ludzkie zdrowie i cielesność powinny 
zostać w ujęciu berlińskiego klinicysty wpisane w ogólny schemat człowieczej ak-
tywności, której celem jest efektywna realizacja różnego rodzaju zamierzeń oraz 
pragnień. Pragnienie życia w zdrowiu i przedłużenie czasu jego trwania Hufeland 
uważa za moralnie dopuszczalne, w tym samym stopniu, co ludzkie prawo do 
leczenia chorób, którego nikt przecież ludziom nie odmawia. 

Berliński klinicysta zakłada, że człowiek otrzymuje życie od Boga i powinien 
traktować je jak zadanie (zgodnie z ewangeliczną nauką o talentach). To życie jest 
umiejscowione w ciele, o które odpowiednia dbałość może doprowadzić człowieka 
do zdrowia i związanego z nim osobistego szczęścia, o które także według Hufe-
landa człowiek ma prawo aktywnie zabiegać. Długie, dobrze przeżyte i szczęśliwe 
życie może być zdaniem tego autora osiągnięte przez racjonalizację stylu życia 
i wyeliminowanie zeń tych elementów, które mogłyby je skracać, a wcześniej po-
garszać jego jakość, a tym samym utrudniać albo uniemożliwiać osiągnięcie przez 
człowieka zakładanych przez niego celów. Według Hufelanda człowiek ma prawo 
starać się o wydłużenie życia, a medycyna powinna mu w tych staraniach pomóc. 
Był to najbardziej kontrowersyjny aspekt jego systemu profilaktyki medycznej, na 
co zwraca uwagę wielu analizujących jego poglądy autorów173 . 

Wyżej przedstawiona perspektwa, zgodnie z którą człowiek ma prawo do ochro-
ny przed występowaniem chorób, jak również do zabiegania o wydłużenie swojego 
życia nie za pomocą modlitwy, jałmużny lub ofiary, lecz za pośrednictwem pod-
porządkowania stylu życia codziennego ścisłym wskazaniom lekarskim, regułom 
sanitarno-higienicznym i dietetycznym, na początku XXI w. wydaje się naturalna 
(zdołała się już w kulturze europejskiej szeroko rozpowszechnić) dla wielu czytel-
ników książki Hufelanda była perspektywą szokującą. Podjęła bowiem refleksję 
w obszarze od wieków ugruntowanego tabu, jakim była ludzka śmierć. W meta-
fizycznej perspektywie wszystkich europejskich wyznań chrześcijańskich istnia-

173 Por. np.: W. Genschorek, Christoph Wilhelm Hufeland . Der Arzt, der das Leben verlän-
gern half, Leipzig 1976; H. Hertwig, Der Arzt der das Leben verlängerte . Hufeland-Biographie, 
Berlin 1952, D. Kruczek, Der Mann, der das Leben verlängern wollte. Aus dem Leben des Arz-
tes Christoph Wilhelm Hufeland, Berlin br. 
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ło podzielane przez ogół jego wyznawców przekonanie, zgodnie z którym dawcą 
życia jest Bóg i On także je odbiera, na mocy swoich autonomicznych wyroków, 
które pozostają przed człowiekiem ukryte. Śmierć, podobnie jak wcześniejsze 
narodziny, pozostawała poza obszarem ludzkich świadomych decyzji. Człowiek 
przychodził na świat, nie mając wpływu na to, gdzie i kiedy się to odbędzie i w ja-
kich warunkach politycznych, rodzinnych, kulturowych i  socjalnych przyjdzie 
mu spędzić dalsze życie. Powinno być ono przez niego, podobnie jak przez jego 
rodziców, pojmowane jako dar, z którego powinni w umiejętny sposób skorzystać, 
zarówno w metafizycznej potencjalnej perspektywie zbawienia, jak i  ziemskiej 
potencjalnej perspektywie możliwych do zrealizowania szans. Wielokrotnie wy-
stępujące w Biblii Starego Testamentu wzmianki odnoszące się do długiego życia, 
pojmowały je bowiem jako nagrodę udzielaną człowiekowi przez Boga za wierne 
przykazaniom i moralne życie. Nawet wielokrotnie już w tym studium przywo-
ływany Hiob, po pomyślnym przebyciu przez niego próby wiary i nie zwątpie-
niu w Bożą opiekę, łaskę i miłosierdzie, doczekał się za swą wierność nagrody 
w postaci długiego i zdrowego życia. I w tym wypadku, i w innych, opisanych na 
kartach Biblii, nagroda ta jest przez Boga udzielana, ale człowiek nie może sam, 
o własnych siłach, po nią sięgnąć. Zawarta tu prawda dotycząca kondycji ludzkiej 
zdawała się mieć charakter odwieczny, ludzkie życie określając jako egzystencję 
podporządkowaną, której reguł człowiek sam nie ustanawia.

Koncepcja Hufelanda wielu jego rówieśnikom wydawała się burzyć tak opi-
sany porządek, zarówno na poziomie metafizycznym, jak i  społecznym. Jego 
idea, że człowiek może przedłużyć swoje życie, zapewniając prawidłowe funk-
cjonowanie swojego ciała dostosowane do systemu reguł o  charakterze me-
dycznym, a  nie religijno-moralnym, wydała się wielu zbyt rewolucyjna, cze-
mu dali wkrótce wyraz w atakach na jej autora. Hufeland uznawał owe ataki 
za absurdalne, stworzona przez niego koncepcja była bowiem jego zdaniem 
zgodna z  Biblią i  nie miała ambicji ateistycznych ani rewolucyjnych. Od je-
go ortodoksyjnych polemistów różniło go jednak odmienne odczytanie reguł 
chrześcijańskiej religii, którym pozostał wierny jako lekarz, wychowawca oraz 
nauczyciel174, którego świadomość ukształtowały zarówno protestantyzm, jak 
i filozofia Oświecenia175. Podstawy systemu profilaktyki medycznej Hufelanda 
nie wiązały się z odrzuceniem religii chrześcijańskiej w konfesji protestanckiej 
ani związanej z nią etyki. Jego postulat zapewnienia ludziom dzięki upowszech-
nieniu wśród nich podstawowego zasobu wiedzy medycznej, umożliwiając im 
prowadzenie dostosowanego do reguł profilaktyki racjonalnego stylu życia, wią-
zał się z  obecną w etyce protestanckiej ideą życia efektywnego i użytecznego 

174 Por. W. von Brunn (red.), Hufeland – Leibarzt und Volkserzieher. Selbstbiographie von 
Ch.W. Hufeland, Stuttgart 1937; K. Pfeifer, Christoph Wilhelm Hufeland. Mensch und Werk, 
Halle (Saale) 1968.

175 Por. W. Brednow, Ch. W. Hufeland, Arzt und Erzieher im Lichte der Aufklärung, Ber-
lin 1964; J. N. Neumann, Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836), [w:] D. von Engelhardt, 
F. Hartmann (red.), Klassiker der Medizin, t. 1. Von Hippokrates bis Christoph Wilhelm Hufe-
land, München 1991, s. 339–359.
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dla drugich. Produktywność i efektywność należały przecież do podstawowych 
cech pedagogiki społecznej luteranizmu, niezależnie od tego, czy jak to uczynił 
niegdyś Max Weber uznamy te zasady za rudymenty europejskiej moralności 
mieszczańskiej i ogólnie rozwoju kapitalizmu176, czy też nie. Propagowaniu pro-
duktywności i efektywności towarzyszyły już przed Hufelandem w luterańskich 
krajach Rzeszy Niemieckiej żywotne impulsy wspólnotowe i prospołeczne. Re-
formacja nie tylko nie zlikwidowała tu (jak w Anglii) licznych przykościelnych 
fundacji i stowarzyszeń wspomagających biednych oraz chorych (diakonii), lecz 
nawet wzmocniła ich działania, zmieniając zarazem zasadnicze cele oraz spo-
soby udzielania wsparcia potrzebującym. Celem prywatnych fundacji charyta-
tywnych i opiekuńczych nie była –  jak w średniowiecznym Kościele – przede 
wszystkim nadzieja na zbawienie duszy, zarówno donatora, jak i obdarowywa-
nych dzięki jego hojności chorych, ale konkretna pomoc, nastawiona na uzy-
skanie przez osoby młode umiejętności umożliwiających samodzielne zdobycie 
środków utrzymania, a tym samym zapewnienie dobrego zdrowia i przeżycia. 
Osoby trwale chore oraz stare (za poświadczeniem urzędowym swojego statu-
su) mogły uzyskać w diakoniach opiekę nie tylko duchową, lecz także mate-
rialną. Sekularyzacja państwa pruskiego, przeprowadzana pod koniec XVIII w. 
wiązała się z  przejęciem przez państwo obowiązków społecznych świadczo-
nych niegdyś przez instytucje religijne. Majątki likwidowanych w  XVIII  w. 
klasztorów przeznaczano m.in. na cele szpitali lub przytułków dla osób sta-
rych i  niesprawnych. Aby wprowadzić w  życie koncepcję Hufelanda, wystar-
czyło tylko pójść krok dalej – zamiast leczyć już występujące choroby, należało 
podjąć próbę różnych działań, by im skutecznie zapobiegać. Skoro Bóg zgadzał 
się na leczenie, nie potępiając lekarzy ani ich działalności na kartach Biblii,  
a w Nowym Testamencie licznych uzdrowień dokonywał Chrystus, według Hu-
felanda koncepcja profilaktyki może być rozpatrywana w ten sam sposób. 

Hufeland był praktykującym luteraninem, a zarazem prominentnym funk-
cjonariuszem pruskiego państwa177 i łączył w swojej postawie wobec proble-
mów społecznych impulsy wyprowadzane z religii, którą wyznawał z koncep-
cjami polityki społecznej państwa, na którą aktywnie pragnął wpływać jako 
lekarz i  obywatel178. Obywatelskie zaangażowanie Hufelanda miało, jak już 
wspomniałam, prominentny charakter – jego poglądy kształtowały się w krę-
gu elity intelektualnej Niemiec179 oraz wśród najwyższych kręgów władzy 

176 Por. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. J. Miziński, Lublin 1994.
177 Por . Ch . Fleck, V.  Hess, G.  Wagner (Hg.), Wegbereiter der modernen Medizin. Jena-

er Mediziner aus drei Jahrhunderten – von Loder und Hufeland zu Rösse und Brednow, Jena 
– Quedlinburg 2004, s. 81–97.

178 Por. K. Pfeifer, Medizin der Goethezeit. Christoph Wilhelm Hufeland und die Heilkunst 
des 19 Jahrhunderts, Köln – Weimar – Wien 2000, s. 146–192.

179 Por. S. Goldmann, Christoph Wilhelm Hufeland im Goethekreis. Eine psychoanalitysche 
Studie zur Autobiographie und ihrer Topik, Stuttgart 1993, s. 135–205; F. Husemann, Goethe 
und die Heilkunst. Betrachtungen zur Krise in der Medizin, Dresden 1936. Mimo że Hufeland 
należał do bliskiego grona otaczającego Goethego, nie zaakceptował jego poglądów medycznych, 
będących podstawą standardu niemieckiej medycyny romantycznej. 
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(sprawował funkcję lekarza przybocznego króla Prus)180. Jego społeczne za-
angażowanie miało charakter w pełni świadomy i było wyrazem jego posta-
wy życiowej jako intelektualisty pragnącego wywierać wpływ na świadomość 
społeczną i życie publiczne181. Tego rodzaju podstawy metafizyczne nie stały 
w sprzeczności z uznaniem przez Hufelanda somatycznego nurtu reformy me-
dycyny klinicznej jako najbardziej racjonalnej koncepcji modernizacyjnej jego 
czasów182 . 

Antropologia Hufelanda także była oparta na chrześcijańskich podstawach 
metafizycznych183, z których wyprowadzał przekonanie, iż celem człowieka jest 
prowadzić życie użyteczne dla dobra ogółu, a nie tylko dla własnej wygody lub 
przyjemności. Berliński klinicysta zrywał jednakże z determinizmem występują-
cym u Platona, św. Augustyna, Lutra i Leibniza, stawiając tezę, że dobre zdrowie 
i długie życie mogą być pojmowane także jako wynik własnych starań człowieka, 
opartych na racjonalnych podstawach medycznych, a nie tylko są wyrazem Bożej 
łaski. Model Hufelanda radykalnie zrywał z perspektywą Leibniza – z praw natury 
mogły wyróżnić się bowiem różne stany, będące skutkiem ludzkiej realnej ak-
tywności w świecie, a nie tylko jeden, pierwotnie założony przez Boga. Człowiek 
w ujęciu Hufelanda był traktowany jako jednostka zrodzona w społeczeństwie, od 
którego otrzymywał umożliwiające mu przeżycie różne formy wsparcia. Z tego ty-
tułu w ujęciu Hufelanda człowiek wchodził ze środowiskiem społecznym w sieć 
zobowiązań, z której zarówno czerpał określone świadczenia, jak i zobowiązany 
był do ich świadczenia na rzecz innych. Zakres tych świadczeń był określany ze 
względu na biologiczne determinanty ludzkiej egzystencji – człowiek otrzymywał 
wsparcie społeczne w dzieciństwie oraz w okresie starości, za to w okresie doj-
rzałości życiowej powinien był udzielać tego wsparcia innym, zarówno dzieciom 
i rodzinie, jak i innym obywatelom państwa184 . 

Program profilaktyki medycznej Hufelanda nawiązywał do wcześniejszych 
koncepcji poprawy zdrowia populacji, występujących w myśli europejskiej już od 
czasów renesansu. Różnica między poglądami berlińskiego klinicysty a ich rene-
sansowym wzorcem polegała na tym, że poradniki wydawane w XVI stuleciu i ich 
XVII-wieczne filiacje pojmowały ludzkie życie w jego aspekcie fizycznym w spo-
sób pasywny. Choroba i  cierpienie były w nich postrzegane jako zjawisko nie-
uchronnie związane z kondycją ludzką, a wzorzec dobrego życia miał się wiązać 
z umiejętnym godzeniem się z tą nieuchronnością. W XVIII stuleciu ten sposób 
pojmowania choroby został zarzucony przez lekarzy–somatyków, którzy uznawali 
chorobę za stan patologiczny, odchylenie od fizjologicznej normy, którego przy-
czyny należało poznać i zmierzać w miarę możliwości do ich eliminacji. Choroba 

180 Biographisches Lexicon der hervoragenden Ärzte aller Zeiten und Völker, München 
– Berlin 1962, t. III, s. 329–333.; K. Pfeifer, Christoph Wilhelm Hufeland. Mensch und Werk, 
Halle (Saale) 1968.

181 Por. Hufeland, Arzt und Volkserzieher. Mit einem Vorwort von Prof. H. Radetzky, Berlin br.
182 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 264–272. 
183 Por. N. Schönfeld, Beiträge zum ideengeschichtlichen Hintergrund der „Makrobiotik” 

von Christoph Wilhelm Hufeland, Berlin 1988, s. 11–17, 23–27 i in.
184 Ibidem, s. 43–46, 53–61.
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przestawała być w  tym ujęciu zdarzeniem nieuchronnym, a  stawała się skut-
kiem błędnego postępowania chorego lub zbiegu niekorzystnych okoliczności, 
które można było w praktyce zmienić. Nieuchronna była tylko ludzka śmierć, ale 
i jej perspektywę można było oddalić za pomocą modyfikacji stylu życia, a także 
– w odniesieniu do dzieci – za pomocą otoczenia ich życia troską dostosowaną do 
zaleceń lekarzy185 .

Jak wyżej już wspomniałam, koncepcja profilaktyki medycznej Hufelanda 
została ukształtowana w standardzie teoretycznym głównego nurtu moderniza-
cyjnego europejskiej medycyny klinicznej, określanym przez swoich zwolenni-
ków jako somatyczny, czemu dał wyraz w licznych swoich pracach186, w ujęciu 
starszej szkoły wiedeńskiej, opisanym przeze mnie już wyżej w  poprzednich 
rozdziałach niniejszej książki (także pod względem bibliograficznym), jak rów-
nież w  moich książkach z  1999 i  2007  r. Metodologia Hufelanda zakładała 
historyczny charakter lekarskiej wiedzy, jej nieuchronną zmienność, związa-
ną z  obiektywnym zwiększeniem zakresu ludzkich naukowych doświadczeń, 
doskonaleniem metodyki badań oraz sprzętu, wprowadzaniem nowych metod 
diagnostycznych i coraz bardziej skutecznych leków. Za cel medycyny Hufeland 
uznawał, zgodnie z tym standardem, poznawanie chorób, definiowanych przez 
niego jako procesy biologiczne i chemiczne toczące się w ludzkim organizmie, 
poszukiwanie ich przyczyn, określanie wpływu środowiska na ich powstanie 
i  przebieg oraz poszukiwanie i  wprowadzanie do terapii skutecznych leków, 
umożliwiających zwalczenie objawów chorobowych. Hufeland nie absolutyzo-
wał skuteczności oddziaływań medycznych, zdając sobie sprawę z ograniczono-
ści lekarskiej wiedzy jego czasów. Pozostawał jednakże optymistą poznawczym, 
wierząc w postęp medycyny teoretycznej i praktycznej osiągnięty dzięki wdraża-
niu w życie racjonalnej metodologii badań i nieustannemu ponawianiu obser-
wacji i doświadczeń. Ponieważ pod koniec XVIII i w 1. poł. XIX w. skuteczność 
medycyny praktycznej była jeszcze bardzo ograniczona, a w medycynie teore-
tycznej toczyły się podstawowe spory, lekarz ten uznał, że istotnym elementem 
systemu opieki medycznej państwa, który współtworzył, powinna być profilak-
tyka. Uznał, że w nowoczesnym państwie europejskim, jakim były Prusy, ko-
nieczne jest uzupełnienie etatystycznego systemu profilaktycznego stworzonego 
przez J. P. Franka o system skierowany na kształtowanie indywidualnych po-
staw prozdrowotnych, podporządkowanych standardowi medycyny. Uznał to za 
możliwe za pośrednictwem publikacji wydawanych w języku niemieckim, a dla 

185 Tematyce ochrony zdrowia dzieci i przedłużenia ich życia Hufeland poświęcił nie tylko 
wybrane fragmenty pracy z 1797 r., lecz zajmował się tą problematyką w wielu innych publika-
cjach, Por. M. K. Blumenstock, Hufeland und Pädiatrie, München 1972.

186 Por. Ch. W. Hufeland, Ideen über Pathogenie und Einfluss, Entstehung und Form der 
Krankheiten als Einleitung zu pathologischen Vorlesungen, Jena 1795; idem, Lehrbuch der all-
gemeinen Heilkunde…, Jena 1818; idem, Enchridion medicum oder Anleitung zur medizini-
schen Praxis, Berlin 1836. Wykaz najważniejszych publikacji Hufelanda, które analizowałam 
w celu odtworzenia struktury jego poglądów klinicznych, jak również ich bardziej szczegółowa 
analiza, znajduje się w mojej książce pt. Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, 
s. 265–274 i 470–472. 
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mniejszości polskiej (stanowiącej w Prusach duży odsetek ludności) wydawa-
nych w jej języku rodzimym187 .

Swoją koncepcję profilaktyki Hufeland określił mianem makrobiotyki, co mia-
ło wpisywać biologicznie ujmowane ludzkie ciało w szerszy kontekst otaczających 
je odniesień kulturowych i  społecznych. Wyrażał w  swojej pracy przekonanie, 
że człowiek powinien opanować swoją fizyczność. Zamiast biernie poddawać się 
chorobom traktowanym jako zrządzenie losu, dopust Boży lub niezawinione nie-
szczęście, powinien aktywnie im się przeciwstawiać. Według Hufelanda człowiek 
ma do tego pełne prawo, a unikania cierpienia nie należy pojmować jako uchy-
bienia wobec reguł moralności. Zapobieganie chorobom Hufeland stawiał wyżej 
od cierpliwego ich znoszenia, które uważał za cnotę tylko wtedy, gdy już nie da-
ło się niczego zrobić, aby pomóc choremu wyzdrowieć. Jako obowiązek moralny 
człowieka stawiał zamiast tego dążenie do uzyskania przez jednostki racjonalnej 
wiedzy medycznej, zgodnej ze standardem akademickim i dostosowanie do niej 
reguł życia. Z tej perspektywy ostro zwalczał uleganie wszelkiego rodzaju prze-
sądom, wiarę w czary i magiczne metody leczenia i korzystanie z usług uzdrowi-
cieli pozbawionych kompetencji (z czym walczyli lekarze kliniczni we wszystkich 
krajach europejskich jego czasów). Dla zachowania zdrowia Hufeland zalecał 
staranny wybór lekarza, którego poleceniom chory powinien się podporządkowy-
wać. Aby polecenia lekarza mogły odnieść pożądany skutek, pacjent powinien być 
jednak wcześniej wyposażony w elementarną wiedzę dotyczącą ciała i podstawo-
wych przyczyn chorób, jak również schorzeń związanych z kolejnymi okresami 
ludzkiego życia. Każdy z nich bowiem obfituje w potencjalne zagrożenia, które 
należy rozpoznać i w miarę możliwości im przeciwdziałać.

Makrobiotyka188 Hufelanda składała się z dwóch części, teoretycznej189 i prak-
tycznej190. W pierwszej z nich autor przedstawiał teoretyczne uzasadnienie swo-
jego systemu, podając zarazem wiele przykładów z życia roślin oraz zwierząt, któ-
rych racjonalna uprawa i hodowla doprowadziły do pożądanych przez człowieka 
modyfikacji191. Człowiek w kilka tysięcy lat po udomowieniu zwierząt i opano-
waniu podstaw rolnictwa uważa swoje panowanie nad środowiskiem za zjawi-
sko naturalne. Dba o efektywność rolnictwa, zapewniając przetrwanie gatunków, 
które uważa dla siebie za użyteczne. Pojmując człowieka jako należącego w swym 
cielesnym aspekcie do obszaru przyrody, Hufeland stawiał tezę, iż należyta dba-
łość o ludzkie ciało i warunki codziennego życia także przyczyni się do zwiększe-
nia ogólnego dobrostanu każdej jednostki, a zarazem ludzkiego gatunku. Dbałość 
o ciało powinna być pojmowana w sposób tak samo naturalny, jak o otoczenie 
przyrodnicze, w którym człowiek żyje. Otoczenie to człowiek podporządkowuje 

187 Tak też się stało. Praca Hufelanda poświęcona makrobiotyce została wydana w polskim 
przekładzie już w 3 lata po ukazaniu się jej pierwszego wydania w wersji niemieckiej. 

188 Szczegółowe omówienie zaleceń profilaktycznych Hufelanda przedstawiam na podsta-
wie wydania krytycznego Makrobiotyki z 1975 r., pod red. K. Rotshucha .

189 Ibidem, s. 25–224.
190 Ibidem, s. 225–482.
191 Ibidem, s. 25–98.
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swoim celom i potrzebom, i w taki sam sposób powinien odnosić się do swojego 
ciała, nad którym powinien panować, a nie poddawać się jego nieracjonalnym 
potrzebom, emocjom lub nałogom. 

Człowiek, którego życie jest dostosowane do racjonalnych zasad higieny indy-
widualnej i społecznej, opiera swoją egzystencję na samoopanowaniu. Podejmuje 
w ten sposób aktywny wysiłek na rzecz dobra wspólnego, jego osobiste zdrowie 
nie jest bowiem tylko jego problemem, lecz staje się problemem społecznym, 
kiedy się pogarsza192. W poglądach Hufelanda znajdują odbicie echa ideologii po-
pulacjonizmu, zgodnie z którą o sile państwa decyduje liczebność i kondycja jego 
obywateli. Państwo złożone z jednostek chorych i słabych nie jest w stanie spro-
stać zasadom efektywnego rządzenia, co nakłada na obie strony pewne obowiąz-
ki. Państwo powinno zapewnić określony system świadczeń społecznych ukie-
runkowanych na zachowanie zdrowia obywateli, natomiast ci ostatni powinni 
tak kształtować swoje życie, by nie być obciążeniem dla społeczeństwa, państwa 
i rodziny, przez zachowanie niezgodne z racjonalną profilaktyką chorób, których 
z powodzeniem mogliby uniknąć.

Część praktyczną książki Hufelanda tworzą dwa rozdziały. Pierwszy z nich 
przedstawia czynniki prowadzące do skrócenia ludzkiego życia, które realnie 
w  społeczeństwie występują193, drugi natomiast ma charakter postulatywny 
i omawia czynniki, których wprowadzenie w praktyce może umożliwić poprawę 
jakości ludzkiego życia i jego przedłużenie194 .

Czynniki wiodące do skrócenia ludzkiego życia Hufeland dzieli na związa-
ne ze stylem życia195 oraz z wiekiem i ogólną kondycją organizmu i typowymi 
schorzeniami charakterystycznymi dla kolejnych okresów życia człowieka196. Ja-
ko pierwsze wymienia błędy zachowania jednostek, związane z nieprawidłowym 
wychowaniem dzieci i młodzieży197, które nie dostarcza im odpowiedniej liczby 
pozytywnych bodźców rozwojowych (w tym edukacyjnych, kształtujących osobo-
wość i zdolność przystosowania się do wymogów życia), za to obfituje w bodźce 
do wieku niestosowne. Nadmierne wydelikacenie dzieci prowadzi zdaniem Hufe-
landa do ich nadwrażliwości, natomiast zbyt wczesne dostarczenie rozrywek – do 
lenistwa i koncentrowania się na poszukiwaniu zabaw i przyjemności. Dzieciń-
stwo i młodość powinny według Hufelanda przebiegać spokojnie, pod życzliwym 
i  rozsądnym nadzorem rodziców i  opiekunów. Dziecko i  młodzieniec powinni 
być stopniowo wdrażani do przyszłych obowiązków, których nie należy przed-
stawiać jako trudne oraz nudne, ale jako wypełniające sens ludzkiej egzystencji, 
jakim jest efektywność i  pożytek. Racjonalne wychowanie dziewcząt powinno 
być zorganizowane inaczej niż chłopców, powinno być bowiem skierowane na 
ich przygotowanie do małżeństwa i macierzyństwa, jednakże bez wprowadzania 

192 Ibidem, s. 99–224.
193 Ibidem, s. 225–298.
194 Ibidem, s. 299–482.
195 Ibidem, s. 225–227.
196 Ibidem, s. 228–233.
197 Ibidem, s. 234–238.
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młodych panien w szczegóły fizyczne związane z pożyciem małżeńskim. Dzieciń-
stwo oraz młodość przebiegające bez dostatecznej troski rodziców i opiekunów, 
bez psychicznego oparcia w nich, bez ukazania sensu życia, bez stosownych dla 
wieku bodźców, za to w obecności bodźców dla wieku niestosownych, stanowi 
zagrożenie dalszej dobrej jakości życia i tworzy ważną przesłankę skrócenia jego 
dalszego trwania. Nieopanowanie w dzieciństwie i młodości stosownych nawy-
ków dotyczących prawidłowego stylu życia będzie według Hufelanda owocować 
trudnościami w racjonalnym planowaniu życia i stanowić przesłankę do jego nie-
kontrolowanego przebiegu. Za najpoważniejszy problem z tym związany, umiej-
scawiany wewnątrz kategorii chorób powodowanych stylem życia, Hufeland 
uważa zaburzenia emocjonalne związane z miłością. Jej nadmierne przeżywanie 
może prowadzić do zaburzeń psychicznych, istotnie zmieniających jakość życia, 
a nawet do samobójstwa, które owo życie przedwcześnie kończy198 . 

Kolejną grupę przyczyn związaną ze stylem życia Hufeland łączy z zaburze-
niami związanymi z nadmierną eksploatacją sił życiowych, zarówno związaną 
z pracą, jak i  z  twórczością199. Człowiek zdeterminowany do pomnożenia ma-
jątku, dążący za wszelką cenę do kariery, nastawiony wyłącznie na twórczość 
artystyczną itp., zaniedbuje się pod względem fizycznym, a nadmierne zużycie 
energii, którą poświęca na realizację swojej pasji skraca jego życie, często w spo-
sób nagły i gwałtowny. 

Następną grupę chorób uwarunkowanych niewłaściwym stylem życia wiąże 
Hufeland z urbanizacją200. Ludzie zamieszkujący w miastach, w dużym zagęsz-
czeniu, wykonujący zbyt ciężką pracę lub oddający się zbyt wielu miejskim roz-
rywkom chorują według Hufelanda częściej niż mieszkający na wsi, w  zdrow-
szym otoczeniu.

Inną kategorią czynników potencjalnie mających wpływ na występowanie cho-
rób są czynniki związane z odżywianiem201. Spożywanie nieodpowiednich pokar-
mów oraz płynów, nieprawidłowo przygotowanych lub źle przechowywanych, zły 
stan higieniczny naczyń itp. tworzą podstawy najczęściej występujących chorób, 
w tym wielu nagłych i śmiertelnych. Hufeland nie zna jeszcze pojęcia bakterii, 
które zostaną odkryte dopiero 70 lat później, ale wie już z obserwacji, że biegunki 
stanowią najczęstszą przyczynę śmierci dzieci, co wiąże się z  podawaniem im 
złego pokarmu. Są także częstą przyczyną śmiertelności dorosłych. Osobną grupę 
zaburzeń zdrowia wiązanych przez Hufelanda z odżywianiem należy przedwcze-
sne lub zbyt częste, a nawet stałe spożywanie napojów alkoholowych. Przyczynia 
się to do degradacji tak postępującej jednostki, a także ogranicza możliwości ży-
ciowe jej rodziny. 

198 Ibidem, s. 239. Należy tu przypomnieć, że w czasach pisania przez Hufelanda jego Ma-
krobiotyki przez Europę przetaczała się moda romantycznych samobójstw, podejmowanych na 
podłożu nieszczęśliwej miłości. Modę tę zainicjowały Cierpienia młodego Wertera J. W. Goethe-
go, które stały się powszechną lekturą europejskiej warstwy średniej.

199 Ibidem, s. 255–264.
200 Ibidem, s. 245–246.
201 Ibidem, s. 247–254.
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Przyczynami wiodącymi do obniżenia jakości życia i do jego skrócenia, wiąza-
nymi przez omawianego autora z kategorią stylu życia, mogą być także zaburze-
nia duchowe i uleganie namiętnościom. Autor obszernie omawia różne możliwe 
tego skutki, od pogrążania się w cierpiętnictwie i uleganiu nadmiernie rozbudo-
wanemu poczuciu winy, po korzystanie z usług prostytutek i ryzykowne zachowa-
nia seksualne. I jeden, i drugi biegun uznaje za szkodliwy. Za czynnik zagrażający 
jakości i długości ludzkiego życia Hufeland uważa także hipochondrię202. Człowiek 
wszędzie dostrzegający zagrożenia, obawiający się o swoje zdrowie oraz życie, z cza-
sem wytworzy stan psychiczny charakteryzujący się poczuciem stałego zagroże-
nia, brakiem ogólnej równowagi i harmonii, które zostaną zastąpione lękiem przed 
chorobą, której wystąpienie jest postrzegane przez niego jako nieuchronne. W ten 
sposób stale obawiając się choroby, sam jej wystąpienie wywołuje, nadwyrężając 
wyobraźnię i tworząc z mało istotnych objawów poważne schorzenie.

Innym czynnikiem związanym ze stylem, a  jednocześnie ze środowiskiem 
życia człowieka, jest przenikanie do jego organizmu różnego rodzaju trucizn203 . 
Hufeland ma tu na myśli zarówno trucizny przemysłowe, związane z pracą w fa-
bryce, zamieszkiwaniem w  jej otoczeniu i  wdychaniem szkodliwych oparów 
przemysłowych, piciem zanieczyszczonej przez wszelkiego rodzaju nieczystości 
wody (zarówno przemysłowe, jak i  pochodzące z  toalet, chlewni, obór itp). Ja-
ko jady (Gifte) Hufeland określa wszelkiego rodzaju czynniki związane z ciałem 
lub odzieżą osoby chorej, które w nieznany sposób są przekazywane stykającym 
się z nią osobom zdrowym. Hufeland rozważał wprawdzie hipotezę o możliwo-
ści rozprzestrzeniania się chorób epidemicznych za pośrednictwem owych jadów 
(Gifte kontagiöse), wyrażał jednak przekonanie, że należy ją dopiero udowodnić.

Ostatni z wymienionych w tej części czynników był związany ze stylem życia 
przyjmowanym przez człowieka w okresie starości204. Zagrożenie stanowiła we-
dług autora nadmierna eksploatacja sił życiowych w tym okresie, zarówno w pra-
cy, jak i w rozrywkach oraz przedwczesne zaniechanie możliwych dla tego wieku 
rodzajów aktywności. Człowiek izolujący się od otoczenia, koncentrujący się na 
swych cierpieniach i  dolegliwościach, choruje i  umiera szybciej niż ten, który 
zachowuje czynny związek z otaczającym światem, zarazem pogodnie akceptując 
przemijanie oraz ostateczne zakończenie ziemskiej egzystencji.

Opisany w tej części Makrobiotyki zakres potencjalnych zagrożeń zdrowia i ja-
kości życia przedstawia swego rodzaju program negatywny makrobiotyki Hufelan-
da. Lekarz przedstawia tu bowiem określone rodzaje odczuć, postaw i zachowań 
jako mogące mieć potencjalnie szkodliwe skutki dla zdrowia, a niekiedy mające 
takie skutki zawsze. Wychodząc od opisu czynników uznawanych za negatywne 
dla kształtowania się stanu zdrowia, Hufeland formułuje program pozytywny, 
przedstawiając w  dalszej części książki środki związane ze stylem życia, które 
mogą poprawić jego jakość, a przede wszystkim je przedłużyć.

Za pierwszy i najważniejszy element tego programu Hufeland uważa dobry 

202 Ibidem, s. 265–267.
203 Ibidem, s. 268–293.
204 Ibidem, s. 294–298.
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stan psychiki, będący rezultatem samowychowania, wdrażania zasad racjonalnej 
pedagogiki, opanowania nadmiernych namiętności, nieulegania apatii ani melan-
cholii205. Pożądany według lekarza stan ludzkiej psychiki, umożliwiający przedłu-
żone życie, cechują optymizm i aktywizm, poczucie związku ze społeczeństwem, 
a zarazem osobowej wolności.

Do ukształtowania takiego stanu psychicznego jednostce jest potrzebna 
pomoc otoczenia rodzinnego i  społecznego, które zapewni jej w  dzieciństwie 
i młodości odpowiedni system wychowania. Powinno ono łączyć prawidłowe 
wychowanie fizyczne, kształtujące siłę oraz zdrowie ciała, z prawidłowym wy-
chowaniem społecznym. Młodość powinna być pracowita i  pełna zajęć, aby 
człowiek nie ulegał w przyszłości pokusom próżnowania, a zarazem nabył sto-
sowne umiejętności niezbędne w  jego dalszym życiu206. Hufeland podkreślał 
następnie konieczność prawidłowego przeżywania młodości, szczególnie przez 
młodzież męską, gdyż dziewczęta w tych czasach wcześnie wydawano za mąż 
i przechodziły one niemal prosto z dzieciństwa w małżeństwo i macierzyństwo. 
Tymczasem młodzieńcy, od okresu dojrzewania do późno zawieranego małżeń-
stwa, przez kilka lub kilkanaście lat oddawali się nieuporządkowanym namięt-
nościom. Hufeland przestrzega przed zagrożeniami związanymi z  prostytucją 
i możliwym zarażeniem chorobą weneryczną, przed zbytnim wydelikaceniem 
psychiki związanym z przeżywaniem romantycznej miłości, przed nasilającą się 
i ulegającą utrwaleniu skłonnością do rozpusty, ogólnie – przed przedmałżeń-
ską aktywnością seksualną, która bywa później kontynuowana w małżeństwie 
jako aktywność pozamałżeńska. Męską seksualność lekarz pragnie skierować 
ku małżeństwu i późniejszym radościom z nim związanym, nie tylko z seksu, 
lecz także ze zdrowego potomstwa, niezarażonego przez ojca chorobą wenerycz-
ną i  żyjącego we względnym dostatku, związanym z  aktywnością zawodową 
ojca, której finansowe owoce zostają skierowane na potrzeby rodziny, a nie są 
trwonione poza nią na nieuporządkowane rozrywki. Zgodnie z poglądami swej 
epoki, Hufeland przestrzega także przed autoerotyzmem, wiodącym według nie-
go do poważnego nadwyrężenia ogólnej kondycji mężczyzny, co może sprzyjać 
łatwiejszemu uleganiu chorobom. Zalecany przez Hufelanda wzorzec życia dla 
obu płci powinien znajdować swoją realizację w szczęśliwym życiu rodzinnym, 
opartym na wzajemnych pozytywnych emocjach między małżonkami, świado-
mym kontrolowaniu nieuporządkowanych impulsów i stylu życia uwzględnia-
jącym racjonalne reguły profilaktyki medycznej207 . 

Jakie środki umożliwiające uśmierzenie przedwcześnie ujawniającej się eroty-
ki Hufeland ukazuje i jaki program pozytywny formułuje dla ogólnego uspraw-
nienia ludzkiego ciała, poprawy jakości życia i przedłużenia czasu jego trwania? 
Do najważniejszych środków zalicza aktywność fizyczną208, zapewnienie dużej 
ilości ruchu (w tym gimnastyki) na świeżym powietrzu, zapewnienie spokojne-

205 Ibidem, s. 299–305.
206 Ibidem, s. 306–341.
207 Ibidem, s. 342–348. 
208 Ibidem, s. 357–258.



Rozdział 3. Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 417

go i o odpowiedniej długości snu209 (sen nie może być ani zbyt krótki, bo grozi 
to systematycznym przemęczeniem, ani też zbyt długi, bo rozleniwia i osłabia 
organizm) odbywanego w  specjalnie przygotowanym pomieszczeniu. Ponieważ 
sen zajmuje człowiekowi połowę życia, nie powinno się zdaniem tego lekarza 
lekceważyć warunków, w  jakich się odbywa. Nie należy spożywać przed snem 
zbyt obfitych posiłków, sypiać natomiast powinno się w niezbyt gorącym i dobrze 
przewietrzonym pomieszczeniu. Należy także zapewnić sobie ciszę, umożliwiają-
cą spokojny i nieprzerwany sen. 

Postulowany przez Hufelanda ruch na świeżym powietrzu powinien mieć cha-
rakter stały i winien odbywać się niezależnie od pogody ani od wieku, za to w sto-
sownie dobranym ubraniu210, aby uniknąć skrępowania ciała, przegrzania albo 
przeziębienia. Wszystkim czytelnikom Hufeland zaleca spacery i pracę w ogro-
dzie211, natomiast ludziom zamożniejszym Hufeland poleca także podróże212, 
zarówno te związane z kształceniem, odbywane w młodości, jak i  te związane 
z poznawaniem własnego kraju oraz krajów sąsiednich, a także wyjazdy leczni-
cze do kurortów. Poznawanie kraju w podróżach wzbogaca psychikę człowieka, 
osłabia jego poczucie osamotnienia i  izolacji, ma bowiem wówczas okazję za-
poznania się z dokonaniami własnego narodu i  jego historią. Poznanie innych 
krajów natomiast wzbogaca ogólną wiedzę człowieka, czyni go bardziej otwartym 
i tolerancyjnym, ograniczając potencjalną możliwość wystąpienia złych stanów 
psychicznych. Jako szczególnie pożądane dla zdrowia Hufeland zaleca podróże na 
wieś (jak pamiętamy, zamieszkiwanie we współczesnym mieście przemysłowym 
autor ten uważa za potencjalny czynnik sprzyjający zachorowaniom), a osobom 
stale mieszkającym w mieście rekomenduje przebywanie dużo czasu w parkach 
i ogrodach. Jako służące zdrowiu podaje także posiadanie własnego ogrodu i czyn-
ne zajmowanie się jego uprawą. 

Do bardzo istotnych czynników wspomagających zachowanie zdrowia i prze-
dłużenie życia Hufeland zalicza systematyczną dbałość o czystość ciała oraz skó-
ry213. Podaje zalecane przez siebie metody kąpieli higienicznych i  regeneracyj-
nych, a także omawia środki służące utrzymaniu prawidłowej higieny. 

Ostatnim czynnikiem, któremu w  omawianej książce autor poświęca swą 
uwagę, jest prawidłowe odżywianie, zarówno co do jakości pokarmów, jak i co 
do ich ilości214. Hufeland zaleca czytelnikom zakładanie indywidualnych me-
dycznych książeczek stołowych (medizinisches Tischbuch), w których wpisywać 
będą ilość i rodzaj spożywanego pokarmu. Prowadzenie takich książeczek miało 
doprowadzić z  jednej strony do zapoznania się z zasadami racjonalnego żywie-
nia, do urozmaicenia diety i do poprawy jej walorów smakowych (były to w owej 
epoce bardzo istotne postulaty, bowiem większość ludności ubogiej odżywiała się 

209 Ibidem, s. 349–256.
210 Ibidem, s. 359–360.
211 Ibidem, s. 361–366.
212 Ibidem, s. 367–371.
213 Ibidem, s. 372–383.
214 Ibidem, s. 384–412.
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w sposób niedostateczny, spożywając przez cały rok te same, mało urozmaicone 
i niesmaczne potrawy; ludność zamożna natomiast jadała zbyt obficie, dodając do 
potraw wiele przypraw i stosując metody konserwowania żywności szkodliwe dla 
zdrowia), natomiast z drugiej do uczynienia z odżywiania elementu codziennej 
profilaktyki. Pożywienie powinno być przede wszystkim czyste, potem świeże lub 
prawidłowo przechowywane. Potrawy winny być urozmaicone oraz smaczne. Jeść 
należało często, kilka razy dziennie, za to w małych porcjach. Był to nowatorski 
na owe czasy postulat dietetyczny, gdyż w jadłospisach XVIII-wiecznych warstw 
uprzywilejowanych występowały potrawy bardzo obfite, a częste uczty ciągnęły 
się godzinami. Prowadzenie medycznej książeczki stołowej mogło być także we-
dług Hufelanda pomocne w kontaktach z lekarzem, gdy któryś z domowników 
zachoruje. Lekarz ów będzie mógł bowiem stwierdzić, jakie rodzaje pokarmów  
i w jakiej ilości chory wcześniej spożywał, co mogło przyczynić się do wystąpienia 
choroby.

Zgodnie z wyrażonym wcześniej przekonaniem, że nieuporządkowane namięt-
ności, zbytnie zaangażowanie w pracę, nierealistyczne oczekiwania, a także inne 
rodzaje nadmiernego przeciążenia zmysłów mogą odgrywać istotną rolę w gene-
zie chorób, Hufeland zaleca –  jako prozdrowotne –  dążenie do ukształtowania 
postawy życiowej, którą cechują optymizm i zadowolenie (Zufriedenheit), spokój 
duszy i ogólnie umiarkowanie. Człowiek miarkujący swoje dążenia i oceniający 
realistycznie swoje możliwości nie będzie cierpiał z powodu niezaspokojenia nie-
możliwych do zrealizowania potrzeb, ale będzie zdolny cieszyć się życiem i reali-
zować cele, które są dla niego dostępne215 .

Za ważny element swojego systemu profilaktycznego Hufeland uznawał podej-
mowanie przez ludzi chorych leczenia u profesjonalnych lekarzy216 i niezwlekanie 
z udaniem się po poradę lekarską aż do momentu znacznego zaostrzenia się obja-
wów choroby. Szybko udzielona pomoc i poddanie się przez pacjenta rozumnym 
wskazaniom lekarskim są podstawowymi warunkami zachowania zdrowia i życia, 
podobnie jak powszechna znajomość metod ratowania osób, które uległy nieszczę-
śliwym wypadkom, z którą nie należy zwlekać aż do przybycia lekarza, ale stosować 
ją w podstawowym zakresie samemu, np. przy zadławieniach, złamaniach lub opa-
rzeniach. Profesjonalna pomoc lekarska może być wtedy udzielona później, już po 
skutecznych pierwszych działaniach podjętych przez otoczenie chorego217 .

Na szczególną uwagę powinna zasługiwać ogólna troska o zdrowie, podejmo-
wana w okresie starości218. Pacjenci w starszym wieku mają bowiem szczególne 
potrzeby zdrowotne, a  ich ciała gorzej funkcjonują. Pojawia się z  czasem nie-
pełnosprawność. Wszystko to nie oznacza ograniczenia prawa człowieka starego 
do satysfakcjonującego życia. Zdrowa i  satysfakcjonująca starość powinna być 
jednak budowana przez człowieka wcześniej. Prowadząc tryb życia podporządko-
wany racjonalnym regułom profilaktycznym, dostosowując się do zaleceń leka-

215 Ibidem, s. 412–418.
216 Ibidem, s. 419–454.
217 Ibidem, s. 455–463.
218 Ibidem, s. 464–467.
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rzy dotyczących zdrowia fizycznego, diety, snu, ruchu itp., nie ulegając nałogom 
i zgubnym namiętnościom, człowiek może przedłużyć swoje życie i uczynić także 
ostatni jego okres szczęśliwym.

Podsumowaniem systemu profilaktyki medycznej Hufelanda jest koncepcja 
kultury duchowej i fizycznej, tj. racjonalnej dbałości o  ciało i umiejętnego ko-
rzystania z sił duchowych i psychicznych219. Dopiero spójne ujęcie elementów 
somatycznych i  pozasomatycznych, poddawanych przez człowieka racjonalnej 
trosce i kontroli, stanowić może w ujęciu berlińskiego klinicysty dobrą podstawę 
dla prawidłowego ukształtowania się stanu zdrowia i przedłużenia życia. Czło-
wiek rozumnie kształtując swoje życie, ma szansę przeżyć je w sposób szczęśli-
wy i spełniony. Nie ma jednak jednego wzorca szczęścia, tak jak istnieją różne 
rodzaje naturalnych predyspozycji do występowania różnego rodzaju chorób220 . 
Racjonalna profilaktyka nie może w  związku z  tym mieć charakteru standar-
dowego, bowiem te bodźce, które dla jednego człowieka będą nadmierne i mo-
gą doprowadzić do przeciążenia jego organizmu, dla innego mogą okazać się zbyt 
słabe i nie dostarczać mu dostatecznego poziomu pobudzenia. Ludzie różnią się 
bowiem pod względem fizycznym, ich ciała charakteryzuje odmienna budowa, 
cechy temperamentu, warunkujące ich naturalną reaktywność221. Ludzie żyjący 
w określonym otoczeniu społecznym mają także różne style życia, przyzwycza-
jenia i upodobania. Aby racjonalna profilaktyka medyczna okazała się efektyw-
na, musi uwzględniać występujące wśród ludzi zróżnicowanie i kierować do nich 
zindywidualizowane programy, do których będą zdolni się dostosować i które za-
pewnią im możliwość osiągnięcia zakładanych przez Hufelanda celów – poprawy 
jakości życia i przedłużenia czasu jego trwania. 

Przedstawione powyżej reguły indywidualnej profilaktyki chorób, której wdro-
żenie w życie przez jednostki, na zasadzie samowychowania, miało doprowadzić 
do poprawy zdrowotności całego społeczeństwa, brzmią w XXI w. bardzo współ-
cześnie. Niewiele z nich uległo dezaktualizacji222, inne natomiast zostały uzupeł-

219 Ibidem, s. 468–470.
220 Ibidem, s. 471–482.
221 W stwierdzeniach tych znajdują echo uznawane ówcześnie w medycynie klinicznej za 

racjonalne elementy standardu hipokratyzmu (opisującego zróżnicowanie zapadalności na po-
szczególne choroby zależne od typu konstytucjonalnego, do którego pacjent należy pod względem 
somatycznym – melancholik, choleryk, flegmatyk i sangwinik) oraz doktryn Williama Cullena 
i Johna Browna (różnicujących ludzi według poziomu reaktywności ich układu nerwowego).

222 Np. charakterystyczny dla epoki strach przez autoerotyzmem obecny w pracy Hufelanda 
wydaje się nadmierny. Czynnik ten występował także w innych osiemnastowiecznych porad-
nikach francuskich, z  których najbardziej popularne były prace Simona André Tissota, por.: 
S. A. Tissot, Traité des nerfs et de leurs maladies. De la catalepsie, de l’extase, de l’anoesthesie, 
de la migraine et des maladies du cerveau, Paris 1778 (dzieło to miało wiele kolejnych wydań, 
m.in. Genewa 1785); idem, Sämtliche zur Arztneykunst gehörige Schriften, Leipzig 1779; S. A. 
Tissot’s medicinisches, praktisches Handbuch. Aus dessen sämtl. Schriften…, t. 1–3, Leipzig 
1785–1786. Przestrogi przed zgubnymi skutkami autoerotyzmu znajdowały się także (obok in-
nych zaleceń profilaktycznych i ogólnohigienicznych) w poradnikach angielskich, por. E. Kulak, 
Troska o zdrowie w podróży na przełomie XVIII i XIX wieku – na podstawie Guide des voy-
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nione wraz z postępami wiedzy medycznej w wybranych kierunkach223. Tymcza-
sem sformułowany przez berlińskiego klinicystę program, związany genetycznie 
z nurtem oświeceniowym w niemieckiej medycynie klinicznej224, spotkał się po 
jego pierwszym przedstawieniu ze znacznym oporem wielu przedstawicieli nie-
mieckiego środowiska klinicznego, zarówno nieaprobujących wiedeńskiego stan-
dardu medycyny somatycznej i przeciwstawiających mu swój własny, tworzony 
w nawiązaniu do rodzimej filozofii idealistycznej, jak i uznających koncepcję in-
dywidualnej profilaktyki medycznej za zagrażającą normom wiary i regułom mo-
ralności. W genezie tego oporu jednym z czynników mogło być także kojarzenie 
standardu medycyny somatycznej z nieakceptowanym przez nich modelem na-
uki francuskiej, o których to kontrowersjach już wyżej pisałam. Z tej perspektywy 
zawarta w koncepcji Hufelanda aktywistycza koncepcja medycyny, skierowanie 
uwagi klinicystów na ludzkie ciało, ich zaangażowanie w poprawę jakości i prze-
dłużenie czasu trwania życia ziemskiego, budziły skojarzenia z nauką francuską 
o oświeceniowym rodowodzie, upowszechnieniu standardu której w Niemczech 
zwolennicy niemieckiego politycznego (i naukowego) romantyzmu pragnęli zapo-
biec. Przyjrzyjmy się obecnie tym zarzutom nieco bliżej. 

Podstawy krytyki makrobiotyki Ch. W. Hufelanda 
w środowisku niemieckich lekarzy nurtu romantycznego 
w niemieckiej medycynie klinicznej 

Pruska medycyna akademicka w  latach 1797–1848 stanęła przed trudnym za-
daniem nowego określenia granic własnej racjonalności, wyznaczenia nowego 
standardu interpretacyjnego225, który mógłby stać się punktem odniesienia dla 
teorii i doktryn medycznych posiadających status normatywny, tym samym wy-
znaczając obszar badań, które mogłyby wewnątrz jego granic uzyskać status ba-
dań racjonalnych. Ten sam proces toczył się równocześnie w innych europejskich 
społecznościach akademickich, które funkcjonowały w odmiennej sytuacji poli-

ageurs en Europe H. A. O. Reicharda, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne 
w XVIII–XX wieku…, s. 446–456.

223 Wraz z rozpoznaniem bakterii w etiopatogenezie chorób można było potwierdzić wiele 
racjonalnych zaleceń higienicznych Hufelanda . 

224 Por. K. Pfeifer, Das preussische Gesundheitswesen nach 1800,  [w:] idem, Medizin der 
Goethezeit. Christoph Wilhelm Hufeland und die Heilkunst des 18. Jahrhunderts, Köln – Wei-
mar – Wien 2000, s. 176–190. Monografia Pfeifera jest jednym z najlepszych dostępnych współ-
czesnych opracowań twórczości naukowej Hufelanda, ujmującym ją w szerokim kontekście hi-
storyczno-porównawczym, z uwzględnieniem roli czynników wewnątrz- i zewnątrznaukowych 
na kształtowanie się poglądów medycznych berlińskiego klinicysty. 

225 Por. B. Płonka-Syroka, Standard niemieckiej medycyny akademickiej w latach 1797–1848. 
Somatycy i romantycy – dwa nurty i dwie tradycje interpretacyjne, [w:] eadem, Niemiecka me-
dycyna romantyczna…, s. 231–246.
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tycznej. W ten sposób ruch reform w obrębie europejskiej medycyny klinicznej, 
zainicjowany dość powszechnie wyrażaną w 1. poł. XVIII w. w różnych ośrodkach 
akademickich krytyką dotychczasowego standardu, nie przekształcił się w 2. poł. 
tego stulecia we wspólny nurt modernizacyjny, ale doszło do wytworzenia się 
konkurujących ze sobą standardów krajowych, z których najważniejsze znacze-
nie miała francuska (paryska) szkoła anatomo-kliniczna, starsza szkoła wiedeń-
ska i szkocka szkoła kliniczna w Edynburgu. To w tych ośrodkach toczyły się po 
1750 r. najważniejsze debaty modernizacyjne, do których z półwiekowym opóź-
nieniem dołączył Berlin i jego utworzony w 1810 r. Uniwersytet. Już wcześniej 
jednak wielu uczonych niemieckich nie wyrażało aprobaty (o czym pisałam wy-
żej) dla założeń teoretycznych głównego nurtu modernizacyjnego europejskiego 
przyrodoznawstwa.  

Pruscy krytycy somatycznego modelu medycyny klinicznej oraz jej metodolo-
gii opartej na doświadczeniu i obserwacji odwoływali się do metafizyki Lutra226, 
który w sporze z Erazmem z Rotterdamu odmówił człowiekowi posiadania wolnej 
woli227. Jeżeli indywidualny podmiot poznający nie miał według Lutra władzy 
sądzenia w zakresie spraw religijnych i moralnych, to na jakiej podstawie miano 
by mu przyznawać zdolność samodzielnego oceniania prawdy zawartej w teoriach 
naukowych? I  rzeczywiście, w pruskiej medycynie akademickiej 1. poł. XIX w. 
toczyły się z  tego powodu zasadnicze spory teoretyczne i  światopoglądowe ty-
czące tego, czy medycynę można wydzielić spośród nauk, których twierdzenia 
są poddawane sankcji religijnej. Część środowiska lekarskiego i akademickiego 
opowiadała się za uznaniem medycyny za naukę autonomiczną, której przedmiot 
będzie ograniczony do ludzkiej somatyki, a jej teorie naukowe będą tworzone na 
zasadzie uogólnień obserwacji dokonywanych przez poszczególnych lekarzy i ich 
doświadczeniu praktycznym (tj. na indukcji). Jednakże inna część tegoż środo-
wiska opowiedziała się za odrzuceniem europejskiego modelu modernizacyjnego 
i za stworzeniem odrębnego programu modernizacji medycyny, uwzględniającego 
specyfikę wyznaniową luteranizmu oraz włączającego do swoich podstaw dorobek 
rodzimej filozofii idealistycznej. Dla zwolenników tej koncepcji postulat uczynie-
nia z medycyny nauki autonomicznej wobec religii był postulatem nie do przy-
jęcia, podobnie jak wszystkich innych nauk przyrodniczych i humanistycznych. 
Medycyna miała dla nich pozostać nauką zorientowaną metafizycznie, której za-
równo podstawy antropologiczne, jak i metodologia badań naukowych nie będą 
sprzeczne z religią protestancką, w takiej interpretacji, jaką sami uznawali 228 .

Jednym z ważniejszych czynników decydujących o odrębności niemieckiego 
standardu modernizacyjnego, określanego w historiografii mianem romantycz-

226 Por. A. Ściegienny, Luter. Wybór pism, Warszawa 1987.
227 Por. Erazm z  Rotterdamu, De libero arbitrio diatribe (1524); Martin Luter, De servo 

arbitrio (1525).
228 To zastrzeżenie jest o tyle istotne, że nie była to interpretacja ani jedyna, ani dominująca 

w niemieckim środowisku akademickim. Wpływ na system edukacyjny w Prusach i niektórych 
innych krajach luterańskich zapewniły środowiskom ortodoksyjnym czynniki zewnątrznauko-
we, tj. silne poparcie władz oświatowych, sprawujących nadzór nad uniwersytetami. 
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nego, był jego charakter niematerialistyczny. Zwolennicy tego modelu odrzu-
cali istnienie materii, zgodnie ze stanowiskiem rodzimej filozofii idealistycz-
nej w tej kwestii229. W tym ujęciu obserwowane za pomocą zmysłów obiekty 
nie miały trwałego statusu obiektów o stałych cechach i granicach, wyraźnie 
wyodrębniających je z otaczającego środowiska, lecz były uznawane za prze-
jawy obiektywnych idei230. W przypadku ludzi ich ciała nie były definiowane 
jako organizmy zdolne do samodzielnego życia w  środowisku (co było pod-
stawą modelu medycyny somatycznej), lecz jako indywidua będące odbiciem 
obiektywnie istniejących idei, które stanowiły ich wzorzec (Urtypus). To idee 
miały tworzyć zasadniczą tkankę świata, podczas gdy rzeczywistość poddana 
obserwacjom zmysłowym miała mieć wyłącznie charakter ich emanacji. Świat 
w ujęciu niemieckiego idealizmu był tworem przedstawianym na podobieństwo 
platońskiej metafory jaskini. Podmioty poznające miały za pomocą zmysłów 
możliwość postrzegania wyłącznie cieni, przejawów obiektywnie istniejących 
idei, a nie materialnych obiektów o samodzielnym istnieniu, trwałych cechach 
i  granicach (co przyjmowano za fizyczną podstawę medycyny w  standardzie 
klinicznym opartym na połączeniu arystotelizmu z newtonizmem, tj. w me-
dycynie somatycznej). Jedyną drogą wiodącą do prawdy naukowej była w tym 
ujęciu racjonalna refleksja oparta na przekonaniu o możliwości zdobycia przez 
podmiot dostępu do tzw. wiedzy bezpośredniej (tj. bez pośrednictwa zmysłów). 
Wiedza ta miała być temu podmiotowi „udzielana” przez świat, rozumiany 
przez niemieckich romantyków medycznych jako ożywiona i obdarzona rozu-
mem struktura (Lebendige Ganze231). Wiedza naukowa nie była więc w tym 
ujęciu rozumiana jako konstruowana przez ludzkie podmioty osobowe, zadają-
ce światu pytania uznawane przez nie za racjonalne, ale miała być „udzielana” 
zbiorowemu podmiotowi poznającemu na zasadzie „wlania” prawd naukowych 
do jego zbiorowej podświadomości. Tym zbiorowym podmiotem poznającym 
była Ludzkość, zdolna do odbioru obiektywnie istniejącej prawdy w zbiorowej 
podświadomości, która była jej organem poznawczym (sensorium communis). 
O  ile podmiotem poznającym była Ludzkość, o  tyle przedmiotem poznania 
nie były ani poszczególne obiekty, ani też nawet idee, ale obdarzona cechami 
rozumności ożywiona całość (wspomniana Lebendige Ganze), „udzielająca” 

229 Por. B.  Płonka-Syroka, Wybrane problemy medyczne w  interpretacjach zwolenników 
programu romantycznego, [w:] eadem, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 299–353. 

230 To rozróżnienie dobrze oddają polskie XIX-wieczne tłumaczenia prac lekarzy niemiec-
kich z omawianej tu epoki. Występowała w nich różnica między pojęciami „zjawisko” i „zjawie-
nie”. To pierwsze, które na trwale weszło do polskiej praktyki językowej w związku z recepcją 
w polskiej medycynie klinicznej standardu somatycznego, występowało w źródłach wtedy, gdy 
autor uznawał jego status za występujący samodzielnie i obiektywnie. Natomiast pojęcie „zja-
wienie” pojawiało się w źródłach wtedy, kiedy ich autor (zwolennik standardu medycyny nie-
materialistycznej) obiektywne istnienie przypisywał ideom, a cały dostępny ludzkim zmysłom 
zakres przyrody uważał tylko za przejawy (zjawienia) tych idei. 

231 Szerzej na temat struktury pojęciowej niemieckiego romantyzmu por. L. Miodoński, Ca-
łość jako paradygmat rozumienia świata w niemieckiej myśli przełomu romantycznego. Anali-
za wybranych problemów, Wrocław 2001.
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Ludzkości prawdy o sobie. Ludzkość miała poznawać świat za pomocą stałych, 
wrodzonych kategorii, obecnych w pojedynczych umysłach (tak interpretowa-
no kantyzm), co miało gwarantować obiektywność i racjonalność zbiorowego 
poznania. Podobne ujęcie procesów poznawczych występowało także w innych 
niemieckich systemach filozoficznych, wywierających wpływ na medycynę 
pruską 1. poł. XIX w., w tym głównie filozofii Schellinga232. Trzecim przedmio-
tem krytyki podejmowanej przez przedstawicieli pruskiej medycyny akademic-
kiej o charakterze niematerialistycznym była fizyka Newtona, której podstawy 
uległy recepcji w modelu somatycznym europejskiej medycyny klinicznej tego 
okresu. Przeciwstawiano jej własne koncepcje fizyczne, oparte na tradycji pla-
tońskiej i neoplatońskiej233 .

Głównemu nurtowi medycyny klinicznej końca XVIII  w. zwolennicy pro-
gramu niemieckiej medycyny niematerialistycznej przeciwstawiali swój własny 
program modernizacyjny. Oto jego podstawy. Romantycy nie akceptowali ogra-
niczenia przedmiotu medycyny wyłącznie do ludzkiego ciała i powiązanej z nim 
psychiki. Definiowali medycynę jako naukę o człowieku, pojmowanym jako ca-
łość o charakterze duchowo-somatycznym, będącym odzwierciedleniem ożywio-
nej Całości bytu (Lebendige Ganze, koncepcja ta przypomina teorię o analogii 
makrokosmosu i mikrokosmosu, będącego jego odbiciem). Wyrażali przekonanie, 
że medycyna powinna wpisywać swój system twierdzeń przede wszystkim w kon-
tekst odniesień metafizycznych, a dopiero potem fizycznych. Medycyna musi być 
więc w związku z  tym nauką opartą na racjonalnej antropologii, to jest takiej, 
która uwzględnia fakt stworzenia świata i człowieka przez Boga, nadanie człowie-
kowi w tym świecie określonego miejsca, podporządkowanie jego życia obiektyw-
nym regułom moralnym i postrzeganie tego życia w kategoriach teleologicznych. 
Celem ziemskiego życia człowieka jest przygotowanie do osiągnięcia zbawienia 
i możliwość życia wiecznego, co następuje po śmierci. Medycyna powinna tak 
więc określić swoją rolę w celowym porządku świata, aby pomóc człowiekowi ten 
cel osiągnąć. 

Celem medycyny nie powinna być w tym ujęciu troska o zdrowie i długie życie 
pojedynczego człowieka, ale troska o zachowanie innego bytu o charakterze ponad- 
osobowym, tj. Życia, przejawiającego się w takich zbiorowych podmiotach, jak 
Ludzkość, Gatunek, Rasa czy Rodzina. Ludzkie indywiduum ma w swoim ziem-
skim życiu do wypełnienia określone zadania, nakierowane na osiągnięcie celów 
zbiorowych. Człowiek nie powinien zmierzać do realizacji swoich jednostkowych 
pragnień i zamierzeń (co piętnowano jako nadużycie wolności i egoizm) ani też 
wymagać od lekarza pomocy w zrealizowaniu swoich indywidualnych aspiracji 
(co postulował w swojej koncepcji profilaktyki Hufeland), ale powinien wpisać 
swoje życie w zbiorową strukturę powinności.

232 Por. B. Płonka-Syroka, Schelling i medycyna, [w:] eadem, Niemiecka medycyna roman-
tyczna…, s. 217–230.

233 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka fizyka, chemia i biologia pierwszej połowy XIX w. jako 
wewnątrznaukowy kontekst rozwoju niemieckiej myśli medycznej z lat 1797–1848, [w:] eadem, 
Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 97–98.
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Ludzkie życie niemiecka antropologia romantyczna234 dzieliła na trzy okresy. 
Pierwszy – od urodzenia do osiągnięcia dojrzałości płciowej – charakteryzować mia-
ła duża śmiertelność osobnicza, wynikająca z celowych działań Natury, zapobiega-
jącej podejmowaniu funkcji rozrodczych przez indywidua o nieodpowiednich ce-
chach. Lekarze nie powinni więc przeciwdziałać dużej śmiertelności dzieci, wspie-
rając jedynie silne indywidua, godne powiększyć zasoby Ludzkości, Rasy i Gatunku. 
Nie postulowano tu oczywiście czynnej eutanazji dzieci, lecz jedynie wprowadzano 
przyzwolenie na niepodejmowanie wobec niektórych z nich intensywnych działań 
leczniczych. Przedstawiona tu koncepcja ukazywała naukową interpretację dużej 
śmiertelności dzieci, uważając ją nie tylko za naturalną, lecz także w ostatecznym 
rezultacie za korzystną dla Ludzkości. Drugim okresem życia był w niemieckiej an-
tropologii romantycznej czas od osiągnięcia dojrzałości płciowej do 35. roku życia. 
W tym czasie kobiety powinny były zrealizować swoje obowiązki wobec Gatun-
ku, Rasy i Ludzkości, tj. urodzić dzieci. Natomiast mężczyźni powinni byli zdo-
być wykształcenie i odpowiednią pozycję ekonomiczną, umożliwiającą założenie 
i utrzymanie rodziny. Zadaniem lekarzy oraz państwa powinno być podtrzymanie 
zdrowia przede wszystkim obywateli znajdujących się w tej grupie wiekowej. Lekarz 
powinien w kontakcie ze swoimi pacjentami nie ograniczać się tylko do zaleceń 
natury medycznej. Powinien także włączyć swoich pacjentów w szerszą strukturę 
poznawczą, nakładającą na nich szereg powinności moralnych, które powinien im 
uświadomić. Człowiek w omawianej tu grupie wiekowej nie miał prawa uchylać 
się od ciążących na nim obowiązków społecznych, ekonomicznych i prokreacyj-
nych. Miał też moralny obowiązek dbania o własne zdrowie, cenne w tym okresie 
życia dla społeczności. W tym ujęciu choroba była pojmowana jako wina danego 
człowieka (indywiduum), związana bądź to z nieprzestrzeganiem przez niego racjo-
nalnych zasad moralnych (hulaszczy tryb życia, uleganie nałogom, pozamałżeńska 
aktywność seksualna) i profilaktycznych związanych z troską o ciało, dotyczących 
pożywienia, snu, ubioru itp. Człowiek został obarczony winą za powstanie choroby, 
toteż lekarz za zasadniczy element terapii powinien był uznać standard leczenia 
moralnego. Aby bowiem wyzdrowieć, człowiek musi wpierw dojść do porozumie-
nia z własną duszą, zintegrować wyprowadzany z religii system norm i wartości, 
uznać go za słuszny i wprowadzić w praktyce. Dopiero wtedy mógł uruchomić się 
cały duchowy potencjał organizmu, blokowany przez poczucie winy za popełnione 
przewinienia. Za jedną z przyczyn chorób w omawianym tutaj systemie uważana 
była także tzw. pasywność moralna, która nie pozwalała człowiekowi realizować 
w praktyce przekonań religijnych i moralnych, w które zasadniczo wierzył. Trze-
cią fazę życia indywiduum zaczynać miał 35. rok ziemskiej egzystencji. Dopiero 
wówczas, po wypełnieniu funkcji związanych z prokreacją, człowiek miał prawo 
rozwinięcia swojej indywidualności. Był to rozwój ukierunkowany ku sprawom 
metafizycznym. Człowiek w tej grupie wiekowej powinien rozwijać swoją ducho-

234 Por. W. Jacob, Medizinische Anthropologie im 19. Jahrhundert. Mensch, Natur, Gesel-
lschaft, Stuttgart 1967; P . Probst, Untersuchungen zur romantischen Anthropologie von Kant 
am Beispiel der spätromantischen Anthropologie Heinroths. Anhang zu: Untersuchungen zur 
Theorie und Genese der philosophischen Anthropologie der Gegenwart, Giesen 1971.
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wość, kierując myśli ku śmierci i  swojemu ostatecznemu powołaniu, jakim jest 
życie wieczne. Domaganie się od lekarza w tym okresie życia aktywnej terapii zwo-
lennicy modelu medycyny romantycznej uznali za egoizm. Człowiek wypełnił już 
bowiem swoje biologiczne powinności wobec Ludzkości, a jego życie w wymiarze 
duchowym, do którego został stworzony, nie przebiega przecież na ziemi. Nie jest 
więc celowe, aby je przedłużać235 . 

Przedstawiony powyżej program ideowy był bezpośrednią podstawą krytyki 
koncepcji świeckiej profilaktyki medycznej stworzonej przez Ch.W. Hufelanda. Do 
najpoważniejszych oponentów berlińskiego klinicysty należał Johann Christian 
August Heinroth236, profesor Uniwersytetu w Lipsku, który wyprowadzał swo-
ją krytykę makrobiotyki Hufelanda z przesłanek metafizycznych237, opartych na 
odmiennym pojmowaniu zakresu antropologii medycznej238, zarzucając antropo- 
logii Hufelanda charakter niezgodny z religijnym pojmowaniem człowieka i  je-
go obowiązków239, oraz klinicznych, związanych z przynależnością Heinrotha do 
przeciwnego niż Hufeland nurtu teoretycznego. Heinroth odrzucił podstawową 
dla Hufelanda koncepcję materialnej struktury organizmu240, charakterystycz-
ną dla lekarzy somatyków, ponieważ hipotezę istnienia materii uznał za błędną. 

235 Przedstawiony tu standard interpretacyjny występował w różnych wersjach i modyfikac-
jach w niemieckim piśmiennictwie medycznym nurtu romantycznego w medycynie klinicznej 
z lat 1797–1848, w tym w pracach takich autorów, jak Carl Gustav Carus, Karl Friedrich Bur-
dach, Dietrich Georg Kieser, Lorenz Oken, Johann Christian Reil, Ignaz Paul Vital Troxler, Joseph 
Ennemoser, Joseph Dömling, Ludolf Christian Treviranus, Justinus Kerner, Johann Bernhard 
Wilbrand, Johann Michael Leupoldt, Johann Carl Passavant, Ferdinand Jahn, Karl Richard Hoff-
mann, Ludwig Choulant, Johannes Müller, Johann Lucas Schönlein . Szczegółowe omówienie 
poglądów niemieckich lekarzy romantyków przedstawiłam w cytowanej już pracy Medycyna 
niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 305–367, zawierającej także wykaz najważniej-
szych publikacji tych autorów (s. 457–484) oraz omówienie dotyczącego ich piśmiennictwa 
(s. 15–134). 

236 Por. B.  Płonka-Syroka, Johan Christian August Heinroth,  [w:] eadem, Medycyna nie-
miecka nurtu niematerialistycznego…, s 331–339.

237 Por. J. Ch. Heinroth, Der Schlüssel zu Himmel und Hölle im Menschen, oder ueber mo-
ralische Kraft und Passivität. Ein Beitrag zur Seelenheilkunde, von D. Johann Christian August 
Heinrothm Königl. Sächs. Hofrath, Professor der psychischen Heilkunde bei der Universität zu 
Leipzig, und Arzt am St. Georgenhaus daselbst. Mehr. Gel. Gesellsch. Mitgl., Leipzig 1829.

238 Por. J. Ch. Heinroth, Lehrbuch der Anthropologie. Zum Beruf academischer Vorträge, 
und zum Privatstudium . Nebst einem Anhange erläutender und beweisführender Aufsätze von 
D. Joh. Christian August Heinroth, Professor der psychischen Heilkunde an der Universität zu 
Leipzig; Arzt an St. Georgenhause; meherer gelehrter Gesellschaften Mitgliede, Leipzig 1822. 

239 Por. J. Stacherzak, Makrobiotyka Ch. W. Hufelanda i ortobiotyka J. Ch. Heinrotha – dwie 
koncepcje człowieka, dwa modele medycyny. Praca magisterska napisana w Katedrze Etnologii 
i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2005, pod kierunkiem prof. 
Bożeny Płonki-Syroki .

240 Por. J. Ch. Heinroth, De materiae hypotesi quantum ad naturae scrutatores et medicos. 
Commentario qua ad audiendam orationem de XVIII Januari [1827] hora nona illustris ictorum 
ordinis concessu in auditorio iuridico professionis medicae ordinariae adeunde causa recitan-
dam observantissime invitat Ioa. Chris. Aug. Heinroth med. et phil. doct. medic. prof. ord. des 
therapiae psychicae extr. nosocom. div. georgii medicus, plur. soc. docs. sodal., Lipsiae [1827]. 
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Przyjął w  tej kwestii stanowisko przedstawicieli rodzimej filozofii idealistycz-
nej241, Kanta, Goethego, Schillera, Fichtego, a przede wszystkim Schellinga .

Według Heinrotha oparcie medycyny na ewidencji obserwacji i tworzenie na 
tej podstawie naukowych hipotez (jak to czynili lekarze somatycy) nie może pro-
wadzić do stworzenia wiedzy, którą można by uznać za pewną, a  tym samym 
uczynić ją podstawą praktyki medycznej. Naukowa medycyna nie może w związ-
ku z tym opierać się na oglądzie ludzkiego ciała ujmowanego jak maszyna242, ale 
musi przyjąć za swą podstawę niematerialistyczną filozofię przyrody. Medycyna 
kliniczna powinna być także, zdaniem Heinrotha, oparta na antropologii, któ-
ra będzie uwzględniała duchowo-cielesną strukturę człowieka. W odpowiedzi na 
program makrobiotyki Hufelanda Heinroth stworzył własny, nadając mu miano 
ortobiotyki243, tj. nauki o życiu słusznym, definiowanym w taki sposób z punk-
tu widzenia wiary, a nie potencjalnej szkodliwości lub efektywności ujmowanej 
w perspektywie medycznej. Heinroth odrzucał świecki system uzasadnień wystę-
pujący w argumentacji Hufelanda, który zalecając albo krytykując pewne zacho-
wania związane ze stylem życia, mogące mieć znaczenie w wywoływaniu chorób 
lub też im zapobieganiu, nie odwoływał się do pojęcia grzechu, ale do ich skutków 
społecznych i zdrowotnych, a zalecając inne zachowania, w jego ujęciu mające 
skutki prozdrowotne, nie przywoływał uzasadnień moralnych. 

Dla Heinrotha medykalizacja ludzkiego życia i ograniczenie granic medycyny 
klinicznej, także w jej aspekcie profilaktycznym, do ludzkiej somatyki były nie do 
przyjęcia. W jego ujęciu medycyna powinna prowadzić człowieka przede wszyst-
kim do zachowania zdrowia duszy, co powinno się dokonywać przez uwzględnie-
nie elementów moralnych w profilaktyce i terapii chorób. Był to argument wpisa-
ny w ogólną strukturę niemieckiej fizjologii romantycznej, w której przypisywano 
duszy (podobnie jak w XVI-wiecznej doktrynie Paracelsusa) istotną rolę regula-
tywną w funkcjonowaniu ludzkiej somatyki. Skażona przez grzech lub moralną 
pasywność dusza, której działanie na organizm przejawiało się za pośrednictwem 
układu nerwowego244, przyczyniała się według niemieckich lekarzy romantycz-
nych w sposób bezpośredni do zaburzenia prawidłowego funkcjonowania ciała. 
W związku z  tym kierowanie zaleceń profilaktycznych w stronę duszy było tu 
pojmowane jako oddziałujące także i na ciało. W tym kontekście została wypra-
cowana koncepcja leczenia moralnego, kierowanego przede wszystkim (lecz nie 

241 Por. J. Ch. Heinroth, Grundzüge der Naturlehre der menschlichen Organismus. Zum 
Behuf seiner Vorträge über dieselbe entworfen von J. C. A. Heinroth, Doctor der Medizin und 
Philosophie zu Leipzig, Leipzig 1807, s. X.

242 Ibidem, s. IX.
243 Por. J. Ch. Heinroth, Orthobiotik oder die Lehre vom richtigen Leben . Von Dr. J. C. A. 

Heinroth, Königl. Sächs. Hofrath, Professor der psychischen Therapie an der Universität Leipzig, 
der medizinischen Facultät und des academischen Senats Besitzer, Mitgl. M. gel. Gesellsch., 
Leipzig 1839. Por. też: J. Stacherzak, Ortobiotyka Johanna Christiana Augusta Heinrotha jako 
przykład „romantycznej” koncepcji profilaktyki medycznej,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Paluch 
(red.), Medycyna i okolice, t. 1, Wrocław 2006, s.103–125.

244 Sterujący układem nerwowym mózg niemieccy romantycy medyczni uznawali za organ 
duszy.
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tylko) w stronę chorych psychicznie, w których przypadku patologia duszy miała 
się przejawiać ze szczególną naocznością, dezorganizując możliwości prawidłowe-
go funkcjonowania człowieka245. W powyższym systemie uzasadnień Heinroth 
ocenił krytycznie zawartą w Makrobiotyce tezę, zgodnie z którą człowiek ma pra-
wo do zdrowia, a tym samym do unikania cierpienia. Tezę tę Heinroth odrzucił, 
uznając dążenie do unikania cierpienia za niemoralne, a samą koncepcję profilak-
tyki za przeciwstawiającą się wyrokom Boskim.

Stanowisko Heinrotha było także odzwierciedleniem poglądów szerszego gro-
na przeciwników koncepcji medycyny somatycznej246, którzy formułowali swoje 
zarzuty nie tylko kierując się względami religijnymi i moralnymi, lecz opierając 
się na swojej wizji kierunku reform europejskiej medycyny klinicznej. Niemiec-
cy lekarze romantyczni podkreślali, że medycyna jest nauką o człowieku, a nie 
o jego ciele, zatem jej zakres nie może być ograniczony do elementów somatycz-
nych. Nadmierną koncentrację na somatyce i zaniedbywanie duchowego wymia-
ru ludzkiej egzystencji uważali za wypaczenie prawidłowego kierunku rozwoju 
medycyny, prowadzące ją do nienaukowych rezultatów. Krytyce poddawali tak-
że epistemologiczne podstawy medycyny somatycznej, w tym przede wszystkim 
indywidualistyczną koncepcję poznania dokonywanego przez wolne, osobowe 
podmioty poznające. Uznawali tę koncepcję za błędną, ze względu na brak moż-
liwości stworzenia systemu wiedzy pewnej, ze względu na nieuchronny subiekty-
wizm oraz zmienność, historyczny charakter prawdy naukowej (zmienianej wraz 
z nowymi odkryciami itp.). Według romantyków medycyna kliniczna powinna 
być nauką opartą na prawdzie, być spójnym systemem wzajemnie zgodnych ze 
sobą twierdzeń zbudowanych na podstawie dedukcji, uwzględniającym racjonal-
ne podstawy filozoficzne czerpane z niemieckiej idealistycznej filozofii przyrody 
i właściwe podstawy antropologiczne, związane z metafizyką protestancką. 

W  latach 40. XIX  w. realizacja powyżej przedstawionego programu ukazała 
utopijność jego postulatów. Każda ze szkół naukowych bowiem, funkcjonujących 
w obrębie standardu romantycznego niemieckiej medycyny klinicznej, wypraco-
wała własne rozwiązania teoretyczne i praktyczne, nie tylko nietworzące spójnego 
systemu, lecz niewspółmierne wobec siebie. Wytworzono także wiele pojęć na okre-
ślenie faktów obserwacyjnych, których zakres w rozmaity sposób definiowano (nie 
wszystkie elementy uznawane za faktyczne w jednej szkole miały ten sam status 
w  innej). Niespójność teoretyczna występująca pomimo tego, że szkoły medycz-
ne związane ze standardem niemieckiej medycyny romantycznej budowały swoje 
teorie i doktryny na dedukcji (która, jak się okazało, zaprowadziła je do zróżnico-

245 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka psychiatria romantyczna – spór o wpływy idealizmu 
filozoficznego w niemieckiej medycynie klinicznej pierwszej połowy XIX stulecia, [w:] B. Płon-
ka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i  nauk przyrodniczych XVIII–XX wie-
ku. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002, s. 103–113; eadem, Imputacje 
kulturowe w  standardzie niemieckiej psychiatrii klinicznej w  pierwszej połowie XIX  wieku,   
[w:] K. Szmigiero (red.), Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych/Cultural 
representations of psychiatry and mental illnes, Piotrków Trybunalski 2009, s. 209–220.

246 Por. B. Płonka-Syroka, Krytyka „programu somatycznego”, [w:] eadem, Medycyna nie-
miecka nurtu niematerialistycznego…, s. 232–234. 
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wanych rezultatów) okazała się zasadniczo tożsama z krytykowaną pół wieku wcze-
śniej przez romantyków medycznych różnorodnością teoretyczną szkół medycz-
nych, tworzonych przez rywalizujących ze sobą somatyków. I w nurcie romantycz-
nym, i w nurcie somatycznym europejska medycyna kliniczna połowy XIX stulecia 
okazała się systemem otwartym, złożonym z rywalizujących ze sobą teorii i związa-
nych z nimi zespołów praktyk. O ile w nurcie somatycznym stan ten był uznawany 
za naturalny, a  rywalizacja pomiędzy szkołami naukowymi przedstawiająjącymi 
na podstawie obserwacji i doświadczeń empirycznych zróżnicowane wobec siebie 
hipotezy była uznawana za warunek postępu naukowego, o tyle w nurcie roman-
tycznym stan niespójności teoretycznej medycyny klinicznej był uznawany za aber-
rację. Przedstawiciele różnych kierunków teoretycznych zmierzali w związku z tym 
do jak najszerszego zakreślenia granic pola wpływów własnej szkoły i ograniczenia 
wpływów szkół konkurencyjnych, nie w drodze rywalizacji dotyczących interpreta-
cji doświadczenia (czego nie uznawano za podstawę umożliwiającą tworzenie teorii 
naukowych), ale w drodze marginalizacji poglądów konkurencyjnych wobec domi-
nującej lub cieszącej się większymi wpływami szkoły, dokonywanej na podstawie 
kryteriów apriorycznych (tj. uznawania krytykowanej teorii za nienaukową) albo 
personalnych (tj. uznawania osób głoszących tę teorię za niezdolnych sprostać re-
gułom naukowego dyskursu247). 

Koncepcji makrobiotyki Hufelanda nie udało się jednak jej przeciwnikom 
zmarginalizować, co było związane zarówno z wpływem czynników zewnątrznau-
kowych, jak i wewnątrznaukowych. Te pierwsze pozostawały w związku z refor-
mami dokonującymi się w latach 30. w niemieckim Kościele luterańskim, w któ-
rych wyniku ortodoksyjne poglądy moralne rodem z XVI i XVII w., wpisane przez 
niemieckich romantyków medycznych w strukturę ich teorii i doktryn nauko-
wych, przestawały stopniowo odpowiadać poglądom niemieckich protestanckich 
teologów. Doprowadziło to do sytuacji, w której niemieccy lekarze romantyczni 
występowali w obronie podstaw wiary i moralności z bardziej konserwatywnych 
pozycji, aniżeli niemieccy luterańscy teolodzy. 

W zreformowanej teologii luterańskiej kwestia zapobiegania chorobom została 
ujęta w odmienny niż w dotychczasowej tradycji sposób. Uznano ją nie tylko za 
moralnie uprawnioną, lecz także za moralnie pożądaną, w tym sensie, iż człowiek, 
który za pomocą odpowiednich modyfikacji swojego stylu życia będzie zdolny po-
prawić stan swojego zdrowia, uzyska dzięki temu możliwość realizacji swoich istot-
nych celów życiowych (co w liberalno-burżuazyjnym państwie niemieckim uznano 
już po 1848 r. za moralnie uprawnione), a także okaże się bardziej efektywny, za-
równo w pracy zawodowej, jak i aktywności społecznej. Średniowieczny fatalizm 
w  podejściu do chorób, zawarty w  XVI-wiecznej wersji luteranizmu, zgodny ze 
stanem wiedzy medycznej tej epoki oraz bezdyskusyjne rozpatrywanie ich genezy 

247 W  ten sam sposób usiłowano doprowadzić do zmarginalizowania poglądów jednego 
z koryfeuszy niemieckiej bakteriologii, Roberta Kocha, którego poglądy aż do początku lat 80. 
XIX w. nie stały się w nauce niemieckiej przedmiotem publicznych debat, a sam ich twórca nie 
znajdując aprobaty niemieckiego środowiska klinicznego, nie znalazł etatu w żadnym z nie-
mieckich uniwersytetów.
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wyłącznie w porządku metafizycznym zostały obecnie zastąpione przez podejście 
kliniczne (np. obserwacje pozytywnych skutków szczepień przeciwospowych, które 
w niemieckiej myśli teologicznej uznano już wcześniej za moralnie uprawnione, 
pomimo sprzeciwów ortodoksyjnych moralistów). 

Również wśród katolickich mieszkańców państw niemieckich, szczególnie rekru-
tujących się z warstw wykształconych, koncepcja prawa człowieka do zapobiegania 
chorobom uległa w 1. poł. XIX w. upowszechnieniu, a samo zdrowie coraz częściej 
było przez nich rozpatrywane w  kategoriach klinicznych, a  nie metafizycznych. 
Sprzyjały temu czynniki kulturowe, w tym przede wszystkim radykalne ograniczenie 
analfabetyzmu, który ok. 1850 r. obejmował już niewielki odsetek ludności Rzeszy 
Niemieckiej. Wejście większości społeczeństwa niemieckiego w obszar kultury sło-
wa pisanego, jak również zmiana ortodoksyjnego nastawienia oficjalnych teologów 
w kwestii prawa do zapobiegania chorobom uczyniła poglądy niemieckich lekarzy 
romantycznych osadzonymi w próżni. W wyniku rewolucji 1848 r. utracili także po-
parcie władz państwowych, które wkroczyły w następny (po oświeceniowym absolu-
tyzmie) etap organizacji państwa, w którym aktywna polityka wobec zagrożeń zdro-
wia, realizowana za pośrednictwem etatystycznych programów sanitarno-higienicz-
nych, została uznana za trwały element polityki wewnętrznej. Koncepcja Hufelanda, 
która rozszerzała zasięg tych programów o indywidualną profilaktykę, wytrzymała 
w związku z tym próbę czasu i została ostatecznie uznana za trwały element niemiec-
kiego naukowego dziedzictwa w obrębie rodzimej medycyny społecznej.

Bezpośrednie odniesienia dotyczące metafizycznych aspektów choroby, zawarte 
w Biblii, w tym szczególnie w licznych fragmentach Starego Testamentu, nie uległy 
jednakże w związku z medykalizacją choroby w świadomości potocznej dezaktuali-
zacji. Przeniesieniu uległ jedynie ich zakres. Przyznanie człowiekowi prawa do zabo-
biegania chorobom nie oznaczało bowiem likwidacji ich występowania w populacji, 
pozostawiała nadal także wiele do życzenia praktyczna skuteczność terapii. Ludzkie 
życie ponadto zawsze kończyło się śmiercią. Podstawowe aspekty ujmowania cho-
roby w kategoriach religijno-moralnych nadal więc utrzymały swą zasadność, kiedy 
choroba ta była traktowana przez pacjenta jak zdarzenie, a nie wyłącznie proces so-
matyczny. Pomimo że w XIX-wiecznej perspektywie klinicznej zwyciężyła ostatecz-
nie perspektywa somatyczna, nie oznaczało to wyeliminowania elementów metafi-
zycznych o chrześnijańskim rodowodzie ideowym także ze struktury medycyny jako 
nauki, w tym szczególnie etyki lekarskiej. Poza środowiskami medycznymi o nasta-
wieniu skrajnym (radykalnie ateistycznych materialistów, eugeników, zwolenników 
maltuzjanizmu czy też higieny rasowej) jest to do czasów współczesnych obecność 
trwała. Medycyna jest bowiem w tym samym stopniu nauką przyrodniczą, opartą na 
podstawach biologicznych i fizyko-chemicznych, co nauką społeczną funkcjonującą 
w realnym kontekście historycznym i społecznym. Ponieważ dla większości chorych 
żyjących w  europejskiej kulturze metafizyczna perspektywa ujmowania życia nie 
utraciła swojego znaczenia i wartości, uwzględnia ją także współczesna medycyna 
kliniczna, zorientowana na opiekę nad pacjentem, a nie wyłącznie zajmująca się  jego 
organizmem pojmowanym w kategoriach somatycznych248 . 

248 Por. T. Brzeziński, Etyka lekarska, Warszawa 2002. Autor opatrzył swoją książkę mot-
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Podsumowanie

Siłę oddziaływania krytyki koncepcji profilaktyki medycznej Hufelanda w samych 
Niemczech można różnie oceniać, w zależności od tego, czy za kryterium jej po-
pularności przyjmiemy liczbę wznowień Makrobiotyki Hufelanda w  języku nie-
mieckim, publikowanych zarówno w całości, jak i we fragmentach, czy też liczbę 
polemik, które wywołała w kręgach akademickich, których członkowie opierali się 
na przedstawionych wyżej przesłankach. Pomimo krytyki jednakże, z jaką Makro-
biotyka się spotkała, przedstawiona w niej koncepcja wywarła trwały wpływ na 
dalszy rozwój systemu zabezpieczeń społecznych zarówno w państwie pruskim, jak  
i w sąsiednich państwach Rzeszy Niemieckiej, zarówno protestanckich, jak i katolic-
kich. Dla rządów państw katolickich Makrobiotyka Hufelanda była uzupełnieniem 
systemu policji lekarskiej o wiedeńskim, katolickim rodowodzie, a teoria i prakty-
ka medycyny, na których podstawie berliński profesor budował określony program 
społeczny również były zgodne ze standardem medycyny wiedeńskiej, wyznaczają-
cej w krajach Europy Środkowej przełomu XVIII i XIX w. wzorzec normatywny. Dla 
rządów państw luterańskich natomiast koncepcja profilaktyki społecznej zawarta 
w tej książce okazała się w późniejszym czasie istotnym uzupełnieniem własnych 
rozwiązań systemowych, opartych wprawdzie na wzorcach wiedeńskich, jednak-
że z nimi nie tożsamych. Makrobiotyka Hufelanda spopularyzowała się w całym 
obszarze kulturowym języka niemieckiego w tym stopniu, że wytworzyła wzorzec 
higieny życia codziennego do czasów współczesnych uznawany za normatywny. 

Także w Polce koncepcja makrobiotyki Hufelanda spotkała się z pozytywnym 
przyjęciem. Pierwsze polskie przekłady Makrobiotyki, wydanej w 1797  r. w  ję-
zyku niemieckim, ukazały się zaledwie kilka lat później, oba w 1800 r.249 Jeden 
z przekładów ukazał się w znajdującej się wówczas pod zaborem pruskim War-
szawie, drugi –  w  znajdującym się pod zaborem austriackim Lwowie. Kolejne 
dzieła Hufelanda ukazywały się w języku polskim także w latach późniejszych, 
w okresie Księstwa Warszawskiego250, w czasach Królestwa Polskiego251, a  tak-

tem zaczerpniętym z  pracy polskiego XIX-wiecznego etyka i  filozofa medycyny, Władysława 
Biegańskiego Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej: „Traktaty o etyce nie mogą być tylko wyrozu-
mowane, na logice tylko oparte. Chcąc wpłynąć na postępki ludzi, należy poruszyć ich serca, ich 
przekonania moralne, a tego nigdy nie dokonasz przez rozumowanie” (s. V).

249 Por. Ch. W. Hufeland, Sztuka przedłużania życia ludzkiego przez Krzysztofa Wilhelma 
Hufelanda w języku niemieckim napisana, a na język polski przez Jana Baudouina przełożona 
nakładem tłumacza, Warszawa 1800–1801, t.1–2; idem, Prawidła zdrowego i długiego życia, 
krótkie zebranie większego tegoż tytułu dzieła niemieckiego Hufelanda. Przydane są przedniej-
sze paragrafy z doświadczonych sposobów zdrowego i długiego życia D. Kornana i Benjamina 
Franklina, nieomylne sposoby bogacenia się czyli pierwej ubogi, a teraz dobrze się mający Ry-
chard, z angielskiego, Lwów 1800.

250 Por. Ch. W. Hufeland, Dobra rada dla matek względem najważniejszych podstaw fizycz-
nego wychowania dzieci w pierwszych 7  latach. Na polski język przełożona przez Tomasza 
Szumskiego, Wrocław 1810; idem, Apteczka domowa podróżna. Wyjątek z książki tego sławne-
go doktora p.t. Sztuka długiego życia, Łowicz 1811.

251 Por. Ch. W. Hufeland, Zasady moralnego i fizycznego wychowania młodzieży płci żeń-
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że później – przed powstaniem styczniowym252 i po nim253. Tłumaczenia prac 
Hufelanda ukazywały się we wszystkich trzech zaborach i dość szeroko oddzia-
ływały na świadomość czytelników, tym bardziej że do 1831  r., tj. do likwida-
cji uniwersytetów w Warszawie i w Wilnie, poglądy berlińskiego klinicysty były 
przedstawiane w polskiej dydaktyce akademickiej na prawach autorytetu. Do ich 
spopularyzowania w Polsce przyczynił się profesor kliniki lekarskiej w Wilnie, 
profesor Józef Frank (prywatnie przyjaciel Hufelanda, syn twórcy koncepcji policji 
lekarskiej Jana Piotra Franka, również krótko zatrudnionego jako profesor Wy-
działu Lekarskiego w Wilnie), który był autorytetem dla berlińskiego klinicysty. 
Także na Uniwersytecie w Krakowie koncepcje medyczne i profilaktyczne Hufe-
landa przedstawiane były do końca lat 30. XIX w. jako normatywne. Sytuacji tej 
nie zmieniła ani śmierć Hufelanda w 1836 r., ani odrzucenie przez europejskie 
środowiska akademickie lat 40. patologii humoralnej, którą berliński klinicysta 
uznawał za teorię w sposób prawidłowy opisującą doświadczenie. 

Koncepcja profilaktyki Hufelanda bywała przedstawiana polskim czytelni-
kom, w tym głównie studentom medycyny, także przez polskich autorów pod-
ręczników medycznych, w których znajdowano jej ślady. W wydanym w 1804 r. 
pierwszym tomie swojej Teorii jestestw organicznych254 profesor Uniwersytetu 
Wileńskiego Jędrzej Śniadecki stwierdzał, że obiektem poznania lekarskiego są 
siły natury, nieznane w całej swej istocie, lecz dostępne badaniom i refleksji teo-
retycznej w swoich wybranych obszarach. Możemy np. dobrze rozpoznać niektóre 
wpływy otoczenia, które mogą mieć dla człowieka znaczenie szkodliwe. Człowiek 
jest istotą żyjącą w naturalnym środowisku, jednakże zasadniczo od niego róż-
ną. Wpływy środowiska oddziałują na ludzki organizm, umożliwiając jego życie 
poprzez proces przemiany materii. Medycyna kliniczna dysponując wiedzą do-
tyczącą tego procesu, może popularyzować ją wśród pacjentów, aby modyfikując 
swój styl życia i unikając zagrożeń, byli zdolni zachować zdrowie i jak najdłużej 
utrzymać się przy życiu. 

W wydanej w 1820 r. rozprawie255 profesor Uniwersytetu Krakowskiego An-

skiej, przez Krzysztofa Wilhelma Hufelanda napisane, z niemieckiego na język polski przełożone. 
Dzieło przez Komisję rządową wyznań religijnych i oświecenia publicznego za użyteczne uznano, 
Warszawa 1824; idem, Makrobiotyka czyli sztuka przedłużania życia ludzkiego, dzieło w dwóch 
częściach, tłumaczone z języka niemieckiego przez Tomasza Krauze, Warszawa 1828.

252 Por. Ch. W.  Hufeland, Najtańszy lekarz domowy, czyli najprędsze i  najlepsze środki 
ratowania siebie i drugich bez pomocy lekarza tylko urządzeniem 500 środków domowych i do-
mowej apteczki, przystępny dla każdego, a osobliwie dla tych, którzy nie mogą prędko osiągnąć 
pomocy lekarskiej lub mieszkają za daleko od aptek. Ułożono alfabetycznie podług najlepszych 
dzieł, Lwów 1861; idem, 500 środków domowych, czyli najtańszy lekarz – wraz z przepisem 
urządzenia apteczki domowej, Warszawa 1861.

253 Por. Ch. W. Hufeland, 500 domowych środków, czyli najtańszy lekarz – wraz z przepi-
sem urządzenia apteczki domowej, wyd. 2, Warszawa 1877; idem, Trzy główne środki sztuki 
leczenia z pism C. W. Hufelanda, przełożył Konrad Dobrski, „Klinika” 1870, t. 5, s. 96 (Doda-
tek).

254 Por. J. Śniadecki, Teoria jestestw organicznych, t. 1, Warszawa 1804, s. 22. 
255 Por. A. Szaster, Rozprawa o terapii natury, czyli o siłach leczących, „Roczniki Towarzy-

stwa Naukowego z Uniwersytetem Krakowskim Połączonego” 1820, t. 5, s. 38–78.
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toni Szaster stwierdzał, zgodnie z ujęciem Hufelanda, iż prawo do zapobiegania 
chorobom należy uznać za przynależne człowiekowi, ze względu na jego natu-
ralne prawo do obrony przed zagrożeniami. Szaster stwierdzał256, że natura nie 
jest idealna i może być dla człowieka niebezpieczna257. Obowiązkiem lekarza jest 
poznać naturę i możliwe związane z nią zagrożenia, a sztuka lekarska powinna 
mieć za swój cel ukierunkowanie sił natury zgodnie z potrzebami człowieka. Siły 
natury są bowiem często zbyt mocne lub zbyt słabe, niewystarczające do zacho-
wania człowieka przy życiu. Lekarz powinien w związku z tym dostosować ich 
oddziaływanie do okoliczności i osoby pacjenta. Powinien także, kierując się swo-
ją wiedzą, przestrzegać swych pacjentów przed możliwymi zagrożeniami płynący-
mi dla nich z otoczenia. Według Szastera zadaniem medycyny jest profilaktyka,  
tj. zapobieganie chorobom za pomocą wdrożenia pacjenta do przestrzegania reżi-
mu sanitarnego, któremu ów pacjent powinien się podporządkować. 

Podobne poglądy znajdujemy w  podręczniku profesora Uniwersytetu War-
szawskiego Wincentego Szczuckiego z 1825 r.258 Znajdujemy tu będące ich odbi-
ciem sformułowanie, zgodnie z którym celem sztuki lekarskiej jest umożliwienie 
pacjentowi przeżycie w jak najlepszym zdrowiu możliwie jak najdłuższego życia. 
Sztuka lekarska, w ujęciu Szczuckiego, powinna działać nie tylko wtedy, kiedy 
choroby już występują, ale powinna zabezpieczać ludzi zdrowych przed potencjal-
nym skróceniem życia, chroniąc ich od szkodliwych wpływów. 

W polskim piśmiennictwie lekarskim 1. poł. XIX w. można tego rodzaju stwier-
dzeń odnaleźć znacznie więcej. Ich częste występowanie można interpretować jed-
nakże nie tylko w związku z popularyzacją koncepcji makrobiotyki Hufelanda, lecz 
także wcześniejszej wobec niej koncepcji policji lekarskiej Jana Piotra Franka, fran-
cuskich idei medycyny prewencyjnej, które napłynęły do Polski na początku XIX 
stulecia wraz z francuską medycyną wojskową, a także ze stanowiskiem wielu przed-
stawicieli polskiej oświeceniowej formacji intelektualnej, którzy jak Staszic nie uzna-
wali natury za ucieleśnienie Boskiego porządku, ale jako naturalny chaos, w którym 
dopiero ludzka działalność wprowadza porządek zgodny z ludzkimi intencjami. „To 
dopiero aktywność człowieka wprowadza ład i co ważniejsze, czyni przyrodę godną 
podziwiania – pisze Piotr Badyna259. Porządek przyrody istnieje raczej nie w jej feno-

256 Ibidem, s. 75.
257 Ten sam pogląd wyrażali także Stanisław Staszic, Hugo Kołłątaj, a  wcześniej polscy 

intelektualiści jezuiccy, niepodzielający poglądu o zakorzenieniu człowieka w świecie natury, 
której prawom człowiek ów powinien się podporządkować, będąc jej integralną częścią. Dla 
wspomnianych tu autorów, zgodnie z omówioną już wcześniej przeze mnie koncepcją Arystote-
lesa, obecną także w tomizmie, człowiek nie był częścią przyrody i miał prawo ją eksploatować 
według swoich potrzeb oraz chronić się przed płynącymi z niej zagrożeniami. Szerzej por. na 
ten temat: P.  Badyna, Bóg i  przyroda w XVIII-wiecznym piśmiennictwie przyrodoznawczym 
jako konstrukt kulturowy. Wybrane przykłady, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy 
świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 12, Wrocław 2012, s. 15–34. 

258 Por. W. Szczucki, Ogólny rys wiadomości lekarskich, czyli propedeutyka do nauk medy-
cyny, Warszawa 1825, par. 24.

259 Ibidem, s. 33.



Rozdział 3. Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda 433

menach, co w prawach, na jakich jest oparte jej działanie. W nich to dostrzega ksiądz 
Staszic moc Boską, nie samego Boga, a jedynie cząstkę Jego władzy. Dlatego też chyba 
dopuszcza możliwość istnienia chaosu, zresztą w jednym z passusów sugeruje, że 
jest to chaos dla człowieka, który jeszcze nie odkrył praw boskich rządzących tą rze-
czywistością. Tak więc porządek tkwi w prawach i jest możliwy do uzyskania dzięki 
dużemu udziałowi człowieka w procesie opanowywania przyrody”. W tej interpre-
tacji Bóg jest uznany za absolutnego Prawodawcę, natomiast człowiek za aktywny 
podmiot, obdarzony zdolnością nie tylko poznawania, lecz także współkształtowania 
przyrody. Uległa ona desakralizacji, a Boską ingerencję w naturalną strukturę zjawisk 
polscy uczeni i księża przełomu XVIII i XIX w. uznają za sporadyczną (odrzucając 
protestancki punkt widzenia w tej kwestii, zgodnie z którym natura wymaga jej nie-
ustannego podtrzymywania przez Boga, który jest w niej stale obecny). 

W niemieckim środowisku lekarskim zgodny z głównym nurtem modernizacyj-
nym europejskiej medycyny klinicznej i akceptowany również przez autorów pol-
skich zdesakralizowany obraz przyrody upowszechnia się dopiero w latach 40. XIX w.  
W pracach autorów niemieckich postać i dorobek Hufelanda zostają wówczas za-
liczone do grona klasyków niemieckiej myśli medycznej. Po 1848  r. argumenty 
krytyków z lat 1797–1836 zostały zapomniane, podobnie jak sami krytycy. Nowy 
standard niemieckiej medycyny klinicznej, wprowadzony przez władze w  latach 
1848–1849, opierał się bowiem na metodologii badań medycznych akceptowanej 
pół wieku wcześniej przez Hufelanda, którego uznano w związku z tym za pionie-
ra i prekursora postępu w rodzimej nauce. Z uznaniem dla jego koncepcji meto-
dologicznych i profilaktycznych wypowiadali się niemieccy medyczni pozytywiści, 
a także późniejsi zwolennicy tzw. „socjalizmu z katedry”, twórcy niemieckiego sys-
temu zabezpieczeń społecznych na wypadek choroby, starości i inwalidztwa, w tym 
prof. Rudolf Virchow260. W  Makrobiotyce Hufelanda odnajdywali bowiem dość 
elementów moralnych, kształtujących system wartości człowieka w duchu samo-
kontroli, a zarazem dążenia do efektywności i użyteczności społecznej, by można 
go było przeciwstawić zarówno liberalnemu indywidualistycznemu hedonizmowi, 
jak i  ruchom socjalistycznym i  rewolucyjnym. Antropologia Hufelanda nie była 
bowiem rewolucyjna ani nie podważała podstaw publicznej moralności (co na po-

260 Por. H. Schipperges, Rudolf Virchow, Reibneck bei Hamburg 1994; D. Heim, Rudolf Vir-
chow und die Medizin des 20. Jahrhunderts, München 1993; B. Leong, Eine Medizinhistorische 
Analyse der gesundheitspolitischen Bemühungen von R. Virchow: dargestellt anhand seiner An-
regungen zur Abwasserkanalisation in Berlin, Hamburg 1990; A. Thybusch, Rudolf Virchow 
– parlamentarische Tätigkeit und Gesundheitspolitik in Reichstag und Preussischen Abgeord-
netenhaus, Kiel 1989; M. Vasold, Rudolf Virchow: der grosse Arzt und Politiker, Stuttgart 1988; 
P.  Tiarks-Jungk, Rudolf Virchows Beiträge zur öffentlichen Gesundheitspflege in Berlin: sein 
Weg von sozialen Idealismus zur Wirklichkeit, Giessen 1984; Ch.-Marie Jahns, Rudolf Virchow 
(1821–1902): Auswahlbibliographie, Berlin 1983; K. Winter, Rudolf Virchow, Leipzig 1977. Por. 
też: R. Virchow, Medizin und NaturwissenschaftL zwei Reden 1845. Wstęp W. Scheler, Ber-
lin 1986; idem, Infectionen durch contagiöse Thiergifte (Zoonose). Nachdruck den Vorwort 
(t. 1 1954) und ein Beiträg (t. 2 1955) aus Virchow Handbuch den speciellen Pathologie und 
Therapie. Wstęp E. H. Ackerknecht, Stuttgart 1987, s. 338–420; R. Virchow, Sämtliche Werke, 
opr. Ch. Andree, Berlin 1992.
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czątku XIX w. zarzucali mu krytycy związani z ortodoksją luterańską, tacy jak prof. 
Heinroth), lecz była w  swym ogólnym wyrazie koncepcją społecznie stabilizują-
cą dzięki zawartej w niej idei wzajemnych powinności. Stabilizowała np. relacje 
między płciami, wyznaczając kobietom i mężczyznom w społeczeństwie odmienne 
i uzupełniające wobec siebie role. Stabilizowała także relacje pomiędzy jednostką 
a rodziną i jednostką a państwem i społeczeństwem. Wpajała bowiem przekonanie, 
iż ludzkie życie, aby przebiegało godnie, efektywnie oraz zdrowo, wymaga istnie-
nia sieci wzajemnych świadczeń społecznych. Na tej samej zasadzie opierała się 
idea systemu ubezpieczeniowego wprowadzonego w zjednoczonych Niemczech za 
rządów Bismarcka. Państwo oferowało w nim obywatelom system świadczeń spo-
łecznych i zdrowotnych, oczekując od nich czegoś w zamian – dbania o swoje zdro-
wie prywatne, dla zapewnienia państwu zwiększenia liczby zdrowych obywateli, 
zapewniających swoją pracą wzrost produktu narodowego i dochodów z podatków, 
a także dostarczających rekrutów. Także pracodawcy uczestnicząc w systemie opie-
ki zdrowotnej stworzonym przez Bismarcka, mieli się kierować propagowaną przez 
Hufelanda regułą wzajemności zobowiązań w dążeniu do wspólnego dobra – zdro-
wy robotnik zwracał koszty poniesione przez państwo na swoje wykształcenie, od-
znaczając się wysoką wydajnością pracy, przynosił pracodawcy zyski ze swej pracy. 
Składki ubezpieczeniowe, pokrywające część kosztów leczenia, które wpłacali do 
systemu robotnicy, miały nadać ich życiu uporządkowaną strukturę, wdrożyć ich 
do systematycznej troski o przyszłość, swoją i rodziny. Po wielu latach systematycz-
nej pracy robotnik wypracowywał emeryturę, miał także prawo do świadczeń wy-
padkowych. Idee ubezpieczeniowe nie były jeszcze wprawdzie obecne w systemie 
medycyny społecznej Hufelanda, ale niemiecki system ubezpieczeń społecznych 
był rozwinięciem i kontynuacją projektu społecznego, na którym opierał się ber-
liński klinicysta. Był to model współodpowiedzialności jednostki oraz państwa za 
zdrowie publiczne, niepozostawiającego swoich obywateli samych w potrzebie, lecz 
w zamian wymagającego ich osobistego zaangażowania w kształtowanie własnych 
perspektyw życiowych, opartego na wiedzy medycznej, której podstawy powinni 
samodzielnie zdobyć, przyswajając wiadomości z kierowanych do nich wydawnictw 
oświatowych i higienicznych. Wiedzy tej obywatele powinni byli podporządkować 
im swój styl życia, który powinni uczynić stylem prozdrowotnym. 

Sukces niemieckiego programu profilaktyki medycznej i społecznej, łączącej 
indywidualne bezpieczeństwo zdrowotne i odpowiedzialność za własne zdrowie 
oraz życie z elementami solidaryzmu społecznego i aktywną rolą państwa, przy-
czynił się do poprawy stanu zdrowia niemieckiego społeczeństwa pod koniec 
XIX w., co w perspektywie rywalizacji politycznej państw europejskich nie było 
bez znaczenia. Na zmianę kierunku polityki społecznej zdecydowano się w związ-
ku z tym w Wielkiej Brytanii, dla której zjednoczone Niemcy były rywalem po-
litycznym nie tylko w Europie, lecz także i w koloniach, do których uzyskania 
Niemcy aspirowali. W latach 90. XIX w. został w związku z tym wprowadzony 
tzw. edynburski model medycyny społecznej, który scalał wcześniejsze inicjatywy 
prywatne i państwowe opieki nad chorymi i ubogimi. Model edynburski, wpro-
wadzony kilka lat po niemieckim, był do niego zasadniczo podobny, jednak ofe-
rowany przezeń system zabezpieczeń zdrowotnych był mniej rozbudowany niż 
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w Niemczech. Patronami brytyjskiej reformy medycyny społecznej byli jednak 
Karol Dickens i Florence Nightingale, a nie Hufeland, którego postać została pod-
dana heroizacji wyłącznie w niemieckim kręgu kulturowym.

Od 1836  r., tj. od daty śmierci berlińskiego klinicysty, do pierwszej dekady 
XXI w. Christoph Wilhelm Hufeland nadal pozostaje autorem czytanym i dysku-
towanym, jego główne dzieła – w tym przede wszystkim Makrobiotyka – są pu-
blikowane w wydaniach krytycznych261. Jego poglądy są przedmiotem analiz, nie 
tylko o charakterze historycznym, lecz także psychologicznym, socjologicznym 
i  antropologicznym. Bibliografia prac dotyczących Hufelanda opublikowanych 
w ciągu dwóch ostatnich stuleci liczy setki pozycji, obejmując obok artykułów 
biograficznych i  wspomnieniowych w  XIX-wiecznej prasie lekarskiej także ob-
szerne monografie poświęcone analizom wybranych aspektów jego twórczości262 . 
Do dzisiaj działa założone przez niego w Berlinie towarzystwo naukowe opiera-

261 Por. Ch.W. Hufeland, Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern – Makrobiotik, 
opr. K. E. Rotschuh, Stuttgart 1975; idem, Makrobiotik oder Die Kunst, das menschliche Leben 
zu verlängern, München 1978; idem, Makrobiotik. Oder die Kunst das menschliche Leben zu 
verlängern, Insel 1984; idem, Lehrbuch der allgemeinen Heilkunde, opr. Ingo Müller, Berlin 
2011.

262 Por. wybór prac poświęconych postaci Hufelanda: F. L. Augustin, Dr. Christoph Wilhelm 
Hufelands Leben und Wirken für Wissenschaft, Staat und Menschheit, Potsdam 1837; L. Bach-
mann, Die drei Kardinalmittel der Heilkunst Hufelands, ein Beitrag zum Vergleiche ärztlicher 
Kunst einst und jetzt, München 1886; Fr. Martius, Pathogenische Grundanschauungen,  [w:] 
C. A. Ewald, C. Posner (red.), Deutsche Medizin in neunzenten Jahrhundert. Säcular-Artikel 
der Berliner klinischen Wochenschrift, Berlin 1901, s. 218–232; D. von Hansemann, Hufeland 
und die Hufelandische Gesellschaft, „Berliner klinische Wochenschrift” 1910, nr 6, s. 243–248; 
H. Strauss, Hufeland als Arzt, „Berliner klinische Wochenschrift” 1910, nr 6, s. 248–251; K. Sud- 
hoff, Christoph Wilhelm Hufeland (1762–1836) und die „Hufelandische Gesellschaft” in Berlin, 
„Münchener medizinische Wochenschrift” 1910, nr 5; J. Holtz, Dem Gedächtis Christoph Wil-
helm Hufelands, Langezalza 1933; P. Diepgen, Christoph Wilhelm Hufeland und die Medizin 
seiner Zeit, [w:] W. Artelt, E. Heitschkel, J. Schuster (red.), Medizin und Kultur. Gesammelte 
Aufsätze, Stuttgart 1938, s. 201–223; K.-H. Herfort, Hufeland als Lehrer und klinischer Direk-
tor, Berlin 1939; H. Hertwig, Der Arzt, der das Leben verlängerte, Berlin 1941; H. Leib, Hufe-
land. Ärztliches Wirken in Weimar, Jena 1952; W. Brednow, Christoph Wilhelm Hufeland. Arzt 
und Erzieher in Lichte der Aufklärung, Berlin 1964; B. Franz, Philosophisches Gedankengut bei 
Christoph Wilhelm Hufeland, Berlin 1967; C. von Hardenberg, Über das Verhältnis Christoph 
Wilhelm Hufelands zur Psychiatrie, Berlin 1969; J. Galansky, Hufeland und der ärztliche Beruf, 
Berlin 1970; M. Michler, Hufelands Beitrag zur Bäderheilkunde.Empirismus und Vitalismus in 
seinen balneologischen Schriften, „Gesnerus” 1970, t. 27, s. 191–217; J. Galansky, Hufeland 
und der Seuchenlehre, München 1971; M. K. Blumenstock, Hufeland und Pädiatrie, München 
1972; H. Busse, Christoph Wilhelm Hufeland, St. Michael 1982; W. Genschorek, Christoph 
Wilhelm Hufeland, Leipzig 1984; L. von Rechenberg, H. M. Koelbing, Hufelands Opiumtherapie 
in zeitgenösischen Vergleich, „Gesnerus” 1985, t. 42, s. 97–119; G. Mann, Christoph Wilhelm 
Hufeland: Gesundheit und Krankheit im Wechselspiel von „Lebenskraft” und Naturgesetzlich-
keit, [w:] P. Scholmerich, U. Theile, J. Troschke (red.), Preventive Medizin, Stuttgart – New York 
1988, s. 11–29; P. Mayer, Christoph Wilhelm Hufeland und der Brownianismus, Mainz 1993; 
K. Pfeifer, Medizin der Goethezeit. Christoph Wilhelm Hufeland und die Heilkunst des 18. Jahr-
hunderts, Köln – Weimar – Wien 2000. 
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jące się na ideałach Oświecenia i  humanistycznego braterstwa między ludźmi 
(Hufeland’s Gesellschaft).

Wszystkie te przesłanki zdają się świadczyć, iż zasady profilaktyki medycznej 
przedstawione przez berlińskiego klinicystę zawierają w sobie pewien potencjał 
ideowy, który zapewnia im historyczną trwałość. Popularność swą Makrobiotyka 
zawdzięcza przede wszystkim aprobacie dla indywidualnego ludzkiego szczęścia, 
którego osiągnięcie nie jest w niej postrzegane jako wynik działań ślepego tra-
fu albo wyroków Opatrzności, ale jako skutek wytrwałej pracy nad sobą, która 
może prowadzić człowieka do zadowalających go efektów. Praca ta nie jest jed-
nakże przez Hufelanda pojmowana jako surowy reżim pedagogiczny, oparty na 
zewnętrznym systemie kontroli i represji, lecz jako łagodna i racjonalna paideia, 
w której w równym stopniu są obecne elementy wychowania i samowychowania 
człowieka do zdrowia i  do szczęścia. Jest ono zdaniem berlińskiego klinicysty 
możliwe do osiągnięcia dzięki współpracy z  innymi ludźmi, przyjmowaniu na 
siebie odpowiedzialności za własne życie, świadczeniu innym dobra na zasadach 
wzajemności i prowadzenia aktywnego i interesującego życia, mającego sprawiać 
człowiekowi satysfakcję i pozostawić go w obliczu śmierci ze świadomością speł-
nienia zadań, które sam sobie wyznaczył. 
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Rozdział 1

Imputacje kulturowe w kształtowaniu 
obrazu natury w myśli europejskiej  
od XVI do końca XIX w.  
– zarys zagadnienia

W klasycznej historiografii nauki1 problem przemian zachodzących w myśli 
europejskiej, dotyczących naukowego obrazu natury, był formułowany za po-
średnictwem metafory odkrywania. Świat jawił się jako rzeczywistość w swej 
istocie nieproblematyczna, to jest istniejąca w pewien określony sposób, którą 
należący do kolejnych generacji uczeni opisywali coraz bardziej adekwatnie. 
Poznawanie przyrody pojmowano jako proces kumulatywny, w  którym ko-
lejne odkrycia składały się na stale poszerzający się obszar ludzkiej wiedzy. 
Koncepcja ta została przejęta przez historiografię nauki z pozytywistycznego 
modelu wiedzy2, który zdominował nauki o nauce w latach 1850–1945, mimo 
że formułowano pod jego adresem wiele uwag krytycznych3. W modelu tym 
posługiwano się konceptualizacją podmiotu poznającego wolnego od wpływów 
kulturowych, które miałyby określać jego poglądy epistemologiczne, a  jeżeli 
jednak takowe występowałyby – miałyby jedynie, zgodnie z przyjętą konwen-
cją, prowadzić do odkształceń procesu poznawczego i do powstawania błędów 
w tworzonym przez uczonych na podstawie analizy faktów empirycznych sys-
temie wiedzy. 

Po 1945 r. powyższe ujęcie problemu zostało w historiografii nauk przyrod-
niczych zakwestionowane, w  związku z  dokonującymi się w  poprzedzających 
dekadach burzliwymi przemianami w przyrodoznawstwie4 i  rozwojem refleksji 

1 Por. W. Wrzosek, Historia – kultura – metafora. Powstanie nieklasycznej historiografii, Wro- 
cław 1995.

2 Por. J. Skarbek, Pozytywistyczny model wiedzy, Warszawa 1992.
3 Por. B. Płonka-Syroka, Inspiracje antypozytywistyczne w europejskiej historiografii me-

dycyny XX stulecia, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, nr 1–2, 
s. 5–41.

4 Por. A. K. Wróblewski, Historia fizyki, Warszawa 2007; W. Ługowski, Drzewo poznania. 
Sykomora filozofii biologii, Wrocław 1999; B.  Płonka-Syroka (red.), Nauka i  społeczeństwo 
w stulecie szczególnej teorii względności Alberta Einsteina (1905–2005). Antropologia Wiedzy, 
t. 2, Warszawa 2006.
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teoretycznej nad nauką5. Podstawową różnicą między historiografią pozytywi-
styczną a nowymi szkołami interpretacyjnymi, których początki sięgają lat 20. 
i 30. XX w.6, było odrzucenie metafory odkrycia na rzecz tworzenia wiedzy pod 
wpływem elementów kulturowych7. Autorzy nowych syntez historii nauk przy-
rodniczych formułowali postulaty badania dawnych koncepcji wiedzy w  takim 
kształcie, w jakim niegdyś istniały, a nie z punktu widzenia współczesnego stan-
dardu wiedzy i w zakresie ograniczonym do ich wybranych elementów. Europej-
ska nauka nowożytna ukazała się historykom przyrodoznawstwa nie tylko jako 
obszar sporów dotyczących istoty natury, lecz także różnych sposobów postrze-
gania i  interpretacji jej istnienia8. Okazało się także, że zarysowane w XVI w. 
w związku z reformacją odmienne obrazy świata, w których wykreowaniu uczest-
niczyły elementy światopoglądowe, zachowały swoją trwałość aż do połowy 
XIX w.9, a i później (choć już w mniejszym stopniu) nadal są widoczne granice 
ich oddziaływania10. Skonstruowane w ten sposób universa okazały się niewspół-
mierne i zakorzenione w odmiennych historycznych obszarach kultury11. Histo-

 5 Por. B.  Płonka-Syroka (red.),Wzorce postrzegania rzeczywistości w  nauce i  społeczeń-
stwie. Antropologia Wiedzy, t.  3, Warszawa 2008; B.  Płonka-Syroka (red.), My i  wy. Spory 
o charakter racjonalności nauki. Antropologia Wiedzy, t. 4, Warszawa 2010; B. Płonka-Syroka, 
A. Kaźmierczak (red.), Nauka w kontekście wzorców kultury. Antropologia Wiedzy, t. 5, War-
szawa 2011; B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), Źródło historyczne jako tekst kultury. Antropo-
logia Wiedzy, t. 6, Warszawa 2013 (w druku). 

 6 O  szkołach Kulturgeschichte der Medizin oraz Sozialgeschichte der Medizin pisałam 
w I części tej książki.

 7 Por. W. Werner, Historyczność kultury. W poszukiwaniu myślowego fundamentu współ-
czesnej historiografii, Poznań 2009.

 8 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007 (tu szczegól-
nie s. 163–246). Por. też: B. Płonka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk 
przyrodniczych XVIII–XX wieku. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002.

 9 Por. V. Pagel, Virchow und die Grundlagen der Medizin des 19. Jahrhundert, Jena 1931; 
R. Brinkmann (red.), Romantik in Deutschland, Stuttgart 1978; E. Hirschfeld, Basic Science, 
Medicine and the Romantik Era, „Bulletin of the History of Medicine” 1963, t. 37, s. 93–129; 
R. Kuschel, Antimaterialistische Medizin und ihr Verhältnis zur Religion im 19. Jahrhundert, 
Lübeck 1979; D. von Engelhardt, Zu einer Sozialgeschichte der romantischen Naturfoschung, 
„Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1981, t. 65, z. 3, s. 209–225; J. Bleker, Die Natur-
historische Schule 1825–1845: ein Beitrag zur Geschichte der klinischen Medizin in Deutsch-
land. Medizin in Geschichte und Kultur, t.  13, Stuttgart–New York 1981; K.  Sandführ, Das 
Verständnis vom Leben und vom Organismus im Werk von Johannes Müller (1801–1858). Über 
den Eigenart den Lebendigen und der Methodik seiner Erforschung, Bonn 1979; K. Pietrzak, 
Doktryny i teorie medyczne w publikacjach naukowych lekarzy dawnego Leszna XVI–XVIII w., 
Wrocław 2002, s. 18–28.

10 J. Müller-Tamm, Kunst als Gipfel der Wissenschaft. Ästhetische und wissenschaftliche 
Wetlaneignung bei Carl Gustav Carus, Berlin – New York 1995; S. Grosche, Lebenskunst und 
Heilkunde bei Carl Gustav Carus (1789–1869). Anthropologische Medizin in Goetescher We-
ltanschauung, Göttingen 1993; E. Micheael, Carus-Fibel zur Ganzheitsphilosophie des 21 Jahr-
hundert, Mittenwald 1989. 

11 Por. J. Pomorski, Historiografia jako autorefleksja kultury poznającej,  [w:] W. Wrzosek 
(red.), Świat historii. Prace z metodologii historii i historiografii dedykowane Jerzemu Topol-
skiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, Poznań 1998, s. 378; A. Zybertowicz, Przyrodo-
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ria przyrodoznawstwa, pragnąc zbadać ten proces, odwołuje się do metodologii 
antropologii wiedzy12, co prowadzi do stworzenia obrazu nauk przyrodniczych ja-
ko dziedziny ludzkiego poznania, którego strukturę współkonstytuują imputacje 
kulturowe13 . 

Z wielu perspektyw teoretycznych, możliwych do wykorzystania w bada-
niach nad historią nauk przyrodniczych, prowadzonych z uwzględnieniem roli 
elementów kulturowych w  kształtowaniu się ich standardu, za szczególnie 
użyteczną uważam koncepcję Floriana Znanieckiego14, która, mimo iż jej au-
tor przedstawił ją w pracach powstałych w 1. poł. XX w.15, nadal zachowu-
je wartość naukową. Według Znanieckiego człowiek nie doświadcza świata 
przyrody w sposób bezpośredni, lecz za pośrednictwem struktur myślowych 
wytworzonych wcześniej przez innych ludzi. Doświadcza go więc ze współ-
czynnikiem humanistycznym. Znaniecki odrzuca możliwość występowania 
w  ludzkim poznaniu zarówno „czystych treści”, jak i  „czystych znaczeń”. 
W  ujęciu antropologa oba te poziomy współwystępują w  ludzkim poznaniu 
i  uzupełniają się wzajemnie. Doświadczanie rzeczywistości przyrodniczej 
jest w  tym ujęciu doświadczaniem rzeczywistości kulturowej, ponieważ ob-
raz świata właściwy dla danej społeczności zawiera w  sobie jego kulturową 
interpretację. Znaniecki wprowadza tu pojęcie ładu aksjonormatywnego, po-
nieważ w kreowaniu wizji świata nie uczestniczą tylko obserwacje, lecz także 
określone sposoby ich konceptualizowania, relatywizowane wobec wartości. 
W  obrębie różnych ładów aksjonormatywnych obrazy świata jawią się jako 
różne. Historyzm Znanieckiego nie oznacza, iżby opisywana przez badaczy 
ludzka wiedza dotycząca świata przyrody miała mieć charakter subiektyw-
ny. Jest ona bowiem obiektywna w tym sensie, iż rzeczywistość tworzonych 
przez badaczy konstrukcji umysłowych ma dla nich charakter obiektywny. 
W ich oglądzie, stworzonym za pomocą akceptowanej przez nich metodologii, 
ład naturalny jawi się w sposób precyzyjny i opisywany przez prawa natury 
(dlatego jest więc dla nich ładem naturalnym). Świat jest więc „obiektywny”, 
w tym sensie nadawanym obiektywności, iż jest to cecha przysługująca rze-

znawstwo a humanistyka w ujęciu teorii kultury, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią 
Medycyny” 1995, t. 2, z. 2, s. 5–49; B. Płonka-Syroka, Od historiografii nauk przyrodniczych do 
antropologii wiedzy – kształtowanie się nowej dyscypliny badań, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Antropologia wiedzy – perspektywy badawcze dyscypliny, Wrocław 2005, s. 13–52.

12 Por. B. Płonka-Syroka, Antropologia wiedzy – nowa dyscyplina badań humanistycznych, 
„Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2008, R. 53, nr 1, s. 153–169; eadem, Antropologia wie-
dzy – nowa perspektywa badań nad historią nauk przyrodniczych, [w:] S. Rosik, P. Wiszewski 
(red.), Perspektywy badań interdyscyplinarnych, „Acta Universitatis Wratislaviensis” No 2066, 
Historia CLXXV, Wrocław 2006, s. 29–37.

13 Por. W. Wrzosek, O myśleniu historycznym, Bydgoszcz 2009 (tu: Imputacja kulturowa 
jako model myślenia i badania historycznego, s. 13–28).

14 Por. J. Szacki, Znaniecki, Warszawa 1986; K. Łukasiewicz (red.), Wokół koncepcji kultury 
Floriana Znanieckiego, Wrocław 2008.

15 Znaczenie wartości w filozofii; Elementy rzeczywistości praktycznej; Rzeczywistość kul-
turowa, Humanizm i poznanie; Socjologia wychowania; Nauki o kulturze. Narodziny i rozwój. 
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czywistości pozapodmiotowej i istnieje niezależnie od subiektywnych przeko-
nań podmiotu. Jednak to nie natura „odsłania” się przed nami, ale my sami 
konstruujemy na jej temat różnorodne koncepcje, oparte na przekonaniu, iż 
byliśmy lub jesteśmy „odkrywcami” –  świadkami tej „odsłony”. Antropolo-
giczne ujęcie Znanieckiego, uwzględniające kulturowe i  podmiotowe aspek-
ty tworzenia ludzkiej wiedzy, jest w dużej mierze tożsame z przedstawionym  
w I części tej książki filozoficznym i metodologicznym ujęciem Pierre’a Du-
hema. Obaj badacze w ten sam sposób ujmują kulturowe zakorzenienie ludz-
kich procesów poznawczych, przyjmują też historyczny charakter prawdy na-
ukowej, którą uznają za obiektywną odpowiedź uczonych na pytania możliwe 
przez nich do zadania w danym kontekście historycznym16 . 

Poglądy metodologiczne Floriana Znanieckiego są w podstawowych kwe-
stiach zgodne w modelem nauki Ludwika Flecka17, który również opiera się na 
historycznej koncepcji prawdy naukowej i wskazuje możliwości badania spo-
sobów kształtowania się tego pojęcia w świadomości lekarzy18. Dla Flecka, po-
dobnie jak dla Znanieckiego, nie istnieje możliwość bezpośredniego dostępu do 
przyrody. Jawi się ona ludziom zawsze za pośrednictwem koncepcji teoretycz-
nych, stworzonych wcześniej lub równocześnie przez innych ludzi. Już istnie-
jące koncepcje tworzą ramy poznania, które badacze wypełniają treścią zgodną 
z ogólną ideą opisu charakteryzującą dany zespół przekonań. Fleck posługuje 
się tu pojęciem stylu myślowego19 społeczności naukowej, w którym obok tre-
ści empirycznych istnieją przesłanki teoretyczne, nadające sens obserwacjom 
i ukierunkowujące interpretacje. Postrzegając naturę w pewnym stylu myślo-
wym, wytwarzamy zarazem jej obraz uznawany przez nas za naturalny. Jest to 
nasz, ludzki obraz, ukształtowany historycznie i zmienny historycznie. Obraz 
ten opiera się na faktach uznawanych przez nas za istniejące, a przez badaczy, 
których świadomość została ukształtowana w obrębie innego stylu myślowego 
– za złudzenia albo mity. Przyjmując jeden styl myślowy i wytwarzając za jego 
pośrednictwem pewien obraz świata, musimy według Flecka odrzucić inne ob-
razy, stworzone zgodnie z  innymi stylami. Uczeni żyjący w różnych światach 
postrzeganych, które mają dla nich walor światów obiektywnych, obierają od-
mienne metody ich opisu i  sposoby projektowania doświadczeń. Tak opisane 
poznanie naukowe jest według Flecka (podobnie jak dla Znanieckiego i  Du-
hema) poznaniem obiektywnym. Tworzone przez ludzi struktury poznawcze 
napotykają bowiem opór realnie istniejącego świata, co umożliwia konkurencję 

16 Szerzej piszę o koncepcji prawdy naukowej u P. Duhema w I części w rozdziale 2 niniej-
szej książki.

17 Por. P. Jarnicki, Fleck a metafory, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Wzorce postrzegania rze-
czywistości…, s. 167–208 (artykuł zawiera wykaz piśmiennictwa poświęconego myśli Flecka 
dostępnego w języku polskim).

18 Por. L. Fleck, Powstanie i rozwój faktu naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu my-
ślowym i kolektywie myślowym, tłum. M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin 1986.

19 Por. B. Płonka-Syroka, Koncepcja faktu naukowego Ludwika Flecka w odniesieniu do 
poglądów niemieckiej szkoły neoromantycznej (1917–1957), [w:] J. Maternicki (red.), Wielokul-
turowe środowisko historyczne Lwowa w XIX i XX wieku, Rzeszów 2007, t. 5, s. 24–41.
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między naukowymi teoriami jego opisu20. Obiektywność poznania naukowego 
jest jednak obiektywnością paradygmatyczną i poza danym stylem myślowym 
może być za taką nie uznawana21 . 

Podobne ujęcie procesu poznawczego prezentuje także kolejny polski uczo-
ny, którego prace stały się wcześniej inspiracją dla moich badań własnych, Ste-
fan Amsterdamski22. W pracy pt. Między historią a metodą23 opowiedział się za 
modelem nauk przyrodniczych, wpisującym ludzką jednostkę w perspektywę 
poznawczą zbiorowości, w której przebiega jej edukacja na poziomie społecz-
nym, fizycznym i metafizycznym, tworząc poziom przedwiedzy, który konsty-
tuuje ramy wszelkiej ludzkiej działalności poznawczej. Amsterdamski uważa, 
że żyjąca na danym terytorium społeczność wytwarza w  procesie historycz-
nych przemian pewien ideał nauki24, za pośrednictwem którego postrzega ota-
czający świat natury. Ideał ten tworzy system reguł, których akceptacja przez 
pojedynczego badacza sprawia, iż poznawany przezeń świat jawi mu się jako 
naturalny. Ulega bowiem naturalizacji nie tylko poziom obserwacji, poza które 
badacz nie może wykroczyć (ideał wyznacza granice działalności uznawanej 
w danej społeczności za naukową), lecz także poziom dopuszczalnych interpre-
tacji, które mogą zostać za naukowe uznane. Granice możliwych interpretacji 
są wyznaczane nie tylko przez twierdzenia mające w danej społeczności status 
potwierdzonych przez teorie naukowe, lecz także przez system wartości kon-
stytuujących daną grupę, który jest uznawany za godny utrwalenia albo też za 
nienaruszalny. 

Amsterdamski uznawał ideały nauki za struktury heterogeniczne o płynnych 
granicach, spełniające w ludzkiej działalności poznawczej rolę organizującą do-
świadczenie. Wyznaczają one potencjalne granice działań w danej społeczności 
uznawanych za naukowe, określają, jaka wiedza może być do zakresu nauki 
zaliczana, jakie problemy do niej należą i jak mogą być rozstrzygane metodami 
uznawanymi za racjonalne25. Kontynuując koncepcje Amsterdamskiego, pod-
jęłam próbę rekonstrukcji treści ideałów nauki, ukierunkowujących poznanie 
w europejskim przyrodoznawstwie czasów nowożytnych. Były to ideały nauki 
średniowiecznej, nowożytnej i współczesnej, z których pierwszy miał charakter 

20 Te z nich, które takiego oporu nie napotykają są postrzegane przez społeczność naukową 
jako nieodnoszące się do rzeczywistości, tj. jako iluzoryczne, nieoparte na faktach, wykraczające 
poza zakres obserwacji itp. 

21 Por. B. Płonka-Syroka, Pojęcie stylu myślowego Ludwika Flecka, Paula Diepgena i Wer-
nera Leibbranda i konsekwencje jego wykorzystania w praktyce badawczej historyka medycy-
ny, [w:] eadem (red.), Proces modernizacji…, s. 228–239.

22 S. Amsterdamski, Między historią a metodą. Spory o racjonalność nauki, Warszawa 1983.
23 Ibidem, s. 32–41.
24 Ibidem, s. 23, 32, 35, 40 i in. Por. też: T. Srogosz, Między biologiczną egzystencją czło-

wieka w  dziejach a  historią nauki, Częstochowa 2003; B.  Płonka-Syroka, Metodologia T. S. 
Kuhna a historia medycyny (Uwagi na marginesie 30. Rocznicy wydania polskiego „Struktury 
rewolucji naukowych”), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 3–4, s. 37–65. 
Koncepcja ideałów nauki Amsterdamskiego zrodziła się z krytyki koncepcji Kuhna .

25 S. Amsterdamski, op. cit., s. 32–34.
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teocentryczny, drugi –  antropocentryczny, natomiast w  strukturze poznawczej 
trzeciego występują zarówno kontynuacje, jak i opozycje wobec dwóch wcześniej-
szych. Podjęłam wcześniej próbę ustalenia treści tych ideałów26, wykorzystam je 
w analizie wpływu humanizmu na ukształtowanie się perspektywy poznawczej 
europejskiego przyrodoznawstwa, podjętej w  niniejszej pracy. Był to złożony 
proces, w którym dochodziło do reinterpretowania z własnej perspektywy kultu-
rowej obserwacji interpretowanych w innych stylach myślowych27. Nowożytne 
europejskie przyrodoznawstwo budowało swój standard nie tylko na podstawie 
wzrostu liczby obserwacji i doświadczeń, ale w wyniku rywalizacji ich interpre-
tacji, możliwych do sformułowania w obrębie szerszych struktur poznawczych, 
jakimi były ideały nauki. 

Przyjmując, że ludzkie poznanie natury nie odbywa się za pośrednictwem 
odkrywania przez badaczy „czystych faktów” i tworzenia na ich podstawie teo-
rii, ale przebiega w kierunku odwrotnym, tj. od sformułowania i uznania za 
wiarygodną hipotezy umożliwiającej określenie tego, co spostrzegamy, mia-
nem faktu, uznaję, że tworzenie hipotez jest możliwe przez osobowe podmioty 
poznające wewnątrz pewnej szerszej poznawczej struktury, tj. akceptowanego 
przez badaczy ideału nauki. Zespoły niesprzecznych z sobą hipotez formułowa-
nych przez pojedynczych uczonych umożliwiają skonstruowanie przez środo-
wisko badaczy spójnej wizji świata według umożliwiającej owo scalenie reguły. 
Tworzy się w  ten sposób obraz świata (universum) na podstawie dostarczo-
nych wcześniej badaczom przez kulturę elementów. Dopiero dysponując takim 
obrazem, uczeni mogą stawiać pytania dotyczące natury, ponieważ posiadają 
jakieś kryteria, umożliwiające uznanie niektórych odpowiedzi za deskrybują-
ce fakty, natomiast innych za kontrfaktyczne. Proces naturalizacji kulturowo 
ukształtowanego universum przebiega w ten sposób, iż wielokrotne powtarza-
nie doświadczeń według pewnych reguł prowadzi uczonych do tych samych 
rezultatów, co umożliwia projektowanie nowych doświadczeń, będących ich 
rozwinięciem w określonym kierunku. Uczeni pracujący w obrębie danego uni-
versum nabierają z czasem pewności, iż reguły, które uznają nie są ludzkimi 
kulturowymi konstruktami, lecz można im przypisać status cech obecnych 
w samym świecie. Nabierają więc przekonania, iż w swoich badaniach obcują 
z samym światem jako takim, a nie historycznie ukształtowaną przez społecz-
ność badawczą konstrukcją, będącą wyrazem jej ugruntowanych przekonań. 

26 Rekonstrukcji treści ideałów nauki dokonałam w 1999, w książce pt. Medycyna niemiec-
ka nurtu niematerialistycznego…, s. 140. Rekonstrukcja ta została przedrukowana w innych 
moich pracach, z  lat 2005 (Antropologia wiedzy. Problemy…, s.  38–40) i  2007 (Niemiecka 
medycyna romantyczna…, s. 141–143).

27 Por. B. Płonka-Syroka, Problem wyboru teorii przez społeczność naukową na przykładzie 
doktryn medycznych, „Prace naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Filozofia 
i Socjologia” 1995, t. 4, s. 177–193; eadem, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego – struk-
tura, geneza, uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna Nowożytna. Prace 
Historyczno-Medyczne” 1992, zeszyt wstępny, s. 7–38; eadem, Międzykulturowa recepcja dok-
tryn medycznych na przykładzie doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy metodologicz-
ne, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37.
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W procesie naturalizacji universów rola imputacji kulturowych jest niewidocz-
na dla badaczy, którzy w tym uczestniczą. Nie jest także świadomie percypo-
wana przez ich uczniów i następców, już żyjących w znaturalizowanej według 
pewnych reguł perspektywie. Otaczająca rzeczywistość przyrodnicza jawi im się 
jako doświadczana empirycznie, ponieważ reguły umożliwiające dostęp do niej, 
ustanowione wcześniej przez osoby wyznaczające ramy dyskursu, są przez ich 
następców i zwolenników postrzegane jako występujące w naturze, jako prawa 
natury, różnego rodzaju stałe, twierdzenia przyjmowane bez dowodu jako oczy-
wiste itp. 

Tabela 1. Średniowieczny ideał nauki

Nauka jest sposobem poznawania świata podporządkowanym religii i objawieniu; treść 
teorii naukowych powinna być uzgadniana wobec twierdzeń o świecie opartych na dogma-
tyce religijnej.

Porządek natury jest dostępny umysłowi ludzkiemu w sposób ograniczony; w tych aspek-
tach, w których świat jest poznawalny, podlega osądowi doświadczenia potocznego  
i zdrowego rozsądku.

Poznanie naukowe dociera do prawdy w sposób ograniczony co do zakresu; prawda, która 
jest dostępna człowiekowi ma charakter obiektywny; pewność ludzkiej wiedzy z zakresu 
dla niej wyznaczonego gwarantuje pewność Objawienia; prawda jest adekwatnością rzeczy 
i sądu o niej; poznanie ma charakter ostateczny, gdyż dociera do prawdy o rzeczach, która 
jest stała i niezmienna.

Przyroda jest jednością ze względu na akt stworzenia i miejsce w planie Bożym; świat jest 
uporządkowany celowo i hierarchicznie, każdy byt zajmuje wyznaczone mu miejsce  
w sposób preustanowiony.

Natura ma charakter celowo ustanowionej harmonijnej całości; podstawową metodą na-
ukową jest teleologia, poszukiwanie celowych powiązań danego zjawiska (bytu) w struktu-
rze zjawisk.

Zjawiska przyrodnicze zachodzą na sposób zdeterminowany przez akt Boskiej kreacji; ich 
przebieg może być odkształcony w sposób supranaturalistyczny (cuda).

Nauka obejmuje badanie przedmiotów widzialnych, dostępnych bezpośrednio zmysłom 
oraz traktuje o bytach poznawanych pozaempirycznie i na sposób niedyskursywny (np. 
objawienie, visio intellectualis).

Badanie naukowe powinno mieć charakter jakościowy; jego celem jest opis zjawisk i poszu-
kiwanie ich związków celowych z innymi zjawiskami.

Metodą naukową jest dedukcja poszczególnych twierdzeń z prawd uznawanych za niepod-
ważalne i niewymagające dowodu.

Wyjaśnienie naukowe polega na sprawdzeniu tego, co nieznane, do tego, co dane w bezpo-
średnim doświadczeniu.

W wyjaśnianiu naukowym należy posługiwać się kategoriami przyczyn materialnych, 
formalnych, sprawczych i celowych.
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Rola imputacji kulturowych w  tworzeniu systemu wiedzy ukazuje się za to 
wyraźnie w okresach nasilenia konfliktów społecznych, w których ścierają się nie 
tylko określone programy polityczne i ich twórcy oraz zwolennicy, lecz także nasi-
lają się spory między różnymi szkołami naukowymi, związanymi z opozycyjnymi 
wobec siebie ugrupowaniami społecznymi i  tworzonymi przez nie strukturami 
władzy. W tych wypadkach istotą sporów są nie tylko próby nowego zdefiniowa-
nia rzeczywistości społecznej i  podważenia naturalnego charakteru występują-
cych w niej dotąd jako niepodważalne reguł, lecz ożywieniu ulegają dyskusje na 

Tabela 2. Nowożytny ideał nauki

Nauka jest jedynym sposobem obiektywnego, prawomocnego poznawania świata bytów 
fizycznych; orzekanie o nich winno być wolne od wątków religijnych i kulturowych.

Porządek natury jest dostępny człowiekowi, który poznaje świat eksperymentalnie, tj. 
przez stawianie pytań naturze; nauka poszukuje ukrytych mechanizmów zjawisk, niedo-
stępnych doświadczeniu potocznemu; celem badań jest poznanie świata dla podporządko-
wania go potrzebom człowieka.

Poznanie naukowe odtwarza rzeczywisty porządek natury; pewność ludzkiej wiedzy 
gwarantuje jej wywodzenie z doświadczenia, które dociera do ładu naturalnego o stałych 
właściwościach; poznanie naukowe ma charakter pewny i ostateczny, jeśli opiera się na 
właściwej metodzie; prawda jest adekwatnością rzeczy i sądu o niej.

Przyroda jest pojmowana jako jedność, podlegająca powszechnie obowiązującym prawom 
o charakterze obiektywnym; jest zbudowana z jednego tworzywa; miejsce każdego bytu 
w ogólnej strukturze zjawisk jest wyznaczone przez prawa przyrody.

Natura ma charakter harmonijny; zdeterminowanie jej przez prawa uprawnia do poszu-
kiwania miejsca danego bytu w szeregu przyczyna–skutek; metodą naukową jest kauza-
lizm, połączony z krytyką teleologii uznawanej za przejaw antropomorficznej interpretacji 
przyrody.

Zjawiska przyrodnicze zachodzą w sposób określony przez prawa; ich przebieg może być 
odkształcony przez zmianę warunków zachodzenia.

Nauka obejmuje badanie bytów widzialnych i obserwowalnych za pomocą aparatury ba-
dawczej; orzekanie naukowe o bytach niewidzialnych i intersubiektywnie nieobserwowal-
nych zostało usunięte z zakresu nauki.

Badanie naukowe winno mieć charakter ilościowy, obiektywny, powtarzalny i porównywal-
ny; wyniki powinny być ujmowane w języku pojęć matematycznych.

Metodą naukową jest indukcja; na podstawie prostych elementów podstawowych układa 
się teorie, którym ma przysługiwać walor ogólności; teorie są weryfikowane eksperymen-
talnie.

Wyjaśnianie naukowe polega na sprowadzaniu danych doświadczenia potocznego do uzy-
skanych na sposób eksperymentalny danych na temat ukrytej struktury zjawisk.

W wyjaśnianiu naukowym należy posługiwać się pojęciami przyczyn materialnych i for-
malnych; pojęcia przyczyn sprawczych i celowych zostały usunięte z zakresu nauki wraz 
z teleologią.



Rozdział 1. Imputacje kulturowe w kształtowaniu obrazu natury w myśli europejskiej 447

temat nowo rozpoznawanych przez naukę zjawisk i możliwości ich interpretacji. 
Interpretacje te bywają podejmowane w tych warunkach nie zgodnie z jedną obo-
wiązującą powszechnie regułą, ale bywają inspirowane przez różne strony sporów 
toczonych również poza nauką. W rezultacie pojawiają się programy interpretacji 
natury nawiązujące do wzajemnie wykluczających się reguł, co wymaga podjęcia 
przez uczonych świadomych decyzji, które z nich akceptują i na jakich przesłan-
kach się opierają, aby dokonać właściwego wyboru. Z tego też powodu reguły te 
ukazują się badaczom jako stworzone przez ludzi, a więc zapośredniczone przez 
kulturę, a nie zdeterminowane przez przyrodę. Jeżeli pytania stawiane naturze 
przez uczonych pracujących w odmiennych konwencjach poznawczych (stylach 
myślowych) są różne, różne są także na nie odpowiedzi, co prowadzi w  rezul-
tacie do uwypuklenia występujących pierwotnie różnic. Rozwijające się według 
sprzecznych z  sobą reguł systemy wiedzy tworzą bowiem odmienne naturalne 
obrazy świata (universa), które są coraz szczelniej wypełniane treścią. Wynikiem 
tego procesu jest pojawienie się w przyrodoznawstwie świadomości kryzysu wie-
dzy naukowej jako takiej, co zmusza członków społeczności naukowej do obrania 
pewnej strategii zmierzającej do rozwiązania zaistniałej sytuacji. 

W monografiach z 199928 i  2007  r.29 wyróżniłam siedem strategii obieranych 
przez przedstawicieli społeczności naukowej w odpowiedzi na kryzys pojmowania 
obrazu świata jako obiektywnego i naturalnego. Prześledziłam także sekwencję tych 
strategii w europejskiej nauce nowożytnej30, wyprowadzając z tego wniosek, iż uczeni 
stale dążą do naturalizacji naukowego obrazu świata, mimo iż (na ogół) zdają sobie 
sprawę, że nie jest możliwe uzyskanie pewności absolutnej i że obraz świata akcepto-
wany w jednej szkole naukowej może nie zostać zaakceptowany w innej, nie jest więc 
ani obrazem koniecznym, ani jedynie możliwym do sformułowania w danej epoce. 

Denaturalizacja obrazu świata (universum), zrodzona w wyniku sporu między 
ugrupowaniami opierającymi swoją wizję świata na odmiennych przesłankach 
kulturowych, odsłania imputacje kulturowe uczestniczące wcześniej w  procesie 
tworzenia tego obrazu. W  strukturze rywalizujących ideałów nauki znajdują się 
bowiem elementy wielu dyskursów, ukształtowanych w  różnym czasie i  w  róż-
nych warunkach społeczno-kulturowych, co prowadzi do tego, że uznając za właś- 
ciwe te same pytania badawcze, badacze żyjący w różnych, wykreowanych przez te 
ideały universach, udzielają różnych odpowiedzi, zgodnych ze swoją perspektywą 
poznawczą. Gdy w jednym z ideałów dane pytania nadal są uznawane za istotne 
i wiodące do odpowiedzi opartych na faktach, w drugim pytania takie są odrzucane 
jako nienaukowe. Z tego powodu w strukturze drugiego universum nie zostaną opi-
sane takie obszary rzeczywistości, o które nikt nie zapyta, ponieważ pewne pytania 
zostały usunięte poza granice dyskursu uznawanego za naukowy31 . 

28 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka…, s. 156.
29 Eadem, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 157.
30 Ibidem, s. 163–215 oraz s. 473–479.
31 Ilustracją tego procesu są dokonane przeze mnie rekonstrukcje treści ideałów nauki 

– średniowiecznego, nowożytnego i współczesnego, w których następuje opisywany tu proces 
eliminowania, dodawania i „przesuwania” znaczeń pytań badawczych i odpowiedzi na nie.
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Rywalizacja uczonych tworzących hipotezy z zakresu nauk przyrodniczych nie 
odbywa się wyłącznie w obrębie przyrodoznawstwa, lecz dotyczy całościowej wizji 
świata, w której nauka się rozwija, jest pojmowana przeze mnie jako polemika 
światopoglądów, w których podstawowe znaczenie ma koncepcja antropologiczna 
nadbudowana nad określonym modelem metafizycznym, podlegającym akcepta-
cji w danym kręgu kulturowym, tworząca warunki kształtowania się dyskursu na 
temat relacji natura–kultura. Przyjmując takie założenia, przyjrzyjmy się, w ja-
ki sposób kontekst kulturowy stworzył nie tylko zewnętrzne warunki powstania 
i rywalizacji programów modernizacyjnych europejskiego przyrodoznawstwa, ale 
i wpłynął na ich treść. Spróbujmy także odpowiedzieć, jak w tym kontekście pla-
sował się humanizm. 

Wyzwolona przez reformację polemika światopoglądów, której konsekwencją 
były nie tylko wojny religijne, lecz przede wszystkim ukształtowanie się w Euro-
pie wewnątrz chrześcijaństwa różnych konfesji, w których strukturę ideową były 

Tabela 3. Strategie poznawcze formułowane przez społeczność naukową w odpowiedzi na sy-
tuację kryzysową

Strategia 1
Społeczność naukowa dąży do modyfikacji dotąd obowiązującej teorii normatywnej przez 
włączenie do jej struktury elementów innych teorii, zbudowanych na podstawie wspólnej 
sytuacji problemowej.

Strategia 2
Społeczność naukowa dąży do zastąpienia dotąd obowiązującej teorii normatywnej inną, już 
istniejącą i sformalizowaną teorią, zbudowaną na podstawie wspólnej sytuacji problemowej.

Strategia 3
Społeczność naukowa dąży do stworzenia nowej teorii opartej na wspólnej sytuacji proble-
mowej, jak teoria poddawana krytyce jako dysfunkcjonalna.

Strategia 4
Społeczność naukowa dąży do przywrócenia statusu normatywnego jednej z już ist-
niejących i sformalizowanych teorii, zbudowanych na podstawie sytuacji problemowej 
wcześniej sformułowanej niż ta, która była podstawą do stworzenia teorii normatywnej 
uznawanej obecnie za dysfunkcjonalną.

Strategia 5
Społeczność naukowa dąży do stworzenia nowej teorii opartej na sytuacji problemowej 
wcześniej sformułowanej niż ta, która była podstawą do stworzenia teorii normatywnej 
uznawanej obecnie za dysfunkcjonalną.

Strategia 6
Społeczność naukowa ogranicza swe dążności systemotwórcze na rzecz nowego, dokładne-
go sprecyzowania własnej bazy danych, elementów doświadczenia uznawanych w sposób 
niesporny za istniejące oraz zmierza do nadania im nowej interpretacji.

Strategia 7
Społeczność naukowa tworzy wiele nowych, konkurencyjnych teorii zbudowanych na 
podstawie nowo sformułowanej sytuacji problemowej, z których jedna uzyska z czasem 
w owej społeczności status teorii normatywnej.
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wbudowane odmienne koncepcje antropologiczne32, doprowadziła do zainicjowa-
nia procesu denaturalizacji obrazu świata, do końca XV w. będącego podstawą 
europejskiego modelu nauk przyrodniczych uprawianych na uniwersytetach. Był 
to zasadniczo od XIII w. model spójny, którego podstawą była tomistyczna in-
terpretacja arystotelizmu33. Istniały wprawdzie w  średniowiecznej nauce euro-
pejskiej nurty teoretyczne nawiązujące do innych wzorców, głównie platońskich 
i  neoplatońskich, lecz tworzone zgodnie z  ich założeniami przyrodoznawstwo 
ustępowało popularnością reinterpretowanej w  duchu chrześcijańskim filozofii 
perypatetyckiej. 

Dopóki Kościół sprawował kierownictwo duchowe nad europejskimi uniwersy-
tetami, dopóty (mimo istniejących w środowisku uczonych różnic) możliwe było 
kształtowanie wspólnej, akceptowanej przez większość, perspektywy poznawczej 
kształconych na tych uniwersytetach przyrodników. Uczony nieakceptujący tej per-
spektywy w całości (jak np. Buridan), ze względu na to, że wydawała się sprzeczna 
z jego osobistymi przekonaniami, miał do wyboru kilka strategii. Pierwszą z nich 
i najczęściej wybieraną w XIII–XV w. było podjęcie próby modyfikacji dotąd obo-
wiązującej teorii normatywnej w obrębie przyrodoznawstwa, poprzez włączenie do 
jej struktury elementów innych teorii, zbudowanych na podstawie tej samej sytu-
acji problemowej34. Możliwe było także obranie strategii drugiej, której istotą było 
dążenie do zastąpienia dotąd obowiązującej podstawy normatywnej europejskiej 
nauki akademickiej (arystotelizmu) inną teorią normatywną, już istniejącą i sfor-
malizowaną, zbudowaną na podstawie tej samej sytuacji problemowej. Teorią tą 
okazał się platonizm, zrodzony w niemal tym samym co filozofia perypatetycka 
czasie i w tym samym obszarze kulturowym. Uczonym obierającym strategię drugą 
wydawało się możliwe zastąpienie jednej teorii o starożytnym rodowodzie (podda-
nej reinterpretacji chrześcijańskiej) drugą taką teorią, której chrześcijańską inter-
pretację należałoby uściślić i ożywić, a następnie wprowadzić na uniwersytety za-
miast arystotelizmu. Zjawisko takie wystąpiło w czasie reformacji, gdy na uniwer-
sytetach krajów katolickich obowiązywała perspektywa poznawcza arystotelizmu, 
natomiast w luterańskich Niemczech – platonizmu (augustianizm), i każda z nich 
tworzyła ramy dla programu modernizacyjnego przyrodoznawstwa, realizowanego 
przez następne cztery stulecia. 

Możliwe było także dążenie do stworzenia w europejskiej nauce nowej teorii 
o aspiracjach normatywnych, zbudowanej na podstawie tej samej sytuacji proble-
mowej, co teoria poddawana krytyce (jest to wariant opisywany przez strategię 
trzecią)35. Sięgano w  tym wypadku po inne niż arystotelizm i  platonizm kon-

32 Por. R. Hooykaas, Religia i  powstanie nowożytnej nauki, tłum. S.  Ławicki, Warszawa 
1975, s. 68–89.

33 Por. P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, tłum. W. K. Siewier-
ski, Warszawa 1991, s. 162–169; J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, 
Warszawa 1993, s.  302–306; Z.  Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, 
s.  76–90; T.  Płużański, Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa. Od starożytności do 
okresu Oświecenia, Warszawa 1989, s. 110–123.

34 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 156.
35 Ibidem, s. 157.
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cepcje filozoficzne starożytności, usiłując na nich budować sytuację problemową 
przyrodoznawstwa. Strategia ta opisuje podjęte w XVI i XVII w. próby rewitaliza-
cji poglądów Leukipposa i Lukrecjusza, a także Demokryta . 

Strategię czwartą36 obieraną przez uczonych w XVI i XVII w. cechowało dą-
żenie do przywrócenia statusu normatywnego jednej z już istniejących i sforma-
lizowanych teorii, zbudowanych na podstawie  sytuacji problemowej wcześniej 
sformułowanej aniżeli ta, która była podstawą dla stworzenia teorii normatyw-
nej uznawanej obecnie za dysfunkcjonalną. Punktem odniesienia był tu arysto-
telizm, odwoływano się więc (krytykując jego strukturę poznawczą) do koncepcji 
sformułowanych wcześniej, o rodowodzie egipskim, poddanych później naturali-
zacji w duchu filozofii europejskiej (hermetyzm).

Jak więc widzimy, zaznaczający się w XV i XVI w. spór dotyczący naturalnej 
wizji świata (universum), jak i związanego z nią standardu normatywnego przyro-
doznawstwa usiłowano rozstrzygnąć, odwołując się do koncepcji już istniejących, 
zarówno tych, które określały reguły naturalizacji universów (różnych i niewspół-
miernych ze sobą wizji świata), jak i  tych, które dostarczały języka ich opisu. 
Społeczność naukowa inspirowana przez metafory powrotu i odrodzenia nie by-
ła jeszcze gotowa do radykalnego zerwania z wizjami świata ukonstytuowanymi 
w starożytności, pragnąc jedną z nich rewitalizować i wypełnić konkretną treścią, 
cały czas wyrażając przy tym przekonanie, że tylko jedna z nich ma charakter 
„naturalny”, podczas gdy inne nie.

Toczące się w  XVI stuleciu spory teoretyczne w  obrębie przyrodoznawstwa 
zyskały wraz z reformacją nowy kontekst zewnętrzny. Dotąd było bowiem wia-
domo, która z interpretacji teoretycznych jest uznawana przez Kościół rzymski 
za zgodną z ortodoksją, a która nosi miano heterodoksyjnej, a w związku z tym, 
który obraz świata zgodnie z oficjalną doktryną kościelną należy uważać za na-
turalny, a który za trącący herezją. To ten pierwszy stawał się podstawą akade-
mickiej wiedzy i wyznaczał ramy oficjalnego światopoglądu. Od czasu reformacji 
podzieleni między katolicyzm a  konfesje reformowane chrześcijanie nie mieli 
już takiej pewności, co stworzyło przesłanki denaturalizacji ich wspólnego ob-
razu świata, który odtąd już nigdy nie uległ scaleniu. Każda z konfesji wewnątrz 
chrześcijaństwa poprzez system szkolnictwa wyznaniowego upowszechniała 
swój obraz świata jako naturalny. W wyniku tego procesu przeciwko sobie stanęły 
społeczności uniwersyteckie, odnoszące uznawane przez siebie systemy wiedzy 
o przyrodzie do sprzecznych podstaw metafizycznych, filozoficznych i antropolo-
gicznych, a akceptujący je uczeni postrzegali wyłącznie własną wizję świata jako 
realistyczną, zaś sposoby jego badania za uzasadnione pod względem metodolo-
gicznym i oparte na faktach. Za nimi podążali adepci poddanych regułom danego 
wyznania systemów oświatowych37. Występujący w XVI–XVIII w. podział w obrę-
bie europejskiego przyrodoznawstwa ściśle odpowiadał regułom wyznania, które 
dominowało w danym kraju i wpływało na programy nauczania na poddanych 
władzom kościelnym uniwersytetach. Tworzyło to charakterystyczną strukturę 

36 Ibidem, s. 157.
37 Por. R. Hooykaas, op. cit., s. 116–184.
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świadomości grupowej, której osią była akceptacja nieuchronnego charakteru 
różnic oraz sporów w obrębie przyrodoznawstwa, które powinny być rozstrzygane 
metodami dyskursywnymi. Wraz z reformacją, w związku z którą ukształtowa-
ły się niemożliwe do pogodzenia spory między zwolennikami różnych konfesji 
w obrębie chrześcijaństwa, niemożliwe stało się także pogodzenie różnych kon-
cepcji nauki związanych z tymi konfesjami. 

Zasadnicza oś sporów modernizacyjnych wyznaczona została przez krytykę 
standardu wiedzy przyrodniczej, uznawanego za normatywny pod koniec XV stu-
lecia. Krytyka ta była inspirowana zarówno przez humanizm, jak i przez refor-
mację38, co doprowadziło do ukształtowania się programów modernizacyjnych 
nawiązujących do różnych przesłanek światopoglądowych. W krajach, które po-
zostały przy religii katolickiej, podstawy programu modernizacyjnego możemy 
wyprowadzić ze średniowiecznego, teocentrycznie zorientowanego ideału nauki, 
nadbudowanego na filozofii tomistycznej. W jego strukturę wbudowane zostały 
następujące przeświadczenia: Bóg stworzył świat dla człowieka, który jest stwo-
rzeniem wywyższonym ponad wszystkie inne; uczynił człowieka zdolnym do po-
znania otaczającego świata ziemskiego za pomocą przyrodzonych mu zdolności 
rozumu oraz odpowiedzialnym za wyniki swojej pracy; nałożył na ludzkie pozna-
nie ograniczenia co do zakresu, jednakże w tych obszarach, w których owo pozna-
nie było możliwe i dozwolone docierać mogło do rzeczywistej struktury świata, 
było więc poznaniem pewnym, ponieważ opierało się na prawdzie. Bóg nie łudził 
człowieka, przedstawiając mu świat jako niepoznawalny, a wręcz przeciwnie, za-
chęcał go do jego naukowej eksploracji („czyńcie sobie Ziemię poddaną”) i uzgad-
niania tak uzyskanej wiedzy z pewnością czerpaną z wiary39 . 

Przedstawiona w tym miejscu struktura myślowa stawiała człowieka zarówno 
naprzeciw Boga, jak i naprzeciw świata. O Bogu pouczała człowieka lektura Biblii 
i  teologia, a o świecie –  jego własne zmysły, wdrożone do logicznego myślenia 
przez metodologię scholastyczną. Struktura ta zawiera afirmację indywidualnych 
naukowych obserwacji, za które pojedynczy uczony był odpowiedzialny, podwójnie 
– wobec wspólnoty naukowej i zwykłych członków społeczeństwa, i wobec Boga. 
Poczucie zewnętrznej odpowiedzialności za rezultaty działalności poznawczej nie 
demobilizowało człowieka późnego średniowiecza i renesansu, wręcz przeciwnie, 
napawało go odwagą do głoszenia przekonań, w które wierzył i które uważał za 
konieczne przekazać (a nie narzucić) innym. Społeczność uniwersytecka późnego 
średniowiecza (zgodnie z tą koncepcją świata) nie tylko dyskutuje, ale doprowadza 
owe dyskusje do konkluzji. Na początku XVI w. rodzi się wśród przyrodoznawców 
przekonanie, że zarówno teoria, jak i praktyka przyrodoznawstwa wymagają mo-

38 Z. Kuderowicz, op. cit., s. 99–126; B. Suchodolski, Narodziny nowożytnej filozofii czło-
wieka, Warszawa 1963, s. 383; D. Goltz, Naturmystik und Naturwissenschaft in der Medizin 
um 1600, „Sudhoffs Archiv für Geschichte der Medizin” 1976, t. 60, s. 54–64, Ch. Webster, Od 
Paracelsusa do Newtona. Magia i powstanie nowożytnej nauki, tłum. K. Kopcińska, A. Zapa-
łowski, Warszawa 1992, s. 53–76.

39 Rekonstrukcja treści średniowiecznego ideału nauki por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka 
medycyna romantyczna…, s. 150.
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dyfikacji. Głównie z tego powodu, iż wywodzące się ze starożytności twierdzenia 
teoretyczne nie są zgodne z faktami. Aby postawić taką tezę, należało uprzednio 
przyznać sobie prawo do osądzania tego, co uznajemy za fakty, a co określamy 
jako kontrfaktyczne. I renesansowi uczeni takie prawo sobie przyznawali. 

W  ten sposób teocentryczny ideał nauki chrześcijańskiej Europy stworzył 
podstawy antropocentrycznej struktury poznawczej nowożytnego ideału nauki40 
nadbudowanego na arystotelizmie, interpretowanym w sposób coraz mniej orto-
doksyjny41. Ważna była tu przede wszystkim główna oś konstrukcji tej filozofii, 
kierująca obserwacje uczonych ku światu dostępnemu ich zmysłom i uprawnia-
jąca ich przekonanie, że za pomocą właściwie dobranej metody oraz logiki są 
w stanie stworzyć system wiedzy prawdziwej.

W nowożytnym ideale nauki poszczególne poziomy jego struktury stanowiły 
rozwinięcie (pasaż) takich samych poziomów, obecnych wcześniej w ideale średnio-
wiecznym42. W stworzonym przez Boga świecie centralną figurą nadal pozostaje 
człowiek, i nadal badacz jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy zarówno przed 
Bogiem43, jak i przed ludźmi. Uczony nabiera zarazem znacznie większej niż wcześ- 
niej pewności zarówno co do obiektywnego istnienia świata, jak i co do własnych 
możliwości jego poznania. Nowożytny uczony nadal wierzy, że ludzkie poznanie 
naukowe odtwarza rzeczywisty porządek świata, jeśli jest oparte na właściwej me-
todzie. Nadal wyraża przekonanie, że poznanie naukowe ma charakter pewny, po-
nieważ dociera do porządku natury o pewnych stałych właściwościach, które raz 
prawidłowo rozpoznane przez człowieka składać się będą na wzrastający w sposób 
kumulatywny gmach ludzkiej wiedzy. Uczeni nadal wierzą, że świat ma naturę 
jednostajną i harmonijną, że rządzą w nim obiektywne i stałe prawa, ale obecnie 
są już przekonani, że można świat badać za pomocą metod ilościowych i opisywać 
za pomocą wzorów matematycznych. Przyrodoznawcy wierzą we wiarygodność 
własnych obserwacji, także tych przeprowadzanych za pomocą coraz bardziej wy-
rafinowanego sprzętu. Traktują go jak okulary, które nie zmieniają przecież natury 
wszechświata, a jedynie możliwość jego ujrzenia. Przyznają sobie prawo do stawia-

40 Rekonstrukcja treści nowożytnego ideału nauki – por. ibidem, s. 151.
41 Por. T. Błocian, Późnorenesansowy arystotelizm włoski. Cesare Cremoni (1550–1631) 

jako przedstawiciel heterodoksyjnego arystotelizmu padewskiego, Wrocław 1984, s. 10 i  in.; 
J. Randall, The School of Padua and the Emergence of Modern Science, Padua 1961; G. Fichtner 
(red.), Padua [medizinhistorische Reihen], Stuttgart 1978.

42 Wiele tez akceptowanych w ideale nauki nowożytnej stanowiło doprecyzowanie twierdzeń 
dotyczących tego samego zagadnienia lub obszaru zjawisk, występujących wcześniej w ideale 
nauki średniowiecznej. Kierunek tego doprecyzowania był wyznaczany przez wzrastającą auto-
nomię ludzkiego poznania wobec religii, co nie oznaczało jednakże eliminacji Boga ze struktury 
nowożytnego universum. Bóg zajmował w nim nadal pozycję konstytutywną, ale nieco inaczej 
definiowano Jego zaangażowanie w przebieg procesów przyrodniczych (por. XVII-wieczne spory 
ideologiczne dotyczące koncepcji sprawstwa, spór o determinizm i przyczynowość itp.). 

43 Zdecydowana większość wybitnych postaci nowożytnego europejskiego przyrodoznaw-
stwa należała do grona ludzi głęboko religijnych, inaczej za to układały się ich stosunki z ofi-
cjalną władzą kościelną.
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nia pytań naturze i projektowania eksperymentów, wierzą w experimentum crucis, 
które ma ostatecznie określić, która hipoteza jest prawdziwa, a która nie. 

Gdy zestawimy kanon podstawowych pojęć programu modernizacyjnego europej-
skiego przyrodoznawstwa nadbudowanego na ideale nauki średniowiecznej i rozwi-
janego w XVII i XVIII w. przez nowożytnych filozofów zarówno w duchu racjonali-
stycznym, jak i empirycznym44, ukażą nam się imputacje kulturowe będące osią jego 
struktury45. Są to następujące twierdzenia: 1) Poznanie przyrody zakłada rozłączność 
podmiotu poznającego i przedmiotu poznawanego; 2) Podmiot poznający ma cha-
rakter osobowy; 3) Przyroda ma charakter obiektu niepoddającego się opisowi w ka-
tegoriach osobowych; 4) Procedury weryfikacyjne w naukach przyrodniczych mają 
charakter osobowy i podmiotowy – indywidualny uczony lub ich grupa mają prawo 
weryfikować teorie naukowe na podstawie własnych przekonań oraz metod ich do-
wodzenia, uznawanych przez nich za racjonalne; 5) Dowodzenie prawdy w naukach 
przyrodniczych ma charakter społeczny, dyskursywny oraz intersubiektywny; 6) Przy- 
rodoznawstwo winno opierać swoją strukturę na zasadach logiki klasycznej46 . 

Spróbujmy obecnie zestawić elementy tej wizji z ideologią humanizmu, która 
tworzyła wyraźnie zarysowaną perspektywę poznawczą47 i której recepcja kształ-
towała system wartości oraz postawy etyczne aprobujących ją uczonych. Ideolo-
gia ta oddziaływała również na religijność uczonych, kreując pewien obraz Bo-
ga i jego relacji do stworzonego przez Niego świata, określała miejsce człowieka 
i cele jego życia w stworzonym przez Boga świecie, określała pożądany charak-
ter ludzkiej aktywności w świecie, definiowała pojęcie człowieka jako podmiotu 
samodzielnie kreującego własne życie i odpowiadającego za swoje czyny wobec 
instancji zewnętrznych (Boga, prawa, społeczeństwa). Ideologia ta ukształtowała 
pewien model kultury europejskiej, interpretowanej jako dzieło człowieka i jako 
środowisko zasadniczo sprzyjające jego rozwojowi. Stworzyła też pewien wzorzec, 
którego cechami były: akceptacja wartości życia ziemskiego, aktywizm i twórcze 
nastawienie wobec świata, optymizm poznawczy, dążenie do doskonałości życia, 
dążenie do jasności, precyzji i racjonalności wywodów zarówno naukowych, jak 
i artystycznych oraz literackich, a przede wszystkim poczucie sensu życia oparte 
na trwałości indywidualnych ludzkich działań i dokonań.

Z ideologii tej możemy wyprowadzić następujące elementy formacji umysłowej, 
charakteryzujące samoświadomość przyrodoznawców europejskich akceptujących 
nowożytny ideał nauki i uprawiających twórczość naukową w jego ramach: 1) Prze-
konanie, iż poznanie naukowe ma charakter podmiotowy oraz osobowy. Ma też 
charakter indywidualny i dokonuje się w odpowiedzi na pytania dotyczące świata, 
które ów podmiot stawia; 2) Aktywizm poznawczy podmiotu poznającego – osobo-

44 Łączyła ich wspólna perspektywa poznawcza, którą cechowała akceptacja indywidualnej 
podmiotowości i ufność we władze poznawcze jednostki. Zarówno racjonalizm francuski, jak 
i empiryzm brytyjski opierały swoją epistemologię na tych podstawach.

45 Por. R. Hooykaas, op. cit., s.  101–117; A. Bednarczyk, Filozofia biologii europejskiego 
Oświecenia. Albrecht Haller i jego współcześni, Warszawa 1984; B. Płonka-Syroka, Medycyna 
niemiecka…, s. 174 i n.

46 Szerzej na ten temat por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 215.
47 Por. P. O. Kristeller, Humanizm i filozofia. Cztery studia, Warszawa 1985.
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wy podmiot poznający sam określa pytania, na które odpowiada, tj. te, które uznaje 
za warte zadania i możliwe do postawienia w granicach obszaru uznawanego przez 
niego za obszar badań naukowych; 3) Granice wiedzy naukowej, którą uznaje za ra-
cjonalną, są wyznaczone przez metodologię, którą indywidualny podmiot osobowy 
samodzielnie tworzy lub samodzielnie akceptuje spośród wielu różnych koncep-
cji dostępnych jego władzom poznawczym; 4) Akceptacja konkretnych poglądów 
naukowych opiera się na przekonaniu indywidualnego podmiotu poznającego co 
do tego, że są to poglądy prawdopodobne lub prawdziwe; 5) Uczony pojmuje cel 
uprawiania nauki jako działalność o charakterze autotelicznym, niepodporządko-
waną autorytetom o charakterze pozanaukowym. Wyróżnia poznanie naukowe od 
innych rodzajów ludzkiego poznania i ma poczucie własnego twórczego wkładu 
zarówno do ogólnego standardu wiedzy epoki, w której żyje, jak i  stanu wiedzy 
przyszłych pokoleń. Działalność naukową pojmuje jako praktykę określaną przez 
odpowiedzialność uczonego za wyniki swojej pracy; 6) Uczony wpisuje swoją dzia-
łalność w dostępne jego świadomości struktury poznawcze, których doświadcza, 
wśród których dokonuje samodzielnego wyboru i na tej podstawie niektóre z nich 
akceptuje. Dokonuje internalizacji elementów światopoglądowych, które akceptuje 
i które mają dla niego charakter przedwiedzy określającej ogólną naturę świata. 

Z  powyższych stwierdzeń możemy wyprowadzić kolejne cechy nowożytnej 
świadomości naukowej, aprobowane przez uczonych wpisujących swoją praktykę 
badawczą w strukturę poznawczą ideału nauki nowożytnej: 1) Antropocentryzm 
i związane z nim przekonanie, że realizacja pełni człowieczeństwa dokonuje się 
przez doskonalenie i rozwój indywidualnych ludzkich możliwości, w tym zdol-
ności poznawczych; 2) Indywidualizm i  związane z nim przekonanie o prawie 
uczonego do samodzielnego formułowania hipotez i odrzucania hipotez formuło-
wanych przez innych badaczy, jeśli są uznawane za irracjonalne lub niedostatecz-
nie uzasadnione; 3) Pozytywne wartościowanie godności życia uczonego, którego 
cała aktywność powinna być nastawiona na proces poznawczy; 4) Dążenie do 
utrwalenia pamięci o własnej osobie w społeczeństwie, implikujące rywalizację 
o priorytet odkryć i wynalazków i upamiętnienie nazwiska ich twórcy48 .

Skutkiem recepcji programu humanistycznego w przyrodoznawstwie stało się 
sformułowanie nowych podstaw teoretycznych nauk o naturze, które stopniowo 
wypełniano treścią. Podstawy te tworzyły takie idee, jak uznanie istnienia świa-
ta jako obiektu materialnego, złożonego z mniejszych obiektów wpisanych w je-
go strukturę. Tego rodzaju wizja doprowadziła do wypracowania modelu fizyki 
mechanistycznej, badającej naturę w poszukiwaniu stałych związków pomiędzy 
obiektami, opisywanych przez prawa formułowane w języku matematyki. Zrodzi-
ła się także nowa biologia, której podstawą stało się badanie obiektów-organizmów 
i ich sposobów egzystowania w środowisku. Już w XVI stuleciu stworzony został 
model nowej medycyny, zwanej także jatromatematyką lub jatrofizyką, dla pod-
kreślenia związków tej dziedziny wiedzy z materialną strukturą świata i uzna-

48 Zestaw tych cech uwidacznia zbieżność z humanistyczną perspektywą poznawczą, od-
zwierciedlaną w pismach Erazma z Rotterdamu . Por . Erazm z Rotterdamu, Trzy rozprawy, tłum. 
J. Domański, Warszawa 2000.
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niem za prawomocne matematycznych metod jego opisu. W XVI i XVII w. zosta-
ła stworzona anatomia oparta na podstawach doświadczalnych. W XVII i pierw-
szej połowie XVIII w. powstała nowożytna fizjologia, w drugiej połowie XVIII w. 
ukształtował się nowy standard chemii. W 2. połowie XVIII w. został stworzony 
nowy standard wiedzy medycznej, zwany standardem klinicznym, który rozwijał 
się w takich krajach, jak Austria, Włochy oraz Francja i z których promieniował 
na Europę. Jeżeli zestawimy wymienione wyżej elementy perspektywy poznawczej 
przyrodoznawstwa inspirowane przez humanizm z postulatami twórców standardu 
medycyny klinicznej, okaże się, że są z nimi tożsame. Oparty na doświadczeniu 
i obserwacji materialnych obiektów standard przyrodoznawstwa umożliwiał posze-
rzanie katalogu pytań badawczych oraz inspirował wprowadzanie nowych metod 
interpretacji49. Jeśli opisujemy powyższy proces w kategoriach strategii społeczno-
ści naukowej wobec kryzysu, to stwierdzamy wystąpienie strategii piątej i szóstej, 
tworzących podstawy dla wdrożenia w życie strategii siódmej, której istotą było 
zakończenie kryzysu i sformułowanie nowego standardu przyrodoznawstwa50 . 

Pomiędzy 1750 a 1815  r. zwolennicy nowego modelu nauk przyrodniczych 
odnieśli tak znaczące sukcesy w naukowej eksploracji przyrody, że wydawało się, 
iż dojdzie do uzgodnienia podstaw nowego, kończącego kryzys modelu przyro-
doznawstwa zbudowanego na strukturze poznawczej humanizmu. Tak jednak 
wówczas się nie stało, czemu stanęły na przeszkodzie czynniki o  charakterze 
zewnątrznaukowym. Wybuch rewolucji francuskiej, rok rewolucyjnego terroru 
(1792), a ostatecznie zakończona klęską ekspansja Francji w okresie wojen napo-
leońskich doprowadziły do krytyki nowożytnego programu modernizacji przyro-
doznawstwa i prób jego zastąpienia programem konkurencyjnym, nawiązującym 
do średniowiecznego ideału nauki. Nie był to jednak powrót do dawniej ukształ-
towanej struktury w pełni jej rozwiniętej treści, ale próba wypełnienia kośćca kon-
strukcyjnego tego ideału nową treścią, w której miast tomizmu jako filozofii nor-
matywnej51 wystąpić miały platonizm i neoplatonizm poddawane reinterpretacjom 
inspirowanym przez religię luterańską oraz niemiecką filozofię idealistyczną52 . 
W genezie odrębności interpretacyjnej inspirowanego przez luteranizm programu 
modernizacyjnego przyrodoznawstwa najważniejszą rolę odegrało kilka czynników. 
Pierwszym i bodaj najważniejszym były poglądy samego Lutra53, dotyczące natu-

49 Standard fizyki mechanistycznej, chemii atomistycznej, biologii i medycyny opartej na 
pojęciu organizmu zanurzonego w otaczającym środowisku.

50 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 157.
51 O związkach arystotelizmu ze strukturą pojęciową teologii katolickiej por. N. M. Wil-

diers, Obraz świata a teologia od średniowiecza do dzisiaj, Warszawa 1985, s. 5–89.
52 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 195–230 (obszerne omó-

wienie uwarunkowań odrębności procesu modernizacji przyrodoznawstwa w krajach luterań-
skich). Por. też: R. Malter, Das reformatorische Denken und die Philosophie Luters. Entwurf 
einer transzendental-praktischen Metaphysik, Bonn 1980.

53 O wpływie poglądów Lutra na kształtowanie się perspektywy poznawczej kręgu interpre-
tacyjnego związanego z reformacją istnieje obszerna literatura. We wszystkich monografiach do-
tyczących historii niemieckiego przyrodoznawstwa publikowanych od lat 20. XX w. (tj. od kiedy 
ukształtowały się szkoły historiograficzne o ukierunkowaniu antypozytywistycznym, postrzega-
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ry i jego antropologia54. Akceptowana przez Lutra koncepcja podmiotowości czło-
wieka eksponowała motyw podległości ludzkiej jednostki wobec wszechmocnego 
i  nieustannie oddziałującego na bieg spraw ziemskich Boga. Świadomość Bożej 
wszechmocy interpretowana była w ten sposób, iż wszystkie poszczególne zdarze-
nia i zjawiska uznawane były za bezpośrednio zależne od transcendentnego ośrod-
ka mocy, to jest Boga Stwórcy, uznawanego za sprawcę wszelkich procesów oraz 
zjawisk. Odrzucając koncepcję ludzkiej wolnej woli55 i akceptując koncepcję Bożego 
sprawstwa, twórcy programu modernizacyjnego przyrodoznawstwa nadbudowane-
go nad luteranizmem nie mogli przyjąć podstaw ideowych programu inspirowa-
nego przez humanizm, w którym występowały wolna wola podmiotu poznającego 
oraz przekonanie o samodzielnym istnieniu stworzonych przez Boga obiektów, któ-
re do swego trwania nie wymagają nieustannej Bożej ingerencji, byłoby to bowiem 
sprzeczne z podstawami tej konfesji. Stworzyli więc własne universum oraz orygi-
nalny system nauk przyrodniczych, dostosowujący metody badań do wyobrażeń 
o naturze w nim zawartych i do koncepcji podmiotu obecnej w luteranizmie56. Jego 
cechą konstytutywną było ukierunkowanie antymaterialistyczne, obecne zarówno 
w teologii i filozofii, jak i fizyce, chemii, biologii i medycynie. Orientowany wo-
bec luteranizmu program modernizacyjny w XVI i XVII w. usiłował rywalizować 
z programem humanistycznym, jednakże w pierwszej połowie XVIII w. widoczne 
sukcesy poznawcze tego drugiego skłoniły wielu przyrodoznawców niemieckich do 
podjęcia prób możliwego uzgodnienia obrazów świata obecnych w obu universach 
oraz metod wiodących do ich naukowego poznania. Od połowy tego stulecia do 
wybuchu rewolucji francuskiej próby takie były podejmowane i wydawało się, że 
dojdzie do stworzenia jednolitego obrazu przyrody oraz standaryzacji metod badaw-
czych przyrodoznawstwa, tym bardziej że do pionierów modernizacji nauk przyrod-
niczych należała w tym czasie Austria, skąd można było czerpać wzorce. Wybuch 

jące nauki przyrodnicze w szerokim kontekście kulturowym epoki) wpływ ten jest uznawany za 
fundamentalny, a jego zakres obejmuje zarówno światopogląd potoczny tworzący ramy przed-
wiedzy dla powstających w tym kręgu interpretacji naukowych, rodzimą filozofię idealistyczną, 
jak i kształtowane pod jej wpływem przyrodoznawstwo. Por. P. Diepgen, Deutsche Medizin vor 
hundert Jahren: ein Beitrag zur Geschichte der Romantik, Freiburg in Breisegau 1923; W. Leib-
brand, Romantische Medizin, Hamburg–Leipzig 1937; K. Siefert, Das naturwissenschaftliche 
und medizinische Vereinswesen im deutsche Sprachgebiet (1750–1850). Idee und Gestalt, Mar-
burg 1967; T.H. Broman, The Transformation of Academic Medicine in Germany, 1780–1820, 
Princeton 1987; H.-U. Lammel, Nosologische und therapeutische Konzeptionen in der roman-
tischen Medizin, Berlin 1990; V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die 
Entstehung der klinischen Methode zwischen 1750 und 1850, Husum 1993; U. Wiesing, Kunst 
oder Wissenschaft ? Über den Konzeptionen der Medizin in der deutschen Romantik, Stuttgart 
– Bad Canstatt 1995.

54 Ich odbicie było obecne w niemieckim przyrodoznawstwie aż do połowy XIX w., tworząc 
barierę dla recepcji omówionego wyżej modelu nauk o przyrodzie inspirowanego przez ideologię hu-
manistyczną. Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 195–197 i 231–246. 

55 Por. polemika Lutra z Erazmem z Rotterdamu (Erazm – De Libero arbitrio diatribe, 1524; 
Luter – De servo arbitro, 1525). 

56 Szerzej omawiam ten problem w  monografii Niemiecka medycyna romantyczna…, 
s. 231–377, na podstawie piśmiennictwa oraz obszernych własnych badań źródłowych.
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rewolucji francuskiej i wojny napoleońskie położyły jednakże kres tym oczekiwa-
niom. W 1797  r. podjęto próbę stworzenia nowego programu modernizacyjnego 
przyrodoznawstwa, opartego na podstawach antymaterialistycznych, zgodnych 
z  religią luterańską i  rodzimą niemiecką filozofią idealistyczną. Program ten zo-
stał drogą administracyjną wprowadzony do dydaktyki akademickiej niemieckich 
krajów luterańskich, mając stanowić przeciwwagę dla filozofii oświecenia i nowo-
żytnego przyrodoznawstwa inspirowanego przez humanizm. Poza obszarem, na 
którym program ten był wdrażany przymusowo, powszechnie uchodził za wstecz-
ny i utopijny57. Budził także rosnącą opozycję wśród niemieckich przyrodoznaw-
ców, świadomych rozbieżności narzucanego uniwersytetom niemieckim standardu 
wobec koncepcji uznawanych za racjonalne w pozostałych krajach europejskich58 . 
W wyniku rewolucji Wiosny Ludów oraz energicznych działań przyrodoznawców 
niemieckich, w tym lekarzy, którzy przedstawiali władzom ekspertyzy udowadnia-
jące zgubne dla zdrowotności narodu skutki dalszego podtrzymywania programu 
antymaterialistycznego przyrodoznawstwa, zostały wprowadzone drogą admini-
stracyjną zmiany programów nauczania, dostosowujące niemiecką fizykę, chemię, 
biologię i medycynę do wzorców ogólnoeuropejskich.

Wraz z nasileniem się sporów teoretycznych między zwolennikami obu pro-
gramów modernizacyjnych nastąpiło wzmożenie usiłowań, mających na celu 
wykazanie realnego i naturalnego charakteru własnego universum, oraz udo-
wodnienie tego, że universum konkurencyjne opiera się na przesłankach uto-
pijnych. Toczono zażarte polemiki, w których przytaczano argumenty znacznie 
wykraczające poza obszar nauk przyrodniczych, czerpane z otaczającej przyro-
doznawstwo kultury59. Tłumaczy to siłę reakcji przyrodników na ten proces 
po 1850 r. i akceptację większości przedstawicieli tego środowiska dla filozofii 
pozytywistycznej (wyłączającej przyrodoznawstwo z otoczenia kulturowego) ja-
ko nowej podstawy naukowego opisu świata. Akceptacja ta doprowadziła wkrót-
ce do zasadniczego sporu w europejskim środowisku naukowym, związanego 
z wysuwaniem przez przyrodników postulatów uzgadniania metodologicznych 
podstaw całej wiedzy akademickiej ze standardem przyrodoznawstwa. Pozyty-
wistyczny scjentyzm zrodził opozycję autonomii nauk humanistycznych, przy 
czym walka o  tę autonomię toczyła się pod sztandarami niemieckiej filozofii 
idealistycznej, która pół wieku wcześniej skutecznie blokowała recepcję progra-
mu humanistycznie zorientowanego przyrodoznawstwa o  orientacji oświece-
niowej i prepozytywistycznej. 

57 Por. B. Płonka-Syroka, Ideologia – utopia – religia i ich wzajemne relacje w standardzie 
niemieckiej nauki romantycznej (1797–1848), [w:] E. Paczoska, J. Sadowski (red.), Homo utopi-
cus, terra utopica. O utopii i jej lekturach, t. 2, Warszawa 2007, s. 19–31.

58 Por. B.  Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w  standardzie niemieckiej medycyny ro-
mantycznej,  [w:] eadem (red.), Antropologia medycyny i  farmacji w kontekście kulturowym, 
społecznym i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Me-
dycznej we Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2009, s. 313–331.

59 Argumenty na rzecz rywalizujących universów miały dostarczać teologia, filozofia i an-
tropologia, wobec których nauki przyrodnicze były relatywizowane.
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Ideał nauki współczesnej60 rodził się w atmosferze takich właśnie sporów, stąd 
w odróżnieniu od pasażu pomiędzy ideałem nauki średniowiecznej i nowożyt-
nej w tym wypadku możemy mówić o zerwaniu ciągłości w obrębie wielu treści. 
Przybrał on postać nie tylko heterogeniczną, lecz także niezbyt spójną wewnętrz-

60 Ibidem, s. 152.

Tabela 4. Współczesny ideał nauki

Nauka jest sposobem poznania bytów fizycznych, subiektywnie racjonalnym, zrelatywizo-
wanym wobec wartości i wzorów kultury i wobec podmiotu poznającego.

Nauka bada porządek natury o charakterze rzeczywistości pozapodmiotowej, który jest źró-
dłem sądów powziętych na podstawie eksperymentów — przy założeniu, iż każdy eksperyment 
ingeruje w rzeczywistą strukturę zjawisk; celem nauki jest tworzenie coraz doskonalszych 
teorii, umożliwiających człowiekowi rozumne korzystanie z zasobów środowiska naturalnego.

Poznanie naukowe ma charakter względny; podmiot poznający nie dociera do rzeczywi-
stej struktury zjawisk, ale tworzy na ich temat hipotezy, wypierane przez doskonalsze 
przybliżenia ładu naturalnego; o wartości hipotez orzeka się na podstawie ich zgodności 
z doświadczeniem (przy uwzględnieniu zasady nieoznaczoności), ich zgodności z innymi 
hipotezami (kryterium koherencji), ich użyteczności (kryterium pragmatyczne), mocy 
eksplanacyjnej i możliwego zakresu eksploracji przy ich stosowaniu.

Przyroda jest pojmowana jako podlegająca przemianom ewolucyjnym, jednostajna i niezde-
terminowana; obecny jej stan jest realizacją jednej z możliwych wersji zdarzeń.

Natura ma charakter harmonijny i jednostajny; poznanie naukowe zmierza do jej zobiektywizo-
wanego opisu, przy zachowaniu świadomości, iż akt poznania nie jest w stanie uchwycić wszyst-
kich możliwych zależności, zaś wydzielając jakiś fragment natury w celach poznawczych, badacz 
jednocześnie ingeruje w jego rzeczywistą strukturę tak za pomocą pojęć, jak i aparatury.

Zjawiska przyrodnicze nie zachodzą w sposób jednoznacznie zdeterminowany; zachodzi 
jedna z możliwych wersji ich przebiegu.

Nauka obejmuje badanie bytów widzialnych, obserwowalnych i uznawanych za istniejące, 
tj. stwierdzalne w wyniku eksperymentów, mimo że nie poddają się obserwacji.

Badanie naukowe ma charakter ilościowy, powtarzalny, porównywalny, zmierzający do 
maksymalnego możliwego zobiektywizowania; wyniki są ujmowane w języku matematyki.

Metodą naukową jest eksperyment, rzeczywisty i myślowy, którego wyniki można zmate-
matyzować; dostarcza wiedzy o charakterze hipotezy, przy założeniu aktywnej roli podmio-
tu poznającego w tworzeniu sądów i sterowaniu aparaturą, której użycie odkształca realny 
przebieg zjawisk w pewnych granicach.

Wyjaśnianie naukowe polega na tworzeniu kolejnych hipotez i ich weryfikacji (falsyfikacji) 
na drodze eksperymentalnej.

W wyjaśnianiu naukowym należy odrzucić pojęcie przyczyn na rzecz poszukiwania „wa-
runków brzegowych” zachodzenia zjawisk, ich stosunku współistnienia z innymi zjawiska-
mi, uwarunkowań zmienności itp.
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nie. Rywalizują w nim bowiem perspektywy poznawcze wyprowadzane z dwóch 
ideałów wcześniejszych i wielkich tradycji filozoficznych obecnych w ich struktu-
rze z perspektywami ukształtowanymi w okresie nowożytnym, jak również z po-
glądami, które można uznawać za kontestację całego wcześniejszego dorobku 
europejskiej kultury naukowej. Efektem tego procesu bywa ogłoszenie upadku 
wielkich narracji filozoficznych, definiowanie nauk o przyrodzie jako badań nad 
tekstem kultury, pozytywne ewaluowanie wyobraźni i nieświadomości, mających 
zastępować procedury eksperymentalne. We współczesnym przyrodoznawstwie 
występują w  związku z  tym wyraźne podziały, akceptujące odmienne poznaw-
cze perspektywy. Na tych, którzy oczekując na potwierdzenie ogólnej teorii pola 
Alberta Einsteina, przyjęli do wiadomości umiarkowany sceptycyzm filozoficzny 
jako teoretyczną podstawę współczesnych nauk o przyrodzie i prowadzą badania 
w standardzie metodologicznym w ogólnym zakresie wyznaczonym przez nowo-
żytny, humanistyczny program modernizacyjny. Na tych, którzy wyprowadzają 
swoją wizję nauki z  teorii nieoznaczoności Wernera Heisenberga, interpretując 
ją w duchu niemieckiego filozoficznego idealizmu i konstruują nie tylko obraz 
wielu rodzajów nauki, ale i wielu możliwych światów, które nauka ta miałaby 
opisywać, uznając rozstrzygnięcie dotyczące wartości danej koncepcji za niedają-
ce się dowieść61. Na tych, którzy nadal żyją w universum wyznaczanym przez śre-
dniowieczny ideał nauki, a ich koncepcja antropologii jest bliska albo identyczna 
z tomizmem. Na tych, którzy nie godząc się na związany z ideałem nauki współ-
czesnej brak pewności epistemologicznej i aksjologicznej, pewności tej poszukują 
poza światem kultury europejskiej, tworząc universa, których oś konstrukcyjna 
nawiązuje do innych niż chrześcijańskie podstaw metafizycznych. I wreszcie na 
tych, którzy własną perspektywę poznawczą nazywają posthumanizmem. W każ-
dej z tych perspektyw są obecne w jakiejś postaci elementy ideologii humanistycz-
nej, które można wydobyć na podstawie analiz. 

Pojmując dzieje nauki jako obszar rywalizacji wielu historycznie ukształtowa-
nych w określonym kulturowym kontekście perspektyw poznawczych, wpisują-
cych się w społecznie ukształtowane ideały nauki, postrzegamy obraz natury (a nie 
jak romantycy – samą naturę) jako jej kulturowy konstrukt. Nie jest w związku 
z tym obojętne, z  jakim, a także z czyim obrazem natury mamy do czynienia, 
w sytuacji, gdy obrazów takich może być wiele, są one wzajemnie wobec siebie 
niewspółmierne, a każdy z nich może kształtować świadomość potoczną w okre-
ślonym kierunku. Jest też tym bardziej istotne, aby przedstawiciele współczes- 
nych nauk przyrodniczych uświadomili sobie istnienie filozoficznych podstaw 
swojej wiedzy62. Bez świadomości ich istnienia i bez trafnego rozpoznawania ich 

61 Por. B.  Płonka-Syroka, Elementy romantycznego standardu racjonalności w  kulturze 
współczesnej, [w:] J. Adamowski, J. Styk, Tradycja: wartości i przemiany . Tradycja dla współ-
czesności, Ciągłość i Zmiana, t. 1, Lublin 2009, s. 123–133. 

62 Por. W. Ługowski, U podstaw teorii biogenezy. W kwestii filozoficznej świadomości przy-
rodników,  [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antro-
pologii medycyny i  farmacji społecznej. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego 
Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 2, Wrocław 2009, s. 39–52.
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charakteru nie sposób bowiem zdać sobie sprawę z teoretycznego, a nie wyłącznie 
empirycznego dorobku przyrodoznawstwa. Brak takiej świadomości może skła-
niać do traktowania określonych twierdzeń nauk przyrodniczych jako natural-
nych albo ostatecznych, bo „opartych na faktach”, mimo iż one same mają status 
historycznie ukształtowanych konstruktów. Może też skłaniać niektórych uczo-
nych do podejmowania prób tworzenia nowej antropologii, podporządkowanej 
rzekomo obiektywnemu porządkowi świata odkrywanemu i odzwierciedlanemu 
przez nauki przyrodnicze, która powinna zostać zbudowana na nowych zasadach. 
Mogą być tu przykładem różnego rodzaju koncepcje antropologiczne inspirowane 
darwinizmem społecznym, koncepcje rasistowskie itp. Twórcy koncepcji z zakre-
su nauk społecznych uzasadniając swoje tezy argumentami powziętymi „z natu-
ry”, winni pamiętać, iż jej obraz został wcześniej stworzony, spopularyzowany 
i poddany naturalizacji przez przyrodoznawców i jest wynikiem fuzji elementów 
empirycznych i  imputacji kulturowych. Posługując się w badaniach nad nauką 
metodologią historycznego konstruktywizmu, stwarzamy przesłanki ujawnienia 
tych imputacji, które stając się rozpoznawalne jako konstrukty o  ludzkiej pro-
weniencji, stają się mniej groźne jako podstawa ewentualnych koncepcji totali-
tarnych, czerpiących swe uzasadnienia z przyrody. W tym ujęciu humanistyczna 
i antropocentryczna perspektywa poznawcza współczesnego naukoznawstwa jawi 
się jako wartościowa praktyka interpretacyjna. 



Rozdział 2

Interpretacje  
zjawiska raportu hipnotycznego  
w medycynie XVIII–XX w.  
i ich uwarunkowanie kulturowe

Relacje między lekarzem a pacjentem nawiązujące się w terapii hipnotycznej ma-
ją swoisty charakter1. Ich istotą jest wytworzenie się poczucia wzajemnej blisko-
ści opartej na zaufaniu, w której jedna ze stron tej relacji (terapeuta) odgrywa 
rolę dominującą, pacjent natomiast przyjmuje postawę uległą, z której czerpie 
poczucie bezpieczeństwa, zadowolenia i spokoju. Wykonując polecenia terapeuty 
i podporządkowując się jego woli, pacjent doświadcza wielu pozytywnych odczuć, 
które mają bezpośredni wpływ zarówno na przebieg, jak i na pozytywne skutki 
terapii. Osobowy wymiar tej relacji znacznie wykracza poza odniesienia występu-
jące między lekarzem i pacjentem w przypadku innych rodzajów terapii, opartych 
przede wszystkim na podstawach somatycznych2. Terapia hipnotyczna wykorzy-
stuje bowiem specyficzny stan psychiczny, którego opis kliniczny od 2. połowy 
XVIII w. znajduje odbicie w kazuistyce medycyny europejskiej3. Stan ten jest jak 

1 Zagadnienie historycznych interpretacji hipnozy od czasów starożytnych po współczesne 
omówiłam szerzej w książce pt. Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, Wrocław 1992; 
wyd. 2 – Wrocław 1994; wyd. 3, rozszerzone – Wrocław 2007. W dalszej części rozdziału odno-
sić się będę do wydania trzeciego.

2 Por. B.  Płonka-Syroka, Wpływ zmian koncepcji podmiotowości człowieka na kształto-
wanie się relacji lekarz–pacjent, „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny” 2003, t. 66, z. 1, 
s. 1–18; B. Płonka-Syroka (red.), Relacje lekarz–pacjent w perspektywie historycznej, społecz-
nej i medycznej. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 10, Warszawa 2005.

3 Por. np.: P. Świtkowski, Cokolwiek o Panu Mesmer i jego magnetyzmie, „Pamiętnik Hi-
storyczno-Polityczny” 1784, nr 4, s. 1078–1102; J. P. F. Deleuze, O rozmaitości sił osób magne-
tyzowanych (wypis z dzieła Histoire critique du magnetisme animal), „Pamiętnik Magnetyczny 
Wileński”, t. 1, s. 18–24; Ch. W. Hufeland, Magnetyzm, „Pamiętnik Magnetyczny Wileński” 
1817, t. 2, s. 326–330; J. Frank, Historia katalepsji połączonej z somniacją i ekstazą, „Pamięt-
nik Magnetyczny Wileński” 1818, t.  3, nr  10, s.  2–32; idem, O  magnetyzmie zwierzęcym, 
Wilno 1822; A. Adamowicz, Uwagi nad magnetyzmem zwierzęcym, „Pamiętnik Towarzystwa 
Lekarskiego Warszawskiego” 1855, t. 9, nr 1, s. 100–106; A. Kozieradzki, Spostrzeżenia o ma-
gnetyzmie zwierzęcym, „Tygodnik Lekarski” 1858, nr 30, s. 233–234; A. Eborowicz, O hipno-
tyzmie czyli śnie nerwowym, „Tygodnik Lekarski” 1861, t. 15, nr 4, s. 34–35; N. Cybulski, 
Spirytyzm i  hipnotyzm, Kraków 1894; idem, Spirytyzm i  nauka, „Przegląd Lekarski” 1894, 
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dotąd trudny do jednoznacznego scharakteryzowania w kategoriach klinicznych. 
Opisy hipnozy oraz technik jej indukowania, zawarte w europejskich źródłach 
medycznych z XVIII–XX w. zawierają pewien wspólny zestaw faktów, uznawa-
nych pod względem empirycznym za niesporne przez przedstawicieli różnych 
kierunków naukowych europejskiej medycyny klinicznej, które podejmowały 
się przedstawienia interpretacji teoretycznej zjawiska hipnozy. Zawiera jednak 
i elementy z tego punktu widzenia niewspółmierne, to jest uznawane za faktycz-
ne wyłącznie w jednej szkole interpretacji hipnozy bądź też w jednym kierunku 
interpretacyjnym, w  którym na zbliżonej lub tożsamej podstawie teoretycznej 
przedstawiane były przez kolejnych interpretatorów doktryny, zbudowane na pod-
stawie zjawiska hipnozy. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie kilku 
perspektyw interpretacyjnych dotyczących tego zjawiska, w których strukturze 
występują elementy kulturowe, nadające kierunek opisywanym interpretacjom. 
To właśnie te elementy stanowią podstawową oś integrującą obserwacje, wpisując 
je w szerszy kontekst kulturowy, do którego nawiązują. Zamierzam opisać, w jaki 
sposób ów kontekst wpływał na jeden z aspektów teoretycznego ujęcia hipnozy, 
a mianowicie na formułowane przez badaczy interpretacje dotyczące relacji le-
karz–pacjent, określanej mianem raportu hipnotycznego. 

Wykorzystywanie hipnozy w  terapii chorób psychosomatycznych jest znane 
w  historii medycyny od czasów starożytnych. Za pomocą tej metody leczono 
m.in. takie schorzenia, jak zaburzenia nerwicowe i afektywne powstałe wskutek 
różnego rodzaju urazów psychicznych, zaburzenia odczuć zmysłowych i motoryki 
ciała, niepłodność i in. Osiągano na ogół pozytywne rezultaty terapeutyczne, mi-
mo iż przedstawiane interpretacje zachodzących zjawisk odbiegają od standardu 
interpretacyjnego współczesnych nauk medycznych. Samo pojęcie terapii hipno-
tycznej oraz nazwa hipnozy mają jednak dopiero dziewiętnastowieczny rodowód 
i zostały wprowadzone do piśmiennictwa specjalistycznego przez angielskiego le-
karza Jamesa Braida4.Wcześniej na określenie tego rodzaju leczenia posługiwano 
się mianem terapii magnetycznej. Pojęcie wywodzi się z XVII w., kiedy to jezuita 
Athanasius Kircher5 określił w ten sposób wzajemne oddziaływania między leka-

t. 33, nr 12, s. 143–144. Podane tu artykuły przedstawiały stanowisko głównego nurtu moder-
nizacyjnego europejskiej medycyny klinicznej (tj. nurtu somatycznego) w kwestii magnetyzmu, 
podzielane przez referujących je autorów polskich. Stanowisko to opierało się na uznaniu stanu 
hipnotycznego (określanego do poł. XIX w. mianem stanu magnetycznego) za fakt empirycz-
ny. Lekarze uważali jednak ów stan za niewskazany do stosowania w diagnostyce i terapii, ze 
względu na jego niemożliwy do sprecyzowania charakter, brak możliwości opisu zgodnego z me-
todologią badań klinicznych oraz możliwość wyrządzenia pacjentowi szkody przez zastosowanie 
niedostatecznie zbadanej terapii. Inaczej odnosili się do terapii hipnotycznej przedstawiciele  
XIX-wiecznej medycyny alternatywnej, którzy szeroko z niej korzystali. Spotykało się to ze sta-
łym krytycyzmem europejskiego środowiska lekarskiego (poza Niemcami, o czym piszę nieco 
szerzej w dalszej części tego rozdziału). 

4 J. Braid, Neurypnology or the rationale of nervous sleep, considered in relation with the 
animal magnetism, London 1843.

5 A. Kircher, De arte magnetica, b.m. 1646; idem, Oedipus Aegyptiacus, Romae 1653. Por. 
też: W. Kaiser, Athanasius Kircher (1602–1680) und die medizinisch-naturwissenschaftlichen 
Konzeptionen seiner Zeit, „Innere Medizin” 1981, t. 36, z. 14, s. 494–499.
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rzem a jego pacjentem, nawiązujące się podczas leczenia rozmaitych chorób za 
pomocą magnesu. Kuracje magnetyczne opisywane przez Kirchera odbywały się 
na rozmaite sposoby, na przykład przez przykładanie metalowych namagnetyzo-
wanych sztabek lub przez posypywanie namagnetyzowanym proszkiem. Zawsze 
jednak przeprowadzenie tego typu zabiegu wymagało osobistej obecności lekarza, 
który wykonywał procedury lecznicze w  stosunku do danego pacjenta. Kircher 
sądził, że w całym wszechświecie są obecne siły magnetyzmu, zarówno w ciałach 
ożywionych, jak i nieożywionych. Sformułował nawet koncepcję Magnetycznego 
Boga sterującego wszechświatem za pomocą sił magnetyzmu. Magnetyzm w or-
ganizmach żywych miał się przejawiać pod postacią tak zwanego magnetyzmu 
zwierzęcego, tj. siły o charakterze fizykalnym, dającej się stwierdzić doświadczal-
nie. Terapeuta był w rozumieniu Kirchera jedynie depozytariuszem boskiej siły, 
którą przekazywał chorym.

Innym siedemnastowiecznym uczonym, który zasłużył się jako prekursor 
terapii magnetycznej, był John Maxwell6. Sformułował teorię, według której or-
ganizmy żywe emitują promienie. Miały one pochodzić z uniwersalnej substan-
cji, łączącej ze sobą wszystkie ciała. Maxwell sądził, że wspomniane promienie 
są obdarzone energią i  mogą się rozchodzić w  przestrzeni w  sposób niczym 
nieograniczony. Terapeuta miał przekazywać pacjentowi energię promienistą, 
którą potrafił pobrać z natury. Interpretacje Kirchera i Maxwella były kontynu-
acją koncepcji o starożytnym rodowodzie, która dotarła do Europy Zachodniej 
za pośrednictwem arabskim. Stamtąd czerpano wiedzę na temat tzw. medycy-
ny hermetycznej, o staroegipskim rodowodzie, z której niektóre elementy zo-
stały przejęte w medycynie greckiej i rzymskiej. W koncepcji tej interpretacja 
uzdrowień dokonywanych przez lekarza za pomocą specjalnie ułożonych dłoni, 
którymi wodził wokół ciała chorego, a także za pośrednictwem sugestii, odwo-
ływała się do istnienia kosmicznego fluidu, który wprawny terapeuta był zdolny 
skoncentrować w swoim ciele. Przekazywał go następnie pacjentowi w postaci 
kropel. Interpretacja ta miała charakter naturalistyczny i fizykalny, wyjaśniała 
bowiem istotę relacji terapeutycznej w  kategoriach fizycznych, ogólnie zgod-
nych z koncepcją patologii humoralnej i  jej definicją choroby jako naruszenia 
równowagi płynów ustrojowych. Stosujący terapię magnetyczną lekarz miał 
w  tym ujęciu przelewać krople magnetycznego płynu do ciała osoby chorej, 
powodując wyrównanie równowagi humorów (krew, żółć, śluz, czarna żółć) i/
lub uzupełniając niedobór fluidu w organizmie chorego, powodujący (zgodnie 
z  tą interpretacją) ogólne osłabienie witalności pacjenta. Interpretacja rapor-
tu hipnotycznego nie wprowadzała żadnych elementów psychologicznych, była 
oparta na systemie wyjaśnień, w którym odwoływano się do oddziaływań mate-
rialnych. Powyższe ujęcie zapoczątkowało jeden z nurtów interpretacji hipnozy 
w europejskiej medycynie klinicznej – nurt fluidustyczny, w którym kontynu-
owano jego podstawowe założenia. 

6 Maxwell sformułował swoją koncepcję w 1665 r. O innych poprzednikach Mesmera, z któ-
rych dorobku korzystał, a także o szczegółach jego biografii, które miały znaczenie dla rozwoju 
jego doktryny por. B. Płonka-Syroka, Inspiracje, [w:] eadem, Mesmeryzm… (wyd. 3), s. 9–48.
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Najważniejszy wpływ na sformułowanie podstaw doktryny Mesmera, będącej 
rozwinięciem tego właśnie nurtu, miały jednak odkrycia Izaaka Newtona7 i ich 
konceptualizacja w postaci systemu nowej fizyki. Mesmer, jak wielu współcze-
snych mu lekarzy8, pragnął oprzeć swoją doktrynę medyczną na najnowszych 
zdobyczach fizyki i dostosować do niej przedstawiane przez siebie interpretacje 
obserwacji. Zarówno w  trakcie nauki w  kolegium jezuickim w  Dilingen, jak 
i w trakcie studiów medycznych na Uniwersytecie Wiedeńskim, które odbywał 
m.in. pod kierunkiem fizyka jezuity prof. Hella, miał okazję zapoznać się z kon-
cepcjami dotyczącymi fizycznej natury świata, uwzględniającymi koncepcje 
Newtona oraz Kirchera, które później spróbował połączyć. W 1766 r. Mesmer 
obronił na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Wiedeńskiego doktorat pt. Dis-
sertatio physico-medica de influxu planetarum in corpus humanum, w którym 
przedstawił interpretację zjawisk hipnotycznych wpisującą się w standard star-
szej szkoły wiedeńskiej9. Był to standard empiryczny i obserwacyjny, czyniący 
podstawą medycyny nauki o przyrodzie i uwalniający interpretacje zjawisk fi-
zjologicznych i  patologicznych od elementów metafizycznych. Koryfeusze tej 
szkoły, Gerhard van Swieten10 i Antoni de Haen11, uznali twierdzenia zawarte 
w rozprawie Mesmera za zgodne ze standardem naukowym tej szkoły, z którą 
badacz ten współpracował także kilka lat po uzyskaniu dyplomu, prowadząc 
eksperymenty wspólnie z prof. Hellem i ciesząc się aprobatą także na dworze ce-
sarzowej Marii Teresy. Istotą koncepcji Mesmera było nadanie zjawisku hipno-
zy interpretacji fizykalnej, z której wyeliminował występujące w niej wcześniej 
wątki supranaturalistyczne12 . 

 7 Por. I. Newton, Philosophiae naturalis principia mathematica, London 1685. Por. też:  
Ch. Webster, Od Paracelsusa do Newtona . Magia i  powstanie nowożytnej nauki, Warszawa 
1992; A.  Croce Birch, The Problem of Method in Newton’s Natural Philosophy,  [w:] D. D. 
Dahlstrom (red.), Nature and Scientific Method. Studies in Philosophy and the History of Phi-
losophy, Washington 1991, t. 22, s. 253–270; R. E. Butts, J. Davis (red.), The Methodological 
Heritage of Newton, Oxford 1970. 

 8 Por. B. Płonka-Syroka, Historyczna świadomość lekarzy wobec odkryć naukowych nowej 
fizyki w końcu XVIII i pierwszej połowie XIX wieku, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą 
Medyczną” 2000, t. 7, z. l, s. 5–24.

 9 Por. E. Lesky, Österreichisches Gesundheitswesen im Zeitalter des aufgeklärten Absoluti-
smus, Wien 1959; eadem, Wien und die Weltmedizin, Wien – Köln 1974.

10 Por. F. T. Brechka, Gerhard van Swieten and his World 1700–1772, Haque 1970; E. Lesky, 
A. Wandruszka, Gerhard van Swieten und seine Zeit, Wien 1973; K.H. Spitzy, I. Lau, Van Swie-
tens Erbe. Die Wiener Medizinische Schule heute in Selbstdarstellung, Wien 1982.

11 Por. A. de Haen, De Miraculis liber, Francoforti et Lipsiae 1776; idem, De magia liber, 
Lipsiae 1777; idem, Difficultates circa modernorum systema, de sensibilitate et irritabilitate 
humani corporis, Viennae 1761, idem, Praelectiones in Hermanni Boerhaave institutiones 
pathologicas, Viennae 1780. W powyższych pracach de Haen przedstawił podstawy natura-
listycznego systemu medycyny somatycznej. Poglądy de Haena dotyczące magii, krytyczne 
wobec interpretacji supranaturalistycznych w  medycynie, utorowały drogę Mesmerowi do 
przedstawienia w pracy doktorskiej fizykalnej interpretacji hipnozy, w której odwoływał się 
do fizyki Newtona .

12 Szerzej na temat tych wątków por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm (wyd. 3), s. 19–24.
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Jak wyglądały w doktrynie Mesmera13 relacje między lekarzem i pacjentem14? 
Ich nawiązanie wymagało przede wszystkim tego, aby lekarz był stroną fizycznie 
i psychicznie silniejszą od pacjenta, zdolną do wykonania w jego stronę szeregu 
oddziaływań. Różnica sił między lekarzem a pacjentem nie wymagała, zdaniem 
Mesmera, przewagi wzrostu ani wagi lekarza nad osobą przezeń leczoną, ale 
ogólnej spójności osobowości terapeuty i pełnego panowania przezeń nad swym 
ciałem. Lekarz przystępujący do terapii magnetycznej, za pomocą dotyku dło-
ni lub za pomocą przykładania metalowych sztabek uważanych za przekaźniki 
magnetycznej siły, powinien był naprzód dokonać koncentracji magnetycznego 
fluidu w swoim ciele. Koncentracja ta miała polegać, zdaniem twórcy doktryny, 
na intensywnym skupianiu uwagi oraz na pobieraniu przez lekarza w specjalnym 
stanie świadomości, w który winien był się uprzednio wprowadzić, kosmicznej 
energii krążącej we wszechświecie w postaci fluidu. Lekarz, zdaniem Mesmera, 
skupiał w  swoim ciele jak w kondensatorze znacznie większą ilość energii niż 
jej potrzebował do prawidłowego funkcjonowania własnego organizmu. Mógł się 
więc nią podzielić z pacjentem, z którym miał nawiązać relację terapeutyczną.

Zdaniem Mesmera, do koncentracji kosmicznego fluidu w organizmie zdolny 
jest każdy człowiek. Jest to bowiem właściwa wszystkim organizmom naturalna 
własność, nadająca im zdolność utrzymywania się przy życiu. Fluid kosmiczny 
krąży, według Mesmera, w układzie nerwowym i ożywiając jego działanie stymu-
luje pracę wszystkich innych układów organizmu. Nie każdy jednak, zdaniem 
Mesmera, może zostać terapeutą. Wymaga to bowiem większych umiejętności 
aniżeli te, z którymi dany człowiek się rodzi. Według Mesmera wśród ludzi w da-
nej populacji znajduje się grupa osób obdarzonych szczególnymi zdolnościami 
do uzyskiwania przewagi nad innymi za pomocą naturalnych zdolności, jakimi 
zostali obdarzeni. Osoby tego typu zdolne są czerpać kosmiczny fluid w większej 
ilości, aniżeli pozostali członkowie społeczeństwa, co sprawia, że są obdarzone 
większą życiową energią.

13 F. A. Mesmer, Memoire sur la decouverte du magnetisme animal, Paris 1779; idem, 
Precis historique des faits relatifs au magnetisme animal, Londres 1781. Wydanie krytyczne 
dzieł Mesmera: Le magnetisme animal, R. Amadou (red.), komentarz i przypisy F. A. Pattie 
i J. Vinchon, Paris 1971. 

14 Poglądy Mesmera przedstawiam na podstawie przekładów polskich jego prac dokona-
nych przez J. Baudoina de Courtenay (por.: Rzut oka na mesmeryzm… Warszawa 1820; idem, 
Dokończenie mesmeryzmu, czyli cała tajemnica magnetyzmu zwierzącego, odbyta w katechi-
zmie wystawującym dokładnie działanie magnetyzmu i w innych ważnych spostrzeżeniach, 
wyciągniętych z akt magnetyzmu…, Warszawa 1821; idem, Głębsze uważanie mesmeryzmu, 
czyli część teorii praktycznej magnetyzmu zwierzęcego, opartej na fizyce mesmerowskiej, czyli 
systemacie wzajemnych wpływów ciał świat składających, z krótkim rysem sztuki lekarskiej 
i  jej zawodności oraz z odpowiedzią na zarzuty przeciwko magnetyzmowi, Warszawa 1821), 
przytoczonych w przypisie 3 artykułów oraz publikacji autorów zagranicznych. Por.: E. Benz, 
F. A. Mesmer und die philosophischen Grundlagen des „animalischen Magnetismus”, Wies-
baden 1977; P. Hoff, Der Einflnss des Mesmerismus auf die Entwicklung der Suggestionstheo-
rie in Deutschland, Mainz 1980. H. Schott (red.). Franz Anton Mesmer und die Geschichte 
des Mesmerismus, Wiesbaden-Stuttgart 1985; E. Florey, Ars magnetica: Franz Anton Mesmer 
1734–1815 . Magier vom Bodensee, Konstanz 1995.
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By zostać terapeutą, należy napierw poddać się specjalnym ćwiczeniom, umoż-
liwiającym osiągnięcie pełnej kontroli nad swoim ciałem i jego reakcjami. Czło-
wiek skupiający w sobie większą niż normalnie porcję kosmicznego fluidu musi 
bowiem potrafić nad nią skutecznie zapanować. Szkolenie terapeutów miało cha-
rakter utajniony, bowiem, zdaniem Mesmera, otrzymywali oni po zapoznaniu 
się z odpowiednimi procedurami umożliwiającymi koncentrację fluidu ogromną 
siłę, umożliwiającą nie tylko oddziaływanie na innych ludzi o charakterze leczni-
czym, lecz także sprawowanie kontroli nad ich emocjami, a nawet zachowaniem. 
Kontrolę tę sprawować miano, w interpretacji Mesmera, za pomocą zapanowania 
przez terapeutę nad magnetycznym fluidem przepływającym przez układ nerwo-
wy pacjenta.

Ponieważ w XVIII w. zdawano już sobie sprawę, że działanie układu nerwo-
wego jest jedną z podstawowych funkcji organizmu, umożliwiającą mu nie tylko 
przeżycie pod względem fizycznym, lecz także warunkującą reakcje psychiki15, 
Mesmer sądził, że kosmiczny fluid sterowany przez terapeutę i  poddany jego 
władzy, przepływając przez mózg pacjenta, wywołuje w nim pożądane przez ma-
gnetyzera emocje i wyobrażenia. Z uwagi na to, że emocje występujące podczas 
terapii magnetycznej miały dla pacjenta ozdrowieńczy charakter, uzależniał się 
więc od lekarza, pragnąc je powtarzać.

Jak Mesmer, a  za nim jego zwolennicy, wyobrażali sobie istotę przeżyć pa-
cjenta podczas terapii magnetycznej? Sądzili oni, że aby poddać się magnetycznej 
kuracji w sposób skuteczny, pacjent musi być w pełni przekonany co do istnienia 
magnetycznego fluidu, który krąży zarówno w kosmosie, jak i w ludzkim ciele. 
Pacjent ten musi znać i akceptować pogląd, że fluid ten przepływa w jego układzie 
nerwowym, a  co za tym idzie wpływa na całe funkcjonowanie organizmu pod 
względem fizycznym i psychicznym. Musi być również przekonany, że magnety-
zer prowadzący jego kurację jest zdolny do koncentracji fluidu i przekazania go na 
odległość do organizmu pacjenta (actio in distans). Musi godzić się z wytwarza-
jącym się podczas kuracji zjawiskiem uzależnienia od terapeuty, chęcią wykony-
wania jego poleceń, poczuciem ciepła i spokoju, odczuwanym w jego obecności, 
nasilającym się czasami aż do odczuć o charakterze seksualnym (szczególnie gdy 
lekarz i pacjent bywają różnej płci). Pacjent musi też wiedzieć, że magnetyzer jest 
zdolny koncentrować energię kosmicznego fluidu nie tylko w swoim ciele, lecz 
także w specjalnie skonstruowanych bateriach, z których za pomocą metalowych 
prętów można było czerpać zgromadzoną tam wcześniej przez magnetyzera ener-
gię. Energia ta mogła być także (w przekonaniu Mesmera i jego pacjentów) skon-
centrowana w wodzie zawartej w zwyczajnych butelkach, w kawałkach drewna, 

15 Por. Ch. Probst, Der Weg des ärztlichen Erkennens am Krankenbett. Hermann Boerhaave 
und die Alte Wiener Medizinische Schule (1771–1787), Wiesbaden 1973; A. Cuningham, Medi-
cine to Calm the Mind: Boerhaave’s Medical System, and why it was adopted in Edinburgh, [w:] 
A. Cuningham, R. French (red.), The Medical Enlightenment of the Eighteenth Century, Cam-
bridge 1990, s. 40–65; A. Doig, William Cullen and the Eighteenth Century Medical World, 
Edinburg 1983; A. de Haen, Praelectiones Antonii de Haen Hermanni Boerhaavi Institutiones 
Pathologicas, t. 1–5, Viennae 1780–1782. 
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w całych drzewach i w zasadzie we wszystkim, co nas otacza16. Warunkiem powo-
dzenia terapii, to jest wystąpienia reakcji na działania magnetyzera, było przeko-
nanie pacjenta, że terapeuta jest zdolny do takich działań, a także uznanie owych 
działań za możliwe. Mesmer zauważył bowiem, że kiedy pacjent nie wiedział, że 
jest magnetyzowany lub też nie wierzył, że magnetyzer jest zdolny na niego od-
działywać, nie występowały u niego żadnego rodzaju reakcje.

Jak wyglądała stereotypowa procedura kuracji magnetycznej w ujęciu kano-
nicznej postaci doktryny Mesmera? Rozpoczynało ją nawiązanie tak zwanego sto-
sunku magnetycznego, zwanego też raportem, jest to specjalna procedura, pod-
czas której pacjent miał sobie uświadomić oraz poczuć, że magnetyzer posiada 
nad nim przewagę pod względem fizycznym i psychicznym. Uświadomienie sobie 
tego rodzaju przewagi przez pacjenta wytwarzało w nim poczucie gotowości do 
poddania się nakazom terapeuty oraz dążenie do kontynuowania terapii. Uzyska-
niu tego stanu świadomości przez pacjenta miało służyć stworzenie przez lekarza 
specjalnej atmosfery, w której były prowadzone terapie magnetyczne. Odbywały 
się one w miejscach różniących się wyglądem i nastrojem od zwykłego otoczenia 
pacjenta. Wystrój wnętrza i rozmowy z innymi pacjentami miały wytworzyć na-
strój oczekiwania, wzniosłości, kontaktu z  tajemnicą. Magnetyzer oddziaływał 
na wszystkie zmysły pacjenta: terapiom za pomocą dotyku towarzyszyła bowiem 
często delikatna muzyka, zapach kadzideł, specjalne oświetlenie, wystrój wnętrz 
oraz strój samego uzdrowiciela. Chorych skłaniano także, by obserwowali zacho-
wanie innych pacjentów, u których już wystąpiły reakcje na oddziaływania ma-
gnetyzera. Miało to wzmacniać wiarę pacjenta w zdolności lecznicze terapeuty. 

Wszystkie opisane powyżej elementy terapii magnetycznej interpretowano 
w doktrynie Mesmera odwołując się do pojęć fizycznych, posługując się pojęciem 
dwóch obiektów – organizmów, pomiędzy którymi zostaje wytworzona specjalne-
go rodzaju relacja. Organizm lekarza jest fizycznie silniejszy od organizmu pacjen-
ta. Lekarz także posiada w swoim ciele większą ilość kosmicznego fluidu aniżeli 
pacjent. Jest on do tego zdolny zarówno ze względu na naturalne zdolności, jakie 
w tym kierunku wykazuje, jak i ze względu na znajomość procedur umożliwiają-
cych czerpanie i koncentrację kosmicznego fluidu. Fluid ten w postaci kropel jest 
przekazywany do organizmu pacjenta, który poddaje się w sposób świadomy tej 
procedurze. Umożliwia to oddziaływanie na układ nerwowy pacjenta (postrze-
gany ówcześnie jako system rurek), w którym fluid się przemieszcza. Przepływ 
fluidu z organizmu lekarza do organizmu pacjenta nie osłabia, zdaniem Mesme-
ra, zdolności magnetyzera do właściwego funkcjonowania jego ciała. Terapeuta 
przekazuje bowiem choremu jedynie skoncentrowany wcześniej w swoim orga-
nizmie nadmiar fluidu. Dostarcza wykazującemu niedostateczny poziom energii 
witalnej pacjentowi odpowiednią jego dawkę, ożywiającą tempo przepływu fluidu 
lub zwiększającą jego ilość w rurkach systemu nerwowego. W interpretacji Me-

16 Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu hermetycznego – struktura, geneza, 
uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej . „Medycyna Nowożytna. Prace historyczno- 
-medyczne” (zeszyt wstępny), Warszawa 1992, s. 7–38. Przekonanie o ożywiającej świat energii 
podzielali twórcy wszystkich doktryn nurtu hermetycznego.
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smera raport był zjawiskiem o charakterze niemal mechanicznym, był rodzajem 
fizycznego owładnięcia osoby pacjenta przez silniejszego odeń terapeutę. Mesmer 
nie był zainteresowany nawiązywaniem z pacjentami głębszych relacji emocjo-
nalnych i psychicznych, ponieważ zauważył, że podczas magnetycznych terapii 
może dochodzić do nawiązania się bliskości o charakterze erotycznym. Jedna z te-
go rodzaju relacji okazała się dla niego na tyle traumatyczna17, że przeniósłszy się 
z Wiednia do Paryża (1778), prowadził już przeważnie terapie zbiorowe.

Interpretacja przebiegu terapii magnetycznej dokonana przez Mesmera znaj-
dowała, jego zdaniem, oparcie w  faktach. W  wyniku „przekazania magnetycz-
nego fluidu” miało według niej nastąpić zwiększenie szybkości jego przepływu, 
a  także zwiększenie ogólnej ilości fluidu w  organizmie pacjenta. Skutkiem te-
go było pojawienie się u pacjentów gwałtownych reakcji (wydawanie okrzyków, 
drgawki, wykrzywienia i wygięcia ciała). Chorzy tracili także normalne poczucie 
rzeczywistości. Mesmer opisał te objawy jako tzw. „magnetyczny kryzys”, który 
mijał po ustabilizowaniu się przepływu fluidu w ciele chorego. Mesmer zabra-
niał pacjentom znajdującym się we wspomnianym stanie prowadzenia ze sobą 
rozmów. Prowokował natomiast tak zwany „dialog somatyczny”, to jest wzbu-
dzanie u pacjentów odczuć empatycznych o głębokim wyrazie emocjonalnym. Po 
nawiązaniu stosunku podległości (raportu) Mesmer zmierzał do wywołania u pa-
cjentów objawów kryzysu, którego przebieg przez cały czas kontrolował. Po ustą-
pieniu gwałtownych reakcji wielu pacjentów Mesmera zapadało w trwający kilka 
godzin głęboki sen. Dopiero po przebudzeniu i powrocie do normalnego stanu 
świadomości opuszczali gabinet. Nadzorując przebieg terapii, Mesmer zmierzał 
do jej odpersonalizowania, zachowując dystans do poszczególnych pacjentów. Nie 
chciał już bowiem powtórzyć doświadczeń z Wiednia, które zakończyły jego le-
karską karierę w Austrii. Nie udało mu się jednak wytworzyć procedur terapeu-
tycznych o neutralnym pod względem emocjonalnym charakterze. Jego metody 
leczenia wywoływały bowiem pobudzenie erotyczne pacjentów, mimo że pragnął 
tego uniknąć. Uznał je więc za trwały element terapii związanej z przepływem 
magnetycznego fluidu między dwoma organizmami. Zjawisko to stało się przy-
czyną potępienia w 1784 r. mesmeryzmu jako metody terapeutycznej przez trzy 
komisje, które zajmowały się analizą jego wartości naukowej. Doktryna Mesmera 
została przez nie oceniona jako niebezpieczna dla moralności publicznej18. Ko-
misje nie zanegowały faktycznego charakteru zjawisk, które stały się podstawą 
doktryny Mesmera. Odrzuciły jednak przedstawioną przez wiedeńskiego lekarza 
interpretację. Potwierdziły występowanie u pacjentów specjalnego stanu świado-
mości, wytworzonego przez terapeutę w wyniku stosowanych przez niego praktyk 

17 Nawiązał ze swoją pacjentką romans, co podkopało jego pozycję naukową i towarzyską  
w Wiedniu, a  także zachwiało stabilnością jego małżeństwa. Został oskarżony o naruszenie 
etyki lekarskiej, a  praktykowanie jego metody zostało zakazane na terenie monarchii habs-
burskiej przez Kolegium Lekarskie w Wiedniu. Szerzej na ten temat: por. B. Płonka-Syroka, 
Mesmeryzm…, t. 3, s. 44–48.

18 Rapport des comimissaires de la Société Royale de Medecine nommés par le Roi pour 
faire lexamen du magnetisme animal, Paris 1784.



Rozdział 2. Interpretacje zjawiska raportu hipnotycznego w medycynie XVIII–XX w. 469

(stan hipnotyczny był następstwem wytworzenia się między lekarzem a pacjen-
tem jakiegoś rodzaju zależności). Komisje interpretowały ów stan jako efekt roz-
budzonej wyobraźni pacjentów i  ich oczekiwań, rodzących się w niecodziennej 
dla nich sytuacji bliskiego kontaktu między obcymi ludźmi odmiennej płci. 

Zjawiska opisywane przez doktrynę Mesmera stały się wkrótce przedmiotem 
dalszych dyskusji toczonych w nauce francuskiej. Toczyły się one jednak aż do 
2. poł. XIX w. poza tutejszym środowiskiem akademickim, które uznało werdykt 
komisji Francuskiej Akademii Nauk w sprawie mesmeryzmu za wiążący, do czasu 
przedstawienia nowych naukowych dowodów. Jednym z interpretatorów zjawisk 
hipnotycznych, którzy prowadzili w tym zakresie własne badania, jak i zdobyli 
się na ich oryginalną interpretację, był markiz Armand Chastanet de Puysegur19 . 
Interpretacja ta znacznie różniła się od mesmerowskiej, stworzonej według kano-
nów Oświecenia, ze względu na widoczne zapożyczenia intelektualne ze współ-
czesnej autorowi kultury epoki romantycznej. Zanim Puysegur sformułował swo-
ją interpretację raportu i w ogóle istoty zjawisk magnetycznych, sam poddał się 
procesowi magnetyzowania i wyraźnie odczuł siłę doznawanych wówczas emocji, 
nad którymi nie potrafił sprawować kontroli. W wyniku analizy introspekcyjnej 
swoich własnych przeżyć oraz licznych doświadczeń, które przeprowadzał z dala 
od Paryża i których obiektem uczynił niepiśmiennych wieśniaków (co miało słu-
żyć uzyskaniu lepszego potwierdzenia empirycznego realnego istnienia oddziały-
wań magnetycznych – wieśniacy ci bowiem, osoby nieuczestniczące w paryskiej 
salonowej kulturze, nie mogli się wcześniej o nich dowiedzieć ani tym bardziej 
przeczytać; nie mieli w związku z tym uprzednich wyobrażeń i oczekiwań wobec 
eksperymentu i  eksperymentatora) Puysegur sformułował następujące wnioski 
dotyczące relacji między magnetyzowanym a magnetyzerem, w tym stanu tzw. 
raportu hipnotycznego:
1) Pierwszym etapem tej relacji jest, według Puysegura, uznanie dominacji osoby 

magnetyzującej nad magnetyzowaną. Pacjent zostaje wprowadzony przez te-
rapeutę w specjalny stan świadomości, którego cechą staje się ukierunkowane 
postrzeganie świata za pomocą struktur pojęciowych i emocjonalnych narzu-
canych przez magnetyzera. Osoba magnetyzowana niejako „nawraca się” na 
poglądy i odczucia magnetyzera i w pełni akceptuje jego wizję rzeczywistości, 
także pod względem emocjonalnym.

2)  Następnym etapem jest skierowanie wszystkich uczuć pacjenta na terapeutę, 

19 A.-M. J. de Puysegur, Memoires pour servir à l’histoire et à l‘etablissement du magne-
tisme animal, Londres 1785; idem, Du magnetisme animal, considere dans ses rapports avec 
diverses de la physiąue generale, Paris 1807; idem, Recherches, experiences et observations 
physiologiąues sur l’homme dans l’etat du somnambulisme naturel, et dans le somnambulisme 
provoque par l’acte magnetiąue, Paris 1811; idem, Appel aux savants observateurs du dixneu-
vieme siecle, de la decision portée par leurs predecesseurs contre le magnetisme animal, et fin 
du traitement du jeune Hebert, Paris 1813. Interpretację Puysegura przedstawiam na podstawie 
następujących prac: Por. też: W. F. Szokalski, Fantazyjne objawy zmysłowe, t. 2, Kraków 1863, 
s. 20–21; V. A. Gheorghiu, Hipnoza, Warszawa 1985, s. 20–21; L. Wolberg, Hipnoza, Warszawa 
1975, s. 54–55; L. Chertok, R. De Saussure, Rewolucja psychoterapeutyczna. Od Mesmera do 
Freuda, Warszawa 1988. s. 32–371 in.
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który wchodzi w rolę ukochanej osoby, której obecność zapewnia pacjentowi 
bezpieczeństwo i pozytywne odczucia emocjonalne, zaś której brak wywołuje 
lęk i zaburzenia zachowania. Pacjent po nawiązaniu raportu i znajdujący się 
w stanie magnetycznym powinien reagować wyłącznie na osobę terapeuty, nie 
tolerować dotyku ani bliskości innej osoby, powinien bez sprzeciwu wykony-
wać wszelkie polecenia magnetyzera, reagując po ich wykonaniu intensyw-
nym uczuciem przyjemności.

3) Z kolei następuje pobudzenie życia wewnętrznego pacjenta i rozbudzenie jego 
wyobraźni oraz odczuć zmysłowych. Pojawiają się odczucia o charakterze ero-
tycznym skierowane na magnetyzera. Uczucia te przypominają miłość, jed-
nakże nie mogą być identyfikowane z miłością, bowiem są odczuwane przez 
magnetyzowanych inaczej niż miłość czysto zmysłowa. Według świadectwa 
osób magnetyzowanych istotną cechą tych odczuć jest jednoczesne przebudze-
nie odczuć mistycznych i metafizycznych. Magnetyzowany obdarzając uczu-
ciem terapeutę, kocha zarazem cały wszechświat, czując się elementem ogól-
nego strumienia miłości płynącego przez naturę. Odczuwa również niezwykle 
silną potrzebę bycia kochanym. Nadaje to jego uczuciom znaczną siłę, a emo-
cjom wszechogarniający charakter. W opisywanym stanie chory nie odczuwa 
bólu, nie cierpi, zapomina o przykrych przeżyciach, doznaje zarazem odczuć 
określanych w późniejszej literaturze medycznej jako „odczucia oceaniczne”, 
których cechą jest wrażenie stapiania się z otaczającym żywym światem.

4)  Kolejnym etapem terapii opartej na raporcie jest w ujęciu Puysegura nawią-
zanie przez lekarza i  pacjenta głębokiego psychologicznego dialogu, prowa-
dzącego do pobudzenia w pamięci i  świadomości chorego niewystępujących 
w zwykłym stanie umysłu wrażeń. Dialog ten prowadzi i  lekarza, i  jego pa-
cjenta do mistycznych uniesień, pobudza pacjenta do twórczości, otwarcia się 
na wszechświat, piękno natury i innych ludzi.

5)  Następnym etapem terapii opartej na raporcie w ujęciu Puysegura jest jej stop-
niowe odpersonalizowanie. Terapeuta wybiera w obecności pacjenta obiekt, na 
który może przekazać raport. W obecności tego obiektu u pacjenta pojawiać 
się będą objawy i odczucia charakterystyczne dla wcześniejszych osobistych 
spotkań z  magnetyzerem. Puysegur wybrał jako obiekt, na który przekazał 
raport drzewo rosnące w jego posiadłości w Buzancy. Drzewo to „namagnety-
zował”, co w jego interpretacji nadało mu niezwykłą moc wobec zbliżających 
się do niego ludzi.
Przedstawiona powyżej interpretacja relacji opartej na raporcie różni się od 

oryginalnej wersji mesmeryzmu. O  ile interpretacja mesmerowska wpisuje się 
w nurt materializującej i mechanistycznej medycyny Oświecenia, o tyle poglądy 
Puysegura mają charakter idealistyczny a  zarazem romantyczny. Jego zdaniem 
to nie fluid kosmiczny, ale psychika terapeuty i jego pacjenta stapiają się na pe-
wien czas w jedną całość, co daje obu stronom wrażenie intensywnego szczęścia, 
które dla pacjenta ma charakter uzdrawiający. Dla lekarza natomiast istotna jest 
satysfakcja wynikająca z poczucia terapeutycznej mocy, z dzielenia się siłą, którą 
terapeuta dysponuje. Według Puysegura obie strony relacji terapeutycznej, dzięki 
wzmożeniu występujących między nimi uczuć, czerpią wymierne korzyści emo-
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cjonalne i poznawcze. Lekarz utwierdza się w swojej roli i poczuciu kompetencji, 
dowiaduje się wiele nowego o tajemnicach natury, zaspokaja swoje ambicje po-
znawcze, natomiast pacjent czuje się szczęśliwy i bezpieczny, a ostatecznie stan 
jego zdrowia się poprawia.

W interpretacji Puysegura możemy dostrzec elementy idealizacji miłości ro-
mantycznej, charakterystyczne dla epoki, w której koncepcja ta została sformu-
łowana20. Przekonania markiza dotyczące miłości były podzielane przez wielu 
przedstawicieli ówczesnej europejskiej elity kulturalnej i znajdowały odbicie w li-
teraturze pięknej. Możemy tu wyróżnić takie cechy, jak: wszechogarniający cha-
rakter odczuć, poczucie intensywnego szczęścia doznawanego przez obie strony 
relacji terapeutycznej, wpisanie odczuć osobowych w szerszy kontekst przyrody, 
na której obiekt jest przenoszony raport związany z osobą znaczącą (ukochanym 
albo terapeutą), odczucia mistyczne, poczucie zatarcia indywidualnych granic 
osobowości a zarazem świadomość nietrwałości zaistniałego stanu, jego eksklu-
zywnego i niezwykłego charakteru, a co za tym idzie przekonanie o konieczności 
ustania nawiązanej relacji po osiągnięciu zamierzonego celu, to jest oswobodze-
nia osoby chorej z dręczącej ją przypadłości. W interpretacji Puysegura, jak wcze-
śniej u Mesmera, także spotykamy pojęcie przenikającej wszechświat energii. Nie 
jest ona jednakże interpretowana w kategoriach mechanistycznych, lecz jako siła 
psychiczna, której oddziaływanie jest jednak równie realne. 

Podobnie jak w  interpretacji Mesmera, także u Puysegura spotykamy dąże-
nie do stopniowej depersonalizacji relacji terapeutycznej. Jest to przez markiza 
uzasadniane naturalnym przebiegiem terapii, porównywanym przez autora do 
romantycznego związku uczuciowego, w  którym po przeminięciu burzliwych 
uniesień napięcie między stronami stopniowo wygasa, pozostawiając głębokie 
i pozytywnie wartościowane wspomnienia. Wygasanie intensywności tego typu 
relacji ma zdaniem Puysegura charakter nieuchronny i końcowym etapem terapii 
powinno być osiągnięcie u pacjenta stanu otwarcia się na wszechświat. Zakończe-
nie relacji terapeutycznej Puysegur postrzega jako konieczne dla dobra pacjenta, 
który powinien w wyniku przeprowadzonej terapii nie tylko odzyskać zdrowie, 
ale także zdolność do samodzielnego radzenia sobie z problemami. Uwolniony od 
silnie nacechowanej emocjonalnie i bliskiej relacji osobowej z pacjentem terapeu-

20 Por. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Miłość romantyczna jako figura wyobraźni. An-
tropologia miłości, t. 3, Wrocław 2009. Tu szczególnie: L. Miodoński, Miłość w świecie salonów 
(ibidem, s. 97–107); A. Maciocha, Romantyczna miłość do natury. Rozważania na podstawie 
polskich dzienników podróży z przełomu XVIII i XIX w. (ibidem, s. 109–123); M. Bąk, Nieobec-
ność warunkiem romantycznej miłości. Ewolucja koncepcji na przykładzie twórczości Adama 
Mickiewicza (ibidem, s. 125–134); M. Lubański, Pomiędzy czułością a zmysłowością. O sek-
sualności mężczyzny w ujęciu freudowskim (Na przykładzie poematu „W Szwajcarii” Juliusza 
Słowackiego) (ibidem, s. 135–153); M. Chołody, Jak (się) kochali romantycy? Wybrane przejawy 
ciała w miłości romantycznej (ibidem, s. 155–172). Analiza sposobu pojmowania i przeżywania 
miłości oraz zmysłowości w europejskiej kulturze romantycznej, w zestawieniu ze strukturą 
interpretacyjną rozwiniętą przez Puysegura, przedstawia zasadniczą zgodność. Zarówno inter-
pretacje Puysegura, jak i  romantycznych artystów i kochanków odnoszą się bowiem do tego 
samego universum, które jest przez nich postrzegane i doświadczane jako realne.
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ta może poświęcić się leczeniu następnych chorych, z którymi będzie stopniowo 
wchodził w podobne relacje, kierując w ich stronę równie głębokie i altruistyczne 
uczucia, terapeucie nie wolno zatrzymywać pacjenta przy sobie, terapia magne-
tyczna jest bowiem skierowana ku życiu i wolności pacjenta.

Puysegur oparł swoją interpretację na wielu obserwacjach, które spisał. Wy-
kazał w swych relacjach, iż poddani wcześniej przez niego opartym na raporcie 
kuracjom ludzie również w obecności magetycznego drzewa wskazywali w spo-
sób istotny zmienione właściwości psychiczne, a nawet wpadali w stan ekstazy. 
Niektórzy pogrążali się w głębokim śnie. Zdarzały się jednak także, niestety, dość 
często występujące przypadki, iż pacjenci Puysegura popadali w obłęd, co przy-
czyniło się do krytyki jego doktryny ze strony środowisk naukowych. Mimo iż ze-
brana przez markiza kazuistyka, dotycząca m.in. zjawiska niepamięci wstecznej 
i szeregu objawów psychicznych manifestujących się w stanie głębokiej hipnozy, 
miała znaczenie kliniczne dla późniejszych badań nad procesami psychicznymi, 
przedstawiane przez niego interpretacje nie zyskały w swoim czasie uznania we 
francuskim środowisku naukowym. Uważano je bowiem za nieprofesjonalne i li-
terackie. 

W końcu XVIII i 1. poł. XIX w. doktryna F. A. Mesmera stała się jednak przed-
miotem uważnych analiz w  medycynie niemieckiej, głównie w  krajach prote-
stanckich. Była w nich bowiem w latach 1797–1848 rozwijana tzw. niemiecka 
medycyna romantyczna oparta na idealistycznych podstawach21, z którą twier-
dzenia Mesmera nie były sprzeczne i  dawały się rozpatrywać jako naukowe. 
W niemieckiej medycynie romantycznej rozwinęła się w związku z  tym szero-
ka recepcja doktryny Mesmera w  jej oryginalnej postaci22, jak również w wie-
lu przetworzeniach, w których bywała łączona z  elementami rodzimej tradycji 
medycznej (jak np. w doktrynie Dietricha Georga Kiesera23, Josepha Ennemo-
sera24 i in.). W mnogości tworzonych ówcześnie na niemieckich uniwersytetach 
doktryn medycznych występowały nawiązania zarówno do interpretacji fluidy-
stycznej, charakterystycznej dla Mesmera, jak i  antyfluidystycznej, spotykanej 
u Puysegura. Rozwinął się także spirytystyczny nurt interpretacji mesmeryzmu, 
który był przyjmowany krytycznie przez niemieckich lekarzy klinicznych. Mimo  

21 Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007.
22 Elementy inspiracji mesmeryzmem można znaleźć w wielu doktrynach niemieckiej me-

dycyny romantycznej, ponieważ przez ich autorów był on traktowany jako koncepcja dostarcza-
jąca dowodów na realne istnienie ludzkiej duszy i sprawowanie przez nią realnej kontroli nad 
procesami fizjologicznymi organizmu. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu nie-
materialistycznego i polska recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 
1999, s. 222–305. Tu: obszerne piśmiennictwo dotyczące różnych przetworzeń mesmeryzmu 
w niemieckiej praktyce interpretacyjnej wybranych problemów klinicznych. 

23 Por. D.G. Kieser, System des Tellurismus oder thierischen Magnetismus. Ein Handbuch 
für Naturfoscher und Arzte, t. 1, Jena 1822; idem, Ueber die eigenthümliche Seelenstörung der 
sogenannten „Seherin von Prevorst”, Berlin 1831. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiec-
ka…, s. 342–343. 

24 Por. J. Ennemoser, Der Magnetismus im Verhältnis zur Natur und Religion, Stuttgart und 
Tübingen 1853. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka…, s. 340–342. 
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że ich własne poglądy medyczne miały charakter niematerialistyczny, spirytyzm 
medyczny w interpretacji mesmeryzmu uznali za nienaukowy i doprowadzili do 
jego eliminacji z  uniwersytetów. Najpopularniejszą z  tego typu koncepcji była 
doktryna Justinusa Kernera25. Zainteresowanie dla doktryny Mesmera wystę-
pujące na niemieckich wydziałach lekarskich w 1. poł. XIX w. przyczyniło się 
do dyskredytacji tej doktryny w innych krajach europejskich. Powszechnie była 
w nich bowiem kojarzona z irracjonalnym systemem teoretycznym, który przed 
1848  r. narzucano wydziałom lekarskim jako obowiązujący. W związku z  tym 
aż do lat 50. XIX  w. nie przedstawiono nowych interpretacji zjawiska raportu 
magnetycznego, ponieważ europejscy klinicyści uznawali go za wyraz oczekiwań 
i  przejaw wyobraźni pacjentów, a nie za realnie występujący stan fizjologiczny 
albo patologiczny.

Zainteresowanie mesmeryzmem pojawiło się ponownie w  europejskiej me-
dycynie klinicznej dopiero po usunięciu z niemieckich fakultetów medycznych 
standardu medycyny romantycznej, co dokonało się w latach 1848–1849. Można 
już było bowiem wtedy podjąć się analizy niektórych problemów medycznych 
bez konieczności ich interpretowania zgodnie z powyższym standardem, który 
większość europejskich lekarzy uznawała za irracjonalny. Jednym z lekarzy, który 
zdecydował się podjąć nowego opisania fenomenów przedstawionych w XVIII w. 
przez F. A. Mesmera był angielski chirurg, James Braid26, który uznał, iż fenome-
ny te obrosły w medycynie europejskiej w tak bogatą kazuistykę, iż trudno byłoby 
zanegować ich istnienie. Aby oderwać się od negatywnej atmosfery związanej 
w medycynie klinicznej z mesmeryzmem, zaproponował stworzenie nowej szaty 
pojęciowej, za pomocą której będzie można fenomeny te opisać. Wprowadził po-
jęcie hipnozy, zastępując nim pojęcie magnetyzmu zwierzęcego, stosowane wcze-
śniej przez Mesmera i jego naśladowców. 

Braid wychodził od obserwacji, iż za pomocą pewnych procedur można wpro-
wadzić pacjenta w stan zmienionej świadomości, podobny lub zbliżony do snu, 
w którym jest także zniesione odczuwanie bólu. Czyniło to ów stan zjawiskiem 
interesującym, ponieważ mógł być wykorzystywany jako środek znieczulający 
przy porodach i operacjach. Obserwacje związane z tym stanem miały dla Braida 
charakter faktów. W tym ujęciu raport hipnotyczny opierał się na przekazaniu pa-
cjentowi, uznającemu swoją podległość wobec lekarza, szeregu sugestii, których 
skutek utrzymuje się zarówno w trakcie ich przekazywania, jak również potem. 
Aby uniknąć erotycznych skojarzeń, które przyczyniły się swego czasu do zdys-
kredytowania mesmeryzmu w opinii środowiska naukowego, Braid postanowił 
wprowadzić nowy sposób indukowania hipnozy, z którego z góry usunął wszelkie 
elementy personalne. Indukował hipnozę za pomocą specjalnie skonstruowane-

25 Por. J. Kerner, Jasnowidząca z Prevorst, spostrzeżenia w względzie wewnętrznego życia 
człowieka tudzież przenikania świata duchów do naszego świata, Warszawa 1832; idem, Blät-
ter aus Prevorst . Originalien und Lesefrüchte für Freunde des inners Lebens, Karlsruhe 1831. 
Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka…, s. 344–346. 

26 J.  Braid, Neurypnologie. Traite du sommeil nervoux ou hypnotisme, Paris 1883. Por . 
B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm., s. 107–113.
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go sprzętu. Pacjent wpatrując się w świecący punkt, znajdujący się powyżej linii 
wzroku, wchodził stopniowo w stan hipnozy. Według Braida interpretacja tego 
procesu powinna się opierać na elementach mechanicznych (fiksacja wzroku 
na nieruchomym obiekcie) i personalnych (uznanie przez pacjenta kompetencji 
terapeutycznych lekarza jako przedstawiciela określonej procesji, a  nie pewnej 
konkretnej osoby, wchodzącej z pacjentem w bliską relację psychologiczną). Stan 
psychiczny lekarza prowadzącego terapię hipnotyczną i  jego osobiste zaangażo-
wanie w metodzie Braida charakteryzować miało wyciszenie emocjonalne i ukie-
runkowanie percepcji na obserwacje zmian zachodzących w organizmie pacjenta 
pod wpływem zastosowanego sprzętu. Reakcje te Braid opisywał jako przejawy 
fizjologii i patologii układu nerwowego w reakcji na bodziec. Migające światełko 
aparatu do indukowania hipnozy, zmuszające wpatrującego się w nie pacjenta 
do długotrwałego koncentrowania wzroku na świecącym punkcie umieszczonym 
powyżej linii wzroku, miało doprowadzać umysł tegoż pacjenta do pojawienia się 
odczuć zmęczenia i senności. Podawano przy tym pacjentowi towarzyszące suge-
stie słowne. Stan raportu według Braida miał polegać na tym, że lekarz za pomocą 
oddziaływania na zmysły i psychikę pacjenta powinien osiągać efektywną kontro-
lę nad jego układem nerwowym, a dalej nad jego ciałem. Powyżej zaprezentowana 
interpretacja wpisuje się w model medycyny klinicznej o ukierunkowaniu ekspe-
rymentalnym, w którym odczucia i przeżycia pacjenta są dla lekarza mniej istot-
ne niż obiektywne parametry fizyczne jego organizmu. Hipnoza miała znaczenie 
dla Braida przede wszystkim jako środek znieczulający a także usuwający objawy 
somatyczne niedające się zredukować innymi metodami, w  tym niedoskonałą 
jeszcze ówcześnie farmakoterapią. Odpersonalizowana interpretacja raportu hip-
notycznego i zaproponowane przez niego pojęcia stworzyły możliwości podjęcia 
dalszych badań nad hipnozą, pozbawionych dotychczasowych uprzedzeń27 . 

Do najwybitniejszych badaczy hipnozy w Europie z lat 80. i 90. XIX w. należał 
Jean Martin Charcot28, który nadał jej interpretacjom charakter neurologiczny. 
Uznał w wyniku licznych doświadczeń, że hipnoza może być nie tylko użyteczną 
metodą znieczulania bólu, zarówno przy operacjach i porodach, jak i w choro-
bach przewlekłych, lecz także może stać się wartościową metodą diagnostyczną 
w  praktyce psychiatrycznej. Było to przełamanie dotychczasowego stanowiska 
klinicystów w tej sprawie, ponieważ ci spośród nich, którzy dopuszczali wcześniej 
stosowanie hipnozy w terapii (jako metody z wyboru w stanach niedających się 
już wyleczyć za pomocą innych metod), nie zalecali jej wykorzystywania u pa-
cjentów chorych psychicznie, których poczucie realności seanse hipnotyczne mo-
gły dodatkowo zdezorganizować. Odmienne stanowisko w tej kwestii zajmowali 
w 1. poł. XIX w. wyłącznie niemieccy lekarze romantyczni. 

27 O dalszych badaniach klinicznych nad hipnozą por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm… 
(wyd. 3), s. 101–138.

28 J. M. Charcot, Leçons sur les maladies du systeme nerveux faites a la Salpetriere, Paris 
1887; idem, Sur le divers etats nerveux determines par l’hypnotisation chez hysteriąues, „Comp-
tes rendus hebdomadaires des sciences de 1’Academie des Sciences” 1882, nr 94, s. 403–405.  
Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm, s. 132–135 i in.
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Charcot, uznając podobnie jak Braid, niekwestionowany charakter hipnozy 
jako specyficznego stanu świadomości, postanowił wykorzystać go w procesie ba-
dania popularnej w XIX w. wśród kobiet choroby – histerii. Liczne eksperymen-
ty z zastosowaniem hipnozy, które przeprowadzał, opierały się na przekonaniu, 
iż dysponuje on siłą sugestii, która ustanawia między nim a  jego pacjentkami 
raport hipnotyczny. Po nawiązaniu raportu pacjentki Charcota wpadały w stan 
półświadomości o  wyraźnie erotycznym zabarwieniu. Prezentowały przy tym 
spektakularne pozy i wygięcia ciała. Charcot nie dostrzegał (co zostało wykazane 
dopiero po jego śmierci, ponieważ za życia tego badacza jego autorytet i pozy-
cja we francuskim życiu naukowym czyniły go odpornym na wszelkie przejawy 
krytyki), iż w procesie indukowania hipnozy i już podczas nawiązanego stosun-
ku opartego na raporcie sam przekazywał pacjentkom określone sugestie, które 
one wykonywały. Po śmierci Charcota te same chore indukowane przez innych 
lekarzy przestały demonstrować charakterystyczne dla wcześniejszych indukcji 
objawy i zachowania, co doprowadziło lekarzy z kliniki Salpetriěre do przekona-
nia, iż sformułowana przez Charcota kliniczna koncepcja histerii jest mitem. Do 
głównych krytyków możliwości wykorzystywania hipnozy w diagnostyce histerii 
należał następca Charcota, Pierre Janet, któremu udało się uratować autorytet 
swojego poprzednika dzięki stwierdzeniu, iż wiele obserwacji kazuistycznych, na 
podstawie których sformułował swój model histerii, zostało zebranych przez jego 
asystentów, którzy nie umieli ich odpowiednio opisać i zinterpretować. 

W obu prezentowanych powyżej interpretacjach możemy dostrzec próby od-
personalizowania relacji terapeutycznej mającej miejsce w hipnozie i wpisania jej 
w kanony racjonalności naukowej medycyny klinicznej uprawianej w standardzie 
eksperymentalnym, według standardu ustanowionego przez Claude Bernarda . 
Obie próby trudno jednak uznać za udane. Interpretacja Braida, który był przede 
wszystkim zainteresowany analgetycznymi aspektami hipnozy, miała charakter 
ograniczony do wąskiego obszaru zjawisk związanych z tym stanem. Interpretacja 
Charcota natomiast szybko okazała się nadinterpretacją, z której przedstawiciele 
francuskiej psychiatrii ukierunkowanej neurologicznie musieli się wycofać.

Kolejnym badaczem zjawisk hipnotycznych, którego poglądy miały szersze 
oddziaływanie w nauce europejskiej, był Zygmunt Freud29. Zapoznawszy się z tą 
metodą w klinice Charcota, wprowadził ją do własnej praktyki psychoterapii. Jego 
interpretacja zjawiska raportu hipnotycznego odwoływała się do mechanizmów 
sugestywnych, przekazywanych pacjentom w sposób werbalny. Wychodząc od ba-
dań, obserwacji i  interpretacji Charcota, Freud odrzucił ostatecznie stosowanie 
hipnozy jako metody diagnostyki i  terapii. Biografowie Freuda uwarunkowania 
tej zmiany wiążą z  odkryciem przez twórcę psychoanalizy siły reakcji erotycz-
nych, nawiązujących się między lekarzem a pacjentem, które stały się dla niego 
podstawą sformułowania koncepcji przeniesienia i przeciwprzeniesienia. Należy 
przy tym uwzględnić nie tylko jego przeżycia osobiste, lecz także krytykę poglą-

29 Z. Freud, J. Breuer, Studien über Hysterie, Leipzig und Wien 1895. Por. I. Kästner, Ch. 
Schröder, Zygmunt Freud. Badacz umysłu. Neurolog. Psychoterapeuta. Teksty wybrane, tłum. 
B. Płonka i B. Płonka-Syroka. Teksty Z. Freuda przełożył R. Ziobro, Wrocław 1997.
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dów Charcota, w których kształtowaniu się sam niegdyś jako młody stypendysta 
uczestniczył30. W decyzji Freuda o odrzuceniu stosowania hipnozy pewną rolę 
odegrały też przeżycia jego przyjaciela, dra Breuera31, który podobnie jak wielu 
przed nim lekarzy praktykujących hipnozę (w tym sam Mesmer) został skonfron-
towany z przejawami afektu swej pacjentki o charakterze erotycznym. 

Freud rozwijając swoją interpretację zjawisk hipnotycznych, uznał, iż tłuma-
czenie ich istoty reakcją pacjenta na sugestie słowne terapeuty, jest niezadowa-
lające. Powrócił więc do oryginalnej postaci mesmeryzmu, w którym znajdowała 
się koncepcja magnetycznego fluidu. Freud zastąpił ją nowym, stworzonym przez 
siebie pojęciem – libido, któremu przypisał charakter niedający się kontrolować 
mentalnie ani też wolicjonalnie, a zarazem będący osią ludzkiej aktywności oraz 
podstawą egzystencji. Interpretację Freuda możemy wprawdzie wpisywać w nurt 
dziedzictwa mesmeryzmu, jednak bliżej jest jego koncepcjom do współczesnych 
nurtów fizyki (głównie energetyzmu Macha). Przypisywał siłom psychicznym 
wartości energetyczne, które uważał za mierzalne.

Jak twórca psychoanalizy wyobrażał sobie relacje między lekarzem a pacjen-
tem nawiązywane w procesie psychoterapii opartej na raporcie (u Freuda relacja 
raportu nie występuje tylko w terapii hipnotycznej, lecz jest cechą konstytutywną 
wszelkich oddziaływań psychoterapeutycznych)? Według Freuda raport obejmuje 
nie tylko świadomą część psychiki pacjenta (która podporządkowuje się lekarzowi 
z przyczyn tożsamych z podawanymi wcześniej przez Braida, to znaczy ze wzglę-
du na uznanie przez pacjenta kompetencji zawodowych lekarza), lecz także jej 
warstwę nieświadomą. To nieświadomość ma w tej relacji znaczenie decydujące, 
bowiem między lekarzem a pacjentem pojawia się w procesie terapii (w sposób 
niejako symboliczny) osoba trzecia, a mianowicie postać, która odgrywa znaczącą 
dla pacjenta rolę w  jego psychologicznej biografii. Relacje z  tą osobą są dla pa-
cjenta źródłem cierpień, których przyczyny sobie nie uświadamia, ze względu na 
dywersyfikację emocji wobec tej osoby, które narzuca kultura. Osoba dla pacjenta 
znacząca może być bowiem przezeń zarazem kochana (i te uczucia są przez pa-
cjenta akceptowane, są więc przezeń uświadamiane i programują jego zachowa-
nia świadome) i nienawidzona (te uczucia z kolei pacjent w sobie tłumi, ponieważ 
normy kulturowe tego wymagają; tłumienie to ma tak głęboki charakter, iż uczu-
cia wobec osoby znaczącej są spychane do podświadomości pacjenta – stając się 
motorem działań o charakterze kompulsywnym, tj. schematycznym oraz przy-
musowym, pozbawionych racjonalnych uzasadnień i wywołujących u pacjenta 
bolesne następstwa emocjonalne). Freud uważał, że w procesie psychoterapii za 
pomocą metod psychoanalizy jest w stanie dotrzeć do podświadomych pokładów 
psychiki pacjenta i skonfrontować jego emocjonalność z rzeczywistością. Psycho-
analityk budząc podświadomość pacjenta i skłaniając go do uświadomienia sobie 
podstaw jego przeżyć, natrafia, zdaniem Freuda, na zjawisko oporu, tj. swego ro-
dzaju blokady, tamującej dostęp do obszaru przeżyć oraz wspomnień, które mają 

30 Por. I. Kästner, Ch. Schröder, op. cit., s. 17–18.
31 Por. J. Vliegen, Von Mesmer bis Breuer, [w:] Die Psychologie des 19. Jahrhunderts, Zürich 

1977, t. 4, s. 51–66.
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dla chorego status traumatyczny. Aby „otworzyć” sobie drogę do podświadomości 
pacjenta, psychoanalityk musi stać się dla niego osobą znaczącą, musi wejść w jej 
rolę, aby obudzona w ten sposób kompulsywna emocjonalność osoby poddawanej 
leczeniu mogła zostać poddana kontroli terapeuty, występującego wobec pacjenta 
w relacji opartej na raporcie. To lekarz bowiem ma prawo przedstawiać pacjento-
wi „prawidłowe” interpretacje wypartych wspomnień i musi skłonić tegoż pacjen-
ta do zaakceptowania tych interpretacji jako opartych na podstawach naukowych 
(tak jak dzieje się we wszystkich specjalnościach klinicznych, kiedy po zebraniu 
wywiadu lekarz przedstawia pacjentowi do zaakceptowania postawione przez sie-
bie rozpoznanie, będące podstawą terapii, którą chory winien zaakceptować jako 
racjonalną). Zdaniem Freuda, pacjent nie odczuwa wzmożonej emocjonalności do 
osoby lekarza, który prowadzi terapię psychoanalityczną, lecz do osoby znaczącej, 
która odegrała niegdyś ważną rolę w biografii chorego i stała się źródłem przeżyć 
o charakterze urazu. Pacjent projektuje więc na lekarza swoje nieuświadamiane 
emocje wobec osoby znaczącej w  jego życiu. Reakcję tę Freud określił mianem 
przeniesienia. Spotykając się z przejawami wzmożonej emocjonalności pacjen-
ta lekarz prowadzący psychoterapię sam także doznaje szeregu emocjonalnych 
pobudzeń. Freud uznał, że są one odzwierciedleniem własnych relacji terapeuty 
z osobami znaczącymi w  jego wcześniejszej biografii. I pacjent, i  jego terapeu-
ta wprowadzają więc, zdaniem Freuda, do intymnego i emocjonalnego związku, 
jaki nawiązuje się między nimi w  procesie psychoterapii, istotne dla nich we 
wcześniejszym życiu prywatnym osoby znaczące. Przeciwprzeniesienie pojawia-
jące się w emocjonalności lekarza nie jest więc przez Freuda interpretowane jako 
bezpośrednia reakcja na osobę powierzonego jego opiece pacjenta, ale jako wyraz 
nierozwiązanych konfliktów intrapsychicznych lekarza z okresu poprzedzającego 
nawiązanie z tym pacjentem relacji terapeutycznej.

Jak więc widzimy, zauważalne u Freuda dążenie od odpersonalizowania relacji 
terapeutycznej da się, jak i w przypadku poprzednio omawianych koncepcji, wpi-
sać w kontekst kulturowy epoki, w której interpretacja ta powstała. Jedną z cech 
konstytutywnych obyczajowości epoki wiktoriańskiej był sztywny charakter rela-
cji międzyludzkich (w tym przede wszystkim silne skonwencjonalizowanie relacji 
między płciami) oraz przekonanie o możliwości kontrolowania za pomocą woli 
przejawów życia emocjonalnego człowieka. Przygotowany do pełnienia swojej roli 
zawodowej terapeuta winien był w pełni kontrolować swe emocje, występując wo-
bec pacjenta z pozycji profesjonalnej i paternalistycznej. Postrzegany był bowiem 
jako „specjalista od emocji”, które powinien u chorego poddać kontroli zgodnie 
z doktryną, którą uznawał za racjonalną. Dążenie do odpersonalizowania relacji 
opartej na raporcie, obecne we freudowskiej koncepcji psychoanalizy, potwierdza 
także umiejscowienie obu postaci występujących w relacji terapeutycznej wzglę-
dem siebie. Pacjent leży na kozetce lub spoczywa wygodnie w fotelu, podczas gdy 
terapeuta siedzi za jego plecami, pozostaje więc dla chorego niewidoczny. Myśl 
pacjenta ma być konfrontowana wyłącznie z myślą terapeuty, wszelkie cielesne 
aspekty tej relacji mają zostać wyciszone, a jeżeli wystąpią (np. w emocjonalnej 
odpowiedzi pacjenta na życzliwe zainteresowanie lekarza jego problemami) są in-
terpretowane jako projekcje emocjonalnej zażyłości z inną niż terapeuta osobą. 
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Wszyscy trzej omawiani w niniejszym studium lekarze – Braid, Charcot oraz 
Freud – uważali się przede wszystkim za przyrodników, badaczy ludzkiej psychi-
ki, którą traktowali jako główny przedmiot swoich badań. Byli zainteresowani 
rozwiązywaniem problemów patologii, diagnostyki i terapii, a nie nawiązaniem 
emocjonalnych i opartych na osobistej zażyłości stosunków z gronem swych pa-
cjentów, która to postawa bywa charakterystyczna dla przedstawicieli różnych 
nurtów medycyny alternatywnej. Postawa ta wpływała na interpretacje przed-
stawiane przez omawianych lekarzy, ponieważ sami byli skłonni projektować 
swoje oczekiwania związane z rolą lekarza – uczonego eksperymentatora, którą 
wypełniali, na jej definiowanie w kategoriach naukowych. Uważali siebie za neu-
tralnych pod względem epistemologicznym badaczy, zdolnych w pełni kontrolo-
wać swe emocje, stających w procesie poznawczym bezpośrednio wobec ludzkiej 
natury, której przejawy badali w sposób eksperymentalny i formułowali teorie na 
podstawie faktów, które uznali za obserwacyjne.

Na zakończenie przyjrzyjmy się jeszcze dwóm interpretacjom zjawiska ra-
portu, przedstawianym w  piśmiennictwie pochodzącym z  ostatnich lat XX  w. 
Zmienił się zasadniczo kontekst kulturowy, w  którym interpretacje te zostały 
sformułowane. W aspekcie naukowym ów nowy kontekst oznacza odejście od pa-
ternalistycznego modelu relacji między lekarzem a pacjentem, co odbija się nawet 
w warstwie leksykalnej. W niektórych nowych nurtach psychoterapii32 pacjent 
bywa bowiem nazywany klientem, ponieważ proces zdrowienia identyfikowany 
jest jako jego własna praca z psychiką. W celu kontroli prawidłowego przebie-
gu tejże pracy sam wynajmuje eksperta – płatnego specjalistę, zdolnego udzielić 
mu odpowiednich instrukcji. Ze świata pojęć psychoterapii zniknęło pojęcie pod-
porządkowania pacjenta terapeucie, metody dyrektywne w psychoterapii bywają 
kwestionowane jako naruszające podmiotowość osoby chorej. Zniknął przymus 
i dążenie do owładnięcia emocjonalnością i wolą pacjenta. W zależności od swo-
ich oczekiwań i potrzeb, współczesny pacjent może samodzielnie dokonać wybo-
ru metody psychoterapii spośród wielu metod dostępnych. Wybiera wśród nich 
te, które są zgodne z jego ogólnym światopoglądem.

W nowym modelu relacji społecznych opartym na ideologii liberalnej, której 
istotą jest wzięcie przez człowieka pełnej odpowiedzialności za swoje życie, inter-
pretacja raportu hipnotycznego opiera się na pojęciu komunikacji. Obie strony 
wchodzą bowiem w relację terapeutyczną z pewnymi oczekiwaniami i kompeten-
cjami, które nie ulegają zasadniczej zmianie także podczas terapii33. Przyjmuje 
się bowiem, że hipnoza lecznicza odbywa się za pełną zgodą i przyzwoleniem pa-
cjenta i nie ma, jak dawniej, charakteru „owładnięcia” psychiki i emocjonalności 
chorego przez niedające się określić siły. 

We współczesnej psychoterapii medycznej posługującej się hipnozą pojęcie 
raportu hipnotycznego jest identyfikowane jako złożone z  dwóch składowych, 
odnoszących się do tej samej rzeczywistości przedmiotowej. Jest nią fizjologiczne 

32 Por. J. Strojnowski, Psychoterapia. Poradnik dla osób, które chcą się odnaleźć oraz dla ich 
terapeutów, Wrocław 1994.

33 Por. L. Wolberg, Hipnoza, Warszawa 1975; V. A. Gheorghiu, Hipnoza, Warszawa 1985.
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zjawisko hipnozy, wywoływane w  relacji personalnej rodzącej się między leka-
rzem a pacjentem. Istotą tej relacji jest wytworzenie przez lekarza u pacjenta za 
pomocą pewnych sformalizowanych procedur pozytywnie nacechowanego emo-
cjonalnie stanu podległości psychicznej i fizycznej, w którym pacjent ów poddając 
się sugestiom terapeuty doznaje wielu głębokich przeżyć wiodących do poprawy 
subiektywnego, a czasem i obiektywnego stanu zdrowia. Poprawa o charakterze 
subiektywnym występuje w tych wypadkach, gdy w wyniku zastosowania hipno-
zy dochodzi w przekonaniu pacjenta do odblokowania jego stłumionych emocji, 
do wzmożenia ogólnych możliwości percepcji, poprawy efektywności procesów 
pamięciowych i poznawczych itp. Hipnoza jest w tym wypadku jednym z elemen-
tów psychoterapii zorientowanej na osiągnięcie przez pacjenta wyższego stopnia 
kontroli nad własnym życiem, zrozumienia swojej sytuacji w  świecie, poprawy 
funkcjonowania społecznego, a także integracji psychicznej. Mówimy w tym wy-
padku o  poprawie subiektywnej, ponieważ ma ona charakter deklaratywny, jest 
komunikowana terapeucie przez pacjenta. Terapeuta ma wprawdzie pewne moż-
liwości weryfikacji owych deklaracji (obserwuje na przykład zachowanie pacjenta, 
jego sposób funkcjonowania społecznego itp.), nie ma tutaj jednak mowy o stwier-
dzeniu „wyleczenia” pacjenta w sposób formalnie stosowany w przypadku terapii 
medycznych z zastosowaniem innych metod (np. psychofarmakologicznych w le-
czeniu depresji, kiedy lekarz jest w stanie określić zmiany poziomu neuroprzekaź-
ników). Poprawę o charakterze obiektywnym klinicznie stwierdzamy, gdy w wyniku 
zastosowania hipnozy dochodzi w terapii do zmiany pewnych parametrów o charak-
terze fizykalnym, na przykład wtedy, gdy hipnoterapia doprowadziła do likwidacji 
zaburzeń o charakterze czynnościowym (takich jak np. ślepota histeryczna, bezgłos 
histeryczny), gdy przyczyniła się do ograniczenia krwawienia śród- i pooperacyjnego, 
do poprawy krążenia u osób sparaliżowanych34 itp. Możliwe jest w tych wypadkach, 
przy zastosowaniu metod współczesnej medycyny klinicznej, stwierdzenie klinicznie 
uchwytnych zmian w somatycznym stanie pacjenta. W obu wypadkach jest obecnie 
możliwe śledzenie prądów czynnościowych mózgu osoby poddawanej hipnozie, które 
za pomocą aparatu do elektroencefalografii (EEG) ukazują stopień głębokości hipno-
zy osiągnięty przez danego pacjenta. Aparatura ta umożliwia także wykrycie symu-
lowania hipnozy przez pacjenta. Współczesny standard medycyny pozwala zatem na 
potwierdzenie istnienia zjawiska hipnozy jako pewnego specyficznego stanu mózgu, 
opisywanego przez parametry fal mózgowych o ściśle określonej amplitudzie.

Poglądy współczesnej medycyny dotyczące istoty relacji terapeutycznej opartej 
na raporcie mają charakter podmiotowy. Podkreśla się, że relacja ta jest nawiązy-
wana przez dwie osoby, wchodzące w tę relację dobrowolnie. Jedna z nich (tera-
peuta) posiada w tym zakresie stosowne kompetencje, natomiast druga (pacjent) 
formułuje pod adresem kompetentnego specjalisty określone oczekiwania, oparte 
zarówno na uznaniu kwalifikacji osoby mającej podjąć się prowadzenia leczenia 
za pomocą hipnozy, jak i na akceptacji osobowych walorów samego terapeuty. Za-
równo lekarz, jak i pacjent są gotowi przyjąć na siebie emocjonalne konsekwencje 

34 Por. M Szulc, Spotkania z podświadomością. Hipnoza werbalna i biostymulacja, Warsza-
wa 1984.
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terapii, która staje się istotnym przeżyciem egzystencjalnym dla obu stron rela-
cji terapeutycznej. Terapia staje się spotkaniem osób traktowanych jako równo-
prawne podmioty procesu terapeutycznego, otwierające się wzajemnie na siebie. 
Przewaga lekarza polega na tym, iż towarzyszy pacjentowi w sposób kompetentny 
w procesie przemian, które ów pacjent sam inicjuje, realizuje i doświadcza ich 
efektów w swoim dalszym życiu.

Wymagania wobec lekarza, który podejmuje się prowadzenia opartej na rapor-
cie terapii hipnotycznej, są współcześnie niezwykle wysokie. Mają one charak-
ter technologiczny i etyczny. Do wymagań technologicznych należy cały obszar 
technik indukowania hipnozy, prowadzenia terapii z pacjentem znajdującym się 
w hipnozie, technik wybudzania oraz podawania sugestii. Do obszaru wymagań 
technologicznych należy także uzyskanie przez terapeutę takiego stopnia integra-
cji własnej osobowości, iż będzie on w stanie sprostać oczekiwaniom pacjenta (te-
rapeuta przed rozpoczęciem samodzielnej praktyki musi poddać się autoanalizie 
i superwizji prowadzonej przez doświadczonych kolegów). Kompetencje etyczne 
natomiast kładą nacisk na zachowanie przez terapeutę podmiotowości pacjenta 
w sytuacji wytworzonej przez hipnozę, w której pacjent jest niezwykle podatny na 
wszelkie wpływy i sugestie kierowane doń przez lekarza.

Pierwszym etapem relacji terapeutycznej opartej na raporcie jest we współczes-
nej psychoterapii za pomocą hipnozy nawiązanie raportu. Jest on interpretowany 
jako szczególnego rodzaju więź silnie odczuwana przez pacjenta i z porównywal-
nym nasileniem mogąca się przejawić także u lekarza, który jednakże (wiedząc 
o tym i chroniąc swoją prywatność) może za pomocą profesjonalnych procedur 
osłabić interakcje występujące w tego rodzaju związku między dwiema osobami. 
Więź oparta na raporcie jest nawiązywana w ciągu kilku lub kilkunastu minut 
po zastosowaniu jednej z kilku standardowych procedur i utrzymuje się (według 
różnych autorów) od dwóch do około dwudziestu lat, a nawet dłużej.

Nawiązywanie tej więzi ma charakter ustalający podległość i zależność pacjen-
ta o  charakterze fizycznym i  psychicznym. Pacjent poddaje się sugestiom sen-
ności, bezwładu ciała, niemożliwości ruchu, unoszenia i opadania i doświadcza 
w tym czasie przeżyć sensorycznych o realistycznym charakterze (tj. czuje się tak, 
jak gdyby naprawdę unosił się i opadał itp.). Podatność na sugestie o charakterze 
psychicznym pozwala natomiast terapeucie na plastyczne transformowanie emo-
cjonalności pacjenta w pożądanym dla celów danej terapii kierunku.

Uznaje się obecnie, że stan raportu rodzi się w bliskim kontakcie osobowym 
między terapeutą a osobą hipnotyzowaną. Obie osoby siedzą (rzadziej stoją) na-
przeciw siebie, w bliskiej odległości, lekarz dotyka ciała pacjenta i przesuwa rękami 
w jego pobliżu, mówi w specjalny sposób i zmierza do kontaktu wzrokowego wy-
twarzającego u pacjenta uczucie bezpieczeństwa i podporządkowania. Nawiązywa-
nie relacji o charakterze raportu odbywa się zwykłe w pomieszczeniu lub miejscu 
sprzyjającym uznaniu przez pacjenta władzy i  kompetencji lekarza, przeważnie 
w jego gabinecie. Z czasem pacjent także zauważa, iż znajduje się w odmiennym 
stanie świadomości, chyba że podano mu wcześniej sugestię, aby stan hipnotyczny 
pozostał przez niego nierozpoznany i by objęty został niepamięcią. 

Podczas zabiegów mogą wystąpić trzy stopnie głębokości hipnozy, z których 
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pierwszy cechuje rozluźnienie mięśni i zwiększająca się senność, stan drugi po-
dobny jest do snu, w trakcie którego pacjent ma zamknięte oczy, a jego ciało jest 
całkowicie rozluźnione. Pewna część pacjentów (w literaturze przedmiotu przyj-
muje się tu bardzo rozbieżne dane, wahające się od 10 do 90%)35 zdolna ponadto 
jest do osiągnięcia stanu głębokiej hipnozy, w którym mogą otworzyć oczy, roz-
mawiać, poruszać się i wykonywać skomplikowane czynności. W tym czasie ich 
świadomość wykazuje cechy odmienne od zwykłego stanu odczuwania. 

Główną cechą opisywanego tu stanu jest wybiórczość uwagi pacjenta, która jest 
podporządkowana osobie dominującej w relacji raportu. Pacjent jest gotów przyj-
mować sugestie hipnotyzera dotyczące swych wrażeń, odczuć i zachowań i realizo-
wać je w praktyce zarówno w sytuacji terapeutycznej, jak i po wybudzeniu z hipno-
zy. Sugestie pohipnotyczne wykonuje przy tym w sposób mechaniczny, nawet gdy 
nie jest w stanie przedstawić osobom trzecim racjonalnego uzasadnienia motywów 
swoich działań. Formułuje wtedy różnego rodzaju racjonalizacje, mające wyjaśnić 
sobie samemu albo otoczeniu motywy owych działań. Realizowanie sugestii hip-
notycznych i pohipnotycznych wywołuje u pacjenta odczucie przyjemności, którą 
pragnie powtarzać, zmierza więc do powtarzania kontaktów z osobą hipnotyzującą 
w oczekiwaniu otrzymania nowych sugestii. Jeżeli kontakty te są z jakichś względów 
utrudnione lub niemożliwe, stan psychiczny i fizyczny chorego się pogarsza, z tego 
powodu terapia hipnotyczna może być zakończona wyłącznie po uzgodnieniu tego 
z pacjentem. Jeżeli lekarz nie może z różnych względów nadal zajmować się danym 
pacjentem, powinien przekazać relację opartą na raporcie innemu terapeucie.

Cechą relacji opartej na raporcie jest zdolność modyfikowania pamięci pacjenta 
dotyczącej jego przeszłości, a także indukowanie mu w hipnozie przeżyć oraz od-
czuć, których w rzeczywistości nie doświadczał, odczucia te albo wspomnienia są 
traktowane przez pacjenta jako rzeczywiste i w sposób istotny mogą modyfikować 
postrzeganie przez osobę hipnotyzowaną własnej biografii (tworzenie tzw. zespołu 
fałszywych wspomnień). Odczucia te i wspomnienia mogą mieć pozytywne znacze-
nie terapeutyczne, jeśli np. uzupełniają pewne emocjonalne deficyty doświadczane 
przez pacjenta w rzeczywistym życiu. Mogą też jednak przyczynić się do dezintegra-
cji psychiki osoby hipnotyzowanej, jeśli są indukowane przez hipnotyzera estrado-

35 Rozbieżne dane na ten temat przytaczają cytowani wyżej autorzy – Chertock, Wolberg 
czy Gheorghiu. Różnice zdań wynikają z  tego, iż badacze nastawieni krytycznie do hipnozy 
(wskazujący na niemożliwość jej interpretacji przy zastosowaniu standardów klinicznych) 
podkreślają niemożliwą do intersubiektywnego zweryfikowania deklaratywność przeżyć pacjen-
ta, który może zarówno symulować, jak i  dysymulować zmianę postrzegania rzeczywistości 
będącą wynikiem oddziaływań hipnotyzera. Zdaniem wspomnianych krytyków pacjent 
może wprowadzić lekarza w błąd, informując go o  swoich odczuciach, jak i o ich nasileniu. 
Współczesna literatura przedmiotu wskazuje jednak, iż korzystając z  nowoczesnych metod 
diagnostycznych (EEG) możemy obiektywnie stwierdzić, czy dany pacjent został rzeczywiście 
wprowadzony w  stan hipnozy, czy symuluje. Na wykresie fal mózgowych możemy bowiem 
odnotować zarówno to, czy pacjent poddał się hipnozie, jak i to, w jakim stopniu hipnoza ta jest 
głęboka. Pomiary tego rodzaju są jednak wykonywane tylko w warunkach eksperymentalnych 
i nie można ich ekstrapolować na całość praktyki terapeutycznej przy zastosowaniu tej metody, 
ponieważ nie jest ona monitorowana za pomocą EEG.
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wego lub osobę nieodpowiedzialną lub niekompetentną, podejmującą się leczenia 
pacjentów hipnozą powyżej swoich rzeczywistych kwalifikacji.

We współczesnym piśmiennictwie dotyczącym hipnozy opisywane jest zjawi-
sko dualizmu pamięci występujące u osoby hipnotyzowanej. Wrażenia i odczucia 
indukowane pacjentowi podczas hipnozy są dla niego rozpoznawalne po ponow-
nym wprowadzeniu w ów stan, natomiast w stanie normalnym nie są objęte jego 
świadomością (chyba że pacjent otrzyma taką sugestię od terapeuty). Tworzy to 
u jednej osoby dwa obszary pamięci, z których jeden obejmuje zjawiska zacho-
dzące zarówno w hipnozie, jak i poza nią, natomiast drugi wyłącznie zjawiska, 
które miały miejsce poza hipnozą. W przypadku znaczących różnic zakresu obu 
obszarów pamięci mogą wystąpić u danego pacjenta zaburzenia osobowości, emo-
cji i procesów poznawczych o charakterze dysocjacyjnym. Pacjent nie uświadamia 
sobie przyczyn swoich odczuć, ale zachowuje się motywowany czynnikami o cha-
rakterze dla niego nieświadomym (zachowania kompulsywne).

Zmieniony przez hipnozę stan świadomości pacjenta może być przez terapeu-
tę wykorzystywany do celów diagnostycznych i  terapeutycznych. Jest stosowa-
ny zasadniczo w dwóch kierunkach. W pierwszym z nich terapeuta po indukcji 
hipnozy dociera do obszarów pamięci stłumionych lub wypartych przez normal-
ną świadomość pacjenta. Prowadząc z pacjentem dialog, oddziałując na emocje 
i przekazując sugestie, może zarazem w relacji opartej na raporcie wpływać na 
stan odczuć oraz pamięć pacjenta. Proces terapii jest objęty niepamięcią i po wy-
budzeniu z hipnozy pacjent nie pamięta swoich przeżyć. Drugi kierunek terapii 
hipnotycznej cechuje zachowanie (na polecenie terapeuty) przez pacjenta świado-
mości swoich przeżyć zachodzących w hipnozie. Wybór jednego z tych kierunków 
jest dostosowany do osoby i problemów danego pacjenta. 

Przedstawiona powyżej charakterystyka opartej na raporcie relacji terapeutycz-
nej w hipnozie zawiera w zasadzie te same elementy, które były już znane Mesme-
rowi i jego współczesnym, a także dziewiętnastowiecznym badaczom tego zjawi-
ska. Różnica występuje jedynie na poziomie opisu oraz w warstwie leksykalnej. 
Obserwujemy przy tym pojawiające się stopniowo dążenie do wyodrębnienia in-
terpretacji dotyczących reakcji osoby hipnotyzującej i hipnotyzowanej z kontekstu 
kosmicznego i energetycznego (Newton, Mach), na rzecz wyjaśnień odwołujących 
się do procesów komunikacji zachodzących we wzajemnej relacji dwojga ludzi (te-
rapeuty i pacjenta). Wiąże się to z postępującą deprecjacją interpretacji fluidystycz-
nych, popularnych w XVIII i XIX w., na rzecz opartych na mechanizmie sugestii, za 
której pomocą dochodzi do zmiany fizjologicznego funkcjonowania organizmu36 . 
Jednym z założeń nurtu antyfluidystycznego w europejskich badaniach nad hipno-
zą było przekonanie, iż wyjaśnienia zjawisk zachodzących podczas nawiązywania 
raportu hipnotycznego, jak i w utrwalonej już relacji hipnotycznej, należy poszu-
kiwać w psychice pacjenta, osoby hipnotyzowanej. Twierdzono, że pacjent poddaje 
się sugestiom wyłącznie w tym zakresie, który akceptuje. Terapeuta pełnić miał tu 
jedynie rolę „wyzwalacza” przeżyć oraz odczuć pacjenta. Obserwowane już wów-
czas zjawisko wytwarzania fałszywych wspomnień i modyfikacji świadomości oso-

36 Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm, s. 101–138.



Rozdział 2. Interpretacje zjawiska raportu hipnotycznego w medycynie XVIII–XX w. 483

by hipnotyzowanej antyfluidyści postrzegali nie jako wyraz podległości psychicznej 
pacjenta pozostającego we władzy terapeuty, ale jako przejaw fantazji samego pa-
cjenta, które mogą się zrealizować w obecności terapeuty. Hipnotyzer stawał się 
w tym ujęciu widzem spektaklu, prezentowanego przez osobę hipnotyzowaną i tra-
cił pozycję osoby dominującej. 

W historii medycyny ostatnich dwóch stuleci sformułowano jeszcze wiele in-
terpretacji zjawiska raportu hipnotycznego, w czym szczególnie płodna okazała 
się pierwsza połowa XIX stulecia. W  okresie zasadniczej reformy europejskiej 
medycyny klinicznej kształtował się bowiem jej nowy standard i podejmowano 
badania i obserwacje na wielu niedostatecznie eksplorowanych dotąd polach. Jed-
nym z nich było zjawisko sztucznie wywołanej uległości, pojawiającej się między 
dwiema osobami w kontakcie terapeutycznym. Zgromadzona została obfita lite-
ratura kazuistyczna, opisująca różne aspekty tego procesu. Nie udało się jednak 
do chwili obecnej przedstawić satysfakcjonującej wszystkich interpretacji ana-
lizowanych w tym rozdziele zjawisk. Zależnie bowiem od postawy badacza wo-
bec natury, rządzących nią praw, akceptowanych przez niego założeń epistemolo-
gicznych i imputacji kulturowych są tworzone różne kwestionariusze badawcze, 
pozwalające na udzielenie odpowiedzi na odmienny zakres pytań. Zestawiając 
interpretacje sformułowane przez przedstawionych w tej pracy autorów, możemy 
stwierdzić, że stawali oni wobec tej samej rzeczywistości przedmiotowej, której 
istnienie postrzegali jako realne. Stawiali tej rzeczywistości pytania uznane przez 
siebie za racjonalne. Otrzymywali odpowiedzi możliwe do udzielenia wewnątrz 
standardu racjonalności, który uważali za możliwy do zaakceptowania. W rezul-
tacie w odmienny sposób ukierunkowywali założenia dotyczące praktyki terapeu-
tycznej i tworzyli teorie oparte na kazuistyce, w której większość obserwacji ma 
charakter wzajemnie wobec siebie kompatybilny, natomiast większość interpreta-
cji – charakter wzajemnie sprzeczny. Widzieli więc przed sobą różne światy, mimo 
iż w doświadczeniu był im dostępny ten sam świat.

W zmieniającym się standardzie interpretacyjnym zjawiska raportu hipno-
tycznego możemy dostrzec odzwierciedlenie ogólnych prawidłowości, spotyka-
nych w okresie nowożytnym w wyjaśnianiu stosowanym w obrębie nauk przyrod-
niczych. Obserwować tu bowiem możemy trzy charakterystyczne fazy, w których 
interpretowane zjawiska i procesy są wpisywane w pracach uczonych w odmien-
ny układ odniesień nadających owym zjawiskom szerszy kontekst, a co za tym 
idzie umożliwiający ich zrozumienie wewnątrz świata, postrzeganego przez dane-
go badacza jako naturalny. 
1) Pierwszą z  faz interpretacyjnych w  nowożytnym przyrodoznawstwie, które 

starało się uwolnić swoje wyjaśnienia z kontekstu biblijnego, była faza uza-
sadnień kosmologicznych. Człowiek, i dotykające go zjawiska, został wpisa-
ny w  kontekst uzasadnień o  charakterze globalnym, starano się zrozumieć 
i wyjaśnić jego cielesność, wpisując ją w obszar makrokosmosu. Ten rodzaj 
wyjaśnień spotykamy u prekursorów Mesmera – Kirchera i Maxwella – i u sa-
mego twórcy doktryny magnetyzmu zwierzęcego. Wszyscy ci badacze zjawiska 
raportu i w ogóle całego zjawiska hipnozy odwołują się do krążących w kosmo-
sie sił i energii, próbując przedstawić interpretacje fizykalne i naturalistyczne 
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(u Kirchera ta naturalizacja ma charakter połowiczny, posługuje się bowiem 
pojęciem Magnetycznego Boga). 

2) Drugą fazę interpretacyjną zjawiska raportu hipnotycznego możemy określić 
w kategoriach mieszanych, kiedy to formułujący swoje doktryny lekarze łączy-
li wyjaśnienia globalne, „makrokosmiczne”, z czynnikami ograniczonymi do 
ludzkiego organizmu. W tym nurcie spotykamy Braida, Charcota oraz Freuda, 
usiłujących wyjaśnić zjawiska psychiczne w kategoriach organicznych, a więc 
fizykalnych. Ich postrzeganie ludzkiego ciała miało charakter naturalistyczny, 
wpisywało się w somatyczny model interpretacyjny obowiązujący w europej-
skiej medycynie akademickiej 2. połowy XIX i 1. połowy XX w. I chociaż natu-
ralizm ich poglądów wydaje nam się dzisiaj zmityzowany, to jednak odwołując 
się do własnych intencji poznawczych prezentowanych przez wspomnianych 
twórców, należy uznać go za postawę epistemologiczną, którą rzeczywiście 
przyjmowali. W obu wspomnianych fazach ludzkie ciało jest traktowane jako 
obiekt materialny, zaś zachodzące w nim procesy jako funkcje związane z jego 
budową. Był to od połowy XVIII w. dominujący punkt widzenia europejskiej 
medycyny akademickiej i w takiej perspektywie należy postrzegać usiłowania 
lekarzy, pragnących wyjaśnić innym lekarzom w swoich pracach świat kazu-
istyki medycznej przez nich postrzegany.

3) Trzecia faza w interpretacji zjawiska raportu hipnotycznego ma miejsce w okre-
sie przemian w standardzie medycyny, psychiatrii i psychologii klinicznej, jaka 
miała miejsca w 2. poł. XX w. Człowiek jest postrzegany tutaj w kategoriach 
osobowych, podobnie jak terapeuta oferujący mu swe usługi, świadczący pomoc 
umożliwiającą zainicjowanie procesu o  charakterze autouzdrowienia. Nacisk 
w ostatnich przedstawionych w tym studium interpretacjach jest kładziony na 
podmiotowość pacjenta, na autonomiczność jego psychiki, na wolność wybo-
ru drogi rozwiązania problemów, przed których rozwiązaniem staje. Kosmos, 
w którym zachodzi omawiana relacja, jest kosmosem zhumanizowanym aż do 
tego stopnia, że niektóre z  doktryn psychologii zdają się zatracać swe biolo-
giczne podstawy. Universum jest konceptualizowane jako simulacrum. W tym 
świecie oparta na raporcie terapia hipnotyczna, uwalniając pacjenta od kompul-
sji będących wynikiem nieuświadamianych urazów, powiększa obszar ludzkiej 
osobowej wolności. Jest relacją między dwiema osobami, dwoma podmiotami 
o równoprawnym statusie, z których jeden dobrowolnie powierza się drugiemu 
pod opiekę, ale proces zdrowienia dokonuje się jego własnym wysiłkiem.
Trudno przewidzieć kierunek zmian, które będą zachodzić w interpretacji zja-

wiska hipnozy w kolejnych dekadach XXI stulecia. Jak się wydaje, romantyczna 
wizja psychiatrii i psychologii stworzona i spopularyzowana w latach 70. XX w. 
zdaje się tracić na znaczeniu wobec postępów neurologii, genetyki i psychofar-
makologii. Sądzę, że w interpretacji raportu hipnotycznego największe zaintere-
sowanie badaczy będą budziły eksperymenty z zakresu fal mózgowych charakte-
rystycznych dla różnych stanów głębokości hipnozy, jak również nowe metody 
indukowania hipnozy umożliwiające wytworzenie raportu hipnotycznego w skali 
zbiorowej. Jak pokazuje piśmiennictwo, badania z tego zakresu są właśnie rozwi-
jane. Historycy idei muszą jednak poczekać na ich wyniki.

Rozdział 3. Carl Gustaw Jung jako „naturalista”



Rozdział 3

Carl Gustaw Jung jako „naturalista”

Pojęcie natury, to jest kulturowo ukształtowany w określonym historycznym kon-
tekście i uznawany za realistyczny przez daną szkołę naukową lub też szerszą gru-
pę (grupy) społeczności naukowej obraz universum1, tworzyło ramy – jak to już 
przedstawiłam w poprzednich rozdziałach tej książki – dla podejmowanych przez 
osobowe podmioty poznające prób naukowej eksploracji otaczającego świata2 . 
W zależności od tego, w jaki sposób ową naturę konceptualizowano3, powstawały 
różne sposoby jej opisu, które w kolejnych epokach historycznych formułowano4 . 

1 Por. B. Płonka-Syroka, Teorie, doktryny i szkoły naukowe. Zarys zagadnienia, „Kwartalnik 
Historii Nauki i Techniki” 1998, R. 43, nr 1, s. 51–75. Szkoła naukowa tworzy się wokół pewnej 
teorii, dostosowanej do ogólnej koncepcji świata uznawanej w niej za realistyczną. W polu epi-
stemologicznym akceptowanej w tej szkole teorii są wytwarzane przez jej adeptów skierowane 
ku praktyce doktryny, stanowiące uszczegółowioną postać teorii. Szersza popularyzacja progra-
mu naukowego danej szkoły w społeczności naukowej jest związana, po pierwsze, z akceptacją 
wizji świata, universum, który jest uznawany w tej szkole za realistyczny, po drugie – akceptacją 
pola epistemologicznego wyznaczanego przez teorię uznawaną w danej szkole za podstawową. 
Dopiero trzeci poziom recepcji standardu naukowego danej szkoły w  społeczności naukowej 
stanowi poziom związany z upowszechnianiem skierowanych ku praktyce doktryn. Może być 
ich wiele, mogą być częściowo ze sobą sprzeczne, rywalizować ze sobą o zakres wpływów w spo-
łeczności naukowej, niektóre z nich mogą zostać przez tę społeczność w całości odrzucone, inne 
zaakceptowane we fragmentach, a jeszcze inne – przyjęte w całości. Odrzucenie danej doktryny 
nie jest dostateczną przesłanką do zasadniczej dekonstrukcji pola epistemologicznego obowią-
zującego w danej szkole. W jego obrębie bowiem, na podstawie głównej teorii bazowej, mogą być 
wytwarzane kolejne skierowane ku praktyce doktryny o zmiennej strukturze i o zróżnicowanej 
recepcji w społeczności naukowej. Por. B. Płonka-Syroka, Doktryny medyczne nurtu herme-
tycznego – struktura, geneza, uwarunkowania recepcji w społeczności naukowej, „Medycyna 
Nowożytna. Prace historyczno-medyczne” pod red. Z. Podgórskiej-Klawe, zeszyt wstępny, War-
szawa 1992, s. 7–38; eadem, Międzykulturowa recepcja doktryn medycznych na przykładzie 
doktryny Johna Browna (1736–1788). Problemy metodologiczne, „Kwartalnik Historii Nauki 
i Techniki” 1993, R. 38, nr 4, s. 3–37; eadem, Problem wyboru teorii przez społeczność nauko-
wą na przykładzie nauk medycznych, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Często-
chowie. Filozofia i Socjologia” 1995, t. 4, s. 177–193. 

2 Podstawy tego ujęcia, por.: B. Płonka-Syroka, Społeczno-kulturowy model nauki i nowe 
metody jego analizy, „Zagadnienia Naukoznawstwa” 1996, nr 4, s. 509–524.

3 Por. B. Płonka-Syroka, E. Rudolf (red.), Perspektywy poznawcze w kulturze europejskiej. 
Orbis Exterior – Orbis Interior, t. 5, Wrocław 2012; B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy 
świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno-porównawcza. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 12, Wrocław 2012.

4 Por. np.: J.  Sokolski (red.), Człowiek wobec natury – humanizm wobec nauk przyrod-
niczych, t. 9 serii Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanistyczne w kulturze polskiej. 
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Wszystkie bowiem uwarunkowane podmiotowo procesy wiedzotwórcze musiały 
być poprzedzone świadomą refleksją badaczy dotyczącą tego, co realnie istnieje, 
zanim zostanie przez nich sformułowany katalog pytań badawczych dotyczących 
tego, w jaki sposób można byłoby to zbadać. W ten sposób przejawia się metafo-
ryczny i zakorzeniony w historii i kulturze charakter ludzkiej wiedzy w dziedzinie 
nauk przyrodniczych. Konkretną działalność poznawczą, skierowaną ku proble-
mom badawczym postrzeganym przez formułujących je uczonych jako nowe, 
istotne ze względów poznawczych, wymagające z różnych względów rozwiązania, 
a także do rozwiązania możliwe (uczeni nie podejmują się bowiem rozwiązywania 
problemów uznanych za już rozwiązane, nieistotne ze względów poznawczych 
i jako takie niewarte podejmowania starań w celu ich rozwiązania, a także z góry 
uznanych za niemożliwe do rozwiązania na danym etapie ludzkiej wiedzy) po-
przedzać musi uprzednia refleksja ontologiczna nad światem, który ma być przed-
miotem opisu i epistemologiczna nad metodami dochodzenia przez podmiot do 
występujących w owym świecie zjawisk, reguł i prawideł. Refleksja ontologiczna 
jest przez uczonych dokonywana na podstawie dorobku poprzednich pokoleń, do 
którego muszą się w jakiś sposób ustosunkować, wybierając tradycję interpreta-
cyjną, która prowadzi ich zdaniem do realistycznych rezultatów. Nauka bowiem 
z definicji odnosi się do badania świata, który istnieje, a badaniu podlega tylko 
to, w jaki sposób. Również refleksja epistemologiczna wymaga od uczonego do-
konania świadomego wyboru tradycji, do której zamierza nawiązać. I ontologia, 
i epistemologia obrosły bowiem w kulturze europejskiej szeregiem dyskursów, ry-
walizujących ze sobą od czasów starożytnych po współczesne, których perspekty-
wy poznawcze nie dadzą się uzgodnić, a wybór jednej z nich na zawsze pozostanie 
kwestią podmiotowego wyboru dokonywanego przez uczonych5. Celem niniejsze-
go studium jest próba odpowiedzi na pytanie: do jakiej wizji świata, uznawanej 
przez niego za realistyczną, odnosił się Carl Gustaw Jung6 i jakie wnioski z tego 
wyprowadzał w dziedzinie teoriopoznawczej oraz praktycznoklinicznej7. Zamie-
rzam podjąć próbę odtworzenia sposobu kształtowania się charakterystycznej dla 

Syntezy, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, Wrocław 2010; L. Miodoński, Całość jako paradygmat 
rozumienia świata w myśli niemieckiej przełomu romantycznego. Analiza wybranych proble-
mów, Wrocław 2001; K. Szlachcic (red.), Między scjentyzmem a historyzmem. Szkice ze współ-
czesnej filozofii francuskiej, Wrocław 2004. W każdej z przedstawionych w tych monografiach 
poznawczych perspektyw naukowych ujęcie natury odnosi się do jej określonego obrazu, uzna-
wanego przez daną grupę uczonych za istniejący realnie. Do tego obrazu odnoszą oni metody, za 
pomocą których uznają za możliwe podjęcie badań nad naturą. 

5 Por. B. Płonka-Syroka, Tradycje interpretacyjne w filozofii europejskiej a kształtowanie się 
standardu antropologii wiedzy, [w:] A. Odrzywolska-Kidawa (red.), Klio viae et inviae. Opuscula 
Marco Cetwiński dedicata, Warszawa 2010, s. 261–268.

6 Por. D. Bair, Jung, tłum. R. Reszke, Warszawa 2009; A. Casement, Carl Gustaw Jung, 
tłum. J. Łaszcz, Gdańsk 2007; Z. Rosińska, Jung, Warszawa 1982; G. Wehr, Carl Gustaw Jung, 
tłum. J. Prokopiuk, Wrocław 1998. 

7 Wcześniej podjęłam ten temat w pracy pt. Carla Gustawa Junga theatrum mundi . Czy 
opis nowożytnej alchemii zawarty w  dziele Junga „Psychologie und Alchemie” rzeczywiście 
możemy uważać za historyczną rekonstrukcję? „Medycyna Nowożytna. Studia nad Historią 
Medycyny” 2000, t. 7, z. 2, s. 5–27. 
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Junga perspektywy poznawczej, wpisując ją w pole epistemologiczne ustanowione 
wcześniej przez jego poprzedników związanych ze standardem niemieckiej medy-
cyny romantycznej (1797–1848)8 i usiłując określić kryteria, jakie mogły się przy-
czynić do wyboru przez twórcę psychologii głębi wypracowanej w tym standardzie 
wizji świata oraz metod jego naukowej eksploracji.

Pojęcie natury, akceptowane przez Junga i będące podstawą jego rozumienia 
świata, odbiegało od poglądów przyjmowanych przez pozytywistycznych scjen-
tystów9 . Miało jednakże z nimi jedną cechę wspólną – dla zwolenników obydwu 
koncepcji, Jungowskiej psychologii głębi i pozytywistycznego modelu nauki, to 
ich obraz rzeczywistości był obrazem naturalnym, rzeczywistym i prawdziwym, 
zaś obraz przeciwny – nienaturalnym, fałszywym i zmityzowanym. Twórcy i zwo-
lennicy tych koncepcji dochodzili do tego przeświadczenia odmiennymi meto-
dami, stawiając sobie inne pytania o rzeczywistość świata i wyznaczając swym 
badaniom niewspółmierne obszary zakazane. To, co dla lekarza psychiatry kształ-
conego na europejskich uniwersytetach przełomu XIX i XX stulecia w duchu po-
zytywistycznego scjentyzmu mogło uchodzić (i też najczęściej uchodziło) za prze-
jawy manifestujących się poważnych odchyleń od normy, przez współczesnego 
mu zwolennika Jungowskiej psychologii głębi mogło być pojmowane (i również 
było) jako przejaw naturalnego rozwoju ludzkiej osobowości10. Podobna sytuacja 
występowała w europejskiej psychologii przełomu XIX i XX w., w której rywa-
lizowały ze sobą kierunek neurologiczny, nawiązujący do standardu somatycz-
nego europejskiej medycyny klinicznej oraz psychologiczny, będący kontynuacją 
standardu niemieckiej medycyny romantycznej11. Zwolennicy pierwszego z tych 

 8 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu romantycznego 1797–1848 i polska 
recepcja jej teorii i  doktryn w  dziewiętnastym stuleciu, Warszawa 1999; eadem, Niemiecka 
medycyna romantyczna, Warszawa 2007 (obie monografie zawierają obszerne omówienie piś- 
miennictwa oraz analizę źródeł dziewiętnastowiecznych). 

 9 Por. J. Skarbek, Pozytywistyczny model wiedzy, Warszawa 1995.
10 Por. B. Płonka-Syroka, Nadzieje lekarzy, [w:] eadem, Mesmeryzm. Od astrologii do bio-

energoterapii, wyd. 3  rozszerzone, Wrocław 2007, s.  101–138. Przedstawiam tu rywalizację 
szkół tzw. psychików i somatyków w ustanowieniu naukowych reguł opisu zjawisk hipnotycz-
nych. Por. też: B. Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w standardzie niemieckiej medycyny 
romantycznej, [w:] eadem (red.), Antropologia medycyny i farmacji w kontekście społecznym 
i historycznym. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we 
Wrocławiu, t. 1, Wrocław 2008, s. 313–331. 

11 Por. B. Płonka-Syroka, Historyczne koncepcje podmiotowości człowieka i ich wpływ na 
ukształtowanie się założeń programowych nowożytnej medycyny, [w:] J. Jusiak, J. Mizińska 
(red.), Podmiot w procesie. Lubelskie Odczyty Filozoficzne. Zbiór 7, Lublin 1999, s. 211–239;  
eadem, Niemiecka psychiatria romantyczna – spór o wpływy idealizmu filozoficznego w nie-
mieckiej medycynie klinicznej pierwszej połowy XIX stulecia,  [w:] B. Płonka-Syroka (red.), 
Społeczno-ideowe aspekty medycyny i  nauk przyrodniczych w  XVIII–XX  wieku. Studia 
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 5, Wrocław 2002, s. 103–113; eadem, Imputacje kulturowe 
w standardzie niemieckiej psychiatrii klinicznej w pierwszej połowie XIX w.,  [w:] K. Szmi-
giero (red.), Kulturowe przedstawienia psychiatrii i chorób psychicznych/Cultural representa-
tions of psychiatry and mental illnes, Piotrków Trybunalski 2009, s. 209–220; A. Machlarz, 
Psychologia jako naukowa podstawa filozofii . Psychologizm drugiej połowy XIX wieku i jego 
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kierunków pojmowali zaburzenia psychiczne tak jak inne choroby, to jest jako 
uwarunkowane przez czynniki fizyko-chemiczne, genetyczne, środowiskowe, 
a po wprowadzeniu standardu bakteriologii także przez patogeny, zaburzenia nor-
malnego funkcjonowania ludzkiego organizmu12. Zwolennicy drugiego ujmowali 
je w kategoriach patologii duszy, którą uznawali za podstawę ludzkiej aktywności 
psychicznej13. Na przełomie XIX i XX w. dominował w europejskiej medycynie 
klinicznej nurt nawiązujący do orientacji neurologiczno-somatycznej. Przed-
miotem moich analiz będzie w związku z tym kwestia dokonanego przez Carla 
Gustawa Junga wyboru orientacji alternatywnej wobec dominującej, na podsta-
wie wybranych przesłanek dotyczących jego biografii osobistej i naukowej oraz 
preferencji intelektualnych, które ukształtowały perspektywę poznawczą twórcy 
psychologii głębi. 

Wśród uwarunkowań, które wywarły wpływ na ukształtowanie się mode-
lu rzeczywistości, który uczeń Z. Freuda14 uznawał za naturalny15, ważną rolę 
odegrały elementy osobiste. Pierwszym z nich był proces akulturacji i stan zdro-
wia tego uczonego, w sposób istotny oddziaływujące na jego percepcję świata. 
C. G. Jung był synem protestanckiego pastora i w jego rodzinie istniały silne 
tradycje religijności osobistej, połączone z bezwarunkową akceptacją tradycyj-
nej i  surowej moralności. Nakładały się one na konflikty pomiędzy jego ro-
dzicami, którzy nie stanowili pary dobranej pod względem emocjonalnym. Ze 
względu na społeczną konwencję i  obowiązującą moralność rozwiązanie tego 
małżeństwa było niemożliwe, życie codzienne rodziny, w której uczony się wy-
chowywał upływało więc jako gra, w której każdy z członków wypełniał naka-
zywane mu obyczajem role. Zachowane fotografie rodziców ukazują matkę jako 
surową i  kostyczną kobietę, przedwcześnie postarzałą i  zamkniętą w  świecie 
własnych myśli, natomiast ojca jako dość młodzieńczego jeszcze człowieka, 
zagubionego emocjonalnie i poddającego się bezwiednie odgrywanej roli. Z te-
go rodzaju atmosfery młody C. G. Jung usiłował wydobyć się poprzez studia. 
Najlepszym krokiem do samodzielności, tak intelektualnej, jak i  finansowej, 

krytyka, „Roczniki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des Wissens”  2004, 
t. 1, s. 297–310. 

12 Do pionierów tego ujęcia należeli Wilhelm Wundt, Emil Kraepelin, Jean Martin Charcot, 
Pierre Janet . 

13 Do twórców tego stanardu w psychiatrii klinicznej należeli Heinrich Damerow, Johann 
Christian August Heinroth, Johan Christian Reil. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiec-
ka…, s. 109–110 (wybór piśmiennictwa niemieckiego dotyczącego niemieckiej psychiatrii ro-
mantycznej).

14 O koncepcji psychiatrii Zygmunta Freuda i jej podstawach metodologicznych por. I. Käst-
ner, Ch. Schröder, Zygmunt Freud. Badacz umysłu. Neurolog. Psychoterapeuta. Teksty wybra-
ne, tłum. B. Płonka i B. Płonka-Syroka. Teksty Z. Freuda przełożył R. Ziobro, Wrocław 1997 
(tu: wybór piśmiennictwa).

15 Rekonstrukcje zasadniczych elementów struktury psychologii głębi Carla Gustawa Junga 
przeprowadziłam na podstawie syntetycznych ujęć jego doktryny zawartych w następujących 
pracach: C. G. Jung, Zasadnicze problemy psychoterapii, tłum. R. Reszke, Warszawa 1994 oraz 
J. Jacobi, Psychologia C. G. Junga, wstęp C. G. Jung, tłum. S. Łypacewicz, Warszawa 1993. Re-
konstrukcja ta ma charakter oryginalny.
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były studia medyczne, które podjął. Jako osoba ambitna wybrał także specjaliza-
cję w nowej i budującej dopiero od niespełna stulecia swój standard dziedzinie 
medycyny – a mianowicie w psychiatrii. W trakcie studiów młody C. G. Jung 
stał się na pewien okres pozytywistą, co miało dlań znaczenie wyzwalające od 
dusznej domowej atmosfery. Pragnął odnaleźć sens życia w badaniach nauko-
wych opartych na poznaniu eksperymentalnym, co nadawało ukierunkowanie 
działaniom wielu mu współczesnych młodych adeptów medycyny. Poglądy teo-
retyczne uczonego w czasach jego studiów trudno jest jednak sklasyfikować jako 
przynależące do głównego nurtu pozytywizmu. Były one raczej w pewnym sen-
sie zbliżone do poglądów młodszego odeń o pokolenie J. Ochorowicza16, który 
również wyprowadzał z pozytywizmu dążenie do badania rzeczywistości opie-
rającego się na faktach. Rzecz w tym, co obydwaj definiowali jako fakty17. I dla 
J. Ochorowicza, i dla C. G. Junga status faktów miały fenomeny, które dla więk-
szości współczesnych im lekarzy i przyrodników nie wchodziły w zakres pozna-
nia naukowego. Zainteresowania C. G. Junga problematyką wykraczającą poza 
ujmowany standardowo na przełomie XIX i XX stulecia przedmiot medycyny 
znalazły odbicie już w jego pracy doktorskiej. Zwrócił w niej uwagę na szeroki 
zakres tzw. zjawisk paranormalnych, niepoddających się klasyfikacji z punktu 
widzenia standardu racjonalności medycyny. Po doktoracie nie otrzymał posa-
dy akademickiej, lecz podjął pracę w prywatnej klinice psychiatrycznej doktora 
E. Bleulera, mając tu okazję nie tylko rzetelnego zapoznania się z kazuistyką 
psychiatryczną, lecz i  z nowatorskimi metodami leczenia pacjentów psychia-
trycznych. Istotą owych metod był silny nacisk na podmiotowe traktowanie pa-
cjenta, na nawiązywanie z nim przez personel leczący bliskiego empatycznego 
kontaktu, na terapię zajęciową chorych realizowaną poprzez sztukę (malarstwo, 
teatr). Przeżycia psychiczne pacjentów leczonych w klinice E. Bleulera były trak-
towane poważnie, jako wyraz ich osobowości, i  nie były bagatelizowane jako 
symptomy choroby. Tego rodzaju podejście terapeutyczne i ogólny styl myślowy 
środowiska, w którym przyszło Jungowi debiutować w roli lekarza, ukształto-
wały jego stosunek do pacjenta chorego psychicznie nie jak do przypadku, ale 
jak do osoby. Sprzyjały temu z pewnością prywatny charakter placówki i na-
stawienie na komfort życia pacjenta, z czym wiązały się dość wysokie opłaty 
za leczenie. Wśród pacjentów, których młody Jung poddawał obserwacji, nie 
było więc typowych dla ówczesnych klinik „przypadków psychiatrycznych”, 
których schematyczny obraz oddaje wspólny portret zbiorowy przedstawiający 
wynędzniałego, o niskiej inteligencji i słabych zdolnościach komunikacyjnych 
człowieka, najczęściej opuszczonego przez rodzinę. Pacjenci prywatnej kliniki 

16 Por. B. Skarga, J. Ochorowicz, Pozytywizm i okultyzm,  [w:] eadem (red.), Polska myśl 
filozoficzna i społeczna, t. 2, Warszawa 1975, s. 92–95.

17 Podobne zróżnicowanie w ocenie rzeczywistości faktycznej występowało np. także mię-
dzy zwolennikami a przeciwnikami doktryny S. F. Hahnemanna, homeopatii. Szerzej na ten 
temat por. B. Płonka-Syroka, Krytyka homeopatii w pracach dziewiętnastowiecznych lekarzy 
polskich i  jej podstawy teoretyczne,  [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Życie codzienne 
w XIX wieku i jego wpływ na stan zdrowia ludności. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 6, 
Wrocław 2003, s. 569–581. 



490 Część III. Wybrane problemy teorii medycyny w kontekście historii i kultury

E. Bleulera, mimo iż chorzy, należeli do kategorii ludzi zadbanych, kulturalnych 
i wykształconych, zdolnych prowadzić z personelem interesujący także dla tego 
personelu dyskurs terapeutyczny. 

W  tak zarysowanym kontekście C. G.  Jung zapoznał się z  psychoanalizą. 
Zdołał pozyskać uznanie Z.  Freuda, stając się zarazem jego gorliwym zwolen-
nikiem18. W  latach 1905–1913 należał do najbardziej znamienitych populary-
zatorów psychoanalizy, był przewodniczącym Towarzystwa Psychoanalitycznego 
i redaktorem wydawanego przez to towarzystwo czasopisma. Wraz ze wzrastają-
cym zaangażowaniem C. G. Junga w badania nad nieświadomością i akceptacją 
standardu psychoanalizy dochodzić zaczęło do konfliktów z kierującym kliniką 
E. Bleulerem19, który nie zaakceptował skrajności tej doktryny. Nie akceptował 
także narastających zmian w zachowaniu podwładnego, których istotą było na-
silanie się zachowań określanych jako „dziwne”. Proces ten zakończył się osta-
tecznie wybuchem u C. G. Junga ostrej postaci choroby psychicznej – schizofrenii 
(1913 r.). Wcześniej nastąpiło zerwanie związków z Z. Freudem i utrata pracy  
u E. Bleulera. C. G. Jung aż do 1922 r. pozostawał na utrzymaniu żony i nie był 
zdolny do samodzielnej pracy.

Analizując prace C. G. Junga powstałe na przestrzeni prawie 60 lat i dzie-
ląc je na te powstałe przed 1913  r. i  napisane po tej dacie, możemy w  nich 
bez trudu zauważyć zmianę poczucia rzeczywistości, akceptowanego przez ich 
autora i związane z tym poszukiwanie przezeń metod umożliwiających dokona-
nie w sposób poprawny pod względem metodologicznym opisu nowego rodzaju 
realności, który mu się objawił. W  pracach powstałych przed nasileniem się 
kryzysu możemy obserwować odmienne definiowanie statusu rzeczywistości 
psychicznej. C. G.  Jung, podobnie jak współcześni mu psychiatrzy kliniczni, 
postrzegał wcześniej wizje, sny i  inne przejawy realności psychicznej swoich 
pacjentów jako wyraz ich indywidualnej podmiotowości i nie doszukiwał się ich 
związku ze sferą pozapodmiotową (jakkolwiek byśmy jej nie definiowali, w tym 
ze sferą sacrum). Po przełomie związanym z chorobą obserwujemy u C. G. Jun-
ga zmianę postrzegania tego, co realne. Sam musiał zmierzyć się z przejawami 
świata o charakterze pozapodmiotowym, których doświadczał w wyniku pro-
cesu chorobowego i musiał się jakoś wobec nich ustosunkować. I uczynił to, 
zarówno jako człowiek, jak i  jako lekarz. Uznał realność świata pozapodmio-
towych wizji, którego doświadczał i podjął próbę jego opisania w kategoriach 
współczesnej nauki, tak aby nadać owym wizjom charakter obiektywny. Jako 
dogłębnie wykształcony lekarz, a zarazem odbiorca standardu współczesnej mu 
filozofii kultury, odnalazł we współczesnej mu tradycji myślowej nauk huma-
nistycznych, a w tym także wśród orientacji metodologicznych takie inspiracje, 
które pozwoliły mu stworzyć synkretyczny system poglądów, znany pod poję-
ciem psychologii głębi. Złożyło się nań doświadczenie lekarskie, tak kliniczne, 
jak i metodologiczne, a także tradycje XIX-wiecznej niemieckiej medycyny ro-

18 O relacjach Junga z Freudem por. I. Kästner, Ch. Schröder, op. cit., s. 46–49.
19 O poglądach E. Bleulera por. ibidem, s. 44, 46.
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mantycznej20, filozofia G. W. F. Hegla21 i  jedna ze szkół we współczesnej mu 
historiografii nauki, a mianowicie szkoła neoromantyczna22. Nowa rzeczywi-
stość, która stała się dla C. G. Junga codziennością, stawiała go wobec bytów 
o charakterze niematerialnym a zarazem pozapodmiotowym. Nabrały one dla 
niego życia w sensie dosłownym, stając się bytami wyposażonymi w realne ce-
chy i zdolności oddziaływania na ludzkie życie, w sposób bezpośredni i rzeczy-
wisty. Pojawiło się także u niego dążenie, aby wpisać ten nowy rodzaj doświad-
czeń w spójny kontekst ze sferą sacrum, połączyć standard nowej psychologii 
z realnością esencjalnie pojmowanej ludzkiej duszy.

Przełom psychologiczny, jaki przeżył uczony w latach 1913–1922, znalazł od-
zwierciedlenie zarówno w stylu, jak i szacie pojęciowej jego twórczości naukowej. 
Twórczość ta nie może więc być poddawana analizie bez uwzględnienia czynnika 
czasu. Te same pojęcia we wcześniejszych pracach, pisanych klarownym i poto-
czystym stylem, bezbłędnych pod względem konstrukcyjnym, dostosowanych do 
kanonów obowiązujących we współczesnym mu piśmiennictwie psychiatrycznym, 
znaczą bowiem co innego aniżeli w pracach późniejszych, o bardziej luźnej struk-
turze, pisanych zawiłym i mało komunikatywnym stylem i językiem, który staje 
się coraz bardziej symboliczny, coraz bardziej pospieszny i obudowany odległymi od 
zasadniczego nurtu dygresjami. Późniejsze prace C. G. Junga stają się także coraz 
bardziej odległe od medycyny, odzwierciedlając ewolucję jego zainteresowań zmie-
rzających w stronę ogólnej teorii kultury i miejsca człowieka w świecie.

W aprobowanym przez Junga po 1913 r. modelu medycyny możemy obser-
wować odchodzenie przezeń od scjentystycznej koncepcji nauki na rzecz po-
wrotu do tradycji czerpanych z kulturowego dziedzictwa niemieckiej medycyny 
romantycznej23. C. G. Jung mógł się z nim zapoznać w trakcie studiów medycz-
nych na Uniwersytecie w Bazylei, ponieważ elementy tego standardu mogły być 
jeszcze przekazywane przez niektórych ze starszych profesorów. Była tu także 
bogata biblioteka dzieł medycznych, pisanych w romantycznej konwencji inter-
pretacyjnej, pozostałych po profesorach wykładających tu medycynę w pierwszej 
połowie XIX stulecia, wśród których był m.in. I. P. Vital Troxler24, uważany za 

20 Por. B. Lohff, Die Suche nach der Wissenschaftlichkeit der Physiologie in der Zeit der 
Romantik: ein Beitrag zur Erkenntnisphilosophie der Medizin, Stuttgart 1990; G. Flatten, Die 
Entwicklung eines ganzheitlichen Bildes des Menschen in der Heilkunde der Romantik und 
seine Bedeutung für die Gegenwart, Murken – Altrogge 1990. 

21 Por. D. von Engelhardt, Einheitliche und umfassende Naturdarstellungen in den Natur-
wissenschaften um 1800 und Hegels Philosophie der Natur, „Rete” 1972, t.  1, s.  167–192; 
idem, Hegels philosophisches Verständnis der Krankheit, „Sudhoffs Archiv für Geschichte der 
Medizin” 1975, t. 59, s. 225–246; Th.J. Bole, John Brown, Hegel und Speculative Concepts in 
Medicine, „Texas Reports on Biology and Medicine” 1974, t. 23, s. 287–297. Por. też: B. Płonka- 
-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 218–221. 

22 Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego…, s. 45–53.
23 Por. B. Płonka-Syroka, Spory o kształtowanie się standardu dziewiętnastowiecznej psy-

chiatrii jako przykład praktyki interpretacyjnej niemieckiej medycyny akademickiej, [w:] eadem, 
Niemiecka medycyna romantyczna…, s. 355–377. 

24 Por. I. P. V. Troxler, Ueber das Leben und sein Problem, Göttingen 1807; idem, Na-
turlehre des menschlichen Erkennens, oder Metaphysik, Aarau 1828; idem, Vorlesungen über 
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jednego z bardziej skrajnych przedstawicieli tego nurtu. Cechą „romantycznego 
dziedzictwa” w świadomości metodologicznej Junga było przede wszystkim jej 
ukierunkowanie idealistyczne, inspirowane przez platonizm, przejawiające się 
w uznawaniu realnej egzystencji idei, których przejawem są poszczególne indy-
widua, a tym samym uznaniu dominacji czynnika duchowego nad fizycznym. 
Koncepcja C. G. Junga przejawiających się w nieświadomości, acz realnie ist-
niejących archetypów, jest w istocie kalką teoretycznych poglądów niemieckich 
romantycznych fizjologów, takich jak C. G.  Carus25 czy też K. F.  Burdach26, 
którzy głosili realne oddziaływanie esencjalistycznie pojmowanych idei na nie-
świadome procesy psychiczne, co miało wywierać rzeczywisty i znaczący wpływ 
nie tylko na motywy ludzkiego postępowania i na podmiotowo ujmowany pro-
ces poznawczy, lecz także oddziaływać w sposób regulatywny na ludzką soma-
tykę27. Diagnostyka medyczna opierać się miała w tym ujęciu na zrozumieniu 
istoty choroby na podstawie jej symptomów (było to tzw. ujęcie semiotyczne), 
na określeniu ich sensu w biografii chorego, a nie na analizie materialnie (so-
matycznie) ujmowanych przyczyn choroby28 .

Wiele też zapożyczył z filozofii G. W. F. Hegla, a szczególnie jego koncepcję 
przejawiania się Absolutu w  poszczególnych indywiduach, a  także jego dia-
lektykę. Odrzucał logikę dwuwartościową jako zbyt ubogą dla zastosowania 
w opisie zjawisk psychicznych. Za szczególne dziedzictwo heglizmu w struk-
turze pojęciowej Jungowskiej psychologii głębi należy uznać pojmowanie przez 
C. G. Junga ludzkiego życia jako zdeterminowanego procesu o cechach dialek-
tycznej przemiany. Podążając tym tropem, Jung nawiązywał do całego szere-
gu poprzedników uznających tego rodzaju interpretację za rzeczywistą i  gło-

Philosophie über Inhalt, Bildungsgang, Zweck und Anwendungderselben auf ’s Leben, als Ency-
klopädie und Methodologie der philosophischen Wissenschaften, Bern 1835. Por. też: I. Belke, 
Ignaz Paul Vital Troxler. Sein Leben und sein Denken, Berlin 1935. 

25 Por. C.G. Carus, Psyche, zur Entwicklungsgeschichte der Seele, Stuttgart 1851;idem, 
Neuausgabe ausgewählter ärztlicher Schriften aus Anlass des 200. Geburtstagen am 3 Januar 
1989, Dresden 1989. Por. też: S. Grosche, Lebenskunst und Heilkunde bei C.G.Carus (1789–
–1869): anthropologische Medizin in Goethescher Weltanschauung, Göttingen 1993; W. Gen-
schorek, Carl Gustav Carus: Arzt, Künstler, Naturforscher, Leipzig 1983.

26 Por. K.F. Burdach, Die Physiologie als Erfahrungswissenschaft, t.1–4, Leipzig 1826–1835; 
idem, Der Mensch nach verschiedenen Seiten seiner Natur, oder Anthropologie für das gebildete 
Publikum, Stuttgart 1836. Por. też: K. Feremutsch, Organ der Seele. Beitrag zur Geschichte der 
romantischen Medizin nach Werken Karl Friedrich Burdachs (1776–1847), „Monatschrift für 
Psychiatrie und Neurologie” 1953, nr 125, s. 371–385.

27 Było to dziedzictwo doktryny Paracelsusa. Por.: H. Rudolph, Theophrast von Hohenheim 
(Paracelsus). Arzt und Apostel der neuen Kreatur, [w:] H.-J. Goertz (red.) Radikale Reformato-
ren: 21 biographische Skizzen von Thomas Münzer bis Paracelsus, München 1978, s. 231–243; 
J.  Mirkiewicz, Kategorie filozoficzno-naukowe systemu Paracelsusa, „Roczniki Antropologii 
Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des Wissens” 2004, R. 1, s. 201–238. 

28 Por. S. Schulz, The idea of disease in the semiotic medicine of 18th century, „Roczni-
ki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des Wissens” 2004, R. 1, s.  335–367; 
V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klinischen Me-
thode zwischen 1750 und 1850, Husum 1993. 
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szących te poglądy z katedr wydziałów lekarskich niemieckich uniwersytetów 
przed 1848 r.29 

W doktrynie Junga możemy także dostrzec zapożyczenia ze stworzonej przez 
J. W. Goethego koncepcji rozwoju jako metamorfozy30. Rozwój ten miał charakter 
zdeterminowany i  przebiegał według z  góry ustanowionego planu. Ten sposób 
myślenia stał się podstawą koncepcji indywidualnego rozwoju ludzkiej jednostki, 
zdeterminowanego przez następstwo archetypów, przejawiających się w stałej se-
kwencji w jej biografii.

Ze współczesnej mu nauki niemieckiej C. G. Jung zapożyczył natomiast wiele 
od szkoły neoromantyków31, jak również przejął filozoficzną interpretację fizyki 
kwantowej, dokonaną przez Wernera Heisenberga. Dążąc do uzgodnienia swej 
doktryny medycznej ze standardem fizyki, C. G. Jung odnalazł w koncepcji He-
isenberga klucz do wiedzy, jakiego poszukiwał. Z zasady nieoznaczoności czer-
pał bowiem uzasadnienie dla wyeliminowania logiki dwuwartościowej z systemu 
uzasadnień psychologii głębi, a także usprawiedliwienie jej oparcia na paradok-
sach. Rozumienie świata fizycznego przez Junga było zarazem bliskie koncepcjom 
niemieckich fizyków romantycznych32 .

Wykonywany przez Junga zawód lekarza i  jego wykształcenie przyrodnicze 
wpłynęły na ukształtowanie się jego poglądów na temat modelu nauki i samej 
metody naukowej. Uznawał jedność nauki i  zasadność opisywania wszystkich 
sfer rzeczywistości za pomocą metod właściwych poznaniu naukowemu. W jego 
ujęciu był to model oparty na doświadczeniu i obserwacjach, z tym że odnosiły 
się one do innego universum niż to, które akceptowali przedstawiciele ukierun-
kowanej neurologicznie i somatycznie współczesnej mu psychiatrii akademickiej. 
Pod względem metodologicznym doktryna C. G. Junga da się w związku z tym 
opisać jak model kliniczny, jednakże sposób wypełniania tego modelu treścią 
należy uznać za alternatywny wobec standardu psychiatrii klinicznej33. Różniły 
je bowiem zakresy zjawisk, które były uznawane za faktyczne i  poddające się 

29 O wpływie Hegla na standard interpretacyjny niemieckiej medycyny akademickiej w pier-
wszej połowie XIX stulecia istnieje bogata literatura, którą przytaczam w obszernym wyborze 
w cytowanej wyżej pracy pt. Medycyna niemiecka..., por. s. 39–40, 72, 80, 89, 97, 99 i in.

30 Por. H.-U. Lammel, Goethe, der Schwindel und die wildgewordene Vernuft der Auf-
klärung. Romantische Medizin und medizinische Romantik in Deutschland, „Roczniki Antro-
pologii Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des Wissens” 2006, t. 2, s. 217–249; L. Miodoń-
ski, op. cit., s. 85–103 i in. 

31 Por. B. Płonka-Syroka, Pojęcie stylu myślowego u Ludwika Flecka, Paula Diepgena i Wer-
nera Leibbranda i  konsekwencje jego wykorzystania w praktyce badawczej historyka medy-
cyny, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces modernizacji nauk przyrodniczych w historii i histo-
riografii nauki, Studia z Dziejów Kultury Medycznej t. 7, Wrocław 2003, s. 228–239.

32 Por. K. Schwabe, Die Entwicklung der Naturwissenschaften zwischen 1750 und 1850 
– Chemie und Physik, [w:] H. Holtzhauer (red.), Das Jahrhundert Goethes . Kunst, Wissenschaft, 
Technik und Geschichte zwischen 1750 und 1850, Berlin – Weimar 1967, s. 93–109. 

33 O istocie ujęcia klinicznego por.: B. Płonka-Syroka, Medycyna kliniczna i alternatywna 
– próba charakterystyki porównawczej, [w:] eadem (red.), Gra możliwości. Studia z historii me-
dycyny i  farmacji XIX i XX wieku. Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Aka-
demii Medycznej we Wrocławiu, t. 4, Wrocław 2011, s. 23–42.



494 Część III. Wybrane problemy teorii medycyny w kontekście historii i kultury

badaniom naukowym, jak również metody ich opisu. Ponieważ Jungowska psy-
chologia głębi była oparta na pojmowaniu rzeczywistości, definiowanej w  spo-
sób niewspółmierny wobec świata uznawanego za rzeczywisty przez klinicystów, 
akceptujący tę ostatnią koncepcję metodologiczną lekarze odmawiali jego poglą-
dom aprobaty i nie uznawali ich za naukowe. Wobec tego C. G. Jung podjął się 
redefiniowania całego obszaru badań psychiatrii w taki sposób, który pozwoliłby 
na włączenie stworzonej przez niego doktryny do obszaru poznania naukowego 
właściwego dla medycyny akademickiej.

Uczony sądził, że zdoła przeprowadzić ten zamiar, przedstawiając swoim opo-
nentom całościową wizję rzeczywistości, łączącą dwa obszary – ponadpodmiotowy 
proces oraz jego odzwierciedlenie w świecie przeżyć ludzkiej jednostki. Zakładał, iż 
mają one charakter analogiczny. Badając więc świat przeżyć jednostki, podjął się opi-
sania wspomnianego wyżej procesu34. Materiałem, którego opracowanie naukowe 
miało mu umożliwić realizację tego zamiaru, była niemiecka literatura alchemiczna 
z XVI–XVIII w. Przedmiotem analizy była zarówno warstwa tekstowa badanych dzieł, 
jak i znajdująca się w nich ikonografia. Rozbiór symboli zawartych w tej literaturze 
miał umożliwić dotarcie do nieuświadamianych przez autorów treści o charakterze 
ponadpodmiotowym, ilustrujących dokonujący się w dziejach proces indywiduacji35 . 
W analizie tej C.G. Jung wykorzystał metody i aparat pojęciowy, stosowane przezeń 
wcześniej w praktyce lekarskiej. Zadał sobie wiele trudu, aby przedstawić w wyczer-
pującej formie metodologiczne przesłanki swych poglądów. Nadał zarazem książce 
Psychologie und Alchemie36, w której podjął się tego zadania, kształt charakterystycz-
ny dla klasycznych prac lekarskich. Spotykamy tu rozdział wstępny, dotyczący mate-
riału i metody, zawierający wyjaśnienia niektórych pojęć podstawowych37 i wyraziste 
postawienie celu pracy. Bardzo obszerna część następna została ubrana przez autora 
w spotykaną w wielu pracach lekarskich formę omówienia przypadku.

Analiza tekstów alchemicznych przeprowadzona przez C. G.  Junga opierała 
się na następujących założeniach:
1) Dokonujący się w dziejach proces indywiduacji ma charakter obiektywny i po-

nadpodmiotowy.

34 Było to ujęcie inspirowane zarówno przez starą koncepcję analogii makrokosmosu i mik-
rokosmosu, jak również przez poglądy Haeckla, który twierdził, iż w osobniczym rozwoju jed-
nostki znajdują odbicie dzieje całego świata.

35 Pojęcie to zostanie zdefiniowane w dalszej części tej pracy. Nie jest ono jednak tożsame 
z indywidualizacją, ponieważ opiera się na odmiennej koncepcji antropologicznej. 

36 C. G. Jung, Psychologie und Alchemie, Solothurn 1944.
37 W  stosunku do wcześniejszych prac lekarskich Junga rozdział ten ma jednak formę 

dość chaotyczną, pełną dygresji i  niedopowiedzeń. Z  jednej strony jest tu widoczne, że au-
tor zakłada u czytelnika elementarną znajomość podstawowych pojęć jego doktryny, czerpaną 
z jego wcześniejszych prac. Nie wyjaśnia więc wielu pojęć, które pozostają niejasne dla czytelni-
ka, pragnącego zrozumieć metodologiczne podstawy dzieła wyłącznie na podstawie rozdziału 
wstępnego (takim pojęciem jest np. aksjomat Maryi). Z drugiej strony natomiast spotykamy 
tu rozległe wyjaśnienia dotyczące wzajemnych związków Jungowskiej psychologii głębi i religii, 
broniące owej psychologii przed zarzutami zwolenników światopoglądu religijnego, a także wiele 
innych wątków, wykraczających poza ścisłą problematykę metodologiczną.
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2) Proces ten znajduje odbicie w nieświadomości poszczególnych indywiduów, 
gdzie przebiega według tego samego schematu w następujących po sobie eta-
pach.

3) W pozostawionych przez te indywidua dziełach, w tym wypadku w literaturze 
alchemicznej, możemy odnaleźć nieuświadamiane przez ich autorów odbicie 
procesu indywiduacji, ujęte w postaci symbolicznej.

4) Współczesny badacz, dysponujący możliwością odczytania zawartych w  tej 
literaturze symboli, może dotrzeć do pokładów ponadpodmiotowej psychiki 
nieświadomej, realizującej się w historii ujmowanej jako proces przejawiania 
się archetypów w historii życia poszczególnych indywiduów.

5) Kluczem do odczytania znaczenia symboli, występujących w  literaturze alche-
micznej, może być analiza treści nieświadomości jednego wybranego człowieka.
C.G. Jung – zdając sobie sprawę z niemożliwości przedstawienia swoim kry-

tykom, wywodzącym się ze świata lekarskiego, żądanych przez nich argumentów 
zgodnych z ich standardem interpretacyjnym38 – skupił się na analizie fenome-
nologicznej pojedynczego przypadku, aby w ten sposób ukazać oponentom swój 
program badawczy w  działaniu. Zestawił wybrane elementy marzeń sennych 
jednego ze swych pacjentów, nadając im znaczenie symboliczne, układające się 
– zdaniem uczonego – w pewien wyraźny ciąg logiczny39. Wydobywanym symbo-
lom C.G. Jung nadawał bardzo szeroką interpretację40, odwołując się do bogatego 
arsenału skojarzeń, czerpanych nie tylko z nowożytnej kultury europejskiej, lecz 
także z kultur starożytnych, przede wszystkim wschodnich. Pragnął udowodnić, 
że we wszystkich kulturach pewne przejawy życia duchowego znajdują w  nie-

38 Krytycy podnosili np., iż opisywane przez Junga zjawiska nie mogą być opisane w katego-
riach statystycznych ani że nie dotyczą zjawisk powtarzalnych. Wskazywali zarazem, że odnoszą 
się one wyłącznie do świata subiektywnych przeżyć pacjentów psychiatrycznych. Uznawali 
Jungowską psychologię głębi za subiektywną projekcję przeżyć i poglądów autora, a nie doktrynę 
opartą na faktach przyrodniczych.

39 Opublikowane przez Junga fragmenty relacji jednego z  pacjentów dokumentują serię 
snów, występujących u  niego w  ciągu wielomiesięcznej psychoterapii. Była ona prowadzona 
przez jedną z asystentek Junga, a później przez niego samego. Współczesna analiza tych frag-
mentów pozwala określić przypuszczalne przyczyny zaburzeń emocjonalnych, które skłoniły 
tego pacjenta do podjęcia psychoterapii. Możemy tu rozpoznać zaburzenia identyfikacji seksu-
alnej, trudności w podjęciu roli osoby dorosłej w autorytatywnym i nadmiernie kontrolującym 
społeczeństwie, ukrytą rywalizację z ojcem, w której pacjent zawsze musiał ustąpić, lęk przed 
modelem rodziny narzucanym przez patriarchalne społeczeństwo, lęk przed kobiecą seksualnoś- 
cią itp. Elementów tych można by rozpoznać więcej, gdyby Jung nie ocenzurował tak dokład-
nie relacjonowanych przez siebie marzeń sennych swojego pacjenta. Uczynił z nich krótkie, 
jednozdaniowe opisy sytuacji, uwalniając je od wszelkich kontekstów. Pozwoliło to Jungowi na 
uszeregowanie snów pacjenta stosownie do swej wyjściowej hipotezy.

40 Wykracza ona poza interpretację tego samego przypadku, dokonywaną w kategoriach in-
dywidualno-podmiotowych, spotykaną np. we Freudowskiej technice wolnych skojarzeń, w któ-
rej terapeuta odkrywał indywidualną symbolizację kreowaną przez podświadomość pacjenta. 
Według twórcy psychologii głębi pacjent nie był – jak u Freuda (zgodnie z jego koncepcją „pracy 
marzenia sennego”) – podmiotowym „kreatorem” ukazujących mu się we śnie symboli, lecz 
„odbiorcą” symboli istniejących realnie, do których we śnie docierała jego podświadomość.
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świadomości identyczną symbolikę41. Twierdził, że ludzka dusza zawsze jest taka 
sama, więc i przejawy jej aktywności wykazują te same cechy. Było to twierdzenie 
charakterystyczne dla sposobu myślenia lekarskiego, w którym objawy chorób za-
wsze pozostają te same, niezależnie od kultury, w której urodził się dany pacjent. 
Powyższy opis przypadku posłużył C. G.  Jungowi do postawienia mocnej tezy, 
zgodnie z  którą w  psychice pojedynczego indywiduum42 znajduje wyraz pona-
dosobowy proces, który uznawał za powszechny. Podporządkowana wyjściowym 
tezom interpretacja symboli sennych obserwowanego pacjenta stała się dla Junga 
dowodem na to, iż w psychice danego indywiduum i w powszechnych dziejach 
ludzkości zachodzi ten sam proces psychiczny.

Powyżej przedstawiona teza i popierające ją argumenty, sformułowane na pod-
stawie analizy przypadku, miały podstawowe znaczenie dla dalszej konstrukcji 
pracy C. G. Junga. Uznał bowiem za udowodnione, iż symbolizacja procesu psy-
chicznego w nieświadomości (marzeniach sennych) pojedynczego indywiduum, 
żyjącego w pewnej epoce historycznej, ma charakter analogiczny do symboliki 
ukrytej w sztuce, mitologii, twórczości naukowej, plastycznej i literackiej, upra-
wianej w  odległych epokach i  kulturach. Według C. G.  Junga, nieświadomość 
„mówiła” jednym językiem symbolicznym, wspólnym dla ludzkiej duszy i dzięki 
temu powszechnie zrozumiałym. Język ten staje się zrozumiały dla tych, którzy 
nauczyli się go interpretować według pewnej konwencji. W ten sposób uczony 
wychodził naprzeciw postulatowi intersubiektywności poznania lekarskiego, któ-
rego spełnienie decydowało o uznaniu danego systemu twierdzeń za naukowy. 
Każdy system przekonań odnoszących się do rzeczywistości musi być bowiem 
odczytany za pomocą pewnego kodu, w którym został wytworzony, inaczej język 
przekazu, w którym zostaje wyrażony, staje się niezrozumiały. C. G. Jung opisu-
jąc oddziaływanie symboli na odbiorcę, posuwał się jednak dalej niż zwolenni-
cy przedstawionej powyżej interpretacji. Był bowiem przekonany, że obiektyw-
nie istniejące symbole mogą oddziaływać w sposób bezpośredni także na osoby 
niewtajemniczone w kod, który posłużył autorom dzieł alchemicznych do opisu 

41 Koncepcja ta stanowiła zapożyczenie z ówczesnej antropologii ewolucyjnej, występowała 
także w  antropologii kulturowej w  pracach Morgana i  Taylora. Jej podstawą było przekona-
nie o  istnieniu uniwersalnej natury ludzkiej o  stałych cechach. O  dyskusjach na ten temat 
por.: W. Werner, Między krytyką a  fetyszyzacją. Różne reakcje na pojawienie się ewolucjoni-
stycznej koncepcji natury, „Roczniki Antropologii Wiedzy/Jahrbücher für Anthropologie des 
Wissens” 2004, R. 1, s. 45–55. Rozwój osobisty człowieka miał się dokonywać w myśl tych 
koncepcji antropologicznych w sposób z góry zaprogramowany i przebiegać w pewnych charak-
terystycznych etapach, dzielących ludzkie życie na określone stadia. Była to analogia do procesu 
rozwoju całego gatunku ludzkiego, w którym również występowały stadia rozwojowe. 

42 Jung nie używał pojęcia „jednostka” lub „osoba”. Posługiwał się natomiast pojęciem „in-
dywiduum”, używanym w pierwszej połowie XIX stulecia przez przedstawicieli nurtu romantycz- 
nego w  niemieckiej medycynie klinicznej. Pojęcie indywiduum podkreślało fakt, iż jednost-
ka nie jest autonomicznym organizmem, lecz jedynie elementem większej całości, tj. gatunku 
ludzkiego i w ogóle świata przyrody. Dla romantyków medycznych i dla Junga ową metafizycz-
ną Całością było Życie, pojmowane jako obdarzona statusem ontologicznym idea, natomiast 
pojedyncze indywiduum było wyłącznie przejawem tej Całości, powielającym ogólny projekt. 
Szerzej na ten temat piszę w cytowanej już pracy pt. Medycyna niemiecka..., s. 234–238.
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rzeczywistości. Zdaniem C.G. Junga, symbole oddziałują bowiem bezpośrednio 
na nieświadomość odbiorcy. Nie jest to jednak oddziaływanie tak pełne, jak to 
byłoby możliwe przy znajomości kodu, w którym zostały zapisane. Badacz pozo-
stawiał więc w swojej interpretacji miejsce dla „profesjonalnego interpretatora”, 
który może dzięki swym kompetencjom ukierunkowywać interpretacje dokony-
wane przez nieprofesjonalistów.

Dążąc do nadania treściom nieświadomości charakteru modelowego, pod-
dającego się standaryzacji i możliwego do opisania w postaci procesu o stałych 
i powtarzalnych etapach, C. G. Jung posługiwał się metodami przyjmowanymi 
przezeń za racjonalne i naturalne w jego pracy jako lekarza43:
1) W okresie stawiania diagnozy zmierzał do nawiązania z pacjentem głębokiego 

kontaktu osobistego. Prowadził z chorym długie i wnikliwe rozmowy, skłaniał 
pacjenta do zwierzeń, analizował jego sny, wizje i odczucia. Z uwagą analizo-
wał także wszelkie przejawy twórczości artystycznej pacjenta, uważając je za 
niezwykle cenne źródło, otwierające dostęp do świata nieświadomych przeżyć 
psychicznych.

2) Istotą diagnozy psychiatrycznej w okresie, w którym konstruował swą dok-
trynę, było odróżnienie przez lekarza subiektywnych przeżyć pacjenta od tzw. 
rzeczywistości obiektywnej. To lekarz na podstawie analizy wszelkiego rodzaju 
wypowiedzi pacjenta (także wypowiedzi plastycznych) dokonywał oceny tego, 
co jest rzeczywistością obiektywną, a co od niej odstępstwem – definiowanym 
jako stan choroby psychicznej pacjenta. Diagnoza lekarza dotycząca zaistnie-
nia obiektywnego procesu chorobowego dokonywała się niezależnie od tego, 
czy pacjent miał subiektywną świadomość choroby, czy też nie. Była diagno-
zą profesjonalną, stawianą na podstawie nieznanych pacjentowi przesłanek, 
w wielu wypadkach niemożliwych przez niego do zrozumienia.

3) Profesjonalizm diagnozy psychiatrycznej opierał się na akceptacji faktu, iż po-
między opiniami lekarza i pacjenta w tej samej sprawie może zaistnieć (i na 
ogół istnieje) kontrowersja. To, co dla lekarza bywa widomym przejawem cho-
roby psychicznej danego pacjenta, dla niego samego bywa przejawem rzeczy-
wistości, którą żywo i realistycznie odbiera i w której z całym zaangażowaniem 
uczestniczy. Praktyka psychiatryczna przyjmowała istnienie tej antynomii za 
normę, cechującą relację lekarz–pacjent w  tego rodzaju chorób. Praktykę tę 
w związku z tym z założenia cechowała więc swego rodzaju nieoznaczoność 
– to samo przeżycie nie znaczyło tego samego dla obu uczestników relacji te-
rapeutycznej. Interpretacja danego przeżycia (rzeczywistości przedmiotowej) 

43 Metody pracy Junga w kontakcie z pacjentem omawiam na podstawie jego książki pt. 
Zasadnicze problemy psychoterapii. Metody te miały charakter interpretatywny i dyrektywny 
zarazem, co oddaje istotę relacji między lekarzem i pacjentem nawiązywanej w standardzie klin-
icznym. Por. B. Płonka-Syroka, Kształtowanie się relacji lekarz–pacjent jako stosunku o chara-
kterze dyrektywnym – próba charakterystyki procesu,  [w:] eadem (red.), Proces modernizacji 
nauk przyrodniczych w historii i historiografii nauki. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 7, 
Wrocław 2003, s. 92–127. Por. też: H. R. Wulf, P. C. Gøtzsche, Racjonalna diagnoza i leczenie. 
Wprowadzenie do medycyny wiarygodnej, czyli Evidence-Based-Medicine, tłum. Z. Szawarski, 
red. nauk. wyd. pol. R. Niżankowski, Łódź 2005.
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była odmienna w zależności od tego, który z członów relacji lekarz–pacjent 
nadawał jej charakter rzeczywistości podmiotowej. Dla lekarza rzeczywisto-
ścią podmiotową było rozpoznanie choroby (np. schizofrenii), dla pacjenta  
– wrażenie kontaktu z siłami lub obiektami o charakterze pozapodmiotowym, 
wywierającymi na życie chorego realny wpływ.
C. G. Jung stworzył dla potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych rozwiniętą 

doktrynę, którą uznawał za koncepcję naukową i obiektywną. Za jej pomocą doko-
nywał interpretacji materiału doświadczalnego, uznając wyniki swych interpretacji 
za obiektywne fakty naukowe. Brak powszechnej akceptacji jego doktryny w pro-
fesjonalnym środowisku psychiatrycznym przyjmował za zjawisko naturalne dla 
dziejów medycyny na tym etapie jej rozwoju, na którym znajdowała się psychiatria 
europejska w pierwszych dekadach XX w. Jego stanowisko wobec krytyków psycho-
logii głębi nie polegało na przedstawianiu im pożądanych przez nich dowodów jej 
racjonalności naukowej za pomocą metod, które oni uznawaliby za racjonalne, lecz 
na próbie udowodnienia racjonalnego charakteru własnej doktryny, interpretującej 
w pewien sposób rzeczywistość przedmiotową. C. G. Jung uważał własną doktrynę 
za koncepcję opartą na bogatym materiale doświadczalnym, efektywną terapeu-
tycznie i umożliwiającą prowadzenie dalszych badań (płodną heurystycznie); dok-
trynę zgodną ze stanowiskiem nowej fizyki i tych kierunków współczesnej filozofii 
niemieckiej, które uważał za inspirujące rozwój nauk przyrodniczych.

Powyższy kompleks uzasadnień dawał badaczowi podstawy do uznania psy-
chologii głębi za profesjonalną doktrynę medyczną, możliwą do stosowania 
w praktyce bez konsekwencji etycznych, związanych z posługiwaniem się w sto-
sunku do pacjentów wątpliwą i pozbawioną skuteczności koncepcją. Ten sposób 
myślenia charakteryzował wszystkich współczesnych mu profesjonalnych leka-
rzy, którzy stosując w praktyce terapeutycznej pewną doktrynę, wyrażali tym sa-
mym zaufanie co do jej naukowej prawomocności, niezależnie od tego, czy było 
to przekonanie podzielane przez wszystkich przedstawicieli środowiska psychia-
trycznego. Było dla C. G. Junga rzeczą naturalną, iż w środowisku tym działają 
różne szkoły, opierające się na odmiennych interpretacjach rzeczywistości. I taką 
właśnie szkołę pragnął stworzyć.

Powyższy model myślenia znalazł odbicie w sposobie interpretacji materiału 
uzyskiwanego od chorego, którego sny Jung czynił przedmiotem swych analiz. 
Poddawał je interpretacji według następujących reguł:
1) Uświadamiał choremu, że obszar przeżyć, który miał dotąd dla niego wyłącz-

nie osobiste znaczenie i był postrzegany jako wyraz jego osobowej indywidu-
alności, w rzeczywistości jest jedynie odbiciem powszechnego procesu, w któ-
rym przejawia się nieświadomość zbiorowa.

2) Indywidualne problemy chorego są w  rzeczywistości jedynie odzwierciedle-
niem obiektywnie istniejących archetypów, oddziałujących na nieświadomość 
poszczególnych ludzi.

3) Pacjent w  swoim życiu osobistym jedynie „odgrywa rolę” wyznaczaną mu 
przez rzeczywistość ponadpodmiotową, jego świadomość i wola nie mają prze-
to mocy sprawczej w kształtowaniu jego biografii.

4) Rozwiązanie konfliktów pacjenta musi więc nastąpić poprzez dotarcie przezeń 
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do ponadpodmiotowej struktury rzeczywistości, przez zrozumienie jej sym-
bolicznego języka i  podporządkowanie się regułom powszechnego procesu, 
w którym jest zanurzona i stanowi jego realizację.

5) Proces, o którym mowa, C. G. Jung określił mianem procesu indywiduacji44, 
uzyskania integracji czynnika cielesnego i duchowego i wypełnienia w ten spo-
sób przez człowieka jego roli.
Aby odnaleźć w opisywanym materiale badawczym, który stanowiły sny pa-

cjenta, zakładany przez C. G. Junga jako istniejący przebieg procesu indywidu-
acji, badacz ten stosował następującą metodę dekonstrukcji treści tychże snów:
1) Wyróżniał w treści marzeń sennych pacjenta te elementy, które określał jako 

„rzeczywiste” i  „obiektywne” przejawy45 treści archetypowych, będące odbi-
ciem ponadosobowego procesu w nieświadomości tegoż pacjenta. Następnie 
skłaniał pacjenta do zaakceptowania tego stanowiska metodami profesjonal-
nej perswazji.

2) Wyróżnione w ten sposób elementy marzeń sennych sam poddawał klasyfi-
kacji i interpretacji i nadawał im sens zgodny z założeniami swej doktryny46 . 
Następnie skłaniał pacjenta do akceptacji tak dokonanej rekonstrukcji.

3) W wypowiedziach pacjenta zdarzały się jednakże elementy, które nie dawały 
się pogodzić z modelową interpretacją Junga lub (np. ze względu na silne obar-
czenie afektem lub na odwzorowywanie wyraźnie rozumianych przez pacjenta 
wydarzeń) były przez pacjenta pojmowane w sposób z tą interpretacją niezgod-
ny. Wówczas Jung określał te elementy jako „subiektywne projekcje pacjenta”, 
będące wyrazem jego indywidualności. A następnie tak zdefiniowane projekcje 
„usuwał”, skłaniając pacjenta do tego, aby przestał się nimi zajmować jako nie-
istotnymi dla terapii i skoncentrował się raczej na analizie innych elementów, 
będących według Junga rzeczywistym przejawem nieświadomości, a nie arte-
faktem. W ten sposób pacjent był skłaniany do koncentrowania swojej uwa-
gi na tych elementach swoich marzeń sennych, które były zgodne z modelem 
interpretacyjnym terapeuty, i  bagatelizowania tych, które pozostawały z  nim 
w sprzeczności. Tak prowadzona psychoterapia miała więc charakter dyrektyw-
ny, to lekarz bowiem nadawał znaczenie przeżyciom i odczuciom chorego.
Przedstawiony powyżej model rozumowania, charakterystyczny dla europej-

skiej medycyny jego czasów, został przez C. G. Junga przeniesiony na analizę źró-
deł historycznych – traktatów alchemicznych. Stał się dla niego modelem metody 

44 Zwróćmy uwagę na rozbieżność zakresową pojęć „indywiduacja” i  „indywidualizacja”. 
Podczas gdy ten ostatni zakłada dążenie podmiotów do maksymalnego zróżnicowania, ten pier-
wszy zakłada osiągnięcie pełnej standaryzacji.

45 I  tu spotykamy „romantyczną” kalkę pojęciową. Romantycy medyczni posługiwali się 
pojęciem „przejawy” (Erscheinungen), a nie „objawy” lub „cechy” (Eigenschaften), ponieważ to 
ostatnie implikowałoby przypisywanie przez nich pojedycznym obiektom w przestrzeni statusu 
samodzielnych bytów (w takim ujęciu, jak to postrzega fizyka Newtonowska), czego nie akcep-
towali. Por. koncepcje niemieckiej fizyki romantycznej opisywane w przytaczanej przeze mnie 
książce Medycyna niemiecka..., s. 104–106 i in.

46 Jak dalece tego rodzaju metoda była subiektywna, możemy sobie uświadomić, zapoznając 
się np. z interpretacjami testów Rorschaha.
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naukowej jako takiej. Odnaleźć możemy w tej koncepcji analogie, przeniesione 
z relacji lekarz–pacjent na podejście C. G. Junga wobec źródeł.
1) Analogię głębokiego kontaktu osobistego z  pacjentem, którego życie psychicz-

ne badał w  jego świadomych i  nieświadomych przejawach, odnaleźć możemy 
w podejściu C. G. Junga do analizy tekstu. Nie koncentrował się on na warstwie 
będącej przejawem świadomych poglądów autora tekstu47, lecz dokonywał rein-
terpretacji znaczeń w poszukiwaniu przejawów nieuświadamianych przez autora 
treści. Szczególną rolę w odkrywaniu nieświadomej warstwy dzieła przypisywał 
rycinom, które analizowani przezeń autorzy zamieszczali w traktatach alchemicz-
nych. Twierdził bowiem, że ryciny te niosą bezpośredni przekaz umożliwiający 
dotarcie do nieświadomości ich autorów, istotnie zmieniający sens warstwy tek-
stowej publikowanej książki. Podświadomość autora wyrażać się tu miała głębiej 
i w sposób mniej ograniczony niż w kontakcie dyskursywnym.

2) Analogią diagnozy lekarskiej w metodzie analizy źródeł historycznych, sto-
sowanej przez C. G.  Junga w rekonstrukcji alchemii, jest uznanie za racjo-
nalną i prawomocną postawę naukową dokonywanie oceny treści owych źró-
deł wbrew literalnym stwierdzeniom ich autorów. Badacz uważał nie tylko za 
możliwe, ale i za rzeczywiście występujące tego rodzaju zjawisko, kiedy autor 
nie wyrażał expressis verbis pewnych treści lub też treściom owym w warstwie 
tekstowej dzieła zaprzeczał, jednakże – zdaniem twórcy psychologii głębi – 
podświadomie wyrażał stanowisko nieujawnione w tekście lub tekstowi prze-
ciwne. Ta sama postawa jest charakterystyczna dla relacji lekarz–pacjent i jest 
immanentnym elementem procesu stawiania diagnozy. Mniemania pacjenta 
co do stanu jego zdrowia, co do przyczyn nękającej go choroby oraz jego świa-
dome, ale subiektywne indywidualne odczucia nie mają dla stawiającego dia-
gnozę XX-wiecznego profesjonalnego lekarza (jakim był C. G. Jung) rozstrzy-
gającego znaczenia. Mogą mieć jedynie znaczenie pomocnicze i naprowadza-
jące. Diagnoza lekarska ma charakter profesjonalny i dokonuje się niezależnie 
od poglądów wyrażanych przez pacjenta. Tak samo „rzeczywista treść” źródła 
historycznego może być – zdaniem C. G. Junga – zupełnie nieznana jego auto-
rowi, lecz może zostać z powodzeniem wydobyta przez badacza, analizującego 
nie tylko „głębsze znaczenie” tekstu i zawartą w nim symbolikę (nieuświada-
mianą przez autora), jak i „prawdziwy sens” ilustracji.

3) Analogię relacji lekarz–pacjent, występującej w procesie stawiania diagnozy, 
możemy także odnaleźć w stosunku C. G. Junga wobec krytyków jego kon-
cepcji analizy źródeł historycznych. Twierdził on, że z faktu, iż inni badacze 
(tj. współcześni mu historycy i  lekarze) nie podzielają kierunku jego inter-
pretacji, a tym bardziej podstaw metodologicznych, na których opierał swoje 

47 Interpretacja alchemii dokonana przez Junga zasadniczo odbiega od poglądów przed-
stawianych przez współczesnych historyków tej dziedziny nauki. Por. interesująca praca z za-
kresu historii chemii, dokumentująca jej przemiany teoretyczne i zmianę znaczenia obowią-
zujących w niej pojęć: S. Zamecki, Na tropach atomistycznej metafory w subdziedzinie che-
mia, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Społeczno-ideowe aspekty medycyny i nauk przyrodniczych  
XVIII–XX wieku, „Studia z Dziejów Kultury Medycznej”, t. 5, Wrocław 2002, s. 51–65.
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historyczne analizy, nie wynika, że powinien zmienić swoje stanowisko ani 
tym bardziej starać się je udowadniać za pomocą metod akceptowanych przez 
krytyków. Podobnie jak lekarz rozpoznający chorobę u pacjenta i sam pacjent 
doświadczający tej choroby postrzegają to samo zjawisko w odmienny sposób, 
tak i dyskusja nad psychologią głębi mogłaby się odbywać wśród badaczy ak-
ceptujących jej metodę, a nie wśród pacjentów, którzy nie są w stanie zrozu-
mieć diagnozy ani wśród lekarzy odrzucających istotę poglądów C. G. Junga .

4) Analogię pomiędzy relacją lekarz–pacjent w  procesie stawiania diagnozy 
a  przyjętą przez C. G.  Junga metodą interpretacji możemy także odnaleźć 
w jego stosunku wobec źródeł. Podobnie jak w naukach medycznych, w któ-
rych lekarz dokonuje oceny dostępnego mu materiału klinicznego za pomocą 
pewnej teorii, którą uznaje za racjonalną i potwierdzoną doświadczalnie, ba-
dacz analizował teksty alchemiczne zgodnie z założeniami pewnej koncepcji 
psychologii, którą uważał za realistyczną i prawdziwą, ponieważ ukazywała 
swą skuteczność terapeutyczną48 .
Jak więc w świetle obu zastosowanych i uznanych przez C. G. Junga za kom-

plementarne metod (analizy snów i analizy tekstów alchemicznych) przedstawiał 
się proces, który opisał jako zachodzący równolegle na dwóch płaszczyznach – 
w skali makro- na sposób ponadpodmiotowy i w skali mikro-, będącej jego od-
zwierciedleniem w drodze życiowej jednostki?
1) W pierwszej połowie życia następuje inicjacja człowieka w rzeczywistość ze-

wnętrzną, której celem jest przystosowanie do wymagań środowiska zewnętrz-
nego. Następuje wówczas ukształtowanie zrębów charakteru, postawy życio-
wej, wybór zawodu i partnera życiowego, rodzi się potomstwo. Kształtują się 
indywidualne, świadome przekonania człowieka i  jego poczucie odrębności, 
umacnia się świadomość. Jest to etap kształtowania się obrazu własnego ja, 
zwanego przez Junga personą .

2) W drugiej połowie życia następuje natomiast proces, który Jung określa mia-
nem inicjacji w rzeczywistość wewnętrzną, którego celem jest głębsze poznanie 
samego siebie i swojego miejsca w ogólnym kosmicznym porządku świata.

48 Wnioskowanie post hoc, ergo propter hoc było standardowym rozumowaniem spotyka-
nym we współczesnej Jungowi medycynie klinicznej. Na tej podstawie można było dokonać 
oceny wartości danej doktryny medycznej, podbudowując tę ocenę statystyką wyleczeń i śmier-
telności przy stosowaniu w wypadku określonego zespołu objawów przedmiotowych pewnego 
rodzaju rozpoznań i związanych z nimi metod terapii. Odsetek skutecznych wyleczeń potwier-
dzał trafność diagnozy, a zarazem eliminował ze standardu medycyny te koncepcje, które nie 
przeszły weryfikacji klinicznej. Ten sam sposób rozumowania przyjął Jung – skoro uzyskiwał 
znaczący odsetek wyleczeń, stosując swoje metody psychoterapii, uznał, iż w prawidłowy spo-
sób opisują one rzeczywistość. Zgodnie z ideą jedności nauki uznał za możliwe przeniesienie 
obrazu świata i metod jego poznania, wypracowanego przezeń jako psychologa, na nauki hu-
manistyczne. Była to postawa typowa dla nauki europejskiej doby nowożytnej – kiedy to obraz 
świata i metody jego poznania wypracowane w jednej z nauk przyrodniczych uznawano za reali-
styczne i zalecano ich zastosowanie jako modelu w kształtowaniu standardu metodologicznego 
nauk humanistycznych. Por. koncepcje humanistyczne zbudowane na bazie fizyki Newtona, 
biologii Darwina . 
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Pomiędzy pierwszym a drugim okresem życia musi, zdaniem Junga, wystąpić 
kryzys o schematycznych objawach, którego pomyślne przezwyciężenie pozwala 
na przekształcenie „ja” w jaźń, integerującą obok świadomości także nieświado-
mość.

Etapy kryzysu wieku średniego przedstawiają się według Junga następująco:
1) Etap zwany „spotkaniem z cieniem”, tj. z oddzieloną od danej jednostki ar-

chetypową postacią wyrażającą jej nieświadomość. Człowiek poznaje wówczas 
ciemną stronę własnej osobowości i musi ją zaakceptować, aby przejść do wyż-
szej fazy swojego rozwoju.

2) Etap spotkania z „obrazem duszy” – tj. z archetypową postacią o przeciwnej 
płci (dla mężczyzn z animą, dla kobiet – z animusem), uosabiającą dopełnia-
jące i spychane dotąd w nieświadomość aspekty osobowości.

3) Według C. G. Junga w sposób nieuchronny musi dojść wówczas do konfron-
tacji wytworzonej przez jednostkę w pierwszym etapie życia persony z jej „cie-
niem” i „obrazem duszy”. Konfrontacja ta ma charakter poważnego kryzysu 
psychicznego i emocjonalnego, którego przezwyciężenie jest możliwe dopiero 
wtedy, gdy jednostka osiągnie pełen stopień zrozumienia swego dotychczaso-
wego życia i zaakceptuje wszystkie aspekty swojej osobowości.

4) Ostatecznym etapem procesu indywiduacji, który opisuje C. G. Jung, jest wy-
tworzenie u  jednostki jaźni, zastępującej dawne młodzieńcze „ja”. Jaźń scala 
w jedno świadomość i nieświadomość, nastawiona jest ku przyszłości, akceptuje 
zjawisko indywidualnej śmierci i scalenia się jednostki z całością wszechświata.
Nie wchodząc w szczegóły wyżej zarysowanego procesu należy dodać, iż przej-

ście od pierwszej do drugiej fazy życia i odbywający się później etap indywiduacji 
zachodzić miały, według C. G. Junga, w nieświadomości, która kieruje świado-
mością, opanowując ją w sposób gwałtowny, zalewając szeregiem archetypowych 
obrazów i zmuszając człowieka do podjęcia z nimi konfrontacji49 .

Ten sam zdeterminowany proces miał zachodzić, zdaniem twórcy psychologii 
głębi, nie tylko w indywidualnej biografii jednostki, lecz w całej ludzkiej kulturze, 
przechodzącej od jednej skrajności w drugą, aby w następujących po sobie epo-
kach stopniowo osiągać dojrzałość50 .

W zaprezentowanym powyżej systemie C. G. Junga brak jest elementu czasu. 
Jest to system „ahistoryczny” w  tym sensie, iż rozgrywający się w  Jungowskim 
theatrum mundi dramat odgrywają stale te same dramatis personae, wcielające 
się w coraz to nowe indywidua. Świat C. G.  Junga jest podobny do japońskiego 
teatru kabuki czy do komedii dell’arte, w której wszystko już kiedyś się zdarzyło, 
a teraz nieustannie się powtarza w kolejnych odsłonach. Czas nie jest tu potrzeb-
ny do zrozumienia wzajemnych relacji pomiędzy postaciami, relacje te bowiem 

49 I tu są widoczne zapożyczenia Junga z „romantycznego dziedzictwa”. Najbliższe paralele 
odnaleźć możemy w koncepcjach Carla Gustava Carusa i Johanna Christopha Heinrotha .

50 Pojmowanie następstwa kolejnych epok historycznych w  podobny sposób spotykamy 
u  współczesnych Jungowi neoromantyków – przedstawicieli jednego z  nurtów antypozytywi-
stycznych w niemieckiej historiografii medycyny, popularnego w Niemczech w pierwszej połowie 
XX w. O nurcie neoromantycznym por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka..., s. 45–53.
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trwają w niezmiennym porządku i odtwarzają platoński schemat obiektywnie ist-
niejących idei (w systemie C. G.  Junga – obiektywnie istniejących archetypów). 
Ponieważ badacz dla swej koncepcji nie potrzebował czasu, nie były mu potrzebne 
zaczerpnięte z metodologii badań historycznych metody badania zjawisk w cza-
sie. Nie były mu potrzebne metody zrozumienia zmian, jakie mogłyby zachodzić 
w opisywanym przezeń świecie pod wpływem czynników o charakterze społeczno- 
-kulturowym. Zamiast pojęcia zmiana (i stawiania pytań dotyczących jej możli-
wych przyczyn) występuje pojęcie przemiana. Przemiana jednego w drugie, będące 
swoim przeciwieństwem, kończąca się syntezą obydwu przeciwieństw. C. G. Jung 
nie pyta o przyczyny przemiany, bowiem wie zanim o nie zapyta, co ma nastąpić, 
tak w biografii poszczególnego człowieka, jak i w ogólnym procesie rozwoju ludzkiej 
kultury. Wie, że taki proces rzeczywiście zachodzi, wie, że świat istotnych dla czło-
wieka znaczeń jest zdeterminowany, a zarazem zrozumiały, bo ponadosobowa nie-
świadomość udziela swych symboli indywidualnej ludzkiej podświadomości. Wie, 
że każda ludzka dusza jest w istocie taka sama, a więc i świat można tłumaczyć tak 
samo, niezależnie od miejsca i czasu, któremu zamierzamy się przyglądać.

C. G. Jung traktuje opisywane przez siebie życie tak, jak lekarz traktuje historię 
choroby leczonego przez siebie pacjenta. Istotne są dla niego okresy w przebiegu 
choroby, schematycznie ujęte w podręczniku patologii w pewien schemat, powta-
rzający się z mniejszymi lub większymi odchyleniami u poszczególnych chorych. 
Biologizm tego ujęcia traktuje czas w swoisty sposób – jest to czas ponadpodmio-
towy, którego przebieg jest wyznaczany przez następstwo znanych lekarzowi obja-
wów, powtarzających się w danym schorzeniu zawsze w pewnej sekwencji, nieza-
leżnie od woli, świadomości albo wiedzy chorego. Starannie wykształcony i biegły 
w swej sztuce lekarz wie, co dalej się wydarzy, może przewidzieć na podstawie 
dobrze postawionej diagnozy, jak rozwinie się u danego chorego pewien zespół 
znanych mu syndromów. W podobny sposób C.G.  Jung widzi źródła, a  ludzka 
dusza, której przejawy aktywności bada, jest dlań tak samo „jednostajna” pod 
względem fizykalnym, jak „jednostajne” są objawy chorób.

Sposób ujmowania faktów prezentowany przez C.G. Junga jest zarazem zbli-
żony do neoromantycznej interpretacji następstwa epok historycznych. Repre-
zentanci tej szkoły twierdzili, że w danej epoce historycznej ludzie myślą i tworzą 
w podobny sposób nie dlatego, że sami dokonują pewnego rodzaju wyboru, że 
umawiają się co do tego, co mogą uznać za naukowe albo też co do tego, co uznają 
za piękne. W metodologii neoromantyków poszczególne epoki w dziejach me-
dycyny „miały” własne style myślowe, następujące kolejno po sobie w pewnym 
szeregu. W tym ujęciu możemy np. mówić o średniowiecznym, barokowym czy 
romantycznym stylu myślowym, obejmującym w  sposób konieczny wszystko, 
co się dzieje na danym obszarze. Tak zakreślone epoki „miały” własne cezury 
i własne okresy przejściowe, swój rozkwit oraz zmierzch. To one były podmiotem 
dziejów, a nie człowiek, który w nich żył i tworzył51 .

51 O  neoromantycznym standardzie interpretacyjnym na przykładzie analizy poglądów 
jednego z klasyków tego nurtu por. B. Płonka-Syroka, Proces modernizacji nauk medycznych 
w ujęciu Wernera Leibbranda – przedstawiciela nurtu neoromantycznego w niemieckiej histo-
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Tego rodzaju koncepcja wymagała od C. G. Junga już tylko jednego zabiegu, 
aby ją z powodzeniem zastosować w jego modelu człowieka w dziejach – usunię-
cia czynnika czasu. Świat według niego był powtarzającym się schematem, w któ-
rym panuje jeden wspólny całej ludzkości styl myślowy, obowiązuje jeden symbo-
liczny język, który wszyscy rozumieją, bowiem przemawia nim do ludzi zbiorowa 
nieświadomość. O ile neoromantycy nie wnikali w techniczne szczegóły procesu 
„udzielania się świadomości” uczonych żyjących w pewnej epoce wspólnego im 
wszystkim wzorca, stylu myślowego, o  tyle C. G.  Junga jako lekarza problem 
ten w sposób oczywisty zainteresował. Postawił przed sobą konkretne pytanie, 
jak to się dzieje, i  sformułował logiczną dla siebie odpowiedź, iż świadomości 
poszczególnych indywiduów udzielają się identyczne archetypy, realnie istnieją-
ce poza czasem i przestrzenią, poza tekstem ksiąg naukowych i poza wszelkim 
stworzonym przez świadomość obrazem. Uczeń Z.  Freuda stworzył koncepcję 
nieświadomości jako bezczasowego i  pozaprzestrzennego organizmu, nie tylko 
„udzielającego”, ale wręcz narzucającego się świadomości. I  w tym znaczeniu 
możemy uznać C. G. Junga za „naturalistę” – archetypy miały dlań bowiem sta-
tus bytów „naturalnych”. Ten punkt widzenia przyniósł mu popularność wśród 
odbiorców, którzy podzielali jego wizję świata, uznawali ją za realnie istniejącą, 
a  oferowane przez Junga metody psychoterapii za zasadniczo skuteczne. Przy-
niósł mu także szeroką recepcję w tych obszarach kultury, w których zarówno 
universum, które w swojej doktrynie opisywał, jak i koncepcja człowieka, którego 
w owo universum wpisywał zostały zaakceptowane i stały się podstawą tworzenia 
różnego rodzaju systemów skierowanych ku praktyce52. Przesłanki stosunkowo 
szerokiej recepcji jungizmu w XX stuleciu wymagają jednakże odrębnych badań, 
opartych na szerszej podstawie źródłowej niż wykorzystana w tej pracy. Pozwolą 
one odpowiedzieć na pytanie o przesłanki wyboru teorii już nie w skali indywidu-
alnej (tj. w przypadku samego Junga, co było przedmiotem przeprowadzonych tu 
analiz), ale w skali społecznej53 . 

riografii medycyny pierwszej połowy XX wieku, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Proces moderniza-
cji nauk przyrodniczych..., s. 240–249.

52 Por. B.  Płonka-Syroka, Elementy romantycznego standardu racjonalności w  kulturze 
współczesnej,  [w:] J. Adamowski, J. Styk (red.), Tradycja: wartości i przemiany. Tradycja dla 
Współczesności. Ciągłość i Zmiana, t. 1, Lublin 2009, s. 123–133; eadem, Medycyna alterna-
tywna w perspektywie antropologii historycznej,  [w:] W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), 
Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, Wrocław 2008, s. 315–338. 

53 Badania takie rozpoczął pod moim kierunkiem Konrad Walczak, a  ich wyniki zostaną 
przedstawione w pracy doktorskiej pisanej w ramach Studium Doktoranckiego Wiedzy o Kultu-
rze Uniwersytetu Wrocławskiego.
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Ilustracje





1. Przekazywanie pacjentowi magnetycznego fluidu przez lekarza
Koncepcja uzdrawiania za pomocą przekazywania przez lekarza kosmicznego fluidu 
miała starożytny rodowód. Występowała w medycynie egipskiej, greckiej i arabskiej. 
Rycina przedstawia ten rodzaj praktyki wykonywany w pozycji twarzą w twarz.

Źródło: XVIII-wieczna kopia ilustracji do średniowiecznego manuskryptu medycznego 
ze zbiorów Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.



2. Terapia za pośrednictwem magnetycznego fludiu
Rycina przedstawia uzdrawianie pacjenta za pomocą kosmicznego fluidu 
wykonywane przez arabskiego lekarza, siedzącego za plecami pacjenta.

Źródło: XVIII-wieczna kopia ilustracji do średniowiecznego manuskryptu medycznego 
ze zbiorów Zakładu Humanistycznych Nauk Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu 
Medycznego we Wrocławiu.



3. Karta tytułowa dzieła Antona de Haena  
(profesora Uniwersytetu Wiedeńskiego) De miraculis liber (1776)
Rycina przedstawia dzieło jednego z przedstawicieli głównego nurtu 
modernizacyjnego europejskiej medycyny klinicznej, związanego ze Starszą Szkołą 
Wiedeńską. Autor wyraża w nim aprobatę dla możliwości leczenia pacjentów za 
pośrednictwem magnetycznego fluidu, zaproponowaną w XVII w. przez wybitnego 
uczonego jezuitę, Athanasiusa Kirchera, odnosząc się zarazem krytycznie do 
interpretacji supranaturalistycznej tego rodzaju praktyk, przedstawianej przez 
współczesnego F. A. Mesmerowi księdza Josefa Gassnera. Interpretację Gassnera 
potępił także papież Pius VI i zakazał rozpowszechniania jego pism.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Uniwersytetu w Lipsku.



4. Pacjenci leczeni magnetycznym fluidem, siedzący wokół baterii 
magnetycznej. Miedzioryt z końca XVIII w.
Terapia za pomocą magnetycznego fluidu mogła mieć, jak na rycinach 1 i 2, 
charakter indywidualny lub zbiorowy. Ze względu na duże zainteresowanie 
pacjentów Mesmer skonstruował specjalne magnetyczne baterie, w których 
„gromadził” magnetyczny fluid, z których chorzy go pobierali.

Źródło: B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii,  
wyd. 3 rozszerzone, Wrocław 2007, s. 54.

5. Terapia za pomocą 
magnetycznego fluidu.  
Sztych Daniela Chodowieckiego  
z końca XVIII w.
Rycina przedstawia przykład 
terapii indywidualnej za pomocą 
magnetycznego fluidu.

Źródło: B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. 
Od astrologii do bioenergoterapii, 
wyd. 3 rozszerzone, Wrocław 2007, s. 58.



6. Karta tytułowa i pierwsza strona dzieła Franza Antona Mesmera  
Précis historique des faits relatifs au magnétisme animal (1781)
Książka Mesmera z 1781 r. przedstawia interpretację zjawisk hipnotycznych 
ukształtowaną pod wpływem fizyki Newtona oraz standardu obserwacyjnego 
Starszej Szkoły Wiedeńskiej. Ponieważ nie udało mu się udowodnić zawartych 
w niej twierdzeń, upowszechnianie jego doktryny zostało zakazane w Austrii  
i we Francji (1784).

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



7. Karta tytułowa i pierwsza strona raportu  
Królewskiego Towarzystwa Medycznego w Paryżu (1784)  
odmawiającego interpretacji zjawisk hipnotycznych  
przedstawianej przez F. A. Mesmera wartości naukowej
Komisja Królewskiego Towarzystwa Medycznego była jedną z trzech, które 
zajmowały się w 1784 r. we Francji kwestią mesmeryzmu. Także dwie pozostałe, 
tj. Komisja Francuskiej Akademii Nauk oraz tzw. Komisja Bailly’ego, nie uznały 
wartości naukowej doktryny Mesmera i zakazały jej upowszechniania we Francji, 
do czasu przedstawienia nowych dowodów na rzecz istnienia magnetycznego fluidu 
i jego oddziaływań na ludzki organizm.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



8. Satyryczne przedstawienie mesmeryzmu – magnetyzer pobiera  
kosmiczną energię z Księżyca. Miedzioryt Jeana Jacquesa Pauleta (1784)
Negatywny dla Mesmera rezultat prac trzech komisji paryskich dotyczących 
wartości naukowej stworzonej przez niego doktryny wywołał falę publikacji 
satyrycznych, których autorzy przedstawiali proponowane przez niego metody 
terapii w formie ironicznej lub nawet karykaturalnej. Najwięcej tego rodzaju 
publikacji ukazało się w samej Francji, wydawano je także w innych krajach 
europejskich, których standard medycyny pozostawał pod wpływem głównego nurtu 
modernizacyjnego metodologii klinicznej, w tym w Polsce.

Źródło: [Anonim], L’antimagnetisme, ou origine, progres, décadence et réfutation  
du magnétisme animal, Londres–Paris 1784.



9. Karykatura zabiegów mesmerowskich. Akwarela
Jedną z przyczyn negatywnej oceny doktryny Mesmera przez komisje paryskie 
z 1784 r. jako doktryny terapeutycznej były obserwowane podczas zabiegów 
magnetycznych przejawy wzmożonej emocjonalności pacjentek o charakterze 
erotycznym, na które prowadzący te zabiegi magnetyzerzy reagowali podobnie. 
Ponieważ tego rodzaju reakcje nie były zgodne z etyką lekarską, a ponadto ich 
występowania nie potrafiono wytłumaczyć w kategoriach klinicznych, uznano 
praktyki magnetyczne za niebezpieczne dla pacjentów i naruszające podstawy 
moralności publicznej, a w związku z tym zakazano ich wykonywania. Zakazy te 
nie były jednak przez francuskich pacjentów respektowane. Leczyli się oni nadal 
u samego Mesmera, który pozostał we Francji aż do 1792 r., a potem u jego uczniów. 
Mesmer prowadził dalszą praktykę w Szwajcarii, wykonując ją zgodnie z zasadami 
swojej doktryny aż do swojej śmierci w 1815 r. Rycina przedstawia zabieg 
magnetyzowania chorej, w którym pacjentka i magnetyzer występują pod postacią 
zwierząt, nawiązując do pojęcia zaproponowanego przez Mesmera określenia 
życiodajnego fluidu – magnetyzm zwierzęcy (magnetismus animalis).

Źródło: B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii,  
wyd. 3 rozszerzone, Wrocław 2007, s. 64.



10. Tzw. magnetyczne drzewo w Buzancy
Jednym z kontynuatorów myśli Mesmera był francuski przyrodnik, markiz 
Armand Marie Jaques de Chastanet de Puysegur. Prowadził własne doświadczenia 
z wywoływaniem reakcji u pacjentów za pomocą zaproponowanych przez Mesmera 
procedur, znacznie wzbogacając w ich wyniku wiedzę o reakcjach psychicznych 
i fizycznych osób magnetyzujących i magnetyzowanych. Jedną z modyfikacji praktyk 
mesmerowskich wprowadzonych przez Puysegura było koncentrowanie leczniczej 
energii w drzewach (sam Mesmer koncentrował ją w specjalnych bateriach, 
wypełnionych wodą lub piaskiem). Rycina przedstawia drzewo rosnące w posiadłości 
markiza Puysegura, które badacz ten wykorzystywał w zbiorowych seansach 
terapeutycznych jako źródło energii.

Źródło: B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii,  
wyd. 3 rozszerzone, Wrocław 2007, s. 84.



11. Karta tytułowa dzieła Karla Christiana Wolfarta, jednego z niemieckich 
popularyzatorów mesmeryzmu, (1814) oraz strona z portretem 
F. A. Mesmera
Po negatywnym werdykcie komisji paryskich z 1784 r., które podtrzymały 
stanowisko oficjalnych instytucji naukowych w innych krajach europejskich, 
do których F. A. Mesmer zwracał się wcześniej z prośbą o potwierdzenie wartości 
naukowej jego doktryny (w Austrii i Anglii), mesmeryzm był poddawany dalszym 
doświadczeniom klinicznym tylko w Prusach i krajach, których standard medycyny 
pozostawał pod ich wpływem. Doktryna Mesmera znalazła wielu kontynuatorów 
wśród zwolenników standardu niemieckiej medycyny romantycznej. Nadawali oni jej 
własne oblicze, tworząc doktryny medyczne złożone z elementów XVIII--wiecznego 
mesmeryzmu i przekonań uznawanych w niemieckim standardzie romantycznym 
za racjonalne. Rycina przedstawia dzieło jednego z wpływowych kontynuatorów 
Mesmera w Niemczech doby romantyzmu.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



12. Karta tytułowa i strona książki Dietricha Georga Kiesera  
System des Tellurismus, oder Thierischen Magnetismus (1826)  
z charakterystyką stanu hipnozy zaproponowaną przez tego autora
Do szerokiego grona niemieckich kontynuatorów Mesmera należał w pierwszej  
poł. XIX w. D. G. Kieser, twórca rozbudowanej koncepcji przedstawiającej 
interpretację zjawisk hipnotycznych zgodnie ze standardem niemieckiej medycyny 
romantycznej. Interpretacja ta zdobyła znaczną popularność, stając się podstawą 
kolejnych doktryn medycznych opartych na zjawisku hipnozy.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



13. Bateria magnetyczna skonstruowana przez Ch. W. Wolfarta (1814), 
wykorzystywana przez D. G. Kiesera
Baterie magnetyczne, zdaniem zwolenników i kontynuatorów doktryny 
Mesmera, były zdolne gromadzić kosmiczny fluid, wprowadzany do nich przez 
terapeutę. Konstruowano różne typy takich baterii, w których umieszczano wodę, 
piasek, opiłki metali lub inne elementy. Pacjenci mogli czerpać fluid z baterii 
magnetycznych wyłącznie w obecności terapeuty, ponieważ niedługo po rozpoczęciu 
tego rodzaju zabiegów występowały u nich różne reakcje psychiczne i somatyczne, 
niejednokrotnie o gwałtownym przebiegu. Musieli więc w trakcie terapii pozostawać 
pod nadzorem lekarza.

Źródło: D. G. Kieser, System des Tellurismus, oder thierischen Magnetismus,  
Leipzig 1826, t. 1, s. 59.



14. Portret profesora Uniwersytetu 
Wiedeńskiego, Jana Piotra Franka, wykonany 
przez Leonharda Stauba (miedzioryt)
Jan Piotr Frank należał do najbardziej wpływowych 
profesorów Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu 
Wiedeńskiego w okresie tzw. Starszej Szkoły 
Wiedeńskiej. Był twórcą pierwszego w Europie 
systemu medycyny publicznej o charakterze 
etatystycznym, znanego pod nazwą systemu policji 
lekarskiej. Pod wpływem Franka swój system 
profilaktyki medycznej stworzył Ch. W. Hufeland

Źródło: A. Berg, Hufeland als Sozialhygeniker,  
DÄ 1964, nr 9, s. 30.

15. Portret Christopha 
Wilhelma Hufelanda, 
profesora uniwersytetów 
w Jenie i Berlinie. 
Miedzioryt Fr. Müllera 
według obrazu 
Tischbeina
Ch.W. Hufeland był 
jednym z najważniejszych 
twórców standardu 
niemieckiej medycyny 
klinicznej przełomu 
XVIII i XIX w. Pozostawał 
pod wpływem głównego 
nurtu modernizacyjnego 
europejskiej medycyny 
klinicznej, usiłując 
zaszczepić w niemieckim 
środowisku uniwersyteckim 
dorobek i metodologię 
głównych szkół naukowych 
tego czasu – Starszej 
Szkoły Wiedeńskiej 
i francuskiej szkoły 
anatomopatologicznej.

Źródło: H. Hertwig, Der Arzt, 
der das Leben verlängerte, 
Berlin 1941, wkładka nlb.



16. Karta tytułowa I tomu  
czasopisma naukowego „Journal 
der practischen Arzneykunde und 
Wundarzneykunst”, wydawanego pod 
redakcją Ch. W. Hufelanda (1795)
Ch. W. Hufeland był twórcą czasopisma 
poświęconego medycynie praktycznej, 
utrzymanego w europejskim standardzie 
klinicznym. Czasopismo to ukazywało 
się pod jego redakcją przez prawie 
czterdzieści lat, a osobiste poglądy jego 
redaktora wywarły dzięki temu istotny 
wpływ na kształtowanie się standardu 
klinicznego nie tylko w Niemczech, 
lecz także w krajach Europy Środkowej, 
w których profesor Hufeland cieszył się 
autorytetem.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków 
Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku.

17. Karta tytułowa książki 
Ch. W. Hufelanda Die Kunst das 
menschliche Leben zu verlängern 
(1797)
Ch. W. Hufeland był autorem 
pierwszego systemu indywidualnej 
profilaktyki chorób, opartego 
na kryteriach somatycznych. 
Jego zalecenia opierały się na 
definiowaniu choroby w kategoriach 
naturalistycznych i wnioskowaniu 
przyczynowym. Hufeland uznawał, 
że chorobom należy zapobiegać, 
modyfikując styl życia.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków 
Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



18. Karta tytułowa reprintu książki Ch. W. Hufelanda  
Die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern. Makrobiotik
Książka Hufelanda z 1797 r. o sztuce przedłużania życia była w pierwszej 
połowie XIX w. wznawiana w języku niemieckim kilkanaście razy. Ukazywała 
się we wznowieniach z dodaniem określenia „makrobiotyka”. W wielu krajach 
europejskich została w tym okresie przetłumaczona i wydana w całości, 
w obszernych fragmentach lub z lokalnymi uzupełnieniami. Makrobiotyka 
Hufelanda ukazała się w tłumaczeniu polskim, rosyjskim, angielskim itd.

Źródło: ze zbiorów Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



19. Karta tytułowa czasopisma „Neueste Annalen der französischen 
Arzneykunde und Wundarzneykunst” pod red. Ch. W. Hufellanda (1791)
Hufeland nie podzielał niechęci przedstawicieli oficjalnych niemieckich kół 
naukowych do standardu nauki francuskiej. Znał go dobrze i zmierzał do 
spopularyzowania tego standardu w niemieckiej medycynie uniwersyteckiej.  
W 1791 r. założył nawet czasopismo poświęcone popularyzacji w Niemczech 
francuskiej medycyny praktycznej.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej w Lipsku.



20. Karta tytułowa książki Ch. W. Hufelanda  
System der practischen Heilkunde (1800)
Podstawą poglądów klinicznych Hufelanda było ich oparcie na doświadczeniu 
i obserwacji, a także dążenie do wprowadzenia do medycyny ścisłej metodologii 
badań. Odbiciem tych zamierzeń jest jego podręcznik medycyny praktycznej, 
utrzymany w głównym nurcie interpretacyjnym europejskiej medycyny klinicznej.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



21. Karta tytułowa wydania krytycznego autobiografii Ch. W. Hufelanda 
pod red. Waltera von Brunna (1937) z portretem wykonanym przez Begasa
Hufeland pozostawił cenną autobiografię, w której podobnie jak jego duchowi 
mentorzy – profesorowie Starszej Szkoły Wiedeńskiej – przedstawił swoje 
dokonania naukowe, wpisując je w główny nurt modernizacyjny europejskiej 
medycyny klinicznej. Autobiografia ta jest cennym źródłem dla badań dotyczących 
kształtowania się profesjonalnej świadomości lekarzy na przełomie XVIII i XIX w.

Źródło: ze zbiorów Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



22. Budynek Uniwersytetu w Jenie w drugiej połowie XVIII w.
Głównym ośrodkiem kształtowania standardu niemieckiej medycyny romantycznej 
stał się na przełomie XVIII i XIX w. Uniwersytet w Jenie, z którym byli związani 
także wpływowi filozofowie idealistyczni – F. W. Schelling i G. F. Hegel. Uczniowie 
Schellinga i Hegla objęli do 1830 r. większość katedr filozofii na uniwersytetach 
w Niemczech, a oni sami kontynuowali działalność dydaktyczną na stołecznym 
Uniwersytecie w Berlinie.

Źródło: W. Brednow, Hufeland. Arzt und Volkserzieher. Mit einem Vorwort  
von Prof. Dr. med. habil. H. Radetzky Ordentliches Mitglied der Deutschen Akademie 
der Wissenschaften zu Berlin, Berlin br.



23. Budynek Uniwersytetu w Edynburgu na początku XIX w.  
Sztych G. Pearsona
Uniwersytet w Edynburgu był w drugiej połowie XVIII w. jednym z głównych 
ośrodków tzw. medycznego oświecenia (obok Wiednia i Paryża). Do 
najwybitniejszych profesorów Wydziału Lekarskiego w Edynburgu należeli  
Alexander Monro oraz William Cullen.

Źródło: W. Rieppel, Die Medizinschule von Edinburgh, „Ciba-Zeitschrift” 1954,  
t. 6, s. 2250.

24. Budynek Uniwersytetu w Getyndze na początku XIX w.
Uniwersytet w Getyndze był jednym z wiodących ośrodków niemieckiej  
medycyny romantycznej.

Źródło: W. Brednow, Hufeland. Arzt und Volkserzieher .



25. Gmach Uniwersytetu Humboldta w Berlinie (ok. 1820 r.)  
według sztychu Calana
Stołeczny pruski Uniwersytet w Berlinie był jednym z największych uniwersytetów 
w Niemczech. W XIX w. przyciągał tysiące studentów. a w gronie profesorskim 
skupił najwybitniejszych niemieckich uczonych. Na Wydziale Lekarskim 
wykładał m.in. Ch.W. Hufeland. W rywalizacji między standardem somatycznym 
charakterystycznym dla głównego nurtu medycyny klinicznej w Europie i rodzimym 
standardem romantycznym Uniwersytet Berliński zajmował stanowisko zbliżone 
do tego pierwszego, w czym odróżniał się od aktywnych krytyków poglądów 
somatycznych, związanych m.in. z uniwersytetami w Jenie, Getyndzie, Dreźnie  
oraz Lipsku.

Źródło: W. Brednow, Hufeland. Arzt und Volkserzieher.

26. Portret Carla Gustava Carusa, 
profesora Uniwersytetu w Dreźnie, 
wykonany przez J. Hübnera
C. G. Carus był jednym z najbardziej 
wpływowych zwolenników standardu 
niemieckiej medycyny romantycznej.  
Był profesorem Uniwersytetu w Dreźnie. 
Jego poglądy medyczne upowszechniano 
w licznych publikacjach, wydawanych 
zarówno w okresie narzucania przez 
władze państw niemieckich standardu 
romantycznego rodzimym uniwersytetom,  
to jest przed 1848 r., jak i później.

Źródło: R. Kaech, Der Mesmerismus,  
„Ciba-Zeitschrift” 1954, t. 6.



27. Karta tytułowa dzieła Carla 
Gustava Carusa System der 
Physiologie (1838)
C. G. Carus popularyzował w swoich 
dziełach system fizjologii opartej na 
podstawach niematerialistycznych, 
sformułowany w opozycji do głównego 
nurtu modernizacyjnego europejskiej 
medycyny klinicznej. Poglądy Carusa 
były przed 1848 r. popularyzowane 
na niemieckich uniwersytetach jako 
koncepcje normatywne.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków 
Biblioteki Saskiej w Dreźnie.

28. Karta tytułowa dzieła Karla 
Friedricha Burdacha Handbuch  
der Pathologie (1808)
K. F. Burdach należał do wpływowych 
zwolenników standardu niemieckiej 
medycyny romantycznej. Jego liczne 
dzieła były upowszechniane na wielu 
uniwersytetach niemieckich przed 
1848 r. jako wzorcowe przykłady 
realizacji tego standardu.

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków 
Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



29. Karta tytułowa dzieła Johanna Christianna Heinrotha 
Lehrbuch der Seelengesundheitskunde (1834)
J. Ch. Heinroth był jednym z twórców standardu niemieckiej psychiatrii 
romantycznej. Należał obok Carusa i Burdacha do grona głównych antagonistów 
berlińskiego klinicysty Ch. W. Hufelanda. Koncepcji profilaktyki medycznej 
Hufelanda (makrobiotyka) przeciwstawił własną, podporządkowującą aspekty 
medyczne kryteriom religijnym i moralnym (ortobiotyka).

Źródło: ze zbiorów Działu Starodruków Biblioteki Saskiej w Dreźnie.



30. Karta tytułowa dzieła Johannesa Müllera  
Handbuch der Physiologie des Menschen (1835)
Poglądy medyczne J. Müllera, ukształtowane pod wpływem standardu 
romantycznego niemieckiej medycyny klinicznej, stanowią próbę przezwyciężenia 
zawartych w tym standardzie skrajności i dostosowania podstaw fizjologii do 
standardu obowiązującego w głównym nurcie modernizacyjnym europejskiej 
medycyny klinicznej. Miały charakter przejściowy i po 1848 r. zostały zastąpione 
przez inne koncepcje fizjologii, związane już bezpośrednio z głównym nurtem 
klinicznym w Europie.

Źródło: ze zbiorów Zakładu Historii Medycyny i Farmacji Uniwersytetu w Bochum.
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