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Bożena Płonka-Syroka

Wstęp

Anatomizacja obrazu ciała oraz postrzeganie fizjologii i patologii za pośrednictwem kategorii obowiązujących we współczesnej medycynie klinicznej sprawiają,
że właśnie ta perspektywa wydaje się współczesnym lekarzom jedynie możliwa,
a więc niejako naturalna. Wszystkie inne sposoby pojmowania ludzkiej cielesności, definiowania zagrożeń zdrowia, a także metod leczenia i profilaktyki wydają
się lekarzom „historyczne”, a więc w domyśle nienaukowe. Tak jak średniowieczna
alchemia arabska pełni wobec zachodnioeuropejskiej nowożytnej chemii rolę jej
historycznego, przednaukowego lub przez niektórych uznawanego za nienaukowy poprzednika, również dawne systemy fizjologii i patologii uznawane są przez
współczesnych lekarzy za nienaukowe lub przednaukowe. Rzecz jednak w tym, że
historycznej zmienności standardu chemii i medycyny nie można porównywać
pod względem ich wpływu na świadomość potoczną. Tylko znikomy odsetek ludzi
żyjących w dawnych epokach zastanawiał się bowiem nad strukturą materii, istnieniem praelementów, pierwiastków chemicznych, czy tworzeniem ich związków
i zasadami, na jakich to się odbywa. Chorowali natomiast wszyscy, a zachowanie
zdrowia należało do podstawowych kwestii egzystencjalnych. Wszyscy więc zastanawiali się nad tym, czym jest choroba, w jaki sposób chorujemy, jak możemy się
wyleczyć z już zaistniałych chorób, a także jak możemy im zapobiegać. Oczywiście
nie wszyscy ludzie mieli na ten temat własne, wyraźniej sprecyzowane poglądy.
Większość przejmowała i akceptowała poglądy wypracowane przez innych. Wśród
setek hipotez, sformułowanych od momentu wynalezienia przez ludzi sposobu
krzesania ognia, próbujących odpowiedzieć na pytania czym jest choroba, dlaczego chorujemy, jak możemy się leczyć, a jak zapobiegać chorobom, tylko niektóre
zdołały się szerzej spopularyzować w ludzkich społecznościach. Większość z nich
została zapomniana, niektóre cieszyły się krótkim zainteresowaniem odbiorców,
a tylko nieliczne zdołały uzyskać popularność w sposób względnie trwały. Dlaczego tak się stało? Ponieważ odpowiadały na pytania interesujące odbiorców
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w wiarygodny dla nich sposób, albo też były im jako wiarygodne przedstawiane
przez osoby, które ci odbiorcy darzyli zaufaniem. Popularność ta nie była jednak
uzyskana raz na zawsze. Każda koncepcja, aby utrzymać swój status w społeczeństwie, wymaga bowiem stałego jej podtrzymywania w kolejnych generacjach przez
instytucje lub osoby zainteresowane jej podtrzymywaniem. Koncepcje nie popularyzują się bowiem same, ale muszą mieć zwolenników, którzy będą w klarowny
sposób argumentować na ich rzecz. Nie chodzi o to, by przekonywać przekonanych, ale by udowadniać kolejnym generacjom, że pewne zasady są nadal aktualne
i znajdują zwolenników gotowych je wspierać swoim autorytetem.
Historiografia medycyny rozważa problem przemian w konceptualizowaniu
zagrożeń związanych z chorobami już od dawna. Od początków XIX w., odkąd
historia medycyny stała się w programie uniwersyteckich studiów medycznych
ważnym i równoprawnym przedmiotem nauczania, jej podstawą była historia
patologii. Wykładowcy tego przedmiotu, którymi byli wówczas najczęściej kierownicy katedr kliniki lekarskiej, patologii albo anatomii, starali się wytłumaczyć
studentom, na czym polega różnica w postrzeganiu ludzkiego ciała i jego dolegliwości przez lekarzy (a więc w sposób profesjonalny), od rozumienia tych kwestii
przez laików (którzy czynią to w sposób nienaukowy). W tym samym czasie lekarze podjęli także zdecydowane działania przeciw tzw. partactwu medycznemu,
to jest leczeniu chorych przez osoby bez uprawnień, które aby pozyskać klientów
szerzyły wśród nich błędne, nie oparte na faktach przekonania. Lekarze kliniczni uznali ten proceder za niebezpieczny dla zdrowia całej populacji, a nie tylko
jednostek poddających się kuracji u znachora. Wiedzieli bowiem, że podstawą
skutecznego leczenia jest nie tylko postawienie przez lekarza właściwej diagnozy
i zaordynowanie pacjentowi dostępnej w danym czasie, naukowo uzasadnionej
terapii, lecz także wdrożenie w życie przez pacjenta przekazywanych mu przez
lekarzy zaleceń. Jeżeli wśród pacjentów byłby popularyzowany tylko jeden, profesjonalny przekaz na temat przyczyn chorób i ich istoty, to z czasem jego elementy upowszechniły by się w całym społeczeństwie. Byłyby bowiem powszechnie
uznawane za wiarygodne. Gdy natomiast upowszechniane są różne, sprzeczne
ze sobą przekazy, znacznie zmniejsza to szanse na popularyzację wśród pacjentów naturalistycznych podstaw europejskiego standardu klinicznego, a także
jego szczegółowych treści. Pacjenci poznają bowiem sprzeczne ze sobą treści,
a także przemawiające na ich rzecz argumenty, przedstawiane im przez osoby,
które darzą zaufaniem. Wśród nich mogą znajdować się nie tylko lekarze. Pacjenci mogą więc w związku z tym przejmować elementy standardu klinicznego
wybiórczo, dając wiarę także innym narracjom dotyczącym choroby, budzącym
w ich świadomości większe zaufanie zarówno w zakresie definiowania zagrożeń
związanych z chorobą, jak i metod, dzięki którym można owych chorób unikać,
a ewentualnie także leczyć. W zależności od tego, komu pacjent zaufa, czyją narrację dotyczącą choroby zaakceptuje, tak określi kierunek swojego postępowania.
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Pacjenci ufający lekarzom praktykującym w standardzie klinicznym postępowali (i postępują nadal) inaczej niż ci spośród chorych, którzy ufają terapeutom
stawiającym diagnozy w standardzie paranaukowym i oferującym dostosowane
do nich metody „leczenia”. Zarówno w XIX i XX, jak i w XXI w. lekarzom nie
udało się uzyskać monopolu na kształtowanie świadomości społecznej w zakresie dotyczącym chorób, metod zapobiegania im, oraz ich leczenia. Jest tak nie
tylko w Afryce i Azji, gdzie w niektórych krajach nie istnieją państwowe systemy
opieki medycznej i kontroli sanitarno-epidemicznej, a dostęp do profesjonalnej
(wyłącznie prywatnej) opieki lekarskiej ma kilka procent mieszkańców, lecz także
we współczesnej Europie. We wszystkich krajach Unii Europejskiej funkcjonują
oparte na tych samych podstawach klinicznych państwowe systemy opieki medycznej i kontroli sanitarno-epidemicznej. Zarazem jednak władze dopuszczają
w praktyce istnienie szerokiego sektora usług paramedycznych, a informacje na
temat terapii paramedycznych są masowo upowszechniane w Internecie. Żaden
pogląd wyrażany przez lekarzy klinicznych nie może liczyć na to, że spotka się
z powszechną aprobatą we współczesnym europejskim społeczeństwie. Zbyt wielu jest bowiem wątpiących, którzy kształtują swój światopogląd na zupełnie odmiennych podstawach. Utrudnia to, a czasem nawet uniemożliwia prowadzenie
indywidualnej terapii, a także skierowanej do masowego odbiorcy profilaktyki.
Dla bardzo wielu współczesnych odbiorców jest ona bowiem niewiarygodna.
Świadomość zdrowotną mieszkańców Europy kształtują także wierzenia religijne ich mieszkańców, ukształtowane zwykle jeszcze w starożytności. Zarówno
w judaizmie i chrześcijaństwie, jak i w islamie zawarte są przekazy i interpretacje
dotyczące kwestii zdrowotnych, dostosowane do stanu wiedzy medycznej swoich
czasów. Jeżeli są traktowane w sposób alegoryczny (a najczęściej tak się dzieje),
nie stwarza to współczesnym wyznawcom tych religii problemów z akceptacją
współczesnego standardu medycyny i podporządkowaniem się zaleceniom lekarzy. Jeżeli jednak te starożytne przekazy odczytywane są literalnie, to problemy
takie mogą zacząć się pojawiać. Tworzy to określone napięcie epistemologiczne
między współczesnym standardem wiedzy medycznej, dostosowanym do naukowego obrazu świata obowiązującego w środowisku akademickim, a poglądami
wyznawców, którzy czytają źródła swoich religii w sposób dosłowny. Napięcie,
o którym mowa nie występuje jednak tylko między środowiskami naukowymi
a wyznawcami różnego rodzaju religijnych ortodoksji. Pojawia się ono również
wewnątrz dyskursu tych religii. Podział przebiega w ten sposób, że przedstawiciele centralnych lub regionalnych władz danego wyznania zwykle uznają za racjonalne argumenty lekarzy i starają się je popularyzować wśród wiernych. Jednocześnie wśród części wiernych danego wyznania (czasem wspieranych przez
niektórych hierarchów) tworzą się „ruchy sprzeciwu”, nie akceptujące nie tylko
zaleceń lekarzy, lecz także argumentacji płynącej z własnych wyższych instancji kościelnych. Wierni ci uważają sami siebie za prawowiernych wyznawców,
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natomiast religijnych przywódców za osoby oderwane od prawdziwych dogmatów ich wiary i jej zasad moralnych, a także nie rozumiejące rzeczywistych potrzeb ludzi, zabraniających ich realizacji itp.
Można by sądzić, że wypowiedziane powyżej uwagi mają w historii medycyny
znaczenie już wyłącznie historyczne. Mogą służyć jako swego rodzaju scenariusze
dla współczesnych historyków medycyny, analizujących reakcje Europejczyków
na epidemię czarnej śmierci (dżumy) w XIV w., na jej nawroty w następnych stuleciach, a także na epidemie innych chorób zakaźnych, które były podstawową
przyczyną śmierci mieszkańców wszystkich krajów naszego kontynentu aż do
końca I wojny światowej, a w niektórych krajach europejskich stan ten utrzymał
się jeszcze dłużej. Współczesna epidemia choroby wywoływanej przez wirusa
COVID-19 uświadomiła nam jednak, że tak nie jest. Brak możliwości skutecznego leczenia tej choroby (śmiertelność pacjentów leczonych z jej powodu na
oddziałach zakaźnych wynosi powyżej 60%), jej zróżnicowany obraz kliniczny
(ta sama choroba jest przeżywana przez część pacjentów bezobjawowo, część wykazuje jej skąpe objawy, a pozostali chorują bardzo ciężko), masowy charakter
zachorowań i łatwe rozprzestrzenianie się między ludźmi, spowodowały w większości państw europejskich wprowadzenie obostrzeń przeciwepidemicznych,
których treść została oparta na podstawach współczesnej wiedzy medycznej.
Obostrzenia te nie spotkały się jednak ze zrozumieniem i akceptacją dużej części populacji tych państw. Jak miało się okazać, w reakcjach tych ujawniały się
dobrze znane historykom medycyny scenariusze, występujące już wcześniej przy
okazji innych masowych chorób. Społeczne spectrum strachu okazało się wyjątkowo trwałe, podobnie jak spectrum altruizmu. W dalszych miesiącach trwania
epidemii będziemy mogli przekonać się, która narracja uzyska ostatecznie przewagę: czy będą to poglądy lekarzy klinicznych (namawiających władze zgodnie ze
swoją wiedzą do wprowadzenia na czas epidemii zarządzeń skutecznie i względnie trwale ograniczających kontakty między ludźmi), czy oczekiwania wielkiego
biznesu (którego przedstawiciele straszą z kolei władze perspektywą wycofania
kapitału z danego kraju albo masowego zamykania fabryk, jeżeli zarządzenia tego
rodzaju będą wprowadzone lub będą się przedłużać). Społeczeństwu przedstawiane są w związku z tym w mediach dwa sprzeczne rodzaje narracji, mające
ukierunkowywać jego poglądy dotyczące choroby COVID-19. Pierwsza z narracji wspiera argumenty lekarzy, natomiast druga kół biznesowych. Jak się wydaje,
w ciągu już prawie roku trwania epidemii przewagę w mediach zyskuje ten drugi typ narracji. Ograniczenia i kwarantanna są przedstawiane publiczności jako
opresyjne, media rozbudzają oczekiwania dużych grup konsumentów ukształtowane przed wybuchem epidemii, związane na przykład ze spędzaniem czasu wolnego w grupie, wyjazdami do atrakcyjnych miejsc, zakupami w dużych sklepach,
uprawianiem różnego rodzaju aktywności fizycznej pod dachem. Dla badaczy
społecznych jest łatwo dostrzegalne, że media budzą wśród konsumentów „żal za
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utraconą wolnością”, która jest identyfikowana z możliwością nieograniczonego
korzystania przede wszystkim z takich rodzajów pozadomowej aktywności, za
które trzeba (i to często sporo) zapłacić. Utrzymanie poziomu konsumpcji sprzed
epidemii jest przedstawiane jako wolność, jako prawo do niczym niegraniczonej
prezentacji swojej siły nabywczej i związanego z nią statusu społecznego opartego
na wysokości uzyskiwanych dochodów lub zgromadzonych dóbr. W tym typie
narracji poddanie się nakazom lekarzy, mającym chronić zdrowie i życie populacji (kosztem chwilowego ograniczenia możliwości konsumpcyjnych jednostek)
przedstawia się jako naruszenie praw jednostki lub ich całkowite zaprzeczenie.
Czytelnicy tygodników opinii, widzowie większości kanałów telewizji prywatnych i publicznych są przekonywani, że izolacja i kwarantanna nie odbywają się
dla ich dobra, że nie są racjonalnie uzasadnione naukowo, że są uczeni (w tym
zagraniczni, co nadal w Polsce dobrze brzmi), którzy otwarcie zaprzeczają poglądom głoszonym przez lekarzy będących zwolennikami obostrzeń przeciwepidemicznych lub kwarantanny. Odbiorcy tej narracji są stale przekonywani, że
w związku z wprowadzeniem tych obostrzeń coś tracą, nie tylko wolność konsumpcji, lecz także zdrowie. Jako poważne zagrożenie bywa im przedstawiana
domowa izolacja, podczas której tyją i wpadają w depresję, nie mogąc regularnie
ćwiczyć na siłowni, uczestniczyć w zajęciach klubów fitness czy trenować na basenach. Świadomość potoczna kształtowana w ten sposób pozostawia niewiele
miejsca na racjonalne podejście do codziennych komunikatów dotyczących epidemii COVID-19. Zbyt wiele w nich negatywnych odczuć i zdarzeń, za wiele
lęków, które wymagają jakiegoś przeciwdziałania. Ludzie próbują racjonalizować
powstałą sytuację na swój sposób, uwzględniając to, co im w zaistniałej sytuacji
najbardziej dolega, a nie to, przed czym lekarze kliniczni próbują ich uchronić.
Członkowie społeczeństwa pozostający pod wpływem omawianego tu rodzaju
narracji ostrzeżenia lekarzy traktują jak jedną z alternatywnych względem siebie opowieści, z których każda może być trochę prawdziwa, a trochę nie. Wielu
z nich postępuje więc w życiu codziennym w taki sposób, jakby zagrożenia epidemią COVID-19 nie było, jakby było „trochę realne, a trochę nie”, co przypomina
wybór odpowiedzi „trudno powiedzieć” w jednym ze współczesnych badań ankietowych. Odpowiadający w ten sposób respondenci nie czują się winni z powodu tego, że żadna z opinii („za” lub „przeciw”) ich osobiście nie przekonała. Uważają, że osoby zainteresowane spopularyzowaniem danej opinii jako prawdziwej
powinny się bardziej starać, aby do tego przekonać publiczność. A tymczasem nie
uważają epidemii za tak groźną, jak to próbują przedstawić lekarze kliniczni, poszukując za to alternatywnych narracji w Internecie, w której zwolennicy przedstawianych w nich koncepcji dotyczących epidemii COVID-19 robią to z silną
wiarą we własne argumenty i w sposób dla odbiorców przekonywujący. Alternatywne koncepcje na temat COVID-19 śledzi w Internecie większość Polaków,
a około połowy daje wiarę niektórym z nich.
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Tylko przez mniejszość polskiego społeczeństwa zalecenia lekarzy dotyczące COVID-19 przyjmowane są ze zrozumieniem, a następnie są wprowadzane
w życie z pełnym zaufaniem. Pozostali odbiorcy traktują je na tych samych zasadach, jak ostrzeżenia przed spożywaniem nadmiernie kalorycznych posiłków,
przyjmowaniem środków stymulujących i psychoaktywnych, paleniem papierosów, zażywaniem narkotyków, wykonywaniem tatuaży, jak i przed nadmiernym
wysiłkiem fizycznym związanym ze sportem, wykonywaniem ryzykownych dla
zdrowia i urody zabiegów kosmetycznych, przed stosowaniem „cudownych” diet
odchudzających, czy stosowaniem leków z „dalekich krajów” oraz produkowanych w Polsce nielegalnie, kupowanych za pośrednictwem Internetu. Wszystkie
te ostrzeżenia lekarzy od dawna funkcjonują w polskiej przestrzeni publicznej,
a zarazem przez dużą część populacji ich sens i status jest kwestionowany. Miliony osób kształtują swoje codzienne życie niezgodnie z nimi, nie wyrażając z tego
powodu żadnych obaw, lub – nawet wiedząc o możliwości zrealizowania się wskazywanych przez lekarzy zagrożeń - wierzą, że będą one dotyczyć innych, ale nie
ich samych. Narracja kliniczna dotycząca epidemii COVID-19 z trudem przebija
się przez polskie media i Internet. Świadomość potoczna nie jest kształtowana
w duchu zrozumienia dla polityki ochrony zasobów ludzkich, która od dawna
stanowi podstawę standardu postępowania w czasie epidemii. Nie znajdujemy
w mediach relacji ludzi, którzy pozytywnie oceniają domowe odosobnienie, którzy cieszą się z możliwości odnowienia relacji z domownikami, często poważnie
nadwyrężonych przez zakres codziennie wykonywanej pracy (wg badań Polacy
należą do najwięcej pracujących narodów w Europie, pracują także najwięcej godzin w tygodniu). Nie spotykamy także w narracjach o epidemii podpowiadanych
odbiorcom scenariuszy refleksji, którą warto by było podjąć w związku z okresową przymusową domową izolacją (np. dotyczących dotychczasowych wzorców
konsumpcji, w odpowiedzi na pytanie: czy wszystko co nabywamy rzeczywiście
jest nam potrzebne ?), a także pozytywnej oceny tego, że nie jesteśmy zmuszani
wystawiać się codziennie na niebezpieczeństwo zakażenia. Brak jest audycji ukazujących historię polityki społecznej w Europie, kształtowanej zgodnie z zasadą
ochrony zasobów. Wszystko to powoduje, że tylko osoby bezpośrednio związane
z sektorem opieki medycznej w pełni rozumieją przekaz związany z charakterem
epidemii i możliwością ograniczenia jej skutków. Pozostali rozumieją go jedynie częściowo, ponieważ nie jest skutecznie i powszechnie popularyzowany. Codzienne komunikaty o liczbie zakażeń i zgonów tu nie wystarczą.
Jeżeli pacjenci nie wierzą, że wskazywane im przez lekarzy czynniki rzeczywiście mogą powodować choroby lub stwarzać jakieś zagrożenia dla zdrowia, to nie
tylko nie będą się przed tymi czynnikami chronić, lecz także w swoim codziennym życiu będą postępować w taki sposób, jakby tych czynników w ogóle nie
było, albo nie były one tak groźne, jak to przedstawiają lekarze. To samo zastrzeżenie dotyczy problemu istoty choroby. Jeżeli lekarze będą przedstawiali chorobę
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jako proces wywołany przez czynniki naturalne (np. bakterie lub wirusy), przebiegający według pewnych znanych im prawideł w ludzkim organizmie i wymagający określonego postępowania, aby zapobiec zakażeniu, a także zastosowania
określonych metod terapii, które umożliwią choremu powrót do zdrowia (a przynajmniej uczynią ten proces prawdopodobnym), a pacjenci im nie uwierzą i będą
uznawali za większe zagrożenie dla siebie niż epidemia nadmierny stres wywołany izolacją społeczną i brakiem możliwości uprawiania ćwiczeń fizycznych,
tańca, wyjazdu na narty, czy możliwości spożywania posiłków w towarzystwie
innych, to będą o to walczyć. Będą bowiem czuli się zagrożeni utratą wolności
postrzeganej przez nich jako wolność swobodnego konsumowania, a nie możliwością zakażenia się (i potencjalnie możliwością wystąpienia ciężkich powikłań
lub zgonu z powodu choroby). Będą też przekonani, że ich prawa zostały jakoś
naruszone, a narzucane im zakazy wywierają negatywny wpływ na ich zdrowie,
nie wierząc, że wprowadzane restrykcje mają na celu ochronę zdrowia i życia populacji i są oparte na racjonalnej wiedzy medycznej.
Obu opisanych wyżej narracji na temat COVID-19 nie da się w sposób sensowny uzgodnić. Lekarze kliniczni będą bowiem postrzegać zagrożenia związane
z chorobą w zupełnie odmienny sposób niż pacjenci, którzy im nie wierzą. Będzie
się to wiązało z wydawaniem przez lekarzy rekomendacji i zaleceń, które będą oni
uznawali za dobrze uzasadnione naukowo i potencjalnie skuteczne, a zarazem
z ignorowaniem tych rekomendacji i zaleceń przez pacjentów. Jeżeli pacjent boi
się bowiem nie tego, o czym mówi mu lekarz, ale jego obawy budzą zupełnie inne
czynniki, to będzie kierował swoje działania przeciw tym czynnikom, których
sam się obawia, a nie przeciwko tym, o których opowiadają mu lekarze. Słowa
tego użyłam nieprzypadkowo. Pacjenci, którzy nie wierzą lekarzom, traktują ich
rekomendacje i zalecenia tak jak inne docierające do nich w przestrzeni publicznej opowieści. Dzisiejsza przestrzeń publiczna ma bowiem charakter narracyjny. Zbiegają się w niej różne opowieści na ten sam temat, a odbiorcy, których
świadomość ma charakter typowy dla opisywanej przez antropologów kultury
świadomości potocznej, sami dobierają te elementy, które uznają za wiarygodne i według nich postępują. Charakterystyka ta dotyczy również społeczności,
których świadomości można przypisać cechy tzw. „świadomości integralnej”,
tj. o wysokim stopniu spójności i precyzyjnie sformułowanym stanowisku wobec wybranych kwestii medycznych (np. szczepień ochronnych). Spójność ta nie
jest jednakże kształtowana przez reguły standardu klinicznego, ale inne, z nimi
sprzeczne, za to intensywnie popularyzowane w społeczeństwie za pomocą prostej i sugestywnej argumentacji. Takie argumenty jak te, że szczepienia wywołują
autyzm, że zawierają trujące składniki (rtęć), że są nienaturalne i niepotrzebne
(bo naturalny przebieg nieszczepionej choroby jest lżejszy, niż powikłania poszczepienne), są w oczywisty sposób niezgodne z wiedzą medyczną. Przez klinicystów są więc uznawane za nieprawdziwe. Lekarze dziwią się i nie rozumieją,
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dlaczego ktoś może – wbrew ich opiniom – w ogóle dawać im wiarę. Tymczasem
argumenty przeciwko szczepieniom ochronnym zdają się docierać do bardzo
licznych mieszkańców Polski. Aby z nimi polemizować, należałoby postarać się
je zrozumieć i a następnie dać im skuteczny odpór. W dzisiejszym świecie, w którym o wpływy na świadomość potoczną społeczeństwa toczą spory różne grupy,
nie wystarczy bowiem mieć rację, należy jeszcze umieć o tym skutecznie opowiedzieć jak najszerszej grupie odbiorców.
W niniejszej książce zostaną przedstawione i skonfrontowane ze sobą różne
narracje dotyczące ciała, jego destrukcji przez chorobę oraz przyczyn, które mogą
wyjaśnić pojawienie się choroby. Autorzy poszczególnych artykułów wydobyli
z analizowanych przez siebie źródeł różne punkty widzenia dotyczące tych samych zjawisk. W niektórych przypadkach zjawiska te miały charakter poznawczo niesporny, tj. wszyscy, którzy się na ich temat wypowiadali, uznawali, że one
faktycznie istnieją, a różnić się może tylko ich interpretacja. Było tak np. wtedy,
gdy spierano się na temat przyczyn i objawów faktycznie istniejącego schorzenia.
W innych przypadkach natomiast różnice w narracjach występowały również na
poziomie ich stosunku do faktów. Interpretujący pewne poglądy autorzy uznawali je a priori za fałszywe (były bowiem zasadniczo niezgodne z ich naukową wizją
świata), analizowali natomiast to, jak te poglądy były wyrażane przez ich autorów.
Było tak np. wtedy, gdy omawiano możliwości wywoływania chorób przez czary.
Dla lekarzy z XIX i początków XX w., jak również analizujących ich opinie historyków medycyny i etnografów, jest to pogląd nie oparty na faktach. Tymczasem
dla członków polskiej społeczności wiejskiej z XIX stulecia, których poglądy są
przez badaczy przywoływane, była to praktyka nie tylko skuteczna, lecz także
oparta na całkowicie realnych podstawach. W tej monografii, złożonej z dwóch
części, różnice w narracjach dotyczących choroby odnoszą się w pierwszej z nich
do kilku odrębnych problemów, natomiast w drugiej - do jednej tylko kwestii,
epidemii. Dobór tekstów i ich układ został podyktowany tym, by w pierwszej
części przedstawić współczesnemu czytelnikowi sposób postrzegania ludzkiego
ciała dokonujący się w innej perspektywie, niż somatyczna, występująca w dzisiejszym standardzie klinicznym. W drugiej części natomiast autorzy rozważają
różne narracje dotyczące epidemii, w tym epidemii COVID-19, której obecnie
jesteśmy świadkami.
Część pierwszą książki, zatytułowaną Ciało i choroby w kontekście medycznym
i religijnym, otwiera artykuł dr Agnieszki Bartnik pt. Likantropia w starożytności.
Choroba ciała czy umysłu? Na podstawie źródeł starożytnych autorka zapoznaje nas z chorobą, która nie przez wszystkich lekarzy była wówczas uznawana za
rzeczywistą. Niektórzy z nich uznawali ją za przesąd, inni za reakcję na szeroko
rozpowszechnione na obszarze śródziemnomorskim mity, jeszcze inni podejmowali się opisu objawów, które wiązano z jej występowaniem. W zależności od
przyjmowanej przez każdego z piszących o likantropii perspektywy poznawczej
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pozostają stawiane pytania dotyczące przyczyn doświadczanych przez osoby chore objawów, od sugestii po działanie środków psychoaktywnych. Artykuł ukazuje nam płynność kształtów ludzkiego ciała i jego granic. W starożytnej kulturze
śródziemnomorskiej przypisywano ludziom możliwości (intencjonalnego lub
nie, częściowego lub całkowitego) przybierania postaci zwierząt. W naszym dzisiejszym świecie perspektywa ta nie jest już ani tak powszechna, ani tym bardziej
oczywista. Zawsze wymaga więc jakiegoś wyjaśnienia, czy to za pośrednictwem
kategorii mitu, czy też pojęcia choroby.
Autorem następnego studium w tej części jest prof. Jerzy Jastrzębski. W artykule pt. Asceza i zdrowie Ojców Pustyni w Egipcie IV-V w. przedstawia genezę
wczesnochrześcijańskiego ascetyzmu, wyprowadzając jego definicję z greckiego
kontekstu kulturowego. Asceza pojmowana jest w nim jako walka na różnych
polach, w tym o doskonałość fizyczną i moralną, którą można osiągnąć poprzez
opanowanie potrzeb ciała i doświadczania namiętności. Autor wyjaśnia motywy,
które kierowały ludźmi decydującymi się na podejmowanie ascezy oraz przytacza
źródła, które stwierdzają, że najtrudniejsze nawet praktyki nie powodowały u Ojców Pustyni chorób, ani nie skracały ich życia. Nie należy ich w związku z tym
pojmować w taki sposób. Podobnie jak w przypadku likantropii praktyki ascetyczne, jak i stanowiąca ich podstawę ideologia są dla współczesnego odbiorcy
trudne w odbiorze i niezrozumiałe. Wymagają z tego powodu wyjaśnienia, które
posługuje się kontekstem, w którym zostały sformułowane. Jest nim m.in. opozycja wobec greckiej koncepcji ciała, postrzegającej piękno i szlachetność tylko
w ciele młodym i zdrowym, skoncentrowanym jednak na sobie, a nie na działalności (np. dobroczynnej – jak to czynili asceci) na rzecz innych.
Inny rodzaj opozycji w narracjach dotyczących ciała, zdrowia, choroby i leczenia przedstawiają mgr Ewelina Bekus i mgr Łukasz Majewski. W artykule pt.
Religia chrześcijańska w sztuce medycznej zawartej w traktacie Antipocras Mikołaja z Polski ukazują poglądy średniowiecznego autora, które były sprzeczne z ówczesnym standardem akademickim popularyzowanym na uniwersytetach, kształtowanym pod wpływem metodologii Arystotelesa i dzieł klasyków medycyny
starożytnej (stąd polemiczny tytuł dzieła nadany przez Mikołaja, od razu okreś
lający adresata opozycyjnych wobec niego poglądów – Hipokratesa). Europejski
standard medycyny akademickiej w czasach, w których Mikołaj z Polski stworzył
swoje dzieło, miał charakter naturalistyczny. Opierał się na doświadczeniu i obserwacjach, a medycyna szkolna wymagała oparcia przez lekarzy przedstawianych przez nich twierdzeń na dowodach. Mikołaj uważa tę koncepcję medycyny
za niewłaściwą, opartą na błędnych podstawach. Przeciwstawia jej supranaturalistyczne ujęcie terapii, w którym to nie lek i jego skład mają realne oddziaływanie
lecznicze, lecz Boża wola i moc uzdrawiania. Może zostać przekazana każdej rzeczy, czy obiektowi natury, który można wykorzystać dla uzdrowienia człowieka.
W ujęciu Mikołaja naturalizm współczesnej mu akademickiej medycyny był jej
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ograniczeniem, które należało odrzucić. Spór Mikołaja z akademikami toczony
jest wewnątrz ram interpretacyjnych chrześcijaństwa. Zarówno on, jak i lekarze
uniwersyteccy podążający w swojej praktyce za klasykami starożytności wierzą
w stwórczą moc Boga i Jego siłę uzdrawiania. Wyprowadzają jednak z tej wiary
inne konsekwencje, zarówno dla swojej praktyki lekarskiej, jak i dla powierzonych ich opiece pacjentów. Poglądy Mikołaja okazały się odosobnione, zbyt odbiegały już bowiem w swojej epoce od standardu uznawanego przez większość
lekarzy za racjonalny.
Przedmiotem uwagi autorki następnego artykułu, dr Agaty Bielak, jest kwestia tak zwanych „patronów od choroby”, do których w średniowieczu i czasach
nowożytnych wierni zwracali się w modlitwach o uzdrowienie. W tekście pt. Patron zakochanych czy chorych na padaczkę? Obraz świętego Walentego i choroby świętego Walentego w polskiej tradycji ludowej autorka rozważa tę kwestię na
przykładzie św. Walentego i choroby, którą z nim łączono. W artykule zestawiono
dwie narracje angażujące w jakiś sposób postać świętego: stworzone w obrębie
współczesnej kultury popularnej święto walentynek (poświęcone zakochanym)
i występujące w średniowiecznej i nowożytnej kulturze formy pobożności, łączące choroby psychiczne (za taką uważano epilepsję) z modlitwami o zdrowie do
wybranych świętych. W XIX-XXI w. ten rodzaj praktyk utrzymał się w Polsce.
Autorka omawia je na podstawie badań przeprowadzonych wśród współczesnych
respondentów. Artykuł ukazuje koncepcję ciała interpretowanego w dwóch odmiennych perspektywach. W perspektywie „walentynkowej”, lansowanej przez
współczesną kulturę popularną, jest to ciało piękne i młode, a jedynym wsparciem, jakiego oczekuje od świata celebrująca je zakochana para jest prezent dostosowany swoim standardem do jej poziomu materialnego. Walentynki nie mają
przysparzać cierpień, ale umożliwić celebrowanie młodości i spełnionej miłości,
przedstawianych jako stan nie tyle pożądany, co istniejący. Inaczej wygląda koncepcja ciała osoby chorej psychicznie, w tym na epilepsję, nazywaną „świętą chorobą” lub „chorobą świętego Walentego”. Istotną cechą chorego jest odosobnienie i odmienność od zwyczajnych ludzi. Niektórzy chorzy we wzmożony sposób
doświadczają możliwości kontaktu z sacrum, inni we wzmożony sposób cierpią.
Mogą być pośrednikami w kontakcie z sacrum, lub umożliwiać ludziom zdrowym praktyczne sprawowanie dobrych uczynków na rzecz chorych, ze względu
na sacrum. Chorzy na „świętą chorobę” pozostają jednak na ogół fizycznie sami.
Nie są kochani tak jak inni. „Walentynkowa” narracja w żadnym stopniu nie opisuje ich przeżyć, tak jak narracje o średniowiecznych chorych na padaczkę nie są
współcześnie zrozumiałe dla większości osób, które się z nimi zapoznają. Są wzajemnie niezrozumiałe i niewspółmierne.
Trzy następne artykuły w pierwszej części książki dotyczą problematyki czarów i możliwych interpretacji tego zjawiska. Takie określenie przedmiotu badań
i analiz od razu ujawnia, że dla współczesnych autorów zjawisko to obiektywnie
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nie istnieje. Dlatego wymaga wyjaśnienia i udzielenia odpowiedzi na kilka istotnych pytań. Pierwsze z nich dotyczy celu podejmowania przez ludzi praktyk
związanych ze stosowaniem czarów, drugie - form, w których praktyki te były
wykonywane, trzecie – analizy przeżyć osób, które wykonywały czary oraz tych,
które były im poddawane, a wreszcie czwarte – jak możemy ocenić występowanie opisywanych w różnych rodzajach źródeł skutków praktykowania czarów.
Z punktu widzenia współczesnej wiedzy naukowej szczególnie intrygujące jest
występowanie takich skutków, przyjmowanych niegdyś za realne zarówno przez
osoby czarujące, jak i poddawane czarom. Autorką pierwszego z artykułów publikowanych na ten temat jest mgr Magdalena Toboła-Flis. W tekście pt. Co czarownica w kotle warzyła? Od magii i rytuału do praktyk leczniczych wiejskich
zielarek przedstawia obszerne omówienie różnych typów praktyk leczniczych,
skierowanych wprawdzie na ciało, jednakże z wykorzystaniem sił i środków wykraczających poza jego pojmowanie w kategoriach naturalistycznych. Opisywane
przez autorkę działania magiczne definiują bowiem chorobę jako byt, do którego
można mówić, prosić, grozić lub zmuszać do określonych działań. Stosowanie
leczniczych ziół jest tylko jednym z elementów standardu magii leczniczej. Wiejska, ludowa narracja o chorobie nie liczy się z treściami upowszechnianymi przez
lekarzy, dlatego że nic o nich nie wie. Jeżeli nawet docierają na wieś jakieś okruchy poglądów akademickich, to są przyswajane cząstkowo, przeważnie są także
rozumiane inaczej, niż rozumiał je autor. Inny rodzaj analizy problemu czarów
podjął student Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, Aleksander Smakosz. W tekście pt. Ocena właściwości farmakologicznych
maści wiedźm z XVI-XVIII wiecznych receptur wykorzystał swoją wiedzę z zakresu farmakognozji i opisał efekty, które mogły się pojawiać u kobiet zajmujących
się praktykowaniem czarów po przyjęciu środków opisanych w dawnych recepturach. Analiza składu tych receptur wykazała, że sporządzone zgodnie z nimi produkty wywierały realny efekt halucynogenny, czy pobudzający odczucia zmysłowe. Autor wskazał zarazem, że w receptach tych znajdowały się składniki, których
dodanie blokowało występowanie tych efektów albo mogło je znacznie osłabiać.
Prawdopodobnie były dopisywane do recept dlatego, aby nikt spoza grona osób
wtajemniczonych nie mógł skorzystać np. z „maści czarownić” i osiągnąć efektu,
który „czarownice” uzyskiwały (nie dołączając jednego z „blokujących” składników recepturowych do faktycznie wykonywanego produktu). Trzeci artykuł poświęcony czarom opublikowali w tym tomie dr hab. Lilianna Wdowiak i dr Paweł
Wysokiński. W tekście pt. Praktykowanie magii destrukcyjnej w społecznościach
wiejskich na dawnych ziemiach polskich: trucizny, uwziątki, przekleństwa poddali analizie przekonania wyrażane przez polskich chłopów w XIX i w początkach
XX w. We wszystkich zaborach (w tym także w pruskim, w którym w tym okresie zlikwidowano już praktycznie analfabetyzm, a od 1883 r. większość członków
warstwy pracującej miała dostęp do państwowego systemu medycyny publicznej)
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utrzymywała się wiara w realność czarów i możliwość wywołania choroby za ich
pomocą. Służące temu procedury były nie tylko powszechnie znane, lecz także powszechnie stosowane przez mieszkańców wsi. Nie trzeba było korzystać
z pośrednictwa wiedźmy, aby zaszkodzić nielubianemu sąsiadowi, czy wywołać
chorobę u wroga. Te trzy teksty o czarach ukazują ogromną trwałość w społecznościach typu ludowego supranaturalistycznej perspektywy w postrzegania
ludzkiego ciała i mechanizmów patogenezy. Być może w genezie popularności
standardu paramedycyny w Polsce i trudności z upowszechnieniem naturalistycznego standardu medycyny klinicznej (w tym szczepień ochronnych) można
odwołać się do głęboko zakorzenionych w świadomości ludowej przesądów. Jeżeli jeszcze sto lat temu większość mieszkańców polskiej wsi wierzyła w możliwość „udzielenia” choroby, to czy nie możemy postawić hipotezy, że koncepcję tę
możemy uznawać jako głęboko ukrywaną przyczynę współczesnego lęku przed
szczepieniami? W supranaturalistycznej perspektywie postrzegania choroby
mogą być one bowiem uznawane za realne zagrożenie, mogąc wywołać chorobę na zasadach zbliżonych do magii sympatycznej. W perspektywie masowych
szczepień przeciw COVID-19 należałoby szeroko wyjaśnić mechanizm działania
szczepionek, aby zneutralizować związane z tą metodą profilaktyki obawy i lęki.
W drugiej części niniejszej książki, zatytułowanej Świadomość społeczna, medycyna i religia w czasach epidemii zebrane zostały artykuły osadzające ludzką
cielesność w kontekście masowych zakażeń i społecznych reakcji na nie. Mgr Natalia Stawarz w tekście pt. Ofiary upiora: zależność między morem a niegodnym
pochówkiem przedstawia stosunek do ciała w okresie epidemii. Nie było ono ani
w średniowieczu, ani w czasach nowożytnych postrzegane przez społeczeństwo
w kategoriach anatomicznych, czy klinicznych, lecz jako byt zakorzeniony zarówno na Ziemi, jak i w Zaświatach. Aby osiągnąć po śmierci ten cel, ciało musiało być w odpowiedni sposób pochowane. Szczególnym rodzajem deprecjacji
człowieka było pozbawienie możliwości godnego pochówku jego ciała. Autorka
rozważa związane z tym problemy w czasie nadzwyczajnym, uwzględniając ówczesne poglądy potoczne dotyczące przyczyn rozprzestrzeniania się epidemii.
W drugim artykule w tej części, napisanym przeze mnie wspólnie z Andrzejem Syroką, zatytułowanym Profilaktyka moralna w świetle kalendarzy śląskich
z lat 1615-1786. Teoria i praktyka, przedstawiamy społeczne sposoby reakcji na
zarazę ukształtowane pod wpływem religii chrześcijańskiej w czasach nowożytnych. Na podstawie wydawnictw popularnych, jakimi były kalendarze, przedstawiamy zmiany w ujęciu przyczyn epidemii, ukazywanych czytelnikom przez
wydawców w XVII i XVIII w. w inny sposób. Kalendarze starają się propagować
wśród odbiorców zachowania uznawane za racjonalne, mogące ich w realny sposób ochronić przed zagrożeniem epidemicznym, a zarazem powiązane z regułami
chrześcijańskiej moralności. Na przestrzeni dwóch analizowanych stuleci zmienia się standard zachowań popularyzowanych wśród czytelników jako właściwe
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moralnie. W XVIII w. opierają się one na upowszechnianiu racjonalnego standardu ówczesnej medycyny klinicznej, którego zaakceptowanie jest przedstawiane
jako właściwe moralne, natomiast jego negowanie i niepodporządkowywanie się
zaleceniom lekarzy i władzy – jako moralnie naganne. Do podstawowych zaleceń
uzasadnianych i medycznie, i moralnie należą: unikanie zgromadzeń, zachowywanie kwarantanny, podporządkowywanie się zaleceniom sanitarnym. Profilaktyka epidemii jest już od XIII w. na Śląsku (skąd pochodzą analizowane źródła)
sformalizowana. Należy się więc podporządkować zaleceniom władzy, które są
powszechnie znane i ukazywane czytelnikom jako racjonalne i efektywne. Ważnym elementem kalendarzowej narracji na temat epidemii jest wzrost roli uzasadnianej religijnie i moralnie troski o osoby ubogie i chore. Kalendarze przekonują czytelników do tego, że tylko likwidacja głodu i udzielanie systematycznej
i zaplanowanej (a nie okazjonalnej, z odruchu serca) pomocy ubogim jest najlepszą metodą ochrony populacji przed zagrożeniem epidemicznym, a zarazem
postępowaniem właściwym moralnie.
Zupełnie inny rodzaj społecznej, motywowanej religijnie, reakcji na chorobę
przedstawia w swoim artykule dr Dorota Guzowska. W studium zatytułowanym
Post, skrucha, nawrócenie: XVII-wieczna duchowość purytańska w czasach zarazy omawia reakcję angielskich wiernych z kręgu konfesji purytańskiej na występujące w XVII stuleciu przypadki masowych zgonów. Ich reakcją na epidemię
są masowe zgromadzenia modlitewne i wdrażanie praktyk pokutnych (przede
wszystkim postów, które trwały czasami aż 120 dni w roku). Purytanie sprzeciwiali się stanowisku wobec epidemii zajmowanemu przez ówczesnych europejskich lekarzy, którzy (jak to zostało przedstawione w poprzednim artykule)
przestrzegali przed uczestnictwem w masowych zgromadzeniach, które miały
sprzyjać rozprzestrzenianiu się epidemii, a także zalecanemu przez medyków
obfitemu odżywianiu, które miało wzmacniać organizm i chronić przed zarazą.
Krytykowali postawę duchownych oficjalnego Kościoła anglikańskiego w tych
kwestiach, który podzielał opinie lekarzy i starał się upowszechniać je pośród
wiernych. Dla członków społeczności purytańskiej oba te stanowiska były niewiarygodne i nieuprawnione moralnie. Dlatego sprzeciwiali się ich wdrożeniu
w praktyce życiowej.
Dramatyczny obraz epidemii dżumy, która dotknęła jedno z polskich miast
w początkach XVIII w. przedstawiają w swoim artykule dr hab. Jarosław Barański i mgr Kamila Łampika. W tekście pt. Dotyk zatrutej strzały – epidemia dżumy w Lesznie w 1709 r. ukazują działania ochronne podjęte przez mieszkańców
w związku z atakiem tej choroby. Działania te były realizowane zgodnie z ówczes
nym standardem naukowym i organizacyjnym. Nie okazały się jednak skuteczne.
W wyniku epidemii wymarła znaczna część mieszkańców miasta. Doprowadziło to do wystąpienia pewnych schematycznych reakcji społecznych, które były
opisywane w źródłach także przy okazji wcześniejszych masowych zachorowań.
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Obok przykładów zaangażowania i altruizmu lekarzy i innych osób pracujących
na rzecz ofiar epidemii (z których wszyscy zmarli w wyniku zakażenia), obserwowano przypadki zachowań eskapistycznych, hedonistycznych i przestępczych.
Ludzie skonfrontowani ze zjawiskiem masowej śmierci, któremu nie można było
w żaden sposób zapobiec, ulegali też rozpaczy i panice. Żadne działania lekarzy
ani władzy nie były w stanie tym reakcjom zapobiec.
Trzy ostatnie artykuły w tej części książki odnoszą się już do aktualnej epidemii COVID-19, a raczej do pierwszego jej etapu w świecie oraz w Polsce.
W następnych tomach tej serii będziemy starali się przedstawić doświadczenia
związane z tą epidemią w kolejnych miesiącach jej trwania. Dr Radosław Łazarz
w artykule pt. Pierwsza niedziela „czasu nowego”. Kościół Ewangelicko-Augsburski w Rzeczpospolitej Polskiej wobec początkowego okresu pandemii COVID-19
(do 3. Niedzieli pasyjnej Oculi) omawia instytucjonalne reakcje kapłanów Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP na pierwsze przejawy epidemii. Są one takie
same, jak oficjalnych instytucji tego wyznania w XVIII w., opisane w wyżej opublikowanym artykule dotyczącym profilaktyki moralnej na Śląsku. Podstawą stanowiska Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP wobec epidemii COVID-19
jest legalizm i uznanie autorytetu medycyny klinicznej i jej oficjalnych przedstawicieli, wprowadzających oficjalne zarządzenia przeciwepidemiczne. Wierni
zostają poinformowani o istocie zagrożeń związanych z epidemią, a także o metodach ochrony przed zakażeniem. Choroba zostaje zdefiniowana w kategoriach
naturalistycznych, jako infekcja wywoływana przez wirus, co określa odpowiednie dla tej definicji metody racjonalnej profilaktyki. Elementy religijno-moralne
obecne w analizowanych przez autora wypowiedziach kapłanów ewangelickich
sprowadzają się do przypomnienia biblijnego nakazu ochrony zdrowia i życia.
Każda osoba wierząca powinna kierować się tym nakazem i podejmować we
własnej praktyce życiowej działania wskazywane przez specjalistów jako celowe i skuteczne. Drugim, niezwykle ważnym elementem analizowanych przekazów jest wskazanie na konieczność udzielania pomocy bliźnim znajdującym się
w potrzebie. Religijna perspektywa przeżywania epidemii powinna wiązać się
z uznaniem konieczności udzielenia takiej pomocy jako nakazu o charakterze
bezwzględnym. Wierni powinni albo we własnym zakresie poszukiwać osób, które wymagają pomocy, albo podjąć współpracę z oficjalnymi (np. parafialnymi)
organizacjami charytatywnymi. Autor wskazuje, że takie samo było w początkach
epidemii stanowisko oficjalnych instytucji katolickich i muzułmańskich, działających w Polsce.
W praktyce jednakże stanowisko wobec epidemii COVID-19 i sposobu jej
przedstawiania wiernym bywało u katolików i muzułmanów różne, zależnie od
kraju, w którym epidemia się przejawiała. Mgr Łukasz Duraj w artykule pt. Islam
ska reakcja na epidemię koronawirusa (COVID-19). Analiza dyskursu omawia
sposób przedstawiania tej epidemii przez duchownych muzułmańskich w Arabii
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Saudyskiej i USA. Dominują w nim elementy wyznaniowe, a nie kliniczne, a dodatkowo wspierane są przez wątki obyczajowe i polityczne. Epidemia COVID-19,
które wybuchła w Chinach, jest wyjaśniana wiernym jako kara za postępowanie władz chińskich wobec muzułmańskiej mniejszości w ich kraju (Ujgurów)
oraz za naruszenie zasad moralności. Po przeniesieniu epidemii także do krajów islamskich argumentacja ta jest kontynuowana. Choroba jest przedstawiana
jako kara, a duchowni, których teksty autor analizuje, nie upowszechniają wśród
wiernych metod profilaktyki zalecanych przez lekarzy klinicznych (takich jak np.
zakaz zgromadzeń, kwarantanna).
W ostatnim artykule w tej części, którego autorami są dr Marcin Kolwitz
i dr Tadeusz Dyk, zatytułowanym Czas pandemii współcześnie – aspekty socjomedyczne i duchowe. Kontekst samotności, analizowane są doświadczenia społeczne związane z wystąpieniem masowego zagrożenia epidemicznego i izolacją,
która została wprowadzona jako metoda profilaktyczna. Autorzy rozpatrują te
doświadczenia w perspektywie egzystencjalnej i religijnej, z uwzględnieniem religijności katolickiej. Wskazują trafnie na egzystencjalny potencjał związany z chorobą, która wielu osobom pozwala zatrzymać się i przemyśleć swoje dotychczasowe życie, jego styl i priorytety, co może w przyszłości doprowadzić do reorientacji
życia i nadania mu bardziej racjonalnego, a także otwartego na innych kierunku.
Autorzy podnoszą jednak przede wszystkim negatywne aspekty izolacji, związane
z przymusowym odosobnieniem, zablokowaniem możliwości realizacji potrzeb
i aspiracji. Mimo masowego charakteru epidemii jest ona przez autorów ujmowana w perspektywie indywidualnej. Pytania, jakie rodzą się w związku z jej pojawieniem się wiążą się raczej z relacjami człowieka z Bogiem, aniżeli z bliźnimi
znajdującymi się w takiej samej sytuacji samotności.
Przedstawione w niniejszym tomie studia pozwalają dostrzec liczne narracje
organizujące dyskursy dotyczące ciała, jego schorzeń, ich przyczyn, a także metod leczenia i zapobiegania chorobom. Jest to szczególnie widoczne w studiach
dotyczących sposobu przedstawiania epidemii. Jeżeli konceptualizujemy chorobę
jako zjawisko naturalne, to możemy próbować określić jej przyczyny w otaczającym nas świecie. Najważniejszą z nich nie jest przy tym konkretny patogen
(bo epidemie mogą być wywoływane przez różne drobnoustroje, wywołujące
schorzenia o odmiennych obrazach klinicznych), ale społeczne przyczyny uaktywnienia związanego z nimi zagrożenia. Do przyczyn tych należą takie czynniki,
jak głód, przeludnienie, brak stałej pracy, niski poziom osiąganych dochodów,
narażenie na kontakty z osobami chorymi i brak realnej możliwości ich ograniczenia. Należy tu także wspomnieć o braku realnych instytucjonalnych scenariuszy zapobiegania powstaniu epidemii i radzenia sobie z ich skutkami, jeżeli już
wystąpiły. W kontynentalnej Europie epidemie od XIV w. są postrzegane przez
władze w kategoriach naturalistycznych, zmieniają się tylko szczegóły dotyczące
naukowo rozumianych przyczyn epidemii, przedstawiane władzom przez lekarzy.
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Organizowane są w związku z tym schematy instytucjonalnego reagowania na
epidemie, które od lat 80. XIX w., tj. od wprowadzenia do medycyny klinicznej
standardu bakteriologii, są coraz bardziej skuteczne. W 2 połowie XX w. zostały w Europie opanowane zagrożenia związane z epidemiami chorób zakaźnych
wywoływanych przez bakterie. Udało się bowiem wyprodukować skuteczne leki
przeciw nim, które są dla mieszkańców tego kontynentu powszechnie dostępne.
Już wcześniej, bo w 2 połowie XIX w., prowadzona przez europejskie państwa
kontynentalne polityka socjalna doprowadziła do likwidacji zjawiska masowego
głodu, który zwykle otwierał wrota epidemii. Został także wprowadzony reżim
sanitarny obowiązujący w produkcji i dystrybucji żywności. Powszechny jest dostęp do czystej wody pitnej, a ludzkie siedliska w większości zostały skanalizowane. Zapewniony też został nadzór nad utylizacją odpadów. Wszystkie wskazane
tutaj czynniki odgrywały niegdyś główną rolę jako socjalne przyczyny epidemii,
a obecnie już w takiej roli w Europie nie występują, w wyniku dobrze zaplanowanej ludzkiej aktywności. Sprawiło to, że ludzie poczuli się bezpiecznie. Dlatego
epidemia COVID-19, która pojawiła się w Europie w początku 2020 r. stała się
dla wszystkich dużym zaskoczeniem. Podjęto jednak w większości krajów działania prewencyjne, opracowane na wypadek wybuchu epidemii. Choroby nie udało
się wprawdzie jeszcze opanować, jednak gdyby takich działań nie podjęto straty
były by znacznie większe.
Jeżeli jednak nadal definiujemy – jak w średniowieczu – epidemie w kategoriach plagi, którą ludzie sprowadzili na siebie sami swoim postępowaniem, to nie
ma uzasadnień dla wysuwania przez nich jakichkolwiek roszczeń wobec państwa
czy wobec lokalnych elit finansowych. Nie ma w takim wypadku moralnego uzasadnienia dla wysuwania postulatów, które mogłyby zmierzać do ograniczenia,
a następnie likwidacji socjalnych przyczyn epidemii, a także do wprowadzenia
zmian w systemie zatrudnienia i wynagradzania, umożliwiających osiąganie stałych dochodów i ogólny wzrost ich wysokości. Nie ma też podstaw do domagania
się zapewnienia powszechnego dostępu do opieki lekarskiej. Chorują bowiem ci,
którzy na to zasłużyli, podejmowanie kosztownych działań mających chronić ich
zdrowie i życie nie tylko nie jest uzasadnione, lecz także może być postrzegane
jako niemoralne. Niedostrzeganie socjalnych przyczyn epidemii, a przedstawianie ich w kategoriach religijnych i moralnych, co miało miejsce np. w takich krajach jak wiele państw islamskich, a także Indie czy Brazylia, w których brak jest
dostępu większości mieszkańców do profesjonalnej opieki lekarskiej, wiąże się
także z akceptacją tzw. pluralizmu medycznego. Zgodnie z tą koncepcją ludzie
mogą i mają prawo leczyć się takimi środkami, którym ufają i które sami uważają
za lecznicze, a nie tymi, które są w danym schorzeniu zalecane przez lekarzy.
W miarę rozwoju epidemii COVID-19 będziemy wraz z autorami współpracującymi z serią Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych śledzili kształtowanie się ram dyskursu dotyczącego epidemii, wyzna-
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czanych przez dwa zasygnalizowane powyżej stanowiska, a także analizowali
wykorzystywane w tych ramach argumenty. Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że już
niedługo epidemia COVID-19 będzie budziła zainteresowania przede wszystkim
historyków medycyny, a związane z nią problemy medyczne i społeczne zostaną
rozwiązane. By tak się stało, musimy jednak naprzód w pełni je dostrzec.
Prof. dr hab. Bożena Płonka-Syroka

Część I

Ciało i choroby
w kontekście medycznym i religijnym

Agnieszka Bartnik

Likantropia w starożytności.
Choroba ciała czy umysłu?

Likantropia (od greckiego λυκάνθρωπος) oznacza wiarę w możliwość przekształcania się niektórych ludzi w wilki1 oraz zbudowany wokół niej system mitów, obrzędów i rytów magicznych. Wierzenia dotyczące zdolności przemiany człowieka
w zwierzę, zazwyczaj drapieżnika, były popularne w wielu różnych kulturach. Wilkołakiem można było stać się w wyniku kary zesłanej przez bogów2, rzuconego uroku3,
Termin likantropia odnosił się konkretnie do przemiany człowieka w wilka, niemniej w różnych kulturach w grę wchodziły także inne zwierzęta. W tradycji greckiej spotyka się także termin
kynantropia, czyli przemiana w psa, w Indiach oraz Azji zazwyczaj dotyczyło to tygrysa, w Europie
północnej niedźwiedzia, w Japonii lisa, w Afryce lamparta, hieny oraz czasem lwa, w Ameryce
Środkowej i Południowej jaguara, a na wyspach Polinezji rekina, por. L. P. Słupecki, Wojownicy
i wilkołaki, Warszawa 1994, s. 161-176; M. Kaleta, Starożytne wilkołactwo, „Iuvenilia Philologorum
Cracoviensium” 2009, t. 2, s. 131; K. Kleczkowska, Kiedy człowiek zmienia się w zwierzę. O pochodzeniu likantropii, „Maska” 2011, nr 11, s. 85-103. W szerszym ujęciu do określenia czasowej przemiany człowieka w zwierzę można stosować termin zooantropia, zob. E. Wilczyńska, Zooantropia
a antropofagia. Przyczynek do badań, „Okolice. Rocznik Etnologiczny” 2011, t. 9, s. 67.
2
W świecie śródziemnomorskim przemiana w wilka była traktowana jako kara za złamanie
tabu, jakim było jedzenie ludzkiego mięsa. Najpopularniejszy mit dotyczy Likajosa, którego Zeus
przemienił w wilka za karę. Motyw pojawił się także w opowieści dotyczącej porwanej przez Posejdona Teofano – w wilki zostali zamienieni zalotnicy szukający porwanej księżniczki. Bóg morza ukarał ich po tym, jak zjedli zamienionych w owce ludzi, których Posejdon w ten sposób ukrył
przed nimi. W wilka miał się też zamienić Demenetos, który podczas uroczystości ku czci Zeusa
Lykijskiego zjadł wnętrzności dziecka złożonego w ofierze, zob. T. A. Fahy, Lycanthropy: a review,
„Journal of the Royal Society of Medicine” 1989, t. 82, s. 37-39; por. B. G. Sala, Wycie w ciemności.
Wilki i wilkołaki Europy, Olszanica 2017; E. Wilczyńska, Zooantropia a antropofagia…, s. 73-75;
K. Kleczkowska, Kiedy człowiek zmienia się…, s. 87.
3
Przemiana w zwierzę, w tym w wilka, zgodnie z przekonaniami antycznych mogła zajść
także pod wpływem czarów. W mitologii spotkało to m.in. towarzyszy Odyseusza (Hom.Od.
10.433), Pikusa (Ovid.Met. 14.320), Pamfilę czy Merisa, który przemieniał się w wilka pod wpływem ziół, zob. E. Petoia, Wampiry i wilkołaki. Źródła, historia, legendy. Od antyku do współczesności, Kraków 2004, s. 70-75; por. M. Kaleta, Starożytne wilkołactwo…, s. 137-138.
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ukąszenia przez innego wilkołaka4, przeistoczenie było możliwe także w wyniku
zastosowania odpowiednich maści5, napicia się wody z wodopoju, z którego korzystały wilkołaki6, czy dopuszczenia do nieprawidłowości w czasie przyjmowania przez dziecko sakramentu chrztu7. Co istotne, w śródziemnomorskim kręgu
kulturowym wierzono, że „ofiara” zmieniając się w wilkołaka przybiera zwierzęcą
postać wilka, a nie stworzenia będącego rodzajem ludzko-wilczej hybrydy, jak to
ma miejsce we współczesnej pop kulturze8.
Należy pamiętać, że sposób postrzegania likantropii był odmienny w różnych
kulturach. W tym kontekście istotny był rodzaj przemiany, ponieważ wierzono, że
metamorfoza mogła zachodzić w dwóch płaszczyznach: cielesnej oraz duchowej9.
W religiach i mitologii starożytnej zazwyczaj podkreślana jest przemiana cielesna,
która mogła być albo świadoma, zgodna z wolą przemieniającego się, albo niezamierzona – wywołana przez czynniki zewnętrzne. Ten rodzaj przemiany był zazwyczaj postrzegany negatywnie, ponieważ łączono go z karą boską za przewinienia
lub złamanie tabu10. Przemiana duchowa, postrzegana w sposób pozytywny, odgrywała natomiast pierwszoplanową rolę w rytuałach oraz obrzędach szamańskich11.
K. Kleczkowska, Kiedy człowiek zmienia się…, s. 99; por. B. Baranowski, W kręgu upiorów
i wilkołaków, Łódź 1981. Prawdopodobnie przekonanie dotyczące szerzenia się wilkołactwa poprzez ugryzienie wzięło się z obserwacji chorych na wściekliznę. Choroba rozwijała się u człowieka po ugryzieniu, zadrapaniu itd. przez chore zwierzę. Zachowanie zakażonych tą śmiertelną
chorobą mogło kojarzyć się ze zwierzęcym.
5
W folklorze można znaleźć wzmianki na temat maści wykorzystywanych by wywołać przemianę. Przygotowywano ją z żółtego tojadu, opium, naparstnicy i krwi nietoperza lub tłuszczu
wytopionego z zamordowanego dziecka. Maść wcierano w skórę i nakładano skórę wilka.
6
W podobny sposób przemianę miało wywoływać wypicie wody zebranej w odcisku łapy
wilkołaka.
7
J. Kracik, Gdy religia i magia w jednym stały domu, „Znak” 2008, t. 634, s. 140-153; por.
Z. Osiński, Zabobon, przesąd, diabły, czarownice i wilkołaki w pamiętnikach polskich z XVI i XVII
wieku, „Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F. Historia” 2003, t. 58, s. 59-72.
Jako przyczynę wilkołactwa wspomina się także nieprawidłowe trzymanie dziecka w trakcie
chrztu, zob. A. N. Wilk, P. Kafarski, Kultowe bestie – literatura a nauka, „Wiadomości Chemiczne”
2014, t. 68, s. 12.
8
B. G. Sala, Wycie w ciemności…, s. 239-253; por. K. Kaczor, Między Lykanami a Quileute’ami. O kreacji filmowych wilkołaków w XXI wieku, [w:] E. Łoch, D. Piechota, A. Trześniewska (red.),
Między empatią a okrucieństwem, Warszawa 2018, s. 207-229; M. Marcela, Człowiek-wilk, czyli
(niknący) pośrednik, [w:] D. Wężowicz-Ziółkowska, E. Wieczorkowska, K. Jaglarz (red.), Wilki
i ludzie: małe kompendium wilkologii, Katowice 2014, s. 257-269.
9
K. Kleczkowska, Kiedy człowiek zmienia się…, s. 85-103.
10
W wielu kulturach, w tym w śródziemnomorskim kręgu kulturowym, jednym z największych tabu było spożywanie ludzkiego mięsa. Motyw ten jest podstawą greckich przekazów dotyczących likantropii, por. P. Arnds, Lycanthropy in German Literature, London 2015; L. A. Sconduto, Metamprphoses of the Werewolf. A Literary Study from Antiquity through the Renaissance,
London 2008.
11
A. Saniotis, Becoming Animals: Neurobiology of Shamanic Shapeshifting, „NeuroQuantology”
2019, t. 17, nr 5, s. 81-86; por. M. Kaleta, Starożytne…, s. 132; R. Kaplan, The Neuropsychiatry
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Prawdopodobnie u podstaw wierzeń związanych z przemianą człowieka w zwierzę leżały archaiczne rytuały myśliwskie i pasterskie. Łączyło je przywdziewanie
skór zwierzęcych, co wiązało się z przyjęciem natury tego zwierzęcia oraz sprowokowaniem przemiany.
W śródziemnomorskim kręgu kulturowym korzeni likantropii należy szukać
w starożytnej Grecji. Najbardziej znana tradycja związana z wilkołactwem pochodzi z Arkadii, górzystej krainy w sercu Półwyspu Peloponeskiego. W Arkadii
znajdował się także Likajon – Wilcza Góra, miejsce kultu pradawnego bóstwa
wypartego później przez Zeusa Likajosa12. Obrzędy odprawiane na górze składały się z ofiar zwierzęcych i ludzkich, a być może nawet praktyk kanibalistycznych13. Z rytuałami miała się wiązać przemiana w wilka, wywoływana zjedzeniem
w miejscu kultu Zeusa Likajosa ludzkich wnętrzności, zmieszanych ze zwierzęcymi14. Prawdopodobnie swego rodzaju echem tych obrzędów był mit o królu Likaonie i jego synach, zamienionych za karę w wilki. Najpopularniejsza wersja mitu
mówiła o tym, że król Arkadii – wątpiąc w moc Zeusa – podał mu na uczcie ludzkie mięso, spodziewając się, że bóg go nie rozpozna i zje podaną „potrawę”. Zeus
od razu odkrył podstęp, a bezbożników, zgodnie z tradycją, zamienił w wilki.
W ten sposób stali się oni pierwszymi wilkołakami w śródziemnomorskim kręgu
kulturowym. W kolejnych wiekach arkadyjski mit dotyczący przemiany człowieka w wilka został rozbudowany przez Pauzaniasza15 oraz Owidiusza16. Nieco inną
jego wersję podawał Apollodor, przypisujący królowi Likaonowi liczne romanse.
Ich owocem miało być pięćdziesięciu niegodziwych synów. Gdy Zeus postanowił
poddać ich próbie, uknuli spisek i wraz z mięsem ofiarnym podali bogu wnętrzności dziecka17. Zeus miał zabić piorunami wszystkich synów Likaona, poza najmłodszym. Opowieść Apollodora na tyle różniła się od ogólnie przyjętej wersji,
of Shamanism, „Before Farming” 2006, t. 4, s. 1-14; Ch. E. Hammond, Sacred metamorphosis:
The Weretiger and the Shaman, „Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae” 1992/1993,
t. 46, nr 2-3, s. 235-255.
12
O. Zolotnikova, The Cult of Zeus Lykaios, [w:] E. Ostby (red.), Ancient Arcadia. Papers from
the third international seminar on Ancient Arcadia held at the Norwegian at Athens, 7-10 May
2002, Athens 2005, s. 105-119; por. H. Davis, Geology of the Sanctuary of Zeus, Mount Lykaion,
Southern Peloponessos, Greece, „Journal of the Virtual Explorer” 2009, t. 33, s. 1-58.
13
J. N. Bremmer, Myth and Ritual in Greek Human Sacrifice: Lykaon, Polyxena and the Case
of the Rhodian Criminal, [w:] J. N. Bremmer (red.), The Strange World of Human Sacrifice, Leuven-Paris-Dudley 2007, s. 65-68.
14
Część językoznawców uważa, że przydomek Zeusa został źle zrozumiany i przetłumaczony,
ponieważ rdzeń lyk- (łac. luc-) ma oznaczać „światło” a nie „wilka”. Źle wyprowadzona etymologia miała doprowadzić do błędnego połączenia Zeusa z wilkami, zob. E. Poulakou-Rebelakou,
C. Tsiamis, G. Panteleakos, D. Ploumpidis, Lycanthropy in Byzantine times (AD 330-1453), „Hi
story of Psychiatry” 2009, t. 20, nr 4, s. 470.
15
Pauz. 3.8.7.
16
Ovid.Met. 1.219-239.
17
Apollod.Bibl. 3.240.
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że Gajusz Juliusz Hyginus stwierdził, że w wilka został przemieniony sam Likaon,
a jego synowie zgładzeni piorunem. W jego wersji książęta chcieli sprawdzić „boskość” Zeusa po tym, jak uwiódł ich siostrę Kallisto. W kolejnych wiekach mit
podlegał dalszym przemianom, tak że w Aleksandrze Likofrona w wilka został
zamieniony Nyktimos, a nie Likaon.
W starożytnej Grecji i Rzymie większość najstarszych przekazów dotyczących likantropii była ściśle związana z religią oraz mitologią, z czasem pojawiły
się opowieści dotyczące folkloru różnych części świata greckiego, a później Imperium Rzymskiego. Najstarsze, nie związane bezpośrednio z mitologią grecką,
przekazy pisane dotyczące likantropii pochodziły z pracy Herodota18. Grecki historyk wspominał o Neurach. Każdy przedstawiciel tego ludu raz do roku miał na
kilka dni przybierać postać wilka. Po upływie konkretnego czasu wracali do ludzkiej postaci. Wzmianka na temat Neurów została odnotowana także przez pierwszego rzymskiego geografa – Pomponiusza Melę, który stwierdził, że mają zdolność zmieniania się w wilki ilekroć tego zapragną19. Temat wilkołactwa poruszał
także Pliniusz Starszy zapisując opowieść o Demajancie pięściarzu, który podczas
ofiary składanej Zeusowi Likajskiemu skosztował wnętrzności zabitego chłopca,
co spowodowało jego przemianę w wilka na okres dziesięciu lat20. W religii starożytnej Grecji i Rzymu popularny był także motyw niemowląt wykarmionych
przez wilczycę. W mitologii greckiej Acalle, córka króla Minosa, porzuciła swoje
dziecko w lesie. Apollo, jego ojciec, zesłał wilczycę by go wykarmiła. Podobny
motyw pojawił się w tradycji związanej z początkami Rzymu. Wilczyca znalazła
i wykarmiła Remusa i Romulusa, bliźniaczych synów Rei Sylwii, porzuconych na
śmierć przez Amuliusza21.
Przyjmując, że likantropię należy traktować jako „przemianę” żywego człowieka w wilka – mimo wszystko termin ten obejmuje bardzo wiele różnych wierzeń. Nawet w śródziemnomorskim kręgu kulturowym, w zależności od okresu
i obszaru, przemiana mogła być zależna od woli człowieka lub nie, mieć charakter
przemijający lub stały, przemianie mogła ulegać jedynie dusza opuszczająca ciało,
które w tym czasie pozostawało w letargu itd. Stosunkowo długo uważano, że
jedynym wspólnym elementem pozostawało przekonanie, iż przemiana była karą
wymierzaną za złamanie tabu, jakim jest spożycie ludzkiego mięsa. Motyw ten
pojawia się w wielu przekazach dotyczących wilkołactwa, niemniej pojawiały się
sytuacje, w których nie wspominano o kanibalizmie, ale o zamordowaniu krewnego. Tego typu morderstwo także było swego rodzaju złamaniem „tabu”, a w kulHerodot. 4.105.
Mela. 2.14.
20
Plin.HN. 8.82.
21
T. J. Cornell, Aeneas and the twins: the development of the Roman fundation legend, „The
Cambridge Classical Journal” 1975, t. 21, s. 1-32; por. C. Mazzoni, She-Wolf. The story of a Roman
Icon, Cambridge 2010.
18
19
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turach antycznych zamordowanie członka rodziny, szczególnie ojcobójstwo, było
traktowane jako jedna z najgorszych zbrodni22. Wspominano także o czarownikach, którzy stosując zioła i mikstury „przemieniali się” w zwierzęta, w tym wilki.
Współcześnie likantropia pozostaje w kręgu zainteresowań lekarzy wielu
specjalizacji, w tym genetyków i psychiatrów23, niemniej pierwsze ślady zainteresowania wilkołactwem jako jednostką chorobową możemy zaobserwować
już w antyku. Obecnie wśród jednostek chorobowych wyróżnia się hirsutyzm,
chorobę genetyczną charakteryzującą się występowaniem wzmożonego owłosienia24, hipertrychozę nazywaną „zespołem wilkołaka”25, oraz porfirię, która objawia się poważnymi zmianami skórnymi, nadwrażliwością na światło, a także
przebarwieniami zębów i wzmocnionym owłosieniem26. Część badaczy uważa,
że obecność osób cierpiących na te przypadłości w różnych kręgach kulturowych
mogła dać początek opowieściom o „ludziach-wilkach”, „ludziach-jaguarach” itd.
Niemniej choroby o podłożu genetycznym, charakteryzujące się występowaniem
nadmiernego owłosienia, przebarwieniem zębów, czy zmianami skórnymi są
W starożytnym Rzymie za ojcobójstwo nakładano poena cullei, czyli karę worka. Skazanego żywcem zaszywano w skórzanym worze wraz z psem, kogutem, wężem oraz kotem i wrzucano
do morza lub rzeki zob. A. Dębiński, Poena cullei w rzymskim prawie karnym, „Prawo Kanoniczne: Kwartalnik Prawno-Historyczny” 1994, t. 37, s. 133-146; por. K. Amielańczyk, Parricidium
i poena cullei, [w:] Religia i prawo karne w starożytnym Rzymie, Lublin 1998.
23
J. D. Blom, When Doctors Cry Wolf. A Systematic Review of the Literature on Clinical Lycanthropy, „History of Psychiatry” 2014, t. 25, s. 87-102; por. P. Garlipp, T. Godecke-Koch, D. E. Dietrich, H. Haltenhof, Lycanthropy – psychopathological and psychodynamical aspecta, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 2004, t. 109, nr 1, s. 19-22; H. F. Moselhy, Lycanthropy: New Evidence of
its Origins, „Psychopathology” 1999, t. 32, s. 173-176; K. Rao, B. N. Gangadhar, N. Janakiramiah,
Lycanthropy in depresion: two case reports, „Psychopathology” 1999, t. 32, s. 169-172; H. A. Rosenstock, K. R. Vincent, A case of lycanthropy, „American Journal of Psychiatry” 1997, t. 134, s. 11471149; R. Noll, Vampires, werewolves and demons: twentieth century reports in the psychiatric literatures, New York 1992; A. R. Kulick, H. G. Pope, P. E. Keck, Lycanthropy and self-identification,
„Journal of Nervous and Mental Diseases” 1990, t. 178, nr 2, s. 134-137; P. E. Keck, H. G. Pope,
J. I. Hudson et al., Lycanthropy: alive and well in the twentieth century, „Psychological Medicine”
1988, t. 18, s. 113-120.
24
Choroba objawia się nadmiernym owłosieniem typu męskiego występującym u kobiet.
Choroba może występować rodzinnie, ale może się pojawić w okresie ciąży na skutek przestrojenia hormonalnego. Współcześnie chorobę leczy się farmakologicznie, por. S. Sachdeva, Hirsutism: Evaluation and treatment, „Indian Journal of Dermatology” 2010, t. 55, nr 1, s. 3-7; por.
U. Blume-Peytavi, S. Hahn, Medical treatment of hirsutism, „Dermatologic Therapy” 2008, t. 21,
nr 5, s. 329-339.
25
Schorzenie występuje zarówno u kobiet, jak i u mężczyzn, często bywa mylone z hirsutyz
mem, zob. D. Wendelin, D. Pope, S. Mallory, Hypertrichosis, „Journal of Clinical Dermatology”
2003, t. 48, nr 2, s. 161-179; por. R. M. Trüeb, Causes and management of hypertrichosis, „American Journal of Clinical Dermatology” 2002, t. 3, nr 9, s. 617-627.
26
L. Illis, On Porphyria and the aetiology of werewolves, „Proceedings of the Royal Society of
Medicine” 1964, t. 57, s. 23-26; por. S. E. Foran, A. György, Guide to Porphyrias: A Historical and
Clinical Perspective, „Pathology Patterns Reviews” 2003, t. 119, s. 86-93.
22
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bardzo rzadkie, tak więc nie mogły być jedyną podstawą dla powstania tych historii, szczególnie że m.in. w śródziemnomorskim kręgu kulturowym wierzono,
iż wilkołak to człowiek przyjmujący pełną postać wilka.
W psychiatrii likantropię uznaje się za psychopatologiczny objaw, który może
pojawiać się w różnych zaburzeniach psychicznych, m.in. schizofrenii, melancholii, histerii, paranoi czy delirium. Pod uwagę bierze się także halucynacje, będące
efektem nadużywania środków psychoaktywnych. Osoby, u których stwierdza się
likantropię są przekonane, że mają zdolność przemiany w wilka lub inne drapieżne zwierzę27. Zazwyczaj chodzi o najniebezpieczniejszego z lokalnych drapieżników. Chorzy twierdzą, że „widzą” jak ich ciało porasta sierść, paznokcie zmieniają
się w szpony, a zęby w kły. Po „przemianie” naśladują dźwięki zwierzęcia, w które
(jak wierzą) się zmieniają, wyją do księżyca i chodzą na „czterech łapach”. Opis
przemiany opisywany przez chorych koresponduje z przekonaniami dotyczącymi przemiany człowieka w wilka, znanymi od czasów antycznych w śródziemnomorskim kręgu kulturowym.
Wprawdzie korzenie wilkołactwa wywodzą się wprost z religii oraz tradycji
ludowej, niemniej jednak (jak już wspomniałam) na pewnym etapie starożytni
lekarze zaczęli postrzegać likantropię jako chorobę28. Rozpatrywanie likantropii
w kontekście medycznym być może należy wiązać z rosnącym zainteresowaniem
starożytnych medyków nie tylko urazami, infekcjami czy chirurgią, ale także
szeroko rozumianymi chorobami psychicznymi29. Starożytni autorzy do kategorii „choroby psychiczne” zaliczali wiele różnych schorzeń, w tym manię, melancholię, letarg, problemy ze snem itd., niemniej należy pamiętać, że wiele z tych
chorób czy objawów im przypisywanych nie musiało być wynikiem choroby psychicznej, a jedynie źle zdiagnozowaną jednostką chorobową o nieznanej ówczes
nym lekarzom etiologii.
P. Garlipp, T. Gödecke-Koch, D. E. Dietrich, H. Haltenhof, Lycanthropy – psychopathological and psychodynamical aspects, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 2004, t. 109, s. 19-22; por.
K. Koehler, H. Ebel, D. Vartzopoulos, Lycanthropy and Demonomania: Some Psychopathological
Issues, „Psychological Medicine” 1999, t. 20, s. 629-633; P. E. Keck, H. G. Pope, J. I. Hudson,
S. L. McElroy, A. R. Kulick, Lycanthropy: alive and well in the twentieth century, „Psychological
Medicine” 1988, t. 18, s. 113-120.
28
J. Redondo, La licantropia y el efialtes en la literatura médica griega: los testimonios de Areteo, Galeno, Posidonio y Aecio de Amida, Oribasio y Actuario (más dos textos de Agatángelo y Miguel Pselo), „Revista de Medicina, Lenguaje y Traducción” 2018, t. 19, s. 209-219.
29
Szczególnie duże zainteresowanie chorobami o podłożu psychicznym wykazywali Areteusz
z Kappadocji, Soran z Efezu, Rufus z Efezu, Orybazjusz z Pergamonu, Aecjusz z Amidy, Alexander z Tralles, czy Paweł z Eginy, zob. S. Kotsopoulos, Treatment of Mental Illnes in Post-Hippocratic
Ancient Medicine, „Encephalos” 2018, t. 55, s. 36-41; por. L. Cilliers, F. P. Retief, Mental illnes in
the Graeco-Roman Era, „Acta Classica: Proceedings of the Classical Association of South Africa”
2009, t. 57, s. 130-140; W. V. Harris (red.), Mental Disorders in the Classical World, Leiden-Boston
2013; K. Evans, J. McGrath, R. Milns, Searching for schizaphrenia in ancient Greek and Roman
literature: a systematic review, „Acta Psychiatrica Scandinavica” 2003, t. 107, nr 5, s. 323-330.
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Najstarszy przekaz jasno ukazujący likantropię jako chorobę psychiczną pochodził z datowanej na II wiek n.e. pracy Marcellusa z Side. Napisał on poemat
medyczny w 42 księgach, z którego do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie dwa
fragmenty oraz wzmianka w bizantyjskiej encyklopedii pt. Suda30. Tekst Marcellusa w większości uległ zniszczeniu, niemniej zachował się akurat fragment pt. Περὶ
Λυκανθρώπου dotyczący choroby nazwanej przez autora likantropią. Tekst został
przytoczony w pracach wielu kolejnych autorów prac medycznych, stając się fundamentem dla późniejszych, nie tylko antycznych, opisów tej choroby. W zachowanym do dnia dzisiejszego fragmencie możemy przeczytać: „O wilkołactwie albo
psiołactwie z dzieła Markellosa. Ci opanowani chorobą nazywaną wilkołactwem
albo psiołactwem wychodzą w miesiącu lutym nocą, naśladując we wszystkim wilki i psy, i przebywają głównie koło grobów aż do rana. Poznasz chorych po takich
objawach w ten sposób: są bladzi, słabo widzą, mają suche oczy i nic nie łzawią.
Zaobserwujesz u nich oczy zapadłe, suchy język i zatrzymanie wydzielania śliny.
Są spragnieni, a na ich goleniach znajdują się nieuleczalne owrzodzenia z powodu
ciągłych upadków i ugryzień psów. Takie są ich symptomy: należy wiedzieć, że
wilkołactwo jest rodzajem melancholii, które wyleczysz według czasu objawów
choroby, tnąc żyły i puszczając krew aż do omdlenia i kurując chorego smacznym pożywieniem. Należy zastosować kąpiele w słodkiej wodzie, później podać
używając serwatki, przeczyszczaj przez trzy dni [pacjenta] hierą za pomocą kolokwinty/kolokwitową [powtarzając ] po raz drugi i trzeci. [wedle przepisu] Rufusa,
albo Archigena, albo Justusa, [powtarzając] po raz drugi i trzeci. Po zakończeniu
procedur oczyszczających należy zastosować driakiew ze żmij. Nadto trzeba zastosować środki, które zostały wcześniej wymienione [w leczeniu] melancholii. Pod
wieczór, gdy pojawiają się objawy choroby, należy uśpić chorych, przykładając im
mokry okład na głowę oraz podając opium do nosa tym, którzy są wrażliwi na
zapachy; niekiedy należy dać do wypicia coś innego ze środków nasennych”31.
30
Suda μ, 205 [Μάρκελλος Σιδήτης, ἰατρός, ἐπὶ Μάρκου Ἀντωνίνου. οὗτος ἔγραψε δι’ ἐπῶν
ἡρωϊκῶν βιβλία ἰατρικὰ δύο καὶ μ’, ἐν οἷς καὶ περὶ λυκανθρώπου].
31
Przekład na język polski autorstwa Konrada Tomasza Tadajczyka. Marc.Sid ap. Aet.Amid.
151.21-152.12 [Περὶ λυκανθρωπίας ἤτοι κυνανθρωπίας Μαρκέλλου. οἱ τῇ λεγομένῃ κυνανθρωπίᾳ ἤτοι λυκανθρωπίᾳ νόσῳ κατεχόμενοι κατὰ τὸν Φευρουάριον μῆνα νυκτὸς ἐξίασι τὰ πάντα
μιμούμενοι λύκους ἢ κύνας καὶ μέχρις ἡμέρας περὶ τὰ μνήματα μάλιστα διατρίβουσι. γνωρίσεις δὲ
τοὺς οὕτω πάσχοντας διὰ τῶνδε· ὠχροὶ τυγχάνουσι καὶ ὁρῶσιν ἀδρανὲς καὶ ξηροὺς τοὺς ὀφθαλμοὺς ἔχουσι καὶ οὐδὲν δακρύουσι. θεάσῃ δὲ αὐτῶν καὶ κοίλους τοὺς ὀφθαλμοὺς καὶ γλῶσσαν
ξηρὰν καὶ οὐδὲ ὅλως σίελον προχέουσιν. εἰσὶ δὲ καὶ διψώδεις καὶ τὰς κνήμας ἔχουσιν ἡλκωμένας
ἀνιάτως διὰ τὰ συνεχῆ πτώματα καὶ τῶν κυνῶν τὰ δήγματα. τοιαῦτα μὲν αὐτῶν τὰ γνωρίσματα·
γινώσκειν δὲ χρὴ μελαγχολίας εἶδος εἶναι τὴν λυκανθρωπίαν, ἣν θεραπεύσεις κατὰ τὸν χρόνον
τῆς ἐπισημασίας τέμνων φλέβα καὶ κενῶν τοῦ αἵματος ἄχρι λειποθυμίας καὶ διαιτῶν τὸν κάμνοντα ταῖς εὐχύμοις τροφαῖς. κεχρήσθω δὲ λουτροῖς γλυκέσιν, εἶτα ὀρρῷ γάλακτος χρησάμενος ἐπὶ
τρεῖς ἡμέρας κάθαιρε τῇ διὰ τῆς κολυκυνθίδος ἱερᾷ Ῥούφου ἢ Ἀρχιγένους ἢ Ἰούστου, δεύτερον
καὶ τρίτον παρέχων ἐκ διαστημάτων. μετὰ δὲ τὰς καθάρσεις καὶ τῇ διὰ τῶν ἐχιδνῶν θηριακῇ
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Z tekstu jasno wynika, że Marcellus omawiał wilkołactwo w kontekście szeroko rozumianych zaburzeń psychicznych. Był także pierwszym z medyków, który
nazwał likantropię formą melancholii – choroby opisywanej już przez Arystotelesa i Hipokratesa32. Marcellus stwierdzał, że choroba nazywana likantropią lub
kynantropią objawia się w lutym. Cierpiący na nią wychodzą z domu na całą
noc, udając wilki lub psy. Uważano, że błąkają się szczególnie wokół cmentarzy,
a do domu wracają dopiero rankiem. U chorych obserwowano bladość, słabowity
wygląd, suche oczy oraz nieumiejętność płaczu. Ich oczy były „puste”, język suchy, uważano także, że nie wytwarzają śliny. Stwierdzano u nich pragnienie oraz
niegojące się rany powstałe od upadków i ugryzień psów33. Jak już wspomniałam,
Marcellus wyraźnie stwierdził, że likantropia jest formą melancholii i w związku z tym nakazywał ją leczyć puszczając krew z przeciętej żyły. Krew należało
puszczać w taki sposób, by doprowadzić do omdlenia pacjenta. Choremu należało także podawać pożywne posiłki oraz kąpać go w słodkiej wodzie. Przez trzy
dni choremu podawano serwatkę, a następnie podawano „cudowny lek” Rufusa,
Archigenesa lub Justusa34 z dodatkiem kolokwinty. Podawano także teriak oraz
inne leki polecane w przypadkach melancholii. Wieczorem, gdy choroba dawała
o sobie znać. głowę chorego należało nacierać maściami oraz perfumami o właściwościach nasennych. Nozdrza przecierano opium, a od czasu do czasu podawano dodatkowo środki nasenne35. Bez wątpienia metody leczenia proponowane
przez antycznych były nastawione na uniemożliwienie choremu działań w czasie,
w którym w swoim mniemaniu przemieniał się w wilka. Z tego powodu pacjentom podawano przede wszystkim środki uspokajające i nasenne.
W starożytności pod pojęciem melancholii rozumiano stan wywołany przez
nadmiar czarnej żółci – jednego z czterech humorów opisanego przez Hipokratesa. Schorzenie miało się objawiać m.in. strachem i smutkiem. Galen opierając się
na teorii Hipokratesa określił cztery temperamenty, w tym melancholijny, a pacjenci cierpiący na tą przypadłość mieli mieć dziwne pomysły. Galen wspominał
χρηστέον. καὶ τὰ ἄλλα παραληπτέον ὅσα ἐπὶ τῆς μελαγχολίας προείρηται. εἰς ἑσπέραν δὲ ἐπερχομένης ἤδη τῆς νόσου τοῖς ὕπνον εἰωθόσιν ἐμποιεῖν ἐπιβρέγμασι τῆς κεφαλῆς χρῆσθαι καὶ ὀσφραντοῖς τοιούτοις καὶ ὀπίῳ διαχρίειν τοὺς μυκτῆρας, ἐνίοτε δὲ καὶ ποτίζειν τινὰ τῶν ὑπνωτικῶν].
32
G. Kazantzidis, Between Insanity and Wisdom: Perceptions of Melancholy in the Ps.-Hippocralic Letters 10-17, „Mental Illnes in Ancient Medicine” 2018, t. 50, s. 33-78; por. J. Jouanna,
At the Roots of Melancholy: Is Greek Medicine Melancholic?, „Studies in Ancient Medicine” 2012,
t. 40, s. 229-258; M.-A. Crocq, A history of anxiety: from Hippocrates to DSM, „Dialogues in Clinical Neuroscience” 2015, t. 17, nr 3, s. 319-325; J. Radden (red.), The Nature of Melancholy. From
Aristotle to Kristeva, Oxford 2000.
33
Marc.Sid. ap. Aet.Amid. 151.21.
34
Cudowny lek Justusa przygotowywano z: colocynthu, francuskiej lawendy, kiełków, białego
pieprzu, czarnego pieprzu, ciemiernika czarnego, scammony, gumy amonowej, tymianku, szafranu, wilczomlecza, mirry, pieczonej urigini morskiej, kasji oraz miodu zob. Orib.Med.Coll. 8.47.21.
35
Marc.Sid. ap. Aet.Amid. 152.12.
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m.in. pacjentów, którym wydawało się, że są „czymś w rodzaju ślimaków” i lękali
się uszkodzenia skorupy36, natomiast inni bali się, że Atlas – podtrzymujący świat
nagle zniknie. Informacje dotyczące przedziwnych pomysłów, reakcji i lęków pacjentów opisywał także Areteusz z Kapadocji.
W aspekcie likantropii niezwykle ciekawą kwestią pozostaje brak wzmianek
na jej temat jako choroby w pracach Galena, oprócz Hipokratesa jednego z najważniejszych w starożytności autorów tekstów medycznych. Galen żył w tym samym okresie co Marcellus, więc brak informacji na temat tej choroby wydaje się
być interesujący. Być może wynika to z mniejszego zainteresowania Galena chorobami psychicznymi, niemniej nawet on opisał jedną z najczęściej wspominanych w antyku chorobę – melancholię. Medyk ten, podobnie jak wcześniejsi starożytni autorzy, wywodził genezę tej choroby z zaburzeń czarnej żółci, pisał także
o nietypowych zachowaniach chorych, ale nie wspomniał w kontekście choroby
o likantropii37. Dopiero w późniejszym (aczkolwiek przypisywanym przez niektórych Galenowi) tekście wspomniano, że jednym z symptomów likantropii jest
wiara w możliwość zmiany w wilka38. Ciekawy jest także fakt, że tak naprawdę
narrację Marcellusa dotyczącą uznania likantropii za rodzaj melancholii podjęli
dopiero Orybazjusz, Aecjusz z Amidy oraz Paweł z Eginy, czyli autorzy piszący
w okresie od IV do VII w.
Kolejna, oprócz tekstu Marcellusa, wzmianka dotycząca likantropii pojawiła
się dopiero w IV w. w pracy Orybazjusza. Autor ten odnotował, że ludzie cierpiący
na tę chorobę wychodzą nocą i naśladują wilki, spędzając czas między nagrobkami. Chorzy mieli wyglądać blado i słabowicie, ich oczy były puste, a język suchy
ponieważ nie mogli wytwarzać śliny, podobnie wyglądała kwestia płaczu. Można
było też zaobserwować zranienia powstałe w wyniku grzebania w ziemi. Opis objawów oraz zachowania chorego przedstawiony przez Orybazjusza idealnie odpowiadał wcześniejszemu przekazowi Marcellusa, podobnie wyglądała kwestia zaleceń terapeutycznych. Orybazjusz, podobnie jak dwa wieki wcześniej Marcellus,
zalecał upuszczanie choremu krwi, aż do omdlenia, oraz słodką kąpiel. Jako lek
zalecano przecieranie serwatką oraz nakładanie maści z dyni. Za skuteczne uważano także antidotum stosowane na ukąszenia żmii oraz działania podejmowane
także u chorujących na melancholię. Gdy nadchodził atak choroby, chorych na
likantropię namaszczano balsamem, a także wcierano opium w uszy i nozdrza.
Na bazie przekazu jasno widać, że mimo upływu czasu nadal podstawową kuracją
było podawanie chorym środków o właściwościach uspokajających i usypiających.
Gal.De locis affect. 3.10.
Gal.De locis affect. 3.9.
38
Ch. Laes, C. F. Goodey, M. Lynn Rose (red.), Disabilities in Roman Antiquity. Disparate
Bodies A Capite ad calcem, Leiden-Boston 2013, s. 63; por. S. Giralt, The Melancholy of the Necro
mancer in Arnau de Vilanova’s Episle against Demonic Magic, [w:] S. Bhayro, C. Roder (red.),
Demons and Illness from Antiquity to the Early-Modern Times, Leiden-Boston 2017, s. 284.
36
37
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W VI w. Aecjusz z Amidy opisywał likantropię dokładnie w ten sam sposób,
co Marcellus z Side, ponieważ dosłownie przytoczył w swojej pracy zachowany
fragment dzieła starszego medyka. W swoim kompendium w połączeniu z likantropią opisywał także kynantropię39. W tym wypadku chorzy także mieli wychodzić z domu w nocy, ale tym razem zachowywali się jak psy. Chorobie miały
towarzyszyć te same objawy co likantropii, czyli suche oczy i język, brak śliny,
rany powstałe w czasie rycia i drapania. Aecjusz wywodził chorobę z melancholii
powodowanej przyrostem czarnej żółci w ciele.
Wiek później, Paweł z Eginy opisał objawy likantropii oraz metody jej leczenia dokładnie tak samo jak Orybazjusz. Z tego samego okresu, co przekaz Pawła z Eginy, pochodzi rozdział poświęcony likantropii, zawarty w pracy Physici
et Medici Graeci Minores40. Autor zgadzał się z teoriami Orybazjusza, Aecjusza
z Amidy i Pawła z Eginy dotyczącymi symptomów oraz metod leczenia choroby,
ale jako pierwszy nie łączył likantropii z melancholią, tylko uważał ją za rodzaj
manii. Wzmianka ta jest szczególnie cenna, ponieważ w połączeniu z wcześniejszymi doniesieniami łączącymi likantropię z melancholią pozwala przypuszczać,
że przynajmniej część antycznych „likantropów” mogły stanowić osoby cierpiące
na chorobę afektywną dwubiegunową.
Pierwszym medykiem, który wspomniał o melancholii, manii i paranoi był
Hipokrates, niemniej obserwacja dotycząca związku między manią a melancholią została wspomniana dopiero przez żyjącego kilka wieków później Areteusza
z Kapadocji. Uważał on, że melancholia jest początkowym stadium choroby,
z czasem przeradzając się w manię41. Temat manii, melancholii, insanii oraz zależności między nimi podjęli także Korneliusz Celsus42 i Soran z Efezu, a po nich
kolejni autorzy greccy, rzymscy i bizantyjscy43.
Aet. 6.11.
Physici et Medici Graeci Minores to zbiór tekstów medycznych. Obecnie uważa się, że autorem rozdziału dotyczącego likantropii jest Paweł z Nicei.
41
Aret.CD. 1.3 [Δοκέει τέ δέ μοι μανίης γε ἔμμεναι ἀρχή καί μέρος ἡ μελαγχολία], por. Aret.
CD. 1.5; Aret.SD. 1.1; 1.3; 1.5-6; 2.3; 2.6. Nie wszyscy autorzy zgadzali się z Areteuszem. Soran
z Efezu propagował odrębną etiologię dla obu tych przypadłości, niemniej wspomniał o istnieniu
innego podejścia do tego zagadnienia zob. G. Roccatagliata, Aretaeus of Cappadocia: The clinician
of mania, [w:] A History of Ancient Psychiatry, New York 1986, s. 223-235.
42
Cels. 3.18. Rzymianin wspominał, że chorzy cierpią z powodu halucynacji, zalecał także
podawanie chorym lulka czarnego lub białego. W tym przypadku istotną kwestią pozostaje fakt,
że lulek należący do rodziny psiankowatych zawiera alkaloidy takie jak atropina i skolopamina,
wywołujące halucynacje i zaburzenia świadomości. U pacjenta cierpiącego na urojenia z powodu
zaburzeń psychicznych spożywanie tego typu roślin mogło intensyfikować objawy.
43
M. Ahonen, Mental Disorders in Ancient Philosophy, Heidelberg-New York-London 2014,
s. 13-22; por. też: A. Marneros, F. K. Goodwin, Bipolar disorders beyond major depression and
euphoric mania, [w:] A. Marneros, F. K. Goodwin (red.), Bipolar Disorders: Mixed States, Rapid-Cycling and Atypical Forms, Cambridge 2005, s. 1-10; L. M. Corleto, La mania nella letteratura
medica nella litteratura filosofica dei Greci, „Medicina nei Secoli” 1992, t. 4, nr 3, s. 33-42.
39
40
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Biorąc pod uwagę przekazy autorów antycznych wielu współczesnych badaczy
uważa przekaz Areteusza z Kapadocji za pierwszy opis choroby afektywnej dwubiegunowej, charakteryzującej się występowaniem epizodów depresji, manii lub
epizodów mieszanych44. Pomiędzy epizodami występują okresy całkowitego braku
objawów. Choroba nawet współcześnie jest trudna do diagnozowania i leczenia, objawy i ich nasilenie są bardzo różne. Epizody depresyjne przejawiają się obniżonym
nastrojem, utratą radości czy zainteresowań, zaś po wcześniejszym epizodzie manii
chory może odczuwać zmęczenie, spowolnienie tempa myślenia i wypowiedzi oraz
zaburzenia koncentracji i pamięci45. W przebiegu choroby mogą występować także
epizody psychotyczne z urojeniami na bardzo różnym tle, w tym dotyczące posiadania specjalnych mocy, wszechmocy, posiadania zdolności uzdrawiających itd.
Ze względu na dużą rolę religii i mitologii w życiu ludzi starożytnych prawdopodobne jest występowanie urojeń dotyczących przemiany w wilka lub inne zwierzęta46, wątki te często występowały bowiem w wierzeniach i mitach popularnych
w rejonie śródziemnomorskim, chorzy mogli je więc w jakiś sposób przyjmować.
Można zatem przypuszczać, że przynajmniej część osób, które w antyku zdiagnozowano jako cierpiące na likantropię, mogła chorować na chorobę afektywną
dwubiegunową (ChAD). Prawdopodobieństwo postawionej hipotezy potwierdzają diagnozowane współcześnie przypadki pacjentów w manii, u których obserwuje
się halucynacje związane w przemianą w wilkołaka47. Jednakże jak we wszystkich
tego rodzaju przypadkach stwierdzenie to musi pozostać hipotezą, ze względu na
niemożność jednoznacznego zinterpretowania treści starożytnych źródeł.
Analizując likantorpię jako jednostkę chorobową należy wziąć pod uwagę
jeszcze inną kwestię. Objawy przypisywane osobom cierpiącym na tą przypadłość
mogły, ale wcale nie musiały, mieć podłoża psychicznego48. Nawet współcześnie
diagnozowanie chorób i zaburzeń psychicznych jest niezwykle trudne, ponieważ
objawy psychotyczne mogą być wywołane np. przez substancje psychoaktywne.
44
J. Angst, A. Marneros, Biopolarity from ancient to modern times: birth and rebirth, „Journal
of Affective Disorders” 2001, t. 67, s. 3-19.
45
A. J. Rush, Toward an understanding of bipolar disorder and its origin, „The Journal of Clinical Psychiatry” 2003, t. 64, s. 4-8; por. J. Świtalska, Nasilenie i rodzaj objawów a funkcjonowanie
poznawcze w chorobie afektywnej dwubiegunowej, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2012, t. 21,
nr 1, s. 37-42; eadem, Funkcjonowanie poznawcze pacjentów z chorobą afektywną dwubiegunową
w okresie hipomanii/manii, „Postępy Psychiatrii i Neurologii” 2013, t. 22, nr 2, s. 121-128.
46
T. C. Erren, P. Lewis, Hypothesis: Folklore perpetuated expression of moon-associated bipolar
disorders in anecdotally exaggerated werewolf guise, „Medical Hypotheses” 2019, t. 122, s. 129-133.
47
H. Verdoux, M. Bourgeois, A Partial Form of Lycanthropy with Hair Delusion in a Maniac-Depresive Patient, „The British Journal of Psychiatry” 1993, t. 163, nr 5, s. 684-686; por.
A. G. Nejad, K. Toofani, Co-existence of lycanthropy and Cotard’s syndrome in a single case, „Acta
Psichiatrica Scandinavica” 2005, t. 111, s. 250-252.
48
A. Baratta, L. Weiner, La lycanthropie: du mythe à la pathologie psychiatrique, „L’Information Psychiatrique” 2009, t. 85, s. 675-679.
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Z tego powodu także dla antyku należy brać pod uwagę możliwość, że część osób,
u których diagnozowano „likantropię” nie cierpiała na klasyczną chorobę psychiczną, a jedynie miała halucynacje i omamy wywołane przyjęciem substancji
psychoaktywnych49. Wprawdzie tego typu przypadki nie zostały opisane w pracach
medycznych, co może być związane z problemem z identyfikacją takich pacjentów,
niemniej w kontekście zatrucia i wywołanych przez nie omamów warto spojrzeć
na teksty literackie, a także wziąć pod uwagę elementy folkloru, w którym pojawiają się elementy dotyczące przemiany człowieka w zwierzę. Niezwykle ciekawy
„motyw” przemiany człowieka w wilka – być może właściwy do rozpatrywania
w kategoriach medycznych – pojawił się w Bukolikach Wergiliusza. W poemacie
wspominano mężczyznę o imieniu Meris, który przemieniał się w wilka w wyniku działania ziół. W ósmej Eklodze poeta stwierdził: „Zioła te oraz nad Pontem
zbierane leki i czary / Sam ofiarował mi Meris; nad Pontem mnóstwo ich rośnie.
/ Nieraz widziałem: ich mocą się Meris w wilka przemieniał / W las uciekając,
nieraz i dusze z mogił wywoła / Albo na cudzy łan uprowadzi plony dojrzałe50”.
We wspomnianym przekazie pojawia się motyw „przemiany” spowodowanej
przyjęciem ziół. Bez wątpienia, w rozumieniu antycznych, Meris posłużył się magią, by przemienić się w zwierzę lub jak w innych przypadkach wywoływać dusze
z mogił, czy też kraść plony51. W praktykach magicznych oraz medycynie zarówno
starożytni Grecy, jak i Rzymianie wykorzystywali różnego rodzaju grzyby i rośliny – także te trujące. Rośliny zawierające substancje psychoaktywne wchodziły
w skład nie tylko leków, lecz także popularnych preparatów przeciwdziałąjących
bólom zębów, głowy itd. oraz kosmetyków. Starożytni pozyskiwali susz, korzenie,
kwiaty, nasiona czy sok bezpośrednio z roślin, co mocno utrudniało precyzyjne
dawkowanie. Dodatkowo wiele receptur wymagało użycia kilku roślin należących
do tej samej rodziny, co zwiększało stężenie poszczególnych alkaloidów, zwiększając zarazem prawdopodobieństwo przekroczenia bezpiecznych dawek. Biorąc pod
uwagę stosunkowo częste stykanie się mieszkańców świata antycznego z substancjami psychoaktywnymi należy wziąć pod uwagę, że opisana przez Wergiliusza
„przemiana” była niczym innym, jak tylko omamem wywołanym przez spożycie
roślin halucynogennych. Oczywiście w przypadku dzieła Wergiliusza nie mamy
49
W. M. Davis, H. G. Wellwuff, L. Garew, O. U. Kydd, Psychopharmacology of Lycanthropy,
„Journal of Pharmacy Teaching” 1992, t. 3, nr 3, s. 71-86.
50
Przekład na język polski autorstwa Zofii Abramowiczówny. Ecl. 8. 95-99 [Has herbas atque haec
Ponto mihi lecta venena / ipse dedit Moeris: nascuntur plurima Ponto. / His ego saepe lupum fieri et se
condere silvis / Moerim, saepe animas imis excire sepulcris, / atque satas alio vidi traducere messis].
51
Przekonania dotyczące prawdziwości tego typu zdarzeń były na tyle silne, że kwestia dotycząca niszczenia plonów przy pomocy magii znalazła swoje odzwierciedlenie nawet w pierwszej
rzymskiej kodyfikacji – Prawie XII Tablic a Lex Cornelia de sicariis et veneficis odnosiło się nie
tylko do popełnienia morderstw przy pomocy trucizn, ale także zaklęć zob. A. Bartnik, Senatus
consultum z 186 p.n.e. i Lex Cornelia z 81 p.n.e. jako reakcja władz rzymskich wobec stosowania
praktyk magicznych?, „Studia Prawnoustrojowe” 2010, nr 12, s. 27-39.
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do czynienia z tekstem medycznym, a z poematem, niemniej przekaz poety nie
jest jedynym, w którym umieszczono opis przemiany człowieka w zwierzę. Podobne sytuacje były bardzo popularne i często wspominane w mitach oraz innych
przekazach w śródziemnomorskim kręgu kulturowym. Wystarczy tu wspomnieć
m.in. poemat Homera i los towarzyszy Odyseusza zamienionych przez Kirke
w wieprze52. Owidiusz w Metamorfozach wspomniał o losie Pikusa zamienionego
w dzięcioła przez wzgardzoną czarodziejkę53 itd. Wspomniane historie należą do
kanonu literackiego, niemniej należy się zastanowić, czy nie powinniśmy traktować ich bardziej dosłownie, niż tylko w kontekście mitu bądź miejscowego folkloru. Ważnym elementem wszystkich tych opowieści są rośliny spożyte przez osoby,
które „przyjęły” zwierzęcą formę. Z poematu Homera dowiadujemy się, że antidotum dla towarzyszy Odysa okazała się roślina nazywana moly54. Skoro istniało
antidotum, to znaczy, że stan zmienionej świadomości można traktować jako wynik zatrucia. Biorąc pod uwagę zachowanie towarzyszy Odyseusza (przekonanych,
że są świniami) można przypuszczać, że doszło do zatrucia atropiną – alkaloidem
występującym m.in. w roślinach z rodziny psiankowatych. Atropina oraz inne
alkaloidy tropanowe oddziałują na układ nerwowy, powodując majaczenie, dezorientację oraz omamy. Mogą też wywołać zespół antycholinoergiczny ośrodkowy,
charakteryzujący się zmianami w zachowaniu i zaburzeniami świadomości55.
W antyku rośliny takie jak lulek czarny, biały i złoty56, mandragora57, opium58,
Hom.Od. 10. 240-250.
Ovid. Met. 14.320n.
54
Hom.Od. 10.302-306.
55
A. Bartnik, Między magią a religią: kilka uwag na temat identyfikacji i właściwości rośliny nazywanej moly, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Dąsał (red.), Medycyna i Religia, t. 3, Warszawa 2019, s. 33-43.
56
Lulek (Hyoscyamus niger L.) jest rośliną śmiertelnie trującą, zawierającą alkaloidy takie
jak skopolamina i atropina, L-hioscyjaminę i kuskohigrynę. Trujące są wszystkie części rośliny
zob. A. Alizadeh, M. Moshiri, J. Alizadeh, M. Balali-Mood, Black henbane and its toxicity – a descriptive review, „Avicenna Journal of Phytomedicine” 2014, t. 4, nr 5, s. 297-311; por. S. Begum,
B. Saxena, M. Goyal, R. Ranjan, V. B. Joshi et al., Study of anti-inflammatory, analgesic and antipyretic activities of seeds of Hyoscyamus niger and isolation of a new coumarinolignan, „Fitoterapia”
2010, t. 81, s. 178-184; A. U. Khan, A. H. Gilani, Cardiovascular inhibitory effects of Hyoscyamus
niger, „Methods and Findings in Experimental and Clinical Pharmacology” 2008, t. 30, s. 295300; C. Cirak, K. Kevseroglu, B. Saglam, Physical and Physiological Dormancy in Black Henbane
(Hyoscyamus niger L.) Seeds, „Journal of Plant Biology” 2004, t. 47, s. 391-395.
57
Mandragora lekarska (Mandragora officinarum L.) ma właściwości psychoaktywne, zawiera atropinę, skopolaminę, hioscyjaminę, skopinę itd., zob. L. O. Hanuš, T. Řezanka, J. Spížek,
V. M. Dembitsky, Substances isolated from Mandragora species, „Phytochemistry” 2005, t. 66,
nr 20, s. 2408-2417; por. M. I. Berry, B. P. Jackson, European Mandrake (Mandragora Officinarum
and M. Autumnalis), „Planta Medica” 1976, t. 30, nr 7, s. 281-290.
58
Opium uzyskuje się z wysuszonego soku mlecznego uzyskiwanego z niedojrzałych makówek maku lekarskiego (Papaver somniferum L.). Zawiera on ok. 20 alkaloidów dzielonych
na: 1) pochodne fenantrenu (morfina, kodeina); 2) pochodne izochinoliny (papaweryna), zob.
M. Booth, Opium. A History, New York 2013.
52
53
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bylica piołun59, pokrzyk wilcza jagoda60 itd. stanowiły ważny składnik nie tylko
mikstur magicznych61, ale także leków62, czy powszechnie stosowanych w antyku
kosmetyków63. Stosunkowo powszechne wykorzystywanie tych roślin powodo59
Piołun (Artemisia absinthum L.) należący do rodziny astrowatych, działa trująco na człowieka, konie, bydło i owce. Roślina zawiera gorzkie glikozydy (absyntynę, anabsyntynę, artabsynę), związki kumarynowe (izofraksydynę, skopolinę, kalikantozyd) oraz olejek lotny (tujon) zob.
M. J. Abad, L. M. Bedoya, L. Apaza, P. Bermejo, The Artemisia L genus: A review of bioactive essential oils, „Molecules” 2012, t. 17, s. 2542-2566; por. też: D. W. Lechenmeier, Wormwood (Artemisia
absinthum L.) – A curious plant with both neurotoxic and neuroperspective properties?, „Journal of
Ethnopharmacology” 2010, t. 131, nr 1, s. 224-227; P. Rapiejko, E. Weryszko-Chmielewska, Pyłek
bylicy, „Alergia. Astma. Immunologia” 1999, t. 4, nr 3, s. 139-142.
60
Pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna L.) jest rośliną z rodziny psiankowatych.
Wszystkie części rośliny są trujące, choć największa ilość trujących alkaloidów znajduje się w korzeniach i owocach. Owoce zawierają atropinę, pozostałe części – hioscyjaminę zob. H. Almubayedh, R. Albannay, K. Alelq et al., Clinical uses and toxicity of Atropa belladonna; an evidence
based comprehensive retrospective review (2003-2017), „Bioscience Biotechnology Research Communications” 2018, t. 11, nr 1, s. 41-48; por. M. R. Lee, Solanaceae IV: Atropa belladonna, Deadly
Hightshade, „The Journal of the Royal College of Physicians of Edinburgh” 2007, t. 37, s. 77-84.
61
M. Ciechomska, Maści czarownic, śmiertelne trucizny i serum prawdy: historia i wykorzystanie psychoaktywnych roślin z rodziny Solanaceae, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ.
Nauki Ścisłe” 2014, nr 9, s. 19-32; por. też: R. J. Clark, A note on Medea’s Plant and the Mandrake,
„Folklore” 1968, t. 79, s. 227-231; J. Waniakowa, Mandragora i belladonna – nazwy dwóch roślin
magicznych, „Studia Linguistica Universitatis Iagiellonicae Cracoviensis” 2007, t. 124, s. 161-173.
62
A. Bartnik, Lulek czarny i jego zastosowanie w medycynie antycznej, „Studia Antiquitatis
et Medii Aevii Incohantis” 2017, t. 2, s. 103-117; por. też: K. Musiał, Rośliny lecznicze w najwcześ
niejszych dokumentach wiedzy medycznej, „Rozprawy Społeczne” 2017, t. 11, nr 4, s. 56-63; por.
G. M. Hocking, Henbane – Healing herb of Hercules and of Apollo, „Economic Botany” 1947, t. 1,
nr 3, s. 306-316; A. P. Harrison, E. M. Bartels, A modern appraisal of ancient Etruscan herbal practices, „American Journal of Pharmacology and Toxicology” 2006, t. 7, nr 1, s. 21-24; W. E. Gera
bek, The tooth-worm: Historical aspects of popular medical belief, „Clinical Oral Investigations”
1999, t. 3, s. 1-6; W. Emboden, The sacred Journey in Dynastic Egypt: Shamanistic Trance in the
Context of the Narcotic Water Lily and the Mandrake, „Journal of Psychoactive Drugs” 1989, t. 21,
s. 61-75; G. R. Hamilton, T. F. Basskett, Mandrake to Morphine: Anodynes of Antiquity, „Journal of
Anesthesia History” 2000, t. 18, nr 2, s. 20-22; M. Heydari, M. Hashem Hashempur, A. Zargaran,
Medicinal aspects of opium use as described in Avicenna’s Canon of Medicine, „Acta medico-hi
storica Adriatica” 2013, t. 11, nr 1, s. 101-112; A. M. Rosso, Poppy and Opium in Ancient Times:
Remedy or Narcotic?, „Biomedicine International” 2010, t. 1, s. 81-87; I. A. Ramoutsaki, H. Askitopoulou, E. Konsolaki, Pain relief and sedation in Roman Byzantine texts: Mandragoras officinarum,
Hyoscyamos niger and Atropa belladonna, „International Congres Series” 2002, t. 1242, s. 43-50.
63
P. Cavallo, M. C. Proto, C. Patruno, A. Del Sorbo, M. Bifulco, The first cosmetic treatise
in history. A female piont of view, „International Journal of Cosmetic Science” 2008, t. 30, nr 2,
s. 79-86; por. M. E. L. Shimy, Preparation and Use of Perfumes and Perfumed Substances in Ancient
Egypt, [w:] G. Tsoucaris, J. Lipkowski (red.), Molecular and Structural Archaeology: Cosmetic and
Therapeutic Chemicals, Dordrecht-Boston-London 2003, s. 29-50; F. J. González-Minero, L. Bravo-Diaz, The Use of Plants in Skin-Care Products, Cosmetics and Fragrances: Past and Present,
„Cosmetics” 2018, t. 5, nr 3, s. 1-10; T. Aburjal, F. M. Natsheh, Plants used in cosmetics, „Phytotherapy Research” 2003, t. 17, nr 9, s. 987-1000.
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wało, że przeciętny Grek czy Rzymianin stykał się z nimi dosyć często, przyjmując je w różnej postaci. Można założyć, że w wielu przypadkach substancje
były przyjmowane nieświadomie ich właściwości zmieniających stan psychiczny,
ponieważ pacjent lub klient kupujący produkty upiększające czy środki przeciwbólowe nie musiał zdawać sobie sprawy z ich składu. Charakterystyczną cechą
roślin takich jak lulek, mandragora, mak, piołun czy wilcza jagoda, jest obecność
w nich alkaloidów, z których część – jak atropina, skopolamina czy morfina – ma
działanie psychoaktywne, wywołując halucynacje oraz zaburzenia świadomości64.
Dawkowanie alkaloidów jest problematyczne nawet współcześnie, gdy dysponujemy „czystymi” wyciągami. Starożytni mieli z tym większy problem, ponieważ
dysponowali suszem, nasionami, zielonymi częściami lub korzeniem, z trudną do
ustalenia ilością składników. Z tego powodu ryzyko przedawkowania, w związku
z tym wywołania niepożądanych efektów w postaci halucynacji, było znacznie
większe. Nie budzi także zdziwienia, że omamy przybierały formę znaną z mitologii oraz popularnych opowieści.
Interpretując antyczne przekazy dotyczące likantropii, oprócz choroby psychicznej oraz działania przyjętych w nadmiernej ilości środków psychotropowych,
należy wziąć pod uwagę jeszcze jedną możliwość – a mianowicie wściekliznę65.
Choroba ta jest niezwykle niebezpieczną antropozoonozą, wywoływaną przez
ssRNA(-) z rodziny Rhabdoviridiae, rodzaju Lyssavirus66. Wirus atakuje komórki
układu nerwowego. Wśród objawów widocznych u ludzi wymienia się mrowienie
wokół miejsca pokąsania, gorączkę, ból potylicy, zmęczenie, halucynacje oraz torsje. Stwierdza się także nadmierne pobudzenie, mimowolne skurcze mięśni, ślinotok, światłowstręt oraz wodowstręt67. U niektórych chorych obserwuje się także
paranoję oraz problemy z wydzielaniem śliny, co w połączeniu z halucynacjami
oraz agresywnym zachowaniem znakomicie wpisuje się w objawy opisywane
przez antycznych jako świadczące o likantropii. Wścieklizna była chorobą znaną

W. M. Davies, H. G. Wellwuff, L. Garew, O. U. Kydd, Psychopharmacology of lycanthropy,
„Canadian Medical Association Journal” 1992, t. 146, nr 7, s. 1191-1197; por. M. J. Harner, The
role of hallucinogenic plants in European witchcraft, [w:] M. J. Harner (red.), Hallucinogens and
Shamanism, Oxford-New York 1973, s. 125-150.
65
W. de Blécourt, Monstrous Theories: Werewolves and the Abuse of History, „Preternature:
Critical and Historical Studies on the Preternatural” 2013, t. 2, nr 2, s. 188-212; por. J. Gomez-Alonso, Rabies. A possible explanation for the vampire legend, „American Academy of Neurology”
1998, t. 51, nr 3, s. 856-859.
66
M. J. Warrell, D. A. Warrell, Rabies and others lyssavirus diseases, „The Lancet” 2004, t. 363,
s. 959-969; por. też: M. Lafon, Rabies virus receptors, „Journal of Neurovirology” 2005, t. 11, s. 8287; H. Bourhy, B. Kissi, L. Audry et al., Ecology and evolution of rabies virus in Europe, „Journal of
General Virology” 1999, t. 80, nr 10, s. 2545-2557.
67
Ch. E. Rupprecht, C. A. Hanlon, T. Hamachudha, Rabies re-examined, „The Lancet. Infectious Diseases” 2002, t. 2, nr 6, s. 327-343.
64
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starożytnym medykom i weterynarzom68. Zarówno jedni jak i drudzy zdawali sobie sprawę z tego, że choroba, nazywana także hydrofobią, atakuje zwierzęta oraz
ludzi. Co istotne, objawy choroby mogą się różnić u poszczególnych pacjentów,
dlatego należy założyć, że nie wyłapywano wszystkich przypadków. Obecność
nieswoistych objawów, a także różny okres inkubacji choroby mogły prowadzić
do sytuacji, w której część przypadków wścieklizny mogła być mylnie uznana za
inną chorobę i odwrotnie, część innych schorzeń za wściekliznę. Szczególnie niebezpieczne było przekonanie antycznych dotyczące możliwości leczenia wścieklizny. Zajmując się chorymi zwierzętami antyczni zwiększali ryzyko przeniesienia
choroby na człowieka, przy jednoczesnym niezauważeniu zakażenia, ponieważ
okres utajenia potrafi wynosić 1-3 miesiące69. Dodatkowo nie wszyscy chorzy
przejawiają wodowstręt – w antyku uznawany za podstawowy objaw choroby,
dlatego osoby wykazując niespecyficzne objawy wścieklizny mogły być traktowane jako chore na likantropię. Prawdopodobnie takie „wilkołaki” stały się podstawą przekonań, dotyczących przenoszenia się likantropii poprzez ugryzienie.
Wspomniany sposób szerzenia się choroby jest typowy właśnie dla wścieklizny.
Antyczna likantropia miała swój początek w religii, a dla śródziemnomorskiego kręgu kulturowego kluczowy był mit o przemianie Likaona i jego potomków. Motyw związany z wilkołactwem oraz wilkami był stosunkowo popularny,
o czym świadczą liczne wzmianki literackie na ten temat. Starożytni jako pierwsi
zaczęli uznawać likantropię za chorobę, a na bazie zachowanych przekazów jasne
jest, że uważano ją przede wszystkim za przejaw choroby psychicznej (jak dziś
sądzimy – być może choroby afektywnej dwubiegunowej). Objawy powszechnie
przypisywane cierpiącym na likantropię nie musiały jednak wynikać z zaburzeń
psychicznych. Prawdopodobne jest, że przynajmniej u części cierpiących na to
schorzenie były efektem nadużywania substancji psychotropowych, co nie było
szczególnie trudne biorąc pod uwagę, że w antyku stosowano je powszechnie nie
tylko jako składnik leków, ale także kosmetyków. Nie można także wykluczyć, że
niektóre likantropy to po prostu osoby zarażone wścieklizną. Wiele z objawów
obserwowanych u ludzi zarażonych wścieklizną pokrywa się z przypisywanymi
wilkołactwu. Wodowstręt uznawany w antyku za podstawowy objaw wścieklizny,
na podstawie którego diagnozowano tę chorobę, nie występuje u wszystkich zarażonych, co mogło wpływać na pomyłki w diagnozie.
Współcześnie diagnozując choroby psychiczne najpierw wyklucza się wszystkie inne potencjalne źródła omamów i urojeń, począwszy od działania środków
psychotropowych, na innych jednostkach chorobowych kończąc. Mimo wielu
68
A. Bartnik, Hydrophobia, λυσσα, λυττα, rabies. Kilka słów o tym jak starożytni próbowali leczyć wściekliznę, „Studia Antiquitatis et Medii Aevii Incohantis” 2016, t. 1, s. 49-63; por. F. Rosner,
Rabies in the Talmud, „Medical History” 1974, t. 18, nr 2, s. 198-200.
69
W skrajnych przypadkach okres utajenia może trwać nawet rok.
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potencjalnych przyczyn objawów, które w starożytności uznano jako związane
z likantropią, antyczni autorzy począwszy od II w. zdecydowanie uznawali ją za
chorobę psychiczną, łącząc z melancholią. W przekazach medycznych nie ma
dowodów świadczących o tym, by rozważali inne – niż psychiczne – podłoże
choroby. Do szerszego grona odbiorców opis likantropii jako choroby psychicznej, jej objawów oraz metod leczenia, dotarł poprzez prace Orybazjusza, Aecjusza
z Amidy i wreszcie Pawła z Eginy. Co istotne wszystkie przekazy, w których likantropia jest uwzględniana jako odmiana melancholii, pochodzą z greckojęzycznej
części Imperium Rzymskiego. Wspomniane, zapisane po grecku teksty stały się
bazą dla arabskich oraz bizantyjskich medyków. W kolejnych wiekach właśnie
na bazie tych przekazów prowadzono dalsze badania dotyczące choroby. Powstawały także nowe sposoby jej leczenia. Stopniowo wiedza gromadzona przez tych
autorów przenikała do średniowiecznej Europy, stając się podstawą traktowania
wilkołactwa jako zaburzenia psychicznego.
We wczesnym średniowieczu medycy oraz duchowni europejscy, o ile w ogóle odnosili się do kwestii wilkołactwa, to rozstrzygali je w kontekście opętania.
Ze względów teologicznych chrześcijanie nie dopuszczali „możliwości” istnienia
wilkołaków, ale równocześnie nie traktowali likantropii jako choroby. Kościół
opowiadał się za sądzeniem i karaniem takich osób, ze względu na herezję czy
możliwość parania się czarami. Strach wiernych i duża ilość „potwierdzonych”
przypadków wilkołactwa spowodowały, że przedstawiciele stanu duchownego,
chcąc ograniczyć panikę oraz histerię w swoich parafiach, niejednokrotnie podejmowali się tłumaczenia tego fenomenu70. Mimo rozkwitu Inkwizycji, ścigania
heretyków, czarownic, wilkołaków itd. stopniowo do zachodniej Europy zaczęła
przenikać wiedza zawarta w arabskiej i bizantyjskiej literaturze medycznej. Spowodowało to stopniowe powracanie świata chrześcijańskiego (począwszy od XVI w.)
do antycznego spojrzenia na „wilkołaki” jako osoby chore psychicznie. Przyjęcie
takiej interpretacji do pewnego stopnia ułatwiło stanowisko Kościoła, nakazujące traktowanie „likantropów” jako osób cierpiących z powodu halucynacji71.
Oprócz bulli i edyktów papieskich dotyczących zwalczania heretyków, czarownic itd. niektórzy duchowni, jak Johan Geiler Keisersberg z Salzburga w 1508 r. w Kazaniu o wilkołakach,
starali się w sposób w miarę racjonalny tłumaczyć wiernym to zjawisko. Kaznodzieja przekonywał
m.in., że są to nic innego jak zwykłe wilki atakujące człowieka i żywiące się jego mięsem. Prawdopodobnie tego typu kazania miały zapobiec rosnącej panice, związanej z rosnącą ilością procesów nie tylko czarownic, ale także stosunkowo głośnymi sprawami dotyczącymi „wilkołaków”
atakujących i zabijających ludzi zob. U. Israel, Johannes Geiler von Kaysersberg (1445–1510). Der
Straßburger Münsterprediger als Rechtsreformer, Berlin 1997.
71
Stanowisko Kościoła nie wynikało z analizy tekstów medycznych. „Likantropy” były traktowane jako osoby cierpiące z powodu halucynacji zesłanych przez demony. Podkreślanie tej kwestii w oficjalnych dokumentach kościelnych wynikało z chęci obrony doktryny. W średniowieczu
tzw. wilkołaki stały się poważnym problemem społecznym, a sprawy sądowe stawały się głośne.
Kościół w swoich przekazach jasno odżegnywał się od uznania możliwości przemiany człowieka
70
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Wprawdzie duchowni w większości interpretowali to jako halucynacje zesłane
przez demony, niemniej otwarło to drogę dla rozważań nad medycznym, a nie
magicznym tłumaczeniem tego zjawiska. Dużą rolę odegrała w tym przypadku postawa Jana Wiera, niderlandzkiego lekarza i demonologa, który w swoim
dziele De praestigis daemonum poświęcił cały rozdział likantropii jako chorobie
wywołującej u chorych przekonanie, że zmieniają się w wilki72. Twierdził on, że
osoby oskarżane o wilkołactwo czy czary mają urojenia i nie powinny być sądzone przez duchownych ani świeckich sędziów, tylko oddawane w ręce lekarzy73.
Prowadził także zażarte dyskusje z Jeanem Bodinem, jednym z najżarliwszych
zwolenników demonicznej proweniencji wilkołactwa. Dyskusje inkwizytorów
i demonologów dotyczące przyczyn likantropii wpłynęły na rosnącą akceptację
uznawania tego stanu za chorobę – tak jak czyniono to w antyku. Nowe podejście do kwestii wilkołactwa widać także na przykładzie XVII-XVIII-wiecznych
wyroków sądów w sprawie „wilkołaków”. Nie bez znaczenia było także stanowisko papieży czasów oświecenia, w tym Benedykta XIV sceptycznie traktującego
przekonania dotyczące czarownic, wampirów i wilkołaków oraz publikacje takie
jak Anatomie de la mélancolie Roberta Burtona, w którym odniósł się m.in. do
likantropii74. W kolejnych wiekach racjonalne podejście do problemu przeważało
nad religijnym. Osoby podejrzane o „wilkołactwo” przestano traktować jak heretyków i sądzić przed trybunałami kościelnymi. Osoby popełniające przestępstwa
„w stanie” wilkołactwa stawiano przed sądem świeckim, który zazwyczaj kierował je na leczenie psychiatryczne. W kolejnych wiekach rozwój psychiatrii oraz
innych gałęzi medycyny umożliwił dokładniejszą diagnostykę oraz skuteczniejszą
pomoc osobom uważającym się za wilkołaki.

w zwierzę, ponieważ taka moc była domeną Boga. Dodatkowo uważano, że dusza ludzka nie
może ulec przemianie, o czym pisał już Tertulian, zaś św. Augustyn odwołując się do opisanej
przez Owidiusza historii przemiany w wilkołaka pięściarza Demaenetusa wspominał, że to tylko
iluzje i demoniczne sztuczki, a nie prawdziwa przemiana. L. A. Sconduto, Metamorphoses of the
Werewolf…, s. 17-18.
72
A. Baratta, L. Weiner, La lycanthropie: du mythe à la pathologie psychiatrique, „L’Information Psychiatrique” 2009, t. 85, s. 675-679.
73
J. Wier, De praestigis daemonium, Basil 1563. Por. wersja poprawiona przez autora: J. Wier,
De Lamiis, [w:] Opera Omnia, Amstelodami 1660, s. 335.
74
R. Burton, Anatomy of Melancholia, London 1621, s. 222-223; por. też: E. Girval, Figures
du lycanthrope à l’âge baroque, „Études Épistémè. Revue de littérature et de civilisation (XVIe –
XVIIIe) siècles” 2018, t. 34, s. 1-19.
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Lycanthropy in ancient times: illness of the body or the mind?
Ancient doctors considered lycanthropy to be a mental illness. It was first mentioned in the 2nd century by Marcellus of Side, who associated it with melancholy.
The symptoms and treatment methods he described were accepted by doctors in
the 4th-7th century. Based on traditions, it can be assumed that the people considered as lycanthropists in antiquity suffered from bipolar disorder. In addition to
mental illness for the people who considered themselves to be lycanthropists, it
should be taken into account that some of them may have suffered from hallucinations caused by psychoactive substances in henbane, mandragora, opium –
popular ingredients of antique medicines and cosmetics. It is also likely that some
of thoese people were infected with rabies, a disease that causes hallucinations,
convulsions and photophobia.
Key words: lycanthropy, rabies, bipolar disorders, hallucinations, psychoactive
substances
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Asceza i zdrowie Ojców Pustyni
w Egipcie w IV-V w.

Praktykowana na różne sposoby asceza jest obecna w wielu kulturach od czasów
najdawniejszych po współczesne. Zbiór zachowań kwalifikowanych jako ascetyzm jest bardzo liczny i złożony, zaś jego poszczególne elementy i ich konfiguracje kształtowały się zależnie od warunków społecznych, ekonomicznych, politycznych, a nawet geograficznych i klimatycznych. Trudno zatem jednoznacznie
zdefiniować termin odnoszący się do zjawiska, które ma charakter uniwersalny
i wygląda na głęboko zakorzenione w ludzkiej naturze. Nawet bowiem w epoce wszechwładnej i zachłannej konsumpcji, w świecie gotowym „zabawić się na
śmierć”1, antagonistyczne modele życia znajdują zwolenników a wartości, na
jakich są ufundowane zachowały aktualność i atrakcyjność. Dobrostan nie dla
wszystkich bowiem sprowadza się (i chyba nigdy nie sprowadzał się) jedynie do
posiadania i używania, choć wielu do szczęścia wystarczały pieniądze i władza.
Przynajmniej do momentu utraty zdrowia albo nadejścia chorób i starości. Kondycja ludzka bowiem zawiera w sobie i prędzej czy później ujawni swą niezbywalną ułomność, kruchość, przemijalność, przypadkowość, a niekiedy nawet bolesną
bezradność wobec niezawinionych cierpień i niepojętych przypadków losowych.
Nie możemy całkowicie zaspokoić swych najważniejszych pragnień, nie jesteśmy
w stanie zapobiec utracie obiektów przywiązań. Nie stąpamy po twardym gruncie,
lecz po kruchym lodzie. Pewność, trwałość, pełnia – nie są nam dane. Ale mamy
nadzieję – przynajmniej niektórzy z nas – iż własnym wysiłkiem, wspomagani
przez ludzi i Boga (jeśli ktoś w Niego wierzy i Mu ufa) osiągniemy wewnętrzny
spokój, ład serca, ugodę ze światem, a choćby tylko długowieczność i zdrowie.
Praktyki i sposoby zmierzające do osiągnięcia tych celów, niekiedy bardzo
trudne, uciążliwe i dyskomfortowe, wydają się stanowić istotę ascezy, zarówno
N. Postman, Zabawić się na śmierć. Dyskurs publiczny w epoce show-businessu, tłum.
L. Niedzielski, Warszawa 2002.
1
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świeckiej, jak i religijnej. Początkowo zresztą słowa greckie askein, askesis, askeo
odnosiły się głównie do ćwiczeń ciała mających na celu współzawodnictwo lub
zachowanie, odzyskanie czy uzyskanie zdrowia i dobrej formy fizycznej, połączonej z psychicznym dobrostanem. Termin ten (w dość szerokim rozumieniu
treningu, kształtowania, obrabiania) używany był w starożytności odnośnie do
sfery sportu, do zabiegów upiększających ciało i (nieco później) do podnoszenia sprawności umysłowej poprzez stoickie opanowanie złych myśli i nawyków.
Pokrewny temu wyrazowi i podobnym słowom greckim był rzeczownik asketes
jako nomen agentis „uprawiającego jakąś sztukę”, mistrza w wykonywaniu „dzieł
dobrych i pięknych”. U Homera (Odyseja) i późniejszych autorów askein odnosiło się do pracy artystycznej lub technicznej (bez wyraźnego podziału), ale
też do cnoty i wysokich umiejętności. U Ksenofonta mogło chodzić zarówno
o rzemiosło czy sztukę, jak o gimnastykę i szermierkę. Platon wzbogacał pojęcie
ascezy o wymiar duchowy, zalecając systematyczny wysiłek niezbędny na drodze ku kontemplacji. Arystoteles upatrywał istotę askesis w ćwiczeniu rozumu
i umacnianiu woli. Źródeł świeckiej ascezy motywowanej medycznie doszukują
się zwykle historycy już u Hipokratesa2, a potem u Galena (Claudiusa Galenusa),
greckiego lekarza z II w., który zalecał odpowiednią dla zdrowia dietę, wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu, dbałość o warunki mieszkaniowe oraz równowagę
między pracą a wypoczynkiem3. Jeszcze szerzej pojmował ascezę nieco wcześniej
żyjący (10 p.n.e. – 40 n.e.) Filon z Aleksandrii, według którego ćwiczenia ascetyczne obejmowały doskonalenie się w rzemiośle, sztuce, sporcie, opanowywanie
zmysłów, „gimnastykę” inteligencji, hart woli4.
Grecka medycyna i jej ascetyczne komponenty wyrastały, podobnie jak religia,
z filozofii, o czym świadczą wczesne pisma zawierające poglądy na temat choroby
i zdrowia oraz porady lecznicze – Pitagorasa, Alkmeona z Krotonu, Empedoklesa,
Anaksagorasa, Diogenesa, a zwłaszcza Demokryta (Opinie medyczne, Epidemie,
Rokowanie, Lekarstwa). Ascezę uprawiano w ramach zaleceń różnych prądów
religijnych i szkół filozoficznych późnej starożytności. Już w VI w. p.n.e. pojawia się w myśli antycznej topos niematerialnej duszy uwięzionej w materialnym
ciele oraz idea jej wyzwolenia i powrotu do boskiego świata, z którego się wywodzi. Według wierzeń orfickich ciało było okresowym grobem duszy i miejscem
oczyszczenia, Platon i jego epigoni porównywali je do jaskini pełnej złudzeń,
błędów i pasji sprowadzających duszę z drogi rozumu i moralności. Demokryt
2
O. Temkin, Hippocrates in a World of Pagans and Christians, Baltimore and London 1995,
s. 149-180 (Asceticism and Spiritual Medicine).
3
Ibidem, s. 47-50 (Galen’s Ideal Philosopher).
4
H. Wójtowicz, Asceza w hellenizmie, [w:] W. Słomka (red.), Asceza – odczłowieczenie czy
uczłowieczenie, Lublin 1985; wersja zmieniona i uzupełniona: H. Wójtowicz, Asceza w hellenizmie,
[w:] F. Drączkowski, F. Pałucki (red.), Wczesnochrześcijańska asceza. Zagadnienia wybrane, Lublin
1993.
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identyfikował fenomen życia z elementem duchowym rozsianym w ciele ludzkim,
zaś Arystoteles niematerialną formę uważał za nadrzędną wobec materialnego,
cielesnego substratu. Liczne warianty tego dualizmu i koncepcje jego przezwyciężenia drogą swoiście rozumianej ascezy przejęli myśliciele i mistycy Cesarstwa
Rzymskiego w II i III w. Można więc mówić w odniesieniu do zarania naszej ery
o dwóch równoległych nurtach czy wariantach doktryn i praktyk ascetycznych:
pogańskim i chrześcijańskim.
Za prekursorów monastycyzmu chrześcijańskiego uważa się też żydowskich
terapeutów, o których pisał m.in. Filon z Aleksandrii w De vita contemplativa
(O życiu kontemplacyjnym albo modlących cię [błagalnikach]). Ich obraz i sposób
życia był według autora traktatu bardzo zbliżony do wyglądu i praktyk późniejszych Ojców Pustyni, z tym, że mieli silniejsze skłonności do bytowania wspólnotowego. Filon nazywa ich filozofami, którzy żyją z daleka od miast, modląc
się i medytując nad Prawem, Prorokami i pismami żydowskimi. Nie troszczą się
o swoje ciała; spożywają (rzadko) chleb, sól i wodę, noszą ubogie stroje i nie wiadomo z czego się utrzymują, bo swój majątek rozdali ubogim5. „Początki ascezy
chrześcijańskiej – pisze Ewa Wipszycka – sięgają pokolenia apostołów, istniała
we wszystkich Kościołach, w różnym nasileniu w zależności od ich charakteru
i czasów (…) Takie tworzące się na marginesie Kościoła grupy heterodoksyjne
wykazywały wielką wrażliwość na takie tendencje. Jednak przekonanie o wyższości dziewictwa, o potrzebie ćwiczeń ascetycznych i religijnym pożytku rezygnacji
z życia rodzinnego i kariery było bardzo powszechne i głęboko zakorzenione.
Skłaniało ono wielu ludzi do izolowania się we własnym domu czy w jego pobliżu, do poświęcenia się modlitwie i pobożnym lekturom. (…) Wydaje się, że
ogólnie rzecz biorąc, takie formy ascezy były pospolitsze w mieście niż na wsi,
w środowiskach o pewnej kulturze, w których lektura Pisma Świętego i dzieł pobożnych odgrywała poważną rolę, niż wśród ludzi prostych”6. Dla części wyznawców nowej religii praktyki te okazywały się jednak niewystarczające. Nie czuli się
dostatecznie „wyobcowani”, oddaleni od „świata” materialnego i obecnych w nim
pokus, chociaż – z drugiej strony – chcieli swoim bliźnim zanurzonym w tym
świecie służyć modlitwą i dobrymi uczynkami. Ten pozorny paradoks wyraził
trafnie i pięknie Tomasz Merton: „Opuścić świat to w rzeczy samej, pomóc go
zbawić – poprzez zbawienie siebie”7.
Pierwszym krokiem w tym kierunku ascezy była xeniteia, oznaczająca dobrowolne opuszczenie miejsca zamieszkania (kraju) lub wygnanie. Asceta stawał się
w tym momencie, w nowym otoczeniu, kimś „obcym” (xenos), zdanym tylko na
5
L. Misiarczyk, Terapeuci – żydowscy prekursorzy monastycyzmu chrześcijańskiego w „De vita
contemplativa” Filona z Aleksandrii, „Vox Patrum. Antyk chrześcijański” 2018, R. 38, nr 70, s. 14-15.
6
E. Wipszycka, Wprowadzenie do: Święty Antoni. Żywot i pisma ascetyczne, Kraków 2005,
s. 16-17; R. S. Bagnall, Early Christian Books in Egypt, Princeton 2009.
7
T. Merton, Mądrość pustyni, tłum. A. Wojtasik, Kraków 2007, s. 25.

50

Jerzy Jastrzębski

siebie i opiekę Boga. Równocześnie jednak pozbywał się doczesnych więzów, był
całkowicie wolny, nie mając nic do stracenia – z wyjątkiem swojej duszy, którą pragnął zbawić, uprawiając bez żadnych zewnętrznych przeszkód mniej lub
bardziej surowe praktyki religijne. Najbezpieczniejszym portem wybawienia od
„potopu świata” – by użyć metafory św. Cezarego z Arles – stawała się pustynia8.
W apoftegmatach i żywotach ascetów i pustelników nie znajdujemy refleksji teologicznych, obecność Pisma Świętego jest w pouczeniach i biografiach niemal
śladowa, w każdym razie dyskretna. Asceci cenili bardziej milczenie niż mowę,
praktykę niż teorię, przykłady życia niż dydaktykę9.
„Pojęcie ascezy w chrześcijaństwie wiąże się ściśle z życiem duchowym i religijnym – definiuje ów fenomen współczesny teolog i historyk religii, Walerian
Słomka – W znaczeniu najogólniejszym asceza oznaczała i oznacza w chrześcijaństwie trening duchowy, moralny i ćwiczenia religijne zmierzające do usuwania przeszkód i realizacji ideału życia moralnego i zjednoczenia się z Bogiem.
W zależności od tego, czy ćwiczymy się w zwalczaniu wad czy zdobywaniu cnót,
możemy mówić o ascezie negatywnej i pozytywnej. Asceza w pierwszym znaczeniu jest walką z tym, co u człowieka jest nieładem i złem moralnym, natomiast
asceza w znaczeniu drugim jest walką o ład i dobro, o urzeczywistnienie ideału
moralno-religijnego na podstawie danych objawienia i w zgodności z chrześcijańską wizją rzeczywistości”10. Niekiedy odróżnia się też w ascezie aspekt treściowy (asceza moralna, mistyczna) od formalnego (asceza rytualna). Ten pierwszy
obejmuje cele i motywy uprawiania medytacji, kontemplacji, refleksji; ten drugi
zaś dotyczy konkretnych zachowań, technik i praktyk o charakterze głównie fizycznym bądź charytatywnym (post, wstrzemięźliwość, umartwienia, odosobnienie, milczenie, wyrzeczenie się erotyki, radykalna redukcja potrzeb materialnych,
ubóstwo, jałmużna i dobre uczynki)11.
Inspirowany przez greckich filozofów, a zwłaszcza przez stoików, Ojciec Kościoła Klemens Aleksandryjski (II w.) przejął właściwe im rozumienie ascezy
jako treningu duchowo-moralnego, ale równocześnie wprowadził doń komponent religijny, chrześcijański. Chrześcijanie – mimo kultu zbawczego cierpienia
Por. J. Piłat, Mowy do mnichów św. Cezarego z Arles. Historia tekstu, analiza tekstu biblijnego
i patrystycznego oraz przesłanie duchowe, „Warszawskie Studia Teologiczne” 1994, t. 7, s. 52; K. Biskup, Istotne elementy duchowości pustelniczej w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, „Łódzkie
Studia Teologiczne” 2018, t. 27, s. 3; O. F. A. Meinardus, Monks and Monasteries of the Egyptian
Deserts, Cairo 1992.
9
L. Nieścior, Myśl wczesnochrześcijańska wobec wyzwania czasu. Wybrane zagadnienia z teologii Ojców, Poznań 2002, s. 175.
10
W. Słomka, Wstęp, [w:] idem (red.), Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie…, s. 8.
11
Asceza, http://cpp-metanoia.com?asceza/ (dostęp: 10.05.2020); por. też: M. Dunn, The
Emergence of Monasticism. From the Desert Fathers to the Early Middle Ages, Malden 2007, s. 59-81
(The meaning of Asceticism).
8
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– nie odrzucali medycyny, wszak Jezus był uzdrowicielem i cudotwórcą ceniącym
życie i zdrowie. Jak twierdzi autor dzieła Ksiądz i lekarz, Georges Minois, „medycyna chrześcijańska od zarania wpisywała się w religię”12. Nie jest to zjawisko
nowe, odosobnione, specyficzne, czy proces o charakterze wyłącznie lokalnym,
ale reguła dająca się zaobserwować w różnych czasach i kulturach. „Medycyna
chrześcijańska – pisze dalej cytowany autor – mogła tym łatwiej czerpać ze źródeł
pogańskich, że w świecie starożytnym medycyna miała źródła również religijne.
U Babilończyków traktowano chorobę jako karę za obrazę bóstwa, poszukiwanie
przyczyn sprowadzało się do rachunku sumienia, co miało prowadzić do terapii
moralnej. Lekarz pytał bogów, którzy zsyłali znaki będące równocześnie przepowiednią. W Egipcie bóg Tot uchodził za patrona lekarzy: «obdarza umiejętnościami mędrców i swych uczniów lekarzy, by mogli uwalniać [od choroby], tego,
którego Bóg chce utrzymać przy życiu» – głosi papirus Ebersa. U Germanów bóg
Wotan patronował uzdrowieniom, a «uzdrowiciel», lachner, stosował zioła i magiczne kamienie. U Celtów druidzi posługiwali się ziołami i magicznymi formułami zalecanymi przez tradycje religijne. We wszystkich tych kulturach rolę
lekarza odgrywał kapłan, gdyż jedynie bogowie mogli uzdrawiać”13. Warto dodać,
że – jak wynika z badań historyków i antropologów – podobne wierzenia i przekonania podzielali i żywili mieszkańcy obu Ameryk, Azji i Afryki.
Czerpiąc obficie z dorobku i inspiracji zawartych w pismach Hipokratesa
i Galena, a nawet pozostając pod przemożnym wpływem ich poglądów na zdrowie i chorobę, chrześcijanie uznawali równocześnie autorytet Biblii i cenili zawarte w niej liczne (150!) uwagi o chorobach i lekarzach14. W Starym Testamencie
grupa słów powiązanych znaczeniowo z pojęciem ascezy występuje w Księgach
Machabejskich. W 38 rozdziale Księgi Mądrości Syracha (znanej lepiej pod tradycyjną nazwą Eklezjasty) czytamy: „Czcij lekarza czcią należną z powodu jego posług, albowiem i jego stworzył Pan. Od Najwyższego pochodzi uzdrowienie i od
Króla dar się otrzymuje. (…) Pan stworzył z ziemi lekarstwa, a człowiek mądry
nie będzie nimi gardził (…) Synu, w chorobie swej nie odwracaj się od Pana, ale
módl się do Niego, a On cię uleczy. Usuń przewrotność – wyprostuj ręce i oczyść
serce z wszelkiego grzechu”15. Lekarze pełnią tylko funkcję pośredników między
Bogiem a pacjentem. Uleczyć może jedynie Bóg, ponieważ choroba jest skutkiem
grzechu, ma przyczyny religijno-moralne i objawia się skalaniem, nieczystością
fizyczną uzewnętrzniającą brud duchowy.
G. Minois, Ksiądz i lekarz. Od świętych uzdrowicieli do bioetyki, tłum. K. Kot-Simon, Warszawa 2020, s. 12.
13
Ibidem, s. 13.
14
D. Brakke, A.-Ch. Jacobsen, J. Ulrich (red.), Beyond Reception. Mutual Influences between
Antique Religion, Judaism and Early Christianity, Frankfurt am Main 2006.
15
Syr. 38, 1-15, cyt. wg Biblii Tysiąclecia.
12
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W Ewangeliach, podobnie jak w Starym Testamencie uzdrowieniu fizycznemu
z reguły towarzyszy uzdrowienie moralne – jest jego poprzednikiem lub następstwem16.
Jezus uzdrawia zarazem i duszę, i ciało. Nie grzesz, jeśli chcesz być zdrowy na
ziemi i zbawiony w niebie – brzmi przesłanie Boskiego Lekarza, nauka poprzez
słowa i czyny (cuda). Ból, kalectwo, choroby mają konotacje duchowe – są albo
chwilową karą, albo łaską, czyli ostrzeżeniem przed jeszcze gorszym losem w czekającej nas wieczności. Choroba stanowi niezbywalny komponent kondycji ludzkiej, ziemskiego żywota. Człowiek jest głuchoniemy, chromy, zniewolony, obolały
na duszy i ciele, opętany, pozornie żywy, lecz w swej istocie umarły17. Czy zatem
można zatem uniknąć cierpień i być zbawionym? Czy zbawienie zawsze ma swoją
wysoką cenę? Jak mam się zbawić? Jak mam uzyskać i zachować zdrowie w chrześcijańskim tego słowa znaczeniu?
Te właśnie i podobne pytania zadawali sobie i swoim nauczycielom Ojcowie
Pustyni w Egipcie i na Bliskim Wschodzie poczynając od końca III w. Odpowiedzią miała być szeroko pojęta asceza, praktykowana już wcześniej w licznych
gminach chrześcijańskich, ale zwykle we własnych środowiskach (choć często we
względnym odosobnieniu) i nie na podobną skalę, nie w tak radykalnej postaci,
jak w przypadku pierwszych anachoretów opuszczających swój dotychczasowy
świat, by stać się w niezamieszkałych lub rzadko tylko zaludnionych krainach
przybyszami samotnymi i „obcymi”. Do takich terytoriów należała w pierwszym
rzędzie pustynia18, zgodnie z biblijną tradycją, którą zaświadcza w Piśmie 400 (!)
wzmianek. W Biblii było to miejsce próby i spotkania z Bogiem, ale też walki
z demonami; miejsce dobrowolnie przyjmowanej kary i zesłania, lecz także szansy na zbawienie i łaskę Bożą za cenę ekstremalnych niekiedy cierpień i wyrzeczeń19. W Nowym Testamencie słowo askeo, występuje w Dziejach Apostolskich
(Dz 24, 16), przy czym dopiero później, zwłaszcza w Egipcie w IV w., nabrało
ono szerszego i głębszego znaczenia. Według Ewy Wipszyckiej „Egipt był krajem,
w którym (…) religijny niepokój był wyczuwalny ze szczególną siłą. Rodziły się
tu liczne prądy będące zlepkiem filozofii i religii, z których najważniejszym, tak
z racji licznych zwolenników jak i trwałości pewnych poglądów, była gnoza, wiara
M. Filipiak, Problem ascezy w Starym Testamencie, [w:] M. Słomka (red.), Asceza – odczłowieczenie czy uczłowieczenie…, s. 94 i n.
17
M. Schneider, ze źródeł pustyni. Znaczenie Ojców Pustyni dla współczesnej duchowości,
tłum. E. Krukowska, Kraków 1994, s. 63.
18
G. Gabra, H. N. Takla (red.), Christianity and Monasticism in Northern Egypt. Beni Suff,
Giza, Cairo and the Nile Delta, Cairo – New York 2017; G. Gabra, H. N. Takla, Christianity and
Monasticism in Aswan and Nubia, Cairo – New York 2016.
19
S. Halas, Pustynia miejscem próby i spotkania z Bogiem, Kraków 1999; M. Schneider, Ze źródeł pustyni. Ze źródeł Ojców Pustyni dla współczesnej duchowości, tłum. E. Krukowska, Kraków
1994, s. 59-98.
16
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w tajemną mądrość, którą uzyskiwało się nie w wyniku pracy myśli, ale objawienia dostępnego wybranym, przynoszącego im zapowiedź zbawienia”20. Wpływy
gnozy i manicheizmem były obecne wśród egipskich anachoretów i cenobitów,
czego dowody można znaleźć w licznych apoftegmatach, mimo ich późniejszej
ortodoksyjnej selekcji. Gnostycki czy manichejski dualizm przejawiał się tam najczęściej w obcej Kościołowi starożytnemu nienawiści do materialnego ciała przeciwstawianemu niematerialnej duszy. Ciału na gruncie tych odmian heterodoksji
odmawiano z reguły jakiejkolwiek wartości, należało je więc ujarzmić, udręczyć,
a nawet stopniowo unicestwić, praktykując skrajną, wyniszczającą zdrowie i skracającą życie ascezę. Była to przeciwstawna chrześcijaństwu interpretacja Pisma
i wypaczona wizja człowieka: „Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga?” – zapytywał w Liście do Koryntian św. Paweł Apostoł (1 Kor 3, 16). Mimo to, uproszczone
i jednostronne rozumienie ascezy wielokrotnie w różnych wariantach pojawiało
się również w kolejnych stuleciach, aż do czasów najnowszych. „Biblia ukazuje
cielesność (…) w jej wielowymiarowości, jej blaski i cienie, walory i zagrożenia –
podsumowuje swe gruntowne analizy tekstologiczne Franciszek Sielicki. – Ogólnie jednak odnosi się z afirmacją do ciała, nie demonizuje go i nie poniża (…)
Istotne jest przesłanie biblijne, mówiące o tym, że ciało człowieka jest dziełem
Boga, nie ma w nim złych części, ma być podporządkowane duchowi (Rz 8, 5-7),
dla chrześcijanina zaś stanowi świątynię Ducha Świętego i będzie uczestniczyć
w chwale zmartwychwstania (1 Kor 6, 19)”21. Z drugiej strony jednak nie można
zapominać o przestrodze Pawła Apostoła, którą często przypominali anachoreci:
„Nie zezwolono nam, bracia, żyć według ciała, bo żyjących według ciała czeka
śmierć” (Rz 8, 12-13.), zatem „poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę” (1Kor
9, 27). Ciało przynależy do świata, którego nie warto miłować „ponieważ świat
przemija i wszystkie jego pożądliwości” (1 J 2,15. 17). Różnie rozumiana asceza
miała więc mocne uzasadnienie i zawierała oczywistą zachętę do jej uprawiania
w autorytecie Pisma. Chodziło jednak nie o troskę o zachowanie skądinąd uświęconego ciała i życie doczesne (choć wszystko, co stworzył Bóg „było dobre”), ale
o „zdrowie duszy”. „Zdrowiu duszy służy wypełnianie woli Bożej, tak jak odejście
od dobrej woli jest chorobą duszy kończącą się śmiercią” – twierdził Grzegorz
z Nyssy, którego greckie pisma być może znali przynajmniej niektórzy wykształceni eremici tamtej epoki.
Za inicjatora i duchowego fundatora egipskiego anachoretyzmu uważa się powszechnie św. Antoniego (251-356), choć być może w zgodzie z innym przekazem
(Amathas, Makary, św. Hieronim) zasługę tę należałoby przypisać „pierwszemu
pustelnikowi” św. Pawłowi z Teb (ok. 228 – ok. 341 lub 227-342). O Pawle wiemy
E. Wipszycka, op. cit., s. 18.
F. Sielicki, Antropologia biblijna ciała i cielesności, [w:] K. Konarska (red.), Ciało cielesne,
Wrocław 2011, s. 82.
20
21
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niewiele poza tym, co przekazał nam św. Hieronim22, najwcześniejszy eremita nie
pozostawił też żadnych pism. Pierwsze dzieło Hieronima, niezwykle popularne
i zachowane w rekordowej ilości odpisów, zawierało niestety bardzo niewiele informacji na temat ascezy i kondycji mnichów i samego Pawła. Dowiadujemy się
tylko, że żył on w grocie opuszczonej przez fałszerzy pieniędzy, pił wodę z maleńkiego źródełka, a kruk przynosił mu w dziobie codzienną porcję chleba. Sam
sporządził sobie odzienie z liści rosnącej tam palny, „tak jak wykonuje się kosze”23. Ciało uznawał za „ciężar”, ale nie wiadomo czy miał na myśli utrudnienie
duchowe, czy też dolegliwość fizyczną, bo w chwili spotkania z Antonim liczył już
sobie 113 lat24. Nie dziwiło więc przybysza, że „zaniedbane siwe włosy pokrywają
zwiotczałe starością członki tego, którego szukał z tak wielkim trudem”25. Niektórzy badacze uważają Pawła za postać legendarną, zaprzeczając jego historycznemu istnieniu. Nie zmienia to jednak faktu, że jego żywot w wersji Hieronima stał
się pierwowzorem literatury hagiograficznej zachodniego chrześcijaństwa.
Święty Antoni – według Hieronima ostatni gość i rozmówca Pawła, który (wraz
z dwoma lwami) godnie pochował pierwszego pustelnika – zasłynął w swej epoce
i pozostał w pamięci przyszłych pokoleń dzięki Atanazemu z Aleksandrii, autorowi
niezwykle popularnej biografii twórcy Listów, postaci uwiecznionej w apoftegmatach i bohatera licznych opowieści, które już za jego życia krążyły w wielu środowiskach chrześcijańskich. Antoni walczył z heretykami, pozostawał na gruncie ortodoksji i podporządkowywał się katolickiej hierarchii Kościoła aleksandryjskiego.
W jego Listach i niektórych przypisywanych mu apoftegmatach badacze doszukują
się wszelako wyraźnych wpływów gnozy i kontrowersyjnych poglądów Orygenesa. Dotyczy to nie tylko kwestii teologicznych i ekonomii zbawienia, ale również
stosunku do ciała, oraz pojmowania choroby, a zwłaszcza jej etiologii i diagnostyki. Refleksje na ten temat są jednak przede wszystkim świadectwem duchowości
Ojców Pustyni, a nie efektem doświadczeń, wiedzy i praktyki medycznej; prawie
zawsze pojawiają się w kontekście religijnym – nie tworzą zatem systematycznego, spójnego, konsekwentnego systemu wskazań dotyczących odzyskania lub
zachowania zdrowia. I tak Antoni raz poniżał ciało jako element obcej duchowi
materii, a w innych miejscach je usprawiedliwiał lub wręcz ubóstwiał. Najpierw
– według Antoniego – na drodze ku uzdrowieniu i zbawieniu trzeba się było oczyścić poprzez posty i długie czuwanie, a potem przez skupienie i modlitwę serca26.
22
Hieronim, Żywoty mnichów Pawła, Malchusa i Hilariona, tłum. B. Degórski, Kraków 1995.
(Istnieje też wcześniejszy przekład: Hieronim, Żywoty mnichów. Dialog przeciw pelagianom, tłum.
W. Szołdrski, Warszawa 1973).
23
Ibidem, s. 110.
24
Ibidem, s. 106.
25
Ibidem, s. 103-104.
26
List I, tłum. A. Ziółkowski, [w:] E. Wipszycka (red.), Święty Antoni. Żywot. Pisma ascetyczne,
Kraków 2005, s. 168.
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Ciało jest ze swej natury „brudne”, skażone, jesteśmy „obciążeni [jego – J.J.] brzemieniem”. Istota duchowa została „zasłonięta zepsuciem naszego ciała, a zepsucie
to nie sięga początku [czasów] i zostanie nam kiedyś odjęte (…) Błagam was,
drodzy synowie (…) weźcie to ciało, w które jesteście przyobleczeni, uczyńcie
je ołtarzem, złóżcie na tym ołtarzu wasze myśli i przed oczyma Pana porzućcie
wszelkie złe zamiary, wznieście do Boga ręce waszego serca (…)”27. Wiedzcie też
– pisał w tym samym liście, że „człowiek cielesny prześladuje zawsze człowieka duchowego”28. Sam Antoni uważał się za „biedaka, ciągle jeszcze tkwiącego
w tym ciele z błota, pośród ciemności”29. Istotę ludzką przytłacza bowiem i pozbawia mocy „wielkość zła, brzemię ciała, przewrotne namiętności”30. Jest ona
zatem chora i głęboko zraniona, a więc potrzebuje lekarza. Uzdrowić ją może
tylko „wielki lekarz” – Jezus. Nie znaczy to, że nie potrzebujemy fizjo- i psychoterapeutów, zawodowych lekarzy, których rola jest co prawda wtórna, ale wysoko
w apoftegmatach, żywotach świętych i pismach ascetycznych ceniona. Człowiek
nie potrafi przezwyciężyć chorób i wyzdrowieć bez pomocy boskiego i ziemskiego lekarza, co oczywiście nie zwalnia go od starań i wysiłków, ani nie obniża wartości i nie neguje sensu ascezy. Jest ona sanacji warunkiem koniecznym, lecz nie
wystarczającym. Trzeba tu jednak zachować umiar i rozsądek – „są ludzie, którzy
wyniszczyli ascezą swoje ciało, ale ponieważ zabrakło im roztropności, oddalili
się od Boga”31. Mimo to – przestrzegał Antoni – nie pobłażajcie sobie: „Miejcie
w nienawiści świat i wszystko, co jest na nim, miejcie w nienawiści wszystkie wygody cielesne (…) Znoście głód, pragnienie i nagość, czuwajcie, żałujcie, płaczcie
i jęczcie w sercu (…) Miejcie w pogardzie ciało, abyście zbawili duszę”32.
Koncepcje ciała i sposoby uprawiania ascezy w pismach i praktyce ojca pustelników wyraźnie ewaluowały – od radykalnej ascezy negatywnej na granicy samowyniszczenia do pozytywnej, moralnej i mistycznej, ukierunkowanej służebnie
wobec otoczenia i motywowanej miłością Boga i bliźnich. Istota jego nauk, intencje i fundamenty praktyki pozostawały jednak niezmienne. Początkowo Antoni
„umartwiał ciało i traktował je jak niewolnika (…) Jadł raz dziennie po zachodzie słońca, a bywało, że nawet i co dwa, a nawet co cztery dni. Żywił się jedynie
chlebem i solą, a pił tylko wodę. O mięsie i winie zbyteczne jest nawet mówić, bo
i u innych gorliwych nie można by znaleźć takich rzeczy. Do spania wystarczała
mu mata z trzciny. Najczęściej spał na gołej ziemi. Odmówił też namaszczania się
oliwą, mówiąc, że należy, by młodzieńcy raczej uprawiali ascezę i nie szukali tego,
co czyni ciało obwisłym, ale przyzwyczajali je do trudów (…) Mówił bowiem,
27
28
29
30
31
32

List IV, [w:] ibidem, s. 193-194.
Ibidem, s. 206.
Ibidem, s. 195
List VI, [w:] ibidem, s. 212-213.
Apoftegmat 8(8), tłum. M. Borkowska, [w:] ibidem, s. 234
Apoftegmat 33(33), ibidem, s. 242.
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że charakter duszy wzmacnia się, gdy słabną pożądliwości ciała”. Surowo je dyscyplinując nie stracił jednak zdrowia ani dobrego samopoczucia, wręcz przeciwnie – „wielu ludzi dziwiło się, że tak lekko znosił ten trud”33. Nawet wówczas,
gdy zamieszkał w grobowcu, gdzie był chłostany i kąsany przez demony, dzięki
niezłomnej wytrwałości i modlitwie „wzmocnił się tak, iż spostrzegł, że jego ciało jest silniejsze niż przedtem. Miał wtedy trzydzieści pięć lat”34, a przed sobą
jeszcze siedemdziesiąt dalszych, pełnych wyrzeczeń, zmagań, trudów i gorliwej
służby Bogu i ludziom. Przez dwie kolejne dekady „nie wychodząc ani nie będąc
widywanym przez innych”, zamieszkiwał w opuszczonej fortecy nad Nilem, gdzie
„jedynie dwa razy do roku dostawał chleb podawany mu przez dach domu”35.
Nie troszczył się o własne życie i zdrowie, nieustannie je narażając i ryzykując
jego utratę, w przekonaniu, że „kiedy oddamy zniszczalne ciało, odbierzemy je
niezniszczalne” w chwili zmartwychwstania36. Antoni okazywał się jednak już
w tym życiu niezwykle odporny na działanie z pozoru destrukcyjnych warunków
pustynnej egzystencji. Asceza i samotność nie doprowadziły go bynajmniej do
fizycznej ruiny, ku zdumieniu ludzi, którzy po dwudziestu latach siłą przerwali odosobnienie anachorety. „Oni, gdy go zobaczyli, zdziwili się widząc, że jego
ciało jest takie, jak było, i nie jest ani otyłe, jak u kogoś, kto nie ćwiczy, ani nie
jest wychudzone przez posty i walki z demonami, ale takie, jakie widzieli przed
jego odejściem. Dusza jego była ciągle czysta – ani nie nękana smutkiem, ani nie
wyniszczona przez rozkosze, nie dręczona ani śmiechem, ani zawstydzeniem (…)
Cały czas był taki sam, kierując się rozumem i zachowując zgodnie z naturą”37.
Mimo surowej ascezy i wieloletniego odosobnienia, nie ucierpiało jego zdrowie –
ani fizyczne, ani psychiczne. Wręcz przeciwnie, zachował dobry wygląd, kondycję
i równowagę emocjonalną oraz wzbogacił swój potencjał intelektualny.
Antoni żył 105 lat, zmieniając od czasu do czasu miejsca pobytu, nauczania
i uzdrawiania. Nie zmieniał natomiast swej postawy, stosunku do siebie i ludzi
oraz sposobów bycia w samotności i kontaktach z otoczeniem. „Od młodości do
podeszłego wieku jednakowy miał zapał do ascezy i ani w starości nie spożywał
różnorodnego jedzenia, ani ze względu na słabość ciała nie zmieniał odzienia, ani
nie obmywał nóg wodą. Ale równo we wszystkim pozostawał sprawny. Oczy miał
zdrowe i widział dobrze. Nie stracił ani jednego zęba, tylko z powodu podeszłego
wieku starte były aż do dziąseł. Miał silne nogi i ręce i w ogóle był silniejszy i bardziej promieniał zdrowiem niż wszyscy, którzy używali rozmaitego jedzenia i łaźni,
Żywot św. Antoniego, tłum. E. Dąbrowska, [w:] E. Wipszycka (red.), Święty Antoni. Żywot.
Pisma ascetyczne, Kraków 2005, s. 84.
34
Ibidem, s. 87.
35
Ibidem, s. 89-90.
36
Ibidem, s. 92.
37
Ibidem, s. 90.
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i różnych ubrań”38. Asceza więc wcale nie zaszkodziła, a wręcz pomogła Antoniemu
w zachowaniu zdrowia, sprawności i przekroczeniu stu lat życia. Ten wzorowany
częściowo na psalmach i Księdze Powtórzonego Prawa opis ostatnich dni pustelnika
stał się, podobnie jak cała jego biografia, wzorcem dla późniejszych hagiografów,
do czego przyczyniła się sława anachorety oraz autorytet Atanazego z Aleksandrii,
autora dzieła, które zaliczamy do kanonu literatury wczesnego chrześcijaństwa.
Aprobatywna koncepcja anachorezy zawarta w Żywocie Antoniego i Listach
różniła się nie tylko od ideologii średniowiecznych biografii świętych względnym umiarem zaleceń, ale też wskazaniem na korzyści płynące ze sposobu życia,
który sprzyjał zachowaniu zdrowia i dobrej kondycji fizycznej oraz długowieczności i wewnętrznej równowadze. Różnice te można wytłumaczyć przywołując
szerszy niż tylko teologiczny kontekst kulturowy. U schyłku antyku żywa była
jeszcze w wielu środowiskach pamięć greckiej i rzymskiej dbałości o ciało, a nawet podziwu dla jego piękna utrwalonego w rzeźbach, malowidłach, zdobieniach
przedmiotów czy mozaikach. Pamiętano też o zabiegach zdrowotnych – termach,
kąpielach w świętych źródłach i specjalnych zbiornikach, o zawodach sportowych i ćwiczeniach gimnastycznych. Do tej kultywowanej jeszcze w Cesarstwie
Rzymskim tradycji helleńskiej nawiązywało zresztą słowo „asceza” w swym najpopularniejszym znaczeniu treningu. W starożytnej literaturze chrześcijańskiej
nie brak oczywiście przykładów skrajnej, prawdopodobnie wyniszczającej ascezy
(Pachomiusz, uczeń Palamona, jadł co trzeci dzień w okresie zimy; abba Or tylko
raz na tydzień spożywał zasolone jarzyny; abba Eliasz również utrzymywał się
przy życiu konsumując w ciągu tygodnia kilka oliwek i odrobinę chleba, wypiekanego dwa razy do roku z mąki zmieszanej z otrębami; abba Jan stał przez trzy
lata pod skałą nie siadając, nie kładąc się, nie przyjmując pokarmów, a jedynie
komunię). Były to jednak przypadki ekstremalne, nie przez wszystkich podziwiane i naśladowane. Pamięć kulturowa w swym dominującym nurcie zachowała
klasyczny respekt dla umiaru i mądrego kompromisu.
Potwierdzenie tej hipotezy można znaleźć w licznych apokryfach, tam, gdzie
zaleca się rozsądek w ascezie i troskę o zdrowie. Pewnego pustelnika dręczyły
erotyczne wspomnienia własnej żony, a kiedy poskarżył się ojcom, ci nałożyli
na niego obowiązek surowych ćwiczeń. W rezultacie ascezy „jego ciało osłabło
i już nawet nie mógł wstać”. Na szczęście przechodził obok inny anachoreta,
który uchronił go od samoudręki i wycieńczenia mówiąc: „Jedz o zwykłej porze
swój skromny posiłek, odmawiaj swoją skromną synaksę, a troskę swoją zrzuć na
Pana; bo przez te wszystkie trudy nie zaradzisz biedzie. Nasze ciało jest bowiem
jak suknia: jeśli dbać o nie, zachowuje się, ale jeśli nie dbać, niszczeje”39. Tak było
Ibidem, s. 151.
Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 4, Zbiór anonimowy wydany przez François Nau, tłum.
M. Borkowska, E. Dąbrowska, M. Pawlik, Kraków 2013, N 174 (1174), s. 209
38
39
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z bratem, który „chorował od wielkiej ascezy, tak, że kaszlał i pluł”40. Mimo to lekceważenie, bądź też nie przywiązywanie wagi do stanu ciała było dość powszechne, a chorobę traktowano jako próbę wiary i dowód pamięci Boga. „Był pewien
starzec, który często słabł i chorował. Zdarzyło mu się przez cały rok nie zachorować, bardzo się tym martwił i płakał, mówiąc: «Opuścił mnie Bóg i nie nawiedził
mnie»”41. Inny zaś starzec pouczał: „Jeśli się zdarzy choroba ciała, nie trać ducha.
Bo jeśli Pan twój chce żebyś cierpiał na ciele, kimże ty jesteś, żeby sarkać. Czyż
On nie troszczy się o ciebie we wszystkim? (…) Znoś więc wszystko cierpliwie
i proś Go, aby ci przysłał to, czego ci potrzeba”42. I Pan wielokroć przysyłał aniołów, by nad samotnymi chorymi ojcami sprawowali opiekę i dotrzymywali im
towarzystwa43. Mnich nie powinien się też martwić, gdy słabość utrudnia mu lub
wręcz uniemożliwia praktykowanie ascezy i głośną modlitwę: „Jeśli dokucza nam
choroba, nie trapmy się tym, że z powodu niemocy i cierpienia ciała nie możemy
już głośno odmawiać psalmów – powiedziała amma Synkletyka – Bo to wszystko
przyszło dla nas dla oczyszczenia z namiętności. Bo też posty i spanie na ziemi
nakazano nam ze względu na rozkosze; ale gdy te ostatnie stępiła choroba, nakaz
ten staje się niepotrzebny. Bo to właśnie jest wielka asceza: trwać mężnie w chorobie i zwracać do Boga hymn dziękczynienia”. Z drugiej strony jednak „nie wymawiaj się od postu chorobą, bo ci, którzy nie poszczą, na te same choroby często
zapadają”44. Powiedziała także: „Jest i taka asceza, którą wymyślił nieprzyjaciel,
a jego uczniowie ją uprawiają. Jakże więc odróżnimy ascezę Boską, królewską, od
tej tyrańskiej i szatańskiej? Niewątpliwie po jej umiarze. W każdym czasie stosuj
jednakową miarę postu: nie tak, że przez cztery czy pięć dni nie jeść wcale, a następnie przerwać post przez obfity posiłek. Brak umiaru jest we wszystkim zgubny. Jeśli jesteś młody i zdrowy, to pość: bo nadchodzi starość i choroba. W miarę
sił swoich gromadź sobie zapasy, abyś był bezpieczny, gdy już siły stracisz”45.
Analiza żywotów ojców założycieli monastycyzmu egipskiego (a zarazem –
według powszechnych opinii – wschodniego czy w ogóle chrześcijańskiego) oraz
czterech tomów apoftegmatów nie daje jasnej, jednoznacznej odpowiedzi na pytanie o to, czy asceza służy czy też zagraża zdrowiu fizycznemu lub psychicznemu.
W relacjach o wczesnych pustelnikach, a także w ich naukach i powiedzeniach
wielokrotnie podziwia się radykalnych ascetów i ich ekstremalne zachowania,
z drugiej strony nie brak tam też przestróg przed samowyniszczeniem i bezwzględną pogardą ciała. Często natomiast zalecany jest umiar i zdrowy rozsądek
Ibidem, N 357(1357), s. 280.
Ibidem, N 209(1209), s. 230.
42
Ibidem, N 213(1213), s. 232.
43
Ibidem, N 212(1212), s. 232.
44
Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 1, Gerontikon, 8(899), 9(900), tłum. M. Borkowska, Kraków
2007, s. 470.
45
Ibidem, 14(905), s. 472.
40
41
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w odniesieniu do diety, ilości snu, niezbędnej odzieży i ogólnych warunków bytowania. Ciało się dyscyplinuje, ale nie poddaje torturom. Jedzenie się ogranicza (woda, surowe owoce i jarzyny, zioła, chleb wypiekany kilka razy do roku,
sól, oliwa, papka mączna), lecz nim nie gardzi. Dotyczyło to zarówno eremitów
jak i cenobitów, mnichów zamieszkujących ławry i klasztory, którzy spożywali
posiłki wspólnie. „Jezus często nauczał podczas uczt, biesiad i innego rodzaju
posiłków – piszą Douglas E. Neel i Joel A. Pugh – Występują one także w wielu
przypowieściach. Ich kształt i pojawiające się w nich motywy przeszły do praktyk
religijnych chrześcijaństwa. Podobnie jak żydzi i przedstawiciele religii tamtych
czasów, także pierwsi chrześcijanie jedząc, dosłownie oddawali cześć Bogu. Jeśli
nie wiemy nic na temat tych posiłków, to bez wątpienia umyka nam jakaś część
związanego z nimi przesłania”46.
Pewnym wskaźnikiem wpływu trybu życia pustelników na ich zdrowie może
być legendarna czy rzeczywista długowieczność ascetów: Paweł z Teb żył lat 115,
Antoni Wielki – 105, abba Kronios – 110, abba Eliasz – 100, abba Jan z Lykopolis – 90, abba Apoloniusz i abba Kopres – 8047. Trudno jednak powiedzieć,
czy mamy tu do czynienia z wyjątkami, czy regułą. Jeszcze trudniej doszukać się
związku pomiędzy ascezą i długością życia przy zachowaniu dobrego wyglądu
i sprawności fizycznej. Udało się to Antoniemu Wielkiemu, ale młodszy od niego
Jan z Lykopolis miał mniej szczęścia: „całe jego ciało było zniszczone przez ascezę, tak że nie miał nawet zarostu na twarzy”48. Szczegół to istotny, bo najczęstszym elementem wizerunku mnicha w żywotach była długa siwa broda i obfite
owłosienie. Zdrowa dieta wegetariańska, rezygnacja z używek, uregulowany tryb
bytowania w suchym klimacie, spokój wewnętrzny, dobre relacje z otoczeniem
to czynniki, które mogły korzystnie wpływać na zachowanie zdrowia i sprzyjać
długowieczności. Z drugiej strony jednak surowe posty, samotność, niezdrowa
woda z błotnistych zbiorników, lekceważenie elementarnych zasad higieny, brak
odzieży chroniącej przed ekstremalnymi temperaturami, sypianie na ziemi, ukąszenia owadów i wszechobecność pasożytów, niedostateczna ilość godzin snu
w niewygodnych pozycjach, nędzne warunki mieszkaniowe zapewne nie służyły
zachowaniu dobrej formy fizycznej i równowadze psychicznej. Wiemy, że pustelników, zwłaszcza w podeszłym wieku, trapiły liczne choroby, m.in. te które miały
wyraźny związek z trybem życia i miejscem bytowania oraz ascezą, graniczącą
niekiedy z zadawanymi sobie torturami. Mnich, który przez trzy lata stał pod
skałą, nie kładąc się ani nie siadając, miał zaropiałe nogi. Na szczęście sprawność
przywrócił mu wysłany przez Pana anioł. Anioły zresztą wielokrotnie uzdrawiały
46
D. E. Neel, J. A. Pugh, Jedzenie i uczty Jezusa. Kulinarny świat Palestyny pierwszego wieku,
tłum. M. Król, Kraków 2014, s. 12.
47
Historia mnichów w Egipcie, red. nauk. E. Wipszycka, E. Wiśniewski, tłum. E. Dąbrowska,
(wersja grecka) Kraków 2007.
48
Ibidem (wersja łacińska Rufina z Akwilei), s. 197.
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ascetów, a ci z kolei – w imię Pańskie – rzesze chorych i ułomnych przybyszy, wierzących w cudowną moc świętych mężów. Ojcowie Pustyni byli starcami i ten stereotyp pustelnika przetrwał aż do naszych czasów, zwłaszcza na gruncie prawosławia i obrządków wschodnich. Nie znaczy to, że pustynie zamieszkiwali tylko
starcy. Ze względu na wiek i doświadczenie są oni wprawdzie jedynymi autorami
powiedzeń i budujących opowieści, lecz przecież mieli następców i naśladowców,
a ci po wielu latach samotnych praktyk w eremach przekazywali pobrane nauki kolejnym generacjom w nieprzerwanym do dziś ciągu pokoleń. Nie wiemy
i nie będziemy wiedzieć, czy starożytna asceza sprzyjała zdrowiu i chroniła przed
chorobami wzmacniając odporność dzięki dyscyplinowaniu i hartowaniu ducha
i ciała. Ale przynajmniej wiadomo nam, że właściwie praktykowana – nie szkodziła. Zachowując zalecany przez Biblię i Ojców umiar, mnisi którzy ją uprawiali
mogli dożyć w dobrej kondycji późnego, a nawet bardzo zaawansowanego wieku.

Asceticism and Health
In this article I try to answer a questions to concern relations between asceticism and health with reference to Christian Desert Fathers in ancient Egypt
(IV-V AD). My sources and authorities were apofthegmata ton pateron (logoi ton
geronton, lat. Dicta seniorum) and Vitae of Saints Paul and Anthony the Great.
They are known as founders and fathers of desert monasticism. Desert Fathers
were early Christian hermits, monks and ascetics who lived in the desert in Egypt
beginning around third century AD. The desert asceticism is a lifestyle characterized by abstinence from sensual pleasures, sex, good and often eating, renunciation of material possessions, solitude and concentrating on religion practice
or meditation upon spiritual matters. Monks lived in hermitages and lead life of
a recluse. In spite of this circumstances and extremal renouncements, Saint Anthony, who lived lonely 20 years in tomb looked very well and healthy. Hermits
believed that fasting is good for monks and helps to be in good health and to be
long-lived (more than 100 years). But another monks were often ill and sickly.
They look bad and feel badly. Historical and legendary sources don’t allow strictly
answer a question concerning relations between asceticism and health.
Key words: asceticism, health, Desert Fathers, hermitage, renouncements
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Religia chrześcijańska w sztuce medycznej
zawartej w traktacie Antipocras Mikołaja z Polski

Mikołaj z Polski był autorem teorii, które stanowiły dość poważne odstępstwo od
powszechnie panujących w jego czasach zasad sztuki medycznej. Jako duchowny odwoływał się do religii chrześcijańskiej, głosząc jednak poglądy, które często
przysparzały mu przeciwników, czy nawet wrogów. Celem artykułu jest ukazanie
w jaki sposób autor dzieła Antipocras łączył wątki religijne z nauką medyczną.
Dlaczego jego teorie stanowiły opozycję do przyjętej nauki scholastycznej? Czym
były empiryki i jakie miały zastosowanie?
Mikołaj z Polski (Nicolaus/Nicholaus de Polonia, Nicholaus Polonus) urodził się w pierwszej połowie XIII w. prawdopodobnie na ziemi sieradzkiej lub
kujawskiej1. Niektórzy badacze jako miejsce jego pochodzenia wskazują Śląsk
i przypisują mu pochodzenie niemieckie2. Mikołaj pobierał nauki we francuskim
Montpellier3, które od połowy XII w. było jednym z najsłynniejszych ośrodków
nauki medycznej w południowej Europie. Ze względu na jego położenie wpływ
na standard uprawianej tam medycyny miały muzułmańskie szkoły z Hiszpanii, żydowskie z południa Francji i chrześcijańska szkoła medyczna z Salerno4.
J. Mitkowski, Mikołaj z Polski, [w:] E. Rostworowski (red.), Polski słownik biograficzny,
t. 21, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 132-133.
2
R. Pollak (red.), Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut”. Piśmiennictwo staropolskie,
Warszawa-Kraków-Wrocław 1964, s. 524-525.
3
Szkoła w Montpellier – jedna z najstarszych wyższych szkół medycznych w Europie. Opierała się głównie na autorytetach starożytnych uczonych i przez lata była jedną z głównych ostoi
scholastycznego nauczania. Wraz ze szkołą w Salerno miała ogromny wpływ na rozwój świeckiej
medycyny w Europie. Ośrodki te rozpropagowały koncepcje medycyny Hipokratesa, T, Brzeziński, Kształtowanie się zawodu lekarza i koncepcje kształcenia, [w:] idem (red.), Historia medycyny,
Warszawa 1988, s. 67; Histoire de l’Universite https://www.umontpellier.fr/universite/histoire-de-luniversite/ (dostęp: 10.05.2020).
4
W. Eamon, G. Keil, Plebs amat empirica: Nicholas of Poland and his critique of the mediaeval
medical establishment, „Sudhoffs Archiv” 1987, t. 71, nr 2, s. 180, 184.
1
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Mikołaj z Polski przebywał w Montpellier przez prawie dwadzieścia lat, prawdopodobnie od wczesnej młodości po dojrzałość (od ok. 1230 do 1249 r.). Miał tam
utrzymywać kontakty z francuskim alchemikiem Arnoldem de Villa Nova5, co
mogło wywrzeć pewien wpływ na poglądy medyczne Mikołaja.
Mikołaj z Polski był autorem dzieł: Antipocras (Liber empiciorum) i Experimenta (Experimenta et tractatus de serpentibus). Antipocras stanowił wykładnię poglądów uczonego. Z kolei to drugie pismo tworzyło swoisty zbiór recept6,
a także zaleceń jak wykonać maści, proszki, oleje, czy tabletki na konkretne do
legliwości. Wedle mistrza Mikołaja proszek wężowy miał okazać się pomocny dla
rodzących niewiast. Z kolei jego tłuszcz i krew miały mieć właściwości odmładzające7. Proszek wężowy mógł również przynosić ulgę cierpiącym na problemy związane z kamieniami nerkowymi i bólami zębów. Z kolei proszek ropuszy
leczył wrzody i rany. Pigułki z żabich serc i wątrób miały pomagać na choroby
serca, mózgu, nerek, czy wątroby. Spożywanie mięsa węży miało chronić przed
trądem, padaczką, czy głuchotą. Podobnie działać miało spożywanie bocianów.
Z kolei specjalny olej w zależności od tego, z czym został zmieszany lub na co
zaaplikowany, pomagał na podagrę, bóle bioder, bóle żołądka, katar, czy problemy z pamięcią8. Experimenta cieszyły się większą poczytnością niż Antipocras
i zachowały się w dziesięciu rękopisach z XIV-XVII w., a także w przekładach
francuskich i w niemieckiej przeróbce9.
Mikołaj z Polski w obu swoich dziełach dążył do przedstawienia własnej wizji
medycyny, która kłóciła się z powszechnie przyjętymi w jego epoce zasadami.
Występował przeciwko ogólnie panującej scholastyce, opowiadał się za empiryzmem10. Jego metody leczenia były kontrowersyjne, a wykorzystywane środki
często miały powstawać w trakcie praktyk alchemiczno-magicznych11. Ponadto,
jak już wcześniej zostało wspomniane, jego zalecenia medyczne opierały się m.in.
5
Arnold de Villa Nova – żyjący na przełomie XIII i XIV w. lekarz i alchemik. Opowiadał się
za stosowaniem leków naturalnych, o prostym składzie. Był przeciwnikiem modnych wówczas
skomplikowanych medykamentów. Zajmował się alchemią, miał praktykować magię. Oskarżany
o czarnoksięstwo uniknął śmierci na stosie dzięki wstawiennictwu swoich możnych patronów,
B. Bujałowska, Spontaniczny rozwój medycyny od empirii do medycyny kapłańskiej, [w:] T. Brzeziński (red.), Historia medycyny…, s. 47, 51.
6
L. Dulieu, Les relations entre la Pologne et la faculte de medecine de Montpellier depuis le XIVe
siecle jusqu’au debut du XVIIe, „Bulletin de l’Histoire de Montpellier” 1982, nr 15, s. 303-304, http://
www.biusante.parisdescartes.fr/sfhm/hsm/HSMx1982x017xspec1/HSMx1982x017xspec1x0303.
pdf (dostęp: 5.05.2020).
7
M. Rożek, Magia, alchemia i królewskie horoskopy, Kraków 2016, s. 64.
8
Mikołaj z Polski, Experimneta, [w:] R. Gansiniec (oprac.), Brata Mikołaja z Polski Pisma
lekarskie, Poznań 1920, s. 137-157.
9
P. Christol, Polscy studenci wydziału medycyny w Montpellier, „Archeion” 2013, t. 94, s. 312.
10
W. Eamon, G. Keil, op. cit., s. 187.
11
R. Bugaj, W poszukiwaniu kamienia filozoficznego, Warszawa 1957, s. 62.
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na spożywaniu węży, jaszczurek, czy żab12. Wedle Rocznika Traskiego te medykamenty znalazły się na stole księcia Leszka Czarnego i jego żony Gryfiny, co
zostało odnotowane pod 1278 r.13
Dość nowatorskie przekonania Mikołaja z Polski mogły powodować konflikty
z przedstawicielami oficjalnie przyjętej medycyny scholastycznej, która opierała
się w główniej mierze na interpretacjach pism uczonych starożytnych, np. Hipokratesa, Galena, czy Pliniusza14. Mogły również stać się przyczyną jego powrotu
do Polski. Około 1250 r. autora Antipocrasa na swój dwór sprowadził książę Kazimierz, syn Konrada Mazowieckiego. Mikołaj jako kapelan książęcy zajmował się
opieką lekarską nad księciem i jego dworem. Ponadto otrzymał przynoszącą wiele
finansowych korzyści prebendę prepozyta kapituły katedralnej we Włocławku.
Następnie pełnił funkcję lekarza synów Kazimierza Kondratowicza: Władysława
Łokietka i Leszka Czarnego. Ten ostatni wraz z żoną Gryfiną był skutecznie leczony z niepłodności, co miało powodować zawiść krakowskich franciszkanów
wobec Mikołaja. Zakonnicy negowali jego przynależność do narodu polskiego
i nazywali go Niemcem. Około 1278 r. Mikołaj z Polski wstąpił do zakonu dominikanów15. Opracowania dzieł Mikołaja z Polski dokonał Ryszard Gansiniec,
który dokładnie przeanalizował jego warsztat naukowy i literacki16. Dalsze badania nad pismami dominikanina dotyczyły z reguły ich strony paleograficznej
i filologicznej. Następnie pojawiały się publikacje dotyczące nowatorskości poglądów zakonnika17, a także jego powiązań z magią, alchemią18. Niniejsza praca stawia sobie inny cel: próbę analizy łączenia przez Mikołaja elementów religijnych
z medycyną.
Tytuł dzieła – Antipocras (anti Hippocras, czyli z gr. przeciw Hipokratesowi19)
sugeruje, że jego celem będzie polemika z powszechnie panującymi wówczas zasadami medycyny, a tym samym z ich starożytnymi twórcami i przedstawicielami
12
W. Szymborski, Profanum wkraczające w sferę sacrum czyli o nowożytnej opiece medycznej w klasztorach dominikańskich. Przykład konwentu warszawskiego, [w:] D. Quirini-Popławska,
Ł. Burkiewicz (red.), Sacrum w mieście. Epoka nowożytna i czasy współczesne. Wymiar religijny,
kulturalny i społeczny, Kraków 2016. s. 67-68.
13
A. Bielowski (red.), Rocznik Traski, [w:] Monumenta Poloniae Historica, t. 2, Lwów 1872,
s. 844-845.
14
B. Bujałowska, op. cit., s. 47.
15
J. Mitkowski, op. cit., s. 132.
16
T. Ulewicz, Ryszard Gansiniec i jego badania nad kulturą umysłową polskiego średniowiecza
i renesansu, „Pamiętnik Literacki: Czasopismo Kwartalne Poświęcone Historii i Krytyce Literatury Polskiej” 1958, t. 49, nr 4, s. 652.
17
S. Szpilczyński, Antiprocras Mikołaja z Polski (XIII w.), „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1959, R. 4, nr 4, s. 607.
18
B. Lang, Unlocked Books. Manuscripts of learnes magis in the medieval libraries of central
Europe, Pennsylwania 2008, s. 52; R. Bugaj, op. cit., s. 62.
19
B. Lang, op. cit., s. 52.
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medycyny współczesnej autorowi tego dzieła. Wedle Gansińca Mikołaj z Polski
w doborze tytułu wzorował się na twórczości Alana z Lille20 i jego dziele Anticlau
dianus21. Antipocras zachował się w jednym rękopisie z XIV w. Napisany został
heksametrem daktylicznym i składa się 428 wersów (leoninów)22. Ma charakter
polemiczno-krytyczny. Summaria występujące w tekście, które kończą niektóre
myśli, zostały – według paleografów – dopisane później23. W Antipocrasie nawiązanie do religii chrześcijańskiej następowało już na samym wstępie, który
stanowił inwokację do Boga. Autor prosił o natchnienie i o wsparcie, aby jego
słowa mogły być niczym oręż wobec jego przeciwników. Autor nie kierował swojego wywodu do Muz, przez co już w pierwszych słowach – według Gansińca –
przedstawiał swoje stanowisko wobec nauki świeckiej24. Mikołaj z Polski w swoim
dziele kwestionował nauki Galena25. Jako przeciwwagę przedstawiał siły, które
z woli Bożej znajdować się miały w pewnych rzeczach, dzięki czemu czyniły cuda
w medycynie. Dla poparcia swoich tez szukał przykładów i odnosił się do filozofii, mitologii, a przede wszystkim do religii chrześcijańskiej26. Przywoływał Księgę
Tobiasza, w której to za sprawą archanioła Rafała (w ideologii chrześcijańskiej
archanioł Rafał jest opiekunem lekarzy i sztuki medycznej) oraz dzięki właściwościom niektórych przedmiotów (w tym wypadku narządów ryb) następowało
ozdrowienie duszy lub ciała. W ten właśnie sposób świątobliwy mędrzec, Tobiasz
został wyleczony ze ślepoty za pomocą żółci ryby27. Z kolei Sara została uwol
20
Alan z Lille (Alanus ab Insulis, 1128-1202/1203) – początkowo studiował w Paryżu, następnie przebywał w Montpellier. Wstąpił do zakonu cystersów. W swoich pismach usiłował dać
racjonalne podstawy zasadom wiary chrześcijańskiej. Według niego teologia, którą nazywał filozofią niebiańską (caelestis philosophia) składała się jednocześnie ze sztuki i wiedzy racjonalnej.
Dlatego też teologia nie mogła opierać się tylko na autorytecie, lecz musiała respektować także
filozofię ziemską (philosophia terrestris). Zob. M. Kurdziałek, Alanus ab Insulis, [w:] F. Gryglewicz,
R. Łukaszyk, Z. Sułowski (red.), Encyklopedia katolicka, t. 1, Lublin 1989, s. 290; J. Legowicz,
Historia filozofii średniowiecznej, Warszawa 1986, s. 408; E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. A. Borowski, Kraków 1997, s. 126.
21
R. Gansiniec, Antipocras – Objaśnienia, [w:] R. Gansiniec (oprac.), Brata Mikołaja z Polski
pisma lekarskie, Poznań 1920, s. 72.
22
W. Eamon, G. Keil, op. cit., s. 182.
23
S. Szpilczyński, op. cit., s. 609.
24
R. Gansiniec. op. cit., s. 74.
25
Galen (129-199) – jeden z najwybitniejszych lekarzy starożytności. Początkowo pełnił
funkcję lekarza gladiatorów, następnie robił karierę w Rzymie. Skupił wokół siebie grupę uczniów.
Jego poglądy nawiązujące do teorii Hipokratesa wywierały wpływ na nauki medyczne w Europie
i Azji przez kolejnych kilkanaście stuleci, por.: T. Brzeziński, Wiedza o budowie i czynnościach
organizmu ludzkiego, [w:] idem (red.), op. cit., s. 102; idem, Kształtowanie się zawodu lekarza
i koncepcje kształcenia…, s. 60-61.
26
S. Szpilczyński, op. cit., s. 609.
27
TB 11, 1-19, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, https://biblia.deon.pl/rozdzial.
php?id=1355 (dostęp: 1.05.2020); Mikołaj z Polski, Antipocras, [w:] R. Gansiniec (oprac.), Brata
Mikołaja z Polski Pisma lekarskie, Poznań 1920, s. 47.
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niona od demona, który zabijał jej kolejnych mężów w czasie ich nocy poślubnej.
Klątwa została zdjęta, gdy młody Tobiasz położył wątrobę i serce ryby na rozżarzonych węglach służących do kadzenia28. Stosując te przykłady, Mikołaj z Polski
dążył do tego, aby poprzez odwołanie do autorytetu jakim w średniowieczu było
Pismo Święte, potwierdzić, że z pozoru błahe i proste rzeczy, z woli boskiej mogą
mieć ogromną moc uzdrawiania, zarówno ciała jak i duszy. Wedle dominikanina
Bóg mógł udzielać swojej niebiańskiej siły niektórym rzeczom: „Wszak często
moc boska udziela rzeczom siły niebieskiej [natury] / bez względu na materję.
/ Siła ta nie jest żywiołowa ani materjalna, / którą dobroć boska daje ludziom, /
przeciwnie jest formalna, jak gdyby była siłą duchową / […] Moc zlana z nieba
skrycie tkwi zamknięta w kale / i zanurzona w gnoju i zmieszana z błotem. /
Łączy się nawet z kamieniem, jak to bardzo często widziałem / bywa w rzece,
w morzu i na ziemi”29. Siła, o której pisze Mikołaj z Polski, miała charakter duchowy i mogła znajdować się nawet w rzeczach odpychających, takich jak gnój, czy
błoto. Takie właśnie poglądy nawiązywały do założeń starożytnych empiryków,
którzy negowali medycynę Hipokratesa. Empirycy upatrywali leków w rozmaitych tzw. wstrętnych produktach30. Mikołaj z Polski uważał, że boska siła mogła
znajdować się też na łąkach, lasach, czy w wodzie i obdzielać sobą istoty tam
żyjące. Kto zatem potrafił poznać tego rodzaju moce, mógł nimi władać i czynić
cuda31. W ten właśnie sposób leczyć miał mistrz Mikołaj i udzielać pomocy ludziom pozbawionym wzroku, słuchu, czy możliwości chodzenia. Jego działania
były skuteczne, gdyż czynił to nie na swoją chwałę, lecz Boga32.
Zupełnie inaczej pracowali, zdaniem Mikołaja, lekarze hołdujący zasadom
medycyny scholastycznej i to miało decydować o ich niepowodzeniu w leczeniu
chorych. Dla nich lekarstwa posiadające niebiańską siłę miały być zbyt pospolite i tanie, a przez to nieskuteczne. Ich scholastyczna medycyna, głównie teoretyzująca, wolała stosować leki bardzo drogie, ale jednocześnie nie przynoszące
pożądanych rezultatów. Takie medykamenty składały się z wielu drogich składników, które bardzo często się wykluczały. Nie przynosiły więc żadnych efektów,
a nierzadko wręcz szkodziły. Wedle Mikołaja lekarze w ten sposób łamali złożoną przysięgę. Nie dążyli do ratowania ludzi, lecz wzbogacania się. Poza tym
nie korzystali z możliwości tych sił, ze względu na brak wiedzy oraz zawodową
zazdrość. Mikołaj z kolei działał w sposób skromny i pobożny, służąc ludziom
i Bogu, co miało decydować o jego sukcesie33. „Mnie zdala trzyma od lekarzy i od
28
TB 8, 1-5, Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, https://biblia.deon.pl/rozdzial.
php?id=1358 (dostęp: 1.05.2020).
29
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 49.
30
M. Rożek, op. cit., s. 63.
31
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 49.
32
S. Szpilczyński, op. cit., s. 609.
33
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 49.
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przybytku ich sztuki / (mój) chleb bez słodyczy i noc (spokojna) bez nierządnicy.
/ Zajmuję się empirykami i prostemi, niezawiłemi / rzeczami cudotwórczemi,
którym ty sam, Boże, błogosławisz. / Przy ich pomocy sam sobie pomagam i sam
siebie bronię, / czczę je, za nie walczę. Leczę pod osłoną nieba, / rzeczy niebieskie
pomagają mi i za ich pomocą choroby [wypędzam] / tysiąc przytoczę świadków,
potwierdza to zresztą także (moja) [sława wiekopomna]”34. Autor dzieła uważał, że lekarze stosujący się do tradycyjnych zasad woleli być przeklinani, niż za
pomocą boskiej mocy pomóc chorym. Według niego potęgowali choroby przez
zaniedbanie i niechlujstwo. Lekarze kierowali się tylko chciwością i działali na
szkodę pacjenta utrzymując go w chorobie, aby zdobyć jak największą zapłatę35.
Mikołaj z Polski krytykując ten sposób leczenia, a także ówczesną urzędową medycynę, głosił wyższość doświadczenia nad rozumowaniem i teoretyzowaniem,
charakterystycznym dla nauki scholastycznej. Swoje poglądy starał się poprzeć
autorytetem Alberta Wielkiego36, 37.
Twórca Antipocrasa leczył pacjentów tzw. empirykami. Miały one posiadać
w sobie boską siłę, która przenosiła się na leczonego człowieka. Wówczas jednak
moc ta nie wyczerpywała się z danego przedmiotu: „Empirykum nazywa się to,
w czem siła jest tak wrodzona, że, gdy / wylewa się na zewnątrz, nie zmniejszona
z powrotem płynie / do swego nosiciela. Wcale nie dziwię się temu, / gdy siła
(w żywiole) zawarta, której lud prosty już od dawna używał, / odpędza wszelką
zarazę, mimo to pozostaje w tym samym [kształcie] / swemu nosicielowi zwrócona: toruje się droga w odbiorcy dla [dawcy]”38. Mikołaj z Polski przyrównywał
tę właściwość do magnesu, który mimo przyciągania ogromnej ilości żelaza, nie
tracił swoich specyficznych cech. Tak samo działo się również wtedy, gdy został
podzielony na części. Dominikanin postanowił zobrazować swoje tezy za pomocą
właściwości magnesu, gdyż od starożytności w filozofii używano go jako dowodu
istnienia sił mistycznych w świecie (Arystoteles, Tales z Miletu)39.
Wedle Mikołaja z Polski siła pochodząca z niebios mogła nadawać danym
przedmiotom właściwości, które stwarzały z nich nie tylko lekarstwa, ale też
trucizny. Mogły wówczas sprowadzić na człowieka śmierć, albo też przywrócić
Ibidem, s. 45.
S. Szpilczyński, op. cit., s. 610.
36
Albert Wielki (1193-1280) – teolog, filozof, dominikanin, święty Kościoła katolickiego.
Od 1226 r. nauczał w niemieckich miastach. W latach 1245-1248 wykładał na paryskim uniwersytecie, a następnie w Kolonii. Wielokrotnie powoływany był na wysokie urzędy kościelne,
jednak szybko rezygnował z nich i wracał do pracy wykładowcy. Jako jeden z pierwszych starał się
połączyć naukę (filozofię Arystotelesa) z religią chrześcijańską, W. Tatarkiewicz, Historia filozofii,
t. 1, Warszawa 2007, s. 308-309; M. Trepczyński, Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza
z Akwinu, Warszawa 2013, s. 232.
37
S. Szpilczyński, op. cit., s. 611.
38
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 51.
39
R. Gansiniec, op. cit., s. 97.
34
35
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mu zdrowie, a nawet życie. W zależności od tego co zadecydował Bóg, mogły
przynieść ostateczną zgubę lub wybawienie. Autor Antipocrasa swoje twierdzenia podpierał naukami Ptolemeusza, wedle których ukryta siła mogła znajdować
się zarówno w rzeczach czystych, jak i również nieczystych40. Autor próbował
dowieść wyższości empiryków nad tradycyjnymi lekami. Według niego empiryki
były głównie używane przez prostych ludzi mieszkających na wsi, dla których
oczywiste było stosowanie rzeczy tanich, zwykłych i nie wyszukanych41. Takie też
rzeczy upodobał sobie Bóg, umieszczając w nich swoją siłę. Zatem kto znał siły
natury, ten lecząc ludzi mógł czynić cuda, poprzez zastosowanie pewnego rodzaju naturalnej magii42. Empiryki najskuteczniej działały zatem na wsi, co powodowało zazdrość pracujących w miastach medyków. Im dana rzecz była lichsza, tym
więcej posiadała boskiej mocy. Jej działanie było skuteczniejsze i o wiele bardziej
efektywne, niż naprawdę drogich medykamentów43.
Mikołaj z Polski w swoim dziele tłumaczył w jaki sposób empiryki powstawały. Według niego siła pochodząca z niebios łączyła się na wzór małżeństwa (koncepcje alchemiczne)44 z określoną rzeczą, nadając jej moc leczniczą. „Wspaniała
siła, która z niebios wpływa do najlichszych [rzeczy], / zstępując z przestworu
świata, wychodzi za mąż za żywioł / i wraz z nim się łączy, kiedy grób swój znajduje w rzeczy, / i pozostaje tam ukryta. Rzecz od siły pochowanej / w siebie bierze
silę formalną i osobliwą: /odtąd staje się dzieckiem ziemi niebieska córka / i forma nieba, jednak nie wedle zwykłych praw /wyłaniając działalność, podlegającą
osobnemu prawu”45. Według twórcy Antipocrasa, empirykami miał leczyć sam
Apollo i to na nich miał oprzeć swoją sztukę lekarską. Niestety nauka ta zaginęła
na skutek zawiści ludzi i przykrył ją kolejny system, który został stworzony przez
Hipokratesa i opierał się na rozumie46.
Sztuka lekarska, której osnowę stanowiło codzienne doświadczenie, w czasach
dominacji w oficjalnej ówczesnej medycynie nurtu opartego na filozofii scholaS. Szpilczyński, op. cit., s. 610.
B. Lang, op. cit., s. 54.
42
M. Rożek, op. cit., s. 63.
43
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 57.
44
Małżeństwo słońca i księżyca, lub królewskiej pary stanowiło alchemiczny symbol zaślubin
duszy z Duchem. Z kolei w wyniku „małżeństwa” siarki i rtęci stosowanych w różnych proporcjach i za sprawą niebiańskich wpływów miały powstawać metale szlachetne. Takie poglądy głosił
między innymi Abu Muza Zafar et Sufi Al Dżabar/Geber (ok. 720-ok. 813), alchemik i lekarz
pracujący na dworze kalifa bagdadzkiego. Autor licznych dzieł dotyczących lecznictwa i alchemii.
Pracował nad zmianą metali nieszlachetnych w szlachetne, por. A. Saramowicz, Alchemia w tradycji mistycyzmu muzułmańskiego, https://fundacjarozokrzyza.pl/alchemia-w-tradycji-mistycyzmu-muzulmanskiego/ (dostęp: 2.02.2020); A. Drygas, Dawne terapie. Lek i jego formy, sposoby
wytwarzania i dystrybucji, [w:] T. Brzeziński (red.), op. cit., s. 180.
45
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 59.
46
S. Szpilczyński, op. cit., s. 610.
40
41
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stycznej, była poważnym odstępstwem od poglądów zwolenników tego nurtu,
wręcz zuchwalstwem. Koncepcja Mikoaja z Polski nie była jednak tak bardzo
innowacyjna, jak ją przedstawiał sam jej autor. Podobne poglądy głosili także
inni średniowieczni autorzy i były widoczne między innymi w dziełach Arnolda
de Villanova, czy Rogera Bacona. Empiryczne poglądy polskiego dominikanina łączyły się również w dużym stopniu ze średniowiecznym fideizmem i mistycyzmem47, który nie był w takiej postaci akceptowany przez scholastyków,
uznających inny standard empiryzmu, wyznaczony przez wprowadzony przez
Arystotelesa podział na fizykę i metafizykę. Empiryzm w ujęciu scholastyków, co
wyraźnie rozwinął chrześcijański interpretator Arystotelesa, odnosił się do świata
naturalnego, dającego się opisać przez naukę o naturze (fizykę). Metafizyka natomiast odnosiła się do świata wykraczającego poza te ramy. W ujęciu Mikołaja
z Polski wyżej przedstawione granice nie istniały, świat był zarazem fizyczny i metafizyczny. Takie mogły być zarówno przyczyny chorób, jak i metody ich leczenia,
odwołujące się do bezpośredniego działania mocy Bożej.
Autor Antipocrasa w swojej sztuce medycznej stosował przedmioty, które
przykładane do konkretnych części ciała miały leczyć odpowiednie choroby48.
Najczęściej wkładane były w metalowe naczynka – ze srebra, bądź ze spiżu i tak
powstawały amulety. Mikołaj z Polski dokonywał w swym dziele ich prezentacji poprzez personifikację. „Nową sztuką stworzony śpiewam lekarzom smutne
pieśni, / gdyż ja nowy i cudowny wraz z lekarstwami jad zawieram: / cudownie
łączy się we mnie życie ze śmiercią, / dlatego cudownie leczę, dlatego błogosławią
mnie jako cudotwórcę. / Na powierzchni skóry znajdując się, jestem przyczyną
zdrowia, / od nagłej śmierci cię ochraniam, jeżeli mię nosisz. / Dlatego umieszczaj mnie na zewnątrz / – jeśli mnie zjadasz, zabijasz się”49. Na przykład pierścień
chronił przed nagłą śmiercią, gorączką, osłabieniem, dusznościami, czy kaszlem.
Przyłożony do różnych części ciała leczył, połknięty stanowił truciznę i sprowadzał śmierć. Dla kobiet w ciąży mógł być zarówno wybawieniem, jak również
spowodować poronienie, dlatego trzeba było umiejętnie się nim posługiwać.
Przez niego przemawiał Bóg i to od boskiej woli zależała jego moc50.
Polski dominikanin opisywał również naczynia, za pomocą których wyciągał
z ciała człowieka zarodki choroby – czy to przez pot, czy to przez kał. Podobnie
jak amulet, naczynie również uległo w utworze personifikacji i wzywało korzystające z niego osoby, aby odznaczały się szlachetnymi zamiarami, dobrym sercem
i pobożnością, a także licznymi cnotami51: „Jestem dobra i czczona przez dobrych
obywateli nieba. / Dlatego wymagam (od ciebie), który jesteś moim czcicielem,
47
48
49
50
51

Ibidem, s. 611.
M. Rożek, op. cit., s. 63.
Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 65.
Ibidem, s. 65-67.
M. Rożek, op. cit., s. 63.
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aby nie był złym. / Brzydzę się wszelką zbrodnią i niech tą samą (myślą) gorliwość
ciebie natchnie! / Kiedy ja na twoją korzyść działam, ty miałbyś mnie zbrodniami bezcześcić? / Albowiem jeśli mnie sobie nie ujmiesz i obyczajami do mnie
się nie dostosujesz / i nie staniesz się całkiem różnym od bydlęcia, wyrzeknę się
ciebie i spraw twoich. / Nie podobny do bydlęcia, ale cnotą ozdobiony niechaj
będzie mężny / nosiciel siły! Niech zgadzają się wół i oracz, / inaczej stanie się
bruzda brzydką jak rana i wrzód. / Więc gdy jestem ci do usług, bądź pobożny, /
trzeźwy i czysty, unikając szczytów pychy, /oddaj serce czystości, poskrom obżarstwo, unikaj brudu”52. Stosowanie amuletów związane było z siłą sugestywnego oddziaływania oraz z tzw. dyspozycją53. Wiązała się z przekonaniem, wedle
którego w przyrodzie nie może nic istnieć bez udziału sił boskich, gdyż świat
stanowi wyraz najwyższej mądrości Boga. Do tej zasady sprowadzało się stosowanie przez Mikołaja z Polski nie tylko amuletów, ale też empiryków54. Autor
Antipocrasa uważał wolę ludzką za niezwykle istotny czynnik w leczeniu. Ludzie
zdrowi mogli mieć zbawienny wpływ na chorych. Z kolei cierpiący mogli przenieść nieszczęście i chorobę na osoby zdrowe55.
Mikołaj z Polski w swoim XIII-wiecznym traktacie Antipocras przedstawiał
medycynę empiryczną, którą łączył z magią, wiarą w oddziaływanie siły sugestii, a przede wszystkim z religią chrześcijańską i wpływem sił boskich. Była ona
wyrazem reakcji skierowanej przeciw nadmiernemu teoretyzowaniu i dogmatyzmowi w medycynie. Przedstawiał nowatorską wówczas wizję leczenia różnorodnych chorób tzw. empirykami. Miały one pochodzić z natury, jak i również
posiadać w sobie cząstkę boską, co nadawało im szczególnych właściwości. Moc
uzdrawiania nie kryła się w samych prostych rzeczach, ale wynikała z niebiańskich sił, które były im udzielane. „Doświadczenie” autora Antipocrasa miało zarówno wymiar zewnętrzny – widoczny dla każdego, a także wewnętrzny, mający
charakter mistyczny56. Mikołaj z Polski odrzucał znaczenie teorii w medycynie
i przypisywał szczególną uwagę głównie lecznictwu, a także wierze w działanie
boskiej mocy57. Jego poglądy były sprzeczne ze standardem ówczesnej oficjalnej medycyny szkolnej, której adepci – nawiązując do poglądów Arystotelesa,
Hipokratesa i Galena – poszukiwali przyczyn chorób w czynnikach należących
do naturalnego środowiska człowieka, w tym samym środowisku poszukując na
nie leków, wyraźnie przy tym rozdzielając poznanie natury (physis – tj. fizykę)
od poznania pozostających poza jej obrębem boskich sił (meta physys z gr. znaczy poza fizyką). Zwolennicy każdej z tych koncepcji medycyny uznawali swoje
52
53
54
55
56
57

Mikołaj z Polski, Antipocras…, s. 67
M. Rożek, op. cit., s. 63.
W. Eamon, G. Keil, op. cit., s. 187.
S. Szpilczyński, op. cit., s. 613.
Ibidem, s. 612.
Z. Domosławski, Wprowadzenie do medycyny, Jelenia Góra 2007, s. 71.
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poglądy za oparte na doświadczeniu, tj. empiryczne, tyle że w odmienny sposób
definiowali granice doświadczenia. Dla Mikołaja z Polski i podobnych mu autorów w granicach tych znajdowało się także doświadczenie mistyczne. Mikołaj
z Polski w swoim dziele powoływał się na autorytet uczonych – świętych Kościoła
katolickiego. Nawiązywał również do uzdrowień znanych z przypowieści biblijnych. Jego poglądy nie zostały jednak przyjęte w głównym nurcie nauki katolickiej, zawsze pozostając wobec nich w opozycji. Działo się tak ze względu na dominującą rolę filozofii Arystotelesa w nauczaniu uniwersyteckim w Europie, która
utrzymała się aż do czasów Oświecenia, oddziałując na kształtowanie się metodologii europejskiej medycyny akademickiej w krajach katolickich. Inaczej było
w europejskich krajach protestanckich. Od XVI w. upowszechniana w dydaktyce uniwersyteckiej koncepcja nauki stopniowo oddalała się od wprowadzonego
przez Arystotelesa podziału na fizykę i metafizykę. Stopniowo cały świat stawał
się „metafizyczny”, w tym także choroby i zajmująca się ich leczeniem medycyna.
W luterańskich krajach Europy w XVI-XVIII w. występowało wielu autorów głoszących uzdrawiającą siłę natury, wpisaną przez Boga, który bezpośrednio w niej
oddziałuje. Dla ich autorów poglądy te miały pełne oparcie w ich doświadczeniu
empirycznym, tak jak je sami postrzegali. Nie powoływali się jednak na Mikołaja
z Polski, który pozostał w Europie szerzej nieznany. Jego miejsce jako autorytetu wśród zwolenników koncepcji uzdrawiającej mocy sił natury, którymi została
obdarzona bezpośrednio przez Boga, zajął Paracelsus, również odwołujący się do
tradycji alchemicznej. I dla Mikołaja, i dla Paracelsusa ich koncepcje leczenia jako
uzdrawiania za pośrednictwem boskich sił zawartych w naturze miały charakter
empiryczny. Rozumieli oni jednak to pojęcie inaczej, niż współcześni im profesorowie z Uniwersytetu w Padwie, którzy budowali zręby nowożytnego empirycznego standardu europejskiej medycyny opierając się na metodologii Arystotelesa
i konieczności ścisłego uzasadniania hipotez za pomocą empirycznych dowodów.
Te dwa światy zeszły się ze sobą w drugiej połowie XVIII w., tworząc podstawę dla standardu medycyny klinicznej, opartej na doświadczeniu i obserwacji.
Dopiero jednak w drugiej połowie XIX w. ostatecznie ustalono, co w medycynie
oznaczać będzie pojęcie „empiryczne” i „empiryk”, ściśle określając sposób definiowania i granice doświadczenia, które mogą być uznawane za podstawę teorii
naukowych. Poglądy Mikołaja z Polski, który sam siebie określał mianem empiryka, a swoją koncepcję medycyny jako empiryczną, pozostały – podobnie jak
w XIII w. – poza tymi granicami.
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Christian religion in medical art
included in the treatise Antipocras by Nicholas of Poland
Nicholas of Poland in poem Antipocras desribes his innovative medical art. It’s
a kind of empirical medicine that combined magic, faith in the influence of suggestion with the Christian religion. He’s the author of theories that are counter to
scholastic medicine. In this polemic text, he presents a vision of treating various
diseases with things called empiricals – objects with divine power. They come
from nature and have a divine part, which give them special properties. God reveals his power to simple people of villages, who are closer to empirical matters.
Treatment methods from his poem are controversial. Medicines are create during
alchemical and magical practices. What is more he recommends use of amulets
that have treated various diseases after applying them to the relevant parts of
the body. In his work, Nicholas from Poland refers to the authority of scholars
and saints of the Catholic Church and to healings known from biblical parables.
He objects to dogmatism in medicine that relay on autorities such Galen and
Hipocrates. His views brought him enemies and opponents. That’s why he leaved
Montpellier and returned to Poland, where found new wealthy protector.
Key words: Nicholas of Poland, empirical medicine, scholastic medicine
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Patron zakochanych czy chorych na padaczkę?
Obraz świętego Walentego
i choroby świętego Walentego
w polskiej tradycji ludowej

Wprowadzenie
Współcześnie w Polsce, pod wpływem kultury anglosaskiej (ale także francuskiej), święty Walenty jest uważany przede wszystkim za patrona zakochanych.
W dniu świętego Walentego, 14 lutego od lat 90. XX w. w Polsce obchodzone
jest święto zakochanych nazywane walentynkami, które ma swoje korzenie
w starożytnym Rzymie1. Według słownika języka polskiego walentynki to „święto zakochanych obchodzone w dniu świętego Walentego” oraz „ozdobne kartki z serduszkiem wysyłane do ukochanej osoby w dniu świętego Walentego”2.
Przeprowadzone przeze mnie badania ankietowe3 wskazują, że dla zdecydowanej
większości ankietowanych święty Walenty jest patronem zakochanych (32 odpowiedzi), miłości (4 odpowiedzi) i święta zakochanych (2 odpowiedzi), od którego
wzięła się nazwa walentynki (3 odpowiedzi). Inne odpowiedzi, jakie uzyskałam,
to: patron chorych psychicznie (12 odpowiedzi), patron chorych na padaczkę
(2 odpowiedzi), patron chorych (2 odpowiedzi).
Nosicielom polskiej kultury ludowej bliższy jest związek świętego Walentego
z chorobą świętego Walentego, czyli padaczką. Celem mojego artykułu jest próba
rekonstrukcji językowo-kulturowego wyobrażenia świętego Walentego i choroby
świętego Walentego w polskiej tradycji ludowej, tj. stereotypu zarówno świętego,

W tym dniu obchodzono święto bogini Junony, opiekunki małżeństw i rodzin.
H. Zgółkowa (red.), Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny, t. 44, Poznań 2003, s. 456.
3
W ankiecie, którą przeprowadziłam w dniach 5 i 7 listopada 2018 r., udział wzięło 60 osób.
Ankietowani udzielili odpowiedzi na pytania: Co Pani/Pan wie o świętym Walentym? Co to jest
choroba świętego Walentego? Co to są walentynki?
1
2
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jak i choroby, mającej w swojej nazwie jego imię. Wykorzystam Putnamowskie
rozumienie stereotypu4.
Jako narzędzie opisu zastosuję definicję kognitywną, którą zaproponował Jerzy Bartmiński. Definicja ta „za cel główny przyjmuje zdanie sprawy ze sposobu pojmowania przedmiotu przez mówiących danym językiem, tj. z utrwalonej
społecznie i dającej się poznać poprzez język i użycie języka wiedzy o świecie,
kategoryzacji jego zjawisk, ich charakterystyki i wartościowania”, a „jednostką
podlegającą definiowaniu jest »przedmiot mentalny«”5. Podstawowym składnikiem definicji kognitywnej jest „sąd o przedmiocie hasłowym mający językowy
kształt zdania lub jego tekstowego ekwiwalentu”6. Zdania definicyjne są uporządkowane w kategorie semantyczne zwane fasetami. Kolejność i wypełnienie faset
nie są narzucone z góry, ponieważ „powinny każdorazowo wydobywać na jaw
wewnętrzną (immanentną), ukrytą w analizowanym materiale, charakterystykę
przedmiotu z punktu widzenia nosiciela i uczestnika badanej kultury”7. W ludowym obrazie świętego Walentego ujawniają się następujące fasety: funkcje, atrybuty, ekwiwalencje, zaś w ludowym obrazie choroby świętego Walentego: nazwy,
przyczyny, sposoby zabezpieczania się przed chorobą, działania choroby, objawy,
leczenie, czas leczenia.
Do rekonstrukcji wyobrażenia świętego Walentego oraz choroby świętego Walentego wykorzystuję dane systemowe (czerpane ze słowników języka polskiego),
różnogatunkowe teksty folkloru i relacje potoczne oraz dane „przyjęzykowe”, czyli zapisy wierzeń i praktyk. Materiał, który wykorzystuję w artykule, wyekscerpowałam samodzielnie oraz pozyskałam z kartoteki Słownika stereotypów i symboli
ludowych8 znajdującej się w „Archiwum Etnolingwistycznym” na Uniwersytecie
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

4
„In ordinary parlance a ‘stereotype’ is a conventional (frequently malicious) idea (which
may be wildly inaccurate) of what an X looks like or acts like or is”, [w:] H. Putnam, Mind, Language and Reality. Philosophical Papers, t. 2, Cambridge 1975, s. 249.
5
J. Bartmiński, Definicja kognitywna jako narzędzie opisu konotacji, [w:] idem, Językowe
podstawy obrazu świata, Lublin 2006, s. 42 (pierwodruk: J. Bartmiński (red.), Lublin 1988).
6
Ibidem, s. 49.
7
J. Bartmiński, S. Niebrzegowska-Bartmińska, Czy grzyb jest rośliną, czyli co znajdzie się
w polu Rośliny w II tomie „Słownika stereotypów i symboli ludowych”, [w:] A. Burzyńska-Kamieniecka, A. Libura (red.), Sapientia ars vivendi. Księga jubileuszowa ofiarowana profesor Annie Dąbrowskiej, Wrocław 2013, s. 60.
8
J. Bartmiński (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 1 Kosmos, cz. 1 Niebo, światła niebieskie, ogień, kamienie, Lublin 1996, cz. 2 Ziemia, woda, podziemie, Lublin 1999, cz. 3 Meteorologia, Lublin 2012, cz. 4 Świat, światło, metale, Lublin 2012, t. 2 Rośliny, cz. 1 Zboża, Lublin
2017, cz. 2 Warzywa, przyprawy, rośliny przemysłowe, Lublin 2018, cz. 3 Kwiaty, Lublin 2019, cz. 4
Zioła, Lublin 2019.
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Święty Walenty w hagiografii kościelnej
Jak podają opracowania hagiograficzne, na temat życia i tożsamości świętego Walentego zachowały się jedynie przekazy legendarne. Utożsamiano go z rzymskim
prezbiterem pełniącym posługę przy uwięzionych chrześcijanach i z biskupem
Terni9. Prawdopodobnie nastąpiło pomieszanie faktów z ich życia10. Niektóre
źródła podają, że święty Walenty był z wykształcenia lekarzem11. Wbrew cesarzowi Klaudiuszowi II, który wydał zakaz zawierania związków małżeńskich przez
legionistów rzymskich, święty Walenty miał błogosławić ich śluby oraz towarzyszyć męczennikom idącym na śmierć, za co zginął. Według przekazów z VIII w.
został ścięty w 269 r. za odmowę oddania czci bóstwom pogańskim i pogrzebany
w Terni12. Jego egzekucja miała odbyć się 14 lutego 269 r. Według jednej z legend
Walenty, przebywając w więzieniu, zakochał się w niewidomej córce swojego
strażnika, a ona pod wpływem tej miłości odzyskała wzrok. W przeddzień śmierci napisał list do swojej ukochanej, który podpisał: „Od Twojego Walentego”13.
Święty Walenty jest w ikonografii chrześcijańskiej przedstawiany z epileptykiem,
ponieważ według legend uzdrowił z epilepsji syna Kratona, mówcy rzymskiego14.
„Pierwsze wizerunki świętego Walentego powstały już w V wieku i nieomal od
początku akcentowano w nich przede wszystkim motyw uzdrowicielskiej mocy
świętego w postaci atrybutu, którym uczyniono epileptyka”15.
W religijności kościelnej święty Walenty jest patronem od padaczki16, chorób
nerwowych17 i umysłowych18, a także małżeństw, zakochanych, diecezji przemyskiej19 i Przemyśla20. Jego atrybutami są: kielich (nawiązujący do kapłańskiej posługi świętego), miecz i palma męczeństwa (przypominające o rodzaju śmierci,
którą poniósł święty)21.
E. Gigilewicz (red.), Encyklopedia katolicka, t. 20, Lublin 2014, s. 161.
J. Marecki, L. Rotter, Jak czytać wizerunki świętych. Leksykon atrybutów i symboli hagiograficznych, Kraków 2009, s. 595.
11
R. Gniła, Święci i błogosławieni każdego dnia. Imiennik według Kalendarza Liturgicznego
Kościoła Katolickiego, Katowice 2014, s. 105.
12
E. Gigilewicz (red.), op. cit., s. 161.
13
R. Gniła, op. cit., s. 105. Jak pokazują te przykłady, niemożliwe jest oddzielenie legend od
hagiografii kościelnej.
14
E. Gigilewicz (red.), op. cit., s. 162.
15
J. Jagla, Boska Medycyna i Niebiescy Uzdrowiciele wobec kalectwa i chorób człowieka. Ikonografia „Patronów od Chorób” i „Świętych Miłujących Żebraków” w sztuce polskiej XIV-XVII w.,
Warszawa 2004, s. 158.
16
Patronami od padaczki są również święty Wit i święty Antoni Opat.
17
W. Zaleski, Święci na każdy dzień, Warszawa 1996, s. 94.
18
R. Gniła, op. cit., s. 105.
19
E. Gigilewicz (red.), op. cit., s. 161.
20
U. Janicka-Krzywda, Patron – atrybut – symbol, Poznań 1993, s. 83.
21
J. Marecki, L. Rotter, op. cit., s. 596.
9

10
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Święty Walenty w germańskiej i słowiańskiej tradycji ludowej
Według ludowych wierzeń niemieckich święty Walenty był biskupem i męczennikiem. Wzywano go w przypadku padaczki, którą nazywano chorobą świętego
Walentego oraz przy ciężkich porodach. Przeciw padaczce dotykano figurę świętego Walentego gałązkami cisu oraz sporządzano napar z cisu. Na ból zęba miało
być skuteczne połknięcie kawałka drewna z ołtarza świętego Walentego. Dzieciom
chorym na artretyzm kładziono na głowie relikwie świętego Walentego. Świętego wzywano przy ciężkich porodach. Uważano go za patrona bydła i wzywano
w przypadku chorób świń. W etymologii ludowej świętego Walentego łączono ze
świętym Witem. Dzień świętego Walentego – 14 lutego uchodził za niepomyślny,
ponieważ wedle wierzeń w tym dniu urodził się Judasz. Wszyscy, którzy urodzili
się w tym dniu, mieli nie mieć szczęścia i umrzeć wcześnie. Panowało przekonanie, że w dniu świętego Walentego nie trzeba sadzić kur na jajach, ponieważ jaja te
zepsują się lub pisklęta urodzą się ślepe albo kulawe (czyli chore), bądź zdechną22.
W Słowenii i w zachodniej Chorwacji wierzono, że w dniu świętego Walentego odbywają się ptasie wesela. W Chorwacji pieczono malutkie bułeczki, które
po wierzchu skrobano widelcem, jakby skakały po nich wróble. Na Morawach
święty Walenty był czczony jako patron koni. Dzień świętego Walentego uważano
za niepomyślny. W tym dniu nie szyto, nie przędzono ani nie robiono na drutach.
W przeciwnym wypadku na epilepsję zachorowałaby ta osoba, która wykonywała
te czynności i ta, która nosiła wykonane ubrania. Obawiano się jeździć do lasu,
żeby nie wydarzyło się nieszczęście. Wierzono, że urodzone w tym dniu dziecko
będzie słabe i chore (nazywano je valentinské dítĕ – walentyńskie dziecko), a cielęciu odstawionemu tego dnia od wymienia będzie dolegać valentinská nemoc
(będzie miało wielki pępek). Gąsięta wyklute z jajek podłożonych do wysiadywania w dniu świętego Walentego miały być niedorozwinięte. Czesi na świętego
Walentego – 14 lutego oczekiwali wiosny, stąd powiedzenie: „Svatý Valentínek
– jara tatínek” (pol. „Święty Walenty – ojciec wiosny”)23.

Obraz świętego Walentego w polskiej tradycji ludowej
Kult świętego Walentego został zapoczątkowany w IV w. w Rzymie. W 496 r. papież Gelazy I ogłosił dekret zezwalający na obchodzenie święta Walentego 14 lutego i w tym dniu wspomina tego świętego Kościół katolicki. W Polsce, gdzie
22
E. Hoffmann-Krayer, H. Bächtold-Stäubli (oprac.), Handwörterbuch des deutschen Aberglaubens, herausgegeben unter besonderer Mitwirkung von E. Hoffmann-Krayer und Mitarbeit zahlreicher Fachgenossen von Hanns Bächtold-Stäubli, Berlin – Leipzig, t. 8, 1936-1937, s. 1501-1502.
23
N. I. Tolstoj, Slavjanskie drevnosti. Ètnolingvističeskij slovar’, t. 4, Moskwa 2009, s. 397.
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kult świętego Walentego został zapoczątkowany pod koniec średniowiecza24, jest
21 kościołów pod jego wezwaniem. Jego relikwie znajdują się w dwóch lubelskich
kościołach: pw. Nawrócenia św. Pawła oraz pw. św. Mikołaja25.
[Faseta Funkcje] Święty Walenty został uznany przez nosicieli polskiej kultury ludowej za patrona od padaczki26, nazywanej chorobą świętego Walentego.
Według przekazów zapisanych w Ślesinie w Wielkopolsce, miał uzdrowić wiele
osób cierpiących na tę chorobę27. W okolicach Świecia w dniu świętego Walentego odmawiano modlitwy, aby zabezpieczyć się przed padaczką28. Z wierzeniem,
że święty Walenty jest patronem od padaczki i innych chorób, są związane zakazy
obowiązujące w dniu tego świętego. Czternastego lutego nie szyto i nie prano,
ponieważ wierzono, że wtedy „choroby się wiążą”: „To święty Walenty, to czternastego lutego. To nie trzeba było szyć, ani prać, bo mówio, że to sie choroby wiążo.
Tak mówiła teściowa. … Wie pani, żeśmy zawsze uważali, żeby w tyn dzień nie
prać i nie szyć, nie? Nie kazała! Tydzień naprzód nam opowiadała, że uważajcie”29.
Według relacji Marianny Śledź z miejscowości Młynki, opublikowanej przez
Jana Adamowskiego na łamach „Twórczości Ludowej”, dziecko kobiety, która nie
przestrzegała tego zakazu, zachorowało na chorobę świętego Walentego: „Opowiadała mi moja mamusia, jak kiedyś, może pińdziesiąt lat, może mniej jak pińdziesiąt lat temu, właśnie to w naszej rodzinie tak było, moja kuzynka miała małe
dziecko. To był chłopiec. I ona nie zwracała uwagi na nic. W świętego Walentego
prała na to dziecko, szyła. Tak, że ona w nic nie wierzyła. I gdy tak robiła, to po
upływie dwóch lat zaczeło temu dziecku przypadać. Miał przypadaczke. Kiedyś
dawniej mówili, że to choroba świętego Walentego”30.
Świętego Walentego uważano również za patrona od cholery31, podagry32
i innych chorób33. Został uznany także za patrona zdrowia ludzi i zwierząt34.
U. Janicka-Krzywda, op. cit., s. 83.
E. Gigilewicz (red.), op. cit., s. 161-162.
26
J. Burszta (red.), Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967, s. 396. Tylko dwie osoby,
wśród których przeprowadziłam ankietę, podały, że święty Walenty jest patronem chorych na
padaczkę.
27
D. Penkala-Gawęcka, Medycyna komplementarna w Polsce i jej badanie (na przykładzie
badań w małym miasteczku wielkopolskim), „Lud” 1991, t. 74, s. 50.
28
W. Łęga, Okolice Świecia. Materiały etnograficzne, Gdańsk 1960, s. 103.
29
S. Niebrzegowska, „Pozdrówcie ode mnie całą Polskę”. Relacje polskich emigrantów z północnej Francji, „Twórczość Ludowa” 1998, R. 13, nr 4, s. 27.
30
J. Adamowski, Ludowe przekazy o cudach, uzdrowieniach oraz modlitewki – przy źródełku
w Budzieszynie, „Twórczość Ludowa” 2000, R. 15, nr 2, s. 22.
31
B. Stelmachowska, Rok obrzędowy na Pomorzu, Toruń 1933, s. 96-97.
32
J. Olędzki, Wota woskowe ze wsi Brodowe Łąki i Krzynowłoga Wielka, „Polska Sztuka Ludowa”
1960, t. 14, z. 1, s. 11.
33
B. Stelmachowska, op. cit., s. 95.
34
J. Olędzki, Plagi, żywioły, demony. Opatrzność i Święci Pańscy albo próby poznawania siebie
samego, „Polska Sztuka Ludowa” 1996, t. 50, z. 1-2, s. 87.
24
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Por. etymologię imienia Walenty: pochodzi ono z łaciny, z przydomka Valentinus, powstałego z przydomka Valens, który wywodzi się z łacińskiego valens
‘mocny, silny, zdrowy; potężny, skuteczny’. Pierwotnie imię to wyrażało życzenie,
aby mężczyzna, który je nosi, był człowiekiem zdrowym i wpływowym35. Na Kurpiach do świętego Walentego modlono się o zdrowie zwierząt hodowanych w gospodarstwie36. W Brzezince przed siewem prosa odmawiano pięć modlitw do
świętego Walentego, co miało chronić zasiewy przed wróblami37.
[Faseta Atrybuty] W śląskiej ikonografii ludowej święty Walenty jest przedstawiany z dzieckiem, któremu przywraca wzrok38.
[Faseta Ekwiwalencje] Za patronów od padaczki uważano świętego Walentego, świętego Wita39 i świętego Antoniego40, zaś za patronów zdrowia ludzi i zwierząt − świętego Walentego, święte Agatę i Rozalię oraz świętych Rocha, Błażeja,
Jana Bożego, Benona i Wendaliana41.

Obraz choroby świętego Walentego w polskiej tradycji ludowej
[Faseta Nazwy] Choroba świętego Walentego42 ma w polszczyźnie ludowej wiele
nazw. Została w nich utrwalona informacja o:
− poważnych dolegliwościach, jakie choroba wywołuje: wielka choroba43
(por. formułę przekleństwa: „Bodaj cię wielga choroba tłukła!”44), ciężka
choroba, wielka niemoc, ciężka niemoc45, wielka słabość46, wielki ból47;
J. Grzenia, Słownik imion, Warszawa 2002, s. 317.
J. Olędzki, Wota woskowe…, s. 11.
37
B. Gustawicz, Podania, przesądy, gadki i nazwy ludowe w dziedzinie przyrody. Część druga,
„Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1882, t. 6, s. 276. Zob. też: A. Kaczan, Proso, [w:]
J. Bartmiński (red.), Słownik stereotypów i symboli ludowych, t. 2, cz. 1, s. 369.
38
E. Jęczalik, Ikonografia dolnośląskiego malarstwa ludowego na szkle, [w:] A. Nasz (red.),
Wieś dolnośląska, Wrocław 1970, s. 336.
39
B. Baranowski, Kultura ludowa XVII i XVIII w. na ziemiach Polski środkowej, Łódź 1971, s. 179.
40
B. Szychowska-Boebel, Lecznictwo ludowe na Kujawach. Materiały i rozważania, Toruń
1972, s. 20. Chodzi o świętego Antoniego Pustelnika, który w Kościele katolickim jest wspominany 17 stycznia.
41
J. Olędzki, Plagi, żywioły, demony…, s. 87, 89.
42
F. Kotula, Znaki przeszłości. Odchodzące ślady zatrzymać w pamięci, Warszawa 1976, s. 322.
Tylko jedna osoba spośród ankietowanych przeze mnie studentów podała, że choroba świętego
Walentego to padaczka.
43
W. Łęga, Ziemia Chełmińska, Wrocław 1961, s. 192.
44
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 28 Mazowsze, Wrocław 1964, s. 31 (wyd. fotooffsetowe z: Mazowsze. Obraz etnograficzny skreślił…, t. 5 Mazowsze stare. Mazury. Podlasie, 1890). Więcej o przeklinaniu w kulturze ludowej: A. Engelking, Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Warszawa 2010.
45
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 1, mapa 405.
46
F. Kotula, op. cit., s. 322.
47
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 1, mapa 405.
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− objawach: padaczka48, „bo cłohiek pada ji tłuce się”49 (por. formułę przekleństwa: „Bodaj cie padacka wziena”50), przypadaczka51, przypadek52,
przypada53, padająca choroba54, padająca niemoc55, kaduk56 (z łac. caducus ‘padający, skłonny do padania, cierpiący na padaczkę’, w XVIII w.
z tego znaczenia rozwinęło się nowe ‘diabeł, kat’57), rzucawka58, tłuczenie59,
drgawka60, konwulsja, konwulsje61, konwulicje62;
− przyczynie: lękająca choroba63;
− domniemanym sprawcy: boża kaźń64, boża wola65, święta niemoc66. „Wyrażenia boża wola i boża kaźń nawiązują […] bezpośrednio do sakralnej,
rozpowszechnionej w średniowieczu, interpretacji tej choroby”67. Szerzej
o przyczynach chorób w kulturze ludowej pisze Marzena Marczewska68;
− patronie cierpiących na tę chorobę: Walentowa choroba69, niemoc świętego Walentego70 (por. formułę przekleństwa: „Bodaj cię świętego Walentego
Ibidem, mapa 405.
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 30.
50
Materiały z kartoteki Słownika gwar polskich, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/3715
6?language=pl (dostęp: 12.11.2018).
51
J. Adamowski, Ludowe przekazy o cudach, uzdrowieniach oraz modlitewki – przy źródełku
w Budzieszynie, „Twórczość Ludowa” 2000, R. 15, nr 2, s. 22.
52
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 1, mapa 405.
53
Ibidem, mapa 405.
54
I. Grek-Pabisowa, M. Ostrówka, M. Jankowiak, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej, Warszawa 2017, s. 164.
55
J. Rostafiński, Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach, „Zbiór Wiadomości
do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności” 1895, t. 18, s. 55.
56
M. R. Mayenowa (red.), op. cit., t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1976, s. 13.
57
R. Dźwigoł, Polskie ludowe słownictwo mitologiczne, Kraków 2004, s. 120.
58
K. Mrowcewicz (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 37, Warszawa 2016, s. 479.
59
M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej,
Warszawa 1891, s. 111.
60
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 34.
61
Ibidem, cz. 1, mapa 405.
62
B. Szychowska-Boebel, op. cit., s. 20.
63
Ibidem.
64
M. R. Mayenowa (red.), op. cit., t. 10, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1976, s. 211.
65
M. Parczewska, Lecznictwo ludowe, „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny” 1896,
t. 10, z. 2, s. 342.
66
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 1, mapa 405.
67
Buława Monika, Kulturowe uwarunkowania gwarowych nazw chorób, „Polonica” 2016,
t. 36, s. 263.
68
M. Marczewska, „Ja cię zamawiam, ja cię wypędzam…” Choroba. Studium językowo-kulturowe, Kielce 2012.
69
J. Karłowicz, Słownik gwar polskich, t. 6, Kraków 1911, s. 65.
70
M. R. Mayenowa (red.), Słownik polszczyzny XVI wieku, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1987, t. 17, s. 381.
48
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niemoc popadła”71), słabość świętego Walentego72, walentówka73, walentaczka74, choroba świętego Wita, choroba świętego Wincentego75, choroba świętego Wicka76, choroba świętego Antoniego77.
[Faseta Przyczyny] Uważano, że na chorobę świętego Walentego może zachorować ten, kto się przeląkł78. Sądzono także, że padaczki można dostać: z nerwów,
z biedy, z żalu, od uderzenia w głowę. Według niektórych informatorów jest to choroba rodzinna79. Niekiedy utożsamiano ją z opętaniem80, którego sprawcą miał być
diabeł (rys historyczny poglądów na przyczyny i sposób leczenia padaczki od starożytności do renesansu przedstawiła Barbara Błaszczyk81). „Na diabła przeniesiono
więc – po koniecznych językowych modyfikacjach – nazwę choroby, a to spowodowało pomieszanie w wierzeniach ludowych osoby uzdrowiciela, patrona choroby
z osobą jej sprawcy”82, stąd nazwa diabła walanty83, kasz. walãtiński ‘bliżej nieokreś
lony zły duch, prawdopodobnie diabeł zadawany przez czarownicę ludziom w pożywieniu’84. Wedle przysłowia na padaczkę mieli zachorować ci, którzy nie oddawali
czci świętemu Walentemu: „Święty Walek tych powali, co patronem go nie znali”85.
[Faseta Sposoby zabezpieczania się przed chorobą] W okolicach Świecia, aby
zabezpieczyć się przed padaczką, odmawiano modlitwy w dniu świętego Walentego (14 lutego)86.
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło S. Adalberga
oprac. Zespół Redakcyjny pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1972 (hasło Walenty św. 1).
O przeklinaniu w kulturze ludowej zob.: M. Buława, Nazwy chorób epidemicznych w przeklęciach
gwarowych, „LingVaria” 2016, t. 11, nr 2, s. 249-264.
72
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, Atlas gwar mazowieckich, t. 9, cz. 1, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1989, mapa 405.
73
Materiały z kartoteki Słownika gwar polskich, https://rcin.org.pl/dlibra/publication/3715
6?language=pl (dostęp: 12.11.2018).
74
I. Grek-Pabisowa, M. Ostrówka, M. Jankowiak, Słownik mówionej polszczyzny północnokresowej, Warszawa 2017, s. 1222.
75
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 34. Chodzi o świętego Wincentego Ferreriusza, patrona wzywanego w obronie przed epilepsją, bólami głowy i gorączką oraz
w przypadku bezpłodności, którego Kościół katolicki wspomina 5 kwietnia.
76
J. Reichan, S. Urbańczyk (red.), Słownik gwar polskich, t. 4, z. 1, Kraków 1992, s. 30.
77
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 34.
78
Ibidem, s. 33.
79
B. Szychowska-Boebel, op. cit., s. 20.
80
B. Sychta, Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej, t. 6, Wrocław 1973, s. 50.
81
B. Błaszczyk, Święta choroba, czyli historia padaczki, „Studia Medyczne Akademii Świętokrzyskiej” 2003, t. 1, s. 209-212.
82
R. Dźwigoł, op. cit., s. 119.
83
J. Karłowicz, op. cit., s. 65.
84
B. Sychta, op. cit., s. 50.
85
Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, w oparciu o dzieło S. Adalberga
oprac. Zespół Redakcyjny pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1972 (hasło Walenty św. 8).
86
W. Łęga, Okolice Świecia…, Gdańsk 1960, s. 103.
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[Faseta Działania choroby] Choroba, pojmowana jako istota żywa, która „podejmuje wobec człowieka wrogie i niszczycielskie działania”87, tłucze chorym88,
rzuca nim89, bije go90, morduje, łapa [= łapie]91.
[Faseta Objawy] Najbardziej charakterystycznym objawem choroby świętego
Walentego jest to, że w chwili ataku chory pada, rzuca się, drga, od czego pochodzą inne nazwy tej choroby: padaczka, rzucawka, drgawka. „Taki człoziek, co
mniał zielgo choroba, buł niespokojni, rzucał sie, krziczał, wrzeszczał, sztiwniał
i witwarzał rozmajite rzeczi”92.
[Faseta Leczenie] Aby wyleczyć padaczkę, na Pomorzu w dniu świętego Walentego ofiarowywano temu świętemu świecę wysokości chorego. Kobiety cierpiące
na tę chorobę z różańcem w ręku trzy razy okrążały na klęczkach ołtarz kościelny93. W okolicach Kalisza za jedyne lekarstwo uważano mszę przed obrazem świętego Walentego za uproszone pieniądze94. W Wierzchowiskach na Lubelszczyźnie
za osobę chorą na konwulsje zamawiano mszę i ofiarowywano świecę przed ołtarz
świętego Walentego95. W Bieńkowicach i Sieprawiu chorego mierzono i tę miarę
wkładano do trumny z jakimkolwiek nieboszczykiem, tak aby nikt nie widział96.
Nad Rabą wierzono, „że gdy kogo wielgá choroba bije, a ktoś inny, który nigdy jeszcze ty choroby nie widział, uchyci go za średni palec u lewy ręki i trochę
potrzyma, to choroba ta na zawdy odydzie od niego”97. W tej okolicy zalecano
również inny sposób leczenia: „Gdy siostra nálepsá nieszczęśliwego upuści swej
krwi z średniego palca prawej ręki do ust swego brata w czasie napadu, to wielka
choroba natychmiast ustanie i nigdy się już nie wróci. O tem jednak trzeba zachować ścisłą tajemnicę; inaczej cała ta praktyka nie przydałaby się na nic”98.
W Czarnym Dunajcu, kiedy dziecko choroba tłukła, zdzierano z niego koszulkę99. Nad Rabą koszulą, rozerwaną na chorym podczas napadu choroby
M. Marczewska, op. cit., s. 77.
F. Kotula, op. cit., s. 324-325.
89
J. Reichan, S. Urbańczyk (red.), op. cit., s. 32.
90
J. Wronicz (red.), Słownik gwar małopolskich, t. 2, Kraków 2017, s. 132.
91
A. Kowalska, A. Strzyżewska-Zaremba, op. cit., t. 9, cz. 2, s. 33.
92
J. Reichan, S. Urbańczyk (red.), op. cit., s. 32.
93
B. Stelmachowska, op. cit., s. 96-97.
94
M. Parczewska, op. cit., s. 342.
95
M. Skawińska, Lecznictwo ludowe, „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny” 1901,
t. 15, z. 3, s. 357.
96
R. Zawiliński, Przesądy i zabobony z ust ludu w różnych okolicach zebrane, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej wydawany staraniem Komisji Antropologicznej Akademii
Umiejętności” 1892, t. 16, s. 260.
97
J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, s. 628.
98
Ibidem, s. 629.
99
A. Saloni, Lud rzeszowski. Materyały etnograficzne, „Materiały Antropologiczno-Archeo
logiczne i Etnograficzne wydawane staraniem Komisji Antropologicznej Akademii Umiejętności
w Krakowie” 1908, t. 10, s. 146.
87
88
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świętego Walentego, opasywano figury świętych w polu100. W Rzeszowskiem
wierzono, że choroba świętego Walentego ustąpi, jeżeli z chorego podczas ataku
zdejmie się jakąś część ubrania i włoży pod belkę lub wielki kamień i tym sposobem uwięzi się chorobę. Innym sposobem leczenia, stosowanym w tej okolicy,
było natychmiastowe kopanie w miejscu, w którym padł chory. Pierwszy twardy
przedmiot znaleziony w ziemi tłuczono i dawano choremu do wypicia z wódką
lub z mlekiem101.
Według relacji Franciszki Boryty ze Szczebrzeszyna lekiem na chorobę świętego Walentego jest przestrach: „Jest takie ziele, które nazywajo przestrach. …
Naprawde, że jest to lek najlepszy na takie przestrachy. … Ten przestrach pomaga
jeszcze na chorobe świętego Walentego”102.
Nad Rabą podawano chorym odwar z pokrzyw, święconych z zielem w dniu
Matki Boskiej Zielnej (15 VIII) lub wodę ze sproszkowanym węglem ze zgliszczy
domu spalonego od pioruna103. Na Kaszubach cierpiący na chorobę świętego Walentego pili napar z bylicy104, w Chełmskiem − odwar ze święconych wianeczków
barwinku105.
W leczeniu wielkiej choroby stosowano również inne rośliny, takie jak: bukszpan (Buxus sempervirens), kozłek (Valeriana officinalis), koszyczko (Verbena officinalis), mak polny (Papaver rhoeas), tymianek (Thymus vulgaris), jemioła (Viscum album), fiołek (Viola odorata), piwonia (Paeonia), wierzba (Salix)106, ruta
(Ruta graveolens)107, widłak (Lycopodium)108.
Według Anny Cieśli z Kolbuszowej Górnej pewna kobieta przekazała jej babce
(której wnuczka cierpiała na padaczkę) sposób leczenia tej choroby. Poradziła
jej: „Jak jest modlitwa w kościele, to rano idźcie do kościoła, żeby was nicht nie
widzioł, i trzy ząbki od uobrusu wielkiego [= obrus z głównego ołtarza w kościele]
u
utnijcie, spalcie na popiół i z herbatum dajcie to jéj wypić. I padaczka ustąpi”.
„Recepta” okazała się skuteczna – dziewczynka przeżyła długie lata i padaczki
nie miała109.
J. Świętek, op. cit., s. 629.
A. Saloni, op. cit., s. 141.
102
F. Boryta, Baśnie – wspomnienia – opowieści, zebrał, oprac. i wstępem opatrzył J. Adamowski, Lublin 1996, s. 65.
103
J. Świętek, op. cit., s. 629.
104
F. Lorentz, A. Fischer, T. Lehr-Spławiński, Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń 1934, s. 77.
105
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 34 Chełmskie, Wrocław 1964, s. 183 (wyd. fotooffsetowe z:
Chełmskie…, t. 2, z materiałów pośmiertnych wydał I. Kopernicki, 1891).
106
J. Rostafiński, op. cit., s. 10, 20, 22, 28, 38, 42, 55, 75.
107
M. Udziela, Przyczynki do medycyny ludowej, „Lud. Organ Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego” 1905, t. 11, s. 396.
108
A. Pleszczyński, Bojarzy międzyrzeccy. Studium etnograficzne, Warszawa 1893, s. 135.
109
https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/ciesla-o-leczeniu-padaczki.html (dostęp: 10.11.
2018).
100
101
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Jednym ze sposobów leczenia choroby świętego Walentego było zamawianie110. Franciszek Kotula zapisał w Gwoźdźcu na Rzeszowszczyźnie następujące
zamówienie: „Święty Walenty, proszę ja ciebie, odstąp ode mnie! Oddal ode mnie
wszelkie słabości. Przyjdź, Jezu ukochany z nieba, poratuj mnie! Ciało moje i duszę
moje. Niech mie już nie szarpią wszelkie natury, niech mnie nie ciskają z ziemie do
góry. Niech bedzie słonce świciło my wesoło, a niech księżyc mnie oświeca także.
Gwiazdy niech my pomagajo, a ziemia święto niech mie nie tyro. Woda niech mie
mijo, pokrzywy niech mie mijajo. Ostaw mie! Nie rzucaj moje ciało, nie poniewieraj! Doś my tego było, jeśli mie mama moja poniewierała, po świecie na słońcu wytrzymała. A dzisioj jeszcze ziemia będzie mie tak tyrała straśnie! Święty Walenty,
prosze ja ciebie, oddal ode mnie wszystkie kary! I proś Pana Jezusa za mną, i proś
miłosierdzia jego, nieustającej pomocy Matki Nojświętszy we dnie i w nocy”111.
Od kobiety pochodzącej z Gwoźdźca na Rzeszowszczyźnie, która w ten sposób zamawiała chorobę świętego Walentego, Franciszek Kotula zapisał następującą relację dotyczącą leczenia tej choroby: „Jak tę modlitwę skończę, to opasuję
chorego tą [czystą, przędzoną] włóczką na krzyż. Jak go już opaszę, to bierę łyżkę
wody i nasypuję do niej uskrobanego proszku z tej pierunowej kuli… to takie jest
jak bursztyn. Chory to musi wypić. A na drugi dzień w tę samą godzinę, jak się
zamawiało, toto, tę wełnę, musi się z chorego zdjąć, do tego dodać włosów z tego
człowieka… Trzeba odciąć z głowy trzy razy: od czoła raz, drugi trochę wyżej,
a trzeci raz od środka głowy… może być nożyczkami. Toto wszystko trzeba ładnie załadować i włożyć w suche miejsce, najlepi w drzewo liściaste z taką dziurą
i tam zaklinować. A jego, tego chorego, wypuszczam na czystą wolną wolę. I już
kończy się ta choroba. Czasem lubi się powtórzyć. Gdyby się powtórzyła, to drugi
raz mogę liczyć dopiero za czternaście dni. Wszystko robię tak samo. Drugi raz
już go nie będzie tłukło”112.
Wierzono, że leczniczą moc ma również poszczenie w określone dni. Chorzy
na padaczkę i ich najbliższa rodzina zachowywali post w wigilię świętego Walentego113 lub w pierwszy dzień Wielkanocy114.
W okresie leczenia padaczki ubierano dzieci tylko w ciemne ubrania, chroniono od widoku barw jaskrawych, dźwięku dzwonów i muzyki, nie dawano do
jedzenia ryb i ostrych napojów115.
O zamówieniach zob.: S. Niebrzegowska-Bartmińska, Wzorce tekstów ustnych w perspektywie etnolingwistycznej, Lublin 2007, s. 153-194.
111
F. Kotula, op. cit., s. 323-324.
112
Ibidem, s. 324-325.
113
B. Baranowski, Życie codzienne wsi między Wartą a Pilicą w XIX wieku, Warszawa 1969, s. 83.
114
O. Kolberg, Dzieła wszystkie, t. 42 Mazowsze, z rękopisów oprac. A. Pawlak, M. Tarko,
T. Zdancewicz, M. Tarko (red.), Wrocław 1970, s. 397.
115
E. Orzeszkowa, Ludzie i kwiaty nad Niemnem, „Wisła. Miesięcznik geograficzno-etnograficzny” 1888, t. 2, z. 4, s. 698.
110
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[Faseta Czas leczenia] Chorobę świętego Walentego zamawiano w środy i soboty przed wschodem słońca albo godzinę przed zachodem116.

Wnioski
Przeprowadzone analizy pokazują, że w wyobrażeniu świętego Walentego w polskiej tradycji ludowej najsilniej utrwaliło się to, że jest on patronem od padaczki,
nazywanej z tego względu chorobą świętego Walentego, którą niekiedy pojmowano jako karę za grzechy lub kojarzono z opętaniem. Choroba ta z różnych powodów budziła lęk, co powodowało, że zwracano się o pomoc do osób świętych.
Pod wpływem hagiografii kościelnej za niebiańskiego orędownika w przypadku
padaczki uznano świętego Walentego. W ludowym wyobrażeniu tego świętego nieobecny jest natomiast jego patronat nad zakochanymi, tak silnie obecny
w kulturze popularnej.

Patron saint of lovers or epileptics?
The view of Saint Valentine and Saint Valentine’s disease
in Polish folk tradition
In Polish folk tradition, the power to protect against epilepsy and to heal this
disease was usually attributed to Saint Valentine. This study is a reconstruction
of the linguocultural image of Saint Valentine. Saint Valentine was believed to
protect people against or to heal epilepsy. He was also worshipped as a protector
against cholera and podagra. Saint Valentine was the patron saint of human and
animal health. On Saint Valentine’s Day (14th February) people didn’t wash and
sew. Epilepsy was called Saint Valentine’s disease. In Polish it had a lot of names,
e.g. walentówka, walentaczka, kaduk, boża kaźń. People prayed to Saint Valentine
and gave him candles as high as epileptics. Epilepsy was treated with herbs, such
as przestrach, valerian, nettle, violet, peony, willow, mistletoe, thyme, periwinkle,
sagebrush. People cast a spell to cure epilepsy, usually on Wednesday and Saturday.
Key words: linguo-cultural worldview, cognitive definition, Saint Valentine,
Church hagiography, Polish folk tradition
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F. Kotula, op. cit., s. 322.
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Co czarownica w kotle warzyła?
Od magii i rytuału do praktyk leczniczych
wiejskich zielarek

Wprowadzenie
Czary do dnia dzisiejszego pozostają zjawiskiem intrygującym i szeroko dyskutowanym ze społecznego punktu widzenia. Spowodowane jest to głównie trwałością pewnego rodzaju mitu czarownicy funkcjonującego w dyskursie kulturowo-historycznym. Badając to zagadnienie należy sięgnąć zatem do kilku ściśle ze
sobą powiązanych obszarów tematycznych1, co pozwoli na uzyskanie stosunkowo szerokiego obrazu tzw. czarostwa2. Interdyscyplinarne spojrzenie na problem
wiąże się przede wszystkim z analizą tekstów źródłowych3. Niezwykle ważne są
także odniesienia do studium kulturowo-antropologicznej wizji fenomenu żywotności wspomnianego mitu (wyobrażenia powstałego na bazie konglomeratu
W celu dokonania kompleksowej analizy tematu należy skorzystać z różnorodnych materiałów z pogranicza antropologii, etnologii oraz etnobotaniki (często zawierającej także wątki
archeobotaniczne) i socjologii (tu również zjawiska społeczno-polityczne uwikłane w społeczny
kontekst kulturowy).
2
Czarostwo traktowane jest jako archaiczna forma współczesnego pojęcia czarownictwo.
W literaturze przedmiotu oba terminy stosowane są zamiennie. Odnoszą się one do spektrum
działań (najczęściej szkodliwych) podejmowanych przez rzekomych czarowników obojga płci
w celu osiągnięcia apriorycznego celu. Zob. m.in. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach
XV-XVIII, Kraków 2008, s. 47-66; K. Mikulski, J. Wijaczka, Historia powszechna, wiek XVI-XVIII,
Warszawa 2012, s. 166-167. W niniejszej pracy będę posługiwała się formą zaproponowaną
w pierwszej z wymienionych prac.
3
Należą do nich literatura przedmiotu oraz wybrane akta procesowe. W tych ostatnich znajdujemy na ogół dość lapidarne informacje o składzie specyfików stosowanych w celu zadania
maleficium, niemniej ich wartość jest znacząca. Maleficium to łaciński termin, oznaczający czyn
czarodziejski dokonany z zamiarem wyrządzenia komuś szkody na zdrowiu bądź dobytku. Por.
B. P. Levack, Polowanie na czarownice w Europie wczesnonowożytnej, tłum. E. Rutkowski, Wrocław 2009, s. 15-21.
1
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różnych przekonań i przesadów). To z kolei skłania do bliższej eksploracji specyfiki wierzeń ludowych, z których ów mit wyrósł4.
W niniejszym teście dokonam próby uchwycenia zbiorowego sposobu myślenia, odczuwania i postępowania ludzi epoki wczesnej nowożytności. Zgodnie
z propozycją Piotra Rutkowskiego można określić je jako badanie kultury mentalności5 – dziedziny zmierzającej do odtworzenia percepcji określonych atrybutów
kultury6. W tym konkretnym przypadku spojrzę zatem na proces kształtowania się
ludowych praktyk leczniczych, nominalnie naznaczonych pierwiastkiem wierzeń
nadprzyrodzonych (magicznych). W tekście ukażę również trwałość wzorców
kulturowych oraz wierzeń związanych z mocą zawartą w określonych roślinach.

Czarownictwo – stan badań (wybór)
Temat czarów i posługujących się nimi domniemanych czarownic pojawił się
jako przedmiot rozpraw naukowych jeszcze w czasach, gdy prawodawstwo karne
w wykazie ściganych przestępstw zawierało zbrodnie czarostwa. Już wtedy wątek czarów stopniowo wchodził w dyskurs akademicki rozwijając się w obrębie
dwóch, pozornie wykluczających się paradygmatów: nurtu stricte racjonalnego
(wyrosłego w pewnym stopniu z neoplatońskich założeń, miejscami nadmiernie
filozoficznego) i romantycznego (usankcjonowanego na mocy wielu funkcjonujących dotąd osobno wyobrażeń, mających różnorakie źródła, ale czerpiących
w znacznym stopniu z demonologii ludowej).
4
Analizie poddam XVI i XVII-wieczne herbarze oraz wybrane teksty etnograficzne dotyczące magicznych czy też leczniczych właściwości roślin. W przypadku tych pierwszych dokonam
wyboru określonych pozycji kierując się kryterium ich dostępności, a tym samym także popularności: S. Falimirz, O ziołach y o moczy gich, o paleniu wodek z zioł…, Kraków 1534; M. z Urzędowa, Herbarz Polski to jest o przyrodzeniv zioł i drzew rozmaitych…, Kraków 1595; M. Siennik,
Herbarz to jest zioł tutejszych, postronnych y zamorskich opisanie…, Kraków 1568; S. Syreniusz,
Zielnik Herbarzem z ięzyka Łacinskiego zowią…, Kraków 1613. Sygnalizuję również wybrane, najbardziej istotne moim zdaniem materiały etnograficzne: H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929; D. Tylkowa, Wiedza ludowa, [w:] M. Biernacka, M. Frankowska W. Paprocka
(red.), Etnografia polski. Przemiany kultury ludowej, t. 2, Wrocław 1981, s. 71-88; M. Zieleniewski:
O przesądach lekarskich ludu polskiego, Kraków 1845; J. Rostafiński, Zielnik czarodziejski to jest
zbiór przesądów o roślinach, „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” 1895, t. 18, s. 1-191;
M. Udziela, Rośliny w wierzeniach ludu krakowskiego, Lwów 1931 i in.
5
P. Rutkowski, Kot czarownicy, Kraków 2012, s. 28.
6
Dawna kultura dostępna jest współczesnym badaczom przede wszystkim poprzez teksty,
będące jej wytworem i świadectwem. Źródła, na których opierają się są relacje z procesów czarownic oraz towarzyszące im traktaty demonologiczne tworzą heterogeniczny zbiór wyjątkowych,
choć często skrajnie subiektywnych narracji. Ich analiza wymaga identyfikacji określonej sieci
znaczeń tożsamej dla ludzi, dla których stanowiła ona namacalną rzeczywistość. Por. E. Domańska, Mikrohistorie. Spotkania w międzyświatach, Poznań 1999, s. 55-57.
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Ze względu na objętość tego opracowania, skupię się jedynie na wybranych odniesieniach do rodzimej literatury przedmiotu. Polskie studia dotyczące czarów na
tle zagranicznych badań przedstawiają się dość skromnie, należy jednak zwrócić
uwagę, iż zagraniczne publikacje niewiele wniosą do analizy lokalnych polskich
wierzeń, przesadów i zabobonów. Pozycje traktujące o czarownictwie podzielić możemy na kilka obszarów tematycznych zależnych od punktu odniesienia wybranego
przez danego autora. Niektórzy z nich niejako automatycznie utożsamiają czary
z praktykami zabobonnymi, co mimo zawężenia obszaru analitycznego pomaga
w pewnym stopniu poznać mentalność przeszłych pokoleń.
Pionierskim opracowaniem zawierającym przegląd staropolskich wierzeń, przesądów i praktyk magicznych są Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych pióra Ryszarda Wincentego Berwińskiego7. Bardziej wnikliwie zagadnienie to
omawiają Zygmunt Gloger8 oraz Aleksander Brückner9. Wiele uwagi czarom poświęca
także znany badacz kultury staropolskiej Jan Stanisław Bystroń10, identyfikujący czary
z praktyczną wiedzą ludową. Ważną rolę ogrywają teksty, w których zwraca się uwagę na potrzebę głębszej analizy akt procesowych11, w tym dokumentów kościelnych12.
7

1862.

R. W. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 1, Poznań

8
Z. Gloger, Czary i czarownicze, [w:] Encyklopedia staropolska ilustrowana, t.1, Warszawa
1900, s. 266-275.
9
A. Brückner, Dzieje kultury polskiej, Kraków 1931.
10
Zdaniem J. St. Bystronia czary stanowią jeden z działów wiedzy ludowej. Same procesy
czarownic określa natomiast, podobnie jak poprzednicy, mianem implantu zaszczepionego z Niemiec. Zob. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w Polsce, wiek XVI-XVIII, Warszawa 1932, s. 287-308;
idem, Kultura ludowa, Warszawa 1947, s. 126-196.
11
Jednym z pierwszych badaczy, który dostrzegł potrzebę wnikliwych badań materiałów
związanych z czarostwem był Kazimierz Sochaniewicz (zob. K. Sochaniewicz, O potrzebie systematycznego wydawnictwa materiałów do historii procesów o czary w Polsce, „Lud” 1925, t. 24,
z. 3-4, s. 165-169). Istotną publikacją w tym zakresie wydaje się także książka Mroki średniowiecza
autorstwa Józefa Putka, która traktuje również o tzw. polowaniach na czarownice w epoce renesansu i baroku. Putek jako jeden z pierwszych dokonał rzeczowej analizy klasycznej już pozycji
Młot na czarownice Heinricha Kramera (Institorisa) i Jakoba Sprengera (w polskim przekładzie
St. Ząbkowica, 1614), tekstu Czarownica powołana Józefa Rosenblatta oraz Praktyka kryminalna
Jakuba Czechowicza. Por. J. Putek, Mroki średniowiecza: obyczaje, przesądy, fanatyzm i okrucieństwa w dawnej Polsce: klątwy, tumulty, kacerze, czarownice, tortury, kaźń, rządcy sumień, pacyfikacje, truciciele ciał i dusz, Warszawa 1985.
12
Badania te zainicjował Stanisław Bylina artykułem pt. Magia, czary i kultura ludowa w Polsce w XV i XVI w., [w:] G. Bartuszajtys (red.), Odrodzenie i Reformacja w Polsce, t. 35, Warszawa
1990, s. 39-52. Niejako pokłosiem tego opracowania był tekst historyka Leszka Zyglera (zob. L. Zygler, Kobieta – czarownica w świetle ksiąg konsystorskich z XV i początku XVI w., [w:] Z. H. Nowak,
A. Radzimiński (red.), Kobieta i rodzina w średniowieczu i na progu czasów nowożytnych, Toruń
1998, s. 97) oraz monografia Joanny Adamczyk przybliżająca zagadnienie procesów kościelnych
(J. Adamczyk, Czary w praktyce sądów ziemskich polskich w późnym średniowieczu (XV-poł. XVI w.,
[w:] M. Korczewska (red.), Karolińscy potnicy i polskie średniowieczne czarownice. Konfrontacja
doktryny chrześcijańskiej z życiem społecznym średniowiecza, Warszawa 2007, s. 91-152).
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Nie mniej istotne jest bowiem spojrzenie na analizowany problem z perspektywy
prawnej13.
Temat czarów był szeroko poruszany w licznych czasopismach naukowych,
co najmniej od 2 połowy XIX w. Jeden z pierwszych artykułów poświęconych tej
problematyce stanowi tekst Jana Karłowicza Czary i czarownice w Polsce, który
ukazał się w 1887 r. w roczniku „Wisła. Miesięcznik Geograficzno-Etnograficzny”
– w znacznej mierze oparty na wcześniejszych badaniach Oskara Kolberga14. Zjawiskiem zdiagnozowanym w tekście Karłowicza dość kompleksowo zajmował
się znacznie później Bohdan Baranowski15. Jego prace, mimo pewnych mankamentów, posiadają znaczący walor poznawczy16. Odrębną kwestią pozostaje twórczość Bronisława Malinowskiego, która wywarła znaczny wpływ na historiografię
czarów i czarostwa na świecie.
Współczesny kierunek dyskusji dotyczącej procesów o czary znacznie ewoluował, choć nadal jest skoncentrowany na opisach regionalnych17. W końcu XX w.
13
Ważnymi pozycjami wydawniczymi są teksty Karola Koranyiego. Autor (specjalista prawa
karnego) opierając się na szczegółowej kwerendzie archiwalnej omówił zwięźle poszczególne etapy postępowania procesowego, jednocześnie prezentując imponujący obraz etnograficzny omawianego zagadnienia. Zob. K. Kornayi, Czary w postępowaniu sadowym. Szkic prawno-etnograficzny, „Lud” 1927, seria II, t. 5, s. 1-25; idem, Ze studiów na wierzeniami w historii prawa karnego
oraz Beczka czarownic, „Pamiętnik Historyczno-Prawny” 1928, t. 5, z. 2, s. 401-420; idem, Czary
i gusła przed sądem kościelnym w Polsce w XV i pierwszej połowie XVI w., Lwów 1928; idem, Łysa
Góra studium z dziejów wierzeń ludowych w Polsce w XVI i XVII w., Lwów 1929.
14
Zob. O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy,
gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce, [w:] Dzieła wszystkie, t. 17, cz. 15, Wielkie Ks. Poznańskie
(Wierzenia), Wrocław–Poznań 1962 [reprint, pierwodruk: Kraków 1884], s. 50-61.
15
Por. B. Baranowski, Procesy czarownic w Polsce w XVI i XVII wieku, Łódź 1952; idem, Pożegnanie z diabłem i czarownicą, Łódź 1965; idem, O hultajach, wiedźmach i wszetecznicach, Łódź
1963.
16
Prace Baranowskiego są popularnonaukowe, posiadają liczne autocytaty, a część wysuniętych przez autora wniosków została zakwestionowana przez późniejszych badaczy. Autor sugeruje przykładowo, że na terenie obecnej Polski osądzono 40 000 czarownic. Jego zdaniem wiara w Szatana szerzona przez Kościół hamowała postęp społeczny i utrzymywała masy ludowe
w posłuszeństwie i uległości wobec władz feudalnych. Wyznaczony przez Baranowski kierunek
kontynuowała Genowefa Adamowska, upatrując w czarach swoistego rodzaju broń wymierzoną
z premedytacją w chłopów w ramach walki klasowej. Z punktu widzenia Adamowskiej procesy przeciw czarownicom miały być wynikiem strachu szlachty przed magicznymi środkami tudzież niezrozumiałymi dla niej zabiegami medycyny ludowej, którymi posługiwali się ich poddani, o czym wspominał wcześniej także Baranowski. Por. B. Baranowski, Kultura ludowa XVII
i XVIII w. na ziemiach Polski Środkowej, Łódź 1971; idem, W kręgu upiorów i wilkołaków. De
monologia słowiańska, Łódź 1981.
17
W tym kontekście brakuje wydawnictw traktujących o procesach czarownic na Śląsku.
Prawdopodobnie jedynymi zwartymi opracowaniami w tym zakresie są prace Władysława Korcza, por. W. Korcz, Wspólniczki Diabła, czyli o procesach czarownic na Śląsku w XVII wieku; idem
Procesy czarownic na Śląsku w XVII wieku (maszynopisy obu wraz z odręcznymi notatkami autora znajdują się w Archiwum Państwowym w Katowicach). Korcz skupia się w nich głównie
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poszczególni badacze, m.in.: Edward Potkowski18, Stanisław Salmonowicz19,
a nieco później Małgorzata Pilaszek20, Alicja Zdziechiewicz21, czy Jacek Wijaczka22, analizują czarownictwo – w szerokim kontekście znaczeniowym. Upatrują oni przyczyn procesów o czary w ogólnych prawidłach światopoglądowych,
zwracając również uwagę na uwarunkowania natury psychologicznej, socjologiczno-antropologicznej oraz innego rodzaju czynniki kulturotwórcze.
Mimo znacznej wielowątkowości omawianej przeze mnie wybranej literatury,
zauważam brak zwartego opracowania dotyczącego roślin, pełniących znaczną
rolę w praktykach domniemanych czarownic. Materiały procesowe dostępne
w zasobach archiwalnych potwierdzające stosowanie środków roślinnych (głównie ziół) ograniczają się jednak zazwyczaj do ich lakonicznego wyszczególnienia, co wpływa zapewne na brak szerszej diagnozy tematu. Lukę tę uzupełniają
nieco rozdziały zawarte w większych opracowaniach, tudzież artykuły, w których
na Dolnym Śląsku, omawiając dość lapidarnie teren historycznego Górnego Śląska, co wynika zapewne z braku odpowiednich źródeł umożliwiających pełniejsze zobrazowanie zjawiska.
Wzmianki o procesach na Górnym Śląsku możemy odnaleźć jeszcze tylko w artykule Urszuli
Szumskiej (U. Szumska, Przyczynek źródłowy do procesów o czary, Zeszyty Naukowe Wyższej
Szkoły Pedagogicznej w Opolu, Historia VIII, Opole 1972, s. 77-85). O braku innych opracowań
w tym zakresie wspomina zarówno Korcz, jak i Baranowski. Wyjątek stanowi artykuł Marty Pater
(M. Pater, Jalowiec, węza pul, iaszczuekę, żabę, pierze z kokota. Procesy o czary przed sądem wójtowskim w Bytomiu w XVII wieku, „Szkice Archiwalno-Historyczne” 2018, nr 15, s. 11-42).
18
E. Potkowski, Czary i czarownice, Warszawa 1970; idem, Dzieje czarownicy – od historiografii problemy do antropologii historycznej, [w:] Z. Kwiecień (red.), Pochwała historii Powszechnej.
Księga ofiarowana prof. A. Bartnickiemu, Warszawa 1996, s. 59-75.
19
S. Salmonowicz, O dążeniu do nadmiernego racjonalizowania procesów historycznych słów
kilka, [w:] R. Muchembled (red.), Historyka: studia metodologiczne, Kraków 1994, s. 87-93; idem,
Z problematyki procesów o czary (Uwagi na marginesie najnowszej literatury), „Czasopismo Prawno-Historyczne” 1961, t. 13, z. 2, s. 209-221; idem, O niegodziwości procesów o czary, „Czasopismo
Prawno-Historyczne” 1994, t. 46, z. 1-2, s. 115-120; idem, Procesy o czary w Polsce. Próba rozważań modelowych, [w:] G. Bałtruszajtys (red.), Prawo wczoraj i dziś. Studia dedykowane profesor
Katarzynie Sójce-Zielińskiej, Warszawa 2000, s. 303-321.
20
M. Pilaszek, opierając się na klasycznym warsztacie historyka, przygotowała publikację
zwartą stanowiącą syntezę zjawiska z uwzględnieniem różnorakich podejść badawczych. Badaczka poszukuje zarówno genezy polowań na czarownice w warunkach polskich, jak i uwarunkowań
prawnych wpływających na cały proceder. Nie pomija również aspektów psychologicznych oraz
antropologiczno-socjologicznych warunkujących finalne stanowiska stron postępowania procesowego. Zob. M. Pilaszek, Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII, Kraków 2008.
21
A. Zdziechiewicz dokonuje próby chronologicznego ustalenia przyczyn pojawienia się histerycznego zachowania skutkującego polowaniami na czarownice, uwzględniając tło kulturowe
zjawiska, analizowane poprzez zestawienie mitów pogańskich oraz wierzeń mających chrześcijański rodowód. Zob. A. Zdziechiewicz, Staropolskie polowania na czarownice, Katowice 2004.
22
J. Wijaczka przedstawił liczne wierzenia ludowe Prus Książęcych opierając się na konkretnych protokołach postępowań sądowych w sprawach o czary. Zob. J. Wijaczka, Procesy o czary
w procesach o czary w Prusach Książęcych (Brandenburczykach) w XVI-XVIII wieku, Toruń 2007;
idem, Magia i czary, Toruń 2008.
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problem analizowany jest z różnych perspektyw23 (w nurt ten wpisuje się również
niniejszy tekst).
Analizując rośliny istotne z punktu widzenia działań zielarskich praktykowanych przez kobiety podejrzane o czarownictwo należy zwrócić uwagę również na
medycynę ludową, która etiologię wielu chorób w większości upatruje w czarach.
Nie można zatem w tym miejscu pominąć tekstów takich badaczy jak Marian
Udziela24, Józef Burszta25, Danuta Tylkowa26, czy Kazimierz Moszyński. Ten ostatni podkreślał, iż właśnie ze względu na splot owych wierzeń magicznych medycyna ludowa stanowi istny węzeł gordyjski27. Niestety zważywszy na czas powstawania dawniejszych publikacji dotyczących ludowych praktyk ziołoleczniczych
(głównie przełom XVIII-XIX i cały XIX w.) musimy podchodzić nich krytycznie
– nie zawsze bowiem można uznać je za w pełni reprezentatywne w stosunku
do okresów wcześniejszych. Większość udokumentowanej wiedzy odnoszącej
się do lecznictwa ludowego pochodzi z okresu wzmożonej semiotyczności, gdyż
mniej więcej do końca XV w. wiedza ludowa przekazywana była niemal wyłącznie drogą ustną. Dotykamy tu jeszcze jednej problematycznej kwestii. K. Moszyński w Kulturze ludowej Słowian (nie umniejszając realnego działania ziół związanego z ich składem) podkreśla znaczną siłę sugestii towarzyszącą stosowaniu
roślinnych środków leczniczych28. W podobnym duchu wypowiada się również
J. St. Bystroń w Etnografii Polski, dokonując swoistego podziału między utylitarnie rozumianą irracjonalną strefą lecznictwa wypełniającą lukę w wiedzy empirycznej, a właściwą medycyną29. W drugiej połowie XX w. bardziej radykalny
Ludwik Stomma w Antropologii kultury wsi polskiej XIX wieku wprost podkreśla
rolę przypadku w kształtowaniu się prawideł medycyny ludowej. Jego zdaniem,
dobór recept medycznych oparty jest na micie, nie zaś racjonalnej analizie skutków aplikowanego leku30. Zbigniew Libera w książce zatytułowanej Medycyna ludowa. Chłopski rozsądek czy gminna fantazja? rozpatruje ten element egzystencji
naszych przodków z punktu widzenia kosmologii, a tym samym przychyla się do
Np. W. Wijaczka, Magiczny i czarodziejski świat mieszkańców, [w:] idem, Procesy o czary…,
s. 237-296; B. Wojciechowska, O purgowaniu w ziołach, prochu i w korzeniu czyli o lekach i ich
dozowaniu w Polsce w XV i XVI wieku, [w:] K. Bracha, W. Iwańczyk (red.), Człowiek i przyroda
w średniowieczu i we wczesnym okresie nowożytnym, Warszawa 2000, s. 195-206.
24
Zob. np. M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do Etnografii
Polskiej, Warszawa 1891.
25
J. Burszta, Lecznictwo ludowe, [w:] idem, Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznań 1967,
s. 541-548.
26
D. Tylkowa, Wiedza ludowa, [w:] M. Biernacka, M. Frankowska, W. Paprocka (red.), Etnografia Polski. Przemiany kultury ludowej, Wrocław 1989, t. 2, s. 26-27.
27
K. Moszyński, Kultura ludowa Słowian, t. 2, cz. 1, Warszawa 1967, s. 14-15.
28
Ibidem, s. 70-73, 181, 182.
29
J. St. Bystroń, Etnografia Polski, Warszawa 1947, s. 159.
30
L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX w., Warszawa 1986, s. 193-195.
23
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stanowiska, iż faktycznie przyrodolecznictwo jest w głównej mierze sterowane
przez paradygmat mitu.
Wszystkie wspomniane przeze mnie publikacje wskazują jednoznacznie na
brak możliwości precyzyjnego wyznaczenia granic medycyny ludowej, a zarazem
wyodrębnienia istniejących niezależnie od siebie zjawisk innego rodzaju, w tym
głównie tych o implikacjach magicznych. Pomocne w mojej analizie okażą się
zatem głównie dawne herbarze, w których kwestia ta ujęta jest nieco inaczej. Wierzenia o charakterze magicznym przybierają w nich postać sugerującą ich odbiorcom, iż są to zalecenia formalnej nauki medycznej.
W czasach, gdy w Europie dopiero upowszechnia się moda tworzenia zielników z suszonych roślin, w 1534 r. w Krakowie wydano O ziołach i mocy gich…
stworzony przez Stefana Falimirza. Był to pierwszy zielnik w języku polskim,
stanowiący najprawdopodobniej kompilację wcześniejszych tekstów typu hortus
sanitatis. Wkrótce potem (w 1542 r.), ukazała się zmodyfikowana wersja tegoż
dzieła, pt. O ziołach tutecznych i zamorskich i o mocy ich, a k temu księgi lekarskie… przygotowana przez Hieronima Spiczyńskiego. Podejście to kontynuowane
było konsekwentnie u Marcina Siennika, inspirującego się Spiczyńskim. Dodam
jednak, iż w rzeczywistości wszyscy wymienieni autorzy opierali się na tłumaczeniu dzieła przypisywanego Pliniuszowi Naturaliście31. Istotną rolę odgrywa tu
także ilustrowana encyklopedia z zakresu botaniki i medycyny Marcina z Urzędowa oraz wszelkie teksty inspirowane tą pozycją – przede wszystkim anonimowy Herbarz Polski to jest o przyrodzeniu ziół i drzew rozmaitych i inszych rzeczy
do lekarstw należących księgi czy Rejestr lekarstw na różne choroby należących dla
snadniejszego onych znalezienia pilnie skorygowany i zebrany. Ten ostatni zawierał dodatkowo indeks do bliżej nieokreślonego podręcznika medycyny, być może
właśnie słynnej pracy Marcina z Urzędowa lub też publikacji Szymona Syreńskiego (będącego w tym kontekście jedną z kluczowych postaci). Dziełem życia Syreniusza był Zielnik Herbarzem zwany z jezyka Łacińskiego zowią. To jest Opisanie
własne imion, kształtu, przyrodzenia, skutków, y mocy Ziół wszelakich…wydany
w 1613 r. w Krakowie, już po śmierci autora.
Powyższe pozycje dostarczają nam różnorodnych informacji o znaczeniu
ziół i związanych z nimi wierzeń w świetle realiów epoki, w której powstały. Dla
współczesnych badaczy posiada to istotne znaczenie, zwłaszcza gdy analizujemy
czarownictwo poprzez sposób myślenia (mentalność) ówczesnych ludzi.

31

R. W. Berwiński, op. cit., s. 113-114.
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Mit wciąż żywy
– jak wiejska zielarka zmieniała się w czarownicę?
Dla części badaczy magia jest całym systemem myślowym (światopoglądem),
dla innych jedynie technicznym działaniem. Jest to pojęcie rozmaicie rozumiane, zatem odwołamy się tu do kilku wybranych koncepcji magii. W zasadzie nie
jest możliwe opisanie magii jako zjawiska per se, stąd w jej badaniach proponuje się przyjęcie perspektywy inwariantnej32, wskazującej na te jej aspekty, które
uznawane są za charakterystyczne dla działań magicznych. B. Malinowski zwraca
uwagę, iż w oczach sceptyków magia często postrzegana jest jako forma aberracji
umysłowej, będącej przejawem dzikości czy też ograniczenia umysłu. Choć sam
Malinowski podchodził do niej sceptycznie, nie podzielał tej opinii. W jego ujęciu magia stanowi uosobienie aktu rytualnego, praktykowanego w celu uzyskania określonych korzyści. Akty rytualny oparty był na silnej wierze, iż za sprawą
ścisłego przestrzegania określonych gestów i słów (formuł magicznych) człowiek
jest w stanie wpłynąć na bieg przyrody i zrządzenia losu. Magia tak rozumiana
wyrosła z potrzeby porządkowania życia społecznego oraz psychologicznej internalizacji zjawisk, dla których człowiek nie potrafił znaleźć racjonalnego uzasadnienia. Spójrzmy również na rozumienie magii w klasycznej teorii Frazerowskiej,
mówiącej iż magia to systemem myślowy oparty na wierze, że dzięki drobnej
znajomości praw natury można określonymi działaniami powodować oczekiwane skutki, podczas gdy czary to techniczna i aktywna strona magii, czyli zabieg
magiczny. James George Frazer dodaje jeszcze wzmiankę o fałszywości owych
założeń, co jednak celowo pominę uznając, iż w tym przypadku ważniejsza zdaje
się ocena ówczesnej społeczności, w oczach której działania tego typu z całą pewnością nie nosiły znamion fałszywości. Warto także nadmienić, iż z koncepcją
sformułowaną przez Frazera polemizował między innymi Lucien Lévy-Bruhl,
upatrujący źródła magii w zaszczepionych jednostce wyobrażeniach zbiorowych,
niezrozumiałych z racjonalnego punktu widzenia współczesnego człowieka.
Postępujący proces mityzacji zabiegów czarodziejskich oraz praktykujących je
osób ukształtował z czasem postać czarownicy jako istoty niebezpiecznej, zagrażającej od wewnątrz uporządkowanemu orbis interior. Pomimo że czarownictwo
miało lokalną specyfikę (odmienna dynamika procesów, zasięg oraz przyczyny,
różny dobór ofiar), to można przyjąć, iż u podstaw wszelkich działań leżał właśnie proces mityzacji, oparty na przeświadczeniu o zgubnej mocy czarów. Stąd
właśnie wielu autorów usiłowało schematycznie ukazać przebieg kreowania swoistego mitu czarownicy. Mityczny porządek świata stanowi swego rodzaju wartościujące pojmowanie rzeczywistości, zdeterminowane przesłankami religijnymi,
politycznymi i światopoglądowymi danej epoki. Proces ten miał za zadanie utrzy32

Por. M. Buchowski, Magia i rytuał, Warszawa 1993, s. 22-23.
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manie wewnętrzno-kulturowej homeostazy, poprzez nieustanne dekonstrukcje
znaczeń zmierzających do wykreowania postaci czarownicy.
Według definicji zaproponowanej przez Zofię Staszczak mit stanowi odzwierciedlenie zbioru uogólnionego opisu zjawisk właściwych wszystkim zbiorowościom i każdemu typowi kultury. Nie jest on narracją, a wyobrażeniem lub
poglądem, ewentualnie ich wtórnym konstruktem, mogącym manifestować się
w słowie lub poprzez skonkretyzowane działania. Kryterium odróżniania go od
innych wyobrażeń zasadza się na fakcie, iż z założenia jest on obiektywnie fałszywym przesłaniem, mimo iż na podstawie silnej jednostkowej bądź zbiorowej wiary funkcjonuje jako prawdziwy. Mitu nie kształtuje jednak sposób jego przekazu,
lecz forma wypowiedzi33. Zaznaczę również, iż narracja folklorystyczna nigdy też
nie odtwarza przeszłości w takiej postaci, w jakiej doświadczyła jej osoba, która
zapoczątkowała transmisję określonej narracji. Narzędziem kategoryzacji jest tu
formuła, dzięki której przeszłość jawi się jako konglomerat zdarzeń pozbawionych przypadkowości. Sama kategoryzacja nigdy jednak nie jest aksjologicznie
neutralna, wobec tego w procesie taksonomizacji znaczeń pewne wątki zostają
pominięte (w konsekwencji zapomniane), a inne elementy fabuły nazbyt uwydatnione. Mircea Eliade stwierdza, iż narracja ta stanowi wyraz kognitywnego sposobu kontroli zdarzeń. Implicytna (postulowana) tożsamość bohaterów narracji
dokonuje przekształcenia eksplicytnej (autentycznej) tożsamości, w fantazmatyczny sposób zacieniając nieprawdziwość przekazu. Język oraz kultura w sposób
bezpośredni, z premedytacją, są w stanie w drodze habituacji (przyzwyczajenia
swych nosicieli do ledwo dostrzegalnych zmian zachodzących na ich płaszczyźnie) przekształcić to, co pierwotnie obce w coś, co uchodzi za odwieczne i całkowicie swoje. Oczywiście prawidłowość ta jest w stanie funkcjonować również
w kierunku przeciwnym. Kategoryzacje mogą doprowadzić zatem do paradoksu,
w którym człowiek pamięta coś, co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca.
Stąd też z pełnym przekonaniem można powiedzieć, iż zielarki na swój sposób
stały się typem predestynowanym34.
U Bronisława Malinowskiego dostrzegamy wiarę w tożsamość nazwy i nazywanego obiektu: imię nie jest tylko znakiem osoby, ale tę osobę ustanawia. Chodzi tu o zacieranie granic pomiędzy nazwą a jej nosicielem, o tworzenie jednoznacznego wyrazu identyczności. W ten sposób
ontologia inkwizycyjnej propagandy wskazuje pierwszeństwo esencji nazwy, będące ostatnim
szczeblem denotacji semantycznej. W następstwie tego tworzy się swego rodzaju idea magicznej
jedności (wspomina o tym także Marcell Mauss). Narracja o czarownicy jest wyrazem strukturalnie ugruntowanego wyobrażenia. Za sprawą cenzury prewencyjnej to, co przygodne, zamienia
się w usystematyzowane i stałe (Jung powiedziałby – archetypiczne). Narracja folklorystyczna
dostosowuje zatem niepostrzegalne fragmenty bytu do w miarę uniwersalnej matrycy archetypu.
Doskonałym przykładem tego typu działań jest właśnie klasyczna postać czarownicy, bohaterki
potocznej narracji przekształconej w esencjonalny wyraz złych mocy, z którymi rzekomo obcuje.
34
Poza postacią zielarki/znachorki należy wspomnieć o wiejskich akuszerkach, nie tylko
przyjmujących porody, ale też znających metody zapobiegania ciąży i spędzania płodu, służebnych
33
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Na obecność w polskiej kulturze ludowej osób (w szczególności kobiet) specjalizujących się w różnego rodzaju praktykach magicznych wskazywało wielu
autorów, między innymi Stanisław Bylina35, Leszek Zygner36, czy Aleksander
Brückner37. Ludzie korzystali z usług licznych znachorek i uzdrowicielek, uciekających się przy zaspokajaniu potrzeb swych klientów do praktyk magicznych,
z definicji podejrzanych38. Na tym tle przez cały okres nowożytny widoczny był
konflikt pomiędzy duchownymi traktującymi podobne usługi jako przejaw niedorzecznego zabobonu, który koniecznie należy wykorzenić (częstą bronią było
utożsamienie guseł z magią demoniczną), a ich wiernymi, którzy zadowoleni
z dobroczynnych (w ich odczuciu) skutków magii zdecydowanie odrzucali lub po
prostu ignorowali jej rzekome diabelskie powinowactwa. Wiejskie zielarki leczyły
ludzi i zwierzęta, wykonywały zabiegi ochronne przeciw urokom, chroniły przed
nieprzewidzianymi okolicznościami przyrody, wykonywały praktyki uznawane
przez ludność za skuteczne dla zwiększenia zysków z uprawy roli, produkcji rzemieślniczej, czy chowu bydła. Mimo że były potrzebne, a ich usługi popularne,
z powodu otaczającej je aury tajemniczości, dziwnych, niekiedy obrzydliwych
instrumentów i zaklęć, którymi się posługiwały, traktowano je z respektem i dystansem zmieszanym ze strachem. W konsekwencji żyły one raczej na marginesie
życia społecznego – w sensie symbolicznym i przestrzennym (na obrzeżach osady).
Często (choć nie było to normą) utrzymywały się tylko z praktyk magicznych,
znachorstwa i zielarstwa.
W materiałach procesowych spotkamy się z pomagającym je zidentyfikować
łacińskim określeniem antiquae mulieres39. Potocznie zwano je jednak starymi
(mających dostęp np. do kuchni) i karczmarkach. Te ostatnie najczęściej oskarżono o machinacje
przy warzeniu piwa dokonywane za pomocą fragmentów ciała straconych przez powieszenie. Wiara
w pozytywną moc wisielca znana była w całej Europie, nie stanowiła zatem elementu wyłącznie lokalnego folkloru. Sądzono, że każdemu przypisana jest określona dawka pomyślności, którą ma do
spożytkowania w trakcie całego swego życia. Przedwcześnie zmarły nie zdążył jej wykorzystać, stąd
nadwyżka znajduje się w nim nadal. Czarownik zabierając części jego ciała przyjmuje korzyści. Palec wisielca miał przykładowo zapewniać złodziejowi niewidzialność, zwiększając jego skuteczność
w kradzieży. Por. E. Masłowska, Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i kulturze
polskiej, Warszawa 1990; M. Olszewski, Świat zabobonów w średniowieczu, Warszawa 2002, s. 147.
35
S. Bylina, op. cit., s. 41.
36
L. Zygner, op. cit., s. 97.
37
A. Brückner, Kazania średniowieczne, Rozprawy Wydziału Filozoficznego AU, t. 24, Kraków 1895, s. 335.
38
Wiliam Perkins w Rozprawie o przeklętej sztuce czarownictwa (1608 r.) pisał, iż namnożyło
się ludzi powszechnie znanych jako mądrzy (wisemen). Nie była to odosobniona opinia, gdyż
Reginald Scot kilkanaście lat wcześniej wspominał, że w każdej wiosce można znaleźć „białe czarownice”, które pomogą zwalczyć każdą niemoc ciała i umysłu.
39
Oferta zielarek i znachorek wiejskich w konfrontacji z metodami leczniczymi cyrulików
i balwierzy była niezwykle konkurencyjna, nadto jak twierdził Paracelsus, wiejskie zielarki dokonywały pewnych odkryć szybciej aniżeli lekarze medycyny. Istotnym argumentem korzystania

Co czarownica w kotle warzyła?

95

lub wieszczymi babami, zapewne dlatego, że podeszły wiek wielu z nich traktowano jako gwarancję życiowego doświadczenia i wiedzy. Część z nich stanowiły również kobiety w średnim wieku, sprawiające wrażenie znacznie starszych
(tryb życia, ciężka praca fizyczna, wielodzietność). Ich codzienność wyglądała
na ogół spokojnie, co zmieniało się dopiero wtedy, gdy w okolicy przydarzyło
się nieszczęście, którego winnych trudno było znaleźć (np. epidemia czy nieurodzaj). W takich sytuacjach zielarki, jako budzące obawy, stawały się naturalnym
obiektem oskarżeń40. Przed sąd trafiały uzdrowicielki i akuszerki, które okazały
się mało skuteczne w walce z chorobą. Inną sprawą jest to, iż oskarżone w sekrecie produkowały zakazane specyfiki, tradycyjnie łączone z kobietami: środki
poronne czy napoje miłosne. Gdy ich działania wychodziły na jaw, często były
utożsamiane z magią niosącą za sobą potencjalnie szkodliwe intencje.
Pamiętajmy jednak, iż w epoce wczesnonowożytnej leczyła zdecydowana
większość kobiet. Usługi profesjonalnych, wykształconych na uniwersytetach
medyków były tak kosztowne, że tylko nieliczni mogli sobie na nie pozwolić.
Oprócz lekarzy leczyli również adepci medycyny praktycznej: cyrulicy, balwierze, czy rozmaitego rodzaju szarlatani, którzy niejednokrotnie cieszyli się znaczną
estymą. Niemniej większość chorych mogła liczyć wyłącznie na medycynę domową, czyli wiedzę kobiet z najbliższego otoczenia, które zbierały zioła, sporządzały
napary, podawały lekarstwa, znały sposoby łagodzenia bólu, odbierały porody
i towarzyszyły konającym. Najprawdopodobniej nieszczęśnice stające przed sądami kościelnymi i świeckimi stanowiły zaledwie drobną część leczących kobiet.
Wiele spośród nich praktykowało długo i skutecznie zanim padły ofiarą oskarżenia. O skali społecznej aprobaty i wiary w umiejętności uzdrawiaczek najlepiej
zaświadcza ich obecność na królewskim dworze Jagiellonów. Z kolei o poziomie
ich wiedzy świadczą chociażby słowa Paracelsusa (ojca nowożytnej medycyny),
który twierdził, że wszystkiego, co wie, nauczył się od czarownic41.

Nieśmiertelna wiara w magiczną moc ziołowych specyfików
Proces leczenia odbywał się przeważnie za pomocą ziół i innych środków naturalnych oraz metod określanych jako magiczne42, takich jak np. zamawianie
z ich usług była też ich dostępność (zob. więcej A. Abramski, Lekarze, cyrulicy, szarlatani. Stan
medycyny w Polsce, Katowice 1993).
40
Za: J. Adamczyk, op. cit., s. 180-182.
41
Za: A. Brzezińska, Zew Kirke. Renesansowe czary i leki, [w:] eadem, Córki Wawelu. Opowieść o jagiellońskich królewnach, Warszawa 2017, s. 265.
42
W aktach procesach z Poznania (1476 r.), Płocka (1473 r.) oraz Gdańska (1483 r.) występuje
równoczesne użycie ziół i różnych innych instrumentów, bliżej nieokreślonej suchej i mokrej substancji, czy kart z różnymi napisami. Za: AIE t. III zap. 1389, AIE t. III zap. 109, AIE t. III zap. 897.
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choroby. Powszechnie wierzono bowiem, iż czary można „zadać”43, ale można też
uchronić przed nimi siebie i swój dobytek stosując odpowiednie zabiegi. W celu
dotarcia do znaczenia zabiegu magicznego istotne są rządzące nim mechanizmy44. Odwołam się w tym miejscu do kryterium wyznaczonego przez J. G. Frazera. Istotą skonstruowanej przez niego tezy o sympatyczności magii jest wiara
w obustronne, tzw. sympatyczne działanie oparte na prawie powinowactwa45.
Wynika z niego dwojakie działanie: magia homeopatyczna (naśladowcza), której
fundamenty tkwią w zasadzie podobieństwa (tj. twierdzeniu, że podobne zawsze
wywołuje podobne czyli parafrazując, podobne leczy podobne) oraz tzw. magia
przenośna (kontaktowa) oparta na prawie styczności (wszystkie rzeczy pozostające z sobą w styczności nadal wpływają na siebie, nawet jeśli kontakt fizyczny
został zerwany). Na tej podstawie wykonywano zabiegi na przedmiotach będących własnością danej osoby. Stąd w magii tego typu spotykamy się z pewnego
rodzaju materialnymi atrybutami, nieraz są to przedmioty codziennego użytku,
które wobec działania zielarki (czarownicy) osiągają wartość magiczną. Mogą one
W kulturach przedchrześcijańskich (w tym słowiańskich) wierzono, że jedną z przyczyn
choroby są uroki, dlatego przeciwdziałanie im za pomocą czarów było podstawową metodą leczniczą. Lecznictwo ludowe obejmowało zabiegi czysto techniczne, magiczne i kultowe, łącząc elementy racjonalne z irracjonalnymi, wykorzystując praktyczną wiedzę ziołolecznictwa, astrologii,
meteorologii oraz rytuały magiczne i religijne (zob. J. Tyszkiewicz, Ludzie i przyroda w Polsce
średniowiecznej, Warszawa 1983, s. 6). Po przyjęciu chrześcijaństwa medycyna ludowa utrzymała
się przyjmując elementy nowej religii, a Kościół musiał zaakceptować cześć dawnych praktyk. Dopuszczano zatem stosowanie ziołolecznictwa, zezwalając nawet na błogosławienie niektórych ziół
(zob. K. Bracha, Vieresherbanum. O właściwościach ziół w tradycji średniowiecznej, [w:] K. Bracha, W. Iwańczyk (red.), op. cit., s. 176-188). O leczeniu naukowym można mówić dopiero wraz
z rozwojem uniwersyteckich wydziałów medycznych. W XIII w. osoby posiadające specjalistyczną
wiedzę medyczną występowały na ziemiach polskich sporadycznie, a do 2 poł. XV w. skupiały się
gównie na dworach książęcych; często stosowały metody podobne do ludowych. Sytuacja zmieniła się po otwarciu fakultetu medycyny w Krakowie w 1400 r. Nie każdy jednak miał dostęp do
wykształconych lekarzy. Nawet ci, którzy radzili się medyków, zwracali się do znachorów i zielarzy
(zob. J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 195, 198, 202, 207-210).
44
Por. B. Malinowski, Magia, nauka i religia. Szkice z teorii kultury, Warszawa 1958.
45
Termin sympatia zastosowany w kontekście magii może budzić pewne wątpliwości, jednak
jest to problem związany z tłumaczeniem pojęć użytych przez Frazera, o czym wspomina np.
Jan Lutyński we wprowadzeniu książki wydanej w 1962 r. Magia sympatyczna jest dosłownym
przekładem słów sympathic magic, które w oryginale oznacza po prostu pewne powinowactwo
czy związek zjawisk lub przedmiotów. Według Jana Lutyńskiego przekład tego terminu nastręczył
sporych trudności polskim tłumaczom, mimo że już w czasie powstawania przekładu termin był
bowiem szeroko znany w polskiej i obcojęzycznej literaturze przedmiotu. W języku polskim termin sympatyczny budzi niewłaściwe skojarzenia z czymś miłym, przyjemnym. Sympatia u Frazera jest to natomiast – zgodnie z znaczeniem w języku angielskim i sensem etymologicznym
– ukryty związek między przedmiotami, który sprawia, że przedmioty oddziałują na siebie. Teza
o podleganiu wszystkich przejawów działań magicznych zasadzie sympatii, postawiona przez Frazera, była nieraz podważana. Zob. J. Lutyński, Wprowadzenie, [w:] J. G. Frazer, Złota gałąź, tłum.
J. Lutyński, Warszawa 1962, s. 18-21.
43
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posiadać moc chwilowo (w momencie samego zabiegu), bądź przez dłuższy czas.
Rzeczami obdarzonymi wartościami stałymi były amulety i talizmany46, posiadające najczęściej właściwości ochronne47. Odrębną grupę przedmiotów stanowiły leki magiczne: maści, napoje i proszki48. W tym przypadku często stosowano
zioła lub substancje pochodzenia zwierzęcego. Sporządzaniu leków towarzyszyły
nieraz skomplikowane obrzędy49. Drugim elementem zabiegu były zaklęcia, czyli
słowa o magicznym oddziaływaniu warunkowanym treścią lub samą tylko formą
i sposobem wypowiedzi50.
Konsekwencją utrzymującego się powszechne przekonania, iż przyczyn wielu dolegliwości można doszukać się w działania sił nadprzyrodzonych, było pojawianie się dość osobliwych schorzeń, powstałych (jak powszechnie sądzono)
właśnie za sprawą czarów (oczarowania, zaczarowania). Jedną z takich „słabości”
był kołtun51, objawiający się nie tylko sfilcowaniem włosów, lecz także potwornym bólem głowy. Jego przyczyną był (jak dziś wiemy) elementarny brak higieny,
jednak tego rodzaju tłumaczenia nie trafiały do końca XIX w. na podatny grunt.
Rozprawienie się z chorobą nie było bynajmniej rzeczą prostą, gdyż obcięcie kołtuna miało prowadzić do utraty słuchu bądź wzroku52. Dodatkowo kołtun w ogólnym mniemaniu uchodził za chorobę zaraźliwą (zakładano także, iż był chorobą
Owe talizmany wzmiankowane jako nawęzy (nawanszji) były woreczkami ze skóry czy
płótna wypełnionymi ziołami, korzeniami, łodygami, mchem, kawałkami kości, pachnidłami lub
innymi drobiazgami. Mogły też zawierać karteczki z pismem. Używano ich nie tylko dla zapewnienia sobie ochrony, ale również zakopywano w ziemi dla zapewnienia urodzaju, albo wieszano
w piecach chlebowych dla powodzenia wypieku. Por. M. Kowalczyk, Wróżby, czary i zabobony
w średniowiecznych rękopisach Biblioteki Jagiellońskiej, „Biuletyn Biblioteki Jagiellońskiej” 1979,
t. 29, s. 87-91; S. Bylina, Kultura ludowa a pismo w Polsce średniowiecznej, [w:] P. Dymel, B. Trelińska (red.), Kultura piśmiennicza średniowiecza i czasów nowożytnych, Problemy i konteksty badawcze, Warszawa 1999, s. 23-36.
47
Popularnością cieszyły się amulety z pismem, tzw. chatacteres, zawierające najczęściej wersety biblijne lub inne słowa święte jak imiona świętych lub aniołów. Pierwowzorem były amulety starożytne z tekstami z kręgu antycznego (jak wersety Homera czy Wergiliusza) oraz kręgu
germańskiego jak runy. Chrześcijanie zaczęli stosować teksty sakralne własnej religii. Tego typu
przedmioty przygotowywali raczej duchowni, do ich wytwarzania konieczna była bowiem elementarna znajomość pisma. Za: S. Bylina, op. cit., s. 26.
48
E. Potkowski, op. cit., s. 38.
49
J. G. Frazer, op. cit., s. 55.
50
K. Bracha, Magia słowa. Świadectwa teologów i wierzenia popularne w XV wieku, „Kwartalnik Historyczny” 1991, t. 98, nr 3, s. 28.
51
Jeden z ostatnich polskich procesów dotyczący m.in. zadania kołtuna odbył się w Dobrej
(Ziemia Wieluńska). Za: S. Kłosiewicz, O. Kłosiewicz, Przyroda w kulturze polskiej, Warszawa
2011, s. 119-120.
52
Uważano że kołtun mści się za obcięcie. Jeśli już dochodziło do jego obcięcia towarzyszył
temu określony ceremoniał – zajmowali się tym specjaliści tzw. gościarze (gdyż kołtun zwany
był inaczej gwoźdźcem lub gośćcem). Por. Z. Kuchowicz, Leki i gusła dawnej wsi. Stan zdrowotny
polskiej wsi pańszczyźnianej w XVII-XVIII w., Warszawa 1954, s. 52-58.
46
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dziedziczną)53. Spór dotyczący jego etiologii starał się rozstrzygnąć prof. Hercules
de Saxonia, uznający, iż jest to choroba typowo polska, na co wskazywać miała łacińska nazwa kołtuna – Plica polonica54. Z drugiej strony uważano, iż choroba jest
importem wschodnim, co zdaje się potwierdzać nawet Szymon Syreniusz, który
na kołtuny ruskie zaleca stosować barszcz zwyczajny (Heracleum sphondylium)
określany niegdyś jako niedźwiedzia łapa55. Za remedium na kołtuna uchodził
także bodziszek (Vinca minor) oraz łopian (Arctium L.).
Do destrukcyjnych czarów zaliczano trucicielstwo56. Czarostwu towarzyszyć
miało wiele substancji, które określano po prostu jako toxicum, venenum57. Niekiedy z pozoru niewinne zabiegi miłosne mogły zakończyć się oskarżeniem o próbę otrucia58. W tym specyfiku mogły się znaleźć włosy, zmieszane z popiołem
(pilos cim caumate)59. Właśnie w takim kontekście włosy pojawiają się np. w tzw.
Katalogu magii, stanowiącym część traktatu spowiedniczego z XIII w. Summa de
confessionis disctetione cystersa Rudolfa z Rud na Śląsku60. Autor zwraca w nim
uwagę na praktykę podawania mężom ciastek, do których kobiety dokładały swoje włosy z całego ciała z odrobiną własnej krwi, często menstruacyjnej61. Niekiedy
skład specyfiku miłosnego wzbogacano o proch powstały po spaleniu myastha62,
Zob. B. Baranowski, Ludowa kultura…, s. 220-221.
W. Szumowski, Historia medycyny filozoficznie ujęta, Warszawa 1994, s. 457.
55
S. Syreniusz, op. cit., s. 674.
56
Pewne substancje roślinne (niektóre jagody, grzyby) stosowano jako trucizny świadomie
i celowo, gdyż ich toksyczność była dla wszystkich oczywista. Por. J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 71.
57
Skład poszczególnych specyfików stosowanych w tym celu i ich proporcje są bliżej nieznane, zazwyczaj nie są one określone szczegółowo a jedynie pobieżnie wymienione.
58
Magia miłosna obejmowała wszystkie ingerencje w strefę relacji damsko-męskich, zarówno gdy chodziło o uczucia, czy o bardziej fizyczny typ kontaktów. Była przykładem działań, które
trudno jednoznacznie sklasyfikować jako szkodliwe czy dobroczynne. Nawet próby pozyskania
uczucia mogły służyć zarówno do budowania więzi miedzy legalnie poślubionymi małżonkami,
jak i do cudzołóstwa.
59
Za: J. Adamczyk, op. cit., s. 227.
60
Badacze stwierdzają, że przykłady praktyk w katalogu nie mają miejscowego pochodzenia,
aczkolwiek znaczenie pewnych materii mogło być uniwersalne. Katalog badał dokładniej Edward
Karwot. Por. E. Karwot, Katalog magii Rudolfa. Źródło etnograficzne z XIII w., Wrocław 1953; zob.
też K. Bracha, Katalog magii Rudolfa (na marginesie dotychczasowych prac), [w:] A. M. Wyrwa,
J. Dobosz (red.), Cystersi w społeczeństwie Europy Środkowej, Poznań 2000, s. 806-819; S. Bylina,
Chrystianizacja wsi u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002, s. 172. Podkreślę jednak, że wiarygodność przekładu E. Karwota, a także założenie, że rękopis stanowi wierny obraz wczesnośredniowiecznej ludności śląskiej, były wielokrotnie kwestionowane (zob. więcej: A. Pieńczak, Obrzędowość narodzinowa na Górnym Śląsku (izolacja położnicy): Polski Atlas Etnograficzny i Atlas
der Deutschen Volkskunde w perspektywie porównawczej, Katowice 2016, s. 84-85 i przypis 111).
61
Krew menstruacyjna jest specyfikiem podawanym w napojach i pokarmach dla zapewnienia
miłości mężczyzny, co podkreślał wspomniany wyżej Mnich Rudolf. Por. E. Karwot, op. cit., s. 19.
62
Myastho lub spolszczona nazwa miastko to łożysko albo błony, w których rozwijało się
dziecko w łonie matki. Por. Słownik polszczyzny XVI wieku, t. 13, Wrocław 1981, s. 371.
53
54
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czyli wydzielin po porodowych, najprawdopodobniej łożyska63. W kontekście
dziwnych, miejscami niebezpiecznych substancji, nie sposób też nie nawiązać do
składu chemicznego osławionej maści na latanie określanej potocznie jako maść
czarownic, której zastosowanie i produkcja stoi pod znakiem zapytania64. Maść
ta stanowi jednak jeden z kluczowych elementów narracji obecnej w micie czarownicy. Kobiety miały przygotowywać ten specyfik same, choć równie często
miał być on im przekazywany przez diabła lub któregoś z poślednich demonów.
W składzie tajemniczej maści na pierwszym miejscu wymienia się tłuszcz wytopiony z ciała nieochrzczonego niemowlęcia (czasem też starszych dzieci). W niektórych recepturach wspomina się również o krwi (człowieka lub nietoperza).
Głównym składnikiem są tu jednak rośliny z rodziny psiankowatych zawierające
atropinę, a więc wykazujące silne działanie halucynogenne65.
Niezależnie od ich przeznaczenia, znaczna część preparatów magicznych tudzież leczniczych przyrządzana była na bazie środków roślinnych. Za sztandarowe niemal ziele czarownic uchodzi pokrzyk wilcza jagoda (Atropa belladonna),
używany jako zamiennik mandragory (Mandragora officinalis L.), rośliny otoczonej niezwykłym nimbem tajemniczości. Wierzono, że korzeń mandragory66 stanowi talizman przynoszący szczęście, umożliwiający zachowanie młodości i urody, wreszcie chroniący przed wrogami i chorobami. Dopatrując się w pokrzyku
czarodziejskich właściwości pierwowzoru, nie tylko przeniesiono na belladonnę
wszystkie wierzenia i podania związane z mandragorą, ale stworzono również
nowe mity. Legendy narosłe wokół pokrzyku, utożsamianego z mandragorą, dementował już Marcin z Urzędowa67, a wcześniej także Stefan Falimirz68, mimo
63
Zastosowanie łożyska w magii ludowej dostrzegł i potępił mnich Rudolf z Rud, który pisał
o kobietach odgryzających po trzy kawałki błony, które zamieniwszy w proch dawały ojcu do
spożycia, aby ten kochał dziecko. Por. E. Karwot, op. cit., s. 19
64
Informacje na jej temat pojawiają się dopiero w materiałach pochodzących z XIX i XX w.
Badania takie przeprowadził i opisał między innymi prof. Will-Erich Peukert, nie mamy jednak
pełnej informacji o tym, na ile stosowany przez niego przepis był wiarygodny.
65
Por. M. Ciechońska, Maść czarownic: śmiertelna trucizna i serum prawdy. Historia i wykorzystanie psychoaktywnych roślin z rodziny Solanacea, „Zeszyty Naukowe Towarzystwa Doktorantów UJ. Nauki Ścisłe” 2014, t. 9, nr 2, s. 19-34; K. Kaczmarczyk, Procesy o czarostwo w r. 1688
i 1689, „Lud” 1901, t. 7, nr 4, s. 315-316; idem, Przyczynki do wiary w czary, „Lud” 1907, t. 13, nr 7,
s. 330-332; J. Wijaczka, Loty czarownic, [w:] idem, op. cit., s. 190-191; M. Pilaszek, op. cit., 446-448.
66
Można było wykopać ją tylko w bezksiężycowe noce – pierwsze po nowiu. Czyniły to wyłącznie kobiety, stąd pokrzyk zwał się też dawniej niewieścim zielem. Roślinę wykopano, aby to zapewnić sobie wszelką pomyślność oraz przynieść strapienia innym. Czynność tę poprzedzało zakreślenie
wokół rośliny znaków krzyża. Były to graniczne słupy diabelskiej mocy, chroniące kopiącego przed
zakusami złego. Następnie dookoła pokrzyku zataczano ostrzem rydla trzy koła. Po zakreśleniu
ostatniego z nich przychodziła pora na ucztę. Dopiero gdy dopełniono obrzędu ucztowania, przystępowano do uczczenia rośliny. Za: K. Jabłońska, Czarodziejski zielnik, Warszawa 1965, s. 50.
67
M. z Urzędowa, op. cit., s. 201.
68
S. Falimirz, op. cit., s. 84.
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to jego popularność nie słabła. Za najcenniejsze uchodziło ziele wyrosłe z uryny
wisielców albo z mogił zbrodniarzy, czyli takie, które rosło na obszarach niezamieszkałych, szczególnie w miejscach straceń69. Zielarze wykorzystywali roślinę
dość trafnie w leczeniu zaburzeń układu nerwowego, schorzeń oskrzeli, kurczów,
wrzodów i chorób oczu. Lekarstwa wyekstrahowane z pokrzyku stosowano również przy wściekliźnie i łagodzeniu napadów szału u chorych psychicznie. Inną
rośliną, posiadającą status niemal równorzędny z mandragorą, była lulecznica
(Scopolia carniola) – ta dodatkowo stosowana była jako środek poronny. Sposobem na spędzanie płodu było też użycie niepozornego barwinka (Vinca L.)70.
W wielu przypadkach zioła były wykorzystywane samodzielnie przez mieszkańców wsi, jednakże w niektórych sprawach (takich właśnie jak dokonanie aborcji)
kierowano się do osoby z większym doświadczeniem. W tej kwestii, obok wspomnianych już roślin, pomocna była również bylica pospolita (Artemisia vulga
lis)71. Zdaniem Szymona Syreńskiego już sam trzymany w ręku korzeń tej rośliny
powoduje poronienie72. Bylica, podobnie jak wszystkie rośliny o intensywnym
zapachu (np. łopian czy dziewanna), stanowiła równocześnie środek ochronny
przed oczarowaniem73. W północnej Polsce celem unieszkodliwienia czarów zalecano, by przed zachodem słońca udać się na dziewiątą miedzę, zebrać z niej
bylicę (opcjonalnie także tymianek), a po powrocie okadzić nią oborę. Analogicznie roślina ta odczyniała również uroki (w tym zabiegu często towarzyszył
jej koper i bławatek)74. Przypisywano jej ochronę przed chorobami, a przywiązana do nogi lub włożona do buta miała odpędzać zmęczenie75, z kolei umieszczona na szczycie dachu chroniła dom i jego mieszkańców przed uderzeniami
piorunów (zapiski na ten temat znajdziemy np. u Syreniusza). Ochronę przed
urokami zapewniał też dziurawiec zwyczajny (Hypericum perforatum), który
w źródłach staropolskich widnieje pod nazwą zwonki, zwoniec76. Noszono go
K. Jabłońska, op. cit., s. 49.
Co ciekawe, noszony przez ciężarną miał również pozytywnie wpływać na rozwój płodu.
71
W dawnych zielnikach polskich znajdziemy sporo wzmianek świadczących o tym, że bylicę
stosowano w rozmaitych chorobach typowo kobiecych, np.: „wierzchołki bylicy roztarte z czosnkiem i przyłożone na pępek sprowadzają miesięczne czyszczenie”. Zob.: M. Kujawska, Ł. Łuczaj,
J. Sosnowska, P. Klepacki (red.), Rośliny w wierzeniach i zwyczajach ludowych. Słownik Adama
Fischera, Wrocław 2016, s. 111-112.
72
Interesujące jest to, iż autor z jednej strony pisze, że bylica „płód czerstwym utrzymuje”,
a w innym miejscu zaleca ją na płodność, tym samym sobie przecząc.
73
Kalendarz uniwersalny jezuicki (1750) zaleca przeciwko wielkiej chorobie piwonię z bylicą,
które w ogóle ducha nieczystego z człowieka wyganiają.
74
Por. Słownik Adama Fischera…, s. 106-108.
75
Marcin z Urzędowa zaleca ją przeciw zmęczeniu w podróży. Podobne zalecenia znajdujemy z zielnikach Szymona Syreńskiego oraz Jana Krzysztofa Kluka (J. K. Kluk, O rolnictwie, zbożach, łąkach, chmielnikach, winnicach i roślinach gospodarskich, Warszawa 1778). Obaj autorzy
wspominają, iż owinięcie bylicą stop zachowuje podróżnych od nadmiernego zmęczenia.
76
S. Syreniusz, O przyrodzeniu i używaniu ziół, Kraków 1613, s. 828.
69
70
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w charakterze fuga deamonum, choć równie często po prostu omiatano nim izby
mieszkalne i wtykano pod strzechy77. Dziurawiec jako klasyczne świętojańskie
ziele apotropeiczne78 odgrywał szczególną rolę przy czarach miłosnych. Dymem
z dziurawca okadzano bezpłodne kobiety, a święcone wianki splecione z kwiatów tej rośliny wieszano w oknach w czasie porodu79. Zasuszone ziele włożone
do modlitewnika miało odpędzać złe myśli w czasie modlitwy. Wierzono też, że
przywraca ono utraconą radość. Według O. Kolberga w Górach Świętokrzyskich
rośnie ziele św. Jana, po które czarownice odbywają podróż na Łysą Górę w czasie
letniego przesilenia, ponieważ wierzchołek tego ziela w tym szczególnym czasie
ma mieć moc czarodziejską80. Możliwe, że także zioła wymieniane w procesach
o czary (XVII w.), a przysparzające krowom mleka były czasem Hypericum. Ten
jednak, aby był skuteczny, musiał być wcześniej poświęcony wraz z innymi ziołami w trakcie uroczystości Matki Boskiej Zielnej. Poświęcony wówczas wrotycz
pospolity (Tanacetum vulgare) miał chronić nie tylko przed wszelkiej maści czarownicami, ale nawet samym diabłem. Natomiast wianek upleciony z wrotyczy
spełniać miał zadanie piorunochronu81. Herbarz Siennika zaleca ziele wrotyczu
na odczarowanie zadanego czaru miłosnego (odczynienie lubczyka). W tym celu
należy umyć się w wodzie wygotowanej z ziela tejże rośliny82. Ciekawe jest zastosowanie rozchodnika, z którego miano wykonywać tzw. różdżkę czarownic, służącą do wypędzania jędz oraz neutralizującą działanie złych mocy83. Wierzono,
że rozchodnik gotowany na bulionie leczy suchoty, ale też jest skutecznym lekarstwem na impotencję spowodowaną czarami. W celach ochronnych przed długotrwałą niemocą pod progiem domu zakopywano poziewnik polny (Stachysrecta).
Roślina ta była też przydatna w przypadku długotrwałego płaczu dziecka spowodowanego zauroczeniem/ oczarowaniem. Rdestem z kolei okadzano krowy,
aby przeciwdziałać czarom związanym z mlekiem, których szczególnie mocno się
obawiano – brak mleka bowiem był potencjalnym zagrożeniem egzystencji całej
77
B. Wojciechowska, Od godów do św. Łucji. Obrzędy doroczne w Polsce późnego średniowiecza, Kielce 2000, s. 90-91.
78
M. Henslowa, Z badań nad wiedzą ludową o roślinach, cz.1, Hypericum perforatum L. –
dziurawiec, „Slavia Antiqua” 1976, nr 23, s. 247-248.
79
P. Woliński, K. Rogut (red.), Studia etnobotaniczne. Znaczenie roślin w kulturze, tradycji
i życiu człowieka, Procarpathia, Rzeszów 2014, s. 103.
80
O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje…, t. 17, cz. 15, s. 69.
81
Na Jasnej Górze zielarki sprzedają wrotycz, mówiąc: „Pan Bóg grzmoty odwraca”. Za:
M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej, Warszawa 1891, s. 134.
82
Za: R. W. Brewiński, op. cit., s. 112.
83
Te wykonywane były głównie w krajach niemieckojęzycznych, gdzie ruch przeciw czarownicom był niezwykle prężny, a zatem i strach przed nimi musiał być niewspółmiernie większy
aniżeli w krajach, w których procesów przeciw domniemanym czarownicom toczyło się znacznie
mniej.
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rodziny84. Stałe miejsce w ziołolecznictwie miała też pokrzywa (Urtica dioica L.)
pomagająca bezpłodnym niewiastom, choć też zabezpieczająca przed poronieniem. Wywar z pokrzywy zalecano na zanik pamięci.
Za ziele czarownic uchodził lulek czarny (Hyoscyamus niger), w polskich rękopisach często nazywamy bielonem, rzadziej bieluniem, sporadycznie szalejem.
To roślina uznawana za jeden z najstarszych środków o właściwościach uspokajających i nasennych. Według legendy napój sporządzony z wyciągów tej rośliny
miały dostawać do wypicia nowicjuszki uczestniczące w sabatach85. W lecznictwie ludowym powszechnie stosowano go na ból zębów. Czasem używany był
przeciwko kaszlowi bądź zapobiegawczo w celu uniknięcia zaziębienia macicy86.
Jako roślina o właściwościach trujących w kręgach zainteresowań czarownic znajdował się też tojad (Acontium), jednak – co istotne – wierzono, że używany w formie amuletu przynosi on szczęście i bogactwo. Miłość zapewnić miał wieszany
na szyi talizman z werbeny pospolitej (Verbena officinalis). Stanowił on też środek
apotropeiczny przed czarownicami. Z kolei płoniczek nagi (Herniarinian glabra)
przechowywany w izbie sprawiał, że żadna czarownica nie ingerowała w życie
mieszkańców danego domu i nie była w stanie niczego z niego ukraść (bano się
tego, gdyż rzeczy osobiste użyte jako przedmiot manipulacji w zabiegach magii
kontaktowej mogły obrócić się przeciw swemu właścicielowi).

Wnioski
Dokonana próba rekonstrukcji analizowanego obszaru niegdysiejszej mentalności dowodzi, iż wyobrażenia zielarki – czarownicy wraz z dotychczasowymi
ich stereotypami miały dla posługującej się nimi społeczności określoną wartość
i funkcję symboliczną. Praktykowane zabiegi magiczne silnie oddziaływały na
obraz percepcji prostych ludzi, dla których w figurze znachorki niczym w soczewce skupiał się wielowymiarowy splot znaczeń87. W tym rozumieniu zioła
i wszelkie środki powstałe na ich bazie działały zarówno poprzez utrwaloną kulturowo symbolikę, jak i swoje naturalne właściwości. Lecznicze zabiegi w znacznej mierze oparte były na zasadzie sympatii, czyli apriorycznego założenia wiążącego je z pożądanym rezultatem88. Procedury stosowane przy ich produkcji nie
zawsze podyktowane były rozumowymi przesłankami, lecz częściej wiarą w ich
84
Zob. M. Hanslowa, Z badań nad wiedzą ludową o roślinach, cz. 4, Sedum sp. – Rozchodnik,
„Slavia Antiqua” 1978, nr 25, s. 307; J. W. Sulczewska, Rośliny w mianownictwie, przesądach i lecznictwie ludu wielkopolskiego, „Lud” 1932, seria 2, t. 11, nr 31, s. 98.
85
J. Wijaczka, op. cit., s. 243-244.
86
Słownik Adama Fischera…, s. 223-225.
87
R. Rutkowski, op. cit., s. 425.
88
J. Tyszkiewicz, op. cit., s. 196; R. Kieckherer, Magia w średniowieczu, Kraków 2001, s. 109.
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magiczne moce. Należały do nich zasady zachowania tabu, np. zbieranie ziół boso
albo w całkowitym milczeniu. Ważny dla kuracji był również sposób podawania
specyfiku, liczyła się nie tylko wielkość aplikowanej dawki leku, lecz także jego
skład. Nie mniejszą rolę odgrywał czas i przestrzeń, w jakich lekarstwo przygotowywano oraz w jakich przyjmował je pacjent. Warunkiem powodzenia kuracji
była sprzyjająca chwila – tzw. szczęśliwe godziny, fazy księżyca i wybrane święta
kościelne89.
Współcześnie musimy pamiętać, iż wyobrażenia o czarodziejskim postępowaniu nie były czymś abstrakcyjnym dla ludzi mających z nimi kontakt, wobec
czego w mentalności ówczesnego społeczeństwa stanowiły one realne zagrożenie,
któremu należało przeciwdziałać. Analizując je zatem należy dążyć do zrozumienia owego strachu, choć ten obecnie sprawia wrażenie nazbyt irracjonalnego.
Z drugiej jednak strony wiele zabobonnych praktyk przetrwało do dziś. Często
nie pamiętamy ich źródła powielając po prostu pewne zachowania, dlatego też
badania skierowane na próbę rekonstrukcji dawnej mentalności pozwalają nie
tylko odnaleźć odpowiedzi na pytania nurtujące nas z punktu widzenia analitycznego, lecz także dają możliwość zobrazowania pewnych na pozór dobrze znanych
nam działań.

What did the witch brew in the witch’sboiler?
From magic and ritual to medicinalpractices of ruralherbalist
The article is a cultural-anthropologicalstudy, which exploresissuesfocusing on
the magical and healingproperties of plants with atropeiccharacteristics (used in
defence of witchcraft and theirundesirableconsequences), whilereferring to the
subject of plantsthatwerewidelyregarded as so-called “anti-witchcraft”. witchessays
(dangerous, which can bring a variety of understoodmisfortunes). In the folk tradition, bothgroupswereusedquitecommonly for medicinalpractices. The purpose of
the text is to lookat these plantsboth in the point of view of anethnologist – through
the prism of folk beliefs and in relation to modern ethnobotanical research, confronting the oncevitalfaith in theirpower with contemporaryknowledge.
Key words: herbalists, znachorki, magictreatments, folk medicine, apotropeicplant
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K. Górny, Czas i przestrzeń w magii leczniczej, „Literatura Ludowa” 1996, t. 2, nr 40, s. 19-29.
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Ocena właściwości farmakologicznych maści wiedźm
z XV-XVII-wiecznych receptur

Wprowadzenie
W kulturze europejskiej topos wiedźmy powraca na wielu płaszczyznach. Stanowi jeden z archetypów kobiet występujących w dziełach kultury, zwłaszcza baśniach i legendach (obok archetypu dobrej matki, wróżki, mądrej starej kobiety
i macochy)1. Wiedźma jest najczęściej uosobieniem psychicznej energii kobiecej, indywidualizmu, egocentryzmu a także utraconej młodości i niewinności2.
W ikonografii przedstawia się ją na różne sposoby. Z jednej strony, jako osobę
w sile wieku, pełną seksualności; z drugiej, jako tajemniczą naznaczoną przez czas
staruszkę. W obu tych formach jest ukazywana zarówno podczas sabatów, preparacji różnych specyfików, jak i podczas lotu na miotle. Jedno z najstarszych przedstawień wiedźmy pochodzi z rękopisu z 1440 r. Champion des dames (obrońca
kobiet), autorstwa Martina le Franca3. Zostały tam zamieszczone ilustracje dwóch
kobiet, nad których głowami widnieje inskrypcja vaudoises – waldenzjanki (rysunek 1)4. Waldezjanie należeli do XII-wiecznych heretyków, głoszących iż ubogi
kościół jest drogą do duchowej doskonałości5.

1
A. Radulescu, Archetypal Feminine Figures In Fairytales. A Study In Archetypal Psychology,
„Journal of Research in Gender Studies” 2014, t. 4, nr 2, s. 1082-1090.
2
Ibidem.
3
M. le Franc, Le Champion des Dames, Bourgogne 1440, s. 105v, https://gallica.bnf.fr/ark:/
12148/btv1b525033083/f216.image (dostęp: 17.07.2020).
4
Ibidem.
5
P. Gonzalo, Waldensian and Catholic Theologies of History in the XII–XIV Centuries: Part I,
„Journal of the Adventist Theological Society” 2014, t. 25, nr 2, s. 65-87.
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Przedstawienie zwykłych kobiet w takich okolicznościach oraz dołączony
podpis może świadczyć, iż czarownica może się ujawnić w każdej osobie, a grzech
i ciemna strona natury bywają często głęboko ukryte wewnątrz nas samych. Warto wspomnieć także o teorii „Witch cult hypothesis”, według której pogańskie
wierzenia oparte o kult rogatego boga przetrwały próby tłumienia ich w czasie
chrystianizacji Europy6. Ich wyznawcami miały być wiedźmy spotykające się
na nocnych sabatach. Podczas obrzędów wykorzystywały one specjalne, wieloskładnikowe specyfiki, oparte m.in. o rośliny z rodzin: Solanaceae, Papaveraceae,
Apiaceae7.

Rys. 1. Waldezjańskie czarownice z rękopisu Champion des dames, 1440 r.
Źródło: M. le Franc, Le Champion des Dames, Bourgogne 1440, s. 105v,
https://gallica.bnf.fr/ark:/ 12148/btv1b525033083/f216.image.

6
7

M. Murray, The God of the Witches, Oxford 1931.
Idem, The witch cult in Western Europe. A study in Anthropology, Oxford 1921.
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Pharmaka diabolics
Osobą, która jako pierwsza na szeroką skalę zajęła się problematyką kultu wiedźm
była profesor egiptologii z Oxfordu, Margaret Alice Murray. Oczywiście nie była
pierwszą, która zajmowała się tym tematem, jednak jej dzieło Witch cult in western Europe obiło się najszerszym echem w świecie nauki8.
Współcześnie można wyróżnić 4 warianty tej hipotezy:
1. Teoria supernaturalistyczna: czarownice rzeczywiście latają na miotłach,
spotykają się na sabatach, do tworzenia specyfików używają składników,
tj. tłuszcz noworodka, krew, popiół z krucyfiksu.
2. Teoria kulturoznawcza/antropologiczna: loty czarownic i sabaty to tylko
elementy folkloru i podań, maść czarownic nie istniała – była tylko fantazją na temat tajemniczych środków produkowanych przez zielarki.
3. Wczesna teoria fitochemiczna: wyobrażenie lotu było wywołane transem
spowodowanym działaniem roślin z rodziny Solanaceae; sabaty nie miały
miejsca.
4. Współczesna teoria fitochemiczna: wyobrażenie lotu było wywołane transem spowodowanym tańcem i działaniem roślin z rodziny Solanaceae; sabaty miały miejsce – były emanacją kontrkultury9.
Według Murray oraz XVI-XVII wiecznych zapisków wiedźmy spotykały się
podczas sabatów, tańczyły, śpiewały i grały na instrumentach. Podczas tych rytuałów umieszczały w swoich drogach rodnych oraz końcowym odcinku układu
pokarmowego górną część miotły, która była nasączona specjalnym preparatem
tzw. „witches’ flying ointment”, „magic salve”, czy wg starszych źródeł Pharmaka
diabolics10. Tłumaczy to artystyczny topos stosunków seksualnych między wiedźmami a istotami demonicznymi, oraz ikonograficzne przedstawienie lotu czarownic11. Wiedźmy, o ile istniały w takiej formie, którą opisuję, tworząc sekretne
struktury musiały ukrywać swoją prawdziwą naturę. Grupa kobiet idąca do lasu
z miotłami na pewno wzbudziłaby podejrzliwość innych ludzi. Z dużym prawdopodobieństwem były to fantazje inkwizytorów, duchownych, przedstawicieli prawa czy prostych ludzi na temat seksualności kobiet-wiedźm, które z reguły żyły
samotnie, przekazywały sobie nawzajem tajemną wiedzę o lecznictwie, psychologii, naturze ludzkiej. Aplikowanie tych specyfików mogło odbywać się poprzez
wsmarowywanie w skórę, także w regio urogenitalis, jednak z pewnością byłoby
to mniej praktyczne. Gerald Gardner (kontynuator myśli M. Murray, stworzył
Ibidem.
M. Ostling, Babyfat and Belladonna: Witches’ Ointment and the Contestation of Reality,
„Magic, Ritual, and Witchcraft” 2016, t. 11, nr 1, s. 30-72.
10
G. E. Burrows, R. L. Tyrl, Toxic Plants of North America, Oxford 2012, s. 1130.
11
R. Schultes, A. Hofmann, C. Rätsch, Plants of the gods: their sacred, healing, and hallucinogenic powers, Rochester 2001, s. 90.
8
9
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neopogański ruch Wicca) był zdania, iż wiedźmy nie używały mioteł, a długich
lasek, które umożliwiały im pokonywanie przeszkód w lasach12. Potwierdza on
także, iż używanie tych atrybutów czarownic (miotła, kij) podczas rytuałów
świadczyły o przynależności do danego ugrupowania. Następnie wykonywały
swoisty „taniec płodności” i używały maści namaszczającej, w której składzie
można było wyróżnić miętę i werbenę. Specyfik ten dodatkowo miał rozgrzewać
podczas zimnych nocy, a także w razie zdemaskowania ułatwiał ucieczkę13.
Istotne jest to, iż większość przepisów na maści wiedźm zawiera w sobie
niewiele informacji o ich składnikach. Receptura najczęściej wygląda w sposób
następujący: tłuszcz (z wilka, dziecka, psa), krew (nietoperza, dziecka, ptaka),
i „zioła”, bez określenia gatunków. Do innych składników tych receptur można
zaliczyć: hostie, elementy krucyfiksów, kości, węże, jaszczurki, ropuchy, pająki
i mleko osła14. Jeżeli celem tworzenia tych maści miało być wywołanie euforii lub
rytualnej ekstazy, to używanie tych surowców odzwierzęcych było bezzasadne
– mogło mieć znaczenie tylko symboliczne. Mimo to istnieją zapiski dotyczące
preparacji „maści wiedźm” z wyszczególnionymi surowcami. W moim artykule
chciałbym skupić się na surowcach stosowanych w preparacji witches’ ointment,
przepisów na te maści, oraz odpowiedzieć na pytanie czy mogły one działać
w rzeczywistości?
Ze względu na ograniczoną objętość niniejszego artykułu opiszę tylko najważniejsze grupy roślin i rośliny, oraz surowce z nich otrzymywane, które rzeczywiście mogą wykazywać działanie przypisywane pharmaca diabolics.

Rośliny z rodziny Solanaceae
Do najsilniej działających surowców, które można znaleźć w omawianych przeze mnie recepturach należą korzenie, owoce i liście roślin z rodziny Solanaceae.
Można do nich zaliczyć: bieluń dziędzierzawę (Datura stramonium L.), pokrzyk
wilczą jagodę (Atropa belladonna L.) czy lulka czarnego (Hyoscyamus Niger L.)15.
We wszystkich tych surowcach głównymi składnikami aktywnymi są alkaloidy tropanowe.
Związki te są grupą bicyklicznych drugorzędowych metabolitów, opartych
na strukturze tropanu (N-metyl-8-azabicyklo[3.2.1] oktanu), oraz kwasu tropowego (kwasu 3-hydroksy-2-fenylopropanowego). Wśród nich można wyróżnić:
G. Gardner, Witchcraft Today, London 1970.
Ibidem, s. 32.
14
M. Ostling, op. cit., s. 30-72.
15
T. Hemscheidt, Tropane and Related Alkaloids, [w:] F. J. Leeper, J. C. Vederas (red.), Biosynthesis, Topics in Current Chemistry, t. 209, Berlin–Heidelberg 2000, s. 175-206; http://www.
theplantlist.org/1.1/browse/A/Solanaceae/ (dostęp: 24.04.2018).
12
13
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skopolaminę, L- i D-hioscyaminę czy kokainę, jednak w psiankowatych występują tylko dwa pierwsze związki16. Należą one do tzw. delirantów, czyli substancji
mających działanie antycholinergiczne (są agonistami receptorów muskarynowych)17. Głównymi efektami wywoływanymi przez tę grupę są: euforia, zaburzenia widzenia, dezorientacja, większy popęd seksualny, działanie przeciwbólowe
i usypiające18.
Dzięki tak szerokim właściwościom rośliny z tej rodziny były stosowane
w lecznictwie od czasów starożytnych. Jako środek przeciwbólowy i nasenny były
używane m.in. przez Galena czy Dioskurydesa19.
W średniowieczu znany był środek wykorzystywany podczas operacji – Spongia somnifera. Gąbkę morską nasączano sokiem z Papaver somniferum L. oraz
ekstraktem z Mandragora officinalis L. czy Hyoscyamus niger. Następnie była suszona, a przed operacją namaczana i umieszczana w jamie ustnej pacjenta, indukując jego sen20. Środek ten mógł być inspiracją do tworzenia omawianych przeze
mnie specyfików.
Do połowy XX w. umiarkowanie popularne były papierosy przeciwastmatyczne, w których znajdowały się wysuszone i rozdrobnione liście rośliny Datura
stramonium L. Alkaloidy wraz z wchłanianym dymem dostawały się do oskrzeli
i wywoływały miejscowy rozkurcz mięśni gładkich21. Współcześnie atropina, czyli racemiczna mieszanina L- i D-hioscyjaminy służy do rozkurczu mięśni wokół
źrenicy, co wywołuje jej rozszerzenie (ułatwia to przeprowadzanie zabiegów i badań w okolicach oka). Z półsyntetycznej pochodnej skopolaminy – butylobromku hioscyny produkuje się preparaty działające rozkurczowo w okolicach jamy
brzusznej (skurcze, bóle miesiączkowe)22.
Ze względów kulturowych należy zwrócić szczególną uwagę na mandragorę
lekarską (rycina 2). Od czasów starożytnych była traktowana zarówno jako roślina lecznicza, jak i magiczna. W korzeniach upatrywano podobieństwa do ciała
ludzkiego. Z tego powodu mandragorae radix był używany jako swego rodzaju
instrument magiczny, służący jako wsparcie podczas ciąży, do odganiania istot
T. Hemscheidt, s. 175-206.
T. Hemscheidt, op. cit., s. 175-206.
18
J. L. Müller, Love potions and the ointment of witches: historical aspects of the nightshade
alkaloids, „Journal of Toxicology: Clinical Toxicology” 1998, t. 36, nr 6, s. 617-627.
19
M. Amberger-Lahrmann, D. Schmiihl, Geschichte der Toxikologie. Mit 65 Abbildungen und
14 Tabellen, Berlin 1988, s. 5.
20
W. Daems, Spongia somnifera. Philologische und pharmakologische Probleme, „Beitrage zur
Geschichte der Pharmazie” 1970, t. 22, nr 4, s. 25-26.
21
M. Jackson, „Divine Stramonium”: The Rise and Fall of Smoking for Asthma, „Medical Hi
story” 2010, t. 54, nr 2, s. 171-194.
22
J. Barker, J. D. Farley, Toxic psychosis following atropine eye-drops, „British Medical Journal”
1958, t. 5109, z. 2, s. 1390; F. C. Deller, Some clinical observations on the use of hyoscine n-butylobromide in gastro-intestinal disorders, „Medicine Illustrated” 1953, t. 7, z. 4, s. 245-246.
16
17
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demonicznych, czy surowiec stosowny w magii seksualnej czy kulcie płodności23.
Marcin Siennik w swoim Zielniku… stwierdza, iż: „[…] a wżdy niewiastami czarownymi i babami z diabły się obierającymi nie ciężko dać za jedenktóry złoty
by go jedno mogła dostać”24. Świadczy to o znaczeniu tego surowca w rytuałach.
Mandragora jest rośliną zdecydowanie rzadziej występującą niż pokrzyk czy bieluń, a nie różni się profilem farmakologicznym od innych roślin z rodziny Solanaceae opisanych wyżej.

Rośliny z rodziny Apiaceae
Do rodziny selerowatych (Apiaceae) zwana dawniej Umbelliferae (baldaszkowate) należy wiele roślin przemysłowych, m.in. Daucus carota L. – marchewka,
czy Levisticum officinale W.D.J. Koch – lubczyk. W tym układzie możemy także
wyróżnić wiele roślin łąkowych, m.in.: Pimpinella anisum L. – biedrzeniec anyż,
Myrrhis odorata (L.) Scop. – marchewnik anyżowy, czy Conium maculatum L.
– szczwół plamisty25. Ostatnia z nich była składnikiem wielu receptur na maści
wiedźm. Alkaloidy szczwołu należą do alkaloidów piperydynowych i pirydynowych. Najważniejsze to: koniina (2-propylopiperydyna), koniceina (2-propyl-3,4,5,6-tetrahydropirydyna) i konhydryna (2-α-Hydroksypropylopiperydyna)26.
Podobnie jak w przypadku alkaloidów tropanowych są one agonistami receptorów muskarynowych. Pobudzają one zwoje wegetatywne, co zwiększa aktywność
psychoruchową. W następstwie porażają zakończenia nerwów ruchowych, rozszerzają źrenice, wzmagają wydzielanie śliny i moczu27. W wierzeniach ludowych
był traktowany jako surowiec, który działa przeciwko czarom28.
Zawarty w Apium graveolens L. (selerze) oraz w Petroselinum crispum (Mill.) Fuss
(pietruszce zwyczajnej) apiol służył do spędzania płodu, wykazuje też jednak słabe działanie euforyczne, czy zwiększające popęd seksualny29. Inni przedstawiciele
J. Rostafiński, Zielnik czarodziejski to jest zbiór przesądów o roślinach, Kraków 1893, s. 56;
M. Siennik, Herbarz, to jest ziół tutecznych, postronnych i zamorskich opisanie, co za moc mają,
a jako ich używać tak ku przestrzeżeniu zdrowia ludzkiego, jako ku uzdrowieniu rozmaitych chorób,
teraz nowo wedle herbarzów dzisiejszego wieku i innych zacnych medyków poprawiony. Przydano
Aleksego Pedemontana Tajemnice księgi ośmiory o tajemnych a skrytych lekarstwiech, przy czym
dosyć misternych a trafnych rzeczy i doświadczonych mieć będziesz, Kraków 1568, s. 105-107.
24
Ibidem.
25
http://www.theplantlist.org/1.1/browse/A/Apiaceae/ (dostęp: 24.04.2018).
26
J. Vetter, Poison hemlock (Conium maculatum L.), „Food and Chemical Toxicology” 2004,
t. 42, z. 9, s. 1373-1382.
27
Ibidem.
28
J. Rostafiński, op. cit., s. 180.
29
C. Rätsch, C. Müller-Ebeling, The encyclopedia of aphrodisiacs: psychoactive substances for
use in sexual practices, Rochester, Vermont, Toronto 2013, s. 953-954.
23
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tej rodziny, np. Sium suave Walter czy Berula erecta (Huds.) Coville (potocznik
wąskolistny) nie wykazują właściwości leczniczych, lecz zawierają silne trucizny, co może wpływać na odbiór rzeczywistości przez osoby stosujące wykonane
z nich preparaty30.

Rośliny z rodziny Asteraceae
Rodzina astrowatych jest jedną z najważniejszych rodzin roślin stosowanych
w farmacji. Wyróżniamy w niej zarówno gatunki, z których otrzymujemy jeden
z ważniejszych leków przeciwmalarycznych – artemizyninę (izoluje się ją z bylicy
rocznej – Artemisia annua L.), jak i np. Artemisia abrotanum L., będący jednym
ze składników maści wiedźm (poprawia miejscowo krążenie krwi, co ułatwia
przenikanie substancji leczniczych przez błony śluzowe)31. Innym gatunkiem często spotykanym w opisywanych przeze mnie recepturach jest bylica piołun (Artemisia absinthium L.). Współcześnie stosuje się ziele z tej rośliny jako surowiec
wzmagający łaknienie (cholagogum et cholereticum). Według podań ludowych
z jednej strony hamuje popęd seksualny, z drugiej działa jako „potężny afrodyzjak”, ponadto tę roślinę stosowano w odczynianiu uroków32. Główny składnik
aktywny tego surowca – tujon jest modulatorem receptora GABA-A oraz receptora kannabinoidowego33. Ze względu na swoje właściwości psychoaktywne, oraz
zwiększania popędu seksualnego bylica piołun była używana podczas różnego
rodzaju rytuałów34. Lactuca virosa L. swoje właściwości przeciwbólowe, uspokajające, oraz narkotyczno-euforyczne zawdzięcza laktonom seskwiterpenowym,
głównie laktucynie35. Składniki sałaty jadowitej działają przez hamowanie aktywności obojętnej neuropeptydazy, biorącej udział w rozpadzie enkefaliny. Stosowana była substytut haszyszu i opium36.

W. C. Durand, A pharmacochemical study of Berula erecta (Huds.), Coville 1986; K. Allred,
T. Roth, An Annotated checklist of Poisonous or Injurious range Plants of new Mexico, New Mexico
1991.
31
B. Hlava, Rośliny kosmetyczne, Warszawa 1984, s. 48.
32
J. Rostafiński, op. cit., s. 54.
33
J. Meschler, A. Howlett, Thujone exhibits low affinity for cannabinoid receptors but fails to
evoke cannabimimetic responses, „Pharmacology, Biochemistry and Behaviour” 1999, t. 62, nr 3,
s. 473-480.
34
H. Sayin, The Consumption of Psychoactive Plants During Religious Rituals: The Roots of Common Symbols and Figures in Religions and Myths, „NeuroQuantology” 2014, t. 12, nr 2, s. 276-296.
35
H. W. Felter, J. U. Lloyd, King’s american dispensatory, Cincinannati 1905, s. 1115-1117.
36
O. Corazza, Spice, „Kryptonite”, „Black Mamba”: an overview of brand names and marketing
strategies of novel psychoactive substances on the web, „Journal of Psychoactive Drugs” 2014, t. 46,
nr 4, s. 287-294.
30
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Rośliny z rodziny Ranunculaceae
Aconitum spp. (tojad) – głównymi substancjami aktywnymi roślin z tego rodzaju
są alkaloidy należące do grupy pikrotoksyn: akonityna, pikrakonityna, akonina
i napelina. Pobudzają one ośrodki parasympatyczne i zakończenia parasympatyczne, co w końcu powoduje porażenie zakończeń czuciowych. Skutkuje to drażnieniem lub znieczuleniem. Akonityna działa po podaniu miejscowym jak i ogólnym.
Dawka śmiertelna akonityny wynosi ok. 0,004 g, co odpowiada 1,3-0,15 g bulwy37.

Rośliny z rodziny Rosaceae
W rodzinie różowatych nie spotkamy roślin będącymi źródłem substancji psycho
aktywnych. Wręcz odwrotnie, obecność w maści kłącza Potentilla erecta (L.) Raeusch.
(surowiec jest znany pod nazwą tormentillae rhizoma) może hamować wchłanianie
substancji aktywnych z innych składników. Pięciornik jest źródłem wielu garbników
katechinowych, np. pirogalolu (1,2,3-trihydroksybenzenu), elagotanoidów, np. agrimoniny, czy kwasów elagowego i chinowego38. Wykazują one działanie bakteriobójcze, obkurczające naczynia krwionośne, wysuszające i ściągające. Jeżeli droga podania maści wiedźm była taka, jak to opisują źródła, to Potentilla spp. hamowałaby
wchłanianie składników oddziałujących na ośrodkowy układ nerwowy, co w konsekwencji nie wywoływało by zamierzonego efektu halucynogennego. Możliwe, iż
wiedźmy specjalnie podawały ten składnik w przepisach, aby ludzie spoza ich kultu
nie mogli dostąpić wyższych stanów świadomości, albo każdy przepis z tą rośliną,
który dziś znamy, jest fałszywy. Inny przedstawiciel tej rodziny – Prunus spp. (śliwa)
nie wykazuje zauważalnego działania podczas stosowania zewnętrznego.
Ciekawym w znaczeniu symbolicznym jest obecność rośliny z rodziny Poaceae (wiechlinowatych) – Lolium temulentum L. (życica roczna). Uważa się, iż
jest to biblijny chwast, który wyrósł zamiast pszenicy w przypowieści o pszenicy
w Ewangelii wg św. Mateusza (Mt 13, 24-30)39.

Axungia homini
Tłuszcz ludzki był składnikiem różnego rodzaju preparacji farmaceutycznych, od
czasów starożytnych do czasów współczesnych. Jeszcze w okresie powojennym
T. Chan, Aconite poisoning, „Clinical Toxicology” 2009, t. 47, nr 4, s. 279-285.
I. Matławska, op. cit., s. 100-101.
39
A. H. Mical, E. Chwełatiuk, Mity i prawdy o niektórych roślinach, „Kosmos. Problemy Nauk
Biologicznych” 2001, t. 50, nr 1-2, s. 69-72.
37
38

Ocena właściwości farmakologicznych maści wiedźm z XV-XVII-wiecznych receptur

113

(lata 60. i 70. XX w.) firma Merz Pharmaceuticals produkowała stosowany przeciw zmarszczkom preparat Placentubex C.40 Do głównych jego składników należał tłuszcz ludzki41. Adeps homini miał wiele bardzo pożądanych cech, takich jak
wysoka biodostępność substancji leczniczych, brak reakcji alergicznych, łatwość
w otrzymywaniu. W dzisiejszych czasach do preparacji niektórych maści recepturowych nadal używa się smalcu, tyle że wieprzowego Adeps suilis42. Wykonuje
się z niego np. maść siarkową oraz maść Mikulicza43.

Substancje nie występujące w „maści czarownic”
Może zastanawiać fakt, iż w żadnym z analizowanych przeze mnie przepisów na
witches’ ointment nie sposób odnaleźć składników bardzo powszechnie używanych w dawnych lekach, tj. roślin z rodziny Lamiaceae – rozmarynu, tymianku,
mięty i przypraw korzennych, takich jak galangal, imbir, pieprz, gałka muszkatołowa, czy cynamon44. Przyczyny tego mogą być dwie. Pierwsza może wynikać
z faktu, że te składniki były zarezerwowane dla preparacji stosowanych jako leki,
a maści wiedźm miały mieć całkowicie inne funkcję. Drugim powodem może
być to, iż wyżej wymienione surowce były w tamtych czasach bardzo drogie, gdyż
nie występują w Europie, a zielarki i wiedźmy należały do prostego ludu, więc ich
używanie przez nie było mocno ograniczone. Wykaz najważniejszych surowców
stosowanych w preparacji maści wiedźm przedstawia tabela 1.
Tabela 1. Wybrane surowce będące składnikami maści wiedźm
Nomenklatura
botaniczna/zoologiczna
Aconitum napellus
Adiantum capillus-veneris
Apium graveolens
Artemisia abrotanum
Artemisia absinthum
Asarum europaeum
Aspodeline lutea

Nazwa polska
Tojad mocny
Niekropień właściwy
Selery zwyczajne
Bylica boże drzewko
Bylica piołun
Kopytnik pospolity
Złotnica żółta

Wykorzystywane surowce
Tuber, Herba
Herba
Succus, Herba
Herba
Herba
Rhizoma, Herba
Radix

E. Schrümpf, Lehrbuch der Kosmetik, Wien – Bonn 1957, s. 238.
Ibidem.
42
R. Jachowicz, Receptura apteczna, Warszawa 2016, s. 306.
43
Ibidem.
44
A. Smakosz. Eliksir życia. Właściwości farmakologiczne Elixir Vitae Matthioli, [w:] M. Dąsal
(red.), Acta Uroboroi – w kręgu alchemii, Wrocław 2017, s. 7-25.
40

41
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Nomenklatura
botaniczna/zoologiczna

Nazwa polska

Wykorzystywane surowce

Atropa belladonna
Berula erecta
Canis lupus

Pokrzyk wilcza jagoda
Potocznik wąskolistny
Wilk szary

Folium, Fructus
Folium

Chiroptera
Conium maculatum
Crocus sativus
Datura stramonium
Felis catus
Hedera helix
Heliotropium europaeum
Homo sapiens
Hyoscyamus niger
Iris pseudacorus
Lactuca virosa
Lolium temulentum
Mandragora officinarum
Menyanthes trifoliata

Nietoperze
Szczwół plamisty
Szafran uprawny
Bieluń dziędzierzawa
Kot domowy
Bluszcz pospolity
Heliotrop europejski
Człowiek rozumny
Lulek czarny
Kosaciec żółty
Sałata jadowita
Życica roczna
Mandragora lekarska
Bobrek trójlistkowy

Ossi, Sanguis
Herba, Fructus, Succus,
Stigma, Flos
Folium, Radix, Fructus
Axungia, Adeps, Ossi
Folium
Herba
Axungia, Adeps, Sanguis, Corpus, Ossi
Fructus, Folium, Radix
Flos
Herba, Lactucarium
Herba
Herba, Folium, Radix

Nicotiana spp.
Nymphaea spp.
Papaver somniferum
Populus nigra
Portulaca oleracea
Potentilla erecta
Prunus spp.
Rananculus spp.

Tytoń
Grzybienie
Mak lekarski
Topola czarna
Portulaka warzywna
Pięciornik kurze ziele
Śliwa
Jaskier

Folium
Flos
Succus, Herba, Opium
Folium
Herba
Rhizoma, Herba
Fructus

Rumex spp.
Sambucus nigra
Sedum acre
Sempervivum tectorum
Sium suave
Solanum nigrum
Succisa pratensis
Tanacetum vulgare
Thymelaea passerina
Upupa epops
Verbena officinalis

Szczawik
Bez czarny
Rozchodnik ostry
Rojnik murowy
Marek zwyczajny
Psianka czarna
Czarcikęs łąkowy
Wrotycz pospolity
Wilczypieprz roczny
Dudek zwyczajny
Werbena pospolita

Herba
Flos, Radix, Folium
Herba
Herba
Succus, Herba
Fructus
Rhizoma, Herba
Flos
Succus, Herba
Sanguis
Herba*

Axungia, Adeps, Ossi

Folium

Flos

* Oznaczenia: herba – ziele; flos – kwiat; folium – liść; rhizoma – kłącze; radix – korzeń; succus
– sok; fructus – owoc; tuber – bulwa; sanguis – krew, corpus – ciało; ossi – kości; axungia, adeps –
tłuszcz, smalec.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Murray, The witch cult in Western Europe. A study in
Anthropology, Oxford 1921; M. Ostling, Babyfat and Belladonna: Witches’ Ointment and the Contestation of Reality, „Magic, Ritual, and Witchcraft” 2016, t. 11, nr 1, s. 30-72.
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Francis Bacon
Jeden z przedstawicieli europejskiego empiryzmu filozoficznego Francis Bacon
(1561-1626), w jednej ze swoich prac (Sylva sylvarum z 1627 r.) wspomina o maściach stosowanych przez wiedźmy: „Maść, której używają wiedźmy ma w swoim
składzie tłuszcz z dzieci wyciągniętych z grobów, sok z selera, tojadu i pięciornika połączony z pszenicą. Jestem zdania, iż w połączeniu z lulkiem czarnym,
szalejem, mandragorą, wilczą jagodą, tytoniem, opium, szafranem i liśćmi topoli
mogą indukować sen”45. Interesujący jest fakt stosowania pszenicy (mąki?) w preparacji tego środka. Skrobia zawarta w mące może absorbować składniki psychoaktywne oraz działać wysuszająco na błony śluzowe, co hamowałoby wchłanianie
substancji. Co prawda w farmacji istnieje podłoże maściowe, w którego składzie
jest obecna skrobia pszeniczna: Unguentum Glyceroli (FP V Suppl.), jednak użycie
tej maści ogranicza się do receptur ze związkami mineralnymi, takimi jak tlenek
cynku (stosowane zewnętrznie)46.

Margaret Murray
W wyżej wspominanym Witch Cult in Western Europe autorstwa M. Murray także można odnaleźć kilka przepisów (rycina 4), jako źródło tych receptur autorka wspomina prof. A. J. Clarka. Prawdopodobnie ma na myśli Alfreda Josepha
Clarka – znanego farmakologa, zajmującego się fałszywymi lekami oraz efektem
placebo47.
Podobnie jak w innych recepturach możemy tu znaleźć rośliny z rodziny Solanaceae (H. niger), krew, tłuszcz, oraz składnik, o którym pisałem, iż ogranicza
wchłanianie innych substancji: pięciornik (P. erecta). Innym elementem, który
ogranicza przechodzenie składników przez błony śluzowe, jest sadza. W zależności od metody jej wykonywania i zbierania można w niej znaleźć związki fenolowe, substancje smoliste, a także węgiel aktywny, który także będzie absorbował
alkaloidy, a w konsekwencji hamował działanie psychoaktywne48.

J. Spedding, R. L. Ellis, D. D. Heath, The Works of Francis Bacon, t. 1-14, London 1861–
1879, tu: t. 10, s. 664.
46
L. Krówczyńśki, R. Jachowicz, Ćwiczenia z receptury, Kraków 2000, s. 163-178.
47
The Royal Society of Edinburgh, Biographical index of former fellows of the Royal Society of
Edinburgh 1783-2002, Edinburgh 2006, s. 184.
48
L. Krówczyński, op. cit., s. 225.
45
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Tabela 2. Przepisy na maści wiedźm wg M. Murray
Receptury na maści wiedźm wg Witch cult in western Europe
Język francuski

Język angielski

Język polski

1. Du persil, de l’eau de l’Aconite,
des feuilles de Peuple, et de la suye.
2. De la Berle, de l’Acorum vulgaire, de la Quintefeuille, du sang
de chauuesouris, de la Morelle endormante et de l’huyle.
3. De graisse d’enfant, de suc
d’Ache, d’Aconite, de Quintefeuille,
de Morelle, et de suye.*

1. Parsley, water of aconite, poplar
leaves, and soot.
2. Water parsnip, sweet flag,
cinquefoil, bat’s blood, deadly
nightshade, and oil.
3. Baby’s fat, juice of water parsnip, aconite, cinquefoil, deadly
nightshade, and soot.

1. Pietruszka, woda z mordownika, liście z topoli i sadza.
2. Marek (Sium suave), pięciornik, krew nietoperza, lulek czarny
i olej.
3. Tłuszcz z niemowlęcia, sok
z marka, tojad, pięciornik, lulek
czarny i sadza.

* M. Murray, Witch cult…, s. 279.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: M. Murray, The witch cult in Western Europe. A study in
Anthropology, Oxford 1921.

Girolamo Cardano
Jedną z najważniejszych prac tego matematyka, lekarza i chemika okresu renesansu była wydana w 1550 r. De subtilitate libri XXI. Praca ta zawiera obserwacje
i przemyślenia dotyczące wielu dziedzin: metalurgii, mechaniki, kosmetologii, farmacji, medycyny, optyki i in.49 W księdze XVIII De Mirabilibus (O cudownościach)
zamieszcza przepis na Unguentum lamiarum w którym wyróżnia: Atropa belladonna (Solanum), Aconitum napellus (Aconitum), Apium graveolens (Apium), Potentilla spp. (Pentaphyllum), tłuszcz dziecka (Pinguedo puerorum), oraz sadzę (Fuligo)50.
Maść ta miała ułatwiać sen. Oryginalny przepis widoczny jest na rysunku 2.

Rys. 2. Przepis na Lamiarum unguentum z De subtilitate libri XXI (1550) G. Cardano.
Źródło: G. Cardano, De subtilitate libri XXI, Norimbergae 1550, s. 298,
https://books.google.pl/books?id=2Hw7AAAAcAAJ&printsec=frontcover&hl=pl&sour
ce=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q=lamiarum&f=false (dostęp: 20.07.2020).
49
50

G. Cardano, De subtilitate libri XXI, Norimbergae 1550, s. 298.
Ibidem, s. 354.
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Johann Weyer (J. Wier)
Opus magnum tego demonologa, lekarza i okultysty miało tytuł De praesigiis
daemonum (1583) (O sztuczkach demonów). Weyer zawarł w nim rewolucyjną
jak na czas renesansu myśl, iż wiedźmy jako takie nie istnieją, przez co procesy
o czary są bezzasadne51. Twierdził, iż osoby, które uważa się za „wiedźmy” – ze
względu na swoją płeć, niestałość w wierze oraz niedoskonałość w umyśle – mogą
łatwo być ofiarą złośliwych duchów, a pakt z szatanem jest jedynie sztuczką tych
istot, bądź objawami choroby psychicznej52. Wier sądził także, że wiedźmy mogły
odczuwać niecodzienne przeżycia w wyniku zastosowania specjalnych substancji psychoaktywnych. Przepisy na tzw. „maści wiedźm” zawarł w swojej książce.
Miały one umożliwiać czarownicom uzyskanie iluzji lotu i stosunków seksualnych, a także indukować sen53. W jednym z przepisów Wier wyróżnia takie składniki, jak: surowce z roślin z rodziny Solanaceae: nasiona H. niger oraz owoce (jagody) A. belladonna, opium tebańskie, nasiona roślin takich jak: L. tementulum,
Portulaca oleracea, P. somniferum, L. virosa, C. maculatum. W kolejnej recepcie
możemy odnaleźć podobnie jak w poprzedniej surowce z rodziny Solanaceae:
H. niger, D. stramonium, M. officinalis, nasiona: C. maculatum, P. somniferum,
L. tementulum oraz rośliny takie jak Menyanthes trifoliata czy Nymphaea spp.54

Maść wiedźm współcześnie
Mogłoby się wydawać, iż preparaty wzorowane na wyżej wymienionych przepisach uległy zapomnieniu, jednak istnieją firmy, które produkują i sprzedają
podobne maści. Przykładem może być producent Sarah Anne Lawless, specjalizująca się w tworzeniu ziołowych środków przeciwbólowych stosowanych zewnętrznie55. W preparacie Datureae Flying Ointment możemy wyróżnić składniki
takie jak: Datura wrightii Regel, bieluń dziędzierzawa, bieluń indiański, brugmansie, pączki topoli, smalec wieprzowy, olej słonecznikowy i wosk pszczeli.
Producent poleca ten preparat do różnego typu rytuałów pogańskich oraz magii
seksualnej56. Inne preparaty, takie jak Belladonna Ointment czy Datura Ointment,
C. Stuart, Thinking with demons: the idea of witchcraft in early modern Europe, Oxford
1999, s. 198-200.
52
Ibidem, s. 198-200.
53
J. Weyer, De praestigiis daemonum, & incantationibus ac veneficiis Libri sex, Basel 1583,
s. 313-18. Cyt. za: G. Mora, B. Kohl (red.), Witches, Devils and Doctors in the Renaissance, New
York 1991, s. 225-228.
54
Ibidem, s. 225-228.
55
https://medicinalnightshades.com/ (dostęp: 24.04.2018).
56
http://sarahannelawless.com/2014/07/20/flying-ointment-faqs/ (dostęp: 24.04.2018).
51
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firma poleca do stosowania w bólu stawów i mięśni57. Wszystkie te preparaty wykonuje macerując pewien czas zioła w oleju słonecznikowym, następnie sączy
i łączy z woskiem pszczelim, na końcu wylewa mieszaninę do opakowań58.

Podsumowanie
Istnieją przesłanki, iż ludzie specjalizujący się w zielarstwie w okresie średniowiecza i renesansu stosowali specjalne mieszanki nie tylko w celach leczniczych,
lecz także rekreacyjnych i duchowych. Możliwe, iż stosowanie „maści wiedźm”
wiązało się z obrzędami inicjacji do gildii zajmujących się ziołolecznictwem
i okultyzmem59. Rytuały, w których stosowano środki halucynogenne, grano na
instrumentach oraz tańczono, z pewnością mogły wywoływać silne przeżycia
duchowe, wrażenie, iż jest się zawieszonym między strefą sacrum a profanum.
Zachowane do dziś przepisy, przekazywane najczęściej drogą ustną, ulegały jednak licznym przekształceniom. Niektórzy autorzy spisujący te przepisy, sami nie
będący zielarzami i nie należący do grona wyznawców tajemnych kultów, mogli
albo źle zrozumieć nazwy podanych im składników, albo też sami zielarze specjalnie przekazywali je z błędem, aby nikt spoza ich grona nie mógł samodzielnie
wykonać takich mikstur. Istotne jest to, iż w czasie gdy Święte Oficjum rozpoczęło na szeroką skalę tzw. polowania na czarownice, przepisy na witches’ointment
zaczęły przyjmować bardziej prostą formę i zarazem niepokojący skład. Większość przepisów tego okresu zawierała bowiem sprofanowane szczątki ludzkie,
bądź przedmioty związane z kultem religijnym60.
Istnieją przesłanki, iż pierwowzorem opisywanych przeze mnie środków była
wspominana spongia somnifera. Już w XIII w. opisywano sposób jej preparacji.
Pierwszym, który dokładnie opisał jej skład i sposób preparacji był Theodor
z Cervi (Chirurgia 1267 r.)61. W jej skład wchodziły m.in. Lactucarium, opium, lulek, oraz szczwół62. Podobieństwo jest widoczne od razu. Jednak tutaj rodzi się pytanie. Kto był dla kogo inspiracją? A może stosowano w obu przypadkach najsilniej działające z dostępnych surowców? Zapewne tego już nigdy się nie dowiemy.

57
58
59
60
61
62

Ibidem.
Ibidem.
G. Gardner, op. cit., s. 32.
M. Ostling, op. cit, s. 30-72.
Ibidem, s. 61.
Ibidem.
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Pharmacological properties of the witches’ flying ointments,
based on 15-18th century recipes
Witch cult hypothesis is a theory that pagan religion based on the Horned God
cult survived the Christianisation of the Europe. Witches, who met on night
Sabats used special, multi-ingredient unguents based on soporific plants from
Solanaceae, Papaveraceae, Apiaceae, Asteraceae families, human adeps, sorrow
and other. According to M. Murray (Witch cult in western Europe), G. Gardner
(Witchcraft today), and older scholars witches put this ointment inside and outside in their sexual organs. In this way the alkaloids and terpenes passed through
mucous membranes and cause hallucinogenic ‘‘trip’’. Old pharmacopoeias, Occult
books, and Natural Philosophy books are invaluable source of inspiration and
information about former methods of medication, as well as orgin of unguentum
lamiarum. They could be found e.g. in F. Bacon’s Sylva sylvarum (1627), G. Cardano De subtilitate libri XXI (1550), J. Weyer De praesigiis daemonum (1583) and
others. In this paper I have tried to estimate the pharmacological properties of
witches’ flying ointments considering the interactions between ingredients, methods of preparation and usage.
Key words: Wicca, Witch, Ethnopharmacology, Witches’ ointment
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Praktykowanie magii destrukcyjnej
w społecznościach wiejskich
na dawnych ziemiach polskich w czasach zaborów:
trucizny, uwziątki, przekleństwa
Wprowadzenie
Magią zwykliśmy nazywać wierzenia oraz praktyki opierające się na przeświadczeniu, że istnieją czynniki nadprzyrodzone, które można skłonić do współpracy z człowiekiem, korzystając z zaklęć i wykonując określone czynności. Prosty,
popularny podział praktyk magicznych zakłada, że istnieje magia pozytywna
– biała, lub negatywna – czarna. W antropologii kulturowej dość wcześnie zaczęto wyróżniać magię myśliwską, rolniczą, ochronną, wojenną, etc. James Frazer skomplikował ten schemat, używając nowego pojęcia – magia sympatyczna.
Obejmowało ono magię homeopatyczną, opartą na zasadzie „podobne czyni
podobne” i magię przenośną – „rzeczy, które kiedyś pozostawały w styczności
ze sobą działają na siebie nawet wtedy, gdy kontakt fizyczny przestał istnieć”1.
Dawny asystent Jamesa Frazera, Raymond Firth, wprowadził nową klasyfikację, wyróżniając magię produkcyjną, ochronną i destrukcyjną2. Wg Firtha dwa
pierwsze rodzaje magii znalazły społeczną akceptację, a magię destrukcyjną tylko
w niektórych przypadkach aprobowano, jeśli mogła przynieść korzyści dla całej
społeczności, niszcząc istotne dlań zagrożenie. Intencje zaszkodzenia pojedynczej
osobie przez drugiego człowieka zazwyczaj nie zyskiwały uznania otoczenia i zasługiwały na surową karę. Uwziątki, czyli działania mające na celu wyrządzenie
szkody, powszechnie potępiano lecz, jak się wydaje, nagminnie je uprawiano.
Zainteresowaliśmy się praktykami destrukcyjnymi na terenie dawnej I Rzeczypospolitej w dobie zaborów, gdyż zajmując się etnofarmacją dość często
1
J. G. Frazer, Złota gałąź. Studia z magii i religii, tłum. H. Krzeczkowski, Warszawa 1962,
s. 38-68.
2
R. Firth, Reason and Unreason in Human Belief, [w:] M. Marwick (red.), Witchcraft and
Sorcery, London 1970, s. 38-39.
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w materiałach źródłowych napotykaliśmy na wzmianki związane z negatywną
magią. Celem pracy jest zatem ukazanie niektórych ludowych praktyk, mających
związek z chęcią powodowania utraty zdrowia, a nawet życia wrogiej osoby oraz
przybliżenie środków, które w tym celu zostawały użyte. Informacji związanych
z tematem magii destrukcyjnej poszukiwano w polskich monografiach etnograficznych i etnomedycznych wydawanych od połowy XIX w. do rozpoczęcia
II wojny światowej. Przeprowadzono również kwerendę w czasopismach, takich
jak: „Zbiór Wiadomości do Antropologii Krajowej” (1877–1895), „Materyały
Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” (1896–1919), „Archiwum
Historii i Filozofii Medycyny oraz Nauk Przyrodniczych” (1924–1938), „Wiadomości Ludoznawcze” (1932–1934), „Wisła” (1887–1905), „Lud” (1895–1919),
„Ziemia” (1910–1918), „Kwartalnik Litewski” (1910–1911). Ponieważ dysponowaliśmy tylko rocznikami „Wisły” i „Ludu”, a paginacja w źródłach była ciągła,
bez oznaczenia numerów bądź zeszytów, nie udało się ich precyzyjnie oznaczyć,
więc je pominięto. Posłużono się metodą integralną profesora Kazimierza Dobrowolskiego. Wyniki poszukiwań przerosły nasze oczekiwania i to w takim stopniu,
że należało dokonać drastycznej selekcji zebranych materiałów. Skupiliśmy się
zatem zaledwie na nakreśleniu powodów działań destrukcyjnych oraz przekazach
dotyczących skutków tych poczynań na polu lecznictwa ludowego – w nasyłaniu
alkoholizmu, chorób oczu i skóry, mniej koncentrując się na innych schorzeniach.

Analiza źródeł
Pomimo powszechnej pobożności mieszkańców byłej I Rzeczypospolitej, uczucia zazdrości, zawiści, a w końcu nienawiść popychały do popełniania czynów
nieakceptowanych przez każdy Kościół. Czasami takimi działaniami kierowała
pospolita, prozaiczna chciwość lub chęć zemsty, bądź też zwykła złośliwość. Lecz
dopuszczano także do świadomości, że czarowaniem mogła się trudnić osoba
zupełnie niewinna. Pisał o tym Jan Świętek: „Wieśniacy nadrabscy utrzymują,
że czarodziejstwo jest w familii dziedzicznem i przechodzi z ojca na syna lub
też oddaje je umierający czarownik temu, kogo sobie upatrzy za najzdatniejszego
do prowadzenia jego dalszej praktyki. Choćby zaś ten wybrany nie chciał zostać
czarownikiem, musi przyjąć ten talant, bo go tak opętał dyabeł i usidla, że się nie
może cofnąć. Głupota człowieka, a właściwie idyotyzm nie jest także niczem innem według pojęcia Nadrabian, jak skutkiem czarów. Tak zaczarowany człowiek
pozostaje »głupim« aż do śmierci, a umierając musi ten swój talant – idyotyzm
– przekazać w spuściźnie komu innemu”3.

3

J. Świętek, Lud nadrabski (od Gdowa po Bochnię). Obraz etnograficzny, Kraków 1893, s. 534.
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Obecność destrukcyjnych praktyk magicznych odnotowali badacze kultury
dawnych ziem polskich już w pierwszej połowie XIX stulecia. Autor Ludu Polskiego, Łukasz Gołębiowski (1773–1849) napisał: „W nieprzyjaźni chłop mści się
nad panem obmową pokątną, szemraniem, lenistwem w robocie, a nawet podpaleniem dworu, lub gumna. W łajaniu używa najzłośliwszych wyrazów, życzy
nałożenia głowy, czyli śmierci, pęknięcia, pożarcia od ziemi, ślepoty, wszelkiego
rodzaju choroby, mianowicie febry czyli traści i mąk wszelkich, przez diabła wykonać się mających. Uniesienia to wszakże chwilowego sprawą; bywa atoli, że
gdy połajanemu zdarzy się nieszczęście jakie lub przypadek, cieszy się przeciwnik
jego, skutkiem swoich przeklęstw to poczytując”4.
O przeklinaniu również pisał w końcu XIX w. ksiądz Adolf Pleszczyński
(1841–1925), opisując zamieszkujących w pobliżu Międzyrzeca Podlaskiego bojarów – drobną, szaraczkową szlachtę, której bytowanie nie różniło się od życia
chłopów. Sam Adolf Pleszczyński pochodził spod Radzynia Podlaskiego, ze wsi
Żelizne5, więc znał znakomicie podlaską gwarę, mentalność i obyczaje z południowego Podlasia. „Robić na niecnotę” w gwarze podlaskiej oznaczało „robić
na złe”, czyli robić coś złego, niegodziwego, a powiedzenie „casem zaswarze, ale
Boze broń kosmacem”6 można przetłumaczyć jako „czasem zaklnę, ale broń Boże
czartem”. „Przekleństwa i wzajemne wyzywania są jedną z ważniejszych przywar
naszego ludu…” – zauważał ksiądz Adolf Pleszczyński. „W małym gniewie wymyślają sobie: »Wątrobo, psia mać, bodajeś zdechł«. W uniesieniu wołają »Podrago, potłumku wiary chrześcijańskiej, Judasu, odscepieńce, pomorku, chorobo,
cholero, pohańcu, pokuleńcu, piekielna otrznogo, potoroku, larwo, cumo, wiedźmo; bodaj cie paralus narusył, bodajeś sczezł, bodajeś głową nałożył, żeby na ciebie cud«. Niektórzy w największym gniewie mówią: »Szczob tebe terno zaterniło«
[Aby ciebie cierń zakłuł – przyp. aut.]. Nazwać kogo farmazonem, a także omętrą
(gieometrą), należy do ciężkich obelg”7 – napisał. Nawiasem mówiąc, nie tylko na
Podlasiu, lecz i na całym obszarze dawnych ziem polskich nienawidzono geometrów, których podejrzewano o szachrajstwa, a jeszcze kilka lat temu na południu
Podlasia w użyciu były przekleństwa „bodaj byś sczezł”, „niech cię cholera weźmie” oraz „żeby na ciebie cud”8.
„Taczanie jaja” po ciele chorego połączone z przeklinaniem przestrachu9 lub
osoby, która go sprowadziła – opisywał Julian Talko-Hryncewicz. Takie praktyki
Ł. Gołębiowski, Lud Polski, jego obyczaje i zabobony, Warszawa 1830, s. 127.
Przyjaciel [I. Gniazdowski?], Ksiądz Adolf Pleszczyński kanonik gremialny Dyecezyi Lubelskiej, proboszcz w Maciejowicach, Warszawa 1916, s. 3.
6
A. Pleszczyński, Bojarzy Międzyrzeccy. Studjum etnograficzne, Warszawa 1892, s. 49.
7
Ibidem, s. 105-106.
8
Obserwacje własne.
9
Przestrach – ludowa choroba (zwłaszcza dzieci) spowodowana przelęknieniem, objawiająca się płaczem i niepokojem, bezsennością.
4
5
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miały miejsce np. pod Berdyczowem, lecz spotykano je i w innych zakątkach
dawnych ziem polskich. „Baba tarza świeże jajo po rozmaitych częściach ciała
chorego łącząc odmawianą modlitwę »Ojcze nasz« z przekleństwem przeciw
temu, kto był sprawcą choroby. »Ojcze nasz…« a sztob ty skrutywsia, skazywsia,
propaw… »któryś jest w niebie, święć się imię Twoje«, sztob ty skrutywsia, skazywsia, propaw i świta Bożoho ne baczyw… »pryjdy carstwo nebesne…« sztob
ty skrutywsia… i t.d. odmawiając dopóki nie wytarzała jajem nóg, rąk, brzucha,
piersi, głowy i pleców. Potem żywo zaczerpnąwszy do szklanki świeżej wody,
podniosła ją do okna i przypatrzyła się do światła co się w niej odbiło”10. Niestosowności takich zachowań, jak łączenie modlitw z przeklinaniem, w lecznictwie
ludowym nie zauważano.
Jak z tego wynika, przeklinanie wroga było najprostszą i najszybszą formą sprowadzenia nań nieszczęścia, a ponadto służyło wyciszeniu emocji przeklinającego.
Z drugiej jednak strony istniały praktyki uważane za wysoce naganne, związane
z życzeniem całkowitego unicestwienia adwersarza. Należało do nich m.in. żądanie śmierci. „Chcąc śmierci czyjejś, trzeba na cmentarzu nieopodal bramy obalić
krzyż na tę intencyję; a gdy liczba ofiar ma być większą, to więcej się krzyżów
obala”11 – napisał Izydor Kopernicki (1825–1891) o wierzeniach mieszkańców
Wołynia. Sprowadzenie nieszczęść lub śmierci we wsi Bortniki na Pokuciu opisywał syn właścicieli wioski, Stanisław Piotrowicz. Należało „wziąć słomy z dachu
swego domu, spalić ją na popiół, posypać tym popiołem zagrodę wroga, a będzie
biedował”12. Innym sposobem było wypowiedzenie na widok spadającej gwiazdy słów „bodajbyś sczezł”. Następnie trzeba było nabrać iskier, zmieszać je z popiołem i podsypać nimi przeciwnika. Kolejny sposób polegał na zakopaniu pod
progiem nieprzyjaciela oczu żaby. Po dziewięciu dniach miał się on „rozpęknąć”.
Śmierć powodowała również śliwa tarnina (Prunus spinosa), której liście i ciernie
tłuczono i podawano z wodą do wypicia, albo namoczona wylinka żmii. Czar miał
zadziałać, gdy wypowiedziano słowa: „jak ty z siebie zrzuciłaś skórę, tak ja chcę
zrzucić z niego duszę”13. W innym źródle znaleźć możemy następującą procedurę:
„Jeśli się pragnie śmierci czyjej, to rano w Niedzielę siada się zupełnie nago
na progu izby, i przędzie się nitkę, kręcąc ją na opak. Z tej nici następnie robi się
knot do świecy z wosku zbieranego z okruszyn świec, które stały przy umarłych;
potem obrazy Świętych wiszące w izbie należy poodwracać do ściany i pod jednym z nich powiesić tę świecę zapaloną knotem na dół. Gdy wosk z niej skwierJ. Talko-Hryncewicz, op. cit., s. 219.
I. Kopernicki, Przyczynek do etnografii ludu ruskiego ma Wołyniu z materyjałów zebranych
przez p. Zofiję Rokossowską we wsi Jurkowszczyźnie w pow. Zwiahelskim, „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Krajowej” 1887, t. 11, cz. 3, s. 198.
12
S. Piotrowicz, Znachorka i wróżka Jewdokia Bojczuk. Materyały folklorystyczne ze wsi Bortnik na Pokuciu, „Lud” 1907, t. 13, s. 227.
13
Ibidem.
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cząc zacznie kapać, wówczas myśląc o osobie nienawistnej, która jest celem tych
czarów, mówi się takie przekleństwo: »szob twoje dobro i ty sam skapaw tak jak
ta świczka«. Skutkiem tego, osoba ta wnet zasłabnie i z choroby tej umiera”14. Jak
stąd wynika, w magiczne praktyki wplatano religię, ale żeby święci tych praktyk
nie widzieli, na wszelki wypadek obracano do ściany ich wizerunki.
Źródła wymieniają liczne przykłady łączenia religii z praktykami magicznymi.
Procedurę mającą na celu ukarania śmiercią złodzieja podawał Oskar Kolberg.
„Jeszcze w 1840 r. wierzono, że bywa skutecznem »dać na przystawkę« to jest kupić i postawić na ołtarzu świecę aby się co dzień przez jaki przeciąg czasu paliła,
a złodziej skończy życie wraz z dogorywającą świecą, jeżeli kradzieży nie zwróci
lub nie podrzuci skrzywdzonemu”15. Obecność podobnych praktyk odnotował
jeszcze w końcu XIX w. Jan Świętek pośród ludności zamieszkującej nad rzeką
Rabą: „Jeżeli zaś za pieniądze przez złodzieja po spełnionej kradzieży częściowo
pozostawione lub porzucone kupi się pewną ilość świec, a połamawszy je, położy
na ołtarzu w kościele, to złodzieja tak połamie, jak te świece połamane leżą na
ołtarzu”16. Figurą, Bożą Męką nazywali chłopi w XIX w. krzyż, ale również pod
nazwą figura mogła kryć się kapliczka. „Żeby ściągnąć zemstę na kogo, trzeba nalać lampę, włożywszy wpierw w nią 3 grosze, i wypalić pod figurą, zwłaszcza pod
tą, która istnieje w Rogoźneczce”17 – napisał Adolf Pleszczyński. Położona w powiecie radzyńskim Rogoźnica Mała albo Rogoźniczka (wieś i folwark) w 1880 r.
liczyła 37 domów18. Dlaczego figura z Rogoźniczki miała działać w opiniach Podlasian skuteczniej od innych, ksiądz niestety nie wyjaśniał. Łączenie religii z magią nie było charakterystyczne tylko dla chrześcijan „Żeby udaremnić szkodliwe
zabiegi nieprzyjaciela, należy wziąć żywego pająka, wlepić go w kuleczkę wosku
pozostałego ze świecy, która się w sądny dzień paliła w bożnicy. Kuleczkę należy
wziąć do ust i mówić: Tak jak ten pająk jest bezwładny, niech i moi wrogowie
będą bezwładni, gdy zechcą mi zaszkodzić”19 – podawał publicysta Benjamin
Wolf Segel, znawca kultury żydowskiej.
Szczególną destrukcyjną moc przypisywano przede wszystkim szczątkom
i zwłokom ludzkim20. „Przy budowie domu, pragnąc śmierci właściciela, pod
węgieł domu podkłada się trupią głowę. Dla odwrócenia zaś tego, lub innych
I. Kopernicki, op. cit., s. 198.
O. Kolberg, Lud; jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła,
zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Radomskie, cz. 2, Kraków 1888, s. 168.
16
J. Świętek, op. cit., s. 537.
17
A. Pleszczyński, op. cit., s. 100.
18
F. Sulmirski, B. Chlebowski, W. Walewski (red.), Słownik geograficzny Królestwa Polskiego
i innych krajów słowiańskich, t. 9, Warszawa 1888, s. 673.
19
B. W. Segel, Materały do etnografii Żydów wschodnio-galicyjskich, „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Krajowej” 1893, t. 17, cz. 2, s. 322.
20
W rozumieniu § 2 i § 8 Rozporządzenia z dnia 7 grudnia 2001 r. Ministra Zdrowia w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.
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dostrzeżonych albo domniemanych czarów, należy pierwszą położoną podwalinę obrócić na drugą stronę; a wtedy sam sprawca czarów umiera, gospodarzowi zaś nic się złego nie stanie”21. „Położenie kości ludzkich, kołtuna, paznokci
i t.p. w narożnik czyjegoś domu sprowadza w to miejsce choroby, nieszczęścia
i klęski22” – napisał Marian Udziela. „Tak samo rzucone na ścieżkę staną się dla
tego, kto po nich przejdzie, przyczyną ciężkich chorób, a osobliwie kłucia, darcia i łamania w kościach”23. Henryk Biegeleisen również podkreślał niszczycielską rolę szczątków ludzkich: „Ze środków zadania komuś czarów, choroby albo
i śmierci, najniebezpieczniejszymi są przedmioty mające bezpośredni związek
z umarłym, jak np. »zwite« włosy i paznokcie wzięte z umarłego, »palce z wisielców«, »proch i kości z cmentarzy«. Zadane wewnętrznie (w potrawie lub napoju)
albo zewnętrznie zakopane pod próg, podłożone w narożnik domu, czy też na
drogę, sprowadzają niechybnie na tego, kto po nich przejdzie chorobę, osobliwie
kłucie, darcia i łamania albo i śmierć”24. Jan Świętek przybliżał takie zachowania
wśród ludności nadrabskiej wobec złodziei oraz podpalaczy. „Ale i na złodzieja
przewidziane są czary w tym wypadku, jeżeli skradłszy pieniądze lub zboże, cokolwiek z tych zapasów pozostawi na miejscu albo uciekając, rozrzuci po drodze.
Te resztki pozbierane, należy tylko zanieść na cmentarz do kostnicy, w której się
przechowują kości zmarłych, wyrzucone z grobów, a złodziej umrze wkrótce. […]
Pragnąc znowu śmierci podpalacza, trzeba trochę popiołu i węgla z pogorzeliska podpalonego budynku wrzucić do trumny nieboszczyka, w najbliższym czasie zmarłego, a zbrodniarz zachoruje natychmiast, sczernieje jak węgiel i umrze
wkrótce”25.
Na Kielecczyźnie kości ludzkie służyły do wywołania u wroga alkoholizmu.
„Kto ma złość do jakiej osoby i chce aby się ona rozpiła, to powinien iść na cmentarz, wziąć z trupiarni kości, wygotować w niepolewanym garnku, następnie wylać pod próg tego domu, gdzie nienawistna jemu osoba mieszka”26 – opisywał panujące w okolicach Kielc wierzenia ksiądz Władysław Siarkowski. Wywoływanie
uzależnienia za pomocą praktyk magicznych zostało dokładniej opisane w pracy
»Aby pijakowi wódkę obrzydzić…« – medycyna ludowa a pijaństwo na ziemiach
polskich27, lecz pokrótce pozwolimy sobie niektóre działania przytoczyć. Julian
I. Kopernicki, op. cit., s. 198-199.
M. Udziela, Medycyna i przesądy lecznicze ludu polskiego. Przyczynek do etnografii polskiej,
Warszawa 1891, s. 264.
23
Ibidem.
24
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 11-12.
25
J. Świętek, Lud nadrabski…, s. 537.
26
W. Siarkowski, Materyały do etnografii ludu polskiego z okolic Kielc, „Zbiór Wiadomości do
Antropologii Krajowej” 1878, t. 2, cz. 3, s. 224.
27
L. Wdowiak, »Aby pijakowi wódkę obrzydzić…« – medycyna ludowa a pijaństwo na ziemiach polskich, [w:] M. Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna i weterynaria. Środowisko a człowiek, Chełmno 2013, s. 485-518.
21
22
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Talko-Hryncewicz twierdził, że szynkarze umieszczali pod szynkwasem sznur
wisielczy (najlepiej pochodzący od złodzieja, który popełnił samobójstwo), bądź
smarowali ściany zajazdu wywarem z mrówek, aby bywalcy karczmy licznie wracali do niej jak mrówki do swojego mrowiska. Na Kresach funkcjonowały przekonania, że możliwe było również podłożenie pijaństwa. Aby osiągnąć cel, przywłaszczano nakrycie głowy potencjalnej ofiary, a następnie podkładano je pod
próg jej domu. Po trzech dniach czar zaczynał działać, a nieszczęśnik, niezależnie
czy był mężczyzną, czy kobietą, zapijał się aż do śmierci. Za skuteczne środki
prowadzące do rozpicia było też uważane podanie zlewek z dziesięciu kieliszków
wódki, bądź zamoczenie w alkoholu fragmentu poplamionej krwią miesięczną
koszuli. Efektywnie skutkować miała wódka, którą zalewano głowy kaczek28.
Związek alkoholizmu z kaczkami wyjaśnił Oskar Kolberg. Otóż w gardzieli kaczki
znajdowała się chrząstka zwana „pijakiem”. Należało ją spalić, utrzeć i podać do
wypicia wrogowi29. W Małopolsce praktykowano także przelewanie wódki przez
krtań zabitej kaczki30. Kolejnym sposobem sprowadzenia nałogowego pijaństwa
było wrzucenie do kieliszka alkoholu włosów pochodzących z kołtuna31. O takie
niecne czyny podejrzewano zazwyczaj żydowskich karczmarzy. Mniemania chłopów zamieszkujących w dobrach Zamoyskich i odwiedzających karczmy opisywał agronom Józef Gluziński: „Najgorsze mówią są czary żydowskie, to jest od
starozakonnych karczmarzy, arendarzy i szynkarzy pochodzące, którzy do szynkowanej wódki kładą swoje obrzynane paznokcie, albo też dobierają i rozmajają
wódkę pozostałą wodą z wykąpanych dzieci chorowitych, albo na koniec łupieże
ze swoich strupów, zbierane wrzucają do wódki i wnoszą z tego że chrześcijanie
pijąc taką wódkę, nabywają szczególnej skłonności do uczęszczania w karczmach
przez Żydów arendowanych i pijatyki”32. „Aby zadać urok znienawidzonej osobie, trzeba wydłubać szczyptę brudu z pod paznokcia u palca lewej ręki i wrzucić
nieznacznie do kieliszka wódki, poczem wciągnąwszy jej trochę w usta, wypluć
na powrót do kieliszka. Wódkę tę, zmieszaną z brudem i śliną zadającego urok,
przypić należy do owej osoby, podając kieliszek lewą ręką i wymówić w duchu
następujące zaklęcie: »Zadaję ci Stachu, urok, żeby cię tłukł, tłukł, targał i miotał
28

s. 265.

J. Talko-Hryncewicz, Zarysy lecznictwa ludowego na Rusi południowej, Kraków 1893,

O. Kolberg, Tarnów – Rzeszów…, s. 278.
S. Udziela, Materyjały etnograficzne zebrane z miasta Ropczyc i okolicy, „Zbiór Wiadomości
do Antropologii Krajowej” 1886, t. 10, cz. 3, s. 114.
31
Idem, Świat nadzmysłowy ludu krakowskiego mieszkającego na prawym brzegu Wisły.
Część II, „Wisła” 1900, t. 14, s. 723; S. Spittal, Lecznictwo ludowe w Załoźcach i okolicy. Materiały
dotyczące sposobów leczenia, zielarstwa, wierzeń, zabobonów i znachorstwa, „Rocznik Podolski”
1938, t. 1, s. 169.
32
J. Gluziński, Włościanie polscy uważani pod względem charakteru, zwyczajów, obyczajów
i przesądów, z dołączeniem przysłowiów powszechnie używanych, [w:] K. W. Wójcicki, Archiwum
domowe do dziejów i literatury krajowej z rękopisów i dzieł najrzadszych, Warszawa 1856, s. 552.
29
30
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w imię czarta przeklętego i wszechmocnego. Amen«. Po takich gusłach urzeczona
osoba doznaje bólu głowy i wymiotów”33 – podawał Henryk Biegeleisen. Oskar
Kolberg, przybliżając Radomszczyznę, napisał: „Chłop jeden chory z Szewny (blisko Denkowa) utrzymywał, że mu owczarz coś zadał przez złość, że on swą córkę
wydał za kogo innego, a nie za jego krewniaka. Mówił tedy, że gdy go owczarz
zaprosił do siebie i dał mu gorzałki, to teraz mu sie zdaje, jakoby robaki chodziły
po jego wnętrznościach”34. Jak wynika z powyższych przekonań, picie gorzałki
należało wg chłopskich wyobrażeń do rozrywek mocno niebezpiecznych i obarczonych ryzykiem zaczarowania.
„Dla sprowadzenia choroby na kogoś nienawistnego służy trucizna tajemnicza, u ludu »danje« zwana. Ma to być proszek z jadowitego węża lub ropuchy,
zachowany w wódce, której napiwszy się, człowiek marnieje coraz bardziej i na
koniec umiera. Dlatego to przez ostrożność nie pija się nigdy wódki podanej
przez osobę nieżyczliwą, lecz przyjąwszy kieliszek, wylewa się ją na ogień. Wódkę
z »danjem« łatwo jest poznać po tem, że w niej się widzi słupek cienki jak szpilka,
stojący prosto od dna kieliszka. Ludzie zaś bardziej zabobonni twierdzą, że wódkę
tę potrzymawszy czas jakiś, można w niej widzieć węże, jaszczurki i t.p. Spostrzeżone »danje« wylawszy na dolny zawias drzwi, albo pod piec, szkodliwość jego
zwraca się na tego, kto je podał. Jest ziele, które leczy od »danja«, znane tylko
babom znachorkom”35 – napisał Izydor Kopernicki. Wywodzący się z ormiańskiej
rodziny Karol Bołoz-Antoniewicz – prawnik, poeta, potem słynny jezuicki kaznodzieja – przestrzegał przed dodawaniem do trunków „zapalających do picia”
ziół i korzeni36. Również wspomniany wcześniej ksiądz Adolf Pleszczyński napisał: „Tendera, denderewo, tenderak lub bieluń (Datura stramonium), silna trucizna […]. Używają do piwa i wódki, na przyprawę upajającą”37. Za „zapalające do
picia” uznawano również bagno zwyczajne (Ledum palustre) oraz perz (Elymus
repens), które nagminnie dodawano do trunków.
W wierzeniach łączono jakość mleka z czarownicami, rzuceniem uroku, diabłem oraz niektórymi zwierzętami, czasami niedopełnieniem rytuału lub złamaniem tabu. Przede wszystkim jednak wiązano małą mleczność krów z czarami
i czarownicami38. „Gdy krowa »zaczarowana« i złe mleko daje, nabija gospodyni szpilek w cedzidło, gotuje je i żegna sierpem, a będzie czarownicę tak kłuło, jakby w nią samą szpilek nabiła”39 – sądzili mieszkańcy wsi położonych nad
33
34
35
36
37
38
39

s. 337.

H. Biegeleisen, op. cit., s. 10.
O. Kolberg, Lud… Radomskie, s. 169.
I. Kopernicki, op. cit., s. 198.
K. Antoniewicz, Nauki i rady dla ludu polskiego, Kraków 1890, s. 42.
A. Pleszczyński, op. cit., s. 133.
Ibidem, s. 120.
L. Pierzchała, Wierzenia ludu zebrał nad Wiarem Ludwik Pierzchała, „Lud” 1896, R. 2,
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Wiarem, dopływem Sanu. „Jedni utrzymują, że czarownice doją krowy w sposób
zwyczajny, według zdania innych, odbierają one w dzień wielkiego święta, szczególnie św. Jerzego i Jana, trochę mleka, którem pomazują wymiona własnych
krów, z których płynie mleko w obfitości, podczas gdy wymiona krów, z których
udojono mleka, zasychają, lub dają tylko krew. Jeszcze inny środek służy na ten
cel, który polega na tem, że czarownica na miejscu, na którem zwykle krowy się
doją, z drzewa wystruże sobie krowę a nóż, użyty do tej roboty, wetknie w ziemię,
wówczas owa drewniana krowa daje czarownicy mleko wszystkich krów, które
na tem miejscu się doją, a ich właścicielom tylko krew. Ażeby krowę oczarowaną
odczarować, na to jest wiele sposobów. Pomiędzy innymi dają bydlęciu święconej
wody, do której mieszają pączki palmy święconej w palmową niedzielę, siarkę,
albo robią maść z czosnku tureckiego, uryny i smoły i tą nacierają krowę”40.
„Zabobony tak jak u wszystkich ludów zacofanych w oświacie są rozpowszechnione. Wierzą w czarownice, których psoty odbijają się przede wszystkiem na
bydle, na mleku i na wyrobie masła…”41 – napisał austriacki leśniczy Franz Klein
o góralach tatrzańskich, jednakże przesąd ten funkcjonował na całych ziemiach
polskich, także w zaborze pruskim, który nie należał do zacofanych. Jednoznacznie wiązano z czarownicami ropuchy i żaby. „Wedle mniemania ludu polskiego
i ruskiego, są żaby przeobrażonymi czarownicami”42 – pisał Henryk Biegeleisen.
Ludwik Kobiela twierdził, iż na Śląsku „…lud wierzy, że istnieją znachorowie,
którzy przy pomocy siły magicznej potrafią przemienić czarownicę w żabę. Żaba
taka jest jakby sobowtórem czarownicy i gdy ją ktoś rozdepta lub w jakikolwiek
inny sposób zabije, wtedy równocześnie umiera także owa czarownica”43.
W ludowych przekonaniach pozbawienie kogoś wzroku lub nasłanie choroby
oczu było sprawką niegodziwych czarownic, wróżów i guślarzy. „Jeżeli czarownica ma złość na kogo, bierze włos danej osoby, przeciąga przez oko żaby i puszcza
ją, a osoba, której był włos, wnet zaniewidzi; chcąc na powrót wzrok przywrócić,
wróż zachowuje żabę i po pewnym czasie wyjmuje jej ów włos”44 – przytaczała wierzenia spod Sieradza Ignacja Piątkowska. Na Śląsku i w części Małopolski
panowały przekonania, że aby kogoś oślepić, trzeba było również dysponować
włosem potencjalnej ofiary: „Chcąc, żeby człowiek wzrok utracił, guślarz, za pośrednictwem trzeciej osoby, powinien się postarać o jeden włos z głowy tego człowieka. Włos ten zawlekłszy o zachodzie słońca w nowy czwartek w igłę, którą
trzy śmiertelnice uszyto, przewleka się przez oczy ropuchy, a zawiązując potrójny
supełek, wymawia się pewną formułę zaklęcia i żabę puszcza się w świat. Jeżeli
J. F. Kaindl, Pasterstwo i wierzenia pasterskie u Hucułów, „Lud” 1896, R. 2, s. 205.
F. K. (F. Klein), Krótki opis Tatr, „Lud” 1897, R. 3, s. 232.
42
H. Biegeleisen, op. cit., s. 140.
43
L. Kobiela, Żaba w wierzeniach i przesądach ludowych na Śląsku, „Kuryer Literacko
‑Naukowy” 1927, R. 4, nr 32, s. 6.
44
I. Piątkowska, Lecznictwo ludowe w okolicach Sieradza, „Wisła” 1894, t. 8, s. 138.
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zaś guślarz życzy sobie tylko na pewien czas zaniewidzić człowieka, to ropuchę
zachowywa w garnku, a w miesiąc, we dwa lub stosownie do woli wywleka włos,
a rozplątawszy supeł, przywraca na powrót wzrok temu, któremu go na pewien
czas zawiązał”45. Nazwą „śmiertelnice” określano płócienne koszule, w które ubierano zwłoki, aby złożyć je w trumnie. Trzecia osoba, trzy śmiertelnice, potrójny
węzełek, miały spowodować spotęgowanie czaru, bowiem liczba „trzy” i jej wielokrotności uchodziły za cyfry magiczne, intensyfikujące czar46. Istniał jeszcze
kolejny sposób oślepiania, stosowany w Zwoleniu: należało zmiażdżyć oczy raka
i podać nieprzyjacielowi do spożycia47. Trudno dzisiaj orzec, czy istotnie były to
narządy wzroku raka, czy wydobywane z żołądków tych skorupiaków gastrolity,
powszechnie nazywane „raczymi oczyma”.
Starano się także zohydzić wygląd przeciwnika. Sporą rolę w zabiegach związanych z chęcią uszkodzenia wrogowi skóry odgrywały płazy bezogonowe – żaby
i ropuchy. „Jeżeli która dziewczyna ma złość do drugiej za to, że jej odebrała parobka, łapie w dniu św. Marka żabę (ropuchę) i bije ją na stole rośliną, zwaną »wasylkiem«, tak długo, dopóki nie zginie, a wysuszywszy tę żabę na piecu, trze ją na
proszek. Kiedy tym proszkiem posypie twarz swej rywalki, to dostanie ona wrzodów, zwanych »ostuda«”48 – podawał Józef Schnaider. „Lekarze wiejscy wreszcie
zeschłą ropuchę ścierają na proch, a komu w wódce lub innym trunku jakim
napić go się dadzą, tego wkrótce szkaradne obsypują wrzody”49 – napisał Oskar
Kolberg. Ksiądz Władysław Siarkowski zamieścił informację, iż w Kieleckim do
wywoływania owrzodzeń służył kret złapany w maju, którego należało spalić,
sproszkować, a następnie posypać nim twarz „osoby nienawistnej”50. Na Pokuciu
wierzono, że wrzody, zwane tam ohoniem powstawały z nasłania i można je było
wyleczyć tylko za pomocą rośliny zwanej wilczym łykiem (Daphne mezereum)51.
Wyjątkowo przykry, wymyślny i podstępny sposób szkodzenia przytaczał
Marian Udziela: należało część odzieży wroga włożyć do organów kościelnych.
„Kolberg podaje jeszcze inny ciekawy przesąd: »Wrzucenie jakiejkolwiek części
noszonego ubioru tej osoby, do której się ma zawiść, w organy w kościele, należy
do jednego z większych uwziątków (chęci szkodzenia). Ile tylko razy organy te
się odezwą, tyle razy właściciel tych rzeczy uczuje darcie w członkach i straszne
45
M. Federowski, Lud okolic Żarek, Siewierza i Pilicy. Jego zwyczaje, sposób życia, obrzędy,
podania, gusła, zabobony, pieśni, zabawy, przysłowia, zagadki i właściwości mowy, t. 2, Warszawa
1889, s. 234; A. Wiśniewski, Lecznictwo ludowe, „Wisła” 1891, t. 5, s. 645.
46
J. Świętek, Liczby Trzy i Dziewięć w mitach, wyobrażeniach, mistycznych praktykach i w zwyczajach ludowych, „Lud” 1905, t. 11, s. 371-388.
47
A. Wiśniewski, op. cit., s. 645.
48
J. Schnaider, Lud peczeniżyński. Szkic etnograficzny, „Lud” 1907, t. 13, s. 114.
49
O. Kolberg, Tarnowskie-Rzeszowskie, [w:] idem, Dzieła wszystkie, t. 48, Wrocław – Poznań
1967, s. 271.
50
W. Siarkowski, op. cit., s. 47.
51
S. Piotrowicz, op. cit., s. 219.
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w całem ciele drgania (dreszcze), co dopóty będzie trwać i powtarzać się, dopóki
włożony przedmiot nie zostanie wyjętym z organów, a wówczas cierpienia ustąpią
same t. j., bez przyczynku lekarza«”52 – napisał.
Wcześniej Józef Gluziński temat „zakładania” czarów rozwinął szerzej. „O ile
jest skłonny lud do wierzenia w czary równie jak w czarownice, dowodów jest
bardzo wiele. Zakopują na przykład kości ze zdechłych swych owiec pod podwały w owczarniach swych sąsiadów, którym powodzenia tego gospodarstwa zazdroszczą; używają do tego szczególniej kości z głowy a nawet rogów baranich,
i wnoszą, że zaraz po zakopaniu choróbsko od nich przeniesie się do sąsiada,
a u nich zdychanie owiec przestanie. Przy wybieraniu, przenoszeniu kości i zakopywaniu pod cudzą ścianę, mają jakieś szepty zabobonnikom tylko wiadome,
a które udzielają sobie pod największą tajemnicą. Widziano nieraz pęk włosów
wyczesanych z bolejącej głowy a założonych między węgły, alboli też w szczeliny
ścian sąsiada. Skoro się to dopełni, powiadają że cierpiącego zaraz głowa boleć
przestanie, a ta boleść do sąsiadów się przenosi”53. „Podlewają sobie nawet pomyje po wymoczeniu nóg lub z umywanej głowy, pod wrota dla uwolnienia od
słabości, a zaczarowania lub zarażenia drugich”54 – kontynuował Józef Gluziński.
Oskar Kolberg przytaczał wierzenia z Radomia i okolic: „Zadać można rozmaicie.
Podłoży się coś n.p. słomkę pod próg, drzazgę (trzaskę) koło komina, lub kamyk
pod słupek i t.d. a zaraz wchodzi tam złe w to miejsce, i sprowadza nieszczęście,
chorobę, bydło pada lub konie, kasza śniedzieje, zboże się psuje i t.p. I trzeba
znów znać sposoby, by to złe odczynić t. j. – nieszkodliwem uczynić”55. Na Podlasiu wierzono, że: „Igła włożona w pościel nowożeńców sprowadza kłótnie między nimi”56. Podłożenie czosnku nieprzyjacielowi w mniemaniach mieszkańców
niektórych części Podlasia powodowało niełapsość. „Czosnek w domu niełapsy,
t. j. sprowadza niepowodzenia”57 – napisał ksiądz Adolf Pleszczyński.
„Według przekonania ludu, każdą chorobę można zadać komuś przez nienawiść i ta zadana choroba zawsze jest cięższą i upartszą od takiej, która przychodzi sama przez się. Kaszel zwykły n.p. nie tyle męczy chorego i nie tyle mu
mowę zachrzypia, ile zadany przez złego człowieka, bo ten ostatni bywa suchy,
połączony z mocną chrypką i brakiem głosu, jest niebezpiecznym”58 – opisywał
wierzenia ludowe Oskar Kolberg. Józef Gluziński podkreślał jeszcze inny aspekt
M. Udziela, op. cit., s. 264, cyt. za: O. Kolberg, Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce. Krakowskie, cz. 3, Kraków 1874,
s. 84.
53
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54
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sprawy zakładania czarów. „Zaraza jakich słabości powstać może z założenia czarów według mniemania włościan […]; są oni tak nawykli do tego przesądu, iż za
niewątpliwą rzecz uważają, że gdy słabością swoją zarażą dom sąsiedzki, słabość
ta u nich ustaje”59. Przykładem tego typu zachowań było opisywany przez Oskara
Kolberga sposób pozbycia się kataru: „Kto się chce pozbyć kataru, powinien go
sprzedać innemu, t.j. utarłszy nos, wilgocią tą posmarować klamkę u drzwi często
otwieranych, n.p. drzwi karczemnych, to pierwsza osoba która wchodząc temi
drzwiami ujmie się klamki, złapie katar i uwolni odeń przedającego”60. Stanisław
Spittal opisywał podolskie przekonania o tym, że ogłaszanie np. świerzbu i innych
uporczywych chorób powodowało, że choroba przenosiła się do każdego, kto zadawał na ten temat pytania, bądź słuchał „ogłoszenia”, a znikała z domu chorego.
O kroście, albo ochotnicy (tak nazywano świerzb na Podolu), pisał następująco:
„Gdy się ona tylko w jakim domu ukaże, bynajmniej tego nie tają, ale przeciwnie
głoszą o tym powszechnie, bo zatajona krosta trwałaby nawet przez siedem lat,
a rozgłaszana przejdzie do tych, którym się o niej opowiada. Ale jeszcze lepiej nie
opowiadać o chorobie, bo słuchający może czar zniweczyć, tylko biegając po ulicy, dokoła domu i po podwórzu krzyczeć w niebogłosy, jakby się paliło: u nas jest
krosta. Jeśli ktoś krzykiem zwabiony, z ciekawości przyjdzie zapytać się o szczegóły, krosta dom nawiedzony zaraz opuści, a przeniesie się do domu pytającego”61.
Franciszek Gawełek twierdził, iż w wigilię Bożego Narodzenia w jego rodzimej
wiosce pocierano ciało grochem, który potem rozrzucano po drodze. Osoba, która pozbierała groch, wraz z nim zabierała również schorzenie trapiące chorego62.
W Małopolsce, każdy kto zbierał rozsypany na drodze groch, musiał się liczyć
z tym, że przejmuje czyjeś zmiany skórne.

Wnioski
Jak wynika z przytoczonych powyżej przykładów, w ludowych praktykach mających na celu szkodzenie bliźnim łączono magię z religią. Zagadnienia wzajemnej
infiltracji obu tych struktur od dawna były przedmiotem zainteresowania antropologów. Od 130 lat, gdy ukazało się pierwsze wydanie Złotej gałęzi Jamesa Frazera, dyskutowano nad tą kwestią. Magdalena Zowczak zauważała: „W perspektywie semantycznej operacje myśli symbolicznej są zaś te same dla religii i magii,
ofiary bezkrwawej i krwawej, Boga i szatana. Dlatego też w języku antropologii
religii sfera sacrum obejmuje obie instytucje. Również w praktyce nieraz bardzo
J. Gluziński, op. cit., s. 557.
O. Kolberg, Chełmskie…, s. 211.
61
S. Spittal, op. cit, s. 210.
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F. Gawełek, Przesądy, zabobony, środki lecznicze i wiara ludu w Radłowie, w pow. Brzeskim,
„Materyały Antropologiczno-Archeologiczne i Etnograficzne” 1910, t. 11, cz. 3, s. 83.
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trudno, a nawet nie sposób, określić konkretne praktyki jako religijne bądź magiczne, ponieważ kryteria tego podziału mają charakter etyczny albo moralny
i rzadko są otwarcie werbalizowane”63.
W praktykach magii destrukcyjnej na dawnych ziemiach polskich można
wyróżnić dwa typy działań: chęć szkodzenia przejawiana wobec konkretnego
człowieka oraz skierowana do osoby zupełnie przypadkowej. W tym ostatnim
wypadku, ludźmi kierowała wiara, że inni przejmą od nich chorobę. Do tego typu
zachowań należało np. wylanie wody po kąpieli chorego na drogę, aby przechodzący chorobę zabrał, wstępując w takie miejsce, rozrzucenie grochu, którym
nacierano ciało, aby ktoś go pozbierał i dostał schorzenia, smarowanie klamki
drzwi karczmy wydzieliną z zakatarzonego nosa, „ogłaszanie” choroby. Wobec
powszechności takich postępowań, nie uważano ich za zbyt naganne, tłumacząc
sobie, że broniono własnego zdrowia.
Wśród działań mających szkodzić konkretnym ludziom, w ludowych przekonaniach usprawiedliwione było zemszczenie się na złodzieju, podpalaczu czy
innym przestępcy. Chociaż życzenie czyjejś śmierci lub ciężkiej choroby, stało
w opozycji do dekalogu żydowskiego, a później i chrześcijańskiego, wyrównanie
krzywdy w mentalności pospólstwa stanowiło dążenie zrozumiałe i oczywiste.
Za wysoce naganne uważano nasyłanie śmierci i chorób na swojego wroga
oraz „zabieranie” mleka krowom przez czarownice. Ponieważ przypisywano
czarownicom zdolność do przeistaczania się w ropuchy i żaby, płazy te w magii
destrukcyjnej na ziemiach dawniej polskich w czasach zaborów odgrywały, jak
się wydaje, poczesną rolę, tak jak szczątki ludzkie. Jak z tego wynika, nie każde
działanie destrukcyjne było tak samo oceniane przez otoczenie. Istotne były konkretne motywy uwziątków.

Practicing destructive magic in rural communities
in the former Polish lands during the Partitions:
poisons, ways of harming, curses
Folk destructive magic practices during the Partitions were described for the first
time by a writer, Łukasz Gołębiowski in 1830. Their simplest form consisted of
cursing an enemy yet some would also reach for other forms of causing harm or
even death. There was a common belief that witches took milk away from cows,
so – from the people’s point of view – action taken against them, as well as against
arsonists and thieves, were justified. The conviction that an illness didn’t leave
M. Zowczak, Ostrożnie z wyobraźnią! Uwagi o antropologii i demonologii, „Stan Rzeczy”
2011, t. 1, nr 1, s. 133.
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a house until it was “sold” to somebody else, encouraged a practice of trying to
give it over to neighbours or random people among peasants.
Another type of practices were attempts to cause a certain illness or death
of an adversary. It didn’t only concern poisoning someone but also other ways
of destroying the enemy. A lot of these actions concerned spreading drunkenness. People believed, for example, that it was possible to bring about blindness,
“kołtun”, skin diseases, rheumatism, malaria or even runny nose and other afflictions. Magical practices often had to do with religious sphere. A significant role
in such beliefs was played by remnants of people and animals as well as salientia.
Key words: destructive magic, ethnopharmacy, curses

Część II

Świadomość społeczna, medycyna i religia
w czasach epidemii

Natalia Stawarz

Ofiary upiora: zależność między morem
a niegodnym pochówkiem

Wprowadzenie
Geneza pogrzebu wiąże się z koniecznością usunięcia ciała zmarłego, którego
rozkład stanowi zagrożenie dla żyjących1. W tym aspekcie forma pochówku może
różnić się w zależności od wierzeń religijnych oraz uwarunkowań kulturowych,
historycznych czy geograficznych2. Główną rolę w obrządku pogrzebowym odgrywa unormowany tradycją oraz przekonaniami religijnymi ceremoniał. Jego
celem jest przygotowanie ciała oraz duszy zmarłego do godnego odejścia w dalszą
drogę ku nieśmiertelności. Niniejszy artykuł przedstawia praktykę związaną z pochówkami na ziemiach polskich występującymi w czasach zarazy, wraz z uzasadnieniem jej społecznego sensu.

Zasady liturgii chrześcijańskiej
względem odpowiedniego pochówku
Na ziemiach polskich od XI w. zasady odpowiedniego pochówku regulowało chrześcijaństwo. Zgodnie z liturgią zmarły chrześcijanin winien był leżeć na
wznak, z twarzą zwróconą ku niebu. Jego ciało lokowano na osi zachód-wschód,
aby mógł zwrócić się ku Jerozolimie3. Obyczaj ten wywodzi się z okresu wczesnego średniowiecza, kiedy do obrządku pogrzebowego wkroczyła praktyka

1
A. Labudda, Liturgia pogrzebu w Polsce. Do wydania rytuału piotrkowskiego (1631), Warszawa 1983, s. 22.
2
K. Birket-Smith, Ścieżki kultury, tłum. K. Evert-Vaedtke, T. Evert, Warszawa 1974, s. 364.
3
P. Ariès, Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992, s. 37.
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inhumacji, która była jednym z elementów ideologii chrześcijańskiej4. Od tej pory
unormowany przez liturgię godny pochówek stanowi uniwersalny i powtarzalny
w całej kulturze chrześcijańskiej schemat.
Kolejnym elementem ceremoniału pogrzebowego było odpowiednie miejsce
pochówku. Zgodnie z tradycją ciało musiało spocząć w świętej ziemi cmentarnej.
W kulturze chrześcijańskiej nekropolie przestały funkcjonować jako odizolowane
zbiorowiska martwych ciał. Cmentarz zwyczajowo otaczał kościół, który znajdował się w sercu miasta lub wsi. W związku z bliskością sacrum był miejscem
uświęconym, przeznaczonym do modlitw w intencji tych, którzy odeszli już do
wieczności. Łączył on strefę żywych i umarłych, stanowiąc pośrednictwo między
świątynią a przestrzenią świecką. Żyjący przemierzali go nieustannie, gdy udawali się na nabożeństwo lub z niego powracali. Ludzie spacerowali po cmentarzu, przechodzili obok niego, czasem nawet zatrzymywali się, aby oddawać się
zabawie lub handlowi5. Tym sposobem świat żywych przenikał się ze światem
zmarłych, zacierając granicę, która miała być barierą między sacrum a profanum.
Cmentarz był zarazem miejscem nierzeczywistym i fantastycznym, ale również
realnym elementem codzienności – komponentem, który oswajał społeczeństwo
ze śmiercią.
Rozbudowany ceremoniał pogrzebowy miał teoretycznie przygotować człowieka na odejście do lepszego, wiecznego życia. Wszelkie gesty i słowa związane
z pochówkiem służyły wyrażeniu uznanych społecznie postaw wobec śmierci –
cudzej, przeżywanej oraz własnej, przeczuwanej. Obrzędy i rytuały przypominały
również o tym, „że istota ludzka posiada godność z racji bycia człowiekiem, że
godność człowieka trwa poza jego śmierć i dlatego nie można traktować jego
zwłok jak śmieci i wyrzucać jak ścierwo zwierzęce czy jak znoszone obuwie”6.
Człowiek, który zdążył się pogodzić z odejściem z tego świata poprzez modlitwę i spowiedź, był gotowy na konfrontację ze śmiercią, gdyż nie obawiał się
o swoją duszę. Taka postawa była przywilejem tych, którzy żyli w czasach pokoju
i względnej stabilizacji. Pierwotny, irracjonalny strach przed złą śmiercią i niegodnym pochówkiem budził się w okresach trwogi i determinowany był chaosem
zaistniałym w świecie człowieka. Chaos mógł być spowodowany nieurodzajem,
głodem, wojnami oraz regularnie powracającymi epidemiami, gdzie śmierć była
wszechobecna i dotykała każdego bez wyjątku.

W. Dzieduszycki, Wiara w świat demonów. Potencjalne możliwości oddziaływania na zwyczaje funebralne w przeszłości, [w:] J. Wrzesiński (red.), Czarownice. Funeralia Lednickie. Spotkanie 2, Wrocław–Sobótka 2000, s. 10.
5
J. C. Schmitt, Duchy. Żywi i umarli w społeczeństwie średniowiecznym, tłum. A. W. Labuda,
Gdańsk-Warszawa 2002, s. 177-178.
6
Cyt. za: A. Toynbee, Człowiek wobec śmierci, tłum. D. Petsch, Warszawa 1973, s. 92-93.
4

Ofiary upiora: zależność między morem a niegodnym pochówkiem

139

Reakcja na śmierć w czasach moru
W średniowieczu i w czasach nowożytnych lękano się przede wszystkim śmierci
nagłej, do której chrześcijanin nie był przygotowany, co w konsekwencji mogło
skazać jego duszę na potępienie7. Szczególnym lękiem przed nagłym zgonem napawał mór, który odbierał życie wielu istnieniom, ale również pozbawiał ludzi
godności, zwłaszcza w ich ostatniej drodze. Podczas dżumy, podobnie jak w czasie wojny, odejście ze świata przebiegało w sposób nienormatywny, w warunkach
nieznośnej zgrozy, anarchii i odrzucenia najgłębiej zakorzenionych w podświadomości zbiorowej zwyczajów. Przede wszystkim przestawała wówczas istnieć idea
śmierci indywidualnej. U szczytów epidemii zgony w wielkich miastach Europy
liczono bowiem każdego dnia w setkach a nawet w tysiącach. Nie było możliwości, by zająć się każdym zmarłym z osobna8. Podczas wielkich morów nic nie
odróżniało śmierci człowieka od śmierci zwierzęcia. Odkąd ten ostateczny akt
był tak dalece zdesakralizowany, do tego stopnia zbiorowy, odpychający i anonimowy, całej ludności groziła głęboka rozpacz lub szaleństwo, jako nagle pozbawionych liturgii, która dotychczas w momencie zwątpienia dawała ukojenie, poczucie godności oraz bezpieczeństwa, a przede wszystkim nadawała tożsamość9.
Zwłaszcza prości ludzie nie potrafili poradzić sobie z odgórnie narzuconymi nakazami wobec pogrzebów. Budziły w nich wstręt próby grzebania ich bliskich
zmarłych w głębokich, odizolowanych dołach zamiast w poświęconej ziemi miejscowego kościoła parafialnego10. W końcu wierzyli, że dusza pozbawiona właściwego, zgodnego z tradycją i liturgią pochówku, nigdy nie zazna spokoju i będzie
powracać do świata doczesnego, aby tego spokoju pozbawić również żyjących.
Zaraza manifestowała nieludzką moc, która z siłą gromu pustoszyła wsie
i miasta. Tworzyła ona obraz anty-świata, w którym dominowała upiorna pustka,
chmara robactwa, morze rozkładających się, niepogrzebanych zwłok i fetor unoszących się zewsząd oparów zgnilizny. Ta destruktywna rzeczywistość przywoływała obraz „zaświatów”11, łączonych z istotami demonicznymi, których rodowód
wywodził się jeszcze z czasów pogańskich. Z tego powodu lud spersonifikował
zarazę, nadając jej postać morowej dziewicy, czyli przemierzającej świat bardzo bladej, wychudzonej niewiasty, okrytej białą płachtą, przypominającą całun
S. Bylina, Religijność późnego średniowiecza. Chrześcijaństwo a kultura tradycyjna w Europie
środkowo-wschodniej w XIV-XV w., Warszawa 2009, s. 127.
8
J. Delumeau, Strach w kulturze Zachodu XIV-XVIII w. Oblężony gród, tłum. A. Szymanowski, Warszawa 2011, s. 132.
9
Ibidem, s. 132-133.
10
W. Naphy, A. Spicer, Czarna śmierć, tłum. A. Dębska, Warszawa 2000, s. 65-66.
11
T. Kalniuk, Zmiana i odmiana a zaraza w kontekście kultury i literatury ludowej, [w:] K. Polek, Ł. T. Sroka (red.), Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarce i kulturowe,
Kraków 2016, s. 329.
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śmiertelny. Miała ona rozsiewać chorobę za pomocą chusty nasączonej krwią.
Tam, gdzie nią powiała, tam ludzie umierali12.
Kolejnym fantazmatem zbiorowej wyobraźni, powracającym z otchłani z każdą falą wyniszczającej zarazy, był upiór. Łączono go z morem, gdyż stanowił wyobrażenie żywego trupa, czyli odzwierciedlenie śmierci13. Wizja powracającego
zmarłego wiązała się z obawą przed niechybnością kresu życia, który coraz bardziej był ukrywany i odpędzany w zakamarki świadomości. Z kolei wypieranie
myśli o swym własnym końcu potęgowało trwogę14. Niepokoje okresu między
XVI a XVIII w. stanowiły doskonałe podłoże społeczne i kulturowe, aby upiór powrócił do umysłów ludzi. W końcu wampir był alegorią śmierci złej i nagłej, czyli
tej, której najbardziej się obawiano, zwłaszcza w okresie, gdy o spokojne odejście
było coraz trudniej. Od czasów siedemnastowiecznej rewolucji w postawach człowieka Zachodu15, występuje niemożność przyjęcia faktu śmierci ze spokojem. Był
to skutek utraty wiary wielu ludzi w ich osobową nieśmiertelność, która jeszcze
w poprzednich stuleciach stanowiła dogmat16. Zwątpienie w odwieczne prawdy
wywołało w ówczesnym społeczeństwie strach i zamęt, a błąkający się żywy trup
zaczął pełnić rolę symbolu życia w śmierci, ale życia bezbarwnego i niezaspokojonego. Przedstawiał człowieka, który wybrał zbawienie ciała w zamian za zbawienie duszy, w którą zaczynał wątpić17.
Człowiek konfrontując się z niewidzialnym, irracjonalnym złem próbował za
wszelką cenę zracjonalizować sobie przyczynę moru. Potrzeba ta zrodziła trzy
warianty uzasadniające zjawisko zarazy. Pierwszą koncepcję przedstawili uczeni,
którzy przypisywali epidemię zepsutemu powietrzu, następstwu zjawisk niebieskich lub trujących wyziewów gnilnych zwanych miazmatami. Wedle drugiego przeświadczenia, którego zwolennikiem był Kościół, mór stanowił karę za
grzechy, które obraziły Boga. Człowiek nie był w stanie przeciwstawić się woli
Stwórcy wszechświata. Mógł jednak obarczyć odpowiedzialnością za wystąpienie
moru innego człowieka, dlatego kierował się ku trzeciemu poglądowi, w którym
H. Biegeleisen, Lecznictwo ludu polskiego, Kraków 1929, s. 289-290.
J. P. Roux, Krew. Mity, symbole, rzeczywistość, tłum. M. Chrobek, Kraków 2013, s. 393.
14
Ibidem.
15
W tym czasie nastąpiła radykalna zmiana względem religii chrześcijańskiej – człowiek zaczął wątpić w jej dogmaty. Ta zmiana postaw względem religii chrześcijańskiej jest jedną z największych rewolucji, jakie wystąpiły w historii zachodniej. Siedemnastowieczna zmiana w stosunku do religii powstała przede wszystkim w wyniku gorszących wojen religijnych w Europie w XVI
i XVII w. Wojny te były wstrząsającym pokazem złej woli, zaniku miłości chrześcijańskiej, fanatyzmu oraz hipokryzji. Było to widowisko zbyt okrutne dla wrażliwszych umysłów i w XVII w.
nastąpiła świadoma zmiana – postanowiono poniechać nieszczęsnych i bezcelowych sporów teologicznych na rzecz badań naukowych, które mogły ustalić bezwzględną prawdę (A. Toynbee,
op. cit., s. 198-199).
16
Ibidem, s. 209.
17
J. P. Roux, op. cit., s. 393.
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za winnego uznawano „siewcę zarazy”, czyli osobę celowo rozpowszechniającą
chorobę. Mimo odrębnych źródeł, te trzy koncepcje nieustannie nakładały się na
siebie w umysłach zatrwożonego społeczeństwa. Bóg mógł w końcu zapowiedzieć
swą bliską zemstę poprzez znaki na niebie lub zesłać demony i czarownice jako
narzędzia w służbie Jego sprawiedliwości18. Postrzeganie epidemii jako dopustu
Bożego wymagało podjęcia stanowczych kroków. Wybierano spośród społeczności jednostkę, którą obarczano grzechami i przewinami ogółu. Pełniła ona rolę
kozła ofiarnego, którego poświęcenie miało odwrócić złowrogie skutki naruszenia sacrum19. Konieczność uśmierzenia gniewu mocy nadprzyrodzonej wiązała
się z wyzwoleniem agresji, którą wywoływała trwoga. Nie ma relacji o dżumie bez
obrazu gwałtownych zbiorowych wyładowań20.
W rolę kozła ofiarnego mógł wcielić się każdy, kto wyróżniał się względem
reszty społeczeństwa. Najbardziej narażeni na wykluczenie, a tym samym na atak
byli obcy, przybysze, ludzie marginesu i wszyscy ci, którzy nie integrowali się
ze wspólnotą, choćby w sferze wierzeniowej, tak jak Żydzi21. Izolacji poddawano
zwłaszcza tych, których grupa sama odrzuciła ze względu na ułomności fizyczne
lub problemy psychiczne. W średniowieczu z tej przyczyny za winnych zarazy
uznawano trędowatych. Uważano, że trąd jest cielesnym odzwierciedleniem przegniłej, skalanej przez diabła duszy. Trędowaty stawał się kimś, kto zbłądził w wierze i praktykach religijnych, a jego karą, z decyzji Boga, były widoczne na skórze
znamiona. Ta nieszczęsna choroba, która zarazem symbolizowała gniew Boży, jak
i nadawała odrażający wygląd, przywołujący na myśl rozkładającego się trupa,
była jedynym powodem oskarżeń22. Podejrzenia padały także w kierunku tych,
którzy na co dzień obcowali z morowym powietrzem oraz jego ofiarami. Ludność
objęta trwogą wierzyła, że cyrulicy lub grabarze mogli się przyczyniać do szerzenia zarazy. Oskarżano ich o zatruwanie zbiorników z wodą pitną, rozpylanie
śmiercionośnego proszku, smarowanie drzwi wydzielinami ropnymi z dymienic,
podrzucanie po domach odzieży ze zmarłych morową śmiercią, a nawet ich kości
oraz stosowanie maści z mózgów i jelit nieboszczyków23.

J. Delumeau, op. cit., s. 147.
J. Kozłowski, Opozycja swój-obcy w interpretacji pochówków wyróżniających się na cmentarzyskach swoją odrębnością. Uwagi na marginesie dyskusji Funeralia Lednickie ’99, [w:] J. Wrzesiński (red.), Czarownice. Funeralia Lednickie. Spotkanie 2, Wrocław–Sobótka 2000, s. 175.
20
J. Delumeau, op. cit., s. 149.
21
Ibidem.
22
Sz. Wrzesiński, Oddech śmierci. Życie codzienne podczas zarazy, Kraków 2008, s. 34-38.
23
J. Kracik, Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec zarazy, Kraków 1991, s. 54-60.
18
19
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Zmarli jako winowajcy zarazy – postać upiora
Nawet zmarłym nie było dane zaznać wiecznego spokoju. Dżuma kojarzyła się
z chorobą martwych, gdyż umierający przekazywali ją zdrowym i pełnym życia24, dlatego jednym z domniemanych winowajców epidemii stawał się upiór,
któremu stale towarzyszył pogląd o chorobach i epidemiach, które miał ze sobą
sprowadzać. Już pierwsze relacje pochodzące z XVII w. mówią o zarazach zsyłanych przez szkodliwych zmarłych, zwłaszcza tych, których obawiano się i których
podejrzewano już za życia25. Pierwsza ofiara moru zwyczajowo była obarczana
odpowiedzialnością za kolejne zgony. Wykopywano więc zwłoki i dokonywano
profanacji grobu, aby zlikwidować siewcę zarazy. Paradoksalnie aspekt apotropaiczny likwidacji upiora był powodem rozprzestrzeniania się zarazy26.
Zjawisko epidemii przyczyniło się do przeobrażeń – na płaszczyźnie historycznej – w kategoryzacji ofiar społecznej represyjności. Okres polowań na czarownice zakończył się w Europie dokładnie w czasie rozkwitu wampiryzmu, którego apogeum przypadło na w. XVIII27. Domniemane upiory stały się nowymi
kozłami ofiarnymi i odpowiedzią na nękające ludzkość nieszczęścia oraz systematycznie powracające epidemie. Porównanie egzekucji czarownicy oraz schemat zabójstwa wampira ujawnia analogiczny sposób postępowania oraz to samo
tło mentalne28. Przesądy i zgubne wierzenia pociągały za sobą negatywne skutki
społeczne, które w konsekwencji doprowadzały do śmierci niewinnych osób lub
zakłócały spokój zmarłych poprzez profanację grobów29. W przekazach historycznych, ludowych, ale i w źródłach archeologicznych można odnaleźć ślady
tego niezrozumiałego procederu.
Przypadek działań antywampirycznych można zaobserwować na stanowisku
archeologicznym w Drawsku. Badania przeprowadzone w latach 2008-2012 na
cmentarzysku datowanym na XVII i XVIII w. wykazały, że wśród 285 szkieletów
znalazło się sześć klasyfikowanych jako anormalne. Uważa się owe odkrycie za
groby wampirów, gdyż noszą one znamiona praktyk apotropaicznych. Spośród
sześciu, piątka zmarłych została pochowana z sierpem umieszczonym w poprzek
klatki piersiowej lub brzucha30. W pochówkach ostre żelazne przedmioty miały za
zadanie fizycznie uszkodzić upiora. Ponadto przypisywano żelazu magiczne właJ. Delumeau, op. cit., s. 119.
C. Lecouteux, Tajemnicza historia wampirów, tłum. B. Spieralska, Warszawa 2011, s. 121.
26
Ibidem.
27
D. Kowalewska, Magia i astrologia w literaturze polskiego Oświecenia, Toruń 2009, s. 121.
28
C. Lecouteux, op. cit., s. 121.
29
Ibidem, s. 116.
30
L. A. Gregoricka, Apotropaic Practices and the Undead: A Biogeochemical Assessment of
Deviant Burials in Post-Medieval Poland, PlosOne, 2014, http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0113564 (dostęp: 27.05.2020).
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ściwości odstraszające złe moce31. Na dwóch szkieletach pod brodą znajdowały
się duże kamienie, które podobnie jak sierpy miały zatrzymać zmarłych w grobie.
Środek ten był również stosowany przeciwko upiorom przeżuwaczom, aby nie
ssały swych całunów i w ten sposób przestały szkodzić żyjącym32. Pochówki znajdujące się na skraju cmentarza, ale nadal w sferze sakralnej, nasunęły naukowcom
kilka hipotez. Początkowo uważano, że byli to „obcy”. Wyniki analiz izotopów
chemicznych wykluczyły jednak taką możliwość. Najbardziej prawdopodobnym
wytłumaczeniem stanu szkieletów była panująca w tym czasie epidemia cholery. Prawdopodobnie niezwykli zmarli w przeszłości byli pierwszymi ofiarami tej
choroby33. Nieszczęśliwy przypadek sprawił, że stali się także ofiarami zbiorowego
samosądu, który miał na celu zażegnanie epidemii.
Strach przed niebezpiecznymi upiorami-przeżuwaczami nie był zjawiskiem
odosobnionym i rzadkim. Przeżuwacze wywoływali ogromną trwogę, gdyż nie
musieli opuszczać swojego grobu, aby szkodzić i powodować śmierć żyjących ludzi. Tak było i w przypadku miejscowości Angerburg (Węgorzewo) usytuowanej
w północnej części Mazur. W latach 1710-1711 panowała tam epidemia dżumy,
która pochłonęła wówczas 1111 dusz. Cmentarz przykościelny bardzo szybko zapełnił się z powodu wielu nowych pochówków i zaistniała potrzeba utworzenia
kolejnego miejsca grzebalnego. Cmentarz dla zadżumionych wyznaczono, podobnie jak w innych mazurskich miasteczkach, poza granicami miejscowości.
Po wygaśnięciu epidemii nekropolię węgorzewską otoczono wałem i ogrodzono parkanem, aby z czasem zupełnie ją porzucić. Nie można jednak zapomnieć
o pewnej historii z czasów zarazy. Z relacji ówczesnego pastora G. A. Helwinga
wynikało, że w 1710 r. podczas zarazy ludzie uznali, iż aby zapobiec epidemii należy odnaleźć zwłoki zmarłego na dżumę, który nosił ślady pożerania własnego
ciała. Grabarze mimo wysiłków nie natrafili na opisywanego upiora. W końcu
rozszarpali czyjeś zwłoki, uroczyście odrąbali nieboszczykowi głowę, a resztę ciała z żywym psem powtórnie wrzucili do grobu. Dżuma jednak nie ustała34. Podobne wydarzenie opisuje Henryk Biegeleisen. Sytuacja miała miejsce w 1721 r.
na Podolu, podczas wielkiej zarazy, której przyczyny przypisywano upiorowi.
W tym przypadku zaraza pomyślnie dobiegła końca wraz z dekapitacją (pozbawieniem głowy) zwłok przypuszczalnego sprawcy moru35. Są to typowe przykłady
zbiorowego strachu i reakcji na jego pojawienie się. Ludzie znajdujący się pod
A. Fischer, Zwyczaje pogrzebowe ludu polskiego, Lwów 1921, s. 249.
J. Kolczyński, Jeszcze raz o upiorze (wampirze) i strzygoni i (strzydze), „Etnografia Polska”
2003, t. 47, z. 1-2, s. 219.
33
L. A. Gregoricka, op. cit., http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.
pone.0113564 (dostęp: 27.05.2020).
34
J. M. Łapo, Prostowanie ulicy, a zadżumione upiory, [w:] J. Wrzesiński (red.), Czarownice.
Funeralia Lednickie. Spotkanie 2, Wrocław–Sobótka 2000, s. 139-142.
35
H. Biegeleisen, op. cit., s. 293.
31
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wpływem tak silnej emocji byli w stanie podjąć najbardziej irracjonalne decyzje
oraz dokonać najokrutniejszych czynów, aby tylko uratować swoje życie. Panująca wśród społeczności psychoza doprowadziła do profanacji grobów niewinnych
ludzi. W pierwszym przypadku ciekawym aspektem jest powtórny pochówek
zmarłego wraz z żywym psem. Nie odnajduje on odniesień w innych rejonach
Prus ani Rzeczpospolitej w tym konkretnym okresie. Można jedynie spekulować
i odwoływać się do praktyk z okresu neolitu, gdzie analogiczne pochówki stanowiły normę36. Obrzęd ten mógł być spuścizną pogańskich wierzeń lub pełnić
rolę zadośćuczynienia dla zmarłego. Praktyki antywampiryczne nie były jednak
w XVII i XVIII w. ograniczone do obszarów wiejskich lub małych, położonych
na odludziu miasteczek. Zachowały się bowiem świadectwa ich występowania
w Polsce także o ówczesnych ośrodkach wielkomiejskich, np. w Krakowie czy
w Poznaniu. W 1624 r. skopywano na Kleparzu w Krakowie groby domniemanych upiorów. W 1708 r. odkopano na cmentarzu w Poznaniu pochowaną tam
„wieszczą kobietę”, którą uznano za upiora i odcięto jej głowę. Powietrze morowe,
tak jak w większości przypadków, nie przestało jednak po wykonaniu tych praktyk zabijać ludzi37.
Praktyki antywampiryczne stosowane podczas moru względem jego domniemanych sprawców – upiorów ukazują przede wszystkim smutny obraz bezbronnej, ograbionej z godności istoty ludzkiej. Ofiary były po obu stronach nierównej
walki z zarazą. Poprzez pryzmat praktyk apotropaicznych stosowanych wobec
wampirów można dostrzec strach i niepewność, którymi była determinowana
ówczesna epoka. Brutalne czyny względem upiorów obnażały wszystko to, do
czego człowiek był zdolny w obliczu śmierci. Po drugiej stronie barykady znajdowała się osoba zmarła, zupełnie pozbawiona możliwości obrony. Oskarżenia i czyny skierowane w jej kierunku obdzierały ją z resztek człowieczeństwa,
a przede wszystkim pozbawiały szansy na godny pochówek, czyli wg ówczesnych
mniemań także szansy na dostąpienie zbawienia. Następował powrót do punktu wyjścia – strachu przed niegodną śmiercią, który znowu zaczynał narastać.
Sprzyjały temu widoki dewastowanych grobów oraz aktów przemocy stosowanych wobec zmarłych. Pisał o tym w XVIII w. jezuita Jan Bohomolec, wybitny
uczony oraz zawzięty krytyk zabobonów: „Gniewu wstrzymać nie mogę, gdy słyszę, jakie środki przeciwko upiorom przepisują! Pierwszy: łajno świnie w usta
trupa włożyć… Drugi: ciało odkopać, głowę rydlem uciąć i między nogami położyć…; serce wyrwać… albo kołem przebić lub całe ciało wbić na pal… albo
W obrządku pogrzebowym kultury amfor kulistych często występowało ćwiartowanie
zwłok, przemieszczanie ich części i współwystępowanie pochówków zwierzęcych z ludzkimi:
T. Wiślański, Plemiona kultury amfor kulistych, [w:] W. Hensel (red.), Prahistoria Ziem Polskich,
t. 2, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk 1979, s. 261-317.
37
R. W. Berwiński, Studia o gusłach, czarach, zabobonach i przesądach ludowych, t. 2, Poznań
1862, s. 33.
36
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zupełnie spalić. Trzeci: krew mniemaną upiora z napojem jakim zmieszaną wypić… Czwarty: ciało na twarz położyć, a ręce związać… Przyznam się, iż gdy to
piszę, od łez wstrzymać się nie mogę. Nie żałuję umarłych, bo oni nie czują, ale
żywych, bo ci czuć niegodziwość powinni”38.

Wnioski
Liczne zgony na skutek zarazy oraz wierzenia związane z wampiryzmem miały jeden pozytywny skutek. Przyczyniły się do rozwoju medycyny. Osiemnastowieczni uczeni stwierdzili, że obcowanie z osobą zmarłą z powodu zarazy skutkowało rozprzestrzenianiem się tej choroby. Był to śmiały pomysł, zwłaszcza że
w tym okresie medycyna nie znała jeszcze pojęć patogenów, bakterii i wirusów.
Johann Friedrich Weitenkamph podjął się analizy przypadku Arnolda Paolego
i na jego przykładzie potwierdził realne istnienie niebezpiecznych skutków kontaktu ze zwłokami osób zmarłych na zarazę. Wspomniany wyżej Paolo spożył
zatrutą ziemię z grobu wampira oskarżonego o roznoszenie dżumy. Namaścił się
także jego krwią. Wkrótce zachorował, co stało się przyczyną wznowienia epidemii. W innym przypadku ludzie zjedli mięso bydła, które się zaraziło, gdyż pasło
się na grobie, z którego wydobywały się śmiercionośne emanacje, także uznawane
za jedną z przyczyn moru39. Trujące wyziewy, powodujące skażenie powietrza,
miały wydobywać się z jaskiń, rozpadlin, bagien, wysypisk śmieci, stojących wód,
rozkładających się, niepogrzebanych zwłok ludzkich czy zwierzęcych, skażonej odzieży i pościeli chorych, bądź grup osób o innym trybie życia, odmiennej
wierze, czy ciemniejszym kolorze skóry40. Owa teoria pod koniec XVIII stulecia przyczyniła się do wzrostu higieny w miastach. Dostrzeżono, że statystyka
zgonów na terenach wiejskich jest niższa w porównaniu z obszarami miejskimi.
Wiązano to z czystym wiejskim powietrzem. Na początku, zgodnie z koncepcją
miazmatów, zaczęto eksponować negatywną rolę powietrza pochodzącego z gnijących zwłok, padliny, wreszcie wszystkich odpadów organicznych. Skupiono się
więc na odpowiednich sposobach doprowadzenia wody do miast, aby oczyścić
ulice i zapewnić odpowiednią higienę mieszczanom41.
W tym samym czasie stopniowo zaczęto odchodzić od idei cmentarza przykościelnego jako miejsca centralnego w mieście. Zwykle jego powierzchnia była
ograniczona murami lub okoliczną zabudową mieszkalną. Nie mógł rozrastać
J. Bohomolec, Diabeł w swojej postaci albo o upiorach, gusłach, wróżkach, losach, czarach,
z przydatkiem o ukazywaniu się duchów i odpowiedzią na zarzuty przeciwko pierwszej części czynionej, cz. 2, Warszawa 1777, s. 62-63.
39
C. Lecouteux, op. cit., s. 121.
40
J. Delumeau, op. cit., s. 148.
41
T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa 2014, s. 230.
38
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się w szerz, ale za to groby mogły się piętrzyć w górę. Cmentarne „przeludnienie” stanowiło zagrożenie dla ludzkiego zdrowia i życia. Lekarze zwracali coraz
śmielej uwagę, że odór ciał zmarłych jest istną wskazówką natury, która ostrzega,
aby się od nich trzymać z daleka. Ze względu na zwartą zabudowę nowożytnych
miast, trujące wyziewy cmentarne gęstniały i przenikały do powietrza wdychanego przez śmiertelników, zawierając pierwiastki zarazy oraz śmierci42. Liczne epidemie udowodniły, że kontakt z rozkładającym się ciałem pozostawał w związku
z morem i chorobami zakaźnymi. Dla dobra zdrowia publicznego musiał nastąpić
rozdział między społecznością żywych i umarłych43.
Początki tej rozłąki nie były łatwe. Odejście od idei pochówku ad sanctos,
tj. na cmentarzu znajdującym się w pobliżu lokalnej świątyni, przywoływało
wspomnienie trwogi czasów zarazy, kiedy to zbiorowe, bezimienne mogiły piętrzyły się za murami miast. Tam, poza granicą społeczności, sytuowano cmentarze choleryczne bądź morowe. Z przetrwałych zabytków poepidemicznych
z mniejszych miejscowości można wywnioskować, że nekropolie zarazy zwykle sytuowano z dala od wsi i po fali pomoru już więcej z nich nie korzystano. Na miejsce spoczynku ofiar nagłej, epidemicznej śmierci wybierano miejsca
odludne, a jednocześnie znajdujące się w środku obszaru danej parafii, dokąd
można było dotrzeć bocznymi drogami z każdej znajdującej się w tej parafii wsi,
pomijając tereny zabudowane44. Odizolowana lokalizacja miała łączyć w sobie
aspekt pragmatyczny z zabiegiem sanitarnym. Z drugiej jednak strony pełniła
rolę barykady przed powracającymi i szkodzącymi umarłymi. Ten głęboko zakorzeniony strach nadal tkwił w świadomości zwykłych ludzi, którzy zwyczajnie obawiali się choroby oraz powrotu jej siewców45. Z tego powodu tworzono
drugą, symboliczną granicę, aby upewnić się, że plaga na pewno nie powróci.
Najczęściej w miejscu zarówno morowej nekropoli, jak i w dwóch punktach granicznych wioski, ustawiano krzyże. Doskonałym apotropaionem były również
karawaki, które służyły jako amulety przeciwko chorobom epidemicznym i siłom
nieczystym46. Do wykonywania ochronnych krzyży używano drewna osikowego,
uznawanego ówcześnie za najskuteczniejsze w walce z upiorami. Ciekawy obyczaj
zanotowano w Masłowie, koło Kielc, gdzie w celu zatrzymania zarazy ustawiano
w poprzek biegnącej przez wieś drogi płot, w który wkładano trzy sporządzone
z patyków krzyżyki. Miał on zatrzymać nadciągającą do wsi cholerę. W analoP. Ariès, op. cit., s. 470.
Ibidem.
44
J. Kozak, Cmentarzysko epidemiczne w Łowyniu na tle innych obiektów sepuklarnych nowożytnej Polski, [w:] W. Dzieduszycki, J. Wrzesiński (red.), Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie Spotkanie 10, Poznań 2008, s. 175.
45
Ł. Miechowicz, Zaraza i „morowe mogiły” na nowożytnej wsi, [w:] W. Dzieduszycki,
J. Wrzesiński (red.), Epidemie, klęski, wojny. Funeralia Lednickie Spotkanie 10, Poznań 2008, s. 291.
46
Ibidem, s. 288.
42
43
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giczny sposób grodzono miejsca śmierci ludzi zmarłych na zarazę47. W wierzeniach ludowych pojęcie granicy oraz sama graniczność stanowiły normę, która
pomagała zwykłym ludziom porządkować świat. Wszystko to, co znajdowało się
poza granicami miejscowości, w której egzystowali, było postrzegane jako niebezpieczne, należące do obcego, nadnaturalnego świata sacrum. Cmentarze morowe
oraz choleryczne także do niego należały.
Czas epidemii rządził się zupełnie innymi prawami. Brakowało w nim normalności, trosk życia codziennego, a przede wszystkim nie było wtedy miejsca na
godność. Człowiek w obliczu tak niepojętego niebezpieczeństwa był zdolny do
haniebnych czynów, aby tylko uniknąć śmierci. Ukazują to praktyki antywampiryczne, w których istniała niepisana zgoda na odczłowieczenie bliźniego i to
w sferze tak istotnej dla życia duchowego, jaką stanowił obrządek pogrzebowy.
Epidemie w bardzo brutalny sposób udowodniły, jak łatwo wcześniej obowiązujące w społeczności normy mogą ulec przewartościowaniu. Dowiodły również, że
idea śmierci oswojonej nie musiała istnieć wyłącznie w strefie murów miejskich
czy w granicach wsi. Zmarli mogli także zaznać spokoju w swoim własnym, wydzielonym miejscu, które nie musiało znajdować się w bliskim otoczeniu żyjących.

Vampire’s victims: the relationship between plague
and undignified burial
The soul can only achieve peace if it is given a decent burial. This is influenced by
several aspects, such as the appropriate form or place where the deceased will rest.
In times of epidemics, a funeral in the traditional form, according to the Christian liturgy, was a very difficult, if not impossible task. Epidemics of black death
or cholera both in the Middle Ages and in modern times frightened ordinary
people, because they could not fight the invisible, inexplicable enemy. Particularly
the fear was caused by sudden, incomprehensible death, which took immense toll
every day. People have tried to seek an explanation for this phenomenon in God,
air and celestial spheres. Attempts were made to find the culprit also among other
people – the sower who started the epidemic. It was no exception that corpses
were also chosen as scapegoats that they as vampires would bring death to other
people. In this article I would like to draw attention primarily to the connection
between vampirism and the spread of an epidemic.
Key words: epidemic, death, undignified burial, scapegoat, vampire
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H. Biegeleisen, op. cit., s. 301.
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Profilaktyka moralna
w świetle kalendarzy śląskich z lat 1615-1786.
Teoria i praktyka1

Wprowadzenie
Każda koncepcja działań o charakterze zapobiegawczym, a więc także profilaktyka chorób, wiąże się w sposób naturalny z tym, w jaki sposób definiowane są
zagrożenia, którym (gdy wystąpią) człowiek usiłuje się przeciwstawić lub których
wystąpieniu usiłuje zapobiec2. W tej definicji podstawowe znaczenie ma okreś
lenie przyczyn zdarzeń, które postrzegane są jako groźne lub niekorzystne lub
w ogóle dostrzeganie sytuacji, miejsc lub okoliczności, które wiążą się z powstawaniem chorób. W nowożytnej Europie, w związku z ówczesnym stanem wiedzy
przyrodniczej i medycznej, za zagrożenie uważano m.in. takie czynniki, których
obecnie za zagrażające ludzkiemu zdrowiu i życiu nie postrzegamy (np. kosmiczne fluidy, zaburzenie równowagi humorów, albo czary), nie zauważano natomiast
tych, które my dzisiaj uważamy za groźne (np. bakterie, wirusy, skażenie chemiczne środowiska naturalnego, radioaktywność, a z czynników społecznych

Podstawą źródłową niniejszej pracy jest korpus ponad 120 tomów kalendarzy wydanych
w latach 1615-1786 na Śląsku i dla Śląska, opracowany przez Andrzeja Syrokę. Analiza treści
medycznych znajdujących się w tych kalendarzach została przedstawiona przez A. Syrokę w monografii pt. Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII w.,
Wrocław 2020. Autorzy niniejszego artykułu, korzystając z bardzo obszernej, zgromadzonej przez
A. Syrokę bazy źródłowej, opublikowali także kilka wspólnie napisanych artykułów dotyczących
różnych elementów świadomości medycznej na Śląsku w XVII i XVIII w.
2
Por. B. Płonka-Syroka, Zagrożenie chorobami zakaźnymi o charakterze masowym i jego
uwarunkowania społeczno-ekonomiczne jako podstawa działań władz państw europejskich w dziedzinie ochrony zdrowia publicznego, [w:] Z. Galor, S. Kalinowski, U. Kozłowska (red.), Marginalizacja a rozwój społeczny – między traźniejszością i przeszłością, Bielefeld 2017, s. 181-200. Por.
też: T. Brzeziński, Społeczne problemy medycyny. Zdrowie publiczne, [w:] idem (red.), Historia
medycyny, Warszawa 2014, s. 428-449.
1
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– bieda, głód, brak higieny3). Wszystkie działania profilaktyczne podejmowane
w XVII i XVIII w. kierowane były więc ku zagrożeniom, które ówcześnie uznawano za rzeczywiste. Niektóre z tych działań nie przyczyniały się do ograniczania
wzrostu zachorowań, a nawet mogły powodować rozprzestrzenianie się epidemii4, natomiast inne nie mogły przynieść żadnych skutków, ponieważ zmierzały
do ograniczenia zagrożeń powodowanych przez czynniki realnie nieistniejące5.
Por. B. Płonka-Syroka, Odmienności stylu i poziomu życia codziennego przedstawicieli
warstw zamożnych i ubogich od średniowiecza do początku I wojny światowej jako jedna z głównych przesłanek zróżnicowania stanu zdrowia populacji w Europie, [w:] B. Płonka-Syroka (red.),
Bogactwo i bieda: krytyczno-porównawcza analiza dyskursów. Orbis exterior – orbis interior, t. 6,
Wrocław 2014, s. 55-75; T. Brzeziński, Higiena indywidualna i społeczna, choroby zakaźne i walka
z nimi, [w:] eadem (red.), Historia medycyny…, s. 217-233.
4
Nie zdając sobie sprawy np. z istnienia bakterii i wirusów, wywołujących choroby zakaźne,
oraz możliwości roznoszenia chorób zakaźnych przez wszy, podejmowano zbiorowe praktyki kultowe (zbiorowe modlitwy, procesje i pielgrzymki) mające uprosić Boga o ustanie zagrożenia epidemicznego. Zgromadzenie w jednym miejscu dużej liczby osób, wśród których mogły być osoby zarażone, wywoływało jednak skutek przeciwny, doprowadzając do rozniesienia się epidemii na obszarze,
z którego pochodzili uczestnicy tych zbiorowych praktyk. Ze względu na brak rozeznania przyczyn
epidemii związanych z rozprzestrzenianiem się patogenów i dynamiką tego procesu (gdy zostanie
zakażona większość populacji, duża jej część umrze, a pozostała, która przeżyje chorobę, wytworzy
odporność na dany rodzaj patogenu) ustanie epidemii uznawano za skutek wzmożonych zbiorowych
praktyk kultowych. Przy pojawieniu się kolejnej epidemii próbowano ją więc zwalczać w ten sam sposób. Dowód empiryczny oparty na zasadzie post hoc ergo propter hoc opierał się na zmniejszaniu się
liczby zakażeń wraz z przedłużającym się czasem trwania epidemii. Masowe zachorowania kończyły
się jednak nie w wyniku zbiorowych praktyk kultowych, lecz w związku z naturalnym przebiegiem
krzywej epidemicznej, której jeszcze wówczas nie znano. Uwaga ta nie odnosi się do praktyk kultowych o charakterze indywidualnym (takich jak modlitwa), mogących w realny sposób przyczyniać
się do poprawy parametrów zdrowotnych u ludzi religijnych. Poczucie sensu życia związane z wyznawaną religią oraz poczucie wsparcia udzielanego przez Boga zwracającym się do Niego o pomoc
wiernym nie tylko we wcześniejszych epokach, lecz także i dzisiaj jest uznawane za realny czynnik
w walce z chorobą. Od lat 90. XX w. świadomość religijna pacjenta jest uznawana także przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) za ważny czynnik kształtujący dobrostan psychiczny i fizyczny
człowieka, wzmacniający jego wolę walki z zagrożeniem chorobowym i umacniający go w tej walce.
5
Można tu wymienić np. ograniczanie wychodzenia z domu w określonych dniach roku kalendarzowego przez osoby urodzone pod pewnym znakiem Zodiaku, kiedy nasilenie kosmicznych
wpływów ma być dla tychże osób szczególnie groźne, strzelanie z armat do morowego powietrza, lub
rozpalanie w tym samym celu ognisk na ulicach miast. Za działania pozbawione jakiegokolwiek wpływu na rozprzestrzenianie epidemii lub tzw. chorób zwykłych można też uznać wszystkie formy czarów.
Z tego powodu za nieskuteczne uznać należy wszystkie rodzaje tzw. magii ochronnej, mogącej obronić
człowieka przed czarami jako czynnikiem wywołującym choroby. Każde z tych działań miało charakter
intencjonalny, podejmowane były ze świadomością tego, że mogą być skuteczne. Można opisać te nieistotne ze współczesnego punktu widzenia działania jako „profilaktyczne w sensie rzeczywistym” dla
podejmujących je ludzi. Działania te były podejmowane przed pojawieniem się choroby, były wyraźnie
ukierunkowane na cel, jakim było zapobieżenie jej wystąpieniu i opierały się na określonych procedurach, których dokładne wykonanie warunkowało ich skuteczność. Te same idee występują także we
współczesnym modelu profilaktyki, są jednak wypełniane odmienną treścią, odpowiednią do innego
niż dawniej sposobu definiowania zagrożeń, których występowaniu profilaktyka ma zapobiegać.
3

Profilaktyka moralna w świetle kalendarzy śląskich z lat 1615-1786

151

Ze względu na brak właściwego rozpoznania realnych przyczyn chorób, człowiek przez wieki zmagał się z ich następstwami, nie mógł bowiem skutecznie
się przed nimi chronić6, nie podejmował także w odpowiedniej do zagrożenia
skali działań, które mogły wywierać konkretne skutki na ograniczenie masowych
zachorowań, np. skierowanych na radykalną poprawę stanu higieny7. Nie mógł
także skutecznie leczyć większości chorób, w tym epidemicznych, nie dysponując
odpowiednimi lekami8. Mógł jedynie łagodzić ich objawy, w czym na podstawie
wielowiekowych obserwacji osiągnął dużą biegłość. Zwykle jednak sytuacja ta nie
trwała długo, ponieważ rozwijające się w organizmie chorego schorzenie ulegało
z czasem nasileniu, co doprowadzało pacjenta do śmierci, mimo wysiłków lekarzy i opiekującej się nim rodziny9.
Bezbronność ludzi wobec zagrożenia związanego z nagłym występowaniem masowych chorób epidemicznych oraz wobec skutków tzw. chorób zwykłych, z którymi na co dzień się spotykano powodowała, że ludzkie życie przebiegało w warunkach nieustannego zagrożenia. Wzrastało ono szczególnie w czasie epidemii10.
Por. J. Gilewska-Dubis, Diagnostyka, terapia i profilaktyka chrób zakaźnych w średniowiecznej medycynie europejskiej, [w:] 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, Wrocław 2005, s. 17-34.
7
Dopiero po wprowadzeniu na wybranych obszarach świata ścisłego reżimu higienicznego,
obejmującego obok higieny indywidualnej także nadzór sanitarno-higieniczny, udało się zahamować występowanie masowych epidemii wywoływanych przez bakterie. W krajach o wysokim
poziomie higieny i sprawnie działającym nadzorze sanitarnym mniejszy niż w innych zasięg
i śmiertelne skutki mają także choroby o etiologii wirusowej. Por.: G. Vigarello, Czystość i brud.
Higiena ciała od średniowiecza do XX wieku, tłum. B. Szwarcman-Czarnota, Warszawa 1998;
idem, Historia zdrowia i choroby – praktyki sanitarne od średniowiecza do współczesności, tłum.
M. Szymańska, Warszawa 2011.
8
Por. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, tłum.
Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997.
9
Można np. łagodzić objawy bólowe, występujące w przebiegu zaawansowanej kiły, lub starać się ułatwić oddychanie choremu na gruźlicę, wywożąc go w góry lub nad morze. Nie może to
jednak w żaden sposób zahamować rozwoju tych chorób zakaźnych, które nie leczone przyczynowo prowadzą chorego do śmierci. Podobnie łagodzenie objawów chorób niezakaźnych, takich jak
nowotwory, zaburzenia układu krążenia i in. nie może doprowadzić do wyleczenia tych schorzeń.
10
Poczucie grozy związanej z wystąpieniem masowej epidemii nie ograniczało się do średniowiecza i do czasów nowożytnych. Obserwowano je także w Europie w XIX w., gdy pojawiła się tu po raz
pierwszy epidemia cholery. Choroba miała gwałtowny przebieg i odznaczała się wysokim poziomem
śmiertelności. Wzbudziła więc na wielu obszarach kontynentu europejskiego panikę wśród ludności.
Por. O. Briese, Angst in den Zeiten der Cholera. Über kulturelle Ursprünge des Bakteriums (Seuchen-Cordon I), Berlin 2003. Z przebiegu tej epidemii, oraz kilku następnych, wyprowadzono w europejskiej medycynie klinicznej radykalne wnioski. Dysponowano już bowiem odpowiednią metodologią, aby ocenić skuteczność (lub nieskuteczność) metod stosowanych w ich leczeniu i zapobieganiu
ich wystąpieniu. Ocena ta wypadła negatywnie, co skłoniło europejskie środowiska akademickie do
odrzucenia teorii patologicznych obowiązujących w medycynie od starożytności i skoncentrowania
się na budowie podstaw nowej patologii, opartej na dobrze udokomentowanych doświadczeniach
6
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Niektóre z nich miały zasięg i znaczenie globalne11, natomiast inne ograniczony
do jednego kontynentu12 lub jego wydzielonego obszaru13. Skutki epidemii nie
ograniczały się tylko do depopulacji objętego epidemią terenu, ale wywoływały
szereg zmian w świadomości społecznej. Ludzie zadawali sobie wówczas pytania
o przyczyny masowej śmierci. Nie znajdując odpowiedzi w czynnikach naturalnych (nie umieli ich jeszcze wówczas rozpoznać), odwoływali się do interpreracji
supranaturalistycznej: choroby traktowali jako Bożą karę14. Prowadziło to do rozwoju refleksji religijnej i naukowej na ten temat, a także do popularyzowania jej
wyników w szerszych kręgach społecznych. Masowe epidemie występujące w Europie, zarówno w starożytności i średniowieczu, jak i w czasach nowożytnych zainicjowały próby podjęcia środków w celu zapobiegania ich wystąpieniu w przyszłości, a przede wszystkim przywrócenia do życia dotkniętych nimi obszarów.
Nie zawsze okazywało się to możliwe z zachowaniem dotychczasowych struktur wiedzy15 oraz władzy, bowiem epidemie doprowadzały do ich destrukcji16.
i obserwacjach, prawidłowo ujętych w ramy nowej metodologii klinicznej. Skutkiem tego było
wypracowanie podstaw mikrobiologii, które zostały stworzone w latach 30. i 40. XIX w., sprecyzowane w latach 50.-70., a wprowadzone do standardu medycyny europejskiej w latach 80. XIX w.
Por. B. Płonka-Syroka, Zagrożenie chorobami o charakterze masowym…, s. 324-326 i 331-337.
11
Por. K. F. Kiple, Wielkie epidemie w dziejach ludzkości, tłum. Z. Sidorkiewicz, Poznań 2002;
F. F. Cartwright, M. Bidis, Niewidoczny wróg. Zarazy i ich historia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska,
Warszawa 2005.
12
Por. K. Polek, Ł. T. Sroka (red.), Epidemie w dziejach Europy. Konsekwencje społeczne, gospodarcze i kulturowe, Kraków 2016.
13
Por. W. Berner, Stan sanitarny, ochrona zdrowia i sytuacja epidemiologiczna chorób zakaźnych w Krakowie w okresie autonomii galicyjskiej (lata 60/70. XIX w. – do 1914 r.), „Przegląd Epidemiologiczny” 2008, t. 63, nr 1, s, 149-155; R. Tomczyk, Zagrożenia epidemiologiczne na terenie austriackiej monarchii habsburskiej w XIX w. (do 1914 r.). Aspekty prawne i administracyjne, „Galicja.
Studia i Matriały” 2015, nr 1, s. 99-113; B. Płonka-Syroka, Problem chorób zakaźnych w okresie nowożytnym i współczsnym 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.
14
Szerzej na temat postrzegania choroby w ujęciu metafizycznym i wpływu zmian w koncepcji podmiotowości człowieka na kształtowanie się standardu medycyny por.: B. Płonka-Syroka,
Różne koncepcje podmiotowości człowieka w teoriach i doktrynach medycznych, „Medycyna Nowożytna” 1996, t. 3, nr 1-2, s. 23-50; 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, t. 7, Lublin 1999, s. 211-239.
15
Por. A. C. Crombie, Von Augustinus bis Galilei. Die Emanzipation der Naturwissenschaft,
Köln – Berlin 1964.
16
Na przyład plaga Justyniana jest uważana za jeden z najważniejszych czynników prowadzących w VI w. n.e. do destrukcji pozostałości Cesarstwa Zachodniorzymskiego w Europie. Skala depopulacji wywołana przez tę epidemię była tak wielka, że możliwe było stworzenie na tym obszarze
wielu nowych państw, rządzonych przez elity nie wywodzące się ze starożytnego Rzymu, zamieszkiwanych w zdecydowanej większości przez ludność nie powiązaną etnicznie z obywatelami Cesarstwa
Rzymskiego. Por. L. K. Little, Plaque and the End of Antiquity: The Pandemic of 541-750, Cambridge
2002; K. Harper, The Fate of Rome: Climate, Disease and the End of Empire, Princeton 2017.
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Im większe były straty w ludziach, tym bardziej radykalne okazywały się zmiany,
które trzeba było podjąć. Niemożliwe było już bowiem ożywienie wyludnionych
przez epidemie obszarów na tych samych zasadach co wcześniej. Konieczne było
wprowadzenie nowych rozwiązań prawno-ustrojowych i nowych metod gospodarowania17, a nawet zasiedlenie tych obszarów przez nowych ludzi18.
W XVII i XVIII w. na obszarze objętym badaniami w niniejszej pracy, tj. na
Śląsku, epidemie występowały w skali masowej. Doprowadziły do zahamowania
rozwoju demograficznego tej prowincji, osłabiły jej gospodarkę i ułatwiły podbój
Śląska przez Prusy, które narzuciły tu własną władzę, religię państwową i regulacje gospodarcze, próbowały także narzucić związane z religią panującą sposoby interpretacji świata, normy moralne i obyczaje, także standard medycyny19.
17
Wielu historyków upatruje genezę nowożytnych przemian społeczno-ustrojowych w Europie w głębokim załamaniu demograficznym, które wystąpiło na skutek epidemii dżumy w latach
1346-1349. W wyniku tej epidemii zmarło ok. 50% mieszkańców Europy. Epidemia dżumy przybrała postać pandemii, która trwała ok. 350 lat. Jej kolejne fale powracały w Europie do XVIII w.
W 2 poł. XVII w. wypracowano w Europie zachodniej standard walki z epidemiami, który został wdrożony w XVIII w. Przyczyniło się to do radykalnych przemian w modelu zarządzania
państwem. Pojawiła się kategoria zdrowia publicznego jako obszaru działań władz państwowych.
Prerogatywą państwa stało się zarządzanie relacjami między zagrożeniem epidemicznym a porządkiem społecznym. Skutkiem tej zmiany było wzmocnienie władzy państwowej, sekularyzacja
opieki medycznej i społecznej, objęcie całej populacji państwa zarządzeniami sanitarno-epidemiologicznymi zmierzającymi do odizolowania osób uznawanych za źródło zagrożenia epidemicznego i stworzenie trwałych podstaw finasowowania świeckich instytucji związanych z opieką
medyczną (wydziałów lekarskich państwowych uniwersytetów, szpitali powszechnych, instytucji
nadzoru sanitarno-epidemicznego). Były one w pełni kontrolowane przez państwo i realizowały
jego politykę zdrowotną, zgodną z określonym modelem zarządzania populacją. Szerzej na ten
temat por.: K. G. Zinn, Kanonen und Pest. Űber die Ursprunge der Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert, Opladen 1989; D. Herlichy, The Black Death and the Transformation of the West, Berlin 1998;
F. Snowden, Epidemics and Society: From the Black Death to the Present, Yale 2019; B. Campbel,
The Great Transition: Climate, Disease and Society in the Late-Medieval World, Cambridge 2016;
D. Parker, Health, Civilisation and the State. A history of public health from ancient to modern
Times, London – New York 2005.
18
Z takim zjawiskiem mieliśmy do czynienia po utracie życia w wyniku epidemii chorób
zakaźnych przez ok. 90% rdzennych mieszkańców obu Ameryk po odkryciu tych kontynentów
przez Europejczyków. Zawleczone przez nich do Ameryki Płn. i Płd. choroby zakaźne, takie jak
grypa, odra i ospa (i inne) w ciągu jednego pokolenia doprowadziły do wymarcia większości rodzimej ludności tych kontynentów. Aby umożliwić ich eksploatację gospodarczą nie wystarczało
przesiedlenie części ludności z państw, które dokonały kolonizacji (Hiszpania, Portugalia, a z czasem także Anglia). Zdecydowano się więc na sprowadzenie do Ameryki kilkunastu milionów
niewolników z Afryki.
19
Por. A. Syroka, Popularisierung von Wissen über Heilkunde und Heilmittel in schlesischen
Kalender des 17. und 18. Jahrhundert, [w:] J. Kiefer (red.), Heilkunde und Heilmittel. Zur Erwerb
und transfer von medizinische-pharmazeutischen Wissen in Europa. Europäische Wissenchaftsbeziehungen, t. 5, Aachen 2013, s. 83-96; idem, Schlesische Kalender als Forschungsquelle über die
Medikalisierung des Gesundheitsbewusstseins in Schlesien in der Neuzeit, [w:] K.-D. Herbst (red.),
Schreibkalender und ihre Autoren in Mittel-, Ost- und Ostmitteleuropa (1540-1850), Bremen 2018,
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Progagowano te zmiany w różnych formach. Ich nośnikiem były m.in. kalendarze,
których publikowanie wymagało zgody pruskiej cenzury i akceptacji ich treści
przez Berlińską Królewską Akademię Nauk. W ten sposób zamierzano wprowadzić zmiany w świadomości czytelników kalendarzy, zrywając uprzednio występujący w tych źródłach związek z polityką religijną i naukową katolickiej Austrii20.
Przedstawione wyżej uwagi stanowią wprowadzenie do analizy treści kalendarzy śląskich, dotyczącej profilaktyki chorób. Występowania w nich niektórych
wątków nie można bowiem rozpatrywać bez dostrzegania związku z konekstem,
w którym się pojawiały, podobnie jak eliminowania innych, które przez dłuższy
czas w tych kalendarzach były wcześniej obecne.

Kontekst przedstawiania tematów związanych ze zdrowiem i chorobą
na łamach kalendarzy śląskich z lat 1615-1786
W 1615 r., tj. w początkowym okresie przeprowadzanych w niniejszym artykule analiz21, rozpoznawanie przyczyn zagrożenia związanego z chorobami miało
w Europie, w tym na Śląsku, charakter dualistyczny. Przyczyny te były przede
wszystkim rozpoznawane w kategoriach Bożego sprawstwa, a więc wyroku Bożego, kary Bożej lub też Bożego dopustu, a dopiero na drugim planie przyjmowano
znane ówcześnie interpretacje naturalistyczne, przy czym te pierwsze kategorie
(supranaturalistyczne) uznawano za bardziej znaczące,. Zarówno autorzy kalendarzy, jak i ich czytelnicy odnosili swoje poglądy dotyczące świata do jego wizji
określonej przez Biblię. Wszystkie zdarzenia w świecie doczesnym interpretowane bywały w wyznaczanych przez nią ramach interpretacyjnych, w których ludzkie życie było zależne od Boga, a na indywidualne ludzkie losy i ogólną życiową
pomyślność w mniejszym stopniu wpływała własna ludzka wola i praktyczne
s. 281-318. Por. też: A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach z XVII i XVIII
wieku, „Medycyna Nowożytna” 1995, t. 2, z. 1, s. 49-69; idem, Zalecenia prozdrowotne w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud.
Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), Bydgoszcz 2015, s. 227-238.
20
W 1744 r. król pruski Fryderyk II wydał edykt, zgodnie z którym na terenie państwa pruskiego żaden druk nie może być publikowany bez uzyskania aprobaty jego treści przez Berlińską
Królewską Akademię Nauk. Za uzyskanie orzeczenia Akademii umożliwiającego publikację autor lub wydawca musiał uiścić opłatę 2 groszy od arkusza książki i 6 groszy od arkusza druków
okolicznościowych. Por. A. Syroka, Zdrowie, choroba, profilaktyka…, s. 67. Od 1744 r. w każdym
kalendarzu wydawanym na Śląsku i dla Śląska publikowano treść edyktu Fryderyka II zakazującego publikowania kalendarzy nie aprobowanych przez pruską cenzurę i rozprowadzania na terenie
Śląska kalendarzy importowanych, wydawanych poza granicami Prus.
21
Cezura początkowa przeprowadzanych w niniejszym artykule analiz nad ewolucją koncepcji profilaktyki została wyznaczona przez datę wydania w XVII w. pierwszego z zachowanych do
czasów współczesnych kalendarzy śląskich.
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postępowanie, niż niemożliwe przez człowieka do przeniknięcia wyroki Opatrzności. W 1786 r., tj. w roku, na którym kończy się przeprowadzana w niniejszym
artykule analiza źródeł22, postrzegano już świat inaczej, zmieniło się bowiem definiowanie zakresu ludzkiego sprawstwa23. Człowiek został uznany za istotę odpowiedzialną za swoje czyny i za ogólną życiową pomyślność. Jeżeli ludzkie życie
układało się niepomyślnie, to uważano, że dzieje się to przede wszystkim z powodu jego własnych przewinień a nie ze względu na niezbadane wyroki Opatrzności
lub niekorzystne zrządzenia losu. Nadal wprawdzie wierzono, że nad wszystkimi
zdarzeniami świata czuwał Bóg, ale zakres ludzkiej wolności (i zarazem odpowiedzialności) w określeniu perspektyw życiowych uległ znacznemu poszerzeniu.
Występowanie chorób połączono z prowadzeniem złego stylu życia, albo z niekorzystnymi działaniami innych ludzi. W każdym z tych dwóch wypadków człowiek miał znacznie większą szansę, by się obronić przed zachorowaniem, niż gdyby pojmowano pojawienie się choroby jako wynik kary Bożej, dopust Boży albo
zrządzenie losu. Człowiek mógł próbować zmienić niekorzystny styl życia lub
bronić się przed działaniami innych ludzi, było to bowiem postępowanie odpowiednie do jego sił i możliwości. Nie sposób było jednak bronić się przed Bogiem,
Jego wolą lub karą. Nawet wtedy, gdy ludzkie działania profilaktyczno-obronne
kierowane w stronę zagrożeń wywoływanych przez innych ludzi ostatecznie nie
okazywały się skuteczne, to przynajmniej istniała na to jakaś szansa. Bóg mógł
ukarać chorobą grzeszników, ale mógł także zwlekać z wymierzeniem im kary,
oczekując na ich nawrócenie. Mógł także dopuścić wystąpienie choroby u ludzi
dobrych i sprawiedliwych, dla wyprobówania ich wiary albo dania okazji do jej
wyznawania, także w niekorzystnych dla nich okolicznościach. Zrozumienie Bożych intencji przekraczało zdolności poznawcze ludzi, wskazywała na to nie tylko
codzienna praktyka życiowa, lecz także liczne fragmenty Biblii24.
Cezura końcowa przyjęta w tym artykule jest związana ze zmianą na tronie pruskim.
W 1786 r. zmarł król Prus Fryderyk II Wielki, zastąpiony na pruskim tronie przez Fryderyka
Wilhelma II. Z jego panowaniem w Prusach wiąże się odwrót od ideałów Oświecenia w pruskiej
myśli medycznej i zastąpienie ich przez tendencje antyoświeceniowe. Por. B. Płonka-Syroka, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 231-246.
23
Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna niemiecka nurtu niematerialistycznego 1797-1848 i polska
recepcja jej teorii i doktryn w dziewiętnastym wieku, Warszawa 1999, s. 142, 197 i in.
24
Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna w historii i kulturze, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016,
s. 359-368. Stosunek Biblii do choroby przedstawianej w kontekście metafizycznym możemy odnaleźć m.in. w takich fragmentach, jak Księga Hioba, [w:] Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wydanie trzecie poprawione, Poznań-Warszawa 1980, s. 539-567; Księga
Mądrość Syracha, ibidem, s. 778-884, a także w Ewangeliach: św. Mateusza (Uzdrowienie trędowatego, Setnik z Kafarnaum, W domu Piotra, Dwaj opętani, Uzdrowienie paralityka i in.), św. Marka
(Uzdrowienie opętanego, Uzdrowienie paralityka, Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie w szabat,
Kobieta cierpiąca na krwotok, Uzdrowienie głuchoniemego, Uzdrowienie epileptyka, Niewidomy
pod Jerychem), św. Łukasza (Uzdrowienie opętanego, W domu Piotra, Uzdrowienie trędowatego,
22

156

Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka

W tej sytuacji, w obliczu stałego potencjalnego zagrożenia chorobą, ludzie
tworzyli systemy działań ochronnych, które mogłyby ich jakoś ustrzec przed
niebezpieczeństwem nagłej i niespodziewanej śmierci albo przed trwałym kalectwem i jego społecznymi konsekwencjami. Nie mogąc zrozumieć Bożych
intencji, przeniknąć Bożych planów i zamierzeń, można było jednak próbować
przyjąć życiową perspektywę skierowaną na Boga, na przestrzeganie Jego zaleceń,
na podporządkowywanie się wskazywanym przez kapłanów zasadom moralnym
wypływającym z Biblii i nauczania Apostołów, Ojców Kościoła oraz chrześcijańskich świętych. Tego rodzaju postępowanie miało zmniejszać w sposób potencjalny możliwość Boskiej kary za postępowanie, które w myśl reguł chrześcijańskiej
religii i moralności uznawane było za grzeszne. Oficjalne instytucje religijne od
chwili ukonstytutowania się chrześcijańskiej wspólnoty i wyłonienia z niej władz
Kościoła opracowały system norm, które miały regulować niemal wszystkie
aspekty ludzkich zachowań, od odżywiania po życie seksualne. Złamanie tych
norm przez ludzi było traktowane w kategoriach grzechu, który mógł sprowadzić Bożą karę. W okresie reformacji luterańskiej ta sama perspektywa została
przyjęta przez oficjalne władze także tej konfesji. W obu wyznaniach zachowywanie Bożych przykazań i upowszechnianych przez oficjalne instytucje religijne
norm moralnych, a także sprawowanie określonych form kultu, było uznawane
za sprzyjające nie tylko zbawieniu człowieka po śmierci, lecz także zachowaniu
przez niego ogólnego dobrostanu życiowego. Można było bowiem założyć, iż Bóg
przestrzegających Jego przykazań i dostosowujących swoje życie do obowiązujących norm moralnych ludzi obdarzy zdrowiem i długim życiem, będzie sprzyjał
realizacji ich celów życiowych, da im zdrowe potomstwo i zezwoli na pomnożenie majątku, zezwalającego na utrzymanie rodziny w zdrowiu i bezpieczeństwie.
I odwrotnie, ludzie grzeszni, nie przestrzegający Bożych przykazań, łamiący normy moralne, mogli wg nauczania obu Kościołów chrześcijańskich istniejących na
nowożytnym Śląsku, katolickiego i luterańskiego, spodziewać się nieuchronnej
kary za swoje postępowanie. Karą tą często była choroba, która mogła jednakże
dotknąć nie tylko grzesznika, lecz także jego bliskich i współmieszkańcow danej
okolicy, np. w formie epidemii lub klęski żywiołowej25.
W omówionym przez nas powyżej kontekście mentalnym doszło do sformułowania koncepcji tzw. profilaktyki moralnej26. Był to złożony i spójny system,
Uzdrowienie paralityka, Uzdrowienie w szabat, Dwóch niewidomych, Uzdrowienie opętanego i in.)
i św. Jana (Uzdrowienie chromego nad sadzawką, Uzdrowienie niewidomego od urodzenia i in.).
25
Por. A. Syroka, Pojęcie choroby w kalendarzach śląskich z XVII-XVIII w. i jego ewolucja
związana z procesem medykalizacji świadomości, [w:] Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia
w kalendarzach śląskich…, s. 129-172.
26
Określenie to nie występuje w analizowanych śląskich nowożytnych kalenarzach, lecz zostało nadane przez nas, umożliwiając zbiorcze ujęcie w jeden system pewnego zespołu poglądów,
praktyk i postaw.
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łączący różne elementy mogące być pojmowane przez wiernych obu wyznań
chrześcijańskich (katolików i protestantów) jako sprzyjające zachowaniu zdrowia. System ten był realizowany w praktyce razem z innymi działaniami, których
uzasadnienie czerpano z ówczesnego standardu wiedzy medycznej. Ponieważ
działania te były skuteczne w ograniczonym stopniu, uznawano za racjonalne
odwoływanie się do instancji wyższej niż człowiek. Był nią Bóg.
W analizowanych w niniejszym artykule kalendarzach sposób przedstawiania
kwestii związanych ze zdrowiem i chorobą łączony był z wiarą religijną i moralnością. Wymagało to od wydawców kalendarzy sporych kompetencji koncyliacyjnych, ze względu za zróżnicowanie wyznaniowe wśród czytelników i różnicę
w wyznaniu między większością mieszkańców Śląska (jakim był luteranizm)
a wyznaniem panującym w państwie, pod władzą którego w latach 1615-1742 pozostawała ta prowincja, tj. katolickiej Austrii. Wydawcy kalendarzy (w większości
luteranie), chcąc uzyskać zgodę austriackiej cenzury państwowej na ich publikację, musieli tak formułować publikowane treści dotyczące religii, by nie urażały
uczuć religijnych nabywców rekrutujących się spośród wyznawców katolicyzmu,
a zarazem były zgodne ze światopoglądem luteran i stanowiskiem oficjalnych
instytucji tego wyznania. Wyjściem z tej sytuacji stał się legalizm, tj. akceptacja
zarządzeń i poczynań władzy państwowej, które przedstawiano czytelnikom jako
racjonalne i słuszne. Poglądy wypływające z wierzeń religijnych starano się przedstawiać w ten sam sposób, wdrażając czytelników do poruszania się w ramach
wyznaczonych przez państwo i Kościół, uznawanych za moralnie słuszne przez
wiernych obu wyznań. Każde wykroczenie poza te ramy miało mieć dla człowieka
negatywne skutki, zarówno społeczne, jak i zdrowotne. Po faktycznym przejęciu w 1742 r. Śląska przez luterańskie Prusy (pod względem prawnym zostało to
usankcjonowane w 1762 r.) kalendarze były już cenzurowane przez Pruską Królewską Akademię Nauk w Berlinie. Uzasadnia to zauważalną po 1742 r. zmianę
w komentarzach kalendarzy dotyczących religii i związanych z nią reguł moralności, które określały kierunek interpretacji treści medycznych. Interpretacje te
uwzględniały już w tym okresie wyłącznie punkt widzenia religii protestanckiej
i państwa pruskiego. Nie stroniły też od krytyki porządków panujących w Austrii i niekorzystnej oceny austriackiego panowania na Śląsku. Nie atakowano
w otwarty sposób religii katolickiej, ale w wielu interpretacjach dotyczących kwestii medycznych i zdrowotnych podważano publikowane przed 1742 r. poglądy.
W obu analizowanych w artykule epokach, austriackiej i pruskiej, kalendarze zawsze wspierały stanowisko władzy państwowej w kwestiach medycznych,
zachęcając czytelników do respektowania jej zarządzeń. Tworzyło to spójną
płaszczyznę dla przedstawiania w sposób afirmatywny także innych narracji porządkujących pratykę życiową. Czytelnik był wdrażany do przestrzegania obowiązującego na Śląsku prawa państwowego i zarządzeń rad miejskich, oraz do
uwzględniania aktualnych poglądów wygłaszanych przez uczonych. Nad każdą
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z tych perspektyw dominowała narracja religijna, która określała zarówno cel
ludzkiego życia i miejsce człowieka we wszechświecie, jak i normowała w konkretny sposób reguły codziennego postępowania.
Podstawową troską mieszkańców Śląska, tak jak ludzi we wszystkich epokach,
było zachowanie zdrowia. W XVII i XVIII stuleciu autorzy kalendarzy śląskich
kierowali uwagę czytelników ku poglądom lekarzy, które pragnęli wśród nich
upowszechnić. Przedstawione w kalendarzach poglądy lekarzy ulegały w ciągu
dwóch stuleci zmianom, współistniejącym z postępami uniwersyteckiej wiedzy
medycznej. W początkach XVII w. niewiele różniła się ona od standardu wypracowanego jeszcze w czasach starożytnych27. W końcu XVIII w. medycyna akademicka w Austrii i Prusach wkroczyła w nowy etap, określany mianem medycyny
klinicznej28. Była już ona oparta na metodologii, która doprowadziła z czasem
do zasadniczych przemian w standardzie medycyny teoretycznej i praktycznej29
i do zastąpienia starożytnych teorii i doktryn medycznych nowo opracowanymi koncepcjami. Wprawdzie na Śląsku nie prowadzono w analizowanym w tym
artykule czasie uniwersyteckiego nauczania medycyny, jednak zarówno autorzy,
jak i czytelnicy kalendarzy zdawali sobie sprawę z tego, co ówcześni lekarze uważają za racjonalne. Czytelnicy kalendarzy śląskich należeli bowiem w większości do ludzi zamożnych, którzy w chorobie korzystali z pomocy lekarskiej, a po
leki udawali się do apteki. Ponadto w śląskich miastach już od XIII w. istniało
książęce ustawodawstwo, wsparte prawem miejskim, które zakreślało granice
wykonywania zawodu przez lekarzy i aptekarzy, oraz określało zasady nadzoru
instytucji miejskich nad tymi profesjami. Analizowane w tym artykule kalendarze
nie miały w związku z tym charakteru poradników samolecznictwa, ale podpo27
Por. W. Pagel, Religion und Neoplatinism in Renaissance Medicine, London 1985; B. T. Moran, The Alchemical World of German Court: Occult Philosophy and Chemical Mecicine in the Circle of Moritz of Hessen (1572-1632), Stuttgart 1991; W. Pagel, Paracelsus: an Introduction to Philosophical Medicine in the Era of the Renaissance, Basel 1982; idem, From Paracelsus to Van Helmont:
Studies in Renaissance Medicine and Science, London 1986; F. Anschutz, Naturwissenschaftliches
Denken und ärztliches Handeln, Verhandlungen der Deutschen Gesellschaft für Innere Medizin,
t. 91, München 1985.
28
Por. Ch. Probst, Der Weg des ärztlichen Erkennens am Krankenbett. Herman Boerhaave
und die altere Wiener medizinische Schule (1701-1787), Wiesbaden 1973; A. Cunningham, Medi
cine to Calm the Mind: Boerhaave’s Medical System, and why it was adopted in Edinburgh, [w:]
A. Cunungham, R. French (red.), The Medical Enlightenment of the Eighteenth Century, Cambridge 1990, s. 40-65; E. Lesky, Wien und die Weltmedizin, Wien – Köln 1974; M. Hammer, Über
den Beitrag der ersten Wiener Ärzteschule zur Arzneimittellehre und prophylaktischen Medizin,
Winterthur 1962. Por. też: B. Płonka-Syroka, Spór o model medycyny klinicznej w Europie (17501850): Francja, Austria i Prusy – odmienne warianty modernizacji, [w:] K. Łeńska-Bąk (red.),
Zatargi, waśnie, konflikty. Stromata Anthropologica, t. 10, Opole 2015, s. 163-176.
29
Por. B. Płonka-Syroka, Kształtowanie się w europejskiej medycynie klinicznj wspólnego teoretycznego standardu do połowy XIX wieku (na przykładzie Francji i Prus), [w:] B. Płonka-Syroka,
M. Dąsal (red.), Medycyna i religia, t. 2, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2019, s. 157-177.
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wiadały czytelnikom zalecaną przez ówczesne władze drogę postępowania w wypadku pojawienia się choroby. Należało uważnie obserwować swój stan zdrowia,
a w przypadku pojawienia się odstępstw od normy zwrócić się po pomoc do lekarza i podjąć kurację za pomocą legalnie wytwarzanych leków zapisanych na
receptę, zakupionych w aptece. Wydawcy kalendarzy zdawali sobie jednak sprawę
z istniejącego wśród mieszkańców Śląska rozwarstwienia społecznego, uniemożliwiającego ludziom ubogim dostosowanie się do tej drogi postępowania. Kierując swoje wydawnictwa do odbiorców, którzy nie mieli finansowych ograniczeń,
wydawcy zabiegali, aby przekazywaną na łamach kalendarzy wiedzę przekazywać także mniej zamożnym mieszkańcom. Przede wszystkim służbie domowej
i oficjalistom, którzy mogli rozprzestrzenić ją wśród swoich rodzin i znajomych.
Skłaniano także do upowszechniania przeznaczonych dla biedniejszych mieszkańców Śląska prostych leków, które mogli sporządzić sami z powszechnie dostępnych surowców roślinnych. Leki te były potwierdzone przez specjalistów jako
skuteczne w leczeniu objawowym wielu najczęściej występujących schorzeń i dolegliwości. Wiedza o możliwości skorzystania z nich miała chronić ubogich przed
odwoływaniem się do niesprawdzonych receptur, przesądów lub czarów.
Wszystkie opisywne w badanych kalendarzach metody leczenia domowego miały być stosowane przez czytelników w początkowej fazie choroby, kiedy
zahamownie jej rozwoju uznawano jeszcze za możliwe. Podawano także różne
sposoby umożliwiające łagodzenie objawów chorób przewlekłych. I one jednak
powinny być wcześniej zdiagnozowane przez lekarza, który określi rodzaj choroby. Jeżeli jest to choroba nieuleczalna lub dolegliwości chorobowe były związane
z wiekiem, a można było przy pomocy znanych ówcześnie środków łagodzić ich
objawy, to kalendarze podawały na swoich kartach, w jaki sposób można i należy
to czynić. Nie należało pozostawiać osoby bliskiej w cierpieniu i bez pomocy, co
uważano za naganne moralnie.
Pojawiały się również na łamach kalendarzy zalecenia odnoszące się do chorób epidemicznych. I one także zachowywały zgodność ze zmieniającym się stanem wiedzy, prezentowanym na ich temat przez lekarzy-akademików. Kalendarze wydawane dla Śląska w XVII i XVIII stuleciu publikowały porady zdrowotne
nie po to, by umożliwić czytelnikom obejście się bez lekarzy lub popularyzować
wśród nich poglądy sprzeczne z nauczaniem akademików, w tym tzw. medycynę
ludową. Publikowano tylko takie treści, które wydawcy uznawali za zgodne ze
stanowiskiem ówczesnej medycyny akademickiej, a gdy to stanowisko się zmieniało, informowano o tym czytelników30. Kalendarze informowały także o stanowisku władz państwowych wobec chorób, w tym przede wszystkim epidemii.
Por. A. Syroka, Koncepcja terapii w kalendarzach śląskich z XVII-XVIII w. Od średniowiecznego dziedzictwa do początków medycyny klinicznej, [w:] Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia
w kalendarzach śląskich…, s. 245-319.
30

160

Bożena Płonka-Syroka, Andrzej Syroka

Rozporządzenia władz centralnych uzupełniały bowiem lokalne prawo sanitarne,
któremu podlegali wszyscy mieszkańcy miast. Ponieważ obowiązywało ono na
Śląsku od XIII w., mieszkańcy zdążyli się już do niego przyzwyczaić, nie było
więc konieczności szerzszego jego omawiania w kalendarzach. Na co dzień spotykali się z działalnością fizyków miejskich, organizujących system zabezpieczeń
przeciwepidemicznych, któremu wszyscy mieszkańcy miasta podlegali31. Znane
im były także regulacje prawne dotyczące działalności aptek, z których korzystali,
zapewniające, że sprzedawane w nich leki były sporządzane z legalnie pozyskiwanych surowców i wykonywane według recept wystawianych przez lekarzy32.
Należy podkreślić, że kalendarze, pisane przez laików33 i dla laików, miały popularyzować działania zapobiegające chorobom i zwalczające ich objawy, ale tylko w takim zakresie, w jakim to było możliwe bez wchodzenia w kompetencje lekarzy i aptekarzy. Kalendarze nie propagowały autodiagnostyki i samolecznictwa,
ale jedynie samopomoc w chorobie i metody możliwe do samodzielnego zasosowania w domu „do czasu przybycia lekarza”, co uznawano za normę i propagowano. Jeżeli z jakichś względów szybkie przybycie lekarza (lub zawiezienie chorego
do jego gabinetu) nie było możliwe (np. dla mieszkańców obszarów wiejskich),
kalendarze tłumaczyły czytelnikom, co mogą sami zrobić, aby zachować pacjenta
przy życiu lub przynieść mu ulgę w cierpieniu do czasu, gdy ostatecznie zajmie
się nim lekarz, lub przynajmniej chirurg. Zalecały także osobom chorym i ich
rodzinom ścisłą współpracę z lekarzami i kształtowały zaufanie do ich wiedzy.
Przedstawione powyżej czynniki tworzyły kontekst dla publikowanych w kalendarzach śląskich zaleceń dotyczących profilaktyki34. W niniejszym artykule
dokonamy przeglądu popularyzowanych w tych wydawnictwach metod zabobiegania chorobom, ograniczając uwagę do tych, które w jakiś sposób wiązały się
z wierzeniami religijnymi i wyprowadzanymi z nich zasadami moralnymi. Pominiemy natomiast wszystkie inne aspekty profilaktyki chorób, opisywane w kalendarzach śląskich z lat 1615-1786, w tym głównie szczegółowe zalecenia i porady
medyczne. Skoncentrujemy się na jednym aspekcie kalendarzowego poradnictwa
zdrowotnego, jakim było propagowanie wśród czytelników odwoływania się do
Boga i Jego sprawczej mocy, która przewyższała wszystkie ziemskie siły i przyczyny. Potencjalną skuteczność tych zabiegów widziano w tym, iż Bóg jako StworzyPor. J. Gilewska-Dubis, Życie codzienne mieszczan wrocławskich w dobie średniowiecza,
Wrocław 2000.
32
Por. A. Syroka, B. Płonka-Syroka, Ustawodawstwo apteczne Piastów Brzeskich w XVII w.,
„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1985, t. 40, nr 2, s. 275-280.
33
Na przestrzeni dwóch analizowanych stuleci tylko jeden autor kalendarza, Eliasz Kretschmer, był lekarzem.
34
Por. A. Syroka, Ewolucja poglądów dotyczących możliwości zapobiegania chorobom w kalendarzach śląskich z XVII-XVIII w., [w:] Zdrowie, choroba, profilaktyka i terapia w kalendarzach
śląskich…, s. 173-244.
31
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ciel świata ma możliwość ustrzeżenia człowieka przed niebezpieczeństwem choroby. Czyni to w różny sposób, zarówno z własnej inicjatywy (znaki Boże), jak i na
prośbę człowieka wyrażoną w zbiorowych praktykach religijnych i indywidualnej
modlitwie. Wobec niewielkiej skuteczności znanych w XVII i XVIII w. metod terapii najpewniejszą metodą na zachowanie zdrowia była profilaktyka. Kalendarze
przedstawiały tę jej część, którą określiliśmy mianem profilaktyki moralnej, jako
metodę najbardziej skuteczną. Tylko Bóg mógł obdarzyć człowieka łaską dobrego
zdrowia i długiego życia. W wyznaniu katolickim łaska ta była w dużym stopniu
związana z ludzkimi dobrymi uczynkami i była traktowana (podobnie jak w judaizmie) jako nagroda za nie, w konfesji protestanckiej natomiast łaska ta była udzielana człowiekowi za darmo, niezależnie od jego uczynków, powodując zarazem
zobowiązanie moralne do czynienia dobra i zachowywania reguł moralności35.
Profilaktyka moralna w XVII w. miała charakter indywidualny, co najwyżej
rodzinny. Kalenarze adresowały swoje zalecenia z tego zakresu do czytelników
jako jednostek, z których każda realizować je miała na swój sposób, niezależnie od intencji i działań instytucji państwowych. W drugiej połowie XVIII w.
sytuacja ta uległa zmianie. W katolickiej Austrii i luterańskich Prusach zaczęto niemal równocześnie tworzyć podwaliny państwowych systemów medycyny
publicznej36. By systemy te funkcjonowały skutecznie, należało pozyskać na nie
stałe środki z podatków i przekonać płatników, że jest to rozwiązanie bezpieczne
dla nich, a przeznaczone na ten cel środki nie muszą być większe, niż wcześniej
przeznaczane na jałmużnę w ramach działalności charytatywnej37. Kalendarze
publikowane na Śląsku w czasach pruskich zaangażowały się w popularyzację tej
koncepcji. Wywarło to wpływ na zmianę standardu profilaktyki moralnej. Dawniej występujące jej formy zostały uzupełnione o nowe, które łączyły argumenty
religijno-moralne z praktycznymi. Formami tymi nie były już bowiem wyłącznie
praktyki religijne, indywidualne i zbiorowe, lecz także motywowana religijnie
i moralnie praktyczna działalność na rzecz bliźnich znajdujących się w potrzebie
i ze względu na starość, chorobę lub ubóstwo nie będących w stanie sobie pomóc.
Drugim obliczem profilaktyki moralnej z tego okresu stała się koncepcja policji
lekarskiej38, w której stosując przymus prawny powoływano się na argumentację
Por. N. M Wildiers, Obraz świata a teologia, tłum. J. Doktór, Warszawa 1985, s. 5-89.
Por. B. Płonka-Syroka, Wpływ czynników wewnątrznaukowych i zewnątrznaukowych na
ukształtowanie się systemu zabezpieczeń przeciwepidemicznych w Europie Zachodniej (na przykładzie wybranych państw), [w:] Medycyna w historii i kulturze…, s. 126-431; eadem, Wpływ czynników społeczno-politycznych na kształtowanie się systemu medycyny publicznej w Prusach i zjednoczonych Niemczech do 1914 roku, [w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud: higiena
w XIX wieku – wokół przełomu bakteriologicznego, Bydgoszcz 2016, s. 279-315.
37
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…, s. 381-424.
38
Por. C. Bartel, Medizinische Polizey, Frankfurt 1989. Por. też: B. Płonka-Syroka, System policji lekarskiej Johanna Petera Franka jako przykład realizacji oświeceniowej idei prawa do zdrowia,
35
36
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moralną. Chroniono przed zachorowaniem osoby zdrowe, izolując od nich osoby, których zachowanie uznawano za niemoralne (prostytutki, włóczęgów, osoby
uchylające się od pracy). Ich styl życia, zgodnie z ustaleniami lekarzy z 2 poł.
XVIII w.39, prowokował częstsze niż w innych grupach społecznych występowanie chorób epidemicznych, które przenosiły się później na innych. Wprawdzie
w samym systemie policji lekarskiej nie odwoływano się bezpośrednio do argumentów wyprowadzanych z religii, niemniej jednak jego struktura była zakorzeniona w chrześcijańskich regułach moralnych, akceptowanych zarówno przez
katolików, jak i luteran.
W niniejszym artykule zostaną przedstawione w zarysie wszystkie wymienione wyżej formy profilaktyki moralnej, znajdujące odbicie w treści kalendarzy z lat
1615-1786.

Ewolucja zakresu profilaktyki moralnej w kalendarzach śląskich
W obrębie profilaktyki moralnej upowszechnianej na łamach kalendarzy śląskich
w XVII i XVIII w. możemy wyodrębnić szereg obszarów tematycznych, które zostaną poniżej przedstawione. Niektóre z nich utrzymały się przez te dwa stulecia
we w miarę niezmienionym kształcie, natomiast inne po okresie rozkwitu zaczęły zanikać. W 2 poł. XVIII w. w obrębie omawianej tu problematyki pojawiły
się obszary nowe, łączące kwestie religijne, moralne i medyczne w nowy sposób.
Wszystkie omawiane obszary łączy jednakże wspólna perspektywa: pojmowania
ludzkiego życia jako egzystencji w obecności Boga, ze świadomością Bożej mocy
i sprawstwa względem wszystkich bytów i relacji między nimi, zarówno w Niebie,
jak i na Ziemi.

Pobożność, rozsądek i umiarkowanie
jako podstawa profilaktyki moralnej
Około początku XVII w.40 publikowane były na łamach kalendarzy zalecenia mające umożliwić czytelnikom uchronienie się przed chorobą jako karą
[w:] W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud: higiena nowożytna (XV-XVIII w.), Bydgoszcz 2015, s. 307-328.
39
E. Formey, Versuch einer medizinischen Topographie von Berlin, Berlin 1796. Por. też: J. Brügelmann, Der Blick des Arztes auf die Krankheit im Alltag 1779-1850. Medizinische Topographie als
Quelle für die Sozialgeschichte des Gesundheitswesen, Berlin 1982.
40
W niniejszym artykule będziemy korzystać z wybranych kalendarzy śląskich z lat 1615-1788.
Jeszcze dwa lata po śmierci Fryderyka II, która stanowi cezurę końcową niniejszej pracy (1786) w kalendarzach publikowano informacje odnoszące się do okresu jego panowania, istotne dla naszych
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Bożą41. Miały one względnie jednolity charakter zarówno dla katolików, jak i dla
stanowiących większość mieszkańców Śląska protestantów. Autorzy kalendarzy
podkreślali, że mamy większą szansę na dobre zdrowie i długie, owocne życie,
gdy będziemy postępować w sposób zgodny z nakazami moralnymi czerpanymi
z Biblii. Dobre zdrowie wiąże się bowiem z Bożą łaską, jest jej widocznym przejawem42. Może być uznawane zarówno jako nagroda za prowadzenie przez człowieka moralnego życia, podporządkowanego normom religijnym oraz prawu, jak
i wyraz Bożej łaski43.
Kalendarze z lat 1615-1786 poświęcały problematyce moralnego życia dużo
miejsca44. Przedstawiano czytelnikom liczne przykłady właściwego pod względem
analiz. Kompletny wykaz, z podaniem pełnych wersji tytułów, znajduje się w przywoływanej w przypisie 1 monografii A. Syroki. W przypisach do niniejszego artykułu będziemy stosować skrótowy zapis bibliograficzny, obejmujący nazwisko wydawcy kalendarza, rok wydania oraz tytuł działu, w którym znalazła się przywoływana w tekście informacja. Wszystkie przytaczane strony kalendarzy nie
są numerowane. Nie będziemy więc ich za każdym razem opatrywać informacją nlb. Szerszy (lecz
nie pełny, ze względu na długość XVII- i XVIII-wiecznych tytułów kalendarzy) zapis bibliograficzny
cytowanych tytułów, umożliwiający ich identyfikację, podajemy w niniejszym przypisie: P. Gothard,
Calendarium Tychoriganicum, Oder New und Alt Almanach und Schreib=Kalender… Bresslaw 1615;
P. Gothard, Calendarium Juliano Lilianum, Oder New und Alt Allmanach und Schreib=Kalender…
Bresslaw 1617; E. Krätschmair, New und Alter Calender… Bresslaw 1627; V. Hanncke [i kontynuatorzy], New und Alter Schreib Kalender… Breszlaw 1634, Beszlaw 1635, Breszlaw 1637, Breszlaw
1638, Breszlaw 1650, Breslau 1729; G. Gebhard, New und Alter Schreib Kalender… Breszlaw 1640,
Breszlaw 1642; D. Froelich, Welt=Spiegel, oder Historischer=Kalender… Bresslaw 1646; E. Wagner,
New und Alter Schreib=Calender… Breszlaw 1662; Ch. Neubarth, New=und Alter Schreib Calender… Breszlaw 1666, Breszlaw 1668, Breszlaw 1672, Breszlaw 1673, Breszlaw 1675, Breszlaw 1676,
Breszlaw 1679, Breszlaw 1681, Breszlaw 1682; J. Neubarth [i kontynuatorzy], Neu=und Alter Schreib Calender… Breslaw 1683; Breslaw 1684, Breslaw 1685, Breslaw 1686, Breslaw 1687, Breslaw 1688,
Breslaw 1689, Breslaw 1691, Breslaw 1692, Breslaw 1693, Breslaw 1694, Breslaw 1697, Breslaw
1689, Breslaw 1700, Breslaw 1701, Breslaw 1711, Breslaw 1712, Breslaw 1714, Breslaw 1716, Breslaw 1717, Breslaw 1720, Breslaw 1722, Breslaw 1723, Breslaw 1724, Breslaw 1725, Breslaw 1726,
Breslaw 1727, Breslaw 1729, Bresslau 1731, Bresslaw 1732, Bresslau 1733, Bresslau 1734, Bresslau
1735, Bresslau 1736, Bresslau 1736, Bresslau 1737, Bresslau 1738, Bresslau 1741, Bresslau 1742,
Bresslau 1744, Berlin 1748, Berlin 1750, Berlin 1751, Berlin 1752, bm. 1753, Bresslau 1754, bm.
1755, Berlin 1756, bm. 1757, bm. 1758, bm. 1758, bm. 1759, bm. 1760, bm. 1761, bm. 1763, bm.
1766, bm. 1768, bm. 1769, bm. 1776, bm. 1777, Brieg 1780, Brieg 1781, Brieg 1783, Brieg 1786,
Brieg 1787, Brieg 1788; Ch. Neubarth [i kontunuatorzy], Neu=und Alter Hausz=Wirtschaffts=und
Schreib=Calender… Breszlaw 1678, Breszlaw 1681, Breszlaw 1685, Breszlaw 1692, Breszlaw 1693,
Breszlaw 1714, Breszlaw 1718, Breszlaw 1724, Breszlaw 1725, Breszlaw 1727.
41
P. Gothard 1615, Groß Prognostikon… Altera pars symptomatica. Von Krankheiten.
42
P. Gothard 1615, Dem Christlichen und geneigten Leser Fried / Gesundheit und Gottes Segen
zum glückseligen Neuen Jahr !
43
Interpretacja ta znajdowała się we wszystkich kalendarzach z lat 1615-1786 analizowanych
w niniejszej pracy, w tym: P. Gotharda 1615 i 1617, E. Kraetschmera 1627; V. Hannckego (Froelich) 1634; G. Gebharda z 1640 i 1642, a także dalszych wymienionych w przypisie 40.
44
Np. Ch. Neubarth 1666, Astrologisches Bedenken, stwierdza, że szczęście, radość i pokój
są dane ludziom przez Boga, tak jak wszystko inne w ziemskim życiu. Jeżeli chcą więc zachować
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moralnym stylu i pozytywnych skutków jego zachowywania45. Publikowano także przykłady zachowań niemoralnych, których ze względu na ich niekorzystne
skutki człowiek pragnący zachować zdrowie i długie życie powinien zdecydowanie unikać46. Dokonano jednoznacznego połączenia moralności z efektywnością
(owocnością – Fruchtbarkeit)47 życia i braku kontroli moralnej nad życiem z jego
zdrowie i żyć bezpiecznie, powinni wypełniać obowiązki wobec Boga i żyć moralnie. To samo
stanowisko zajmowali autorzy wszystkich analizowanych w tym artykule kalendarzy, głównie
w rozdziałach pt. Astrologisches Bedenken, Astrologisches Muthmassung lub Astrologisches Judicium. Gdy po 1744 rozdziały o takich tytułach nie są już w kalendarzach publikowane, pogląd ten
przedstawiany bywa w ich różnych miejscach.
45
G. Gebhard 1640, Astrologische Muthmssung. Gothard łączy pokój, efektywność ludzkiej
pracy i zdrowie, jako podstawowe warunki umożliwiające człowiekowi przeżycie. Gdy ludzie nie
przykładają się do pracy i nie dbają o swoje zdrowie, ich życie nie będzie efektywne.
46
Przykłady zachowania niemoralnego występują m.in. w kalendarzach P. Gotharda z 1615
i 1617 r., V. Hannckego (D. Froelicha) z 1634, G. Gebharda z 1640 i 1642 r., E. Wagnera z 1662 r.,
Ch. Neubartha z 1658 i 1666 r., a także w następnych wydawanych w czasach austriackiego panowania na Śląsku. Bywają publikowane w rozdziałach pr. Von Krieg und Unglück, w których autorzy wyraźnie podkreślają ludzką winę za nieszczęścia, jakie na nich spadają. Wojny wywoływane
są przez nadmierne ambicje władców i różnego rodzaju buntowników spośród ich poddanych.
Zawsze towarzyszą im zachowania okrutne i niemoralne, a często poprzedzają nadmiernie emocjonalne, kierowane żądzą władzy lub bogactwa, czy bezmyślne. Są to zachowania jednoznacznie
negatywne moralnie.
47
Pojęcie owocności (Fruchtbarkeit) pojawia się w kalendarzu G. Gebharda na 1640 r. i odtąd występuje w nich coraz częściej. W XVIII stuleciu pojawia się już w każdym z nich. Od kalendarza Ch. Neubartha na 1666 r. pojęcie to pojawia się przede wszystkim (choć nie tylko) w rozdziałach pt. Von Frucht- oder Unfruchtbarkeit der Erde-Gewächse (O owocności/płodności – lub
bezowocności/bezpłodności Ziemi), w których jest przedstawiane dla uzasadnienia efektywności
ludzkich działań, gdy podejmowane są zgodnie z planem, z odpowiednim zaangażowaniem i przy
użyciu właściwych środków. Rolnik może spodziewać się dobrych plonów, gdy wykona zasiewy
w odpowiednim czasie, na odpowiednio przygotowanym polu, użyje do zasiewów właściwie dobranych nasion i zbierze plony w odpowiednim terminie. Jego działania mogą jednak okazać się
nieefektywne ze względu na warunki naturalne, czego powinien się spodziewać, ponieważ zaburzenia pogodowe i klimatyczne występowały wcześniej i będą także występować w przyszłości.
Nie powinno to jednak go zniechęcać do rzetelnego wykonywania prac rolnych, ponieważ tylko
w ten sposób może osiągnąć dobre zbiory. Odwrotnością tej sytuacji, w której ludzkie działania
będą bezowocne lub nie doprowadzą do optymalnych rezultatów, jest zdawanie się na przypadek
(wykonywanie prac rolnych w dowolnym czasie, brak starania o właściwe ziarno, przeprowadzenie zbiorów za wcześnie lub za późno) lub przecenianie istniejących zagrożeń. Nieurodzaj, który
jest wynikiem takiej postawy, nie może być uznany za wynik zrządzenia losu, albo plagę Bożą, ale
za skutek nieroztropnego postępowania człowieka. W tym sensie jest to także postępowanie niemoralne. Człowiek, który nie podejmuje odpowiednich starań aby się wyżywić, może być ukarany
głodem, biedą i chorobami, które sam na siebie sprowadzi. Wiedząc o tym, że jego praca może od
czasu do czasu, w związku z zaburzeniami pogodowymi lub klimatycznymi, nie przynieść oczekiwanych rezultatów, nie powinien jednak zniechęcać się do jej wykonywania, ani jej zaprzestać.
Przeważnie bowiem przemyślane działanie prowadzi człowieka do oczekiwanych przez niego
skutków. Powinien też zawczasu przygotować się także na niepowodzenie, np. gromadząc zapasy.
Rozdziały O owocności Ziemi w XVIII w. stale zwiększają w kalendarzach swą objętość. Sąsiadują
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nieefektywnością lub chorobą,. Postępowanie niemoralne miało w sposób nieuchronny doprowadzić człowieka do różnego rodzaju nieszczęść, którymi Bóg go
ukaże. Kara ta może mieć zrówno charakter bezpośredni48, jak pośredni49, przedstawiana była jednak jako nieunikniona.
Zachowywanie moralne musiało uwzględniać determinanty płynące z ciała.
Zgodnie z uznawaną w XVII i w XVIII w. za realistyczną koncepcją patologii
humoralnej, ludzie byli obdarzeni różnymi temperamentami i odmienną konstytucją cielesną50. Kalendarze uwzględniają tę perspektywę51. Dlatego niektórym
z nich, ze względów obiektywnych, łatwiej było zachowywać reguły moralności
nakazywane przez chrześcijaństwo, natomiast innym trudniej. Ci ostatni, obdarzeni przez naturę temperamentem sangwinicznym lub cholerycznym, mieli organizmy łatwo ulegające emocjom (np. gniew) i poddające się namiętnościom
(stąd wynikała np. trudna do opanowania skłonność do uciech cielesnych). Ich
konstytucja cielesna sprzyjała występowaniu chorób wywoływanych przez nadmiar krwi (tzw. konstytucja sangwniczna, tj. krwista) lub żółci (tzw. konstytucja
choleryczna, tj. żółciowa). Wiedząc jednakże o tym, że posiadanie takich konstytucji cielesnych może doprowadzić do nieopanowanych wybuchów gniewu
lub namiętności, wywołać skłonność do hulanek i nierządu, do hazardu lub innych spontanicznych gwałtowanych reakcji i zachowań, ludzie o takich cechach
konstytucjonalnych powinni w drodze samowychowania moralnego osiągnąć
kontrolę nad swoim stanem ciała i ducha. Tylko samokontrola, wpisana w kanon
bezpośrednio z rozdziałami pt. Von Seuchen und Krankheiten (O zarazach i chorobach), kształtując postawę czytelników wobec chorób w tym samym kierunku. Stosując się do kalendarzowych
zaleceń profilaktycznych czytelnik ma szansę uniknąć choroby, powinien więc podejmować starania, aby ich uniknąć, nawet gdy nie zawsze okażą się skuteczne. Jeżeli jednak nie podejmie takich
działań, to zachoruje na pewno, przede wszystkim ze względu na lekceważenie zagrożeń i nie stosowanie środków o potwierdzonej skuteczności, takich jak kwarantanna, unikanie przebywania
w trakcie epidemii w zatłoczonych miejscach, zaniechanie podróży do miejsc objętych epidemią,
czy korzystanie z rzeczy osób chorych albo zmarłych na zarazę.
48
Gdy nawiązywanie kontaktów seksualnych z prostytutkami może owocować kiłą, a częste
i obfite spożywnie alkoholu może doprowadzić do pijaństwa i chorób cielesnych będących jego
skutkiem.
49
Gdy człowiek hołduje hedonistycznemu stylowi życia, nadużywa pokarmów i alkoholu,
spędza czas na zabawie, nie troszczy się o przyszłość, nie pracuje i nie zarabia, jego smutną, ubogą
i pogrążoną w chorobach wynikających z biedy starość można uznać za karę Bożą, na którą sam
zasłużył swoim niemoralnym postępowaniem.
50
Por. V. Nutton, Ancient Medicine, London – New York 2004; A. Eleftheriadis, Die Struktur
der hippokratischen Theorie der Medizin: logischer Aufbau und dynamische Entwicklung der Humoralpathologie, Frankfurt am Main 1991; G. Albrecht, Thomas Sydenham (1624-1689). Die Einflüsse
der Hippokratismus auf seine Medizin, Wuppertal 1970; por. też: B. Płonka-Syroka, Neohipokratyzm Thomasa Sydenhama jako próba modyfikacji klasycznego standardu patologii humoralnej,
„Analecta” 2016, t. 25, nr 2, s. 39-60.
51
Od kalendarza P. Gotharda na 1615 r. (Altera Pars Symptomatica. Von Krankheitem)
występuje ona do końca analizowanego w niniejszej pracy okresu, tj. do 1786 r.
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opartej na umiarkowaniu chrześcijańskiej moralności, mogła ochronić ich przed
apopleksją, udarem, chorobami układu pokarmowego itp., Umożliwiała także
wykorzystanie wysokiego poziomu sił witalnych na realizację dobrze zaplanowanych celów życiowych, z pożytkiem dla siebie i rodziny52.
Na przeciwnym biegunie znajdowali się ludzie, których temperament opisać
można jako zimny (chłodny), flegmatyczny i melancholiczny. Ciała tych ludzi były
zdominowane przez humory chłodne, śluz i czarną źółć. Nie odznaczali się więc wysokim poziomem witalności, a efektywność ich działań była z tego powodu niewielka, przynajmniej potencjalnie. Profiaktyka moralna, która była do nich adresowana,
nie oznaczała więc namawiania ich do okiełznania emocji i namiętności, ale do ich
wzbudzenia. Brak aktywności lub jej niedostateczny poziom traktowany był bowiem
w kalendarzach jako równie naganny moralnie, co jej nadmiar. Profilaktyka moralna oznaczała więc namawianie czytelników obdarzonych taką konstyucją do przełamywania własnych barier, do walki z lenistwem i ospałością, które mogły zniechęcać
ich do podejmowania uzasadnionych moralnie i społecznie działań, mających na
celu ich dobro własne i powierzonej ich opiece rodziny. Dla zachowania zdrowia
konieczne było w tym wypadku wzmożenie życiowej aktywności, podejmowanie
działań słusznych moralnie, choć dla człowieka trudnych, ze względu na wrodzony
brak życiowego napędu wynikający z typu fizycznej konstytucji. Kalendarze przedstawiały czytelnikom w negatywny sposób styl życia „z dnia na dzień”, bez celu i bez
planu, przebiegającego leniwie, bez głębszych przemyśleń, ale i bez radości z osiągania zaplanowanych wcześniej sukcesów. Profilaktyka moralna piętnowała także
bierność i rozpacz, którym przeciwstawiała aktywność i nadzieję53. W kalendarzach
z XVIII w. pouczenia moralne przedstawiane bywały częściej w formie anegdoty54,
52
Porady dotyczące właściwego pod względem profilaktycznym postępowania ludzi o okreś
lonym typie konstytucji fizycznej i dominującym typie temperamentu znajdujemy we wszystkich
kalendarzach śląskich z lat 1615-1786. Panowanie nad emocjami i namiętnościami wynikającymi
z gorącego temperamentu miało zapewnić stałe stosowanie odpowiedniej diety, nie wzmagającej
dodatkowo wysokiego poziomu pobudzenia organizmu oraz regularne wykonywanie co jakiś czas
zalecanych przez autorów kalendarzy zabiegów profilaktycznych, takich jak upusty krwi. Były one
uznawane za skutneczne remedium obniżające poziom pobudzenia organizmu u osób obarzonych temperamentem gorącym, sangwinicznym lub cholerycznym. Zmniejszając nadmierne pobudzenie ciała, człowiek zyskiwał większą możliwość zapanowania nad sferą ducha, tj. emocjami
i namiętnościami. Łatwiej mu było w związku z tym zachować obowiązujące reguły moralne. Por.
np.: P. Gothard 1615, Groß Prognosticon… Altera Pars Symptomatica. Von Kranckheiten der Menschen (Gothard przytacza dzieło Hipokratesa De natura humana i Galena De morbis vulgaribus).
Prezentowane tu ujęcie utrzymało się w kalendarzach do 1786 r.
53
W kalendarzach z XVII stulecia wzorce zachowań właściwych moralnie oraz tych, które
zasługiwały na moralną naganę, przedstawiano w sposób zbliżony do narracji ówczesnych kazań.
Autorzy korzystali w naukach moralnych przede wszystkim z przykładów biblijnych, choć zdarzały się także te czerpane z codziennego życia.
54
W anegdotach tych pojawiały się nawet charakterystyczne typy postaci, na przykładzie których losów czytelnik miał sam wyciągać wnioski. Do postaci, których naganne moralnie postępo-
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przedstawiając na przykładach z życia ludzi należących do różnych sfer, do czego
prowadzi lenistwo, obżarstwo, opilstwo, gnuśność, brak rozsądku, chciwość, lekceważenie obowiązków i inne przywary, przedstawiane w Biblii pod postacią siedmiu grzechów głównych. Perspektywa religijno-moralna łączy się w tych anegdotach ze społeczną i medyczną. Z każdego z tych punktów widzenia określone
wzorce zachowania podlegają bowiem naganie i stygmatyzacji. W jednej z tych
perspektyw prowadzą do grzechu, natomiast w drugiej – do biedy i choroby. Ważne jest przy tym, że związany z nimi skutek jest przedstawiany jako nieuchronny,
niezależnie czy będzie pojmowany jako kara Boża, czy wynik ludzkiej gnuśności,
lenistwa, hedonizmu czy bezmyślności.
Powyższy wzorzec profilaktyki moralnej utrzymał się w kalendarzach śląskich
publikowanych w ciągu dwóch stuleci, niezależnie od zmiany przynależności
politycznej tego obszaru i zmiany państwowej religii panującej. Był bowiem zakorzeniony w świadomości posiadającej własne majątki szlachty, prowadzących
własne warsztaty mieszczan i zamożniejszego chłopstwa obu wyznań. Był dla
czytelników pochodzących z tych warstw społecznych zrozumiały i akceptowany.
Wymierny sukces życiowy opierał się w tych grupach społecznych na pracy, a nie
na odziedziczonych przywilejach i bogactwie, których zachowanie i z których korzystanie nie wymagało większego osobistego wysiłku. W osiąganiu owoców tego
wysiłku poszukiwano pomocy Bożej, starając się sprostać Bożym wymaganiom
wobec człowieka.

Złota reguła: życie umiarkowane
Uniwersalną zasadą, łączącą wskazania XVII- i XVIII-wiecznej medycyny akademickiej i kalendarzowej profilaktyki moralnej, była reguła umiarkowania. Każda
aktywność, podejmowana w nadmiarze, przedstawiana była jako prowadząca do
złych skutków zdrowotnych, podobnie jak brak pożytecznej aktywności. Należało
więc ową aktywność wypośrodkować, nadając jej charakter umiarkowany. Autorzy
kalendarzy z 1 połowy XVII w. próbowali łączyć w swoich zaleceniach profilaktycznych perspektywę metafizyczno-supranaturalistyczną (opartą na Biblii i chrześcijańskiej filozofii) z naturalistyczną (opartą na aktualnym standardzie medycyny). Podstawą perspektywy naturalistycznej był wówczas (i tak zostało do końca
XVIII w.) standard patologii humoralnej, który przedstawiano czytelnikom kalendarzy jako oparty na realnych i dobrze uzasadnionych podstawach naukowych.
wanie prowadziło do negatywnych dla nich skutków należeli np. leniwy pracownik, nie starający
się o dochody i zapewnienie zapasów na złe dni, bogaty kawaler – utracjusz, nie przygotowujący się
do przyszłych obowiązków, zamożny, ale niezbyt rozgarnięty właściciel lub przedsiębiorca, łatwo
oszukiwany przez służących i kontrahentów, nadmiernie ambitny władca, wciągający swoje państwo w wojnę, egoistyczny bogacz, ponoszący winę za woje skąpstwo i nie zważanie na drugich itp.
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Przedstawiona powyżej zasada występowała we wszystkich kalendarzach śląskich od początku XVII do końca XVIII w. Znalazła także odbicie w pierwszych
koncepcjach profilaktyki medycznej opartych na wiedzy i samokontroli55, które
zostały sformułowane przez lekarzy związanych z Uniwersytetem Wiedeńskim,
a później z Berlińskim, a następnie upowszechniły się w całej Rzeszy Niemieckiej, stając się wzorcem „wychowania do zdrowia”, realizowanego od szkoły, przez
wyższe uczelnie, wydawnictwa naukowe, prasę popularną i popularne poradniki
medyczne kierowane do szerokiego grona odbiorców56. Standard ten utrzymał się
w Niemczech także w 2 połowie XIX w., dając podstawę dla rozwoju społecznego
ruchu higienicznego, towarzystw popularyzujących racjonalną dietę, towarzystw
gimnastycznych itp. Ich działalność uzupełniały edukacyjne działania państwa
pruskiego, a później zjednoczonych Niemiec, w których popularyzowano ideę
współistnienia ideałów moralnych i racjonalnych poglądów medycznych, które
obywatele powinni poznawać przez samoedukację i wdrażać w życie poprzez
samowychowanie.

Bóg jako Sprawca chorób epidemicznych i chorób zwykłych.
Ewolucja koncepcji
Przywołując w kalendarzach problematykę chorób, ich przyczyny ukazywano czytelnikom w nawiązaniu do czynników naturalnych, tak jak je wówczas postrzegali
specjaliści. W ówczesnym standardzie medycyny przyczyny te obejmowały także
szkodliwe wpływy gwiazd i planet, a nie tylko czynników wywodzących się z ziem55
Por. B. Płonka-Syroka, Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda
w kontekście historyczno-porównawczym, [w:] Medycyna w historii i kulturze…, s. 342-423; eadem,
Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy profilaktyki medycznej, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 63, nr 4, s. 47-70. Por. też: G. Voruba, Prevention durch
Selbstkontrolle, [w:] M. Wambach (red.), Der Mensch als Risiko, Frankfurt am Main 1983, s. 29-51.
56
Profilaktyczne prace Ch. W. Hufelanda, wydawane w dużych nakładach w języku niemieckim, przyczyniły się do ukształtowania świadomości zdrowotnej ich czytelników nie tylko w Prusach i innych państwach Rzeszy Niemieckiej. Publikowane były również w języku polskim, oddziałując jednak – ze względu na wysoki, bo sięgający w 1914 r. w zaborze rosyjskim i austriackim
85% współczynnik analfabetyzmu – na świadomość zdrowotną uboższych warstw społecznych
w znikomym stopniu. Nie upowszechniła się w nich wówczas idea samokontroli i profilaktyki
opartej na podstawach klinicznych, ponieważ nie była powszechnie dostępna. Do najważniejszych prac Ch. W. Hufelanda, w których przedstawiany przez tego autora standard profilaktyki
opartej na wiedzy medycznej, umiarkowaniu i samokontroli traktować można jako rozwinięcie
kształtowanego w XVII i XVIII w. m.in. na łamach śląskich kalendarzy, należała Die Kunst das
menschliche Leben zu verlängern…, Jena 1797. Praca ta była wielokrotnie wznawiana. Podsumowanie poglądów autora na kwestie profilaktyczne zawierało wydanie z 1842 r., opublikowane już
po śmierci autora: Ch. W. Hufeland, Makrobiotik oder die Kunst das menschliche Leben zu verlängern. Sechste rechtmässige Auflage, Berlin 1842.
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skiego środowiska naturalnego. Do interpretacji wykraczających poza ten schemat
odwoływano się jednak podejmując w kalendarzach kwestię chorób masowych,
które powodowały w XVII stuleciu (podobnie jak w poprzednich) masowe straty
w ludzkiej populacji. W na pozór niezmiennym środowisku naturalnym pojawiał
się jakiś czynnik, który owe masowe choroby wywoływał. Poszukiwano jego przyczyn na Ziemi od czasów starożytnych (kalendarze wielokrotnie przywołują w tym
kontekście dzieło Hipokratesa O klimatach, wodach i miejscach), jednak czyniono
to bezskutecznie. Przyczyny epidemii okazywały się nieuchwytne gdy próbowano
je wiązać z czynnikami o charakterze naturalnym. Prowadziło to do formułowania
interpretacji o charakterze supranaturalistycznym. Epidemia jawiła się w tym ujęciu jako plaga Boża, kara za grzeszne ludzkie postępowanie, a więc jako bezpośredni wyraz Bożej woli wobec ludzi. Tego typu podejście rodziło u jednych postawy
pokutne, natomiast u innych – eskapistyczne. Ludzie jeszcze bardziej pogrążali się
w grzesznych uciechach ciała, co ukazał wcześniej np. Dekameron Bocaccia.
Dążący do wychowania czytelników w duchu wiary i moralności, a także posłuszeństwa władzom państwowym i kościelnym autorzy kalendarzy uznali ten
ostatni rodzaj postaw i zachowań za niepożądany i niebezpieczny dla zachowania
spójności społecznej, w obliczu masowego zagrożenia związanego z epidemiami
i równie masowych strat. Epidemie powdowały bowiem nie tylko masowe wymieranie ludności, lecz także prowokowały tumulty głodowe i prześladowania innowierców, często o dużej liczbie ofiar. Kalendarzowa profilaktyka moralna musiała
się więc jakoś zmierzyć z tym problemem. W czasach austriackiego panowania na
Śląsku publikowano m.in. edykty papieży potępiające prześladowania innowierców. Przestrzegano także przed udziałem w tumultach. Można było bowiem w ich
trakcie doznać urazów, a nawet zginąć, zarówno z ręki innych uczestników, jak
i z rąk żołnierzy. Od początku XVII stulecia, w którym liczba epidemii znacznie
wzrosła w stosunku do czasów poprzedzających, w kalendarzach publikowano
specjalne rozdziały pt. O zarazach i chorobach (Von Seuchen und Krankheiten),
w których starano się przekazać czytelnikom wiadomości zgodne z ówczesnymi
kanonami wiedzy naukowej. Dopełniała je interpretacja metafizyczna, w której
za pierwszą przyczynę epidemii przedstawiano karę Bożą57. Rozdziały pod tym
tytułem występują w XVII w. we wszystkich kalendarzach publikowanych na Śląsku, a w XVIII w. (do 1742 r.) tylko w niektórych58. Po 1744 r., gdy nowa pruska
władza dozwoliła publikowanie tylko jednej, aprobowanej przez siebie serii kalendarzy kontynuatorów Neubarthów, rozdziały te początkowo znacznie zmniejszają swą objętość, a w latach 50. w ogóle przestają być publikowane. Nastąpiło
57
Obraz epidemii w kalendarzach śląskich z lat 1615-1786, uwzględniający elementy fizyczne i metafizyczne, przedstawimy w odrębnym opracowaniu. Nie będziemy więc w tym miejscu
zatrzymywać się przy tej kwestii dłużej.
58
W XVIII w. rozdziały te były publikowane w kalendarzach redagowanych przez następców
J. Neubartha – tzw. „seria Neubarthowska”.
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to wraz z utratą rangi astrologii jako koncepcji naukowej, mogącej przedstawiać racjonalne argumenty na rzecz podejmowania pewnych działań praktycznych. Skoro uznano, że nie można poważnie traktować koncepcji, iż Bóg zapisał
przebieg przyszłych zdarzeń w gwiazdach, z których układu wykwalifikowany
astrolog mógłby odczytać możliwe do wystąpienia w danym roku zagrożenia
(z dokładnością do jednego dnia), nie było sensu publikowania astrologicznych
prognostyków na dany rok, w których by podawano, gdzie i kiedy może wystąpić
zapowiadana przez układ gwiazd i planet epidemia. Dowodem na zmianę stanowiska może być zmiana poglądów na tę kwestię przedstawianych w kalendarzach
Ch. Neubartha z 1682 r. i kontynuatorów J. Neubartha z 1751 r. W tym pierwszym
autor traktował epidemie jako wyraz kary Bożej (plagi). Stwierdzał jednak, że
Bóg może odstąpić od wymierzenia kary, dlatego zapowiadana epidemia może się
ostatecznie nie zdarzyć59. W tym drugim autor interpretował przyczyny epidemii
naturalistycznie, a dostrzeganie w nich Bożej plagi uważał za nieuzasadnione60.
Podobnie miała się sprawa z przedstawianiem w kalendarzach wpływu Boga
na pojawianie się chorób zwykłych. W XVII w. uznawano koncepcję Bożego
sprawstwa wobec wszystkich zdarzeń, a więc i wobec choroby, która „spada” na
człowieka. W XVIII w. koncepcja ta ulegała na łamach kalendarzy zmianie. Nie
przedstawiano w nich już, że to Bóg jest bezpośrednio odpowiedzialny za powstawanie chorób u ludzi, lecz ukazywano ich przyczyny w sposób naturalny, jako skutek naruszenia równowagi humorów, za które w dużej mierze ludzie odpowiedali
sami, nie przestrzegając odpowiedniej diety, ulegając namiętnościom, spożywając
duże ilości alkoholu itp. Aspekt metafizyczny chorób zwykłych widziano w tym,
że ludzkie życie po grzechu pierworodnym skazane jest na cierpienie i choroby,
a ostatecznie na śmierć. Jednak – jak już wyżej wspomniano – człowiek, który
podporządkuje swoje życie naukom biblijnym i żyć będzie wg wskazań moralnych ma szansę na zdrowe i długie życie. Zawarte w Biblii pouczenia zostały bowiem przekazane przez Boga dla dobra człowieka i ich wdrożenie w praktyce ma
charakter prozdrowotny. Człowiek łamiący Boże przykazania i żyjący w sposób
nieuporządkowany i niemoralny może sam sprowadzić na siebie chorobę, i w ten
sposób może być ona pojmowana jako kara Boża. Człowiek łamie reguły, które
powinien przestrzegać, w ten sposób sprowadzając na siebie negatywne skutki.
Ludzkie życie stanie się dzięki temu krótsze i bardziej obfitujące w choroby61.
59
Ch. Neubarth w kalendarzu na 1682 r. przedstawiał ówczesne wyobrażenie sposobu, w jaki
Bóg może zsyłać na ziemie epidemie. Neubarth nazywa je „Bożymi strzałami” oraz sądzi, że roznosi je unosząca się nad człowiekiem mgiełka. Por. Ch. Neubarth 1682, Von Seuchen und Krankheiten.
60
Neubarth 1751, Vom Krieg und Frieden.
61
Poglądy tego typu pojawiały się we wszystkich kalendarzach wydanych po 1615 r. Uleg
ły jednak doprecyzowaniu w wydawanych przez Neubartha i jego kontynuatorów kalendarzach
gospodarczych, zatytyłowanych Neuer, Verbesserter und Alter Haus=und Wirthschaffts=und
Schreib=Calender.
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Wyżej sformułowany pogląd utrzymał się w kalendarzach do końca analizowanego w tym artykule okresu. Podstawą tego był sygnalizowany już wyżej legalizm,
tj. wdrażanie czytelników do przyjęcia postawy zaufania wobec autorytetów, zarówno świeckich (władze państwowe), jak i duchownych (oficjalne nauczanie Kościoła,
własna lektura Biblii). Legalizm ten miał być podstawą życia opartego na samokontroli, dzięki której można było oczekiwać łaski zdrowia, otrzymanej od Boga.

Profilaktyka moralna
związana z zagrożeniem ze strony kosmicznych fluidów
Kolejnym zagrożeniem, które w kalendarzach uznawano za istotne i próbowano
mu przeciwstawić jakieś formy profilaktyki, były oddziaływania fluidów docierających na Ziemię z gwiazd i planet. W kalendarzach z XVII w. poważnie się ich
obawiano, dlatego wielokrotnie podejmowano ten temat w różnych ujęciach62.
W XVII w. astrologiczne przepowiednie niemal do końca tego stulecia interpretowano w większości kalendarzy w sposób deterministyczny. Przedstawiano
w nich pogląd, że ciała niebieskie wydzielają z siebie szkodliwe dla ludzi fluidy,
których siła oddziaływania zależy od wzajemnego położenia wobec siebie gwiazd
i planet. Fluidy kosmiczne uważano za groźne, mogące w realny sposób wpłynąć na zaburzenie naturalnej równowagi humoralnej w ludzkich organizmach.
W strukturze profilaktyki moralnej, związanej z tym rodzajem zagrożenia, możemy wyróżnić następujące elementy: 1) właściwe rozpoznanie – na podstawie
opinii specjalistów, uczonych-astrologów – rodzaju zagrożeń związanych z układami gwiazd i planet i emanowanymi przez nie fluidami; 2) uwzględnienie tej
wiedzy w układaniu rozkładu zajęć na poszczególne dni i miesiące roku; 3) dostosowanie stylu życia do wiedzy dotyczącej wpływu gwiazd i planet na indywidualą
emocjonalność, występowanie problemów zdrowotnych i sposób reagowania na
niekorzystne wpływy klimatyczne, a czasami na wywoływane przez wspomniane
fluidy działania innych ludzi.
Jak można było próbować ustrzec się przed tak groźnymi wpływami? Otóż
można było skorzystać z chrześcijańskiej astrologii63 i udzielanych przez jej adeptów porad. Konkretne zalecenia miały charakter zbiorowy lub indywidualny.
Te pierwsze przedstawiano jako użyteczne niemal dla wszystkich, te drugie do
62
Gothard 1615, Groß Prognosticon… Prior Pars Meteorologica. Von der almeneinen Bedeutung derer Regenten des künftigen 1615 Jahres, Gothard 1617, Altera Pars Symptomatica. Von
Kranckheiten deß 1617 Jahres. Pogląd ten utrzymał się w kalendarzach aż do 1742 r., mimo że
w XVIII w. w coraz większym stopniu traktowano go już jako konwencję.
63
Autorem tego pojęcia jest E. Wagner, w kalendarzu na 1662 r. Sama koncepcja łączenia
chrześcijaństwa z astrologią występuje jednak w kalendarzach od początku ich wydawania jako
druków.
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wybranej grupy czytelników kalendarzy: ludzi urodzonych pod jednym znakiem
Zodiaku, będących w określonym wieku (np. dzieci, czy starców), ludzi określonej
płci (np. kobiet), ludzi znajdujących się w określonej sytuacji życiowej (np. matek
karmiących niemowlęta, kupców planujących podróże). Racjonalnie postępujący człowiek powinien zapoznać się z astrologicznym horoskopem, dzięki czemu
uzyska wgląd w Boże plany wobec siebie albo dowie się o zagrożeniach, przed
których wystąpieniem Bóg go w horoskopie przestrzega. Profilaktyka moralna
miała tu dwa aspekty. Pierwszym było zadanie sobie trudu, aby dowiedzieć się
o treści horoskopu, natomiast drugim wprowadzenie poznanych ostrzeżeń przed
chorobami i wypadkami w życie.
Kalendarzowa narracja przedstawiała ludzkie zaangażowanie na obu tych poziomach jako podlegające ocenie moralnej. Człowiek, który nie zadał sobie trudu,
aby poznać grożące mu niebezpieczeństwa, ani w żaden sposób nie próbował się
przed nimi chronić (pomimo tego, że chrześcijańska astrologia dzięki dobroci
Bożej dawała mu taką możliwość), sam sprowadzał na siebie nieszczęścia, których wystąpienie horoskop mu przepowiadał. W deterministycznej interpretacji
astrologii wpływów kosmicznych fluidów nie udało się bowiem uniknąć. Zaburzając równowagę humorów mogły one doprowadzić np. do wybuchów szaleństwa, w trakcie których człowiek traci kontrolę nad swoim zachowaniem, mogąc
dokonać napaści na innych albo popełnić samobójstwo. Kosmiczne fluidy mogły
też wywoływać ataki apopleksji, krwotoki i wiele innych schorzeń.
Jak przedstawiano w kalendarzach metody profilaktyki przed szkodliwymi
fluidami, łączone z argumentacją moralną? Pierwszym argumentem, którym się
w tej kwestii posługiwano, jest nakaz moralny ochrony swojego zdrowia i życia.
Każdy czytelnik mógł za pomocą profesjonalnego horoskopu rozpoznać zagrożenie płynące z oddziaływań kosmicznych fluidów, dowiedzieć się, czy i kiedy wystąpią i w jaki sposób zgrożą jego zdrowiu i życiu. Człowiek nie poszukujący wiedzy na temat niesionych przez fluidy zagrożeń postępował nie tylko nierozsądnie,
lecz także niemoralnie. Wskazywano tylko na jeden sposób ograniczenia wpływu kosmicznych fluidów na ludzkie ciało: było nim pozostawanie w pomieszczeniach zamkniętych. Poznając dni, w których astrologiczny prognostyk uznaje kosmiczne fluidy za szczególnie groźne dla zdrowia, człowiek nie powinien
w tym czasie wychodzić z domu, aż do ustania zagrożenia, za dzień lub za kilka
dni. Drugim sposobem ochrony przed wpływem kosmicznych fluidów było niepodejmowanie poważniejszej aktywności, tak prywatnej, jak i zawodowej, w tych
dniach, które astrologiczny prognostyk wskazuje jako szczególnie niebezpieczne
pod tym względem. W określonym dniu roku kalendarzowego kosmiczne fluidy
mogły bowiem prowadzić u jednych ludzi do poważnego zaburzenia równowagi
humorów, u drugich do obłędu, u innych do szeregu dysfunkcji fizycznych i psychicznych. Działania podejmowane w takim stanie ciała i ducha nie mogły być
efektywne, należało więc odczekać kilka dni z ich podjęciem, aż zagrożenie minie.
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Zagrożenie ze strony kosmicznych fluidów było omawiane we wszystkich
rocznikach kalendarzy ślaskich z XVII stulecia i uznawane za poważne i bezdysksyjne64. W latach 60. XVII w. pojawiły się wątpliwości co możliwości precyzyjnego ustalenia przez profesjonalnych astrologów terminu tego zagrożenia
dla każdego czytelnika. Błędy miały powstawać np. na skutek nieprawidłowego
podania przez rodziców dziecka daty jego urodzenia, w związku z tym stawiane
mu później na podstawie tej daty horoskopy okazywały się niedokładne. Nie kwestionowano jednakże faktycznego wpływu tych fluidów65. Jeszcze przez ponad pół
wieku problem fluidów pojawia się na łamach śląskich kalendarzy w kontekście
konieczności działań obronnych, które powinny być wobec nich podejmowane
i nagany moralnej dla tych, którzy owych działań nie podejmują.
W latach 20. i 30. XVIII w. poczucie zagrożenia ze strony kosmicznych fluidów zdecydowanie słabnie. Uzasadnia to wzrost wiedzy naukowej z zakresu
astronomii. Kalendarze Neubarthów obficie raczą czytelników doniesieniami
o postępie badań astronomicznych, relacjonują poglądy autorytetów i dyskusje
pomiędzy nimi. Ponieważ przedstawiciele świata nauki dezawuują już tym czasie
realność zagrożenia zdrowia i życia ze strony kosmicznych fluidów, stopniowo
ostrzeżenia przed tego rodzaju zagrożeniem przestają się pojawiać na łamach kalendarzy. Ich wydawcy tłumaczą się nawet z tego, że jeszcze o nich wspominają,
powołując się na wcześniejsze tradycje i przyjętą w tego typu wydawnictwach
konwencję. Wraz z ustaniem poczucia zagrożenia ze strony kosmicznych fluidów,
ustaje także w kalendarzach nacisk moralny na podejmowanie związanych z ich
oddziaływaniem działań zapobiegawczych.
Ostateczny kres tej doktrynie przynoszą lata 50. XVIII w. W kalendarzu wydanym przez kontynuatorów Neubartha na 1751 r. czytamy: „Jest rzeczą niezaprzeczoną, że powietrze w pewnym czasie zdrowsze jest niż w innym, natomiast
w pewnym okresie występuje więcej chorób, niż w pozostałych. Dalej, że pewne
okresy sprzyjają pewnym rodzajom chorób, a inne innym. Zależność zdrowia
i choroby względem powietrza jest niezaprzeczalna i nie można w to wierzyć, że
położenie planet jest główną przyczyną tych zjawisk”66.
64
Por. np.: E. Kraetschmer 1627, Vom Gebrauch / und Nutz der anderen beygefügten sachen;
V. Hanncke (D. Froelich) 1637, Astrologischs Judicium. Hat aber all solches Unglück die Influentz
des Himmels verursacht?
65
E. Wagner 1662, tekst przed działem Cosmograph.
66
J. Neubarth [kontynuatorzy], Von Seuchen und Krankheiten. Wcześniej przedstawiano w kalendardarzach, że planety, a także Słońce i Księżyc, układając się w określonych pozycjach względem siebie, wydzielają większe ilości kosmicznego fluidu.Uważano, że ma on zdolność przenikania
ludzkiego ciała i wywoływania tzw. turbulencji, tj. zaburzeń rówowagi humorów. W ten sposób
mogła być tłumaczona przyczyna wszystkich choróby, o bardzo różniących się od siebie objawach,
ponieważ, jak sądzono, były wywoływane przez jedną wspólną przyczynę. Ok. 1750 r. w zachodnioeuropejskiej medycynie klinicznej pogląd o realnym wpływie kosmicznych wpływów i możliwości wywoływania przez nie turbulencji w humorach uznano za nieaktualny. Skoncentrowano się
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Koncepcja oddziaływania kosmicznych fluidów na ludzki organizm, mogących wywoływać choroby, okazała się jednak trwale upowszechniona w świadomości społecznej niemieckojęzycznych krajów Europy. Jej swoistym dziedzictwem
była doktryna medyczna stworzona w latach 60. XVIII w. przez austriackiego lekarza, absolwenta Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu we Wiedniu, Franza Antona Mesmera67. Po początkowym zainteresowaniu Wiedeńczyków, w tym lekarzy
związanych z wiedeńskim Fakultetem Medycznym, doktryna Mesmera została
w Austrii zakazana jako pozbawiona podstaw naukowych. Spotkała się jednak
z dużym zainteresowaniem w medycynie akademickiej w Prusach68. Popularność
koncepcji kosmicznych fluidów przemieściła się jednak ostatecznie do obszaru
tzw. medycyny alternatywnej69. Jej przyczyny można powiązać m.in. z wcześniejszą szeroką recepcją m.in. kalendarzy, które ją upowszechniały.

Konepcja tzw. „dobrych” i „złych dni”
Najważniejszą zasadą profilaktyczną wypływającą z astrologii było przekonanie,
że za pomocą prawidłowego odczytania zapisanych przez Boga w gwiazdach i planetach przyszłych losów świata (po ich prawidłowym odczytaniu przez astrologa-specjalistę) człowiek może dostosować swoją praktykę życiową do konkretnych
dat dziennych i okresów w roku, w których owa praktyka okaże się bezpieczna
i doprowadzi człowieka do oczekiwanych przez niego rezultatów70. Zgodnie z tą
koncepcją podejmowanie wszystkich życiowych czynności powinno się odbywać
w sposób zaplanowany a nie spontaniczny, a terminy tych czynności powinny być
dostosowane do wskazań czerpanych z astrologicznego prognostyku. Określał
on w sposób bezwzględny tak zwane „dobre dni” lub „dni korzystne”, w których
dane przedsięwzięcie okaże się efektywne, oraz „złe dni” albo „dni niekorzystne”,
w których to przedsięwzięcie nie może się udać71. P. Gothard w kalendarzu na
na poszukiwaniu różnych czynników mogących wywoływać różne choroby, chociaż nadal wierzono, że choroby mogą „przechodzić jedne w drugie”. Pogląd ten zarzucono dopiero w XIX w., po
sprecyzowaniu koncepcji patogenu i ukonstytuowaniu się standardu mikrobiologii.
67
Por. B. Płonka-Syroka, Mesmeryzm. Od astrologii do bioenergoterapii, Wrocław 2007.
68
Eadem, Niemiecka medycyna romantyczna, Warszawa 2007, s. 312-315, 330-333 i in.
69
Eadem, Mesmeryzm. Jak i dlaczego doktryna medyczna ewoluowała w stronę paranauki
(1766-1848), [w:] K. Łeńska-Bąk (red.), Głupota wszechobecną jest: o uniwersalności pewnej ludzkiej przywary. Stromata Anthropologica, t. 12, Opole 2017, s. 193-208.
70
O pożytkach płynących z astrologii pisali m.in. Gebhard (1640) i Wagner (1662).
71
Tego typu ujęcie spotykamy w kalendarzach P. Gotharda z 1615 i 1617 r. i V. Hanckego
(D. Froelicha) z 1634 r. Występowało także później, szczególnie w kalendarzach wydawanych
w małych prowincjonalnych oficynach wydawniczych (m.in. niewymienionych w przypisie 40
oficynach w Kłodzku czy Jeleniej Górze), w których publikowanie tego typu wydawnictw zakończył wydany w 1744 r. edykt króla pruskiego Fryderyka II.

Profilaktyka moralna w świetle kalendarzy śląskich z lat 1615-1786

175

1615 r. wyraźnie stwierdzał, że dzięki znajomości „dobrych dni” człowiek może
określić przy pomocy astrologów-specjalistów (podając im tylko datę urodzenia
i typ konstytucji cielesnej), na jakie niebezpieczeństwa zdrowotne będzie narażony podejmując różnego rodzaju aktywności. Jeżeli podejmie je w „dobrym dniu”,
może liczyć na powodzenie i bezpieczeństwo swych działań72.
Horoskop astrologiczny umożliwiał także właściwe zaplanowanie terminów
wykonania takich zabiegów profilaktycznych, jak upusty krwi, przyjęcie środków przeczyszczających, postrzyżyny albo kąpiel. Skorzystanie z takich zabiegów
w dniu określonym jako „dobry” mogło doprowadzić do oczekiwanych przez
człowieka rezultatów, w tym do skorygowania naruszonych relacji między krążącymi w organizmie człowieka czterema humorami73. Ich wykonanie w niewłaściwym terminie, to jest w tzw. „złym dniu”, nie tylko nie spowoduje pozytywnych
skutków, ale przyczyni się do wystąpienia objawów chorobowych. Wydawca kalendarza na 1640 r. P. Gebhard twierdził, że istnienie tzw. „dobrych dni” należy
uznać za dar Boży. Bóg daje bowiem wówczas człowiekowi okazję do podejmowania różnych rodzajów aktywności w bezpieczny i korzystny dla niego sposób.
Powinien z tych okazji korzystać, rozpoczynając swoje działania „pod szczęśliwą
gwiazdą” („bey glückliche Stellis”)74. Koncepcja „dobrych” i „złych” dni opierała
się na przekonaniu, zgodnie z którym Bóg, określając podstawy ludzkiej biografii
i osadzając jej wzorzec wśród gwiazd i planet, dawał ludziom możliwość przełamania otaczającej tę biografię tajemnicy. By było to działanie skuteczne, nie należało jednak sporządzać horoskopu samemu, ale skorzystać z wykonanego przez
astrologa-specjalistę.
Wraz z erozją wiarygodności astrologii deterministycznej, która zaczęła się
w latach 60. XVII w.75 i trwała do początków XVIII (gdy zastępuje ją astrologia
P. Gothard 1615, Altera pars symptomatica. Von Krankheiten.
Zalecenia profilaktyczne o charakterze zbiorowym, interpretowane przez autorów kalendarzy w kontekście astrologicznym, mogły opierać się na uzasadnionych obserwacjach z życia
codziennego. Na przykład polecane przez autorów kalendarzy przyjmowanie środków przeczyszczających po długiej zimie, w trakcie której spożywano wiele pokarmów suchych, konserwowanych solą i tłustych, a mało świeżych owoców i warzyw, mogło mieć pozytywne skutki zdrowotne,
o ile środki te przyjmowane były z umiarem. Dla autorów kalendarzy przesłanki te były jednak
aż do końca XVII w. mniej istotne, niż wskazania wiążące określony typ praktyki profilaktycznej
z konkretną datą, w której układ ciał niebieskich miał wywierać szczególne wpływy na ludzkie
ciało. W kalendarzu V. Hannckego (D. Froelicha) na 1634 r. pojawiają się reguły określające zasady wykonywania zabiegów profilaktyczno-leczniczych zgodnie z astrologicznym prognostykiem
(Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, Baden und Zwangen acht zunehmen sind).
Reguły te przedrukowywano w kalendarzach przez następne sto lat. Wprowadzono do nich jedynie w 1678 r. uzupełnienia (Ch. Neubarth 1678).
74
P. Gebhard 1640, Astrologische Muthmassung. Von Tagewehlungen.
75
Za moment przełomowy w tej kwestii możemy uznać wydanie kalendarza E. Wagnera na
1662 r.
72
73
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probabilistyczna)76, zmienia się podejście wydawców kalendarzy do przestrzegania wyznaczonych przez prognostyki astrologiczne szczegółowych dat dziennych,
w których powinny być wykonywane określone czynności, jak również do rozumienia tych dat jako wskazówek Bożych, umożliwiających człowiekowi (przy
pomocy astrologów-specjalistów) chronienie się przed niebezpieczeństwami.
Kalendarze zaczynają podawać tzw. daty rezerwowe, w których można wykonać zabiegi profilaktyczne, które z różnych życiowych względów nie mogą zostać przeprowadzone w terminie podstawowym, tzw. „dobrym dniu” podanym
w prognostyku77. Później pojawia się koncept, iż z niektórych z zalecanych w prognostyku na dany „dobry dzień” zabiegów w ogóle można zrezygnować. Kalendarze twierdzą już wówczas, że zabiegi te powinno się wykonywać tylko w razie
rzeczywistej potrzeby, a nie w „dobrym dniu” wyznaczonym przez prognostyk.
Czytelników nie wini się więc już więcej za brak należytej i moralnie zalecanej
troski o swoje zdrowie, gdy nie zastosują się do sztywnych terminów zabiegów
profilaktycznych podanych w prognostyku. Stają się „winni” z innej przyczyny:
jeżeli stosują się do tych terminów w sposób bezrefleksyjny i nierozsądny, narażając swoje zdrowie i życie.
W XVIII w. zmianie ulega komentarz do reguł profilaktycznych publikowanych w kalendarzach. Wskazuje się obecnie na konieczność indywidualizacji profilaktyki, dostosowania rodzaju i terminu wykonania zabiegów do rzeczywistych
potrzeb zdrowotnych pacjenta. Dotyczy to przede wszystkim zabiegów obarczonych ryzykiem, takich jak upusty krwi, których stosowania zabrania się z czasem
u pacjentów słabszych (szczególnie u starców i dzieci), bez konieczności lub uzasadnionej potrzeby. Dopuszcza się także stosowanie zabiegów profilaktycznych
w innych terminach, niż wskazane w horoskopie „dobre dni”, gdy pacjent uzna
to za stosowne. Nie przedstawia się już także zaniechania zalecanych na „dobry
dzień” praktyk jako zachowania zagrażającego zdrowiu. W kalendarzu na 1714 r.
podjęto próbę usystematyzowania i zebrania w jednym miejscu wszystkich puW probabilistycznej interpretacji astrologii wcześniejszy fatalizm w pojmowaniu zagrożeń przewidywanych przez astrologiczne prognostyki ulega złagodzeniu. Uznaje się wówczas, że
wskazywane przez astrologów zagrożenia mogą wystąpić, ale nie muszą. Dzieje się tak dlatego,
że Bóg może odstąpić od swoich zamierzeń ukarania pojedycznego człowieka lub całej grupy za
grzechy, gdy ludzie ci zmienią swoje postępowanie. Przepowiednie mogą się także nie sprawdzić,
gdy zaznajomiony z nimi człowiek zawczasu podejmie odpowiednie działania ochronne, które
okażą się skuteczne. Niespełnienie indywidualnej przepowiedni mogło być także skutkiem skorzystania z porady nieprofesjonalnego astrologa, złego odczytania przez czytelnika astrologicznego prognostyku opublikowanego w kalendarzu, czy niewiedzy człowieka o właściwej dacie urodzenia, która została nieprawidłowo zapisana przez rodziców. Dwa pierwsze z przedstawionych
powyżej argumentów uznawano jednak za ważniejsze.
77
Koncepcja dni zastępczych pojawia się w 1640, we wspomnianym wyżej kalendarzu P. Geb
harda, dopiero jednak w XVIII w. jest szerzej rozwijana w kalendarzach w zmodyfikowanej wersji
instrukcji pt. Etliche regeln…
76
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blikowanych dotąd w sposób rozproszony reguł profilaktycznych i leczniczych78.
Można przypuszczać, że nie była to jednak próba udana, ponieważ reguły te nie
były przedrukowywane ani w następnych rocznikach, ani w innych seriach kalendarzy. Być może zadecydowało o tym ich silne zakorzenienie astrologiczne, które
wielu wydawało się już wówczas anachronizmem.
Złagodzenie reguł dotyczących wykonywania praktyk higienicznych i profilaktycznych, takich jak kąpiele, postrzyżyny, przyjęcie środków przeczyszczających i wymiotnych, a przede wszystkim upusty krwi, które powinny być wykonywane w ściśle określonym przez Boga terminie, tj. w odczytanym przez astrologa
w horoskopie „dobrym dniu”, rychło doprowadziło do całkowitej destrukcji tej
koncepcji. Wiązało się to z zanikiem publikowania już w okresie austriackiego
panowania na Śląsku zaleceń profilaktycznych pisanych w duchu astrologii deterministycznej, które po przejęciu Śląska przez Prusy (1742) ostatecznie uznano za
przesąd79. W miejsce ostrzeżeń przed możliwością doznania wypadków, uszkodzeń ciała, czy wystąpienia chorób podczas różnych rodzajów aktywności podejmowanych w „złym dniu”, których przyczny były w jakiś sposób warunkowane
przez wpływy gwiazd i planet, pojawiają się w kalendarzach z czasów pruskich
liczne publikacje, osadzające ludzkie życie i jego możliwe zagrożenia w otaczającym środowisku ziemskim. Potencjalne niebezpieczeństwo płynące ze środowiska zostało w ten sposób oswojone. Było ono bowiem podatne na obserwacje,
poddawało się praktycznej weryfikacji, a co ważniejsze można było próbować na
nie wpływać, aby je ograniczyć, co w przypadku wpływów gwiazd i planet nie
było uznawane za możliwe.
Publikowane w kalendarzach z okresu pruskiego panowania na Śląsku ostrzeżenia przed rozmaitymi zagrożeniami powtarzają tezę, zgodnie z którą różne niekorzystne zdarzania w świecie przyrody (powodzie, susze itp.) mają przyczyny
naturalne, którym należy uważnie się przyglądać i próbować je ograniczać. Także
78
Neubarth [kontynuatorzy] 1714, Prognosticum…nebens untermischten nützlichen HausArzney-Mitteln.
79
Zachowane roczniki kalendarzy dla Śląska na lata 1748, 1750, 1751, 1752, 1756 opublikowano w Berlinie, a na lata 1753, 1755, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761, 1763, 1768, 1769, 1776,
1777 bez podania miejsca publikacji, prawdopodobnie także nie we Wrocławiu, gdzie do 1742 r.
ukazywała się większość śląskich kalendrzy, lecz w Brzegu. Ponieważ władze pruskie zakazały
w 1744 r. wszystkim wydawcom publikującym kalendarze w czasach austriackiego panowania
na Śląsku kontynuowania wydawania wcześniej publikowanych serii, możemy stwierdzić, że po
zajęciu Śląska przez Prusy nastąpiło przerwanie ciągłości tych publikacji. Obserwowana zmiana
standardu interpretacyjnego w ich treściach dotyczących zdrowia, choroby i profilaktyki (w tym
profilaktyki moralnej) nie może być więc rozpatrywana bez uwzględnienia tego faktu. Zmienił się
bowiem ośrodek decyzyjny, określający ukierunkowanie tych interpreracji: z Wiednia na Berlin.
Kalendarze pozwalają nam poznać punkt widzenia nadawcy treści publikowanych przez kalendarze. By poznać punkt widzenia odbiorców tych treści należy jednak skorzystać z innych rodzajów
źródeł.
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choroby przedstawiane są jako powstałe pod wpływem czynników naturalnych,
których należy poszukiwać i zmierzać do ich ograniczenia.

Znaki Boże
Kolejnym obszarem, który należy uwzględnić omawiając system profilaktyki moralnej, są tak zwane znaki Boże (signa Dei). W kalendarzach wydawanych w trakcie austriackiego panowania na Śląsku powszechnie występowała teza, że za
pomocą znaków Bóg mógł w bezpośredni sposób zwracać się do ludzi, przestrzegając ich przed różnego rodzaju nieszczęściami. Człowiek mógł owych nieszczęść
uniknąć, jeżeli przyjął wobec znaków Bożych określone nastawienie: potraktował
je poważnie, przyjął płynące z nich napomnienie moralne i zmienił swoje postępowanie. Jeżeli tak się stało, zapowiadane przez dany znak nieszczęście (np. epidemia) mogło nie wystąpić, ponieważ Bóg zlitował się nad ludźmi, którzy w istotny sposób zmodyfikowali swoje niemoralne postępowanie i żałowali za wcześniej
popełnione grzechy. Wielokrotnie jednak zdarzenia, przed którymi ostrzegały
znaki Boże, realnie się wydarzały. Tłumaczono to w ten sposób, że ludzie, do których Bóg kierował za ich pomocą ostrzeżenia nie chcieli ich dostrzegać i zmieniać
grzesznego postępowania, którym zasłużyli na Bożą karę. Koncepcja opiekuńczej
działalności Boga, który przez znaki ostrzega wiernych przed nieszczęściami,
opierała się na realnych obserwacjach środowiska naturalnego, z których wiele
i dziś uznalibyśmy za niepokojące80. Ich przykładem mogą być np. zmiany koloru
80
Historycy epidemii zgodnie podkreślają, że ich wystąpienie w masowej skali poprzedziły
zmiany klimatyczne, których skutki poddawaly się obserwacjom, utrwalonym na kartach dawnych kronik i innych rodzajów źródeł. Ok. 150 r. n.e. wystąpiły np. poważne zaburzenia w wylewach Nilu, które straciły charakter stabilny i powtarzalny. W następstwie tego znacznie spadły
plony, co doprowadziło do braków żywności nie tylko wśród mieszkańców rzymskiej prowincji
Afryka, lecz także w Europie, która importowała egipskie zboże. Skutkiem tego był głód. Ok. 160 r.
wystąpiła w Cesarstwie Rzymskim tzw. plaga Antoninów, w wyniku której zmarło ok. 8 mln ludzi
(K. Harper, op. cit.). W latach 536-660 w rejonie śródziemnomorskim nastąpiło radykalne ochłodzenie klimatu, stając się przyczyną zmniejszenia plonów i głodu. W 541 r. w delcie Nilu pojawiła
się epidemia dżumy, która wkrótce rozlała się na całe Cesarstwo Rzymskie. Od 541 do 755 r. epidemia ta miała 18 fal i przyczyniła się do depopulacji Europy Zachodniej, której zaludnienie spadło o 50%. Także ludność Bizancjum zmalała w tym okresie z 30 do 15 mln (F. Snowdon, op. cit.).
W XIII w. w Europie ponownie nastąpio ochłodzenie klimatu, którego skutkiem był znaczny spadek plonów. W latach 1315-1317 w Europie wystąpił tzw. „wielki głód”, wywołując liczne ofiary
śmiertelne. Na osłabioną głodem populację spadła epidemia dżumy (1346-1349), która ponownie zmniejszyła stan zaludnienia kontynentu o połowę (B. Campbel, op. cit.). Lokalne epidemie
dżumy powtarzały się w Europie w kolejnych falach do XVIII w. Za każdym razem wystąpienie
masowej epidemii poprzedzały łatwo rozpoznawalne prodromy, związane ze zmianami klimatu.
Prodromy te były interpretowane przez ówczesnych ludzi w kategoriach „znaków Bożych”, które
zwykle trafnie przepowiadały występowanie różnego rodzaju nieszczęść.
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nieba, które zapowiadały niekorzystną zmianę klimatu81. Za znaki Boże uznawano również wszystkie odstępstwa od normalnego przebiegu zdarzeń naturalnych
lub wszelki nadmiar lub brak82.
W XVII w. kalendarze przedstawiają koncepcję znaków Bożych jako niepodważalną. Istotą profilaktyki moralnej powinno być zwracanie uwagi na te znaki
i wyciąganie wniosków z Bożych ostrzeżeń,. Profilaktyczne znaczenie znaków
Bożych miało polegać na tym, że Bóg – znający ludzkie grzeszne czyny i myśli – mógł za pomocą znaków dawać ludziom do zrozumienia, że ich postępowanie zasługuje na karę. Jeżeli w danej społeczności wielu ludzi grzeszy „myślą,
mową i uczynkiem”, to zasłużona przez nich kara dotknie jednak zarazem ludzi
niewinnych. Dlatego Bog ostrzega całą społeczność za pomocą znaków. Dobrzy
i pobożni ludzie, którzy je dostrzegą, mogą skierować napomnienia moralne ku
grzesznikom, którzy w ich wyniku mogą się poprawić, a wówczas Bóg odstąpi od
wymierzenia kary. Jej wymierzenie może także powstrzymać kierowana do Boga
modlitwa ludzi dobrych i sprawiedliwych, którzy wstawią się za grzesznikami83.
Do znaków Bożych zaliczano m.in. komety, zaćmienia Słońca i Księżyca, pojawienia się plam na Słońcu i Księżycu, a także szereg faktów lub zdarzeń, które
uznawano za dziwne, niewytłumaczalne itp.84
Dziś wiemy, że zmiany koloru nieba były wywoływane przez odległe wybuchy wulkanów,
które wprowadzały do atmosfery duże ilości szkodliwych gazów. Opisywane w źródłach czerwone
niebo i niezwykle barwne zachody Słońca w latach 1815-1816 były skutkiem wybuchu wulkanu
Tambora, którego skutkiem były bardzo poważne zmiany klimatyczne związane z ochłodzeniem
klimatu. Podobne obserwacje wystąpiły w Europie po wybuchu wulkanu Krakatau na wyspie Mindanao w 1883 r., a w latach 80. XVIII w. po wybuchu jednego z wulkanów na Islandii. Skutkiem
wybuchu wulkanów (tym razem na Islandii) były obserwowane w Europie Północnej, Zachodniej
i Środkowej trujące mgły, w wyniku których umierało bydło, a rośliny na polach marniały. Przyczyną tego był dwutlenek siarki, który w połączeniu z wilgocią przekształcał się w kwas siarkowy.
Ludzie obserwowali też wiele innych, mających naturalne podłoże prodromów, których wystąpienie realnie poprzedzało pojawienie się spadku plonów, wymierania bydła, głodu i epidemii.
82
Za „znak Boży” uznawano nagłe zniszczenie plonów przez burzę lub suszę, pojawienie się
na niebie komety,wystąpienie wielkiej liczby żab, lecz także kwitnienie kwiatów w grudniu, lub
pożar jakiejś znaczącej budowli (np. klasztoru lub katedry). Znaki te miały charakter publiczny,
były bowiem dostrzegane przez wielu ludzi. Przyjmowano także istnienie znaków o charakterze
prywatnym, postrzeganych jedynie przez jednostki albo niewielkie grupy, i dla nich tylko zrozumiałe. Bożym ostrzeżeniem mogło być w zasadzie każde wydarzenie, które zostało przez człowieka w taki sposób zinterpretowane.
83
P. Gothard 1615, Astrologisches Judicium; V. Hanncke (Froelich) 1634, Astrologisches Judicium; G. Gebhard 1640, Calendarium. Pogląd ten jest podtrzymywany w kalendarzach do lat 40.
XVIII w.
84
Przykładowo Ch. Neubarth 1668, Historischer Discurs, przywołuje opinie na ten temat wyrażane przez wcześniejszych wydawców kalendarzy, np. Hannckego (Froelicha) z 1634. Wg Neubartha znaki Boże przepowiadają zdarzenia groźne dla ludzi, takie jak epidemie, wzrost przestępczości, zaburzenia w sprawowaniu rządów, a nawet upadek władców. Nie należy w związku z tym
owych znaków lekceważyć.
81
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Od kalendarza Wagnera wydanego w 1662 r. obserwujemy rosnący krytycym
wydawców kalendarzy śląskich wobec tej koncepcji, jednak jako idea nie jest ona
jeszcze podważana85. Wagner ostrzega jednak czytelników, by nie dawali wiary
wszystkim opowieściom na temat znaków Bożych, o których usłyszą i zaleca,
by weryfikowali je na podstawie doniesień wiarygodnych świadków. W kalendarzach wydawanych do końca austriackiego panowania na Śląsku informacje
o znakach Bożych, traktowanych jako wyraz ostrzeżeń przed nieszczęściami mogącymi spać na ludzi jako kara za ich moralne przewinienia, zdarzają się w sposób systematyczny86.
Po przejęciu Śląska przez Prusy w latach 40. XVIII w. intepretacja ta znika
z treści kalendarzy. Kalendarze wdrażają czytelników do przyjęcia perspektywy,
zgodnie z którą w naturze zdarzają się różnego rodzaju odstępstwa od normy,
nie wymagają one jednakże do swojego zaistnienia bezpośredniej boskiej ingerencji. Czytelnikom przedstawiane są w związku z tym różne osobliwości natury
(curiosa naturae), które jednak mają budzić jedynie ich zaciekawienie, a nie – jak
dawniej – metafizyczny lęk87.

Modlitwa o zdrowie i inne praktyki religijne
w kontekście chrześcijańskiej astrologii
Przedstawione powyżej przykłady motywowanych moralnie, z odniesieniami
do standardu religii chrześcijańskiej, działań profilaktycznych można uzupełnić
o inny rodzaj praktyk, tym razem realizowanych bezpośrednio w ramach religijnego uniwersum. Mamy tu na myśli przede wszystkim modlitwę o zachowanie
zdrowia oraz inne rodzaje praktyk kultowych, takie jak pielgrzymki do miejsc
uzdrowienia, czy uroczyste odprawianie świąt patronów od choroby. Możliwość
skorzystania z modlitwy o zachowanie zdrowia albo o uzdrowienie wynikała
z chrześcijańskiej wizji świata, w której człowiek zmagał się w swoim ziemskim
życiu z różnego rodzaju niedogodnościami będącymi skutkami grzechu pierwo
E. Wagner 1662, Dem Christlichen und geneigten.
Por. np.: Ch. Neubarth 1666, Astrologisches Bedenken. Was sagen die neuen Physici und
Astronomi von der Cometen Materia und Ursprung; Ch.Neubarth 1678, Astrologisches Judicium;
Ch. Neubarth 1681, Astrologisches Judicium. Do 1742 r. interpretacje te występują także w kolejnych kalendarzach.
87
Do lat 40. XVIII w. w kalendarzach wydawanych na Śląsku w kategoriach znaków Bożych
interpretowane są m.in. zaćmienia Słońca i Księżyca, pojawienie się plam na Słońcu i Księżycu,
albo przeloty komet. Po 1744 r. są one przedstawiane jako rzadkie, a przez to ciekawe, zjawiska
astronomiczne, które „każdy może zobaczyć”, bez lęku i bez interpretowania ich w kategoriach
metafizycznych. Por. też: K. Łeńska-Bąk, Świat kuriozów: od zadziwienia do fascynacji. Stromata
Anthropologica, t. 11, Opole 2016. Por. też: K. Pomian, Zbieracze osobliwości, tłum. A. Pieńkos,
Gdańsk 2012.
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rodnego. Ponosił również konsekwecje swoich własnych grzechów88. Dlatego
modlitwa o uzdrowienie ciała była skojarzona z modlitwą o uzdrowienie duszy.
Wierzono bowiem, zgodnie z przekazem Biblii, że te dwa porządki wzajemnie się
uzupełniają oraz wpływają na siebie.
Wśród praktyk, które mogły dać okazję do wznoszenia modlitw o zachowanie zdrowia albo o uzdrowienie, kalendarze wymieniają obchodzenie wszystkich świąt roku kościelnego. Ich daty były publikowane w kalendarzach z XVII
i XVIII w.89 Ze względu na to, że wśród mieszkańców Śląska występowali zarówno katolicy, jak i protestanci (tych była większość) w kalendarzach zaznaczane
były święta obchodzone przez członków obu wyznań.
W kalendarzach z XVII i XVIII w. znajdują się także zalecenia obchodzenia
świąt związanych z kultem świętych, w tym szczególnie tych, do których modlitwy są uznawane za skuteczne w sprawach związanych ze zdrowiem90. Należeli
do tej grupy m.in. św. Antoni91, św. Wit92, św. Łazarz93, św. Roch94, św. Stanisław95,
św. Jan Nepomucen96, św. Salomea97, św. Kinga98 czy św. Jadwiga99. Katolicy modlili się jednak o wstawiennictwo, w tym o zachowanie lub odzyskanie zdrowia,
Por. F. Rosiński, Śmierć według wierzeń staroizraelskich, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t, 2, Wrocław
1999, s. 11-24; idem, 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. Por. też przypis 24 do niniejszego artykułu.
89
W kalendarzach z XVII i XVIII w. daty świąt kościelnych były zaznaczane w stałych miejscach. Stanowiły integralną część Calendarium.
90
Por. J. Gilewska-Dubis, Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu, „Medycyna Nowożytna” 2002, t. 9, z. 1-2, s. 111. W średniowieczu czczono aż 48 świętych,
których uznano za patronów chorych na choroby oczu, 40 – opiekunów chorych na epilepsję,
28 – opiekujących się porodami, 40 – chroniących przed opętaniem, 126 – za patronów chorych
na różnego rodzaju gorączki, 22 – opiekunów chorych na choroby stawów, 17 – patronów chorych
na bóle szyi, 97 – patronów chroniących przed chorobami dzieci, 48 – chroniących przed bólem
głowy, 68 – chroniących przed dżumą, 21 – chroniących przed bólem zębów. Por. W. Szumowski,
Historia medycyny, Warszawa 1994, s. 211-213. Praktyka modlitwy o uzdrowienie za wstawiennictwem świętych rozwinęła się w Europie w średniowieczu. Była jednak nadal żywa wśród katolików na Śląsku w XVII i XVIII w.
91
Uważany za patrona chorych na różę i z powodu różnego pochodzenia ran.
92
Uważany za patrona chorych na pląsawicę.
93
Uważany za patrona chorych na trąd.
94
Uważany za skutecznego adresata modlitw o ochronę przed zarazą oraz o uzdrowienie
chorych w trakcie epidemii.
95
Uważany za patrona chorych na choroby skórne i umysłowe, a także cierpiących na zaburzenia mowy.
96
Uważany za adresata modlitw o ochronę przed powodzią i utonięciem, a także przed chorobami powstającymi z nadmiaru wilgoci lub z przyczyny wilgotnych humorów.
97
Uważana za patronkę kobiet w ciąży, była adresatką modlitw o dobry poród.
98
Uważana za patronkę chorych na zaburzenia słuchu.
99
Uważana za patronkę chorych na choroby skóry, cierpiących z powodu ran, starości itp.
88
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przede wszystkim do Matki Bożej. Po przejęciu władzy nad Śląskiem przez Prusy
nie zaniechano publikowania w kalendarzach dat katolickich świąt kościelnych,
które mogły być okazją do modlitw o zachowanie i odzyskanie zdrowia. Część
mieszkańców tej prowincji nadal stanowili katolicy.
Praktyką religijną, charakterystyczną tylko dla katolików, były pielgrzymki.
Podejmowano je w różnych intencjach, m.in. w intencji przebaczenia grzechów,
a tym samym uniknięcia ich następstw w postaci kary Bożej, którą mogła być
choroba, kalectwo, czy niepłodność, a w skali zbiorowej epidemia. Dat pielgrzymek kalendarze nie podawały, ale dni święte można było znaleźć w Calendarium,
w którym były zaznaczane dni poświęcone kultowi poszczególnych świętych100.
W czasach panowania austriackiego na Śląsku praktyka pielgrzymek pokutnych
i proszalnych była wspierana przez władze państwowe i miejscową, śląską arystokrację. Wzniesiono w tym czasie liczne kościoły pielgrzymkowe, do których
udawało się wielu wiernych. Po przejęciu Śląska przez Prusy praktyka ta utraciła
poparcie władz. Nie została jednak zakazana. Katolicy nadal więc wykonywali tę praktykę, pragnąc wyprosić u Boga łaskę zdrowia. Do praktyk religijnych
mogących mieć znaczenie profilaktyczne dla katolików należały także odpusty,
uwalniające wiernych od skutków grzechów. Odbywały się one na ogół w dniach
specjalnie wyznaczonych dla kultu poszczególnych świętych, podawanych w kalendarzach w Calendarium. W czasach austriackich praktykę tę popularyzowano,
a w pruskich jej nie zakazano. Nadal więc była wykonywana przez wiernych.
Następna praktyka religijna, którą można wpisać do kanonu praktyk profilaktyki moralnej – jałmużna, występowała u wyznawców obu wyznań chrześcijańskich, katolików i protestantów. Było kilka rodzajów jałmużny: postna, świąteczna, stała i nadzwyczajna. Mogli ją świadczyć zarówno przedstawiciele społecznej
elity, szlacheckiego i mieszczańskiego pochodzenia, jak i ludzie mniej zamożni,
których darowizny były uważane za szczególnie cenne w oczach Bożych101. Niezależnie od poziomu osiąganych dochodów każdy czytelnik kalendarzy mógł,
wykonując tę praktykę religijną, starać się zjednać sobie łaskę Bożą i prosić
Na Śląsku funkcjonowało wiele specjalnych kościołów pielgrzymkowych, do których wierni udawali się m.in. z prośbą o ochronę przed chorobami. Były to m.in. wielkie sanktuaria pielgrzymkowe w Legnickim Polu, Krzeszowicach, Wambierzycach, Bardzie Śląskim, Strzegomiu,
Trzebnicy, czy Nysie, a także małe kościoły, słynące jednak wieloma uzdrowieniami, jak np. kościół Matki Boskiej Śnieżnej na górze Igliczna koło Międzygórza. W samym Wrocławiu pielgrzymowano (do czasów reformacji) do wszystkich większych kościołów o średniowiecznym rodowodzie: św. Jana (katedra), św. Krzyża, św. Wojciecha, św. Elżbiety, św. Marii Magdaleny i św. Marii
Panny, a także do opactwa na Ołbinie. Po upowszechnieniu się wśród wrocławskich mieszczan
wyznania luterańskiego status kościołów pielgrzymkowych utrzymały już tylko te, które pozostały
w rękach katolików.
101
Wzorcem była tu ewangeliczna opowieść o ubogiej wdowie, która przekazała na cele dobroczynne tylko jeden przysłowiowy grosz. Była to dla niej jednak wysoka kwota, co zapewniło
jej szczególną łaskę u Boga.
100
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o ochronę od chorób. Popularyzowanie w kalendarzach jałmużny, jako motywowanej religijnie działalności na rzecz bliźnich, było szczególnie częste w czasach
austriackich. Po przejęciu Śląska przez Prusy, od lat 80. XVIII w. popularyzowano
nowe, podbudowane moralnie, formy wsparcia.
Istotą jałmużny było udzielenie konkretnych świadczeń (rzeczowych lub pieniężnych) osobom potrzebującym. Zarazem jednak dzięki tej praktyce osoby wysoko stojące w hierarchii społecznej, żyjące w luksusie, mogły starać się uzyskać
łaskę dzieląc się częścią posiadanych zasobów. Wykazywały w ten sposób siłę
motywacji relgijnej w ich życiu (choć często działania charytatywne wykonywano, szczególnie w XVIII w., raczej ze względów zwyczajowych lub prestiżowych,
niż motywowanych głęboką religijnością osobistą). Jałmużnę można uważać za
formę profilaktyki moralnej niosącą korzyści dla obu stron, tak darczyńców, jak
i odbiorców. Ci pierwsi wykazywali prospołeczną aktywność moralną, starając
się zasłużyć na Bożą łaskę za wykonany dobry uczynek (katolicy), albo kierując
się imperatywem moralnym, impulsem łaski otrzymanej od Boga (protestanci).
Odbiorcy natomiast, uzyskując dzięki jałmużnie środki do życia, zyskiwali okazję
do pogłębienia wiary i zmiany trybu życia na bardziej uporządkowany, a zatem
prozdrowotny. W wielu wypadkach warunkiem otrzymania jałmużny było bowiem prowadzenie pobożnego życia i modlitwa za ofiarodawców.
Modlitwa była przedstawiana w czasach austriackiego panowania na Śląsku jako najskuteczniejszy środek profilaktyczny przeciwko chorobom.
Twierdzili tak kolejni wydawcy kalendarzy z tego okresu: P. Gothard w 1615
i 1617 r.102, D. Froelich w 1634 r.103, P. Gebhard w 1640104 i 1642 r.105 i E. Wagner
w 1662 r.106 Do 1662 r. w kalendarzach śląskich dominuje ujęcie, że ludzkie postępowanie jest sterowane głównie przez wpływy z zewnątrz. Z jednej strony przez
wpływy Bożej woli, bez której nic w świecie się nie dzieje, zaś z drugiej przez różne
wpływy naturalne (w tym gwiazd i planet oraz humorów). Jedyną, rzeczywiście
skuteczną, dostępną człowiekowi metodą profilaktyki jest w związku z tym profilaktyka moralna, przestrzeganie przykazań, postępowanie zgodne z zasadami
P. Gothard 1615, Altera Pars Symptomatica. Von Krankheiten. Gothard uważa modlitwę
za najskuteczniejszy środek profilaktyczny. Bóg bowiem sprawuje realną władzę nad wszystkimi
czynnikami naturalnymi wywołującymi choroby, toteż może powstrzymać ich oddziaływanie, co
pozwoli człowiekowi zachować zdrowie. Ten sam pogląd przedstawił też w kalendarzu na 1617 r.
(P. Gothard 1617, Altera Pars Symptomatica, Von Krankheiten).
103
V. Hanncke (D. Froelich) 1634, Astrologisches Judicium, nlb. Autor przytacza tekst takiej modlitwy, z którego czytelnicy mogą skorzystać: „Boże, nie karz nas swoim gniewem i nie
chłoszcz nas swoją karą”.
104
P. Gebhard 1640, Von etlichen Aspecten.
105
G. Gebhard 1642, Astrologische Muthmassung. Von Krankheiten. Gebhard zalecał czytelnikom lekturę Księgi Psalmów i wznoszenie do Boga następującej modlitwy: „Chroń nas Panie od
złego, pomóż swojemu ludowi, obdarz nas pokojem i błogosławieństwem swoim”.
106
E. Wagner 1662, tekst po dziale Cosmograph.
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chrześcijańskiej moralności i modlitwa. W kalendarzu na 1640 r. P. Gebhard zamieszcza tekst modlitwy, którą poleca odmawiać czytelnikom: „Od powietrza,
głodu, ognia i wojny chroń nas Panie”107. Wobec nieskuteczności wszystkich znanych ówczesnym mieszkańcom Śląska działań ochronnych przed epidemiami,
które w latach wojny trzydziesoletniej pustoszyły tę prowincję, to odwołanie się
do Bożej łaski mogło być uznawane za jedyne źródło nadziei i pociechy.
Od kalendarza Wagnera (1662) następuje stopniowa zmiana tego ujęcia.
Można to uzasadnić ogromem strat demograficznych, poniesionych przez mieszkańców Śląska w wyniku wojny trzydziestoletniej i towarzyszących jej epidemii,
a także chorób będących skutkiem powojennej biedy. Dla wielu katolików i protestantów poczucie utraty Bożej opieki i nieskuteczności modlitw o uchronienie
od zarazy i innych chorób, w czasach wojennych i powojennych występujących
częściej niż wcześniej, mogło stać się podstawą zwątpienia religijnego, a nawet
utraty wiary. Wagner usiłuje się przeciwstawić tej postawie, twierdząc, że człowiek może i powinien próbować samodzielnie się przeciwstawiać niekorzystnym
wpływom zewnętrznym, używając do tego swoich naturalnych dyspozycji: charakteru i aktywności duszy. Jest odpowiedzialny za swoje czyny, także te, których
wykonania zaniecha. To właśnie zaniechanie, a nie tylko konkretne czyny, może
prowadzić do szkodliwych skutków, takich jak choroby i śmierć. Człowiek powinien podejmować działania chroniące przed chorobami, zanim choroby te się
pojawią, a nie dopiero wtedy gdy już wystąpią. Wagner porównuje epidemię do
zatonięcia statku lub zdobycia miasta przez nieprzyjaciół. Gdyby ludzie podjęli
zawczasu odpowiednie działania, to nieszczęścia te by nie nastąpiły108. W koncepcji chrześcijańskiej astrologii Wagnera jest również miejsce na nowe uzasadnienie
choroby jako Bożej kary. W tym ujęciu Bóg karze ludzi chorobą nie tylko za grzechy i nadużycia moralne, lecz także za brak rozsądku, lenistwo i głupotę, które
spowodowały, że nie podjęli działań zapobiegawczych, które powinni byli podjąć. Za późno jest szukać leku, gdy już wystąpią konwulsje. Należy obserwować
pierwsze oznaki choroby (prodromy) i zaczynać działać wtedy, gdy w ludzkim
ciele są jeszcze silne oznaki życia, a nie dopiero wówczas, gdy ujawniają się już
oznaki rychłej śmierci. Wg Wagnera poważniejszą przyczyną chorób jest bieda,
niż wpływy gwiazd i planet109. Często powstaje ona na skutek niewłaściwej postawy moralnej (lenistwa, pijaństwa) samego człowieka, a nie w wyniku niekorzystnych okoliczności zewnętrznych, na które ów człowiek nie ma wpływu. Chroniąc
się przed biedą, zanim ona wystąpi, człowiek powinien postępować przezornie,
P. Gebhard 1640, Von Astrologische Muthmassung.
Można to zinterpretować w ten sposób, że statek nie powinien wypływać w czasie burzy,
że marynarze powinni zadbać o jego szczelność. Przygotowujący się do obrony miasta obrońcy
powinny sprawdzić stan murów, zapasów broni, żywności i wody itp. Przygotowując się wcześniej
do możliwych zagrożeń, ludzie mogą skuteczniej się im przeciwstawić.
109
E. Wagner 1662, tekst po dziale Cosmograph.
107
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pracować i gromadzić zapasy. A przede wszystkim powinien żyć moralnie nie
narażając się na karę Bożą. Modlitwę o dobre zdrowie powinien jednak łączyć
z własnymi działaniami w tym kierunku110.
Zarysowana tu perspektywa znajdowała odbicie na łamach kalendarzy śląskich w kolejnych dekadach XVII i w pierwszych czterech dziesięcioleciach
XVIII w. W kalendarzach powiają się coraz liczniejsze artykuły przybliżające
czytelnikom nowe ujęcie relacji Boga i przyrody111, umożliwiając coraz silniejsze
zakorzenienie świadomości zdrowotnej w ziemskim naturalnym środowisku. Ludzie zaczynają obserwować (i są to obserwacje dobrze uzasadnione), że choroby
mogą przenosić się nie tylko przez powietrze, które postrzegano „bezosobowo”,
lecz także przez kontakt – z człowieka na człowieka. Utrwala się wiedza o zakaźnym charakterze kiły112, którą trafnie powiązano z aktywnością seksualną z osobą
prowadzącą bujne życie erotyczne113. Do świadomości potocznej docierają, popularyzowane także w kalendarzach, informacje o możliwości zakażenia się przez
kontakt z ciałem chorych na ospę lub dżumę, oraz z należącymi do nich rzeczami
itp. Upowszechnia się wiedza o tym, że w trakcie epidemii większość kontaktujących się ze sobą ludzi choruje w podobny sposób, wykazuje podobne objawy
110
W tym kontekście Wagner przytacza przykłady historyczne, w których zdarzenia naturalne łączą się ze skutkami działań ludzi, prowadząc ostatecznie do wystąpienia chorób. Przytacza
epidemie z lat 1013, 1256, 1412, 1518, 1627 i 1630, które poprzedziły wojny wywołane przez ludzi
i gwałtowne zaburzenia pogody, będące przyczyną spadku plonów. Gdyby ludzie nie dawali upustu swym ambicjom i złym afektom, prowadzącym ich do wojny, a przezornie gromadzili zapasy
żywności na złe czasy, nie pojawiłby się masowy głód. Osłabieni ludzie łatwiej ulegali morowemu
powietrzu. Kara Boża została zesłana na ludzi w postaci epidemii za ich złe, nieprzezorne i egoistyczne postępowanie.
111
Por. B. Płonka-Syroka, Imputacje kulturowe w kształtowaniu się obrazu natury w myśli europejskiej od XVI do końca XIX wieku. Zarys zagadnienia, [w:] J. Sokolski (red.), Człowiek wobec
natury – humanizm wobec nauk przyrodniczych. Humanizm. Idee, nurty i paradygmaty humanisyczne w kulturze polskiej – Syntezy, t. 9, Warszawa 2010, s. 207-236. Por. też: A. Kaźmierczak,
Poznawcze konsekwencje obrazu Boga i Jego wszechmocy w myśli Galileusza i Johannesa Keplera,
„Medycyna Nowożytna” 2018, t. 24, nr 3, s. 76-83; eadem, Wpływ przekonań teologicznych na
kształtowanie się obrazu świata u wybranych uczonych nowożytnych, „Roczniki Antropologii Historii” 2018, t. 8, nr 11, s. 93-118; 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.
112
Por.: Ch. Neubarth 1681. Von Seuchen und Krankheiten. W roczniku tym Neubarth zawarł
swoje rozważania nad genezą i sposobem przenoszenia się dżumy – tu pojawia się porównanie
z chorobą francuską, tzw. „francą”.
113
Jeżeli rozpatrywać chorobę jako karę Bożą, to w tym wypadku miała charakter bezpośredni, za złamanie szóstego przykazania „nie cudzołóż”. Wystąpieniu tej choroby nie można było
zapobiec modlitwą, ale nie podejmowaniem uznawanych za naganne moralnie praktyk, które
prowadziły do zakażenia. Realizowały się one w relacji między ludźmi, wchodzącymi w relację
seksualną, a nie między Bogiem a człowiekiem.
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chorobowe i umiera w tym samym czasie, mimo że chorują ludzie urodzeni
w różnych latach i pod różnymi znakami Zodiaku. Prowadzi to do destrukcji
koncepcji chrześcijańskiej astrologii114 oraz do wzrostu świadomości dotyczącej
konieczności samodzielnego podejmowania konkretnych działań ochronnych,
a nie zdawania się wyłącznie na modlitwę. Kalendarze popularyzują tezę, że aby
zachować zdrowie człowiek nie powinien zdawać się wyłącznie na Boga i Jego
miłosierdzie, ale powinien sam zatroszczyć się o siebie i swoją rodzinę,. Ten nowy
typ zaleceń profilaktycznych publikowany jest szczególnie w nowo założonych seriach kalendarzy domowych i gospodarczych, wydawanych przez kontynuatorów
Valentina Hannckego i Neubarthów115 – na 1692116 i na 1693 r.117 Wydawnictwa
te miały wyraźny charakter praktyczny, a nie jak wiele wcześniejszych kalendarzy erudycyjno-anegdotyczny. Nie zanikają w nich elementy profilaktyki moralnej, jest ona jednak przedstawiana w duchu aktywistycznym. Modlitwie do Boga
o zdrowie i bezpieczeństwo musi już towarzyszyć ludzkie przemyślane i konsekwentnie realizowane działanie.
Pojawia się też w kalendarzach nowa tematyka, związana w rolnictwem i wyżywieniem. W Dodatku (Bericht) do serii kalendarzy wydawanych przez kontynuatorów Neubartha pt. Neu und Alter Schreib-Calender przez cztery pierwsze
dekady XVIII w. tematy te są obszernie omawiane. Wydawcy propagują wśród
czytelników tezę, że najpoważniejszą przyczyną chorób, zarówno zwykłych, jak
i epidemicznych, jest głód i bieda. Dopóki większa część mieszkańców Śląska będzie żyła w nędzy, dopóty choroby i epidemie będą spadały na całą populację
tej prowincji, a wielu ludzi nadal będzie je interpretowało w kategoriach plagi
Bożej. Kalendarze od końca XVII i w całym XVIII stuleciu przekonują czytelników, że nie musi tak być118, odwołując się do argumentacji praktycznej, osadzonej
Zgodnie z nią w określonych terminach chorować powinni tylko niektórzy ludzie, dla których astrologiczne choroskopy okazują się niekorzystne w danym roku lub miesiącu. Pozostali
powinni być wolni od zagrożeń i nie chorować. Jeżeli tak się nie działo, bo w czasie epidemii
chorowali wszyscy niezależnie od daty urodzenia, sama podstawa teoretyczna astrologii okazywała się niewiarygodna. Prognozowane przez horoskopy zagrożenia zdrowia potwierdzały się
u niektórych czytelników, u innych nie, a wielu czytelników, dla których horoskopy prognozowały
bezpieczny i zdrowy okres, niespodziewanie chorowało i umierało. Doprowadziło to do znaczącego wzrostu krytycyzmu wobec astrologii, a następnie do jej zdezawudowania jako koncepcji
naukowej.
115
Nazwisko V. Hannckego pojawia się na okładce, natomiast w zakończeniu wstępu występuje powołanie się na J. Neubartha, którego wydawca nowego kalendarza uznaje się za jego
kontynuatora.
116
Neubarth [kontunoatorzy] 1692, Deutliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren.
117
Neubarth [kontynuatorzy] 1693, Deutliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren.
118
Por. A. Syroka, B. Płonka-Syroka, Problematyka odżywiania i głodu i jej konteksty w kalendarzach śląskich z XVII i XVIII stulecia (1615-1786), [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.),
Praktyki żywieniowe w kontekście społeczno-kulturowym. Ciągłość i zmiana. Historia diety i kultury odżywiania, t. 2, Wrocław 2020, s. 63-99; B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Zalecenia dotyczące
114
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w strukturze odniesień religijno-moralnych. Nie wystarczy modlić się do Boga
o zdrowie, lecz trzeba coś w tym kierunku zrobić. Apele są adresowane do bogatych, którzy mają się czym podzielić.

Praktyczne działania na rzecz bliźnich
podstawą nowej koncepcji profiaktyki moralnej (1781-1786)
W latach 80. XVIII w. wśród podejmowanych na łamach kalendarzy tematów
związanych z zapobieganiem chorobom pojawiają nowe aspekty profilaktyki
moralnej, takiej jak jest ona obecnie pojmowana. Przykładem jest tu kalendarz
na 1781 r.119, w którym autor przytacza argumenty na rzecz wspierania ubogich,
cierpiących z powodu głodu. „Żaden rozsądny i sprawiedliwy człowiek nie może
poddać w wątpliwość tego, że opieka nad biednymi kierowana jest rozumem i religią120, oraz że jest przez nie utwierdzana. Żaden członek jakiejś społeczności nie
może się wyłączyć z udzielania pomocy potrzebującym współmieszkańcom”121.
Pomoc ta nie może jednak polegać na udzielaniu datków żebrakom, zarówno tym
stale zamieszkującym miasta Śląska, jak i tym wędrownym. Ludzie ci unikają stałej pracy i prowadzą próżniacze życie. Popełniają też wiele przestępstw. Dlatego
konieczna jest zmiana tej sytuacji, pisze autor122. W każdej miejscowości powinny
zostać stworzone organizacje, które sprawnie zapewniłyby biednym pomoc, do
których powinni wstąpić mieszkańcy o większych dochodach, którzy mogą się
nimi podzielić, a zarazem skorzystać ze swoich doświadczeń, które umożliwiły
im zgromadzenie majątku.
Kalendarz na 1781 r. przekazuje czytelnikom informację, że władze państwa
pruskiego wydały zarządzenia, nakładające na policję miejską obowiązek walki
z żebractwem. Żebrzące w miastach osoby bezdomne powinny być umieszczane w zorganizowanych przez policję ośrodkach, zapewniających im schronienie
diety dzieci w kalendarzach śląskich z XVII w. w kontekście modelu ich leczenia, profilaktyki chorób
i pielęgnacji, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Zalecenia i regulacje dotyczce odżywiania
w historii Europy (XIII-XXI w.) i w wybranych kulturach pozaeuropejskich. Historia diety i kultury
odżywiania, t. 3, Wrocław 2020, s. 71-98; B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Zalecenia dotyczące diety
dzieci w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich w kontekście metod ich leczenia, profilatyki
i pielęgnacji, ibidem, s. 99-127. Por. też: W. Abel, Massenarmut und Hungerkrisen in vorindustriellen Deutschland, Göttingen 1972.
119
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1781, Von der Armen Verpflegung.
120
Zwróćmy uwagę na kolejność tych pojęć. Opieka nad biednymi nie jest przedstawiana
w kalendarzu jedynie jako powinność moralna, podbudowana chrześcijańską ideą miłosierdzia.
Pierwszym uzasadnieniem dla tej opieki jest rozum, z którego wynika, że jest to idea racjonalna
i daje się to uzasadnić za pomocą konkretnych argumentów.
121
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1781, Von der Armen Verpflegung.
122
Ibidem.
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i wyżywienie. Powinno się im stwarzać możliwości wykonywania pracy, aby mog
li sami zarobić na swoje utrzymanie. Miejscowe organizacje charytatywne powinny pomagać finansowo tylko tym, którzy mieszkają stale w danym mieście
i nie są zdolni do wykonywania pracy, a nie wszystkim, którzy się po nią zgłoszą. Dopóki społecznych organizacji charytatywnych nie ma w danym mieście,
to koszty utrzymania biednych nie mogących znaleźć pracy winny być pokryte
przez władze miejskie, z oficjalnie zbieranej od zamożniejszych mieszkańców jałmużny. Biedak, który chciałaby skorzystać z tego rodzaju wsparcia, musi przedstawić zaświadczenie ubóstwa wydane przez policję. Uniemożliwi to pobieranie
świadczeń przez osoby zdrowe, ale uchylające się od pracy w miejscu swojego
stałego zamieszkania, oraz żebraków wędrownych.
Aby uniknąć masowego głodu, ale także nadużyć związanych z wykorzystywaniem publicznych pieniędzy przez osoby uchylające się od pracy, żebracy powinni
być przymusowo kierowani do nadzorowanych przez policję ośrodków opiekuńczych i tam być zatrudniani do wykonywania prac, którą mogą wykonywać. Policyjny nadzór nad ubogimi pozwoli odróżnić tych, którzy nie mogą zabezpieczyć
swoich podstawowych potrzeb życiowych z powodu różnych złych okoliczności123,
od tych, którzy pracować nie chcą i utrzymują się z żebractwa. Każdy człowiek
powinien sam starać się zarobić na swoje utrzymanie, a jeżeli ma z tym problemy
powinny mu w tym pomóc organizacje społeczne i właściciele zakładów i przedsiębiorstw, dając pracę ludziom bez środków do życia, wg ich przydatności124.
Regulacje prawne podejmowane przez króla Prus Fryderyka II zmierzały do
ujednolicenia prawa obowiązującego dotąd na Śląsku z prawem pruskim. Regulowały także podstawy finansowe miejskiej działalności charytatywnej. Należało na miejscu zabezpieczyć środki na tę działalność, aby finansowanie pomocy
społecznej nadmiernie nie obciążało budżetu państwa. Na utrzymanie biednych
powinni łożyć zamożni obywatele, którzy zamiast okazjonalnej jałmużny powinni przekazywać wsparcie finansowe w sposób uregulowany i systematyczny. Dla
uzyskania środków umożliwiających skuteczną walkę z biedą i głodem należy
organizować wśród bogatych mieszkańców miast i ich okolic zbiórki kościelne,
kwesty w niedziele i święta, oraz w innych „szczęśliwych okolicznościach”, takich
jak śluby i chrzty. Można także organizować zbiórki comiesięcznych dobrowolnych datków wśród osób bogatych. Tak zebrana oficjalna jałmużna powinna być
przeznaczana na tworzenie i utrzymanie ośrodków dla ubogich, a w razie potrzeby na ich powiększanie. Nie wszystkie uzyskane środki powinni być od razu wydawane. Powinien zostać z nich utworzony stały kapitał, który będzie odłożony.
Np. z powodu sieroctwa, kalectwa, utraty majątku, choroby lub starości.
Autor podaje tu przykład wędrownych muzyków, którzy po przybyciu do miasta powinni
zgłosić się do cechu muzyków, zgłaszając chęć wykonywania pracy. Powinna im tu zostać udzielona pomoc. Nie powinno się za to wspierać wędrownych muzyków, stowarzyszających się z żebrakami i próbujących uzyskiwać środki do życia na tych samych zasadach, co żebracy.
123
124

Profilaktyka moralna w świetle kalendarzy śląskich z lat 1615-1786

189

Tylko dwie trzecie zebranych podczas zbiorek i z jałmużny dla ubogich środków
może być przeznaczane na utrzymanie biednych mieszkających w założonych
dla nich ośrodkach. Osoby zarządzające lokalną organizacją charytatywną powinny zabiegać, aby jej kapitał był stale uzupełniany (przez spadki, darowizny,
zapisy i pożyczki, a także np. przez część opłat wnoszonych za kształcenie dziecka
w szkole, za wypisanie na pergaminie ważnych świadectw i dokumentów, a także
część opłat za leczenie pobieranych przez lekarzy). Tak zebrane środki umożliwią
zapewnienie stałego finansowania pomocy dla ubogich, a nie jedynie okazjonalnie udzielanej im jałmużny. Autor kalendarza na 1781 r. uznał te wszystkie środki
za konieczne, ponieważ w wielu krajach „bieda bardzo się pogłębiła, a utrzymywanie biednych ze zwykłej jałmużny staje się niemożliwe”125.
Przedstawione powyżej instrukcje i postulaty zostały wkrótce w znacznej części wprowadzone w życie126. Umożliwiło to przeprowadzenie skoordynowanych
działań państwa pruskiego i lokalnych finansowych śląskich elit, skupionych
w towarzystwach dobroczynnych, skierowanych na likwidację skutków katastrofalnej powodzi, która dotknęła Prusy (w tym Śląsk) w 1785 r. Powodź ta nie
była (jak w XVII w.) interpretowana jako plaga, ale jako zjawisko naturalne, które
wymaga do przeciwdziałania jego skutkom podejmowania konkretnych działań
państwowych i społecznych. Działania te były motywowane moralnie, o czym
świadczą źródła z epoki.
Państwo pruskie przeznaczyło w skali całego kraju poważne środki na likwidację skutków powodzi z 1785 r. Działania te skierowane były pośrednio w stronę
zapobieżenia wystąpieniu na zniszczonym obszarze masowej epidemii (co wcześ
niej obserwowano). Adresatami pomocy byli zarówno bogaci (arystokracja, zamożna szlachta i mieszczaństwo), jak i biedni (mieszczanie i chłopi), wszyscy
bowiem ponieśli straty stanu swojego posiadania, i w dłuższej perspektywie byli
zdolni przwrócić do normy swoje finanse, ale biedni (których była większość)
nie byli w stanie samodzielnie podnieść się ze zniszczeń. Opracowano w związku
z tym program pomocy dostosowany do skali strat i potrzeb. Chłopom zaoferowano środki na odbudowę zniszczonych domów oraz pieniądze na zakup zboża,
z którego część powinni przeznaczyć na zasiewy, a z pozostałej części wyżywić
siebie i zwierzęta hodowlane. Państwo wypłaciło także odszkodowania dla tych
rolników, którzy ponieśli straty w plonach z powodu poprzedzających powódź
burz, nawet gdy ich pola nie zostały ostatecznie zalane. Ze środków państwowych zostały również zakupione w Hiszpanii owce, a w całym kraju sfinansowano
budowę dużej liczny magazynów wełny127. W ten sposób gromadzono surowiec
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1781, Von der Armen Verpflegung.
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1787, Historische Nachrichten.
127
Hodujący owce chłopi mogli sprzedawać wełnę do tych magazynów, uzyskując w ten sposób środki pozwalające za zaspokojenie swoich potrzeb.
125
126
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możliwy do wykorzystania w nowo budowanych lub modernizowanych przędzalniach wełny i tkalniach materiału wełnianego. Produktem finalnym miała być
odzież i obuwie. Państwo przeznaczylo więc środki na pomoc dla małych zakładów krawieckich i kaletniczych w większych miastach128. Kolejnym elementem
strategii rozwoju kraju po powodzi było zakładanie fabryk pończoch bawełnianych, tkalni lnu, fabryk taśm i worków konopnych, zakładanie plantacji morwy,
zakup kokonów jedwabników, utworzenie przędzalni jedwabiu i budowa domów
dla pracowników przędzalni129. Państwo sfinansowało także zakup drewna dla
ubogich mieszkańców miast, by mogli zbudować sobie nowe domy, a także wypalanych z gliny dachówek, lepiej chroniących przed pożarem. Państwo pruskie
poniosło także wydatki na budowę nowych magazynów zbożowych w miastach,
na budowę nowych dróg i mostów, oraz na wsparcie dla fabrykantów tworzących
miejsca pracy dla tkaczy. Ze środków państwowych budowano również nowe
szkoły i szpitale. Ogółem wydatki państwa pruskiego na ten cel wyniosły w skali całego kraju 2.901.156 talarów, w tym znaczna część została rozdysponowana
wśród mieszkańców Śląska130.
Analiza przedstawionego wyżej programu odbudowy kraju po powodzi pozwala stwierdzić zmianę w strukturze środków, króre mogą być zaliczane do
obszaru profilaktyki uwzględniającej elementy moralne. Nie obserwujemy w kalendarzach z 1786-1788 wzmożonych zachęt do nasilania praktyk religijnych
i pokutnych, co byłoby uzasadnione, gdyby powódź z 1785 r. była definiowana
w kategoriach plagi Bożej. Powódź tę zdefiniowano jako zjawisko naturalne, takie
też środki podjęto w celu zneutralizowania jej skutków, w tym zapobieżenia potencjalnemu wybuchowi epidemii. Zaplanowane i podjęte w praktyce środki uzasadniano jednakże za pomocą kategorii moralnych. Pomoc osobom poszkodowanym przez powódź uznano za uwarunkowaną imperatywem moralnym pomocy
bliźnim w potrzebie, będącym jednym z podstawowych imperatywów uzasadniających we wcześniejszych wiekach dobroczynność chrześcijańską. Obecnie zdefiniowano ją jednak w nowy sposób. Zdecydowano się na pomoc zorganizowaną
przez państwo, koordynowaną centralnie. W ten sposób dobrze zorganizowane
i dysponujące względnie dużymi środkami budżetowymi absolutystyczne państwo
pruskie realizowało wyprowadzany z religii chrześcijańskiej program profilaktyki
moralnej, w jej wersji z końca XVIII w.131 Analiza struktury wydatków wskazała,
że wsparcie państwowe realizowano nie głównie poprzez rozdawnictwo różnego
rodzaju zapomóg i zasiłków (co można by uznać za instytucjonalną formę jałmużny), lecz przez tworzenie nowych miejsc pracy i umożliwienie uzyskania poszkoW tych zakładach mogli otrzymać pracę biedni, co dawało im środki utrzymania.
Na Śląsku powstawać zaczęły od tego czasu bardzo liczne plantacje drzew morwowych.
Sadzono je także masowo wzdłuż dróg.
130
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1786, Historische Nachrichten.
131
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1787, Historische Nachrichten.
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dowanym przez powódź znalezienia zatrudnienia i uzyskanie przez własną pracę
środków utrzymania. Wypłacane powodzianom zasiłki miały pozwolić tylko na
przetrwanie najbliższego okresu, o dalszej perspektywie życiowej miało zadecydować osobiste zaagażowanie człowieka. Zapobiegano występowaniu masowego
głodu bezpośrednio po powodzi, który mógłby ułatwić występienie epidemii, ale
o poziomie życia mieszkańców Śląsk w dalszej przyszłości miała już decydować
ich własna praca. Państwo pruskie angażowało zarazem zamożnych mieszkańców
Śląska do włączenia się do tych działań i ustanowienia stałych dotacji przeznaczonych na lokalne cele społeczne, uznając tę działalność zarówno za propaństwową,
jak podejmowaną z właściwych pobudek moralnych, wypływających z religii.
Kalendarz na 1788 r. przynosi potwierdzenie, że polityka socjalna prowadzona przez pańswo pruskie i jego króla Fryderyka II spotkała się z aprobatą śląskiej arystokracji i szlachty, którą wyraził w jej imieniu hrabia von Hochberg132.
Mówca uznał, że Prusy są pierwszym państwem w Europie, które prowadzi tego
rodzaju politykę, mającą na uwadze szczęście poddanych i wzmocnienie siły
państwa. Powinna ona stać się wzorcem do naśladowania także dla innych krajów europejskich, wytyczając kierunki działań dla ogólnego pożytku ludzkości.
Akceptacja przez najlepsze domy śląskiej arystokracji i szlachty zaproponowanego przez państwo modelu wsparcia socjalnego, będącego najlepszym znanym
ówcześnie środkiem zapobiegania występowaniu epidemii, miała znaczenie dla
pozytywnego przyjęcia tego programu również przez mieszkańców o niższej pozycji społecznej i dochodach, jednak mogących podzielić się z ubogimi. Dawała
im bowiem okazję nie tylko do realnego niesienia pomocy potrzebującym, lecz
także udokumentowania swojego społecznego statusu – przynależności do grona
ofiarodawców, a nie osób wymagających udzielenia pomocy socjalnej.
Przedstawiane w kalendarzach śląskich z lat 80. XVIII w. działania profilaktyczne inspirowane moralnie zbiegały się z obowiązującą wówczas nie tylko
w Prusach i Austrii, lecz także w innych krajach Rzeszy Niemieckiej doktryną
kameralizmu133, inspirującą tworzenie projektów mających na celu ochronę zasobów ludnościowych państwa i zwiększanie zamożności populacji. Miało to
wzmocnić zarówno siłę państwa, jak i zdolności życiowe poszczególnych warstw
społecznych i ich członków, którzy mieli żyć długo i zdrowo, prowadząc efektywne i ukierunkowane moralnie życie. W praktyce realizacja opisywanego tu programu nie wyglądała jednak tak optymisycznie, jak to przedstawiały kalendarze.
Nie wszystkie przedstawione w kalendarzach zamierzenia zostały zrealizowane
w skali odpowiadniej do potrzeb. Rozpoczął się jednak ruch w tym kierunku,
który został sprecyzowany w drugiej połowie XIX w.
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1788, Historische Nachrichten.
Por. G. Rosen, Cameralism and the Concept of Medical Police, „Bulletin of the History of
Medicine” 1953, t. 28, s. 21-42.
132
133
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Zakończenie
W następnych dziesięcioleciach, aż do wprowadzenia przez kanclerza Ottona
von Bismarcka w zjednoczonych przez Prusy Niemczech powszechnego systemu
ubezpieczeń społecznych (1883)134, przedstawiony powyżej model funkcjonował
w państwie pruskim, przyczyniając się do wzrostu liczby jego ludności i znaczącej
poprawy warunków bytowych. Przełożyło się to z czasem na wzrost politycznego
i ekonomicznego znaczenia Prus na arenie europejskiej. U podstaw tego sukcesu
leżał nie tylko obiektywny wzrost wiedzy medycznej135, lecz także idea samokontroli, wywodząca się ze średniowiecznej religijności136 i nowożytnej profilaktyki moralej. Koncepcja zdrowego życia, które stawało się możliwe do uzyskania
dzięki właściwej edukacji, umiarkowanemu stylowi życia i podporządkowaniu go
regułom moralnym, zdołała w sposób trwały upowszechnić się w mieszczańskich
społecznościach Europy Zachodniej i Środkowej, a z czasem została uznana za
adekwatną odpowiedź na problemy zdrowotne całej europejskiej populacji.
Ważnym elementem ludzkich starań o dobre zdrowie nadal pozostała w XVIII
stuleciu modlitwa i indywidualne praktyki religijne. Nie mogły one jednak zastąpić indywidualnego zaangażowania w pracę, mogły jedynie je uzupełnić, a samej
pracy nadać moralny sens. W kalendarzu na 1763 r. autor pisał: „Niech Bóg pobłogosławi każdego rolnika, jego trud i pracę, i zabezpieczy mu bogate żniwa”137,
co było wrazem takiej właśnie postawy.
W XVIII w. rodzi się koncepcja medycyny prewencyjnej138, w której przestrzeganie przez ogół społeczeństwa pewnych nakazów i zakazów wydawanych przez
specjalistów jest sprawą pożądaną i oczywistą. Ogólna struktura tej koncepcji,
mimo że miała charakter świecki, wywodzi się ze standardu nauki zakorzenionej
w religii i opartej na pewnych imperatywach moralnych, których należało przestrzegać. Wśród nich osobista moralność pacjenta postrzegana była jako jedna
z podstawowych przesłanek zachowania przez niego dobrego zdrowia, a nieprzestrzeganie reguł moralnych było uznawane za jedną z przesłanek sprzyjających
Por. O. Pflanze, Bismarck and the Development of Germany, Princeton 1990; B. Płonka
‑Syroka, Medycyna w historii i kulturze…, s. 126, 319, 354, 421.
135
Por: V. Hess, Von der semiotischen zur diagnostischen Medizin. Die Entstehung der klinischen Methode zwischen 1750 und 1850, Husum 1993; T. H. Broman, The Transformation of Aca
demic Medicine in Germany, 1780-1821, Princeton 1989; U. Wiesing, Kunst oder Wissenschaft?
Konzeptionen der Medizin in der deutschen Romantik, Stuttgart – Bad Canstatt 1995.
136
Por. J. Gilewska-Dubis, Model opieki nad osobami wymagającymi pomocy i chorymi w średniowiecznych miastach europejskich, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny
w nauce europejskiej i jego kontekst społeczno-kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9,
Wrocław 2004, s. 73-85.
137
J. Neubarth [kontynuatorzy] 1763, Vom Zu – und Misswachs der Erd-Gewächse.
138
Por. P. Scholmerich, U. Thiele, J. Troschke (red.), Preventive Medizin, Stuttgart – New York
1988.
134
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obraniu stylu życia, potencjalnie prowadzącego do choroby. Istotna była także
osobista moralność osób sprawujących opiekę nad pacjentem, przyczyniających
się do jego dobra, świadczących z własnych środków finansowe wsparcie na pokrycie kosztów działania instytucji pomocowych i przytułkowo-leczniczych. Imperatywem moralnym była tu postawa pomocy i wsparcia, zaangażowania i akceptacji dla różnych form pomocowej aktywności, a nie obojętności i odrzucenia,
czy braku zaangażowania na rzecz bliźnich i pozostawienia ich własnemu losowi.
Wyprowadzana z religijności osobistej odpowiedzialność i indywidualna samokontrola stały się także jednymi z podstaw higieny społecznej, umożliwiając
realizowanie państwowej polityki zdrowotnej finansowanej z podatków i dystrybuowanej centralnie, opartej na idei zachowania zasobów ludzkich i wspierania
ich dobrostanu i rozwoju. Polityka ta miała być wspierana przez działania tych
członków społeczeństwa, którym poziom zasobów materialnych na to pozwalał. Zostało to uznane za ideę normatywną, której realizacja będzie rozwijała się
w praktyce społecznej w XIX i XX w.

Moral prophylaxis in the context of Silesian journals
issued between 1615-1786. Theory and practice
In the 17th and 18th century in Silesia and for Silesian residents a dozen or so
series of journals were issued that would popularise knowledge concerning a variety of subjects. Amongst the most interesting topics from the readers’ point of
view were issues connected with keeping good health and ways of treating it. Due
to this fact, such content occupied quite a lot of space in the above mentioned
journals. The goal of this paper, based on the content analysis of approximately
120 journals issued between 1615-1786, is to present arguments concerning ways
of preventing diseases (including epidemics) that were conveyed to the journals’
readers as both effective and morally appropriate.
The analysis of these messages’ content leads to a conclusion that, in the studied period, there occurred a medicalisation of ways of defining disease as well as
limiting the interpretation of disease causes to medical and social factors (such as
poverty, famine, war). Also, the moral reasoning used with reference to discussing epidemics, underwent some changes. Leaving the poor and the sick without
help, not providing them with organisational or financial support as well as not
complying with the rational doctors’ advice, was presented as morally reprehensible. On the contrary, taking good care of one’s own health and life as well as of
one’s family members and local community, were presented as consistent with
religious and moral principles. This care should be exercised in advance and not
only then when a disease or epidemic symptoms appear. Therefore, one needs
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to lead a life of efficient work and gather both financial resources and food supplies that will enable them to survive in hard times; these resources are also to be
shared with others. In order to prevent oneself from a disease/epidemic it is not
enough to only practise prayer or other forms of religious behaviours. Specific
actions, recommended by doctors, are necessary and then, their effectiveness will
be supported by God.
Key words: Silesian journals, moral prophylaxis, disease medicalisation
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Post, skrucha, nawrócenie:
XVII-wieczna duchowość purytańska w czasach zarazy

Wprowadzenie
Epidemie dżumy, które dziesiątkowały populację Londynu oraz wielu innych
XVII-wiecznych angielskich miast i wsi funkcjonują w zbiorowej pamięci dzięki
pamiętnikarskim zapiskom Samuela Pepysa1, „przeraźliwie monotonnym” opisom „procesu umierania mas ludzkich” w fikcyjnym Dzienniku roku zarazy Daniela Defoe2, oraz wiktoriańskim opowieściom o heroicznej postawie mieszkańców wsi Eyam w środkowej Anglii, którzy poddali się dobrowolnej izolacji, aby
nie dopuścić do rozprzestrzeniania się choroby w okolicy3. Odkryta na nowo na
potrzeby współczesności, XVII-wieczna dżuma jest dziś przede wszystkim elementem „dziedzictwa narodowego”, atrakcją turystyczną oznaczoną stosownymi
tabliczkami na budynkach miejskich lazaretów i domach ofiar, wreszcie źródłem
fascynacji i rozrywki4. Tymczasem w angielskich miastach i wsiach pod panowaniem Stuartów dżuma była źródłem lęku i poczucia bezradności – pamiętniki oraz prywatna korespondencja z okresów epidemii zdradzają powszechność
przekonania, iż świat dotykała katastrofa5. W wielu przypadkach choroba nie
1
S. Pepys, Diary: A New and Complete Transcription, red. R. Latham, W. Matthews, t. 1-11,
Berkeley-Los Angeles 1970-1983. Informacje na temat epidemii dżumy z 1665 r. w tomie 6.
2
Z przedmowy autorstwa Gustawa Herlinga-Grudzińskiego do polskiego tłumaczenia powieści D. Defoe, wydanego w Londynie w 1993 r. przez wydawnictwo Puls.
3
W. Adam, Gem of the Peak, Oxford 1838; S. T. Hall, Peak and the Plain, 1838; W. Wood,
History and Antiquities of Eyam, London 1842; R. Keene (red.), The Tale of Eyam, or a Story of the
Plague in Derbyshire and Other Poems, Derby-London 1888.
4
Historia dotkniętej dżumą wsi Eyam stała się inspiracją dla D. Taylora, autora dramatu
The Roses of Eyam (1970), twórców pop-opery Eyam: A Musical (A. Peggie, S. Clark, 1995), czy
G. Brooks, autorki powieści Year of Wonders: A Novel of the Plague, London 2001.
5
R. Anselment, The Realms of Apollo: Literature and Healing in Seventeenth-Century England, Newark 1995, s. 103.
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dotykała wprawdzie osobiście piszących i ich rodzin, niemniej jednak dostępność
informacji na temat liczby zgonów w Bills of Mortality publikowanych w Londynie regularnie od połowy XVI w., a w miastach prowincjonalnych od początku
XVII w.6, wzbudzała poczucie grozy. Epidemie nękające Anglię od pierwszego
roku panowania Jakuba I niemal do końca rządów jego wnuka – Karola II były
więc nie tylko wyzwaniem medycznym, demograficznym, politycznym i gospodarczym, lecz dotykały również sfery ducha, w której wielu zadawało pytanie
o cel i sens doświadczanej trwogi i poszukiwało wskazówek na temat właściwej
postawy wobec bolesnej rzeczywistości.
Wspomniani wyżej Pepys, postaci z Dziennika roku zarazy oraz mieszkańcy
wsi Eyam to bohaterowie epidemii z 1665 r. – największego ataku dżumy w nowożytnej Anglii. Choroba pojawiała się jednak wielokrotnie już od pierwszych
lat XVII w. W 1603 r. epidemia zakłóciła przygotowania do koronacji pierwszego
monarchy z nowej dynastii Stuartów. Szacuje się, że liczba ofiar w samym Londynie przekroczyła wówczas 23 0007. Zaraza zbierała żniwo na prowincji do końca
dekady i po okresie uśpienia powróciła z większą siłą w 1625 r., kiedy opanowała
niemal całą Anglię z wyjątkiem obszarów na północnym zachodzie, zaś w stolicy
spowodowała śmierć ponad 26 000 ludzi8. W 1635 r. na północy, a rok później
w Londynie dżuma uderzyła ponownie, tym razem jednak liczba zgonów ustaliła się na poziomie mniej więcej 30% wcześniejszych statystyk9. Przez cały okres
Wojny Domowej odnotowywano zgony spowodowane dżumą, lecz od początku lat 50. aż do grudnia 1664 r. sytuacja wydawała się opanowana. Skala erupcji
choroby, która nastąpiła w 1665 r. sprawiła, że epidemię tę określono mianem
„Wielkiej Zarazy” („the Great Plague”). Największe straty – 68 595 według Bills
of Mortality – odnotowano w Londynie10. W kilku innych ośrodkach miejskich
na prowincji (np. Colchester, Southampton, Salisbury) liczba zgonów – jakkolwiek nie tak spektakularna – stanowiła jednak równie wysoki (sięgający 25-30,
a w ekstremalnych przypadkach nawet 50%) odsetek miejscowych populacji11.
P. Slack, The Impact of Plague in Tudor and Stuart England, London 1985, s. 148-149, 239.
S. Porter podaje, że najwcześniejsze londyńskie Bills of Mortality powstały już w 1519 r. (S. Porter,
The Great Plague, Stroud 2009, s. 17).
7
P. Slack, op. cit., s. 151.
8
Ibidem, s. 151; S. Scott, C. J. Duncan, Biology of Plagues: Evidence from Historical Populations, Cambridge 2001, s. 240.
9
P. Slack, op. cit., s. 151.
10
S. Scott, C. J. Duncan, op. cit., s. 216. Wśród badaczy panuje zgoda, że jest to liczba zaniżona, zaś faktyczna liczba zgonów sięgnęła prawdopodobnie 75 000 lub nawet 100 000 mieszkańców
stolicy, po doszacowaniu zgonów, w przypadku których zatajano powód oraz uwzględnieniu londyńczyków, którzy masowo opuszczali stolicę, a następnie umierali (Zob.: W. G. Bell, The Great
Plague of London, London 1924, s. 325; G. C. Kohn (red.), Encyclopedia of Plague and Pestilence
from Ancient Times to the Present, New York 2008, s. 226)
11
S. Porter, op. cit., s. 68, 85.
6
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„Wielka Zaraza” była ostatnią epidemią dżumy na Wyspach Brytyjskich. Wysoki
współczynnik śmiertelności choroby, zatrważające tempo jej rozprzestrzeniania
się i ogromna liczba ofiar, brak skutecznego remedium, wreszcie bolesność i odpychający wygląd symptomów sprawiły, że dżuma zasłużyła sobie w XVII-wiecznej Anglii na miano „Straszliwego Króla”12.
W niniejszym artykule przedstawiam postulaty XVII-wiecznych kaznodziejów i myślicieli z kręgu angielskich purytanów, postrzegających wybuchy epidemii jako sposobność do duchowego wzrostu. Omawiane przeze mnie dzieła traktuję jako swoiste podręczniki formacji duchowej, w których interesować mnie
będzie do jakich reakcji na zagrożenie wzywani byli przez swych duchowych liderów angielscy purytanie. Spośród najistotniejszych propagowanych praktyk życia
duchowego koncentruję się na poście i skrusze, jako tych, które w okresach zarazy zyskiwały szczególne znaczenie. Proponowany przeze mnie porządek chronologiczny pozwala dostrzec nieprzerwaną obecność refleksji nad potrzebą nawrócenia w obliczu „Straszliwego Króla” i ciągłość pewnych motywów narracyjnych.

Post i skrucha jako reakcja na epidemie
w XVII-wiecznej Anglii
Poczynając od pierwszej XVII-wiecznej epidemii aż do połowy tego stulecia zapotrzebowanie na teksty niosące duchowe pocieszenie i proponujące religijną interpretację wydarzeń systematycznie rosło, czego efektem były liczne publikacje,
takie jak rozprawy religijne czy zbiory kazań. W latach 1603-1604 pojawiło się
na rynku 15 wydawnictw tego rodzaju, między 1625 a 1627 r. było to 21 tytułów, w 1636 i 1637 r. wydano 12 niosących pocieszenie kolekcji kazań i traktatów,
zaś podczas ostatniej epidemii w latach 1665-1666 liczba religijnych publikacji
12
R. Anselment, op. cit., s. 92. Określenie King of Terrours nawiązuje do wersetu w Księdze
Hioba, gdzie śmierć nazywana jest dosłownie „królem strachów” (Hi 18, 14). S. Porter, op. cit.,
s. 7-8. Na temat epidemii dżumy za panowania Stuartów powstały dziesiątki naukowych opracowań podejmujących różnorodne zagadnienia z dziedzin tak nieraz od siebie odległych jak
mikrobiologia i historia mentalności. Monografia, która mimo upływu lat posiada status dzieła
klasycznego, to dwutomowa historia epidemii w Wielkiej Brytanii autorstwa Charlesa Creightona, A History of Epidemics in Britain, t. 1-2, Cambridge 1891, 1894. Interdyscyplinarne badania
J. F. D. Shrewsbury’ego, A History of Bubonic Plague in the British Isles, Cambridge 1970 mimo
krytyki (np.: C. Morris, The Plague in Britain, „Historical Journal” 1971, t. 14, s. 205-224), wnoszą
istotny wkład do naszej wiedzy o XVII-wiecznych epidemiach w Wielkiej Brytanii. Obowiązkowym punktem odniesienia jest obecnie studium P. Slacka, The Impact of Plague in Tudor and Stuart England, London 1985, które jest pierwszą tak obszerną dyskusją na temat polityki kontroli,
ograniczeń, oporu i buntu w kontekście epidemii. Dwie istotne publikacje poświęcone wyłącznie
wydarzeniom lat 1664-1666 to S. Portera, The Great Plague, Stroud 2009 oraz L. Moote, D. Moote,
The Great Plague. The Story of London’s Most Deadly Year, Baltimore-London 2004.
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odnoszących się do dżumy wzrosła do 1713. Część z tych tekstów powstawała
w środowisku popularnie określanym terminem „purytańskie”. Składało się ono
z wielu, często mocno zróżnicowanych grup, zarówno w łonie Kościoła anglikańskiego jak i poza nim, dla których wspólnym mianownikiem była niechęć
wobec religijnego formalizmu z jednej strony, z drugiej zaś pragnienie prowadzenia świętego życia (ang. godly life) opartego na regularnym badaniu sumienia,
przywiązywaniu wagi do moralnej dyscypliny, poszczeniu, modlitwie, udzielaniu
jałmużny, skrupulatnym świętowaniu niedzieli, przyjmowaniu komunii, medytacji, lekturze Biblii i uczestnictwie w duchowych konferencjach14. Purytańscy
autorzy tekstów drukowanych na przestrzeni XVII w. uznawali niejednokrotnie
znaczenie czynników naturalnych, takich jak zaburzenie równowagi humorów
w ciele człowieka czy działanie miazmatów15 w rozprzestrzenianiu się choroby,
lecz jako najważniejszą przyczynę wskazywali zwykle gniew Boży – taki, o jakim
mowa w Księdze Powtórzonego Prawa (28, 21-22) oraz Księdze Kapłańskiej (26,
14-46). Wśród grzechów zasługujących na karę wymieniano apostazję, nieprzestrzeganie niedzieli, rozpustę czy pychę16, przy czym żaden z nich nie był zbyt
banalny, by Bóg miał zaniechać interwencji w jego sprawie17. Wśród przewin kolektywnych, które domagały się zbiorowej kary wymierzonej całej społeczności
wymieniano między innymi podziały w Kościele, lub prześladowania za wiarę,
przy czym szczegóły zależały od politycznych i religijnych poglądów osób formułujących oskarżenia18. Niezależnie od proweniencji zgadzano się jednak, że
jeśli główną przyczyną epidemii było naruszanie przez człowieka zasad moralnych, pierwszym i najważniejszym lekarstwem winno być nawrócenie. Post miał
P. Slack, op. cit., s. 24, 399 przyp. 64, s. 244, 401 przyp. 97.
E. G. Hinson, Puritan Spirituality, [w:] F. C. Senn (red.), Protestant Spiritual Traditions, New
York 1986, s. 165. Literatura poświęcona purytanizmowi i duchowości purytańskiej jest bardzo
obszerna. Spośród najważniejszych tytułów wymienić należy: J. Coffey, P. C. Lim (red.), The Cambridge Companion to Puritanism, Cambridge 2008; P. Collinson, The Religion of Protestants, New
York 1982; E. G. Hinson, op. cit., s. 165-182; N. H. Keeble, The Literary Culture of Nonconformity
in Later Seventeenth-Century England, Leicester 1987; R. J. Pederson, Unity in Diversity. English
Puritans and the Puritan Reformation, 1603-1689, Leiden-Boston 2014; D. D. Wallace, Puritans
and Predestination: Grace in English Protestant Theology, 1525–1695, Chapel Hill, Conn. 1982;
D. D. Wallace (red.), The Spirituality of the Later English Puritans: An Anthology, Macon, GA.
1987; A. Walsham, Providence in Early Modern England, Oxford 1999; T. Webster, Godly Clergy in
Early Stuart England: The Caroline Puritan Movement, c. 1620–1643, Cambridge 1997; T. Webster,
F. Bremer (red.), Puritans and Puritanism in Europe and America: A Comprehensive Encyclopedia,
Santa Barbara-Denver-Oxford 2006; T. J. Zieliński, Purytanizm. Zarys dziejów, ideologii i obyczajów anglosaskiego ruchu reformacyjnego, „Rocznik Teologiczny ChAT” 1995, t. 37, z. 2, s. 219-284.
15
H. Newton, Misery to Mirth. Recovery from Illness in Early Modern England, Oxford 2018,
s. 45.
16
R. Anselment, op. cit., s. 96-97.
17
T. David, Writing Illness and Identity in Seventeenth-Century Britain, London 2016, s. 43.
18
P. Slack, op. cit., s. 247.
13
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stworzyć właściwe okoliczności do dokonania się takiej przemiany, jako że jego
podstawowym celem było przecież „zaszczepienie w ludziach należytego uczucia
»pokory«. Ta kluczowa koncepcja purytańskiej duchowości wiązała się z uświadomieniem sobie ludzkiej małości i niegodności w obliczu Boga oraz przyjęciem
prawdy, że wszelkie nieszczęścia były całkowicie zasłużoną konsekwencją ludzkiej
grzeszności”19. Kościół anglikański nauczał, że istotą postu nie jest wybłagiwanie
Bożego przebaczenia, ponieważ to dokonywało się bez ludzkiego udziału, a jedynie z woli i łaski Boga. Zachowania pokutne miały mieć raczej charakter pracy
duchowej, której sensem było zdobycie świadomości własnego grzechu, żal za
niego (który już sam w sobie miał być znakiem pochodzącego od Boga usprawiedliwienia) i odmiana życia20. Regułą podkreślaną w sposób szczególny przez
purytanów było to, że im większa była w grzeszniku gotowość do skruchy, tym
większą mógł mieć on pewność o wybraniu i wiecznym zbawieniu – stąd w środowisku purytanów tak wielki odzew na wezwania do pokuty i zmiany życia.
W okresach niepokojów wywołanych przez wojny i klęski naturalne post, jako
rodzaj ćwiczenia pokutnego oraz narzędzie duchowego uzdrowienia jednostek
i narodu, zalecany był nie tylko przez purytanów, lecz również przez biskupów
Kościoła anglikańskiego. Praktyki te, odziedziczone po katolicyzmie, stanowiły
istotny element protestanckiej tożsamości eksponującej grzeszność ludzkiej natury. Jednakże w odróżnieniu od katolickich praktyk pokutnych, krytykowanych
przez anglikanów za rzekomą bezrefleksyjną rutynowość, protestanckie dni pokuty nie miały być jedynie „wypełnianiem rytuałów, lecz pobożnym i duchowym
ćwiczeniem na chwałę Bogu, dla pożytku i pocieszenia naszych bliźnich i uzdrowienia naszych własnych dusz”21. Nie miały one również charakteru regularnego
powstrzymywania się od określonych czynności, lecz zarządzane były w szczególnych intencjach, przede wszystkim w sytuacjach kryzysowych.
Ogólnonarodowe posty składały się z całodniowych ćwiczeń duchowych prowadzonych przez pastorów w swoich parafiach22. W lipcu 1625 r. Karol I ustanowił środę dniem postu i modlitwy w intencji ustania zarazy. W treści proklamacji
znalazły się słowa wskazujące na przekonanie o nadprzyrodzonym pochodzeniu
zarazy postrzeganej jako „ręka Boga” wymierzająca karę „za grzechy tego narodu”23. Na kolejny atak dżumy za panowania tego monarchy w latach 1635-1636
ponownie odpowiedziano nakazanym postem, lecz tym razem na obszarach
ogarniętych zarazą publiczne nabożeństwa ograniczono do minimum, zalecając,
19
C. Durston, ‘For the Better Humiliation of the People’: Public Days of Fasting and Thanksgiving During the English Revolution, „The Seventeenth Century” 1992, t. 7, s. 134.
20
S. Nowosad, Grzech, pokuta i spowiedź z perspektywy protestanckiej, „Studia Theologica
Varsaviensia UKSW” 2014, t. 2, s. 52-57.
21
T. Bacon, A Fruitfull Treatise of Fasting (?-1552). Cyt. za: T. Webster, Godly Clergy…, s. 61.
22
C. Durston, op. cit., s. 129.
23
S. Porter, op. cit., s. 25.
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by modlitwy i duchowa nauka odbywały się w domowym zaciszu24. W 1665 r.
proklamacja królewska wyznaczała post w całym kraju na 12 lipca, a następnie
na każdą pierwszą środę miesiąca25.
Tak więc idea podejmowania postu i modlitwy w obliczu zarazy nie była purytańskim „wynalazkiem”, lecz z całą pewnością stanowiła rozpoznawalny wyznacznik przynależności do tego grona. Pamiętając, że jedną z kluczowych cech purytanizmu była ponadprzeciętna intensywność religijnych doświadczeń i praktyk,
możemy stwierdzić, że duża częstotliwość modlitwy i podejmowanych postów
wyróżniała purytanów na tle pozostałych członków protestanckiej wspólnoty Kościoła w Anglii. W XVII w. „purytańskie skrzydło Kościoła okazywało największy
entuzjazm wobec tej praktyki i oddawało się jej radośnie z coraz większą systematycznością”26. Purytańskie wspólnoty gromadziły się na całodzienne modlitwy, słuchanie kazań i śpiewy psalmów, po czym wieczorem często zasiadano do
wspólnego posiłku. Zazwyczaj zbierano również jałmużnę na potrzeby ubogich
lub inne wyznaczone wcześniej cele27. Posty te odbywały się bez oficjalnej zgody
i z czasem zaczęły być postrzegane jako z jednej strony działania „wywrotowe”,
z drugiej zaś jako akty religijnego heroizmu w obliczu coraz częstszych zakazów
ich praktykowania inaczej, niż na wyraźne wezwanie biskupa, króla lub parlamentu28. Sytuacja uległa zmianie po 1640 r., gdy zwiększyła się reprezentacja purytanów w parlamencie i za ich sprawą liczba dni narodowej pokuty zdecydowanie wzrosła29. Na wzór zgromadzeń odbywanych wcześniej głównie w parafiach
kierowanych przez przeciwników arcybiskupa Canterbury Williama Lauda, dni
postu miały teraz oznaczać całkowite powstrzymanie się od pokarmów, pracy,
rozrywek i innych spraw życia doczesnego, uczestnictwo w publicznych modlitwach pokutnych, a następnie kontynuację modlitewnego skupienia w rodzinie30.
Jednym z radykalnych duchownych aktywnie działających w Londynie podczas
zarazy 1603 r. był związany z ruchem brownistów Henoch Clapham (ok. 15451614), autor niewielkiego traktatu pt. An Epistle discoursing upon the present Pestilence, teaching what it is, and how the people of God should carrie themselves towards
God and their Neighbour therein31. Clapham zarzuca „ateistom i naturalistom”
C. Durston, op. cit., s. 131-132.
K. Miller, The Literary Culture of Plague in Early Modern England, London 2016, s. 36.
26
C. Durston, op. cit., s. 130.
27
Ibidem.
28
Ibidem, s. 131; T. Webster, Godly Clergy…, s. 63.
29
C. Durston, op. cit., s. 134. Autor obliczył, że w okresie między 1640 a 1660 r. ponad 130 dni
wyznaczonych zostało jako dni narodowego postu lub dziękczynienia.
30
Ibidem, s. 136.
31
H. Clapham, An Epistle discoursing upon the present Pestilence, teaching what it is, and how
the people of God should carrie themselves towards God and their Neighbour therein, London 1603,
http://name.umdl.umich.edu/A18917.0001.001 (dostęp: 30.04.2020, brak paginacji). C. Burrage,
The Early English Dissenters in the Light of Recent Research, t. 1, Cambridge 1912, s. 199; R. Bayne,
24
25
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szukającym wyjaśnienia natury zarazy jedynie w czynnikach naturalnych, takich
jak niesprzyjający układ planet czy trujące miazmaty, że koncentrując się na stworzeniu zapominają o Stwórcy, który ma moc „zesłać lub odwrócić bieg i działanie
stworzeń oraz zepsucia”32. Uznając zatem, że dżuma, podobnie jak każdy inny
dopust pochodzi od Boga, autor objaśnia, w jakim celu Bóg posługuje się chorobą
jako narzędziem. W wywodzie Claphama czytamy: „Zaraza jest […] szczególnym
razem wymierzonym ludzkości za grzech. […] Grzech jest powodem, dla którego
Pan […] uderza w ludzkość”33. Dalej wyjaśnia, że Bóg daje człowiekowi duchowe lekarstwo przeciw dżumie – „Słowo, modlitwę i post, by odsuwały i niszczyły
grzech”, choć jednocześnie jest dawcą „naturalnych medykamentów” służących
fizycznemu zdrowiu człowieka. Oba pochodzą od tego samego Stwórcy i „oba
mają służyć Jego chwale. Pierwsze, by wspomagać i uzdrawiać duszę, drugie, by
wspomagać i uzdrawiać ciało”34. Przypomina, że Bóg – wolny w swych decyzjach
– może dowolnie udzielać swego błogosławieństwa stosowanym przez człowieka
środkom, człowiek zaś powinien korzystać z jednych i drugich, ponieważ z obu
– jako pochodzących od Boga – może czerpać równe korzyści. Autor zachęca,
by stosując się do porad lekarzy i zaleceń magistratów, w pierwszej kolejności
podejmować jednak „współpracę z Bogiem”35, gdyż – jak wskazuje Pismo Święte
– duchowa postawa skruchy powinna poprzedzać leczenie ciała. W dalszej części traktatu Clapham omawia jakie duchowe korzyści powinna czerpać ludzkość
z epidemii. Doświadczenie Bożego miłosierdzia powinno skłaniać „nas wszystkich do bycia bardziej miłosiernymi wobec siebie nawzajem”, gdyż „miłosierdzie
Boże winno uczyć nas bycia dla siebie wzajemnie pomocą, niedążenia jedynie
do własnej korzyści, nieprzedkładania własnego życia ponad życie bliźnich, życia
i śmierci w dobrych uczynkach wobec chorych i potrzebujących”36. Autor odwołuje się w tych słowach głównie do sumień duchownych i członków władz miejskich, którzy uciekając przed zarazą, pozostawiali bez opieki tysiące cierpiących.
Tę część rozprawy kończy wezwanie do solidarności w podejmowaniu duchowego wysiłku: „Grzeszyliśmy wszyscy i ręka Boża spadła na nas wszystkich, trzeba
Clapham Henoch, [w:] Dictionary of National Biography 1885-1900, t. 10, s. 372. Clapham wtrącony został do więzienia pod zarzutem szerzenia paniki w stolicy oraz rzekomego twierdzenia,
że „wszyscy, którzy zmarli z powodu dżumy, byli potępieni, jako ci, którym brakowało wiary”.
P. Slack pisał o Claphamie jako niezrównoważonym ekscentryku i nie kwestionował argumentacji
jego oskarżycieli (op. cit., s. 233-234). Tymczasem we wzmiankowanym traktacie mowa jest nie
o potępieniu, a o tych, którzy wyznając wiarę w usprawiedliwienie i ostateczne zbawienie w wieczności umierali, gdyż wątpili jednocześnie, że Bóg ma moc ocalić ich przed zarazą w doczesności.
Wydaje się zatem, że oskarżyciele błędnie zinterpretowali pogląd Claphama.
32
H. Clapham, op. cit.
33
Ibidem.
34
Ibidem.
35
Ibidem.
36
Ibidem.
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nam zatem wszystkim ukorzyć się przed Panem poprzez post i modlitwę”37.
Claphamowe wezwanie do skruchy niesie w sobie optymistyczną wiarę w skuteczność takiej postawy: „Gdyż to nie zmiana miejsca pobytu, lecz zmiana życia
może nam jedynie pomóc. Panie, przez wzgląd na Twojego Syna, zapomnij nam
wszystkie nasze przewinienia, daj nam łaskę zwrócenia się do Ciebie w prawdziwej skrusze oraz przez wzgląd na Twe święte imię usuń spośród nas tę zasłużoną
epidemię. Amen”38.
Do żalu za grzechy i zaniechania niemoralnego życia będącego przyczyną Bożego gniewu nawoływał również kaznodzieja James Godskall piszący do swej londyńskiej wspólnoty w 1603 r.39 Głównym tematem traktatu The arke of Noah for
the Londoners that remaine in the cittie jest wprawdzie kwestia zasadności opuszczania miejsc ogarniętych zarazą, lecz autor podejmuje również wątek skruchy
i żalu za grzechy. Rozpoczyna on od jednoznacznej i bezkompromisowej tezy:
„Gdyby była wśród nas żarliwa i pokorna modlitwa, nie cierpielibyśmy teraz tych
rzeczy”. Przyrównując epidemię dżumy do biblijnego potopu z czasów Noego,
Godskall przypomina grzechy, które sprowadziły wówczas na ludzkość zgubę:
nadmierna pewność siebie, nieposłuszeństwo Bożemu prawu, rozpusta, okrucieństwo i prześladowania innych, zepsucie. Następnie stwierdza: „Jest to również
powód […], który sprawił, że Pan zesłał potop dżumy na naszą ziemię, gdyż dokładnie te same grzechy panują wśród nas […], dlatego też wobec ogarniającej nas
powodzi nieprawości, czyż nie słusznie […] uderzył w nas ten potop zarazy?” Podążając dalej tropem analogii pomiędzy biblijną zagładą a epidemią 1603 r. autor
zwraca się do czytelników z apelem: „porzućmy grzechy starego świata, sprawmy,
by powódź nieprawości, która nas zalała, opadła, a następnie całkowicie obeschła.
Wielka i wyjątkowa (przyznaję) była tegoroczna epidemia, dlatego niech i nasza
pokuta będzie wielka i wyjątkowa. […] zatrwóżmy się i usuńmy spośród nas stare
nieprawości, a oddajmy się pokornej i żarliwej modlitwie”. Tych, którzy szukali
ucieczki w oddaleniu się od zadżumionych miast kaznodzieja zachęca gorąco do
stawienia oporu szatanowi – który będzie tam z pewnością czyhał na ich dusze –
nie tylko poprzez pokorną modlitwę, lecz również post.
Obaj autorzy publikujący podczas pierwszej XVII-wiecznej zarazy postrzegali
epidemię jako narzędzie Bożej sprawiedliwości. Celem piszących było przekonanie czytelników o niemożności ucieczki przed śmiercią inaczej, jak tylko poprzez
Ibidem.
Ibidem.
39
J. Godskall, The arke of Noah for the Londoners that remaine in the cittie to enter in, with
their families, to be preserued from the deluge of the plague. Item, an exercise for the Londoners that
are departed out of the cittie into the coutnrey, to spend their time till they returne. Whereunto is
annexed an epistle sent out of the countrey, to the afflicted cittie of London. Made and written by
Iames Godskall the yonger, preacher of the word, London 1604, brak paginacji, http://name.umdl.
umich.edu/A01800.0001.001 (dostęp: 2.05.2020).
37
38
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przemianę życia. Jakkolwiek różnili się w ocenie masowego opuszczania miast
ogarniętych dżumą40, łączyło ich przekonanie, że ostatecznie jedynym skutecznym ratunkiem była i tak ucieczka przed prawdziwą przyczyną choroby, czyli
grzechem. Pożytkiem duchowym z dżumy miało być zatem moralne odnowienie
jednostek i narodu, jakkolwiek motywowane strachem przed fizycznym unicestwieniem. Środkiem do osiągnięcia tego celu miały być post i modlitwa – centralne elementy purytańskiej duchowości.
Podczas zarazy 1625 r. londyński duchowny, umiarkowany purytanin i radykalny antykatolik, William Crashaw (1572-1626), autor rozprawy Londons
Lamentation for Her Sinnes and Complaint to the Lord Her God41, dostrzegając
w zarazie skuteczne narzędzie nawrócenia modli się wręcz, by Bóg nie odsuwał
jej zbyt szybko: „Błagamy Cię, nie wycofuj Twego sądu dopóty, dopóki nie dokona swego dzieła […] oczyszczenia naszych serc i odnowienia oblicza naszego
Kościoła i naszego państwa”42. Trwanie zarazy przedłuża jednak obowiązywanie
ograniczeń dotyczących gromadzenia się na wspólne modlitwy, dlatego świadomi
niezabezpieczonych potrzeb duchowych swoich parafian, niektórzy pastorzy publikują teksty medytacji do użytku domowego43. Również Crashaw wydaje drukiem modlitwę, do której odmawiania zachęca swych parafian w Whitechapel.
Przypomina, że „post zalecony po to, by leczyć duszę nie powinien skutkować
zniszczeniem ciała”, dlatego też ci, „którzy zostają w domu” postępują słusznie44.
Jednocześnie zaznacza, że nie nikt nie powinien czuć się zwolniony z wyciągania
pożytku duchowego z doświadczenia dopuszczonego przez Boga, stąd proponowana przez niego modlitwa miała wspomóc osobistą i rodzinną formację. Dźwięk
dzwonów żałobnych i widok żałobnych konduktów winien wzbudzić w londyńczykach świadomość własnej śmiertelności oraz własnej winy. Jednostkowa odpowiedzialność za karę spadającą na cały naród była postawą, do której Crashaw
pragnie motywować użytkowników swej publikacji. Pyta zatem retorycznie: „Jakimże stoikiem o kamiennym sercu musi być ten, kto widząc ponad czterdzieści
tysięcy chrześcijan – wielu z nich tak samo dobrych, a wielu lepszych od niego
Clapham nie opuścił Londynu i był zdecydowanym krytykiem tej praktyki, szczególnie
w wykonaniu duchownych i członków magistratu, podczas gdy Godskall kierował słowa do londyńczyków przebywając w bezpiecznym oddaleniu w Springfield.
41
W. Crashaw, Londons lamentation for her sinnes and complaint to the Lord her God. Out of
which may bee pickt a prayer for priuate families, for the time of this fearefull infection. And may
serue for a helpe to holinesse and humiliation for such as keepe the fast in priuate: together with
a souereigne receipt against the plague. By W.C. pastor at White chappell, London 1625, brak paginacji, http://name.umdl.umich.edu/A19581.0001.001 (dostęp: 7.05.2020).
42
Ibidem.
43
Formalnym uzasadnieniem było wyeliminowanie okazji do rozprzestrzeniania się zarazy,
jednak P. Slack zwraca uwagę, że faktycznym celem mogło być ograniczenie sposobności głoszenia nauk przez kaznodziejów wyznających radykalne poglądy, zob.: P. Slack, op. cit., s. 237.
44
W. Crashaw, op. cit.
40

204

Dorota Guzowska

– złożonych do grobu na przestrzeni niewiele więcej niż osiemdziesięciu dni, nie
ugnie się pod Ręką, która tego dokonała i nie zastanowi się nad grzechem, który
do tego doprowadził?”45 W treści modlitwy, która miała towarzyszyć osobistemu
postowi Crashaw prowadzi wiernych przez rachunek sumienia i podpowiada nad
jakimi grzechami winni się oni „zastanowić”. Znalazły się wśród nich „składanie
pochopnych przysiąg, pijaństwo, zbytkowne ucztowanie, nadmierne oddawanie
się rozrywkom, próżność w ubiorze, oszustwa w interesach, profanacja Dnia Pańskiego, zaniedbywanie ubogich, brak szacunku wobec Bożego Słowa i świętych
pastorów, formalizm religijny, brak gorliwości w modlitwie, oziębłość zamiast
miłości bliźniego”46. Oprócz tego piętnowane są też publiczne grzechy, z których
najpoważniejszym jest tolerowanie papistów. Na wszystkie te przewinienia będące powodem Bożego gniewu autor zaleca „post i modlitwę oraz pobożne uniżenie
się w prawdziwej skrusze i serdecznym żalu”47.
Jak wspomniano, władze państwowe oraz lokalne podejmowały kroki zmierzające do powstrzymania niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby.
Zaliczało się do nich oznaczanie zainfekowanych domów czerwonym krzyżem,
delegowanie strażników do pilnowania, by mieszkańcy przestrzegali czterdziestodniowej kwarantanny, nakaz noszenia białych lub czerwonych lasek przez
wszystkich, którzy mieli kontakt z zadżumionymi, tworzenie izolatoriów oraz
kordonów sanitarnych wokół miast i wsi, zakaz gromadzenia się większej liczby
osób z okazji ślubów czy pogrzebów, zamykanie teatrów, targów i jarmarków, rozpalanie ognisk na ulicach, okadzanie pomieszczeń i strzelanie z dział, by rozegnać
morowe powietrze48. Jednak przedstawiciele środowiska, w którego duchowości
silnie eksponowana była wiara w Bożą opatrzność mieli ambiwalentny stosunek
wobec wspomnianych ludzkich działań. Fragment kazania purytanina Arthura
Hildershama (1563-1632) z 1625 r. odzwierciedla tę niejednoznaczność oceny
i akcentuje konieczność podejmowania w pierwszym rzędzie skruchy i żalu za
grzechy: „Niech żaden człowiek nie mówi – jestem wystarczająco daleko od Londynu, powietrze wokół mnie jest zdrowe i zrobiliśmy wszystko, co należy, aby
zabezpieczyć się przed tą zarazą: żaden posłaniec nie wjedzie do nas stamtąd,
żaden mieszkaniec Londynu nie znajdzie wśród nas miejsca. Są to dobre środki,
nie przeczę (zakładając, że stosuje się je z zachowaniem zasad współczucia wobec
cierpiących, co przystoi chrześcijaninowi), i nie należy ich zaniedbywać. Żadne
jednak z nich nie zabezpieczą nas przed dżumą; jeśli wpierw nie zawrzemy pokoju z Bogiem, wszystkie będą próżne. Jeśli nosić będziemy w sercu to, co jest
przyczyną dżumy, jeśli codziennie będziemy to (mam na myśli nasze grzechy)
Ibidem.
Ibidem.
47
Ibidem.
48
R. Anselment, op. cit., s. 98; P. Slack, Responses to Plague in Early Modern Europe: The Implications of Public Health, „Social Research” 1988, t. 5, z. 3, s. 437; S. Porter, op. cit., s. 16.
45
46

Post, skrucha, nawrócenie: XVII-wieczna duchowość purytańska w czasach zarazy

205

pielęgnować i podsycać, nie możemy być pewni, że uda się nam utrzymać ją [epidemię] z dala od naszych miast i domów, cokolwiek byśmy nie robili”49. Postawą,
do jakiej wzywa Hildersham swoich parafian w niewielkiej miejscowości w środkowej Anglii, jest zatem nie tyle doczesna zapobiegliwość, co postawa skruchy
i otwarcie się na duchową naukę płynącą z nieszczęścia innych: „Jeśli zignorujecie
i nie wyciągniecie żadnych wniosków z tej straszliwej zarazy w Londynie i innych
częściach kraju, o której słyszycie, Bóg albo sprowadzi ją tutaj na was, albo będzie
to zaraza jeszcze większa. Jeśli nie zaczniecie żałować za grzechy, wszyscy tak
samo zginiecie”50.
W 1636 r., gdy wiosną dżuma dotarła do Londynu, żarliwi protestanci wyrażali niezadowolenie z powodu ociągania się niechętnego purytanom arcybiskupa
Canterbury Williama Lauda z ogłoszeniem publicznego postu w intencji odsunięcia zagrożenia. Gdy decyzja została ostatecznie podjęta, zarządzona formuła
oceniana była przez wielu jako niewystarczająca: w rejonach najbardziej dotkniętych przez zarazę zakazano gromadzenia się na publiczne kazania, wszędzie indziej zaś ich długość nie mogła przekroczyć jednej godziny. W przekonaniu gorliwych purytanów zmniejszało to wartość podejmowanego publicznego postu,
gdyż właśnie głoszona przy tej okazji nauka „była istotą i duszą postu, jedynym
sposobem by skłonić ludzi do pokornego uznania swych grzechów i okazania
skruchy”51. Wyrażano też obawę: „Nie możemy mieć żadnej nadziei, że zdołamy powstrzymać Boskie plagi albo uzyskamy Boże błogosławieństwo za sprawą
postu takiego jak ten”52. Jednym z pastorów konsekwentnie łamiącym biskupie
zakazy był William Gouge (1575-1653), autor znanego poradnika życia rodzinnego Of Domesticall Duties. W jego domu gromadziła się lokalna purytańska
wspólnota na comiesięczne lub cotygodniowe spotkania pokutne z postem i modlitwą. On sam opublikował trzyczęściową rozprawę zatytułowaną Gods three
arrovves plague, famine, svvord, in three treatises, w której dokonuje szczegółowej
analizy tekstów biblijnych poszukując w nich wyjaśnienia przyczyn epidemii, fal
głodu i wojen oraz wskazówek na temat właściwej postawy, jaką wobec Bożego
dopustu winni przyjmować wierni53. Pierwsza część poświęcona jest omówieniu
49
A. Hildersham, The Doctrine of Fasting and Prayer and Humiliation for Sinne. Delivered in
sundry Sermons at the Fast appointed by publique authority, in the yeere 1625. By that Late Faithfull and Worthy Minister of Iesus Christ Arthur Hildersham, London 1633, brak paginacji, https://
www.apuritansmind.com/the-christian-walk/the-doctrine-of-fasting-and-prayer-and-humiliation-for-sin-by-arthur-hildersham-1563-1632/ (dostęp: 9.05.2020).
50
Ibidem.
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szeregu tematów związanych z epidemią dżumy, przedstawioną przez autora
jako zasłużona i przepowiedziana przez „niektórych duchownych” kara za publiczne grzechy Anglii54. Gouge wymienia całą listę przewin, wśród których na
niechlubnym drugim miejscu znajduje się zaniedbywanie modlitwy, sakramentów i słuchania kazań55. Wzywa zatem chrześcijan do podjęcia przygotowań, tak
by „żadne zło nie mogło nas zaskoczyć […], ani śmierć, ani sąd ostateczny”56.
Najskuteczniejszą ochroną – bo zalecaną przez samego Stwórcę na kartach Pisma Świętego – mają być post i modlitwa. Gouge wskazuje również na przykład świętych, którzy poprzez „swoje posty, łzy i różnorodne formy okazywania
skruchy otrzymywali od Boga wypraszane dobro lub wyjednywali odsunięcie
nieszczęścia”57. W praktyce życia codziennego duchowe przygotowanie na atak
zarazy miało obejmować: słuchanie Słowa Bożego, częste przyjmowanie komunii
poprzedzone rachunkiem sumienia, „nieustanną modlitwę”, podejmowanie postu od pokarmów, uroczyste postanowienia powstrzymania się od konkretnych
grzechów i przysięgi dotrzymania określonych praktyk58. Gouge nie ma wątpliwości, że dziesiątkująca Anglików dżuma jest dowodem Boskiego niezadowolenia z powodu publicznych, narodowych grzechów. Z równą mocą wyraża jednak
przekonanie, że w przypadku indywidualnych osób, prowadzących życie według
opisanych powyżej reguł, epidemia może być sposobnością do manifestowania
się Bożej „troski i miłości wobec swych świętych”, których ocala od śmierci lub
zabiera prosto do nieba59. Logiczną konstatacją sformułowaną przez autora jest
zatem niezbędność „świętego życia”, jako zabezpieczenia przed Bożym gniewem.
Wyjaśnia swym czytelnikom, że Bóg jest cierpliwy i „nieskory do gniewu, nie
chce też zguby człowieka, lecz pragnie, by Jego budzący się gniew skłaniał człowieka do skruchy. […] Okazuje On swój gniew jedynie wobec zatwardziałych
i upartych grzeszników”60.
Wszyscy wymienieni dotychczas autorzy akcentowali potrzebę postu, modlitwy i nawrócenia, jako sposobów odsunięcia skutków Bożego gniewu. W drugiej
połowie XVII w. plaga dżumy nadal postrzegana była jako zasłużona Boska kara,
jednak ten sposób myślenia stawał się stopniowo coraz mniej powszechny. Rozwój myśli medycznej sprawiał, że coraz większe poparcie zdobywało stanowisko,
że zaraza nie miała związku z grzechem, indywidualnym czy zbiorowym, lecz
była wynikiem działania szeregu czynników naturalnych. Co więcej, jej rozprzestrzenianiu zapobiec mogły wymienione wyżej działania „doczesne”, podczas gdy
54
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nawrócenie z drogi grzechu lub jego brak nie miało istotnego znaczenia61. Nie
wszyscy oczywiście podzielali ten pogląd, szczególnie, że mniejsza lub większa
znajomość argumentów przemawiających za naturalnym, a nie Boskim pochodzeniem dżumy nie chroniła ludzi przed duchowym kryzysem, gdy wokół nich
umierały tysiące ich krewnych, znajomych i sąsiadów. W okolicach 1665 r., gdy
Anglią wstrząsnęła ostatnia wielka epidemia dżumy, radykalni purytańscy kaznodzieje gromadzili wokół siebie wiernych porzuconych przez uciekających na
wieś anglikańskich pastorów62. Powstałą lukę duszpasterską wypełniały również
wciąż liczne purytańskie publikacje. Nie zważając na argumenty „naturalistów”
– podobnie jak na początku stulecia – autorzy wzywali w pierwszej kolejności do
reformy duchowej, do podejmowania walki wewnętrznej z grzechem w dialogu
z Bogiem.
Wydane drukiem w 1666 r. kazanie nonkonformistycznego duchownego Samuela Shawa (1635-1696) A Welcome to the Plague ma wyjątkową moc osobistego świadectwa osoby doświadczonej Bożym dopustem. Autor podejmuje temat
Bożego gniewu i próbuje skierować swych słuchaczy na właściwe jego zdaniem
tory myślenia o tym wymiarze epidemii63. Podczas zarazy 1665 r. Shaw mieszkał
z rodziną w niewielkiej parafii w środkowej Anglii, do której zawleczona została
zaraza ze stolicy. Shaw stracił wówczas dwoje dzieci, do czego wielokrotnie odwoływał się we wstępie do wzmiankowanego kazania. Pomimo przeżytej tragedii, główną ideą jaką przedstawia swym słuchaczom jest „nieskończona mądrość,
prawość, dobroć i świętość” Boga, który przygotował go na to bolesne doświadczenie64. To właśnie ono uzmysłowiło mu, że „grzech – w szczególności upieranie
się przy własnej woli oraz ziemskiej miłości – jest największą zarazą, zaś świętość
największym szczęściem człowieka; tak, doświadczona cierpieniem świętość jest
nieskończenie lepsza od cieszącej się pomyślnością niegodziwości”65. Wzywając
do skruchy, Shaw wykazuje się realizmem, gdy pisze, że powodem, dla którego
tak niewielu ludzi dotkniętych biedą przejmuje się losem swych dusz jest fakt,
że „potrzeby i niedole ciała wołają głośniej w ich sercach niż jakiekolwiek słowa
i dzieła Boże”66. Dlatego też w kontekście zarazy konkluduje, że najlepszy czas na
podejmowanie pokuty i walki z grzechem jest wówczas, gdy człowiek cieszy się
jeszcze dobrym zdrowiem. Rozważania Shawa koncentrują się na wyjaśnieniu
S. B. Roberts, Puritanism and the Pursuit of Happiness: The Ministry and Theology of Ralph
Venning c. 1621-1674, Woodbridge 2015, s. 72-73.
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prawdziwej natury skruchy, która polega na przyjęciu przez człowieka prawdy,
że Bóg jest dobry i że wszystko, co od Niego pochodzi jest również takie67. Przypomina, że gniew nie jest atrybutem Boga, a zatem autentyczne chrześcijańskie
nawrócenie jest radykalną zmianą myślenia o sensie spotykających człowieka nieszczęść i trudności. Dostrzegamy tu typową purytańską postawę pokornej akceptacji oraz charakterystyczne dla tego środowiska akcentowanie wiary w opatrznościową naturę zdarzeń68. W treści kazania nie ma mowy o zalecanych praktykach,
które miałyby wspomóc postulowaną przez autora przemianę, lecz pojawiają się
ogólne uwagi o tym, że zwykła nabożność nie jest wystarczająca. Shaw wyjaśnia:
„Modlitwa i medytacja, etc. są doskonałymi środkami, poprzez które nasza dusza
komunikuje się z Bogiem, lecz prawdziwa komunia z Nim jest czymś bardziej
duchowym, prawdziwym, potężnym i nadprzyrodzonym”69. Przesłaniem nauki
Shawa jest, że zwalczenie w sobie fałszywego obrazu Boga oraz grzesznego przywiązania do ziemskich zabezpieczeń daje możliwość duchowego wzrostu nawet
w tak dramatycznych okolicznościach, jak atak epidemii. W innym miejscu dodaje, że „komunia z Bogiem jest jak nieustający post; jest to duchowa i najdoskonalsza metoda poszczenia, poprzez którą dusza oczyszcza siebie z siebie samej, ze
skupienia na sobie samej, samowystarczalności, pewności siebie”70.
Mniej więcej w tym samym czasie co kazanie Shawa ukazało się drukiem również kilkudziesięciostronicowe kazanie Matthew Meada (ok.1630-1699)71. Zdecydowanie mniej subtelne w wymowie, znacznie bardziej eksponuje też temat
Boskiego gniewu sprowokowanego przez narodowe grzechy, których długą listę
autor szczegółowo omawia. Mead wypomina swym rodakom tak wielkie skupienie na cierpieniach i boleściach sprowadzonych przez dżumę, że uniemożliwiało
im to podjęcie właściwej refleksji nad przyczyną tych nieszczęść. W przedmowie
zwraca uwagę: „Och, jak głośne wołania słyszymy tu i tam, że czasy mamy tak
żałosne! Że tyle tysięcy umarło w tym tygodniu, a tyle w kolejnym! Że dżuma
dotarła do tego miasta, a następnie do tamtego! Że cały handel zamarł i tylu ludzi
przepadło! Lecz czyż ludzie byli tak samo zatroskani wcześniej, gdy sprowadzaliśmy to na siebie? Czy biadolili wówczas – och, ileż tysięcy fałszywych przysiąg
Ibidem, s. 333.
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złożono w tym tygodniu? Ileż kłamstw wypowiedziano? Ileż tysięcy się upiło?
A iluż było lubieżników? Gdybyśmy byli prowadzili cotygodniowe spisy tych
grzechów [oryg. Weeklie Bills of such Sins], byłyby one bez porównania dłuższe od
najdłuższych rachunków śmiertelności”72 [Bills of Mortality – przyp. D.G.]. Nawrócenie, do którego nawołuje Mead miałoby mieć zarówno charakter indywidualny, jak i zbiorowy. W pierwszym z wymienionych obszarów autor wykazuje się
znajomością ludzkiej natury i zachęca, by podejmowana refleksja nad grzechem
dotyczyła w pierwszej kolejności grzechu osobistego: „…jakkolwiek ludzie mogą
być przekonani co do tego, że grzech jest powodem naszej niedoli, jednak mało
kto uważa, że chodzi o jego własny grzech, albo ich przyjaciół, lecz raczej tych,
których nie kochają i dlatego zrzucają odpowiedzialność na tych czy tamtych,
na których z ochotą zesłaliby karę, gdyby byli na miejscu Boga”73. Podobnie jak
jego purytańscy bracia z początku epoki Stuartów, Mead wyraża przekonanie,
że dopiero uświadomienie sobie przez grzesznika, iż prawdziwą zarazą jest ta,
która tkwi w jego sercu, otwiera mu drogę ku uzdrowieniu74. Tak jak Crashaw
czterdzieści lat wcześniej, Mead wierzy, że dżuma jest w istocie wielkim błogosławieństwem, gdyż pomaga grzesznikowi uprzytomnić sobie swą winę i uniknąć
w ten sposób dalszych konsekwencji Bożego gniewu75. W rozważaniach Meada
na temat powszechności grzechu sprowadzającego na Anglię karę w postaci zarazy dostrzec można podobieństwo do wcześniejszych przemyśleń autorstwa Claphama. Tak jak na początku wieku, tak i w 1665 r. purytański kaznodzieja wzywa
do wspólnej, zbiorowej skruchy i nawrócenia: „W czasie takiej katastrofy najwłaściwszym postępowaniem jest rozpatrzenie w sumieniu naszego postępowania,
by odkryć, jaka może być tej katastrofy najbardziej prawdopodobna przyczyna.
[…] Jeśli kara spada na cały naród […] nie można się spodziewać, że skrucha kilku pojedynczych osób zawsze zdoła odwrócić takie nieszczęścia”76. Odwołując się
do starotestamentowych przykładów Noego i Lota dodaje, że tylko „powszechny
żal za grzechy, proporcjonalny do popełnionego grzechu, może uciszyć gniew,
którym Bóg wybuchł z powodu całego narodu”77.
Wśród tekstów powstających w kręgu angielskich purytanów przy okazji wybuchu Wielkiej Zarazy wyróżnia się wydana w 1667 r. ponad dwustustronicowa publikacja Thomasa Vincenta (1634-1678) pod znamiennym tytułem God’s
Terrible Voice in the City78. Wznawiana szesnastokrotnie na przestrzeni ośmiu
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lat, na początku XVIII w. inspirowała Daniela Defoe piszącego Dziennik roku zarazy. Praca Vincenta ma nieco inny charakter niż przedstawiane powyżej teksty,
gdyż jest retrospektywnym oglądem epidemii, łączącym w sobie cechy kazania
z narracją historyczną. Autor organizuje zasadniczą część wypowiedzi w porządku chronologicznym, dzięki czemu opowieść o narastającym stopniowo gniewie
Bożym zyskuje na dramatyzmie. Dżuma przedstawiona jest jako nieuchronna
konsekwencja błędu popełnionego kilka lat przed jej wybuchem. Chodzi o Akt
o Jedności Wiary z 1662 r., wymuszający na duchownych podporządkowanie się
regułom Kościoła anglikańskiego. Skutkiem tego było pozbawienie wielu wartościowych – zdaniem Vincenta – pastorów możliwości sprawowania posługi, co
z kolei zamienić miało Londyn w duchową pustynię79. Na tak obnażoną stolicę
spadła dżuma, którą autor przyrównuje do ciężkich razów dosięgających bezbronne nagie ciało80. Opisy pustoszejących i zarastających trawą ulic, nienaturalnej ciszy, ludzi lękających się kontaktu z innymi, matek grzebiących dziecięce trumienki przemawiać miały do wyobraźni czytelników, jednak z największą pasją
autor relacjonuje wpływ, jaki szerząca się epidemia miała na życie duchowe londyńczyków. Plastycznie opisuje wzbierający w grzesznikach niepokój: „Możemy
wyobrazić sobie potworne myśli, zamęt i duchowe udręki odczuwane przez niektórych przebudzonych grzeszników […] gdy wyczuwali pod pachami i w lędźwiach wrzody […] i mieli pewność, że w ciągu kilku godzin znajdą się w prochu
ziemi […]. Niewypowiedziana jest zgroza opanowująca ich ducha […] gdy tysiąc
ich grzechów jawi się przed ich oczyma […], gdy zaczynają rozumieć, że gniew
Boga jest nieprzebłagany, czas łaski się skończył, drzwi miłosierdzia się zatrzasnęły, a wybaczenie i zbawienie (którym tak wcześniej gardzili) jest nieosiągalne,
grób otwiera się, by pochłonąć ich ciało, a piekło, by pochłonąć ich duszę”81. Nadrzędnym celem Vincenta posiłkującego się tego rodzaju obrazami nie jest jednak
pobudzanie emocji dla nich samych. Prowadzona przez niego narracja zmierza
konsekwentnie w kierunku punktu kulminacyjnego, ujawniającego nadrzędny cel
dydaktyczny – skłonienie odbiorców do żalu za grzechy i wejścia na drogę nawrócenia. Oto wśród paniki i „błagań o duchowych lekarzy” pojawiają się wypędzeni kaznodzieje, którzy wykorzystując nieobecność licencjonowanych pastorów
przejmują rząd dusz w ogarniętym przerażeniem Londynie82. Tłumy gromadzą
się w kościołach i dokonuje się to, do czego przy okazji wszystkich poprzednich
epidemii nawoływali purytanie: zgromadzeni mają „tak gorliwe spojrzenia, tak
otwarte uszy, tak zachłanną uwagę, jakby pożerali każde słowo wychodzące z ust
kaznodziei. […] Jakżeż wtedy słuchali […], jakby każde kazanie miało być ich
79
80
81
82

Ibidem, s. 27-28.
Ibidem, s. 26.
Ibidem, s. 35-36.
Ibidem, s. 49-52.
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ostatnim, jakby śmierć stała za drzwiami kościoła, gotowa pochwycić ich, gdy
tylko go opuszczą. […] sadzawka poruszona została przez anioła i wiele trędowatych i opanowanych przez grzech dusz zostało uzdrowionych”83. W tym miejscu
opowiadana przez Vincenta historia londyńskiej dżumy 1665 r. służy niewątpliwie rehabilitacji nonkonformistycznych pastorów, lecz wyraźny jest tu także wątek duszpasterski – czytelnik zachęcany jest do podjęcia refleksji nad tym, czy nie
udałoby się uniknąć zarazy, gdyby tak wielką gorliwość we wspólnej modlitwie
i skrusze wzbudzono znacznie wcześniej. Posiłkując się danymi z Bills of Mortality autor wykazuje, że zaaplikowane duchowe lekarstwo przyniosło natychmiastowy skutek: „Po tym jak kaznodzieje ci jęli głosić, w szczególności zaś po
pierwszym zorganizowanym przez nich wspólnym dniu postu, Pan zaczął cofać
swą rękę i sprawił, że choroba osłabła”84. Nie na długo jednak, co paradoksalnie
potwierdzać miało skuteczność skruchy, nawrócenia, postu i modlitwy. Ośmieleni napływającymi ze stolicy wiadomościami o cofnięciu się zarazy, londyńczycy
zaczęli powracać z prowincji do swych opuszczonych domów i interesów. Vincent
komentuje: „O, gdybyż tak wielu z nich nie przywiozło ze sobą swych starych serc
i grzechów, które wcześniej ze sobą wywieźli! O, gdybyż miała miejsce powszechna skrucha i odmiana i powrót do Pana, który tak wysmagał to miasto! Pan dał
im odpoczynek od ich zajęć po to, by mogli zająć się tą jedyną niezbędną rzeczą;
gdyby się byli poprawili i wszyscy żałowali swych grzechów, które sprowadziły
dżumę na miasto, gdyby z pokorą i gorliwie błagali Pana, by zaniechał swego
straszliwego gniewu […], być może powstrzymałoby to pustoszącą karę ognia”85.
Pozostając w roli duszpasterza, autor zwraca również uwagę czytelnika na szkody
wyrządzone przez tych „przebudzonych grzeszników”, którzy przestawszy odczuwać strach przed śmiercią powrócili do dawnego życia: „Niektórzy wrócili do
swych codziennych interesów i pracują tak ciężko, jakby chcieli nadrobić stracony czas, nie troszcząc się o to, by trudzić się raczej nad naprawą swego życia, przy
którym w tym dopuście Bóg w sposób cudowny ich zachował; inni wracają i grzeszą jak tylko mogą”86. Autor konkluduje, że brak szczerego nawrócenia, niechęć
do czynienia pokuty, trwanie w grzechach tak uparte, że mieszkańców stolicy
trudno było odróżnić od „Turków i niewiernych” sprawiło, że „Bóg przemówił tak
straszliwym głosem w Londynie”87. Odmienny od większości cytowanych wcześ
niej – gdyż bardziej obrazowy – tekst autorstwa Thomasa Vincenta ostatecznie
nie różni się przesłaniem od innych purytańskich publikacji powstających w odpowiedzi na kolejne XVII-wieczne epidemie dżumy, co najlepiej podsumowują
Ibidem, s. 51-52.
Ibidem, s. 53.
85
Ibidem, s. 53-54. Vincent odnosi się w tym miejscu do wielkiego pożaru Londynu w 1666 r.,
któremu poświęca drugą część swej rozprawy.
86
Ibidem, s. 54.
87
Ibidem, s. 89, 113.
83
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słowa autora z końcowych partii wydawnictwa: „Grzesznicy, zawróćcie ze swych
podłych dróg, inaczej bowiem niegodziwość wasza stanie się waszą zgubą”88.

Podsumowanie
„Purytanizm był duchowością. Purytanie byli dla protestantyzmu tym, czym
praktycy kontemplacji i ascezy byli dla średniowiecznego Kościoła”89. Ogólna
protestancka duchowość czasów zarazy stawiała w centrum żal za grzechy oraz
wsłuchiwanie się w głos Bożej opatrzności i w zasadzie wszystkie XVII-wieczne
angielskie traktaty religijne zalecały, by duchową odpowiedzią na dopust Boży
była skrucha, nawrócenie oraz modlitwa, których działanie przyrównywano do
aplikowanego przez medyków lekarstwa90. Różnica w purytańskim podejściu do
wzmiankowanych kwestii dotyczyła nie istoty, lecz intensywności – purytanie nawoływali do gruntownej zmiany życia „bardziej” niż „letni” anglikanie.
Teksty, o których mowa w niniejszym artykule adresowane były do wyjątkowego kręgu odbiorców. Purytańscy autorzy zwracali się do tych, „którzy gotowi
byli nabyć i przeczytać te małe pobożne książeczki i dla których praktykowanie
religii było świadomym i dobrowolnym aktem wiary”91. Wielogodzinne duchowe konferencje, słuchanie kazań, wspólnotowe rozważanie Słowa Bożego, śpiewy
psalmów, post, badanie sumienia i modlitwa były normalnymi praktykami purytańskiej duchowej formacji92, a gorliwość w ich wypełnianiu w tych szczególnych
okresach zagrożenia stanowiła główny probierz pobożności.
W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że purytańskiego entuzjazmu wobec
radykalnych postów i medytacji oraz ich determinacji na drodze nawrócenia nie
podzielała większość „letnich” anglikanów, których nie przekonywało do zmiany
stanowiska nawet widmo niesionej przez dżumę śmierci. Odnotowywane nieraz
w źródłach wyjątkowo tłumne spotkania w wyznaczone dni postne nie skutkowały masowymi, a tym bardziej trwałymi nawróceniami93. Należy jednak pamiętać,
że życie duchowe „zwyczajnych Anglików” w epoce Stuartów pozostaje w znacznej mierze zakryte przed badaczami, gdyż jego „zwyczajność” – nie upominająca
się o żaden rodzaj materialnej ekspresji – sprawiła, że nie pozostały po niej ślady
nadające się do naukowej analizy.
Ibidem, s. 201.
E. G. Hinson, op. cit., s. 165.
90
R. Anselment, op. cit., s. 97.
91
M. Spufford, The importance of religion in the sixteenth and seventeenth centuries, [w:]
M. Spufford (red.), The World of Rural Dissenter, 1520-1725, Cambridge 1995, s. 7.
92
D. Leverenz, Language of Puritan Feeling. An Exploration in Literature, Psychology, and
Social History, New Brunswick, NJ. 1980, s. 142.
93
L. Moote, D. Moote, op. cit., s. 129, 237.
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Uważna lektura purytańskich tekstów odnoszących się do epidemii dżumy
wskazuje wyraźnie, że jakkolwiek traktowały one tematykę grzechu z wielką powagą, w swojej wymowie nie były ani posępne, ani fatalistyczne. Celem autorów
było wstrząśnięcie odbiorcami, ale wstrząs ten miał w efekcie prowadzić do pozytywnej zmiany w życiu grzesznika. Thomas Vincent piszący, że „rozpaczliwa
udręka i boleść przebudzonych grzeszników jest najbardziej ze wszystkiego nieznośna, za wyjątkiem tych przyszłych mąk, których dopiero teraz się tak bardzo
obawiają”94 ma w zamyśle skłonienie czytelnika do refleksji zanim znajdzie się on
w opisywanym beznadziejnym położeniu. To pozytywne przesłanie podsumowują słowa Arthura Hildershama: „Gdybyśmy bali się Boga tak, jak powinniśmy,
nie mielibyśmy potrzeby lękać się niczego innego na świecie”95. Motyw Bożego
gniewu spowodowanego zatwardziałością grzeszników pojawia się niezmiennie
we wszystkich omawianych tutaj tekstach, mimo że powstawały w zmieniających
się okolicznościach, których głównymi cechami były rozwój medycyny i rosnąca
popularność naturalistycznych interpretacji wybuchów epidemii dżumy.
Pomimo duchowej formacji, w chwilach zagrożenia nawet najbardziej żarliwi
purytanie odczuwali niepokój, czego świadectwa odnajdujemy w XVII-wiecznych pamiętnikach i spirytualnych autobiografiach96. Wspomniana duchowa formacja członków tej wspólnoty nakierowana była jednak na oddawanie chwały
Bogu w każdych okolicznościach życia. Zatem purytańscy kaznodzieje nauczali
konsekwentnie, że nawet doświadczenie epidemii, perspektywa utraty bliskich
czy własnej nagłej i bolesnej śmierci powinny skłaniać nie tyle do lęku, co do
uwielbienia Stwórcy, który wobec stworzenia jest miłosierny, lecz także w pełni suwerenny. Idea wdzięczności „w każdym położeniu” była dominującą cechą
purytańskiej duchowości. Sprawdzianem głębi życia duchowego była bezwarunkowa ufność Bożej opatrzności, wiara w nieodwołalność Bożych obietnic i niezachwiane przekonanie o Jego stałej obecności97. Autorzy tekstów traktujących
o dżumie wielokrotnie nawoływali do konsekwentnego trwania w takiej postawie.
Nie oznaczało to jednak propagowania pasywności, wręcz przeciwnie – post
i modlitwa były bardzo konkretnymi działaniami, w których realną skuteczność wierzyli stosujący je purytanie. Zarówno w wymiarze wspólnotowym, jak
T. Vincent, op. cit., s. 36.
A. Hildersham, op. cit.
96
R. Anselment, ‘The Teares of Nature’: Seventeenth-Century Parental Bereavement, „Modern Philology. A Journal Devoted to Research in Medieval and Modern Literature” 1993, t. 91,
z. 1, s. 26-53; A. Brady, ‘A Share of Sorrows’: Death in the Early Modern English Household, [w:]
S. Broomhall (red.), Emotions in the Household. 1200–1900, Basingstoke 2008, s. 185–202; C. Gittings, Death, Burial and the Individual in Early Modern England, Croom Helm, London 1984;
A. Laurence, Godly Grief: Individual Responses to Death in Seventeenth-century Britain, [w:]
R. Houlbrooke (red.), Death, Ritual, and Bereavement, Routledge, London 1989, s. 62-76.
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G. Mursell, English Spirituality. From Earliest Times to 1700, Louisville-London-Leiden
2001, s. 365-392; T. Webster, F. Bremer (red.), Puritans and Puritanism…, s. 408.
94
95

214

Dorota Guzowska

i indywidualnym, praktyki te były niewątpliwie metodami opanowywania lęku
przed niewidzialnym wrogiem, a zatem spełniały ważną rolę psychologiczną
– były strategiami ochrony jednostek i całych społeczności przed paniką. Jako
elementy religijnej tożsamości, post i modlitwa były również rodzajem wskaźnika granicy pomiędzy duchową przeciętnością a głębią. Jakkolwiek purytańscy
kaznodzieje celowo i niejako z premedytacją starali się wzbudzić w swych odbiorcach niepokój, czy wręcz strach, ich przekaz należy ostatecznie oceniać jako
pozytywny. Traktując sferę fizyczną i duchową jako nierozerwalnie połączone
części ludzkiej natury, zachęcali do postawy, którą nazwalibyśmy współcześnie
„proaktywną”. Przyjmując rolę duchowych lekarzy „przepisywali” post, skruchę
i nawrócenie jako najskuteczniejsze remedia na śmiertelną chorobę ciała.

Fasting, repentance, conversion:
17th-century Puritan spirituality in times of plague
This article explores diverse aspects of 17th-century English Puritan spirituality
in the context of recurring plague outbreaks between 1603 and 1665. Regarding
fasting, repentance and conversion as specifically Puritan concepts, I focus on the
ways in which they were encouraged and narrated in several Puritan texts published over the Stuart period in response to the spiritual plight of plague-ridden
English communities. I emphasize continuities in Puritan plague-time preaching
which, in spite of the growing popularity of naturalistic approaches to epidemics,
saw the causes of pestilence in human sin and divine wrath. My conclusion is that
although Puritan preachers deliberately sought to evoke fear and anxiety, they in
fact offered a positive message to their audiences and encouraged pro-active behaviour. Viewing spiritual and physical spheres as inseparable, they “prescribed”
fasting, repentance and conversion as the most effective cures for bodily suffering.
Key words: Puritan spirituality, plague, 17th-century England, fasting, repentance
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Dotyk zatrutej strzały
– epidemia dżumy w Lesznie w 1709 r.

Zwiastuny
Zaraza dotarła do Leszna dość późno, bo w maju 1709 r., gdy szalała już w całej Wielkopolsce. Pierwsze ogniska dżumy odnotowano jednak na Kresach Rzeczypospolitej w 1702 r.1, a we Lwowie pojawiła się w latach 1704-1705 zabijając
ok. 10 tys. osób2 i powróciła w latach 1709-17113. W Krakowie w latach 1706-1707
pozostawiła 20 tys. ofiar, pojawiając się ponownie w czerwcu 1709 r.4, aż wreszcie dotarła do Poznania, do którego zawleczona została przez „wojska szwedzkie
powracające spod Połtawy”5 (zmarło ok. 9 tys. osób6), a także w Gnieźnie w sierpniu 1708 r. (5 tys. zgonów7). Następnie panowała w Gdańsku, w którym liczba
zgonów wyniosła 25 tys. mieszkańców8 (albo 32 tys.9), a dalej w Toruniu (4 tys.
ofiar). W latach 1702-1711 pochłonęła w Rzeczypospolitej od 12 do 25 procent
1
E. Sieńkowski, Dżuma w Gdańsku w 1709 roku. Studium z dziejów epidemiologii, „Archiwum Historii Medycyny” 1970, t. 33, nr 3-4, s. 316.
2
M. Jaszczuk, Dżuma w polskim piśmiennictwie w XVIII w., „Medycyna Nowożytna” 1994,
t. 1, z. 2, s. 34.
3
Ł. Charewiczowa, Klęski zaraz w dawnym Lwowie, Lwów 1930, s. 67.
4
E. Karpacz, „Opłakane czasy” – epidemia dżumy w Krakowie w latach 1707–1710. Przyczynek do badań nad upadkiem królewskiego miasta, „Folia Historica Cracoviensia” 2012, t. 18, s. 255.
5
M. Jaszczuk, op. cit., s. 34.
6
J. Burchardt, R. K. Meissner, D. Burchardt, Oddech śmierci – zaraza dżumy w Wielkopolsce
i w Poznaniu w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie” 2009, t. 78, nr 1, s. 82.
7
https://gniezno24.com/reportaze/item/12408-wielu-w-tem-powietrzu-pomarlo-kiedyzaraza-atakowala-gniezno (dostęp: 17.05.2020).
8
A. Szarszewski, P. Paluchowski, Memoriale Loimicum – gdański pamiętnik z czasów zarazy
w 1709 roku autorstwa Johanna Christopha Gottwalda, „Klio. Czasopismo Poświęcone Dziejom
Polski i Powszechnym” 2018, t. 46, nr 3, s. 141.
9
R. Czetyrkin, O zarazie morowej, Warszawa 1846, s. XXXVIII.
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ludności10. Na podstawie relacji wczesno osiemnastowiecznych na temat przebiegu dżumy można przyjąć, że dżuma bądź towarzyszące jej inne choroby zakaźne
pochłonęły w miastach przynajmniej jedną trzecią ludności, a szczyt umieralności następował w czwartym miesiącu od pierwszych zachorowań.
Dżuma wywoływała wielki lęk, przywoływano pamięć o zarazie, która rozbudzała wyobraźnię w obliczu nieustannie nadchodzących wieści o nowych
ogniskach epidemicznych. Podejmowano próby przygotowań i jednocześnie
wyszukiwano jej zwiastunów, wszelakich zapowiedzi nadejścia bądź znaków
jej obecności. Przede wszystkim były to: klęski nieurodzaju; dotąd niedoświadczane, względnie nietypowe, zjawiska klimatyczne (np. burza 1 stycznia, susze)
bądź astronomiczne (np. przelot komety, upadek meteorytu); ucieczki ptaków,
innych zwierząt; nadmiar robactwa, gryzoni, owadów w postaci much i komarów11. Niezwykle bogatą typologię znaków zapowiadających dżumę opisał Piotr
Umiastowski w Nauce o morowym powietrzu…12 Pierwsze oznajmiają nadejście
morowego powietrza, wtóre ukazują jego obecność, trzecie zaś zapadać mają
w pamięć, natomiast czwarte odnoszą się do „zachwycenia powietrza”. Pierwsze pochodzą od Boga: to gwiazdy spadające, tworzące ogniste słupy, względnie
wybuchy wulkanów, czemu towarzyszą mgły, wilgoć oraz poczucie lęku a następnie: nagła zmienność pogody, krosty, dymienice, bolączki, nadmierna ilość żab,
myszy, szczurów i much, a także rosa pokrywająca liście czy też zdechłe ryby
pływające w wodach, nadto brak deszczu z panującym zimnem. Drugie znaki stanowią: zatracenie duszy do siódmego dnia, wewnętrzne ciała zepsucie, gorączka,
ból głowy, ciężki kaszel, wymioty, obłęd oraz zmiana wyglądu na twarzy, zabarwiony mocz (gęsty, z osadem, czerwonawy), pot wywołujący mdłości, smrodliwy
oddech, krosty, wrzody, wysoki puls, poczucie duszności i ciężki oddech. Trzecie
znaki mają w pamięci zalegać dzięki oglądaniu chorego ciała, a przede wszystkim
zmarłych (krosty, dymienice w kroku, wrzody). Czwarte znaki mają charakter
prognostyczny, czyli będące zapowiedzią wyzdrowienia: apetyt, nadzieja i otucha. Owej typologii kategorie jeszcze wcześniej, od Awicenny biorąc, sformułował Maciej z Miechowa w Szczegółowych przepisach o zabezpieczeniu się przed
groźną dżumą [Contra saevam pestem regimen accuratissimum, 1508]: „Wyższe
przyczyny zarazy wynikają z ciał niebieskich, ziemskie biorą początek z miejsc
nisko położonych, jak pieczary, ziemia, jeziora i innego tego rodzaju źródła zarazy powstające w ziemi”13.
B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 1991, s. 82.
J. Burchardt, D. Burchardt, Morowe powietrze – krótki szkic do historii zarazy na ziemiach
polskich w pierwszej połowie XVIII wieku, „Nowiny Lekarskie” 2008, t. 77, nr 4, s. 335.
12
P. Umiastowski, Nauka o morowym powietrzu na czworo księgi rozłożona, Kraków 1591,
s. 26-36.
13
M. de Miechów, Contra saevam pestem regimen accuratissimum, tłum. D. Turkowska, Cracoviae 1995, s. 15.
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Do tej typologii, lecz o wiele skromniej, powraca Sebastian Petrycy w Instrukcji abo nauce, jak się sprawować czasu moru14. Obecność morowego powietrza,
rodzącego się samorodnie albo pochodzącego z innych krajów, rozpoznać można dzięki panującej wilgotności, występowaniu chorób z krostami, z ospą, odrą,
z dymieniczymi guzami (szczególnie pod pachami), nadto obłędowi, a także dzięki wielkiej liczebności myszy, żab, much i jaszczurek, czemu towarzyszyła ucieczka ptaków i innych zwierząt z okolic zamieszkałych przez ludzi, bądź też dzięki
wypłynięciu zdechłych ryb w wodach. Znaki morowego powietrza rozpoznać
można u chorego: wysoka gorączka, dreszcze, ból głowy, ciężki oddech, suchość
ust i pragnienie, brak snu albo nadmierna senność. Nieco skromniej zwiastuny morowego powietrza wylicza Marcin z Klecka: to ziemia wilgotna i zgniła,
konstelacje niebieskie i rozkładające się zwłoki15. Paweł Lubiecki zaś twierdzi, że
zapowiedzią morowego powietrza są „różne Constellacye, Comety, Phenomena,
Chasmata y różne meteora, zaćmienie Słońca y Xsiężyca”16, a nadto wiatry, kwitnienie drzew nie o właściwej porze, zbyt mroźne zimy, zbyt gorące lata, głód,
wojna i powódź. Cokolwiek złego dla losu człowieka staje się jednocześnie zapowiedzią jeszcze gorszych okoliczności. Marcin Sokołowski dodawał: gdy powietrze jest jadem zarażone, „tedy te ptactwa które z natury swey po powietrzu
latajo, zaraz ulatywajo y uciekajo z górnego powietrza na doliny”17, a brzemienne
ronią, chorują dzieci, a starszych boli głowa, nadto „robactwo kupą z ziemi wyłazo”18 i w zgniłych wodach zdychają ryby i żaby. Trzy zaś zwiastuny nadchodzącej
dżumy początku XVIII w. widział Johann Ch. Gottwald w: cuchnącej mgle, która
później stała się czarno-żółta i wydzielała okrutny smród; ogniu spadającym na
miasto, który w powietrzu jaśniał oświetlając cały Gdańsk; ucieczce ptaków, które
powróciły dopiero po czterech miesiącach19.
W Lesznie natomiast zarazę poprzedziła dżuma w Kościanie i w Pońcu (1708 r.).
Znaki, które ją zwiastowały, miały charakter znaków pierwszych w typologii
Umiastowskiego: niezwykle sroga zima, w trakcie której ptaki zamarzały w locie,
S. Petrycy, Instrukcja abo nauka, jak się sprawować czasu moru, Kraków 1613, s. 3-4.
Marcin z Klecka, Preserwatiwa przeciwko morowemu powietrzu doswiadczona. Na ktorą iato
bogaty tak y ubogy snadno się zdobedzie bo niekażdy na lekarstwa ma pieniądze, Poznań 1624, s. 4.
16
Paweł F. Lubiecki, Ksiąszka Bardzo potrzebna Każdemu Człowiekowi do vchronienia się Morowego Powietrza, Ktore swą wßytkę moc wywiera tych czasów, Leszno 1653, s. 6.
17
M. J. Sokołowski, Bonae Spei Promontorium albo o Morowym Powietrzu Nauka, Kalisz
1679, s. 5.
18
Ibidem, s. 6.
19
J. Ch. Gottwald, Memoriale Loimicum, Oder Kurtze Verzeichnüß, Dessen, Was in der Königl. Stadt Dantzig, bey der daselbst Anno 1709. Hefftig graßirenden Seuche der Pestilentz, sich
zugetragen, Nach einer Dreyfachen Nachricht, aus eigener Erfahrung auffgesetzet und beschrieben,
Dantzig 1710, s. 25-26. Za: A. Szarszewski, P. Paluchowski, Memoriale Loimicum – gdański pamiętnik z czasów zarazy w 1709 roku autorstwa Johanna Christopha Gottwalda, „Klio. Czasopismo
Poświęcone Dziejom Polski i Powszechnym” 2018, t. 46, nr 3, s. 153-154.
14
15
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a ludzie zamarzali w drodze lub podczas snu w domach (jeszcze w maju Bałtyk
pokryty był lodem20, a w zimie był zamarznięty na 20 łokci21); następnie klęska
nieurodzaju z powodu suszy oraz spadzi pokrywającej zboża i drzewa owocowe, nadto wielka liczebność długonogich pająków. Nie było zaś ucieczki ptaków
lub ich powrotu na znak końca epidemii. Tak rozpisywał zwiastuny jej nadejścia
anonimowy autor relacji o zarazie w Lesznie – Bericht wegen der Lißnischen Pest
170922. Znak jednak przestał być jednocześnie przyczyną: to, co oznacza nie jest
nim samym – to pierwsza odmienność tego tekstu od wielu wcześniejszych relacji. Raczej było to nawiązanie do tradycji piśmienniczej, niż poszukiwanie źródeł
morowego powietrza.

Świadek
Niewiele wiemy o autorze tego dokumentu. Z pewnością był Bratem Czeskim,
niemniej trudno jednoznacznie orzec, czy był Lesznianem, czy Ślązakiem przybyłym pomóc swoim braciom w wierze. Z pewnością nie był wyłącznie duchownym, ponieważ „tekst zawiera bardzo obszerny opis objawów choroby, uwagi epidemiologiczne oraz rozważania na temat przyczyn zakażenia, co wskazywałoby
raczej na autorstwo lekarza, tym bardziej że to właśnie medycy spisywali takie
relacje”23. W czasie bowiem wystąpienia dżumy na początku XVIII w., w latach
1700-1720 wydano ok. 13 rozpraw naukowych pisanych właśnie przez medyków,
a zawierających opisy postępowania władz miejskich, przebiegu epidemii, objawów czy też instrukcje dotyczące zalecanych zachowań24. We wcześniejszych wiekach medycy niewiele wnosili swoimi tekstami: „u lekarzy-autorów tego rodzaju
trudno szukać własnych postrzeżeń i poglądów; jakoż wszyscy piszą jednakowo,
niemal to samo, opierając się na zdaniu powag uznanych i na panujących przesądach. Zmianę na lepsze pod tym względem przynosi dopiero wiek XVIII”25.
Tłumacz tegoż dokumentu, Marcin Błaszkowski, wcześniej przychylał się do
autorstwa Samuela Arnolda26, księdza parafialnego, a jednak – jak podaje Józef
Łukaszewicz – to uczony i lekarz, rektor szkoły Braci Czeskich i autor książki
20
S. Flis, Dżuma na Mazurach i Warmii w latach 1708-1711, „Komunikaty Mazursko-Warmińskie” 1960, nr 4, s. 482.
21
J. Nierzwicki, Morowe powietrze w Chełmnie i Grudziądzu w latach 1708-1711, „Mestwin”
1931, t. 7, nr 5, s. 3.
22
Anonim, O czarnej śmierci w Lesznie w roku Pańskim 1709 [Bericht wegen der Lißnischen
Pest 1709], tłum. M. Błaszkowski, Warszawa 2017.
23
M. Błaszkowski, Posłowie, [w:] Anonim, O czarnej śmierci…, s. 40-41.
24
M. Jaszczuk, op. cit., s. 45.
25
F. Giedroyć, Mór w Polsce w wiekach ubiegłych. Zarys historyczny, Warszawa 1899, s. 2.
26
S. Arnold, Dżuma w Lesznie w latach 1709–1710, tłum. M. Błaszkowski, „Rocznik Leszczyński” 2010, nr 10, s. 142.
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Ryc. 1. Pierwsza strona Bericht wegen der Lißnischen Pest 1709.
Źródło: Archiwum Braci Czeskich, Archiwum Państwowe w Poznaniu.
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O fizykach miasta Leszna27, toteż i kompetencje do napisania owej relacji z pewnością posiadał i bodaj nie było dla niego trudnością dotarcie do tak dokładnych
danych dotyczących zgonów, ponieważ był rajcą. Toteż, argumentuje Dariusz
Chemperek, autor relacji o dżumie w Lesznie zapewne był związany z Ratuszem,
był członkiem władz „powietrznych”, rajcą, ewangelikiem, czyli jednym z następujących: J. Ficcer, A. Vergent, D. Zugehor albo P. Hartmann28. Wymienia te nazwiska członków magistratu Stanisław Karwowski, powołując się na zaginione Sprawozdanie Salomona Opitza, kalwińskiego pastora, które uderza podobieństwem
do tekstu Anonima: wymienione są te same objawy choroby i w takiej samej kolejności, przytoczone identyczne zdarzenia i określone jednakie przyczyny gniewu
Bożego: „zaniedbanie świąt, pycha, rozrzutność, zbytki, gwałt i niesprawiedliwość
mieszczan względem ubogich i niższych, kłótnie i nienawiść między lutrami i kalwinami”29. Być może jest to jedna i ta sama relacja bądź istniały jej dwie wersje.

Kara, łaska i pokuta
W tekście Braci Czeskich uznano, jak pojmowano to powszechnie od wieków, że
dżuma jest gniewną karą boską nałożoną na ludzi za grzeszne ich życie. Gniew
boski był zatrutą strzałą, która godziła w ludzkie ciała: „Zatem naciągnął swój
łuk i włożył weń śmiercionośną strzałę”30; „Tak oto uwolnił Bóg swój napięty łuk
i pozwolił zatrutej strzale czarnej śmierci ulecieć”31. Autor przywołuje motyw Homerycki z Iliady, z pierwszych wersów księgi pierwszej, czyli uzbrojonego w złoty
łuk Feba, który „Gniewny na króla, woysku straszną klęskę zadał, / Rozszerzył
mór w obozie, codziennie lud padał”32. Podobnie uczynił ponad wiek temu od
powstania dokumentu z Leszna Achatius Cureus w Threnodia qua deplorantur
miseriae tempore grassantis pestis Dantisci [Trenodia, w której opłakuje się nieszczęście w czasie szerzącej się zarazy gdańskiej]: „Był czas, kiedy Febus wjechał
swymi ognistymi końmi w znak lwa drapieżnego, gdy rozszalała się w mieście
naszym zaraza, prawdziwa kara Boża”33. Do tego samego mitu nawiązał Johann
Ch. Gottwald, który za tę strzałę godzącą w miasto uznał „płomienisty niebieski
J. Łukaszewicz, Historya szkół w Koronie i w Wielkim Księstwie Litewskiem od najdawniejszych czasów aż do roku 1794, Poznań 1849, s. 386.
28
D. Chemperek, Kultura literacka autora relacji O czarnej śmierci w Lesznie w roku Pańskim
1709 i problem atrybucji utworu, „Rocznik Leszczyński” 2018, t. 18, s. 71.
29
S. Karwowski, Kronika miasta Leszna, Poznań 1877, s. 53.
30
Anonim, op. cit., s. 9.
31
ibidem, s. 11.
32
Homer, Iliada, tłum. F. Dmochowski, wyd. 2, Warszawa 1804, s. 95.
33
A. Cureus, Threnodia qua deplorantur miseriae tempore grassantis pestis Dantisci, Gdańsk
1564. Cyt. za: M. Ślubowski, Gdańskie makabreski, Gdańsk 2019, s. 16.
27
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glob, który nadszedł z północnego zachodu około godziny jedenastej w nocy, wystrzelił w stronę miasta niczym strzała puszczona z łuku”34.
Anonim z Leszna wylicza owe grzechy, których dopuścili się ludzie, zanim
jeszcze zaraza wystąpiła: haniebne gardzenie Bogiem, odszczepieństwo i bezbożność obyczajów na obraz Sodomy. Bóg wychłostał wtedy mieszkańców Leszna
wojną, grozą, strachem, plądrowaniem, spustoszeniem i zniszczeniem w ogniu35.
Groził dżumą, albowiem rozlała się ona po wszystkich prowincjach Rzeczypospolitej, a szczególnie po wielkich miastach, aby ujrzeli wszyscy jego gniew. Toteż
Lesznianie oddawali się pokucie modlitewnej, także podczas nabożeństw, „ale to
był jedynie pozór, bo uczciwe owoce pokuty nie były widoczne”36. Dżuma jako
kara boska, okrutna i sprawiedliwa, mściwa i bezwzględna, ujmowana była – pisał
Jan Kracik – „ochoczo według modelu religii sądowej, gdzie panuje nieustanny rachunek win i zasług, grzechu i pokuty. Nad wykazem ludzkich wykroczeń
pobrzękiwała zasada talionu. Na grzech odpowiada boży odwet. Za czyjeś bluźnierstwo w średniowiecznej Fryzji powódź porywa tysiące mieszkańców. Po ten
mroczny schemat religijny sięgano niepokojąco długo, gdy tylko spuszczone zostały z łańcucha klęski żywiołowe”37.
Po wielkim pożarze w Lesznie, w popiołach miasta, mieszkańców dotknęła
łaska Boża: wolność wyznania, odbudowa miasta, praca dla każdego, co sprzyjać
miało wezwaniu do pokuty. Pomimo owego dobrodziejstwa, miasto zbudowano
na grzechach i dlatego miało ono wyczekiwać kolejnej kary, pisał Lesznianin. Wymienia on występki, które w sposób konieczny sprowadziły dżumę: „Bezczeszczenie Dnia Pańskiego (niedzieli)”38, podczas której uprawiano lichwiarski handel,
zajmowano się zdobywaniem jedzenia, dbając jedynie o ciało; pycha i przepych,
obnoszenie się cór Syjonu; „Przemoc i nieprawość wobec biednych i słabych”39,
nadużywanie władzy, lichwa, niezgoda i kłótnie, która nienawiść rodziła między
ludźmi, a szczególnie bałwochwalstwo, któremu patronowała Diana Efeska.
Również w trakcie dżumy Bóg, doświadczając ciężką pestylencją, okazywał
Lesznianom łaskę i dobroć – nie zmorzył miasta głodem. Dzięki błogosławionej
przez Boga zapobiegliwości Magistratu, zapewniono dostawy żywności ze Śląska: „Ale oto okazał Bóg naszemu miastu prawdziwie cudowną dobroć i poruszył w sposób szczególny serca naszych sąsiednich Ślązaków”40. Każdego bowiem
tygodnia, we wtorek i piątek, z różnych miejscowości Śląska przybywały wozy
wypełnione żywnością na granicę Polski.
34
35
36
37
38
39
40

A. Szarszewski, P. Paluchowski, op. cit., s. 153.
Anonim, op. cit., s. 5.
Ibidem, s. 11.
J. Kracik, Pokonać czarną śmierć. Staropolskie postawy wobec śmierci, Kraków 2020, s. 115.
Anonim, op. cit., s. 7.
Ibidem, s. 8.
Ibidem, s. 19.
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Czas zarazy
Relacja Anonima uchwyciła czas przebiegu zarazy przede wszystkim w postaci
liczby zgonów z powodu dżumy – to druga odmienność od poprzednich tekstów.
Z łatwością można określić początek zachorowań, szczyt pandemii i jej wygaszenie. W Lesznie bowiem tego właśnie roku zmarło 3529 osób, prawie jedna trzecia
mieszkańców miasta. Uwzględniając odnotowywaną średnią zgonów dziennych
w miesiącu, ze szczytem 12 października (356 zgonów), można zobrazować jej
przebieg, jak na poniższym wykresie.

Wykres 1. Orientacyjny przebieg dżumy w Lesznie na podstawie liczby zgonów.
Źródło: opracowanie własne (na podstawie: Anonim, O czarnej śmierci w Lesznie
w roku Pańskim 1709, tłum. M. Błaszkowski, Warszawa 2017).

Zaraza pojawiła się w Lesznie za sprawą kupców, przede wszystkim Żydów,
którzy przemieszczając się z miasta do miasta przenieśli dżumę na początku lipca 1709 r. Józef Łukaszewicz przytacza relację Samuela Arnolda, „że uczniowie
szkoły lesznieńskiej spotkawszy w znacznej odległości od miasta Żydów jadących
z Rusi z skórami, zaczęli ich szarpać, udając, że są urzędnikami celnymi i żądając
od nich, aby skóry z wozów pozrzucali, azali pod skórami niema jakich innych
ukrytych towarów. Żydzi nadaremnie opierali się swawoli lekkomyślnej młodzieży; wóz został zatrzymany, kilku uczniów wdarło się na wierzch skór i zaczęło je
zrzucać. Ale jakież zadziwienie i przestrach ogarnął ich, gdy pod skórami znaleźli
umarłego Żyda. Był on tknięty morowem powietrzem, którem się natychmiast
uczniowie zarazili i po powrocie swoim roznieśli je po mieście, które po upływie
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kilku tygodni okryło się, z przyczyny swawoli uczniów powszechną żałobą, utraciwszy kilka tysięcy ludzi”41. Już bowiem 25 lipca Żydzi wszczęli alarm, lamentując
i wdzierając się do piekarń, a jednocześnie ujawniali w ten sposób, że wielu z nich
wcześniej umarło na pestylencję. Wtedy to zaraza opanowała już całe miasto.
Zdaje się, że poprzez kontakt z kupcami pchły miały sposobność przenosić
chorobę na innych mieszkańców: „pchły, nawet gdy nie ma szczurów, potrafią
przenosić zakażenie, a ponieważ mogą one nawet dłuższy czas przebywać bez pożywienia w ładunkach okrętowych (np. w zbożu, ryżu, bawełnie, jucie, kokosach,
soi i rozmaitych roślinach oleistych) pochodzących z terenów zadżumionych,
więc trudniej je wykrywać”42, także w odzieży, futrach, skórach, płótnie, „dlatego
też drogi rozprzestrzeniania się dżumy zawsze pokrywają się ze szlakami handlowymi”43. Powszechne więc było przekonanie, że zaraza bądź jad za sprawą dotyku
lub powietrza czepiały się ubrań i towarów: „Dostrzeżono bowiem, że kierunek
rozszerzania się choroby idzie w ślad za kierunkiem ruchu komunikujących się
ludzi i narodów”44.
Pogłoska o dżumie (o contagion45) w Lesznie rozniosła się śpiesznie, co spowodowało utratę kontaktu listownego z innymi miejscowościami. Zakazano zgromadzeń, nakazano mieszkańcom pozostanie w domu, a we wrześniu zaprzestano
już nabożeństw. Na obrzeżach miasta rozstawiono namioty dla chorych, którymi
opiekowano się żywiąc ich i podając lekarstwa. Lecz contagion rozszerzał się tak
szybko po ulicach miasta, że zapanował chaos. Dziennie umierało, aż do szczytu
epidemii, około 20-50 osób. Umarli też wszyscy opiekujący się chorymi, w tym
również lekarz miejski oraz przybyli na pomoc chirurdzy pestylencji ze Śląska.
Nikt zdrowy nie chciał się opiekować chorymi, jedynie ci, którzy ozdrowieli,
skłonni byli to czynić. Bywały więc dni, że prawie sto ciał osób zmarłych leżało
po kilka dni w domach, a ponad sto ciał na cmentarzach czekało na pochówek.
Jedyne, co można było stwierdzić to to, że medycyna nie była skuteczna. Gdy
ktokolwiek zachorował, w niedługim czasie stwierdzano śmierć. Zastanawiano
się nad tą nieskutecznością lekarstw, ale tłumaczono to tym, że Bóg nie chciał tej
pomocy: „właściwości tej subtelnej trucizny czarnej śmierci nie są jeszcze dobrze
zbadane albo w ogóle jej zbadać nie można, dlatego wszelkie medykamenty, które w zasadzie nieznaną chorobę leczyć powinny, są nieskuteczne i pożądanego
J. Łukaszewicz, op. cit., s. 386-387.
M. Jaszczuk, op. cit., s. 32.
43
J. Charytoniuk, Walka z epidemią dżumy w Elblągu na początku XVIII wieku, „Rocznik
Elbląski” 1985, t. 10, s. 56.
44
K. F. Dworzaczek, O epidemiach w ogólności, o morowej zarazie i o ospie w szczególności,
Warszawa 1847, s. 8.
45
Anonim, op. cit., s. 12. Autor relacji był zwolennikiem kontagionizmu: Girolamo Fracastro,
1546 – zaraza przenoszona jest przez żywe nasiona chorobowe (semina); Atanazy Kircher, 1656 –
choroby zakaźne przenoszone są przez niewidoczne mikroorganizmy (contagia).
41
42
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Ryc. 2. Św. Roch, patron zadżumionych.
Źródło: Paul Peter Rubens, Sancte Roche ora pro nobis,
ze zbiorów: Gabinet Rycin, Biblioteka Naukowa PAU i PAN, BGR.004880,
digitalizacja: PAU, projekt PAUart, domena publiczna.

efektu dać nie mogły”46. Jeśli więc ktokolwiek ozdrowiał, przyjmowano to jako
uzdrowienie przez Jezusa, zauważając jednocześnie, że „Gdy jednak lekarz i wszyscy chirurdzy już poumierali, skończył się zapas leków i nie używano już żadnych
środków, wówczas wielu na powrót wyzdrowiało”47.
Objawy choroby były typowe dla dżumy dymieniczej i dżumy septycznej: nagłość zgonu, poczerniała, posiniała twarz martwego, dreszcze, gorączka, bóle głowy, pragnienie, zaczerwienienie gardła, brunatne plamy na ciele, czerniawy język,
brunatne żyły, senność, karbunkuły, dymienice, wybroczyny, wszelakie bóle, nudności, wymioty, pomieszanie zmysłów objawiające się wybieganiem z domu na
46
47

Ibidem, s. 17.
Ibidem.
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ulicę, zgnilizna. Jak dziś wiemy, „W tej postaci bakteria może przenosić się między ludźmi za pośrednictwem pchły ludzkiej”48. Choroba rozwijała się zazwyczaj
przez 4-6 dni, po których albo następowało polepszenie, albo śmierć. W niektórych przypadkach trwała nawet do 10 tygodni, a u nielicznych przebiegała zgoła
łagodnie – po ustąpieniu dreszczy czuli się lepiej49. Zaraza dotykała najczęściej
mężczyzn i to w młodym wieku, nadto osoby wątłe, chorowite, młodzież i dzieci: „Nierzadko spośród siedmiorga lub więcej dzieci zaledwie jedno przy życiu
zostawało”50. Ta śmiertelność, szczególnie niemowląt, skłaniała autora relacji do
stwierdzenia, że nie tylko sam grzech był przyczyną dżumy (causa pestis).

Oczekiwania, zawód, szaleństwo
U zarania epidemii, gdy docierały niepokojące wieści do miast, gdy natura zwiastowała jej nadejście, „ludzie masowo garnęli się do kościołów, przed konfesjonałami ustawiały się długie kolejki grzeszników, spowiedź bowiem była podstawowym warunkiem powodzenia próśb o oddalenie gniewu niebios, a ponadto
stanowiła zabezpieczenie na wypadek zgonu”51. To także były modlitwy błagalne
na polecenie władz miejskich. Wzrost nastrojów religijnych wyrażał się nie tylko w pogłębiającej się nadziei na uniknięcie epidemii, bądź też na pozostanie
zdrowym albo na ozdrowienie, lecz w oczekiwaniach, nadto nadmiernych, wobec
Boga bądź świętych. W Chełmnie w 1709 r. szukano „pomocy i ratunku w modlitwach. Już raz bowiem przed 30 laty doznali mieszkańcy Chełmna osobliwej
łaski Nieba, gdy w czasie moru polecili się szczególnej opiece św. Rocha, Fabjana
i Sebastjana. Więc i w obecnej ciężkiej potrzebie spodziewali się jedynie przez
modlitwy i wstawiennictwo świętych uzyskać łaskę odwrócenia klęski, a to tem
więcej, że donoszono z Torunia, iż tam przeważnie padli ofiarą moru Niemcy –
protestanci, którzy szydzili z nabożeństwa do św. Rozalji”52.
Jako że niespełnione oczekiwania, a szczególnie te nadmierne, skutkują rozczarowaniem, zawodem, rozgoryczeniem, a następnie buntem lub wrogością
bądź apatią, epidemie prowokowały te zachowania społeczne, które naruszały
elementarne normy społeczne i kulturowe. Widok ludzi, którzy swoim postępowaniem kwestionowali pewność reguł, stałość zasad moralnych i wiary, musiał
być niemniej przerażający, jak widok zmarłych na dżumę. Autor relacji epidemii
48
K. Gizelbach-Żochowska, B. Hermann, J. Gulczyński, E. Iżycka-Świeszewska, Wielowiekowa zagadka dżumy, [w:] M. Z. Felsmann, J. Szarek, M. Felsmann (red.), Dawna medycyna i weterynaria: środowisko a człowiek, Chełmno 2013.
49
Anonim, op. cit., s. 16-17.
50
Ibidem, s. 18.
51
J. Charytoniuk, op. cit., s. 50.
52
J. Nierzwicki, op. cit., s. 3.
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w Lesznie odnotowuje, że byli tacy, którzy w czasie zarazy „w bezmiernej lubieżności i wybujałym bezwstydzie żyli”53, świadcząc jednocześnie o tym, że kara,
jaka ich dosięgnie, będzie ta sama, z jaką przyszło się zmierzyć ludziom pobożnym. Interpretowano to jako rezultat szaleństwa, czyli objawu choroby albo wyraz odszczepieństwa. Ten taniec ze śmiercią był zazwyczaj korzystaniem z ostatnich chwil życia, gdy wszelkie moralne i religijne regulatory zanikały: „Niektórzy
obżarstwem i opilstwem, a nawet tańcem i swawolami dzień wypełniali, jakby
z najwyższego Boga, z powodu Jego plag, drwić chcieli”54. W obliczu „końca
świata” nazbyt często „żarliwość religijna w miarę przedłużania się kataklizmu
przeplatała się z rezygnacją, rozpaczą, przesądem czy rozpasaniem”55, również
z wrogością wobec kogokolwiek, komu uczyniono zarzut, że przyczynił się do zarazy: wobec złodziei, grabarzy, Żydów, Tatarów, kobiet posądzanych o czary bądź
wałęsających się nędzarzy.
Szok, jaki zachowania bluźniercze podczas dżumy wywoływały, musiał być
o wiele silniej doświadczany – z tego właśnie powodu, że bluźniący lubieżnicy
rezygnowali z wiecznego życia. Wszelkie zło bowiem, także morowym powietrzem obecne, wszelkie cierpienie i rozpacz, jaka dana była w chorobie, będzie
wynagradzana tą właśnie łaską. Bóg przyzwala na zło fizyczne, pisał Gottfried
Leibniz w Teodycei, nie pobłażając jednocześnie złu moralnemu, w jakim pławili
się ci, którzy od Niego odstąpili. Zło fizyczne jest środkiem, który „Bóg pragnie
jako należnej za winę kary oraz jako właściwego środka do celu, aby przeszkodzić
większemu złu, albo aby uzyskać więcej dobra. Kara służy równie poprawie jako
przykład, a zło przydaje się często, aby lepiej odczuć smak dobra, niekiedy zaś
przyczynia się też do większej doskonałości tego, kto je znosi”56. Złu fizycznemu
odpowiada skarga na cierpienia i na zwłokę, jakim to życie jest w oczekiwaniu, aż
skrucha przyniesie lekarstwo w dalszym, wiecznym już życiu. To nagroda kompensująca zło fizyczne w ziemskim życiu. Bóg zatem dopuszcza zło dla zaistnienia dobra – bonum przez malum. Tak postrzegano karę Bożą, aczkolwiek zawsze
pojawiało się to pytanie, które i Anonim stawiał, kiedy przywoływał kwilące
niemowlęta, kończące swoje życie w głodzie i bez niczyjej opieki: „Wymierało
przecież wiele pacholąt, które nie miały jeszcze sposobności, by stać się nadmiernie występne. Jakkolwiek nie należy zaprzeczać, że pycha oraz odstępstwa nieco
ku tej chorobie się przyczyniły, to jednak trudno wyjaśnić, na co należało wskazać. Być może trzeba przypisać całkowicie odmienny casus, który się w Lesznie
przydarzył”57.
Anonim, op. cit., s. 21.
Ibidem.
55
J. Kracik, op. cit., s. 124.
56
G. W. Leibniz, Teodycea. O dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum.
M. Frankiewicz, Warszawa 2001, s. 140.
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Anonim, op. cit., s. 18-19.
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W poczuciu bezradności i bezsilności, gdy nie tylko medycyna okazywała
się nieskuteczna, ale także modły pozostawały bez odpowiedzi, w tym rozpadzie
norm społecznych uciekano się do praktyk magicznych: „Miały one stanowić rodzaj natychmiastowego antidotum, ponieważ brakowało przykładów cudownych
uzdrowień po prośbach skierowanych do Boga”58. Budziły się zmory, ale i rudymenty dawnych wierzeń czy mrocznych przesądów. Zdarzało się, że zmarłym
jako upiorom przypisywano moc, która czyniła ich odpowiedzialnymi za pojawienie się zarazy, toteż tych zmarłych odkopywano i odrąbywano im głowę59.
Tak było ponoć w Gnieźnie, w którym pochowane dwie pierwsze ofiary dżumy
wykopano z grobu, a stwierdziwszy, że nie nastąpił rozkład zwłok, a zatem są
upiorami odpowiedzialnymi za zarazę, odcięto im głowy60. Urządzano procesje
wokół miasteczek czy wsi i napotkanych ludzi snujących się po polach brano za
upiory i mordowano na miejscu albo nawet palono.
Niewiele jest świadectw owego szaleństwa czy utraty zmysłów przez przerażający lęk wyzwalanych. W Uwagach o tym, co zaobserwowano w trakcie dżumy
grasującej w Gdańsku w 1709 r., i które winno się zakomunikować dla dobra ogółu
gdański chirurg Manasse Stoeckle stwierdził, że choć w Gdańsku choroba była ta
sama, co w Toruniu w 1708 r., to częściej umierano w Toruniu ze strachu, choćby
na widok chirurgów czy tragarzy zwłok bądź samych chorych, pisząc: „mówię to
z czystym sumieniem, na moich rękach więcej umarło ze strachu przed chorobą
niż z powodu jej okrucieństwa […], ach, jakże szybko mogą uśmiercić strach
i trwoga”61. Zastanawiające jest to, że właśnie „Ówczesne schematy interpretacyjne opierały się na założeniu, że strach w czasie dżumy był niezwykle niebezpieczny, gdyż bez wystarczającego oporu zaraza skuteczniej wnikała w ciało i była
przezeń chętniej przyjmowana”62. Ten lęk musiał być wielki również w Lesznie,
ponieważ autor owej relacji pisał: „U niektórych pojawiało się pomieszanie zmysłów, wtedy zarówno w dzień, jak i w nocy wybiegali z domów, czym u innych
wywoływali wielki niepokój”63. Z tego lęku nawet sen o dżumie i jej objawach
wywoływał je na jawie64. Najbliższy świat człowieka stawał mu się obcy i budzący
J. Burchardt, R. K. Meissner, D. Burchardt, op. cit., s. 84.
Ibidem, s. 82.
60
https://gniezno24.com/reportaze/item/12408-wielu-w-tem-powietrzu-pomarlo-kiedyzaraza-atakowala-gniezno (dostęp: 17.05.2020).
61
M. Stoeckle, Anmerckungen welche bey der Pest, die Anno 1709 in Dantzig grassirte, beobachtet, und dem gemeinen Besten zu gut mittheilen wollen, Dantzig 1710. Cyt. za: K. Pękacka-Falkowska, Etiologia moru w świetle pism loimograficznych. Fizjologia timor pestis (rekonesans
badawczy), „Sensus Historiae” 2001, t. 1, nr 1, s. 9.
62
L. Lewandowska, Dżuma – epidemia duszy i ciała? Sposoby zwalczania dżumy w nowożytnym Gdańsku, [w:] B. Płonka-Syroka (red.), Człowiek wobec choroby. Studia Humanistyczne
Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu 2010, t. 3, s. 303.
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Anonim, op. cit., s. 17.
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trwogę, jeśli musiano doświadczać choćby takich widoków, jak w Grudziądzu na
wiosnę 1709 r: „W domu organisty zmarła cała rodzina z wyjątkiem najmłodszego niemowlęcia, które znaleziono ssące pierś zmarłej już matki”65.

Zakończenie
Zaraza była klęską spodziewaną, której wyczekiwano w zwiastunach lub oznakach. Będąca karą za ludzkie grzechy, stawała się upomnieniem o pokutę. Nadto
jednak, zaraza była w XVIII w. elementem świadomości zbiorowej niosącej doświadczenia poprzednich epidemii. Przygotowywano się na jej nadejście, gromadząc w miastach zapasy żywności i leków, urządzając msze pokutne bądź takież
procesje obchodzące miasto albo wsie, aby zarazę „odgonić” – wypatrywano też
„obcych” snujących się po polach, względnie drogach, którzy nieśli dżumę bądź
uznano ich za odpowiedzialnych za jej pojawienie się. Gdy ta nadeszła, uciekano z miast, stosowano kwarantannę, zakazywano publicznych zgromadzeń – nie
odbywały się również msze. Boleśnie przyjmowano nieskuteczność tych działań
i wszelkich innych zabiegów, w tym medycznego leczenia. Ani modlitwy, ani leki
nie potrafiły powstrzymać dżumy, uciekano się więc do praktyk magicznych, które również zawodziły.
Poczucie bezradności wobec przerażającego nieszczęścia prowokowało trzy
typy zachowań: gorliwą pobożność, apatię oraz lubieżność. O tej ostatniej nie rozpisywano się w dokumentach, choć ją odnotowywano. Zapewne i z tego powodu,
aby nie upowszechniać tych zachowań, w tym sensie: aby drukiem nawet ich nie
dopuszczać do ludzkiej wyobraźni. A były to publiczne tańce i pijaństwo, nagość
i akty płciowe, którym towarzyszyło zapewne złorzeczenie Bogu. Ta bezbożność,
bluźnierstwo i bezwstyd naruszały porządek sakralny, podważały podstawy religii, łamały utrwalone normy społeczne. Poczucie bezkarności sprzyjało nadto
zachowaniom kryminalnym – kradzieżom, gwałtom, morderstwom
Literackie świadectwo dżumy w Lesznie w 1709 roku jest dokumentem bezradności wobec niej, a jednocześnie rejestrem rozbudowanych praktyk, które
miały dżumie przeciwdziałać bądź zapobiegać jej ostremu przebiegowi. Nie potrafiono jednak znaleźć żadnego skutecznego środka, ponieważ nie znano żadnej
miary skuteczności możliwych działań – przyczyna nadal pozostawała nieznana.

65

J. Nierzwicki, op. cit., s. 4.
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A touch of poison arrow – the plague epidemic in Leszno in 1709
The paper discusses 1709 plague epidemic in Leszno. Based on the existing report
of the events ‘Bericht wegen Lißnischen Pest 1709’, it examines the understanding
of the disease, its symptoms and related mortality as well as contemporary preconceptions, religious beliefs and patterns of behaviour in the time of epidemic.
The contribution reviews also the authorship of this document. Around 3,5 thousand city dwellers perished due to the epidemic, that continued to ravage the
city from July to January with the highest mortality rate within the fourth month
from the first reported cases.
Key words: Leszno, eighteen century, epidemic, plague, philosophy of medicine
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Pierwsza niedziela czasu owego.
Kościół Ewangelicko-Augsburski
w Rzeczpospolitej Polskiej
wobec początkowego okresu pandemii COVID-19
(do 3. niedzieli pasyjnej Oculi)

Wprowadzenie
Kroniki czasów zarazy zazwyczaj rozpoczynają się niewinnie. Dekameron jest
opowieścią dworską skierowaną do dam, chociaż upamiętnia początek epidemii
we Florencji w 1348 r. i ucieczkę z miasta grupy przedstawicieli wyższych warstw
społecznych oraz ich odizolowanie się na toskańskiej prowincji. Giovanni Boccacio przywołał we wstępie do swojego dzieła szereg sposobów ochrony przed
zachorowaniami, począwszy od działań o charakterze sanitarnym, a skończywszy
na praktykach religijnych. W przypadku specyfiki języka religijnego zakorzenionego w myśli chrześcijańskiej można pokusić się o istnienie „epifanii epidemicznych”. Rozumiem przez to fakt uświadomienia zarazy w danym miejscu. Fakt ów
może być przekazany w zapisie pamiętnikarskim lub historycznym, jak i w aktualnym opisie wiadomości prasowych lub komunikatów władz. Epifania epidemiczna nie musi być przy tym tożsama z medycznym stanem faktycznym, czyli
pojawieniem się pierwszego ogniwa zachorowania na daną chorobę. Epifania
epidemiczna odnosi się bowiem do narracji o chorobie i świadomości choroby,
zarówno indywidualnej, jak i zbiorowej. W takim też znaczeniu używam owego
terminu w niniejszym artykule.
W granice Polski koronawirus1 przyszedł z Zachodu. Minister Zdrowia ogłosił
ów fakt na konferencji prasowej w środę 4 marca 2020 r. Już tutaj widać, że nastąpiła epifania epidemiczna, chociaż jeszcze nie we właściwej skali. Ogłoszenie
o pojawieniu się nosiciela choroby nastąpiło przy wysoce wątpliwym poszanoW całym tekście używam tego terminu zamiast poprawnej, pełnej nazwy: koronawirus
SARS-CoV-2.
1
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waniu praw pacjenta do prywatności2, przecież post factum i było przynajmniej
kilkanaście godzin spóźnione wobec pojawienia się jego samego. Problemem,
któremu się w ramach owego artykułu pragnę przyjrzeć jest reakcja na epidemię
koronawirusa jednego z polskich związków wyznaniowych, Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Rzeczpospolitej Polskiej3. Równocześnie, jest to pierwszy z planowanego/opracowywanego cyklu tekstów badawczych poświęconych
przede wszystkim reakcjom polskich księży luterańskich na epidemię koronawirusa. Materiałem badawczym będą oficjalne dokumenty KE-A, artykuły z prasy
parafialnej i kościelnej oraz teksty kazań i zapisy nabożeństw obecne na stronach
głównych kościołów poszczególnych diecezji luterańskich w Polsce. Kościoły takie związane są zazwyczaj z miejscowościami, w których urzęduje biskup danej
diecezji. Charakter przedstawianych i analizowanych materiałów ulega wyraźnej
zmianie wraz postępem czasu. Zjawisko owo znajduje odzwierciedlenie również
w opracowywanym cyklu artykułów. Przedstawiany tekst ma przede wszystkim
charakter deskryptywny. Stanowi również zbiór materiałów źródłowych do dalszych badań.

Reakcja na epidemię
wybranych związków wyznaniowych w Polsce
Przez pierwszy tydzień po konferencji Ministra Zdrowia trwał w Polsce okres
pewnego rodzaju błogiego spokoju. Pojawiały się doniesienia o poszukiwaniu
osób z kontaktu pacjenta zero oraz informacje o kolejnych zachorowaniach.
Mimo to sama sytuacja epidemiczna zdawała się być kontrolowalna i nie wzbudzała większych obaw społecznych. Poważna zmiana nastąpiła wraz podjęciem
decyzji rządowej o zamknięciu, tymczasowym, szkół, kin, teatrów i uczelni artystycznych. Premier RP następująco uzasadniał ową decyzję: „Trzeba działać
szybko, dlatego działamy z pewnym wyprzedzeniem tam, gdzie tylko się da”4.
Zastosowano więc tradycyjną politykę sanitarną, jaką w przypadku epidemii jest
wprowadzanie izolacji i dążenie do ograniczenia liczby kontaktów, czyli minihttps://www.medonet.pl/koronawirus/koronawirus-w-polsce,pacjent-zero-z-korona
wirusem-w-polsce-stal-sie-slawny--co-z-ochrona-danych-osobowych-,artykul,38474051.html
(dostęp: 6.04.2020).
3
Dalej jako KE-A. Przegląd stanowisk odnośnie zapobiegania szerzeniu się pandemii koronawirusa przyjętych przez poszczególne wyznania chrześcijańskie w Polsce dostępny jest m.in.
tutaj: https://www.ekumenizm.pl/ekumenizm/w-polsce/niedzielny-test-kosciolow-na-koronawirusa/. Zestawienie opublikowano 14 marca, ostatnia, w chwili opracowywania artykułu, aktualizacja pochodzi z 17 marca (dostęp: 22.03.2020 i 28.04.2020).
4
https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/premier-podjelismy-decyzje-ozamknieciu-wszystkich-placowek-oswiatowych-i.html (dostęp: 20.03.2020).
2
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malizowanie podatności na zakażenie. Społeczności wyznaniowe w Polsce podjęły własne, niejednokrotnie bardzo rozbieżne między sobą decyzje odnośnie
podejmowania życia religijnego w obliczu epidemii oraz wprowadzonych przez
rząd ograniczeń. Wynikały one oczywiście ze specyfiki teologicznej poszczególnych wyznań chrześcijańskich oraz religii. Liga Muzułmańska w Polsce, już tego
samego dnia co oświadczenie premiera wydała fatłę, w której stwierdza się, że:
„Opuszczenie piątkowych modlitw i modlitw zbiorowych w sytuacji epidemii
staje się obowiązkiem, ponieważ w naszym przypadku obowiązek zachowania
własnego życia jest wypełniany jedynie poprzez środki takie jak nie gromadzenie
się w miejscach publicznych i meczetach. Rada Imamów i Rada Fatł przy Lidze
Muzułmańskiej w RP w poczuciu odpowiedzialności podjęła decyzję o zamknięciu Centrów Muzułmańskich zarządzanych przez LM w RP na okres nie krótszy
niż dwa tygodnie począwszy od dnia 11.03.2020 r. Decyzja ta ma na celu ochronę
ludzkiego życia i zdrowia jak również ograniczenie możliwości rozprzestrzeniania się epidemii koronowirusa”5.
Kościół rzymskokatolicki zdecydował wówczas pozostawić kościoły dostępnymi dla wiernych, z następującym zastrzeżeniem: „Kościół od dwóch tysiącleci
służy osobom chorym i potrzebującym, nawet w czasach epidemii, nie rezygnując z głoszenia Ewangelii oraz sprawowania sakramentów świętych.
1. Mając na uwadze zagrożenie zdrowia oraz życia (zgodnie z kan. 87 par. 1,
1245 i kan. 1248 par. 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego), rekomendujemy
biskupom diecezjalnym udzielenie dyspensy od obowiązku niedzielnego
uczestnictwa we Mszy Świętej do dnia 29 marca br. następującym wiernym:
a. osobom w podeszłym wieku,
b. osobom z objawami infekcji (np. kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.),
c. dzieciom i młodzieży szkolnej oraz dorosłym, którzy sprawują nad nimi
bezpośrednią opiekę,
d. osobom, które czują obawę przed zarażeniem”6.
Postanowienia władz obu tych instytucji wyznaniowych w Polsce były zgodne
ze współczesnym standardem wiedzy medycznej, w którym jedynym skutecznym
sposobem ograniczenia rozprzestrzeniania się epidemii jest izolacja osób zdrowych od potencjalnych źródeł zakażenia.

http://islam.info.pl/fatla-koronowirus/ (dostęp: 22.03.2020).
https://ekai.pl/rada-stala-kep-rekomenduje-dyspense-od-uczestnictwa-w-niedzielnejmszy-sw/ (dostęp: 20.03.2020).
5
6
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Reakcja na epidemię
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce
Zetknięcie się Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce (KE-A) z koronawirusem nastąpiło wcześnie, czyli 29 lutego 2020 r. Nie było ono jeszcze epifanią epidemiczną. Tego dnia ukazał się w głównych polskich portalach luterańskich (luteranie.pl, ewangelicy.pl) artykuł dotyczący używania małych kielichów liturgicznych
podczas epidemii koronawirusa. Pojawiła się w nim informacja o rozważaniach na
portalu evangelisce.de o minimalizacji możliwości zarażenia się koronawirusem
przy równoczesnym uczestniczeniu w pełnym życiu liturgicznym. W dalszej części
artykułu przywoływane jest formalne stanowisko teologiczne KE-A:
„W Pragmatyce Służbowej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP w paragrafie 97 znajduje się następujący zapis:
Sakrament Ołtarza sprawowany i rozdzielany jest pod dwiema postaciami:
Ciała i Krwi Pańskiej obecnych w chlebie i winie, przy czym stosuje się przaśny chleb w postaci opłatka komunijnego i wspólny kielich z winem gronowym.
W przypadku zaistnienia konieczności innego sposobu podawania kielicha dopuszcza się: w szczególnie uzasadnionych przypadkach możliwość posługiwania
się pojedynczymi kielichami, do których w czasie rozdawania Sakramentu Ołtarza podawane jest konsekrowane wino z odrębnego kielicha o odpowiedniej
konstrukcji”7. Zamieszczona w portalu ewangelicy.pl pełna wersja artykułu zawiera wzmianki o genezie owej praktyki, przypomnienie, że jest ona stosowana
już od kilkunastu lat w niektórych polskich parafiach luterańskich, m.in. w Łodzi. Proboszcz parafii łódzkiej, ks. Michał Makuła, mówiąc o początkach korzystania z małych kielichów liturgicznych w jego parafii wskazywał zresztą na
wyraźną zależność między sytuacją zdrowotną, a przyjętą praktykę liturgiczną.
U podstaw tej decyzji leżała epidemia ptasiej grypy8. Przywoływany artykuł miał
7
https://www.luteranie.pl/nowosci/male_kielichy_liturgiczne_w_czasach_koronawirusa,6569.html oraz https://ewangelicy.pl/2020/02/26/male-kielichy-liturgiczne-w-czasach-koronawirusa/ (dostęp: 25.03.2020).
8
„Ta praktyka została wprowadzona 14 lat temu przy okazji wybuchu epidemii ptasiej grypy. Skontaktowali się z nami lekarze z naszej parafii, którzy zaproponowali, abyśmy wprowadzili
alternatywną możliwość przyjęcia Komunii św. Okazało się, że wiele osób miało podobne przemyślenia”, https://ewangelicy.pl/2020/02/26/male-kielichy-liturgiczne-w-czasach-koronawirusa/
(dostęp: 25.03.2020). Cytowana wypowiedź oryginalnie pochodzi z dłuższego wywiadu, opublikowanego trzy dni wcześniej, czyli 26 lutego 2020, a poświęconego popularności przystępowania
do Sakramentu Ołtarza. W rozmowie tej ks. Makuła stwierdzał również: „Mieliśmy sygnały od
parafian, którzy ze względów higienicznych rzadko przystępowali do Sakramentu. Często przychodzili poza nabożeństwami, by indywidualnie móc przyjąć Komunię. Po wprowadzeniu kieliszków osoby te regularnie zaczęły przystępować do Sakramentu w czasie nabożeństwa”, https://
ewangelicy.pl/2020/02/26/nowy-sposob-przyjmowania-sakramentu-zwiekszyl-liczbe-przystepuj
acych-rozmowa-z-ks-michalem-makula/ (dostęp: 25.03.2020).
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służyć przede wszystkim zebraniu aktualnego rozumienia liturgii eucharystycznej w obrębie polskiego luteranizmu. Możliwe, że nikt wówczas nie przypuszczał,
że najbliższe dwa tygodnie zmienią jego wydźwięk. Z perspektywy czasu można
sam ów problem postrzegać jako dowód wiary lub też naiwności. Zważywszy na
nastroje społeczne pod sam koniec lutego 2020 r., jakie panowały w Polsce, było
to jeszcze rozważanie na granicy czysto teoretycznego formułowania problemu.
Biskup Kościoła9, ks. Jerzy Samiec 3 marca 2020 r. ogłosił list w sprawie koronawirusa (treść listu przywołuję w Aneksie nr 1). Pisany był on jeszcze w momencie przedepidemicznym i miał na celu przygotowanie wiernych (w tym
duchownych) na możliwe zmiany w funkcjonowaniu życia Kościoła, przede
wszystkim uczestniczenia w nabożeństwach. Biskup Samiec odwołuje się w nim
do koncepcji Boga opiekuńczego, ale i zarazem do ufności Bogu. Ten drugi element szczególnie podkreślony został w słowach błogosławieństwa zawartych
w zakończeniu listu. Są one powtórzeniem Apostolskiego życzenia pokoju, czyli
formuły wygłaszanej każdorazowo przez księdza po kazaniu10 i będącej cytatem
z Listu do Filipian: „Pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 7)11. W tym przypadku jednak ks. Samiec dodał do niego wers wcześniejszy „Nie troszczcie się
o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie
prośby wasze Bogu” (Flp 4, 6), przez co wzmocnił pronoiczny charakter komunikatu do wiernych. Zapisy zawarte w liście mają w sobie wydźwięk trwogi i troski
zarazem. Owszem, spowodowane są nadzwyczajną, nieznaną właściwie realiom
powojennej społeczności luterańskiej w Polsce sytuacją, przy czym stale owym
formułowanym wyrazom niepewności towarzyszą pocieszenia i wsparcia. Z perspektywy czasu i świadomości późniejszego rozwoju sytuacji epidemicznej list
ks. Samca jawi się również jako świadectwo optymizmu, obecnego przede wszystkim w niezbitym przekonaniu odnośnie samego odbywania się nabożeństwa.
Charakterystyczne dla tego momentu jest akcentowanie skrupulatnego, ale nie
nadzwyczajnego, podejmowania środków czystości i praktyk higienicznych oraz
wyjątkowa dbałość o zapewnienie jak najbardziej higienicznego sposobu sprawowania Sakramentu Ołtarza. Do tej kwestii nawiązała również Rada Synodalna
KE-A, która 10 marca 2020 r. przyjęła uchwałę Regulamin wyboru alternatywnej
formy sprawowania i udzielania Sakramentu Ołtarza. W portalu luteranie.pl opublikowano ją dwa dni później.
9
Stanowisko duchownego zwierzchnika KE-A, który sprawuje nadzór nad Kościołem również jako Prezes Konsystorza. W Polsce Biskup Kościoła wybierany jest spośród czynnych duchownych luterańskich i sprawuje swoją funkcję przez 10 lat, z możliwością reelekcji.
10
Porządki liturgiczne. Nabożeństwo główne (luterańskie), [w:] Śpiewnik Ewangelicki, Warszawa 2002, s. 1321.
11
Wszystkie cytaty z Pisma św. pochodzą z Biblii warszawskiej: Biblia to jest Pismo Święte
Starego i Nowego Testamentu, Nowy Przekład.

236

Radosław Łazarz

Skoncentrowanie wokół tego zagadnienia jest skutkiem przyjętej w polskim
luteranizmie praktyki eucharystycznej. Komunia sprawowana jest wokół ołtarza,
wierni, przyjmują ją najczęściej na klęczkach, zajmują wówczas miejsca na niewielkim i niewysokim podium, na którym znajduje się stół ołtarzowy. Powstaje
w ten sposób półokrąg wokół ołtarza i księdza (lub księży), dystrybuującego komunię. Wtedy też wierni dążą do maksymalnego wykorzystania owej przestrzeni,
w związku z czym przebywają ze sobą niemal „ramię w ramię”. Udzielana jest
w dwóch turach, w pierwszej wierni otrzymują opłatek, a ksiądz wygłasza słowa:
„Oto jest Ciało moje, które za Was zostało wydane”. Po tym następuje druga tura,
podczas której przyjmowane/spożywane jest wino eucharystyczne/Krew Pańska.
Wierni w pierwszej turze mogli przyjąć opłatek/Ciało Pańskie do ust, ale mogli
też wziąć je na rękę. To ostatnie szczególnie praktykowane jest przez osoby, które nie chciałyby dopuścić do możliwości zainfekowania. W tym też przypadku
w drugiej turze maczają one opłatek w winie eucharystycznym. Niezależnie od
tego, do marca 2020 r. w większości polskich parafii luterańskich praktykowano
używanie do komunii wspólnego Kielicha. Tym samym wszyscy wierni pili z tego
samego naczynia. Ze względu na przyjętą praktykę zrozumiałe jest, że to właśnie
kwestia odpowiedniego sanitarnego zabezpieczenia wiernych uczestniczących
w komunii stawała się pierwszoplanowa. Szczególnie zaś w obliczu zagrożenia
wirusem, o którym wiadomo było, że przenosi się drogą kropelkową.
Epifania pandemii nastąpiła już wkrótce, bo w piątek 13 marca 2020 r. W nawiązaniu do sanitarnych decyzji rządu RP ukazał się wówczas list duszpasterski Biskupa Kościoła (treść listu w Aneksie nr 2). W obliczu wprowadzonych na
terenie całego kraju ograniczeń dotychczas omawiane kwestie sanitarne uległy
unieważnieniu. Problem sposobu dystrybuowania komunii przestał być istotny, w momencie znacznego ograniczenia liczebności zgromadzeń publicznych
(do 50 osób). Zwierzchnik KE-A apeluje o odwołanie nabożeństw w dwie najbliższe niedziele. Zaleca jednak, a nie nakazuje. Zgodnie ze strukturą działania
Kościoła ostateczną decyzję w tej kwestii pozostawia władzom poszczególnych
parafii. Równocześnie wyraźnie sugeruje duchownym, by pozostawali w godzinach nabożeństw do dyspozycji wiernych, tym samym prowadząc coś w rodzaju
duszpasterskich konsultacji. Apel kończy prośba o modlitwę za osoby potrzebujące tej formy duchowego wsparcia, jak i za pracowników służby zdrowia i osób
pracy bezpośredniej12 oraz informacja o transmisjach nabożeństw przez TVP3.
Tak brzmi stanowisko formalne Kościoła.
12
Używam tutaj formy „osoby pracy bezpośredniej” na oznaczenie przedstawicieli wszystkich zawodów, w których charakter wykonywanych czynności służbowych uniemożliwiał pracę
zdalną, zarazem też skazywał na podejmowanie interakcji z w miarę szerokim kręgiem kontaktów. Innymi słowy są to osoby, którym rodzaj pracy uniemożliwił zastosowanie się do sanitarnych
zaleceń izolacyjnych.
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Dzień przed epifanią pandemiczną, czyli 12 marca 2020 r., redakcja portalu
ewangelicy.pl publikuje list redaktora naczelnego portalu ekumenizm.pl, Dariusza Bruncza, luteranina. Pismo to wpisało się w klimat epidemicznej niepewności i oczekiwania. Wiedziano już, że epidemia jest granicach Polski, nie było
natomiast jeszcze oficjalnych stanowisk odnośnie regulacji życia w okresie epidemicznym, w tym również brak było takich wskazówek odnośnie życia religijnego. Pismo Bruncza jest wprawdzie przykładem działania oddolnego, niemniej
pochodzi z luterańskich środowisk opiniotwórczych. Ze względu na wyrażone
w nim treści, jak i momentami hermetyczny, wyłącznie środowisko czytelny przekaz, przytaczam je w dwóch obszernych fragmentach13:
„Zostańcie w domach. Pan Bóg się nie obrazi.
Tradycja luterańska lubi napięcia. Szczycimy się, że nasze rozumienie wiary
żyje w ciągłym napięciu miedzy Zakonem a Ewangelią, miedzy tym, że jednocześnie jesteśmy grzesznymi i usprawiedliwionymi. Lubimy napięcia, eklezjalnie
z nimi eksperymentujemy, czasami – co pokazują dzieje teologii protestanckiej
– ocieramy się o to, co inni chrześcijanie uznawali/uznają już za początek końca, niewiarygodną herezję. / Niektóre z teorii uczonych i natchnionych teologów
znikały równie szybko, co się pojawiały. Rozum był określany jako dziewka sprzedajna (Luter), a jednocześnie ewangelicy budowali szkoły, tworzyli zręby nowoczesnych systemów edukacyjnych. Napięcie między wiarą a życiem w tym świecie i dla świata nie jest specjalnością wyłącznie luterańską, choć właśnie nasza
tradycja często jest z nią kojarzona. / Jako luteranie staraliśmy się – nie zawsze
się to udawało – iść drogą środka. Czy to w liturgii, czy w sposobach odczytywania Pisma czy w sposobach organizacji życia kościelnego. Nasze różnorodne
głosy, nawet jeśli momentami zasadniczo różne, były i chyba nadal są wyrazami
świadomości, że nie wszystko udaje się zamknąć w czarno-białych schematach,
że nie wystarczy przestawić odpowiednią wajchę albo wcisnąć przycisk, aby nasze życie stało się piękne jako cud za wysokobudżetowej noweli lub jak poetycka
sceneria wersetów biblijnych. / Kryzys związany z pandemią koronowirusa, jak
każdy inny kryzys, pokazuje nam całą kaskadę ludzkich emocji, reakcji lub ich
braku. / To ważne, że pojawiają się głosy wzywające do zachowania spokoju, równowagi, odpowiedniego balansu (tak, napięcia!) między konieczną ostrożnością
a konstruowaniem gmachu histerii. / To dobrze, że wolno nam się pocieszać słowami Pisma Świętego i dodawać sobie nimi otuchy. Do tego służą właśnie te słowa ukute niejednokrotnie w bezbrzeżnych cierpieniach, niewyobrażalnych wręcz
torturach duszy i skali cierpienia, którą mogą zrozumieć chyba tylko bezbronni
13
D. Bruncz, Zostańcie w domach. Pan Bóg się nie obrazi, https://ewangelicy.pl/2020/03/12/
zostancie-w-domach-pan-bog-sie-nie-obrazi/?fbclid=IwAR3SffBIKbfLmXgCdCtiR2t7qXnwYa8
JrNRkZIHfqWL7ihKGmfTSt-xqiNs (dostęp: 18.03.2020).
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mieszkańcy bombardowanych miejscowości w różnych zakątkach świata, rozpoznający zapach śmierci z daleka. / Rozkoszując się duchowym dziedzictwem
naszej tradycji, naszego – jakże celebrowanego umiłowania Pisma Świętego – nie
wolno nam zapomnieć, że Pismo to nie chińskie wyroczki na każdą okazję, słowa Pisma to nie zaklęcia z Harry’ego Pottera ani inne skuteczne inkantacje, które zwalniają nas od stosowania zdrowego rozsądku (też dar Boży) i wolnej woli
w tych obszarach, w których ją bez wątpienia posiadamy, ale przy pełnej świadomości, że Duch Święty sceptykiem nie jest (znów to napięcie!). […] / Iść do kościoła czy nie? Drodzy, odpuście sobie, jeśli widzicie, że jest choćby promil prawdopodobieństwa, że możecie nieświadomie zrobić krzywdę bliźniemu. Bóg się
nie obrazi, nie zaznaczy nam w dzienniku praktyk religijnych nieobecności nieusprawiedliwionej godnej mąk wieczystych. / Jeśli kościoły ewangelickie, mimo
epidemiologicznych zastrzeżeń, wciąż pozostaną otwarte, przypomnijcie sobie
o łasce kapłaństwa powszechnego ochrzczonych – możecie je sprawować odprawiając nabożeństwa w domach z waszymi rodzinami, partnerami/partnerkami,
przyjaciółmi i znajomymi przy użyciu różnych metod i środków – są one w końcu adiaforą. Któż ma to zrozumieć jeśli nie luteranki i luteranie? / Macie Biblie?
Czytajcie! Macie kancjonały? Śpiewajcie! Macie modlitewniki i nie znajdujecie
słów? Módlcie się! Macie postylle? Czytajcie kazania! Macie internet? Oglądajcie
transmisje z nabożeństw! Zbudujcie sobie leśne kościoły w domach, bo to wasze
prawo wynikające ze chrztu. / A na zaspokojenie głodu wspólnoty Ciała i Krwi
Pańskiej przyjdzie czas i wtedy być może z tym większą radością, częstotliwością
i wdzięcznością przystąpimy do Stołu, który zawsze jest dla nas zastawiony lekiem na nieśmiertelność, której żadna gadanina o koronie i koronach nie zastąpi.
/ Ze strachem można i należy walczyć, ale nie przy użyciu armaty lekkomyślności
i religijnej manipulacji. / Nie ma co płakać i się smucić. /Chrońcie się i jeszcze
mocniej wierzcie”. Obszerny fragment pierwszej części został przywołany dla
ukazania specyfiki budowania narracji o charakterze konfesyjnym. Bruncz stara
się wykazać mediacyjny aspekt wyznaniowej tożsamości luterańskiej.
Data publikacji owego manifestu wskazuje na moment przejściowy w postrzeganiu społecznych konsekwencji epidemii koronawirusa. Dopiero następnego
dnia okazało się, że władze kościelne zdecydowały się na chwilowe zamknięcie
kościołów dla wiernych, a tym samym zawieszenie możliwości uczestniczenia
w nabożeństwach. Tekst Bruncza okazał się więc mieć charakter propedeutyczny.
Obecne w nim odniesienia do pandemii dotyczą opisu stanów emocjonalnych
lub odnoszą się do, wciąż potencjalnej, sytuacji zamknięcia kościołów. W drugim punkcie odniesienia ważnym remedium okazuje się być zbiór praktyk obecnych w tradycji luterańskiej lub właściwych dla luterańskiej teologii. W ramach
tychże uwagę zwraca odwołanie do koncepcji/tradycji/historii leśnych kościołów. Odwołanie to specyficzne jest dla części polskiego luteranizmu i poza obszarem byłej monarchii habsburskiej jest niemal niezrozumiałe. Administracyjny
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podział KE-A to sześć diecezji: warszawska, pomorsko-wielkopolska, mazurska,
wrocławska (obejmuje zachodnią część kraju, województwa: dolnośląskie, lubuskie i zachodniopomorskie), katowicka (obejmuje Górny Śląsk, Opolszczyznę
i większość historycznej Małopolski) oraz cieszyńska. Diecezja cieszyńska jest
terytorialnie najmniejszą spośród wszystkich, ale równocześnie tutaj zarejestrowana jest ponad połowa polskich luteran (Rocznik Statystyczny podaje liczbę
35 829 osób)14. Migracje wewnętrzne przyczyniły się również do tego, że znaczna część wiernych zamieszkałych poza diecezją cieszyńską z niej pochodzi. Tym
samym zwyczaje i tradycje, historia i specyfika wyznania charakterystyczne dla
tożsamości cieszyńskiej obecne są w pierwszoplanowej narracji także w innych
diecezjach. Podobnie rzecz się ma z charakterystycznym dla ziemi cieszyńskiej
zjawiskiem leśnych kościołów. Jest ono ściśle osadzone w dziejach tego regionu.
W XVII w. Księstwo Cieszyńskie stanowiło integralną część Królestwa Czech.
Zakończenie wojny trzydziestoletniej w całym państwie oznaczało wzmożenie
działań rekatolizacyjnych: „Zdecydowane działania przeciwko protestantom
na Śląsku zapoczątkowała decyzja cesarza Ferdynanda III z 19 grudnia 1652 r.,
nakazująca usuwanie luterańskich kaznodziei i obsadzanie parafii duchownymi
katolickimi; wszystkim poddanym polecono odstąpić od nauki Lutra”15. W przypadku samego księstwa cieszyńskiego opublikowano ów rozkaz 8 maja 1653 r.
Powołano również komisję, której zadaniem było nadzorowanie przebiegu działań rekatolizacyjnych. Były nimi np. wymuszanie na księżach luterańskich emigracji. Istotnym czynnikiem postępu reformacji katolickiej w księstwie cieszyńskim był fakt przejścia księstwa na własność Habsburgów. Lokalna gałąź dynastii
piastowskiej przestała istnieć, a nowi właściciele mogli pozwolić sobie na działanie zgodne z zasadą cuius regio eius religio. Wpływ owych działań przejawiał
się oczywiście w sferze duchowej, intelektualnej, ale też materialnej: „Najbardziej
widocznym efektem działania komisji była akcja odbierania protestantom kościołów przeprowadzona w marcu i kwietniu 1654 r. W okresie tym odebrano
protestantom 49 kościołów, które jeszcze znajdowały się w ich rękach”16. Zamknięcie luterańskich kościołów oraz zakazanie praktyk religijnych zaowocowało oddolnym sprzeciwem. Głównym jego przejawem były potajemne spotkania
religijne w trudno dostępnych i odludnych miejscach Beskidu. Miejsca owych
spotkań znane są właśnie jako leśne kościoły. Współcześnie rozpoznawalnych
jest dziewięć tego typu miejsc, sześć po polskiej i trzy po czeskiej stronie granicy17. Przywołanie koncepcji leśnych kościołów jest intersujące samo w sobie.
Z ogółu wiernych w Polsce wynoszącego około 61 000, Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2019, s. 201.
15
J. Spyra, Śląsk cieszyński w okresie 1653-1848, Cieszyn 2012, s. 23.
16
Ibidem.
17
Zob. M. Pilch, „Leśne kościoły” w Beskidach, „Ewangelik” 2008, nr 2, s. 67-74; J. Below,
Leśne kościoły. Miejsca tajnych nabożeństw ewangelickich w Beskidzie Śląskim, Bielsko-Biała 2009.
14
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Zjawisko to pozostawało właściwie niezauważone, a może niedocenione, przez
badaczy protestantyzmu w I połowie XX w. Bruncz sięga po nie dla przywołania
możliwości obecnej w dziejach luteranizmu (w jego cieszyńskiej, lokalnej skali),
jaką jest sprawowanie nabożeństwa poza kościołem czy kaplicą. Zbieżność między funkcjonowaniem leśnych kościołów jako elementu oddolnej strategii oporu i buntu przeciw terrorowi władzy, a możliwa interpretacja tego zachowania
w kontekście sprzeciwu wobec choroby, jest prawdopodobnie całkowicie przez
autora niezamierzona. Odwołanie do zwyczajowych praktyk pobożnościowych
właściwych luteranizmowi, to zalecenie lektury Biblii, sięgnięcie do zbiorów kazań (postylli) i śpiewnika kościelnego (kancjonału). Oczywiście, dostęp do powyższych tekstów możliwy jest via internet, niemniej równocześnie są one tradycyjnie częścią domowych bibliotek luterańskich. Bruncz tym samym odwołuje się
do powszechnego przekonania odnośnie dostępności wybranych źródeł drukowanych w domniemanym okresie izolacji domowej. Tym samym zakładać można, że realizacja powyższego wskazania nikomu z danego kręgu wyznaniowego
nie powinna przysporzyć żadnych trudności18.
Zawarte w tekście są również odniesienia teologiczne. Odnoszą się one przede
wszystkim do koncepcji powszechnego kapłaństwa ochrzczonych. Podstawą tej
koncepcji jest przekonanie, oparte na Apostolskim wyznaniu wiary, że Kościół,
jako Ciało Chrystusa, jest zgromadzeniem wszystkich wiernych uświęconych
i usprawiedliwionych poprzez śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Wszyscy
oni powołani są do niesienia Ewangelii i świadczenia wiary, czyli bycia sługami
Boga w świecie. Wspomnienie o adiaforach zaś następuje w ściśle ewangelickim
kontekście wyznaniowym i dla odbiorców tekstu stanowi wskazanie, że pewne
rzeczy pod względem liturgicznym/pobożnościowym są drugorzędne i nie mają
wpływu na główną treść nauczania. Tym samym Bruncz działa uspokajająco na
czytelników i sugeruje im, by nie przejmowali się nazbyt sprawami, które dla samego przeżycia religijnego nie mają większego znaczenia. Autorzy przywoływanego już Katechizmu niemal antycypują sytuację pandemiczną, jako zagrażającą
zdrowiu i życiu, i związek jej z duchowością: „Dzięki rozwijającej się medycynie
ludzie coraz mniej cierpią. Co prawda muszą umrzeć, ale coraz mniej boją się
bólu. Egzystencja staje się bardziej zmysłowa, co nie jest równoznaczne z życiem
w grzechu. […] Sens duchowości, chociaż skierowanej ku Słowu i czerpiącej
z Niego swoją głębię, polega przecież na tym, aby poprzez otwarcie człowieka na
Boga zachwycić go życiem i światem. Duchowość to w jakiejś mierze odnajdywania sensu codziennego trudu i pracy, odpoczywania i radości świętowania”19.
18
Pobożność luterańską można streścić w trzech frazach: „Charakterystycznymi cechami
ewangelickiej pobożności są: związek z Biblią, modlitewny charakter oraz wdzięczność za zbawienie”, B. Giemza, M. Hintz (red.), Luterański katechizm dla dorosłych, Dzięgielów 2017, s. 57.
19
Ibidem, s. 62.
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Problem wpływu pandemii koronawirusa na życie religijne polskich luteran
podczas dwóch tygodni został wyraźnie przeformułowany. Z przemyśleń odnoszących się do zapewnienia odpowiednio higienicznej dystrybucji Sakramentu
Ołtarza, przekształcił się kwestię przeżywania i realizowania życia religijnego
w obliczu możliwości zamknięcia kościołów i zaprzestania sprawowania jakiejkolwiek praktyki liturgicznej w jej dotychczasowym wymiarze. Pełny przebieg
zmiany akcentów widać w Liście pasterskim Biskupa Kościoła z 13 marca (pełny
tekst: Aneks nr 3).
Diecezja cieszyńska powoli przygotowywała się na nadejście pandemii. Proboszcz parafii KE-A w Cieszynie, ks. Marcin Brzóska, lokalny koordynator akcji
zbierania środków sanitarnych „Maseczka”, w krótkim okresie między 4 a 8 marca 2020 r. zbierał środki w postaci kombinezonów ochronnych, maseczek, rękawiczek jednorazowych i preparatów dezynfekcyjnych dla Ewangelickiego Domu
Opieki Ostoja Pokoju w Bytomiu-Miechowicach. Opublikowana na stronie diecezji nota pochodzi z 12 marca i wspomina się w niej również o innych ośrodkach,
które zostały beneficjentami akcji. Akcja została zainicjonowana jeszcze przed
ogłoszeniem pogotowia pandemicznego przez władze państwowe. Jej istnienie
wskazuje więc na dobrą postawę przygotowawczą i wyraźną działalność prewencyjną lokalnych środowisk kościelnych. Wpis Maseczka skutkuje został po 12 marca zaktualizowany, niestety bez podania daty, i rozszerzony o następujący akapit:
„Niestety koronawirus nie odpuszcza i mimo luzowania kolejnych obostrzeń liczba osób zarażonych i chorujących jest nadal bardzo wysoka. Nadal trwają zmagania z wirusem medyków i pracowników przede wszystkim w szpitalach i domach pomocy społecznej. Dlatego akcja «Maseczka» trwa nadal, a organizatorzy
apelują o dalsze wpłaty na ten cel”20. Poza opisem owych prewencyjnych działań,
strony www diecezji z okresu przedepifanicznego zawierają informacje o: konferencji duchownych diecezjalnych, która miała miejsce w Dzięgielowie 4 marca21, Synodzie diecezji, który odbywał się w Bielsku 7 marca22 oraz spotkaniu rady
opiekuńczej diakonatu „Eben-Ezer”, które odbyło się w 3 marca w Dzięgielowie23.
Wpisy poświęcone obradom Synodu diecezji oraz konferencji duchownych zawierają wzmianki dotyczące koronawirusa. Obszerniejszy wpis związany z obradami Synodu jest przykładem wczesnego kościelnego postrzegania nadciągającej
epidemii i odnosi się do praktyki sprawowania Sakramentu Ołtarza24. Zawarta na
20
21

2020).

http://cieszynska.luteranie.pl/modlitwa-o-maturzystow-2-2-2/ (dostęp: 29.03.2020).
http://cieszynska.luteranie.pl/konferencja-duchownych-w-dziegielowie/ (dostęp: 30.03.

http://cieszynska.luteranie.pl/synod-diecezjalny-w-bielsku/ (dostęp: 30.03.2020).
(http://cieszynska.luteranie.pl/spotkanie-rady-opiekunczej-diakonatu-eben-ezer/ (dostęp:
30.03.2020).
24
„Podczas obrad synodałowie dyskutowali także o zagrożeniu koronawirusem i związanych
z tym sposobach dystrybucji Sakramentu Ołtarza. Wielu uczestników dyskusji postulowało, by
22
23
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stronach www dokumentacja fotograficzna omawianych wydarzeń, oprócz akcji
„Maseczka”, jest równocześnie zapisem pewnego stanu „przedepidemicznej beztroski”, co widoczne jest przed wszystkim w braku widzialności indywidualnych
środków ochrony (maseczki), jak i bardzo bliskim, w stosunku do późniejszych
zaleceń okresu pandemicznego, dystansie pomiędzy poszczególnymi uczestnikami spotkań.
Sama epifania pandemiczna w obrębie diecezji cieszyńskiej nastąpiła 11 marca
2020 r. Na ten dzień datowane są Zalecania Biskupa Diecezji dot. epidemii koronawirusa. Ksiądz biskup Adrian Korczago odwołuje w nich aktywności parafialne
w rodzaju prób chórów czy szkółek niedzielnych (do 29 marca włącznie) oraz
znacznie ogranicza działania kancelarii parafialnych. Brak jest natomiast informacji o odwołaniu nabożeństw, zaleca się jedynie, by nie uczestniczyły w nich
osoby starsze i chore. Dla zobrazowania świadomości epidemicznej ważna jest
następująca wzmianka: „proszę o nieignorowanie zaleceń, gdyż otrzymaliśmy informacje o tym, że są już m.in. chórzyści, którzy mieli kontakt z rodzinami osób
zakażonych przebywającymi w cieszyńskim szpitalu”. Zbiór zaleceń kończy się
wezwaniem do ostrożności i apelem o podejmowanie prywatnych praktyk pobożnościowych (indywidualne modlitwy, lektura Słowa Bożego i refleksja)25.
W przypadku diecezji katowickiej, drugiej pod względem liczebności, na
stronach www pojawiły się informacje o odwołaniu Synodu26 oraz niedzielnych
nabożeństw27. Perspektywa przeniesienia życia religijnego w sferę prywatną wiernych, poprzez odwołanie do transmisji telewizyjnych w TVP3, opiewa w tym
przypadku trzy kolejne niedziele. Jest tym samym dość daleka, zazwyczaj bowiem
informacja o nieprowadzeniu nabożeństw dotyczy dwóch niedziel (15 i 22 marca). Interesującą informacją jest również stwierdzenie dotyczące współpracy pomiędzy diecezjami cieszyńską i katowicką odnośnie odwoływania nabożeństw28.
Na stronie www głównej, czyli katowickiej, parafii diecezji w okresie epifanii epidemicznej ukazały się dwa komunikaty związane z zagrożeniem koronawiusem.
nie korzystać ze wspólnego kielicha w tradycyjnej postaci, lecz wykorzystać małe kielichy. Zwracano uwagę na odpowiedzialne przystępowanie do Wieczerzy Pańskiej, a także sugerowano, by
w przypadkach wyraźnych objawów ostrej infekcji parafianie pozostali w domach i uczestniczyli
w nabożeństwach transmitowanych przez internet oraz nabierali sił, by jak najszybciej po wyzdrowieniu wracali do społeczności nabożeństwowej w swoich parafiach”, cyt. za: http://cieszynska.
luteranie.pl/synod-diecezjalny-w-bielsku/ (dostęp: 30.03.2020).
25
http://cieszynska.luteranie.pl/zalecenia-biskupa-diecezji-dot-epidemii-koronawirusa/ (dostęp: 30.03.2020).
26
http://diec.katowicka.luteranie.pl/?p=1378 (dostęp: 30.03.2020).
27
http://diec.katowicka.luteranie.pl/?p=1385 (dostęp: 30.03.2020).
28
„W oparciu o list pasterski Biskupa Kościoła Jerzego Samca i w związku z ogłoszeniem
przez premiera stanu zagrożenia epidemicznego, w porozumieniu z Biskupem Diecezji Cieszyńskiej Adrianem Korczago, proszę o odwołanie niedzielnych nabożeństw”, cyt. za: http://diec.katowicka.luteranie.pl/?p=1385 (dostęp: 30.03.2020).
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Pierwszy z 13 marca 2020 r. był odwołaniem do przytaczanego już tekstu Bruncza, drugi, datowany na następny dzień, jest komunikatem o odwołaniu nabożeństw w ciągu dwóch najbliższych niedzieli. Komunikat ten złożony jest z części
informacyjnej i formacyjnej. Władze parafii piszą: „Dlatego nabożeństwa w kościele Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach nie odbędą się. Zachęcamy do
pozostania w domu, czytania Biblii, kazań ze zbiorów kazań np. ks. bpa Tadeusza
Szurmana, śpiewania pieśni ze śpiewnika kościelnego”29. Widoczna jest w niej
inspiracja tekstem Bruncza, a wątek izolacji na czas trwania pandemii przepleciony jest ze wskazaniami odnoszącymi się do tradycyjnych luterańskich praktyk
pobożności domowej. Specyficznie lokalnym elementem jest wskazanie na konkretną postyllę. Ksiądz Tadeusz Szurman (1954-2014) był biskupem katowickim,
autorem kilku prac poświęconych historii luteranizmu30.
List pasterski Biskupa Kościoła, informacja o odwołaniu nabożeństw w obrębie diecezji i poszczególnych parafii oraz druga, o telewizyjnych i internetowych
transmisjach nabożeństw, pojawiają się jako stały komunikat dotyczący epifanii
pandemicznej na stronach www wszystkich polskich diecezji luterańskich. W ramach poszczególnych diecezji poszerzane są one o dodatkowe treści. Biskup diecezji mazurskiej, ks. Paweł Hause, opublikował na głównej stronie diecezji list
datowany na 22 marca 2020 r. Ze względu na datę powstania i opublikowania
owego pisma będzie ono przedmiotem analizy w kolejnym artykule poświęconym luterańskiej percepcji pandemii koronawirusa. W tym miejscu jedynie
zwracam uwagę na element rozpoznania społecznego, jaki nieobecny jest w pismach innych biskupów. Ksiądz biskup Hause zwraca mianowicie uwagę na kwestie wykluczenia komunikacyjnego i związanego z nim zagrożenia dla zdrowia
wiernych: „Pamiętajmy, że nasza diecezja jest szczególna! Prawie wszystkie nasze
parafie i filiały mieszczą się w małych miastach i wsiach. Nasi wierni codziennie zmuszeni są odbywać podróże do pracy, szkoły, czy też w celu załatwienia
różnych innych własnych spraw. Odległości, złe drogi, powszechne wykluczenie
transportowe, nieraz niedostatek materialny – to wszystko sprawia, że nawet
Cyt. za: https://katowice.luteranie.pl/aktualnosc/wazny-komunikat/ (dostęp: 30.03.2020).
Należą do nich: Parafia ewangelicka Zmartwychwstania Pańskiego w Katowicach, wyd. 3
rozsz., Katowice 2002; Mocni wiarą i miłością, Katowice 2008. Ksiądz Szurman jest także współautorem opracowania poświęconego parafiom katowickiej diecezji luterańskiej: Dzieło łaski Boga.
Diecezja Katowicka Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w RP. Historia i współczesność, Katowice
2003 oraz autorem tomów poetyckich Malowane niezdarnie. Tomik poety jednego miesiąca, Katowice 2004; Świeże powietrze. Wiersze z szuflady, Katowice 2005. Zgodnie z częstym wśród luteran
zwyczajem ks. Szurman przygotowywał zbiór kazań na 60-lecie urodzin. Udało mu się opracować
materiał do postylli, której wydania już nie dożył. Ukazała się ona rok po jego śmierci: W Słowie
prawda. Kazania na wszystkie niedziele i święta, Katowice 2014. Ksiądz Szurman podczas swojego sprawowania urzędu proboszcza i później biskupa włożył też wiele prac w edycje postylli
własnych poprzedników, zob. A. Sokół, Luterańskie postylle po 1989 roku, „Ewangelik” 2015, nr 2,
s. 74-80.
29
30
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w codziennych warunkach dostęp do specjalistycznej opieki medycznej bywa poważnie utrudniony. Nie możemy dopuścić do podwyższenia ryzyka pojawienia
się na naszym terenie tej strasznej epidemii. Ewentualna informacja, że nasz teren
jest zagrożony, dotrze do nas znacznie za późno, tj. gdy dawno dojdzie już do
zarażeń; jedynym więc sposobem na zapobieżenie jest traktowanie całej naszej
Diecezji jako terenu zagrożonego”31.
W diecezjach warszawskiej i wrocławskiej 13 marca 2020 r. udostępniony został dodatkowo Apel Diakonii Polskiej. Podpisali go Biskup Kościoła, Jerzy Samiec
oraz prezes Diakonii, ks. biskup Ryszard Bogusz. Diecezjalne strony www odsyłają do dwóch, nieco odmiennych, wersji Apelu. Tekst, do którego odsyłacz podany jest stronie diecezji warszawskiej, zawiera motto z Ewangelii św. Mateusza:
„Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych moich braci, mnie uczyniliście” (Mt 25, 40). W tekście, do którego odsyła strona wrocławskiej diecezji,
nie widać jakiekolwiek motta. Apel jest kolejnym z dokumentów ewangelickich
formułowanych w okresie pandemicznym, w którym pojawiają się wyraźne wątki
natury społecznej. W tym przypadku odnoszą się one do dynamicznego charakteru współczesności32 oraz do konieczności zmiany/przemodelowania postaw
wyrażających troskę o potrzebujących bliźnich. Paradoks pandemii koronawirusa
widoczny jest bowiem w tym, że najbardziej można pomóc poprzez zaniechanie
niesienia pomocy. Oczywiście dotyczy to wyłącznie osób, które nie są związane ze służbą zdrowia. Obaj biskupi uchwycili tę zależność następująco: „jednym
z filarów Diakonii jest pomoc okazywana drugiemu człowiekowi. W obecnej sytuacji wyrazem naszej odpowiedzialności za siebie nawzajem może być z jednej
strony ograniczenie bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie
są dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy”33. Przesłanie zawarte w obu wersjach Apelu jest oczywiście identyczne. Różnice dotyczą jedynie niuansów sformułowań. Odpowiednik cytowanego powyżej
fragmentu w „wersji warszawskiej” ma następujące brzmienie: „Pomoc okazywana drugiemu człowiekowi to jeden z filarów Diakonii. Poprzez Chrystusowe
przykazanie miłości jesteśmy wezwani do odpowiedzialności nie tylko za siebie,
ale także za naszych bliźnich. Wyrazem tej odpowiedzialności może być z jednej
strony ograniczone bądź całkowite powstrzymanie się od aktywności, które nie są
dla nas niezbędne, z drugiej zaś zorganizowana koordynacja wzajemnej pomocy,
31
http://diec.mazurska.luteranie.pl/list-pasterski-zwierzchnika-diecezji-mazurskiej/
22.03.2020 (dostęp: 31.03.2020).
32
„Zmienia się nasze codzienne funkcjonowanie, a jako społeczeństwo dostosowujemy się
do przyjmowanych rozwiązań w różnych sferach naszego życia, w tym w odniesieniu do życia
kościelnego i liturgicznego”, Apel Diakonii Polskiej, cyt. za: https://luteranie.wroc.pl/wp-content/
uploads/2020/03/apel-z-diakonii-polskiej.pdf (dostęp: 31.03.2020).
33
Apel Diakonii Polskiej, cyt. za: https://luteranie.wroc.pl/wp-content/uploads/2020/03/apel-z-diakonii-polskiej.pdf (dostęp: 31.03.2020).
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w tym za pośrednictwem narzędzi telefonicznych i internetowych”34. „Wrocławska wersja” w porównaniu z „warszawską” zawiera mniej odniesień konfesyjnych,
czy religijnych w ogóle. W cytowanych powyżej akapitach widoczna jest również
pewna ogólność w mówieniu o pomocy i możliwościach pomagania, która obecna jest w „wersji wrocławskiej”. W trochę bardziej od niej rozbudowanej „wersji
warszawskiej” zawarta jest przecież sugestia możliwego sposobu pomagania. Pośrednictwo „narzędzi telefonicznych i internetowych” wskazuje na sposobność
nawiązywania kontaktu za pomocą technologii szybkiej rozmowy35 i niesienia tą
drogą pocieszenia/otuchy. W równym stopniu wskazuje to na zachętę do ekonomicznego wspierania odpowiednich instytucji. Ten fragment Apelu można
przecież odczytywać jako: „posługujesz się płatnościami elektronicznymi? Masz
Internet/telefon z dostęp do Internetu? Chcesz pomóc? Możesz”. Ten przekaz
uprawdopodobnia również akapit zamykający apel, który jest wezwaniem, w obu
wersjach różniącym się rozłożeniem akcentów, do pomocy bliźnim i wskazaniem
na możliwe formy niesienia pomocy.
Na stronach www wrocławskiej diecezji ukazał się również list pasterski ks. biskupa Waldemara Pytla. Oczywiście, wszyscy biskupi wystosowali przy okazji
epifanii epidemicznej pisma skierowane do diecezjalnych wiernych. Przeważnie
miały one formę krótkich, zwartych komunikatów, w których obecne są cztery
elementy: a) wskazanie na ogólny kontekst sytuacji, b) powołanie się na List pasterski Biskupa Kościoła, c) informację o odwołaniu nabożeństw i o transmisjach
nabożeństw oraz d) propozycję i zachętę do podejmowania ściśle określonych
praktyk pobożnościowych36. List pasterski Biskupa Diecezji Wrocławskiej datowany na 12 marca 2020 r. zaczyna się od motta będącego fragmentem wersetu
z Księgi Izajasza: „Lecz on nasze choroby nosił…” (Iz 53, 4). Początkiem głównej
części listu jest informacja o odwołaniu dwóch diecezjalnych wydarzeń, które
tradycyjnie odbywają się podczas Wielkiego Postu: Diecezjalnych Rekolekcji dla
Pań w Karpaczu i Rekolekcji dla Dzieci i Młodzieży w Przesiece. Biskup Pytel
podkreśla na wstępie fakt, iż znajdujemy się w czasie pasyjnym, czyli w momencie gdy chrześcijanie szczególnie zwracają uwagę na życie i śmierć, na znaczenie
ofiary i na rozmaite wymiary cierpienia. Zapewne od indywidualnej pobożności, czy indywidualnego nastawienia zależy sposób przeżywania tego okresu, jak
i budowane wówczas refleksje. To nie jest przedmiot refleksji biskupa diecezji
34
Przesłanie z Diakonii polskiej – pomoc bliźniemu w obliczu zagrożenia koronawirusem, cyt.
za: http://www.diec.warszawska.luteranie.pl/wiecej.php?id=431 (dostęp: 31.03.2020).
35
Używam tego terminu w miejsce „nowych technologii” z dwóch względów, po pierwsze
technologie te są już na tyle osadzone w naszej rzeczywistości, że straciły rangę novum, po drugie,
w powszechnym/codziennym zastosowaniu narzędzia temu w olbrzymiej mierze służą.
36
Podobną konstrukcję ma też Lista pasterski skierowany przez ks. biskupa Jana Cieślara,
w dniu 14 marca 2020, do wiernych diecezji warszawskiej, http://www.diec.warszawska.luteranie.
pl/wiecej.php?id=432 (dostęp: 31.03.2020).
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wrocławskiej. Jest nim natomiast konfrontacja z lękiem i niepewnością jutra.
Za sprawą epidemii koronawirusa okres pasyjny 2020 r. nabrał nowego wymiaru. Bardzo możliwe, że to doświadczenie podzielane przez wielu chrześcijan ze
„spokojnych i stabilnych krajów Zachodu”. Ich dotychczasowe obawy, być może
przeżywane w tym okresie w raczej zrytualizowanej formie, za sprawą fizycznego
zagrożenia, a przede wszystkim niepewności, niestabilnego jutra czy wyrwania
z rytmu dotychczasowego funkcjonowania, nabrały nowego wymiaru. I to zdaje
się mówić biskup Pytel, gdy stwierdza; „tegoroczny okres pasyjny w bardzo wielu
sercach przebiega pod znakiem niepewności, dezorientacji i strachu. Boimy się
o nasze dzieci, boimy się o naszych rodziców i dziadków oraz boimy się o siebie. Zagrożenie jest niewidoczne a jednocześnie z każdym dniem coraz bardziej
dostrzegamy jego efekty”37. Spośród elementów składowych listów duszpasterskich momentu epifanii pandemicznej list biskupa Pytla zawiera trzy. Jest w nim
nieobecne odniesienie do listu Biskupa Kościoła, co wynika z tego, że ukazał
się dzień przed tym listem. Zawarte są natomiast odniesienia do wskazań Ministerstwa Zdrowia i Sanepidu. Odniesienie do rzeczywistości epidemicznej biskup Pytel buduje więc przez odwołanie do instytucji zajmujących się zdrowiem
i stanem sanitarnym. Tym samym uwiarygadnia się we własnych propozycjach
– narzucanej izolacji, ograniczania możliwości kontaktów międzyludzkich oraz
zrywania ryzyka zachorowań – do wiedzy medycznej. Od przywoływanych listów
luterańskich biskupów w Polsce różni pismo ks. biskupa Pytla charakter wskazań
pobożnościowych. Zawarty jest w nim fragment będący odwołaniem do męki
i śmierci Jezusa. Podsumowując wydźwięk rokrocznie organizowanych rekolekcji, które teraz trzeba było odwołać, stwierdza że „pomagały wspólnie rozważać
znaczenie krzyża naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa i przeżywać głębię pasyjnych tekstów. Krzyż reprezentuje bogactwo chrześcijańskiej myśli o usprawiedliwieniu z Bożej miłości. Prowadzi nas również do poczucia odpowiedzialności za
ludzi, którzy wspólnie z nami patrzą na niego stojąc na szczycie Golgoty. Długo
zastanawiałem się, czy obecna sytuacja na świecie powinna rzutować na nasze
diecezjalne plany? Po wielu modlitwach postanowiłem, że w takich przypadkach
odpowiedzialność powinna być najważniejsza” (tamże).
Postawa chrześcijańska widoczna jest tu w sposobie rozważania problemu,
konfrontowania się z nim. Poszukiwanie rozwiązania w problematycznej sytuacji
następuje w drodze komunikacji z Bogiem, poprzez modlitwę. Co jednak jest
celem modlitwy? Czy jest to prośba o cudowną ingerencję? Nie. Tego typu intencja zresztą kolidowałaby z luterańskim rozumieniem cudu i sposobów możliwej
ingerencji Boga w świecie. Celem modlitwy jest znalezienie rozwiązania i biskup
Pytel odnajduje je w odpowiedzialności chrześcijańskiego życia. Ta zaś wskazuje
List pasterski Biskupa Diecezji Wrocławskiej z dnia 12.03.2020, L.dz. 41/8/2020, cyt. za:
https://luteranie.wroc.pl/category/informacje/page/2/ (dostęp: 1.04.2020).
37
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na zaufanie odpowiednim instytucjom strzegącym zdrowia. W przywołanym
fragmencie zawarte są silne akcenty staurocentryczne, tak charakterystyczne zarówno dla Chrystocentrycznie zorientowanej teologii luterańskiej, jak i skutkiem
tego luterańskiej duchowości. Marcin Hintz zauważa, że: „Pobożność luterańska
ma charakter chrystocentryczny, czyli zorientowana jest na przeżywaniu wiary
w osobę i dzieło Jezusa Chrystusa. Szczególne miejsce w chrystocentrycznej pobożności ewangelickiej odgrywa krzyż (gr. stauros), miejsce przebłagalnej i pojednawczej śmierci Jezusa Chrystusa. Życie religijne luteranina kształtuje się pod
wpływem przeżywania zbawczego dzieła Chrystusa. Z uwagi na koncentrację na
krzyżu, pobożność jest również określana mianem staurocentrycznej”38. W liście
jeszcze obecna jest nadzieja na modlitewne spotkanie, które w zgodzie z pismami
z następnego dnia i zawieszania nabożeństw do odwołania, nie mogło się wydarzyć. Jest w nim również wezwanie do prywatnej praktyki pobożnościowej, tutaj,
najprawdopodobniej również za względu na rozbieżność czasową, sformułowane
w nieco odmienny sposób. Biskup Pytel nie zaleca bowiem sięgnięcia do postylli
i kancjonałów, ale sugeruje „aby ten wyjątkowy, nieoczekiwany i niełatwy dla nas
wszystkich okres był czasem wyciszenia i głębokiej refleksji nad naszą osobistą
kondycją duchową”39. Szczegółowe zalecenia praktyczne dla wiernych znajdują
się już na stronie parafii wrocławskiej, gdzie informacje o odwołaniu nabożeństw
uzupełnione są zbiorem odpowiednich, pożądanych w takich momentach linków oraz komunikatem, opublikowanym 13 marca, następującej treści: „Prosimy
o zrozumienie wyjątkowości sytuacji. Apel nie wypływa z braku wiary w Bożą
Opatrzność, ale z przekonania, że Bóg wyposaża nas w narzędzia, aby wobec realnego zagrożenia zdrowia działać spokojnie, rozsądnie, bez zbędnych manifestacji,
a ponad wszystko z troską o bliźniego. / Niech gorliwe modlitwy o wszystkich
ludzi, które popłyną z naszych domów przybliżą nas jeszcze bardziej do Boga.
Niech ten trudny czas wzmocni naszą wspólnotę i sprawi, że gdy minie zagrożenie, spotkamy się z jeszcze większą radością wspólnego przeżywania społeczności
Słowa Bożego i przystępowania do Stołu Pańskiego. / Niech dobry Bóg obdarzy
nas wszystkich zdrowiem, nadzieją i wrażliwością na potrzeby bliźnich. / Nabożeństwo domowe / Nabożeństwo domowe jest nabożeństwem w pełni rozumienia
tego słowa. W Kościele Ewangelicko-Augsburskim wyznajemy zasadę powszechnego kapłaństwa – każdy/a wierzący/a ma bezpośrednią relację z Bogiem”40.

38
M. Hintz, Reformacyjne przesłanie o usprawiedliwieniu z łaski przez wiarę i jego aktualizacje, Bydgoszcz, Synod Diecezji Pomorsko-Wielkopolskiej, 10 marca 2017, s. 9, cyt. za: https://
www.researchgate.net/publication/323168210_Reformacyjne_przeslanie_o_usprawiedliwieniu_z_laski_przez_wiare_i_jego_aktualizacje (dostęp: 1.04.2020).
39
List pasterski Biskupa Diecezji Wrocławskiej z dnia 12.03.2020, L.dz. 41/8/2020, cyt. za:
https://luteranie.wroc.pl/category/informacje/page/2/ (dostęp: 1.04.2020).
40
https://www.naszaparafia.pl/blog/apel-o-pozostanie-w-domach/ (dostęp: 18.03.2020).
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Oprócz aspektów pronoicznych41 uwagę zwraca silne zaakcentowanie zasady powszechnego kapłaństwa. Ten element teologii luterańskiej będzie zapewne przybierał na sile w ramach rozwoju sytuacji pandemicznej.
Na stronie głównej diecezji wielkopolsko-pomorskiej przebieg początków epidemii koronawirusa obecny jest w następującym układzie: opublikowana 12 marca 2020 r. informacja o odwołaniu Synodu diecezjalnego42, wykaz odsyłaczy do
internetowych transmisji nabożeństw43, opublikowany 13 marca apel ks. biskupa
Marcina Hintza do wiernych44 oraz zapis kazania wygłoszonego przez biskupa
Hintza w Sopocie, 15 marca 2020 r.45 Apel biskupa Hintza zawiera wspomniane już elementy obecne w podobnych do tego wezwaniach. Odmiennie jednak
sformułowane są poszczególne z nich. Najważniejsze w kontekście niniejszego
artykułu zalecenie ma następującą postać: „W trosce o zdrowie nas wszystkich
apeluję o pozostanie w najbliższą niedzielę w domach, o lekturę Biblii i modlitwę. W luterańskiej tradycji od wieków funkcjonowały nabożeństwa domowe –
w szczególności w czasach kryzysu. Proszę Was, byście minimalizowali wszelkie
bezpośrednie kontakty międzyludzkie. Nie bądźmy jednak w tych dniach sami
– skorzystajmy z osiągnięć techniki: bądźmy z naszymi rodzinami i przyjaciółmi
w kontakcie telefonicznym, mailowym lub poprzez inne platformy komunikacji
audiowizualnej. Zachęcam również do słuchania i oglądania nabożeństw za pośrednictwem Internetu – na naszej stronie internetowej Diecezji: www.diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl umieściliśmy wykaz transmisji. / Zwracam się do Was,
byśmy w ten weekend pozostali w naszych domach – to nie czas na odwiedziny
czy spotkania, unikajmy skupisk ludzkich, minimalizujmy potencjalne zagrożenia”46. Apel zawiera niespotykane w podobnych komunikatach odwołanie do lokalnych tożsamości: „Pokażmy, jako Ewangelicy Pomorza, Wielkopolski, Kujaw
i Ziemi Elbląskiej, że wspieramy wszelkie działania władz krajowych i samorządowych mające na celu ograniczenie zagrożenia epidemiologicznego”47, co nie ma
wpływu na ogólne przesłanie.
Pierwsza niedziela czasu pandemicznego, czyli niedziela epifanii pandemicznej, w kalendarzu liturgicznym oznaczona jako 3. niedziela pasyjna Oculi, która w 2020 r. wypadła 15 marca, okazała się być dla polskich luteran niedzielą
zamkniętych kościołów i odwołanych nabożeństw. Tym silniej chyba też można
Można w tym doszukiwać się wręcz swoistej zabawy słownej z odbiorcą, gdyż parafia jest
pod wezwaniem Opatrzności Bożej.
42
http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=534 (dostęp: 2.04.2020).
43
http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=535 (dostęp: 2.04.2020).
44
http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=536 (dostęp: 2.04.2020).
45
http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=537 (dostęp: 2.04.2020).
46
Apel ks. bp. Marcina Hintza skierowany do wiernych w związku z epidemią koronawirusa,
cyt. za: http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=536 (dostęp: 2.04.2020).
47
Ibidem.
41
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było odebrać jej łacińską nazwę. Wezwanie „oculi” zbiegło się z możliwym oglądaniem telewizyjnej transmisji nabożeństwa z kościoła św. Trójcy w Warszawie,
do czego przecież wiernych zachęcano. Część kościołów pozostała zapewne
otwarta. Niemal każda luterańska parafia zapewniała, że w niedzielę 15 marca,
o zwyczajowym czasie nabożeństwa, będzie w kościele dyżurować ksiądz. Miało
być to formą pomocy duchowej dla potrzebujących osób, miało też być sposobem dotarcia do tych spośród parafian, którzy nie wiedzieli o spowodowanym
pandemią koronawirusa planowanym zamknięciu kościołów i wstrzymaniu nabożeństw. Możliwe też, że w kościołach tych wydarzyło się to samo, co w Sopocie,
czyli podczas zapowiedzianego niedzielnego dyżuru księdza nikt się pojawił48.
Zamknięte kościoły, odwołane nabożeństwa, izolacja wiernych w domach podjęta jako tradycyjny środek zapewnienia sanitarnego bezpieczeństwa w okresie epidemicznym oraz zachęcanie wiernych do prowadzenia nabożeństwa domowych,
te wszystkie czynniki przyczyniły się do zaniku aktywności homiletycznej. Znamienna jest ta cisza opuszczonych ambon. Spośród sześciu diecezjalnych stron
www tekst kazania na niedzielę Oculi opublikowano tylko na stronie diecezji
pomorsko-wielkopolskiej. Jako tekst kazalny wybrany został fragment z Ewangelii św. Łukasza 9, 57-6249. Ksiądz biskup Hintz skoncentrował się w nim na
pronoicznym zaufaniu Bogu oraz na motywie naśladowania Chrystusa. Nawiązał
przy tym do zbieżności dat i wskazał na to, iż w 2020 r. Wielki Czwartek przypada
9 kwietnia, w 75 rocznicę śmierci Dietriecha Bonhoeffera. Tym samym nawiązał
do znanej pracy Bonhoeffera Naśladowanie50. Kazanie rozpoczyna odniesienie do
wspomnienia z dzieciństwa. Wspomnienia początku stanu wojennego i atmosfery niepewności towarzyszącej tamtemu czasowi. Na owym odczuciu biskup Hintz
opiera analogię między 13 grudnia 1981 r. a 13 marca 2020 r. Stwierdza więc:
„Dzisiaj jest podobna niepewność, dosłownie lęk, pytania: co dalej, co z nami
będzie, jaka będzie przyszłość, co wydarzy się w najbliższych dniach i kolejnych
tygodniach – to wspólna płaszczyzna nastroju z 13 grudnia 1981 i 13 marca 2020.
„Dziękujemy Wam wszystkim, Drodzy, za pozostanie w domach i zastosowanie się do
zaleceń zgodnie z Apelem wystosowanym przez Księdza Biskupa, by w niedzielę pomodlić się
w domu. Podczas godzinnego dyżuru ks. bp. Marcina Hintza w kościele Zbawiciela w Sopocie nie
pojawiła się ani jedna osoba”, wpis z 15 marca 2020, http://sopot.luteranie.pl/2020/03/15/podzie
kowanie-za-wysluchanie-i-zastosowanie-sie-do-apelu-ksiedza-biskupa-marcina-hintza/ (dostęp:
2.04.2020).
49
„57. Gdy tedy szli drogą, rzekł ktoś do niego: Pójdę za tobą, dokądkolwiek pójdziesz. 58.
A Jezus rzekł do niego: Lisy mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma,
gdzie by głowę skłonił. 59. Do drugiego zaś rzekł: Pójdź za mną! A ten rzekł: Pozwól mi najpierw
odejść i pogrzebać ojca mego. 60. Odrzekł mu: Niech umarli grzebią umarłych swoich, lecz ty idź
i głoś Królestwo Boże. 61. Powiedział też inny: Pójdę za tobą, Panie, pierwej jednak pozwól mi
pożegnać się z tymi, którzy są w domu moim. 62. A Jezus rzekł do niego: Żaden, który przyłoży
rękę do pługa i ogląda się wstecz, nie nadaje się do Królestwa Bożego”.
50
D. Bonhoeffer, Naśladowanie, tłum. J. Kubaszczyk, Poznań 2017.
48
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Dla mnie główna różnica jest taka: że w dzień ogłoszenia stanu wojennego dojechaliśmy autobusem do kościoła i wzięliśmy udział w nabożeństwie, a dzisiaj
w niepewności musimy pozostać w naszych domach”51. W całym kazaniu epidemia jako taka nie została wspomniana. Ze względu na specyfikę czasu można uznać, że obecność tego tematu jest niejako wymuszona i powszechnie przez
odbiorców dopuszczalna. Wystarczy wspomnienie o niepewności, by czytelnicy
kazania pomyśleli o pandemii koronawirusa. Niedziela 15 marca była dniem,
w którym nie wiadomo było jeszcze, jak będzie wyglądała codzienność. Szkoły
zawiesiły zajęcia na dwa tygodnie, wiele firm i instytucji bądź przeszło na pracę
zdalną, bądź wstrzymało funkcjonowanie. Tej niepewności towarzyszyła również
egzystencjalna niewiadoma, formułowana czy to bezpośrednio, czy tylko myślana przez wiele osób „czy zachoruję?”, „czy umrę?” Próbą przezwyciężenia tego
uczucia ma być zaufanie Chrystusowi, prawdziwie chrześcijańskie naśladowanie.
Biskup Hintz ujął to następująco: „Ruszając w drogę z Jezusem, musimy być gotowi na spotkanie z nieznanym. Na coś, czego nie znamy i czego, być może, bardzo
się lękamy. Marsz z Jezusem to jednak droga oparta na zaufaniu, na ufności, na
oddaniu naszego życia właśnie pod Jego opiekę – nawet jeśli nie wiemy, co z nami
będzie”52.
Epifania pandemiczna w Polsce nastąpiła, zapewne w odbiorze wielu wyznań
chrześcijańskich, w bardzo specyficznym czasie. Połowa Wielkiego Postu, czasu
zadumy i refleksji, stała się w Polsce momentem ogłoszenia pandemii i początkiem podejmowania działań zapobiegawczych. Towarzyszyło temu wiele emocji, w tym niepewność. Specyfika okresu mogła stać się dla duchownych tym
silniejszym bodźcem ku wskazywaniu jedynego możliwego, w chrześcijańskim
odczytaniu rzeczywistości, przezwyciężenia owej niepewności. Sprzyjała temu
perspektywa eschatologiczna i wybiegnięcie myślą ku wydarzeniom Wielkiego
Tygodnia, ku śmierci i zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa. „Po raz pierwszy od
wielu lat, nie będziemy w niedzielę w naszych kościołach odprawiać niedzielnych
nabożeństw. Czynimy tak z troski o innych i o nas samych. Czynimy to w poczuciu odpowiedzialności przed ludźmi i przed Bogiem, nie z lęku czy bojaźni, ale
troszcząc się, w sposób przedostateczny – to fakt – o tych, których Bóg nam powierza”53. W tych słowach zdaje się pobrzmiewać konfrontacja z całym spektrum
lęków, obaw, niepewności związanych z pandemią koronawirusa. KE-A ustami
jednego ze swoich przedstawicieli i wiernych wyraża w ten sposób najważniejszy
chyba postulat towarzyszący pandemii – „odpowiedzialność”. W tym trudnym
okresie luteranin powinien być odpowiedzialny zarówno wobec siebie, jak i swo51
Kazanie ks. bp. Marcina Hintza na 3. Niedzielę Pasyjną OCULI, cyt. za: http://diec.pomorsko-wlkp.luteranie.pl/index.php?o=article&id=537 (dostęp: 3.04.2020).
52
Ibidem.
53
Ibidem.
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jego otoczenia. Uzasadnienie sformułowane jest w języku religijnym. Przywołanie
kantowskiego imperatywu moralnego, jakkolwiek możliwe w tym kontekście, to
jednak w żadnym z analizowanych na potrzeby artykułu tekście się nie pojawiło.
Zależności pomiędzy początkiem pandemii koronawirusa w Polsce a jego luterańską interpretacją nie kończą się na wezwaniu do chrześcijańskiej odpowiedzialności. Dla wielu osób był to zapewne czas smutny i okrutny. Towarzyszyło
mu jednak w luterańskiej interpretacji kilka zjawisk, które prawdopodobnie nie
pojawiły się wśród innych wyznań chrześcijańskich obecnych w Polsce. Nawet
jeśli tak się stało, to mogły nie wybrzmieć z taką mocą, jak w społecznościach
wiernych KE-A.

Podsumowanie
W obrębie związków między medycyną i zdrowiem a religią, czy ściślej danym
wyznaniem, i w kontekście epidemiologicznym tychże związków, można dopatrywać się następujących kwestii: a) wpływ epidemii na organizację życia religijnego danej grupy wyznaniowej; b) interpretacja zjawiska epidemii; c) obecność
epidemii w praktykach religijnych danej grupy wyznaniowej. Przyjęta w artykule perspektywa chronologiczna, w której zadaniem jest śledzenie stopniowego
rozwoju obecności pandemii koronawirusa, uniemożliwia równomierne analizowanie sygnalizowanych treści. Omawiany tutaj okres dotyczy momentu przygotowywania do nastania pandemii oraz samego jej ogłoszenia. Rozwój sytuacji
pandemicznej, wahania napięcia społecznego oraz przepływ wiadomości na temat choroby, zarówno w kraju jak i za granicami, wszystkie te czynniki wpływały
dodatkowo na religijne postrzeganie choroby. Odnośnie poddanego omówieniu
przedziału czasowego oraz charakteru źródeł możliwe jest właściwie wskazanie
rozwiązań w obrębie pierwszego z sygnalizowanych zagadnień, czyli wpływ epidemii na organizację życia religijnego danej grupy wyznaniowej. Podczas początkowego okresu, czyli od 29 lutego do 9-10 marca 2020 r., głównym problemem
KE-A wobec nadciągającej pandemii było wypracowywanie teoretycznej podstawy zmienionej praktyki komunijnej. Wprowadzenie małych kielichów miało
zdecydowanie poprawić bezpieczeństwo sanitarne i zminimalizować możliwość
zarażenia się przez osoby przyjmujące Sakrament Ołtarza. Podczas owych prawie
dwóch tygodni było to jedyne właściwe zagadnienie dotyczące nadchodzącej choroby poruszane przez władze KE-A i luterańskie środowiska opiniotwórcze. Drugim etapem był krótki czas 11-12 marca, to wówczas zaczęły pojawiać się teks
ty o charakterze propedeutycznych manifestów, które miały przygotować zbory
luterańskie na nadchodzące wydarzenia. Trzecim wreszcie etapem był okres od
13 do 15 marca, czyli od ogłoszenie możliwości odwołania nabożeństw w trzecią niedzielę Wielkiego Postu i rządowej decyzji o zawieszeniu zajęć szkolnych,
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zamknięciu do odwołania instytucji kultury, centrów handlowych etc., aż do
samej niedzieli Oculi. Była ona początkiem czasu, gdy życie religijne polskich
luteran przeniosło się z kościołów do ich własnych domów. W pewnej części zawieszenie możliwości uczestniczenia w niedzielnych nabożeństwach mogły rekompensować transmisje telewizyjne i internetowe.
Kościół luterański w Polsce, zapewne podobnie jak inne kościoły luterańskie
w świecie, okazał się być dobrze przygotowany do nadciągającej pandemii. Jednym z największych społecznie wyzwań jej towarzyszących jest izolacja wprowadzana ze względów sanitarnych. Oznacza to odseparowanie od siebie większych
grup ludzkich i ograniczenie ich aktywności zewnętrznej. W kontekście religijnym izolacja oznacza więc odwołanie wszelkiego rodzaju działań w obrębie danej
parafii. Odpowiednie przygotowanie nowego rodzaju rzeczywistości, do świata pandemicznego, czy też świata covidowego, okazało się spoczywać głęboko
w teologii, tradycji i historii Kościoła ewangelickiego wyznania augsburskiego.
Zasada powszechnego kapłaństwa wszystkich ochrzczonych wiernych; wypracowane szczególnie w okresie prześladowań religijnych praktyki prowadzenia tajnych nabożeństw, w tym nabożeństw domowych; pobożność oparta na lekturze
Pisma świętego oraz tekstów uzupełniających dla praktyk dewocyjnych, w postaci postylli i kancjonałów; wszystkie te elementy okazały się być przydatnymi narzędziami religijnymi w początkowym okresie pandemicznej izolacji. Luterańscy
wierni wobec epifanii pandemii mogli być nie tylko dumni z własnej przeszłości, ale też mogli wykazać, że praktyki pobożnościowe wypracowane szczególnie
w XVII i XVIII w. doskonale nadają się do wykorzystania w realiach covidowych,
tym bardziej nawet, że wspierają je współcześnie techniki szybkiej komunikacji. Tym samym sytuacja zagrożenia pandemicznego i pogłębiającej/przedłużającej się izolacji mogła okazać się wyśmienitym punktem wyjścia ku umacnianiu
własnej tożsamości wyznaniowej. Istotnym elementem było też w omawianym
okresie całkowite zaufanie wobec służby zdrowia i medycyny opartej na faktach
(Evidence-based medcicine).

Aneks nr 1
Apel Biskupa Kościoła dotyczący koronawirusa
(https://www.luteranie.pl/nowosci/apel_biskupa_kosciola_dotyczacy_koronawirusa,6576.html; dostęp: 18.03.2020)
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie, Drodzy Duchowni,
Do Polski docierają informacje z kolejnych krajów w Europie, gdzie stwierdzono przypadki zachorowań na koronawirusa. Wiem, że wśród wielu osób rodzi
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się niepewność i strach. Dlatego przede wszystkim chciałbym prosić wszystkich
o modlitwę za chorych w różnych częściach świata, za ich rodziny oraz lekarzy,
którzy się nimi opiekują. / Bóg jest Bogiem pokoju. Pragnę zachęcić więc do tego,
byśmy w Nim szukali naszego pocieszenia i powierzali mu wszystkie nasze lęki.
Ważnym jest byśmy nie popadali w panikę, zdając sobie sprawę z tego, że w życiu
czeka na każdego z nas wiele zagrożeń. Jako chrześcijanie opieramy swoje życie na
wierze w Boga, który otacza nas swoją opieką. Wiara nie oznacza jednak zachęcenia do nierozsądnego postepowania. Proszę Was również o zwrócenie szczególnej
uwagi na osoby potrzebujące wsparcia. Warto zainteresować się czy osoby starsze,
chore nie potrzebują naszej pomocy. Pomaganie jest także wyrazem naszej wiary.
/ Zachęcam równocześnie do wdrożenia środków ostrożności podczas nabożeństwa i przy dystrybucji Komunii Świętej. Tym bardziej, że trwa sezon grypowy.
Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy odpowiedzialni za parafie i wspólnoty, których
jesteśmy częścią. Jeśli stwierdzimy u siebie objawy grypy, pozostańmy w domu,
by nie narażać innych uczestniczących w nabożeństwach. Wiele naszych parafii
umożliwia oglądanie transmisji z nabożeństwa w Internecie, więc jeśli nasz stan
zdrowia się pogorszył to skorzystajmy z takiej możliwości. Zachęcam do zapoznania się z opinią epidemiologa Rafała Halika z Narodowego Instytutu Zdrowia
Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, pracownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności, który wyjaśnia jakie kroki można podjąć. /
Z uwagi na ryzyko pojawienia się koronawirusa w Polsce oraz sezon grypowy, po konsultacjach z epidemiologiem i na podstawie § 77 ust. 3 Zasadniczego Prawa Wewnętrznego i § 97 Pragmatyki Służbowej zalecam duchownym, by rozdawali opłatek jedynie na rękę oraz umożliwili parafianom
korzystanie podczas Komunii z małych kielichów, a jeżeli nie będzie to
technicznie możliwe, udzielali Komunii przez zanurzenie opłatka w winie.
Proszę duchownych, aby myli i dezynfekowali swoje dłonie przed rozdawaniem Komunii i szczególnie starannie dezynfekowali naczynia komunijne. /
Zdaję sobie sprawę, jak wiele niepewności i lęku może pojawić się w naszych
rodzinach słuchając codziennych doniesień o rozprzestrzenianiu się choroby
i ofiarach śmiertelnych. Dotyczy to szczególnie tych rodzin, których członkowie
na co dzień, z racji wykonywanego zawodu, stykają się z osobami chorymi lub
tymi, którzy muszą podróżować po świecie. / Zagrożenie to jest dla nas nowe,
więc wzbudza wiele emocji. Do innych zdążyliśmy się przyzwyczaić, ale przecież przez to nie stały się mniej groźne. / Dlatego tak ważna jest dla nas wiara.
To nasz Zbawiciel obiecał, że nie pozostawi nas samymi. Bóg wspiera swoje dzieci w każdej sytuacji życia. W modlitwie możemy odnajdywać pokój, ale też prosząc o ochronę, pomoc realnie ją otrzymujemy. / Chciałbym zakończyć ten apel
apostolskim życzeniem pokoju z Listu do Filipian poszerzony o wcześniejszy werset: „Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa
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wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
/ Bp Jerzy Samiec
Więcej:
1) Strona Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/;
2) Co musisz wiedzieć o koronawirusie? https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie;
3) Artykuł „Małe kielichy liturgiczne w czasach koronowirusa”, na stronach
www.ewangelicy.pl;
4) Rozmowa z Rafałem Halikiem epidemiologiem z Narodowego Instytutu
Zdrowia Publicznego-Państwowego Zakładu Higieny, pracownika Zakładu Monitorowania i Analiz Stanu Zdrowia Ludności.
Na co należy zwrócić uwagę w związku z potencjalnym ryzykiem rozprzestrzeniania się koronawirusa?
Trwa sezon grypowy. Wiele osób może być nosicielami wirusa grypy, który łatwo rozprzestrzenia się przy aktualnie panującej aurze (wilgoć i niska temperatura między 4-5 stopni). Środki ostrożności powinny być podjęte nie tylko z uwagi
na koronawirus, ale przede wszystkim ze względu na panujące infekcje wirusowe.
/ Osoby, które są chore na grypę, mają przeziębienie lub inne infekcje dróg oddechowych powinny zrezygnować z uczestnictwa w nabożeństwach, by nie narażać
dzieci i osób starszych.
Jakie środki ostrożności należy podjąć w parafiach?
Warto zachować środki ostrożności przy dystrybucji sakramentu Komunii
Świętej. Naczynia komunijne powinny być każdorazowo zdezynfekowane. Podobnie i duchowny, który rozdaje Komunię powinien być zdrowy i mieć zdezynfekowane dłonie. /Zalecam przyjmowanie opłatka komunijnego do ręki (a nie do
ust). Należy również zrezygnować z przyjmowania wina ze wspólnego kielicha.
Wirus grypy, a także koronawirus przenoszą się drogą kropelkową, kiedy zakażona osoba kaszle lub kicha. Wirus może także zostać przeniesiony, kiedy człowiek
dotknie powierzchni lub przedmiotu, na którym znajduje się wirus (czyli np. ślina osoby chorej), a następnie dotknie swoich ust, nosa lub oczu.
Jak w takim razie powinniśmy się zabezpieczyć?
Bezpieczne jest korzystanie z małych, oddzielnych kielichów, do których
w czasie rozdawania Komunii Świętej podawane jest konsekrowane wino z odrębnego kielicha. Można również przyjmować Komunię pod postacią chleba –
opłatka komunijnego zanurzonego w winie. Należy przy tym pamiętać, by kielich
z takim winem nie znalazł się w pobliżu osoby chorej oraz zwrócić uwagę, by
zanurzać opłatek tylko raz przed przyjęciem i stroną, której nie dotykały palce.
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/ Chciałbym również dodać, że właśnie teraz, gdy sezon zachorowań na grypę
trwa, warto zwrócić uwagę na sąsiadów w podeszłym wieku, gdyż są oni szczególnie narażeni na infekcje i zachorowanie na grypę może być dla nich groźne.
Polecam również, by poddawać się szczepieniom na grypę.

Aneks nr 2
Prośba o modlitwę i wzajemną troskę
Biskup Kościoła w nawiązaniu do wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego
(https://www.luteranie.pl/nowosci/prosba_o_modlitwe_i_wzajemna_troske,
6600.html, dostęp: 3.04.2020)
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! / Drodzy Duchowni! / Wysłałem dziś
do Was list pasterski, w którym prosiłem o modlitwę, o wspieranie słabszych
i potrzebujących oraz prosiłem Proboszczów i Rady Parafialne o podjęcie decyzji w sprawie prowadzenia czy też odwołania nabożeństw. / Dziś wieczorem
rząd Rzeczpospolitej ogłosił stan zagrożenia epidemicznego. Jednocześnie wprowadzono wiele rygorystycznych nakazów. Między innymi wydano zakaz zgromadzeń powyżej 50 osób. Usłyszeliśmy, że czeka nas w najbliższych dniach
skokowy wzrost zachorowań. / W związku z powyższym zalecam odwołanie
nabożeństw w niedzielę Oculi oraz Laetare (15 i 22 marca 2020). Jednocześnie
zwracam się do duchownych z gorącą prośbą, aby w wyżej wymienione niedziele, w porach prowadzenia nabożeństw byli w kościele i z tymi osobami, które
z różnych powodów przyjdą do swych świątyń, móc porozmawiać, pomodlić
się, przeczytać fragmenty Słowa Bożego. / Ponieważ wprowadzono wiele ograniczeń, proszę również o szczególne podejście do osób potrzebujących wsparcia.
/ Jeszcze raz proszę o modlitwę. Módlmy się o osoby chore, ich rodziny, tych
którzy są podani przymusowej kwarantannie oraz tych, którzy narażając swoje zdrowie niosą pomoc. Pamiętajmy o pracownikach służby zdrowia oraz tych,
którzy wykonując swój zawód spotykają się z dużą grupą ludzi, a bez których
pracy nie moglibyśmy funkcjonować. / Informuję również, że przez najbliższe
trzy niedziele Telewizja Polska, w programie TVP3 o godzinie 13.00, będzie
transmitować luterańskie nabożeństwa. / Polecając nas wszystkich opiece Boga /
Bp Jerzy Samiec

256

Radosław Łazarz

Aneks nr 3
Nabożeństwa w czasie zagrożenia koronawirusem
List pasterski Biskupa Kościoła ks. Jerzego Samca
(https://www.luteranie.pl/nowosci/nabozenstwa_w_czasie_zagrozenia_koronawirusem,6596.html; dostęp: 03.04.2020)
Drogie Siostry i Bracia w Chrystusie! Drodzy Duchowni! / Wszyscy, którzy otworzyli dziś (piątek 13 marca) „Z Biblią na co dzień” przeczytali: „Jedni
drugich brzemiona noście, a tak wypełnicie zakon Chrystusowy” (Ga 6,2). Apostoł
Paweł zwraca uwagę na to, że jesteśmy odpowiedzialni za drugiego człowieka. /
Niesienie brzemion, czy też inaczej odpowiedzialność za bliźniego jest bardzo
szerokim pojęciem. Oczywiście można wskazywać na wiele jego aspektów. Dziś
jednak, gdy cały świat żyje w poczuciu zagrożenia rozprzestrzeniającej się pandemii spowodowanej koronawirusem powstaje pytanie o to, jak mamy się zachować
w naszym Kościele. Co oznacza być odpowiedzialnym za siostrę i brata w społeczności zboru? / W ostatnich dniach odebrałem sporo listów, odbyłem wiele
długich rozmów, właśnie na ten temat. / Poprosiłem też Konferencję Biskupów,
Konsystorz, Radę Synodalną oraz Komisje synodalne ds. teologicznych i pastoralnych oraz liturgii i muzyki kościelnej o wyrażenie opinii na ten temat. Z uwagą
wsłuchiwałem się we wszystkie argumenty i prezentowane stanowiska. / Powołując się na kompetencję sprawowania przez Biskupa Kościoła, na mocy urzędu
duchowego, kierownictwa Kościoła zwracam się do wiernych i duchownych
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Rad Diecezjalnych, Rad Parafialnych
z prośbą o modlitwę. / Proszę o zachowanie pokoju oraz o szczególną troskę
o siebie wzajemnie, ale również o tych wszystkich, którzy potrzebują w tym szczególnym czasie wsparcia i pomocy. Działajmy odpowiedzialnie i bądźmy solidarni,
w trosce o wspólne bezpieczeństwo, stosujmy się do zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej w zakresie kwarantanny i przestrzegania zasad higieny. / Reagując
na wprowadzony stan zagrożenia epidemiologicznego spowodowany rozprzestrzenianiem się koronawirusa zalecam: / 1. Prowadzenie do niedzieli Judica (29 marca 2020) wyłącznie nabożeństw Słowa lub odwołanie nabożeństw
– decyzję podejmuje Proboszcz wraz z Radą Parafialną lub jej prezydium. /
Proboszczów i Rady Parafialne zachęcam do przeanalizowania sytuacji w danym
regionie i rozważenie odwołania nabożeństw, które odbywają się w małych budynkach kościelnych, kaplicach czy salach. / Kościół jest miejscem, w którym
wierni otrzymują wsparcie duchowe, dlatego tak ważne są nabożeństwa, które
gromadzą wiernych. Należy jednak zwrócić uwagę na to, że współcześnie istnieje
wiele możliwości technicznych, by móc brać udział w nabożeństwie transmitowanym przez media (Internet, telewizja, radio). Można też zintensyfikować znaną
w Kościele formę nabożeństw domowych, własną lekturę Biblii, modlitwę. Można
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też sięgać do archiwów, gdzie znajdziemy wiele zarejestrowanych nabożeństw. /
Proszę Proboszczów i Rady Parafialne aby, przy podejmowaniu decyzji, wzięły pod uwagę potrzeby parafian. Jeżeli jest grupa, która oczekuje nabożeństwa
to, o ile nie ma przeszkód epidemiologicznych na danym terenie, należy nabożeństwo poprowadzić. / W razie odwołania nabożeństwa zalecam, by w porze
gdy miało się ono rozpocząć, w drzwiach kościoła był obecny duchowny lub ktoś,
kto mógłby udzielić informacji osobom przybyłym i mógł się z nimi pomodlić. /
Podczas nabożeństw należy zachować szczególne środki ostrożności. Zrezygnować z podawania dłoni, starać się siadać w ławkach w odległości 1-2 metrów od
siebie. / Osoby starsze i chore należy zachęcać do pozostania w domu. Jednak
powinniśmy otoczyć ich szczególną opieką i zaoferować pomoc. Pamiętajmy
też o kontakcie przez telefon lub przez inne komunikatory. / W wypadku gdyby Proboszcz z Radą Parafialną zdecydował o całkowitym odwołaniu nabożeństw,
konieczne jest zapewnienie pełnej opieki duszpasterskiej tym, którzy o nią poproszą. W takim wypadku na duchownych spoczywa szczególny obowiązek
nawiązywania kontaktu z Parafianami, zwłaszcza tymi, którzy potrzebują
wsparcia i opieki. / W wypadku zdecydowanej prośby Parafian o udzielnie
Sakramentu Ołtarza dopuszczalne są jedynie dwie formy: z małymi kielichami
i podaniem opłatka na rękę lub z zamoczeniem opłatka w winie przez duchownego i podaniem do palców osoby przystępującej do Komunii. Po każdym podaniu
chleba należy zdezynfekować dłonie. Zaleca się także udostępnienie w kościołach
środków dezynfekujących dla przystępujących do Stołu Pańskiego. / 2. Zalecam
odwołanie nabożeństw dla dzieci (szkółek niedzielnych). Mimo, że dzieci są
podobno najmniej narażone na zakażenie, to mogą być źródłem zakażenia dla
innych, szczególnie osób starszych. Nie zawsze też rozumieją to, że muszą ograniczyć kontakt np. z dziadkami. / 3. Zalecam zrezygnowanie z prowadzenia
nabożeństw tygodniowych, oraz odwołanie lub ograniczenie aktywności parafialnych: prób chórów, godzin biblijnych, spotkań młodzieży. Drogie Siostry
i Bracia w Chrystusie! / Sytuacja jest nadzwyczajna. Jak widzimy odwoływane
są wszelkie imprezy sportowe, kulturalne, naukowe. Zamknięte są szkoły, uczelnie. Wiele osób pracuje zdalnie, inni biorą urlopy lub zwolnienia. Ogranicza się
spotkania, podczas których gromadzi się większa liczba osób. / Wiemy, że Kościół jako wspólnota był i jest miejscem świętym, które dla wielu szukających
wzmocnienia, ratunku, pokoju i odpowiedzi na lęki jest miejscem bezpiecznym,
w którym znajdują to, czego potrzebują. / Dlatego powinniśmy być otwarci na
zaspakajanie tych potrzeb. I choć znacznie ograniczamy nasze normalne aktywności w parafiach, to musimy wzmocnić naszą aktywność duszpasterską. / Może
warto wprowadzić, o wyznaczonych porach dnia, telefoniczne lub mailowe dyżury duszpasterskie, które pozwolą przeprowadzić rozmowę, pomodlić się, udzielić
rady. / Otwartość Kościoła nie zawsze musi oznaczać otwarte drzwi budynku,
ale „zamknięte drzwi” muszą zostać otwarte, gdy ktoś w nie „puka”. / Chciałbym
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zakończyć słowem z Pierwszego Listu Piotra „Wszelką troskę swoją złóżcie na
Niego, gdyż On ma o Was staranie” (1 P 5, 7). / Często przypominam sobie tę
obietnicę. Zawsze gdy jest mi ciężko, gdy nie wiem jaką podjąć decyzję, gdy nie
wiem, co jest właściwe i jakie przyniesie owoce, modlę się: „Panie Ty wiesz co
mnie czeka, co jest dla mnie najlepsze. Ty wiesz jakie decyzje są najwłaściwsze.
Moją troskę składam na Ciebie, proszę daj mi odpowiedź. Proszę pozwól mi podjąć właściwą decyzję”. / Czasami wydaje mi się, że to, co mnie spotkało wcale nie
jest tym najlepszym, a jednak często z perspektywy czasu widzę, że było to dobre.
/ Nie wiemy jaki jest cel obecnej sytuacji, ale może czegoś się nauczymy? Jeszcze
raz proszę Was o zachowanie pokoju. Decyzje, które podjąłem, lub które podejmą
Proboszczowie z Radami Parafialnymi, niektórym mogą się wydać niewłaściwymi. Zawsze będę ci, którzy będą mieli odrębne zdanie. Spróbujmy siebie wspierać
w tych trudnych chwilach i szczególnie dbać o jedność akceptując także to, co
może nam się nie podobać. / Ponieważ sytuacja bardzo dynamicznie się zmienia,
może się okazać, że w najbliższych dniach zostaną wydane inne listy z zalecaniami. / Przed Niedzielą Palmową planujemy podanie kolejnych wytycznych. Z życzeniem Bożego pokoju i szczególnej opieki. Bp Jerzy Samiec

The first Sunday of that time.
The Evangelical Church of Augsburg Confession in Poland
in the face of the initial period of the COVID-19 pandemic
(29.02.2020-15.03.2020)
The article concerns the ECAC in Poland preparing for the COVID-19 pandemic. It identifies two stages of the process: the first one, from 29.02 to 12.03, refers
to the theological basics for the distribution of the Eucharist. The changes are
motivated by sanitation safety and mean supplying each communicant with one
small chalice instead of having the common Chalice for the whole congregation.
The second phase, from 13.03 to 15.03, refers to the reaction to the government
policy on the pandemic and means the Church prepares for the cancelling of
Sunday services. The article describes the moment as a mix of fears on the one
hand, trust in God on the others and a declaration of the pride in the Lutheran
traditions, as home godservice and devotional pratices (e.g. home Bible study).
Key words: COVID-19, Lutheranism, pandemic, Lutheran devotion, the Sacrament of the Altar
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Islamska reakcja na epidemię koronawirusa
(COVID-19).
Analiza dyskursu

Wprowadzenie i metodologia
Wywołana przez nowy typ koronawirusa, postępująca od końca 2019 r., pandemia zrodziła wiele komplikacji o charakterze politycznym, gospodarczym i społecznym. Przypisane do tych sfer instytucje zostały zmuszone do reagowania na
dynamicznie zmieniającą się sytuację i konstruowania rozwiązań ułatwiających
przezwyciężenie trudności, wynikających z szybkiego rozprzestrzeniania się zarazy. Wśród potencjalnych kłopotów znalazły się nie tylko ograniczenia przemieszczania się i innych praw, czy widmo załamania ekonomicznego, ale przede
wszystkim realna i mogąca dotknąć właściwie każdą osobę, groźba śmierci najbliższych lub utraty własnego życia.
Zarysowane okoliczności są wielkim wyzwaniem dla medycyny, ale nie jest
ona jedyną dziedziną, której ranga rośnie w trakcie panowania choroby. Drugim
środkiem pozwalającym ludziom na nadanie sensu tak dramatycznym, niespodziewanym, przygniatającym emocjonalnie wydarzeniom jak plaga i zmniejszenie wzniecanego przez nie stresu, są religie1. W świętych pismach oraz dawnych
i współczesnych opiniach mędrców wyznawcy różnych kultów odnajdą zarówno
informacje o przyczynach występowania epidemii, jak i wzory przybieranych wobec niej dobrych i złych postaw. Właściwości te powodują, iż teksty te wciąż są
społecznie relewantne, a ich analiza może rozjaśnić wiele kwestii, zyskujących na
znaczeniu wskutek trwającego kryzysu. Należą do nich pytania o wpływ zaleceń
teologicznych na – pozytywne i negatywne z punktu widzenia utrzymania zdrowia – zachowania wiernych i o skalę tego wpływu, oraz bardziej ogólne refleksje
Zob. R. Bousso, T. de Souza Serafim, M. D. Misko, The Relationship Between Religion, Illness
and Death in Life Histories of Family Members of Children With Life-Threatening Diseases, „Revista
Latino-Americana de Enfermagem” 2010, t. 18, nr 2, s. 157-158.
1
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dedykowane relacji religii z zsekularyzowanym środowiskiem, państwem narodowym czy medycyną. Ponadto wnioski wyciągnięte z takiego przeglądu są potencjalną wartością dodaną do dorobku wielu gałęzi wiedzy, takich jak teologia,
nauki społeczne, nauki o zdrowiu czy studia nad katastrofami (ang. disaster studies), ogniwem twórczo łączącym te dyscypliny oraz źródłem praktycznych wskazówek dla duchownych i decydentów, których podopiecznym przyszło i przyjdzie
zmierzyć się z chorobami o globalnym zasięgu.
Zestawem teologicznie motywowanych reakcji na pojawienie się koronawirusa, jaki zostanie zbadany na łamach przedkładanego artykułu, będzie ten wyprodukowany przez przedstawicieli islamu. O wyborze tym decyduje fakt, że
liczba i rozmieszczenie muzułmanów w ramach całości ludzkiej populacji nie
do końca przekładają się na zainteresowanie ich stanowiskami na temat światowych problemów. Mimo iż podążający za Allahem stanowią dziś największą
po chrześcijanach grupę wyznaniową i żyją na wszystkich kontynentach, ich
spojrzenie na pandemię zajmuje w zachodniej debacie publicznej zdecydowanie
mniej miejsca, niż roztrząsanie analogicznych przekazów płynących z kościołów
chrześcijańskich. Kolejnym, obok już wymienionych, celem tekstu jest choć częściowe zmniejszenie tej dysproporcji. Zdaniem autora przyczyni się to nie tylko
do uzupełnienia toczącej się dyskusji o nowy punkt widzenia, ale też do lepszego zrozumienia sposobów myślenia i postępowania wyznawców najmłodszego
z wielkich monoteizmów. Posiadanie takiej wiedzy jest użyteczne zwłaszcza dla
liderów społeczeństw wielokulturowych, w jakich muzułmanie są mniejszością.
Znając ich przekonania i kierujące nimi motywacje, władze mogą jeszcze sprawniej zarządzać tą częścią populacji, w wymagających i wyjątkowych czasach oraz
skuteczniej zapobiegać hipotetycznym konfliktom.
Realizację zaplanowanego zadania podzielono na odcinki. Na wstępie przedłożone zostaną wersety koraniczne i hadisy, dotykające różnych aspektów kojarzonych z doświadczeniem niezawinionego cierpienia, powodowanego m.in.
przez epidemię. Kolejna, bardziej analityczna, faza skoncentruje się na poszukiwaniu śladów tych ustępów we współczesnych wypowiedziach muzułmańskich
ekspertów oraz na recepcji ich argumentów i rekomendacji przez ogół oraz jej
konsekwencjach. Wywód zamknie podsumowanie dążące do uchwycenia specyficznego, ujawnionego przy okazji rozwoju epidemii, skomplikowania interakcji
zachodzących między uczestnikami zgłębianego sektora dyskursu.
W moich analizach będę się posługiwał Krytyczną Analizą Dyskursu (KAD).
Za zastosowaniem tejże przemawia nie tylko jej użyteczność w systematyzacji
i wnikliwym oglądzie połączonych wspólnym wątkiem przewodnim korpusów
wypowiedzi, ale też to, że jej wyróżniki, takie jak: inklinacje do wychwytywania
historycznie utrwalonych elementów danej narracji, skłonność do podkreślania
i oceniania wpływu tekstów na funkcjonowanie sfery społecznej oraz postulat

Islamska reakcja na epidemię koronawirusa (COVID-19)

261

stosowania zdobytych informacji do rozwiązywania praktycznych problemów2,
odpowiadają potrzebom kolejnych etapów naszkicowanego przed chwilą procesu
badawczego. Bliskość ta ma znaczenie, gdyż podnosi jakość tego ostatniego oraz
dodatkowo wzmacnia siłę i spójność opracowanych na jego podstawie konkluzji.

Epidemie i katastrofy – islamska wykładnia teologiczna
Działem teologii zajmującym się próbą pogodzenia faktu istnienia zła z nieskończoną dobrocią i miłosierdziem Boga jest teodycea. Choć termin ten został
użyty po raz pierwszy w, wydanej w 1710 r., publikacji Teodycea o dobroci Boga,
wolności człowieka i pochodzeniu zła, autorstwa niemieckiego filozofa Gottfrieda
Leibniza3, to rezonujące z jego znaczeniem refleksje są znacznie starsze i nie ograniczają się jedynie do zachodniego chrześcijaństwa4. Własny wkład do omawianej
materii ma również islam.
Przedmiotem dysput prowadzonych przez pierwsze generacje tamtejszych jurystów były wysiłki na rzecz potwierdzenia braku sprzeczności między atrybutami Allaha, takimi jak omnipotencja, sprawiedliwość i łaskawość, a niedogodnościami, jakie spotykają człowieka w codziennym życiu. Misja ta była szczególnie
trudna w przypadku cierpienia, którego przyczyny nie były dla poszkodowanych
do końca jasne i niełatwo było bezpośrednio powiązać je z konkretnym zdarzeniem lub zachowaniem danej jednostki lub grupy. Przykładem tego typu zjawiska
może być epidemia. Jej nagły i masowy charakter oraz druzgocące skutki budziły
strach i wątpliwości także wśród dawnych muzułmanów i wymagały od establishmentu religijnego ukucia szeregu wyjaśnień zdolnych do ukojenia lęków i rozterek wierzących bez narażenia na szwank perfekcji Najwyższego.
Punktem wyjścia dla islamskich rozważań poświęconych zarazie była będąca
fundamentem posłania Mahometa zasada tawhidu, czyli jedynowładztwa Boga.
Przyjęcie tego dogmatu czyni Stwórcę inicjatorem i architektem wszystkich rzeczy i fenomenów, a więc również klęsk żywiołowych i chorób. Stąd klasyczny
teologiczny dyskurs o tych ostatnich skupiał się nie na wskazaniu ich, znanego
wszystkim, inspiratora, ale na staraniach zmierzających ku odgadnięciu motywów, jakie mogły kierować Jego działaniami.
2
Por. V. Kopińska, Krytyczna analiza dyskursu – podstawowe założenia, implikacje, zastosowanie, „Rocznik Andragogiczny” 2016, nr 23, s. 312-325.
3
Por. J. Kopania, Wstęp. Siła dedukcji i słabość człowieka. Tragiczny optymizm Leibniza, [w:]
G. Leibnitz, Teodycea o dobroci Boga, wolności człowieka i pochodzeniu zła, tłum. M. Frankiewicz,
Warszawa 2001, s. VII-VIII.
4
Zagadnieniem teodycei w politeistycznych religiach starożytnych, judaizmie i wczesnym
chrześcijaństwie zajmuje się m.in. Sarah Iles Johnston. Zob. eadem, Religions of the Ancient World:
A Guide, London 2004.
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Jedną z takich pobudek da się odnaleźć dzięki analizie dwóch sur koranicznych. Pierwsza, Al-Araf, przypomina, umieszczoną też w Starym Testamencie,
opowieść o plagach egipskich5, druga zaś Al-Fil, nawiązuje do etiopskiego najazdu na Arabię z 570 r. Ponieważ fragment ten jest dość enigmatyczny, warto przytoczyć go w całości: „Czy nie widziałeś, / jak postąpił twój Pan / z towarzyszami
słonia? / Czy nie zniweczył ich podstępu? / Czy nie rzucił przeciwko nim ptaków
/ lecących stadami, / które obrzuciły ich kamieniami z palonej gliny? / I uczynił
ich jak objedzone pole zboża [105: 1-4]”6. Sygnalizowanych wątpliwości dostarcza
zwłaszcza druga, poświęcona ptakom, część sury. Choć jej odczytanie nie jest
jednomyślne, muzułmańscy i zachodni komentatorzy zgadzają się, iż może ona
być metaforyczną ilustracją procesu rozprzestrzeniania się choroby zakaźnej7.
Przyjęcie tej optyki pozwala na dostrzeżenie paraleli istniejących między cytowanym wyimkiem, a exodusem Narodu Wybranego oraz ukazuje powtarzający się
schemat postępowania Kreatora. W obu epizodach zsyła On zarazę po to, aby pognębić wrogów, stojących na drodze do powodzenia ludów aktualnie cieszących
się Jego błogosławieństwem.
To, że wg islamu od momentu objawienia Koranu w 610 r. taką grupą są ci,
którzy go przyjęli, czyli muzułmanie, nie oznacza, iż nie są oni narażeni na Boży
gniew i związane z nim kary. W hadisie Prorok ostrzegał współwyznawców:
„W imię Tego, w którego ręku jest moja dusza. Jeśli nie będziecie praktykować
dobra i zabraniać zła, Allah wkrótce ześle na was karę, a wtedy, choćbyście prosili
Go o łaskę, nie odpowie wam”8. Przytoczona relacja nie zawiera detali ewentualnego dopustu, ale autor zbioru, z którego pochodzi wzmianka poucza, że jeśli przewiny i zaniechania przenikają całą wspólnotę, to i surowość Allaha może
dotknąć wszystkich jej członków. Warunek ten spełnia nie tylko dołączony do
hadisu przykład wojny domowej, ale także epidemia.
Dotychczas poczynione ustalenia pokazują nagłą chorobę jako jedno z narzędzi używanych przez Boga do uderzenia w niewiernych lub napominania grzeszników. Specyfika zarazy powoduje jednak, iż nie może ona działać w tak wybiórZob. Koran [7: 133-134].
Ibidem [105: 1-4]. Ten i inne fragmenty Koranu podano w przekładzie J. Bielawskiego. Zob.
idem, Koran, Warszawa 1986.
7
Współczesny, brytyjski historyk William Montgomery Watt uważał, iż chorobą tą mogła
być ówcześnie panująca w basenie Morza Śródziemnego dżuma, zaś jeden z pierwszych biografów Proroka – Ibn Ishak (704-768) twierdził, że chodziło o czarną ospę. Zob. A. Nasser Kaadan,
M. Angrini, Was the Plague Disease a Motivating or an Inhibiting Factor in the Early Muslim Community, http://www.ishim.net/Articles/Was%20the%20Plague%20Disease%20a%20motivating%20or%20an%20inhibiting%20Factor%20in%20the%20Early%20Muslim%20Community.
pdf, s. 3 (dostęp: 1.04.2020) oraz M. W. Dols, Plague in Early Islamic History, „Journal of the
American Oriental Society” 1974, t. 94, nr 3, s. 375.
8
A. Ī. M. at-Tirmidhī, Jami’ at-Tirmidhi, Zubair Ali Zai (red.), tłum. ang. A. Khaliyl, New
York 2007, s. 1912, hadis nr 2169. Tłumaczenie z języka ang. własne.
5
6
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czy sposób i najczęściej obejmuje również pobożnych i starających się sumiennie
wypełniać nakazy Pana. W przypadku tych osób Koran, Sunna i ich egzegeci mają
do dyspozycji inną interpretację, w jakiej życiowe trudności są rodzajem testu,
będącego dla człowieka szansą na docenienie tego, co posiada i umocnienie wiary
lub przemyślenie swych błędów9. Taka okazja uchodzi za wyraz miłości Boga do
ludzkości. Mahomet wszak rzekł: „Gdy Allah kocha ludzi, to poddaje ich próbie.
Kto przyjmie ją z zadowoleniem, ten wzbudzi zadowolenie u Boga, kto zaś zareaguje gniewem, ten otrzyma Jego gniew. […] Zaprawdę, im cięższy test, tym
większa nagroda”10. Postacią, demonstrującą wiernym, jak powinno się przyjmować wyroki Najwyższego jest Hiob (arab. Ayyūb). Podobnie jak w Biblii, został on
doświadczony wieloma nieszczęściami, ale nie zwątpił w Opatrzność, za co zwrócono mu więcej niż wcześniej utracił11. Taka forma gratyfikacji nie jest jedyną,
czekającą na tych, którzy z godnością przechodzą przez niebiańskie sprawdziany.
Kolejne korzyści odnoszą się do duszy. Zestaw hadisów zebrany przez Muslima
ibn al-Hajjaja (ok. 815-875), zawiera następującą opowieść: „Pewnego razu wysłannik Boga odwiedził Umm Sa’ib i zapytał: «Co ci dolega? Dlaczego drżysz?».
Ona odrzekła mu: «Mam gorączkę, niech Allah jej nie błogosławi». Prorok napomniał ją: «Nie przeklinaj gorączki, ponieważ ma ona moc zmywania grzechów
synów Adama, jest jak miech oczyszczający żelazo ze zgaru»”12. Pojawiająca się
przy okazji przechodzenia choroby możliwość pokuty lub odpuszczenia dawnych
potknięć ma znaczenie tak w kontekście dalszego, bardziej cnotliwego życia na
ziemi, jak i egzystencji pozagrobowej, z którą łączy się następna obietnica, jaką
Prorok dał osobom zmarłym w wyniku epidemii. Powiedział on mianowicie, iż
zabici przez plagę, a także ci uśmierceni przez choroby żołądka i płuc, są traktowani jak męczennicy13. Fakt, że cieszą się oni wieloma przywilejami14 może stanowić ważne źródło pocieszenia dla ludzi cierpiących na wymienione dolegliwości,
a po ich zgonie, być powodem do dumy dla ich, pogrążonych w żałobie, rodzin.
Innym obszarem myśli muzułmańskiej, na jakim obecne jest zagadnienie zarazy, jest eschatologia. Zdaniem uczonych ta pierwsza ma być jednym z wielu
znaków zwiastujących apokalipsę. Hadis mówi: „Posłaniec Pana rzekł: Zaprawdę
Allah, Potężny i Wysublimowany, ześle wiatr z Jemenu. Będzie on łagodniejszy
Zob. ibidem, s. 2096, hadis nr 2396.
Ibidem.
11
Zob. Koran [38:41-43].
12
Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, t. 6, Zubair Ali Zai (red.), tłum. ang. N. al-Khattab,
New York 2007, s. 443, hadis nr 2575.
13
Zob. Abu Dawud, Sunan Abu Dawud, t. 3, A. Tâhir Zubair ‘All Za’l (red.), tłum. ang.
N. al-Khattab, New York 2008, s. 561, hadis nr 3111. Tłumaczenie z języka ang. własne.
14
Zob. The six blessings of the martyrs, fatwa nr 8511, wydana pod kierunkiem szejka Muhammada Saaliha Al-Munajjida, https://islamqa.info/en/answers/8511/the-six-blessings-of-the-martyrs (dostęp: 1.04 2020).
9
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od jedwabiu i zabierze duszę, każdego, kto ma w sobie choćby ziarenko wiary”15.
Opisany w wyimku sposób opuszczenia świata jest łaską okazaną wiernym. Dzięki niej unikną oni strasznego losu wystawionych na pastwę potworów i Szatana
grzeszników i niewiernych i będą w niebie oczekiwać nastania Dnia Zmartwychwstania16.
Wszystkie przywołane do tej pory materiały odsyłały głównie do sfery teologii
(arab. kalam17) i życia duchowego. W ich treści zawarto odpowiedzi na pytania
o przyczyny występowania zarazy oraz przeznaczone dla zmagających się z nią
osób instrukcje o charakterze moralnym. Obok nich istnieje jednak jeszcze jeden
typ wytycznych, skorelowany z bardziej praktycznymi kwestiami, z którymi Mahomet mierzył się nie jako wysłannik Boga, ale jako przywódca państwa i społeczeństwa. Tłumaczył on swym poddanym: „Plaga była karą zesłaną na Izraelitów
i innych, którzy byli przed wami. Jeśli więc usłyszysz o pladze za granicą, nie udawaj się tam, jeśli zaś pojawi się ona w twoim kraju, nie opuszczaj go, by się przed
nią uchronić”18. Zamieszczony hadis nie jest jednoznaczny. Można dopatrywać
się w nim zarówno wyeksponowania omnipotencji Pana i nieuchronności Jego
edyktów, jak i poparcia dla konceptu kwarantanny19. Gdyby ten lub inny środek
bezpieczeństwa został zatwierdzony przez władze, lud ma obowiązek podporządkowania się ich decyzjom, jeśli tylko nie naruszają one filarów islamu. Wymóg
posłuszeństwa dotyczy zarówno rządców muzułmańskich, jak i niewiernych20.
Powyższa rekomendacja zamyka przegląd islamskich odczytań zjawiska epidemii. To, że cytowane weń fragmenty pochodzą bezpośrednio z Koranu i szanowanych przez znakomitą większość muzułmanów kolekcji hadisów21 sprawia,
15
Muslim ibn al-Hajjaj, Sahih Muslim, t. 1, Zubair Ali Zai (red.), tłum. ang. N. al-Khattab,
New York 2007, s. 205, hadis nr 312.
16
Zob. L.-Yafeh. Some Religious Aspects of Islam: A Collection of Articles, Leiden 1981, s. 52.
17
W islamie granice między teologią a prawem nie są tak ostre jak w przypadku chrześcijaństwa. Działem muzułmańskiej refleksji dedykowanym roztrząsaniu zagadnień religijnych na
poziomie teorii jest wzmiankowany kalam, przekształcaniem wyciągniętych na jego podstawie
wniosków w praktyczne przepisy prawne zajmuje się zaś fiqh (jurysprudencja). Oba terminy są
jednak płynne, a ich pola zainteresowań przenikają się. Zob. J. Danecki, Podstawowe wiadomości
o islamie, Warszawa 2011, s. 148-151, 203.
18
M. al-Bukhari, Sahih Bukhari, tłum. ang. M. Muhsin Khan, Lahore 1996, s. 610, hadis 679.
Tłumaczenie z języka ang. własne.
19
Drugą interpretację popiera współczesny specjalista z zakresu relacji chrześcijańsko muzułmańskich dr Craig Considine. Zob. idem, Can the power of prayer alone stop a pandemic like
the coronavirus? even the Prophet Muhammad thought otherwise, https://www.newsweek.com/
prophet-prayer-muhammad-covid-19-coronavirus-1492798 (dostęp: 1.04.2020).
20
Zob. M. al-Bukhari, op. cit., s. 1591 (hadis 251) oraz s. 1592 (hadis nr 256).
21
Wszystkie zamieszczone w tekście hadisy są „zdrowe” (arab. sahih) lub „dobre” (arab. hasan), co oznacza, iż wyznawcy islamu sunnickiego (ok. 75-80% wszystkich muzułmanów) uważają je za autentyczne. Więcej o sposobach weryfikacji i klasyfikacji hadisów pisze K. Kościelniak.
Zob. idem, Sunna, hadisy i tradycyjonaliści: wstęp do tradycji muzułmańskiej, Kraków 2006, s. 93.
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iż wciąż są one punktem odniesienia dla wiernych, a eksperci chętnie sięgają po
prezentowane w nich argumenty. Okolicznością wymagającą ich wykorzystania
stała się m.in. obecnie panująca, budząca niepokój i prowokująca liczne pytania
członków ummy, pandemia COVID-19. Zgodnie z zapowiedzią drugi segment
artykułu zademonstruje różne, ważne z perspektywy wyznaczonych celów badawczych, aspekty tego procesu.

Muzułmańska teologia zarazy
w dyskursie o koronawirusie
W prowadzonej przez islamskich teologów dyspucie wokół koronawirusa da się
dostrzec dwie fazy: początkową, kiedy to epidemia obejmowała jedynie chińską
prowincję Wuhan oraz wciąż trwającą, globalną, w jakiej dotarła ona do krajów
muzułmańskich i europejskich, a jej konsekwencje drastycznie zmieniły codzienne życie wyznawców Allaha. Podział ten ma znaczenie nie tylko ze względu na
chronologię, ale przede wszystkim dlatego, że pokrywa się z nim zmiana używanych w przekazie uzasadnień dla wybuchu zarazy. W jej pierwszym etapie takim
wyjaśnieniem miał być gniew Boga skierowany ku Chińczykom. Ci zasłużyli na
niego z powodu swego wielowiekowego pogaństwa oraz bardziej współczesnych
posunięć politycznych, a konkretnie nękania przywiązanych do najmłodszego
z Abrahamowych monoteizmów, zamieszkujących region Xinxiang, Ujgurów.
26 lutego 2020 r. iracki uczony Hadi Al-Modarresi powiedział: „To oczywiste, że
rozprzestrzenienie się tego wirusa jest dziełem Bożym. Skąd to wiemy? Wszystko
zaczęło się w Chinach, starożytnym, ogromnym, ludnym kraju, którego władze
są tyranami i uwzięły się na tamtejszych, stanowiących zdecydowaną mniejszość,
muzułmanów. Ponad milion ludzi zamknięto w areszcie domowym, dziennikarze naśmiewali się z kobiet noszących niqab, a mężczyzn zmuszano do picia
wina i jedzenia wieprzowiny. Allah zesłał więc na Chiny chorobę, która zamknęła
w domach 40 milionów Chińczyków i zmusiła ich do zakrywania ciała, które
wcześniej przedrzeźniali. […] Ponadto islam zabronił ludziom jedzenia insektów
[a także węży, nietoperzy i szczurów – dop. Ł.D.], a Chińczycy lekceważyli ten nakaz. Teraz to od tych zwierząt przyszła choroba, która przeraziła całą ludzkość”22.
Załączona, nawiązująca do koranicznego motywu kary dla wrogów ummy, retoryka osłabła po zarejestrowaniu przypadków zachorowań w Iranie i na Bliskim
Wschodzie, ale nie została całkowicie zarzucona. W drugim tygodniu marca
22
Iraqi Islamic Scholar Hadi Al-Modarresi, Prior to Being Infected with Coronavirus: The
Virus Is a Divine Punishment against the Chinese, https://www.memri.org/tv/qom-iraqi-scholar-hadi-modarresi-coronavirus-divine-punishment-chinese-mock-islam (dostęp: 1.04.2020).
Tłumaczenie własne.
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2020 r. odwołało się do niej podupadające Państwo Islamskie23, a 27 marca 2020 r.
popularny telewizyjny doradca religijny, dr Muhammad Salah, napisał na portalu
społecznościowym: „Musimy nie tylko oczyścić się środkami dezynfekcyjnymi,
ale też odnowić nasze poczucie sprawiedliwości. By otrzymać miłosierdzie Allaha należy zaprzestać gnębienia [muzułmanów – dop. Ł.D.] w Syrii, Palestynie,
Birmie, Kaszmirze i innych miejscach24. Mimo że w wymienionych państwach
represje wobec wyznawców islamu rzeczywiście są ciężkie, a uczynienie koronawirusa instrumentem Boskiej zemsty za te zajścia zapewne daje ich ofiarom
nadzieję i umacnia ich oddanie Allahowi, to nastawienie to niesie ze sobą pewne
negatywne skutki. Po pierwsze, leżący u jego podstaw, silny podział „dobrzy my
– źli oni” może, poprzez zaognienie i tak niebezpiecznych i skomplikowanych,
stosunków panujących na pograniczach międzykulturowych i osłabienie siły
międzyreligijnego dialogu, przyczynić się do naruszenia globalnego i lokalnego
bezpieczeństwa, po drugie zaś nie sprawdza się ono jako wytłumaczenie występowania objawów chorobowych u samych muzułmanów. W ich wypadku, znaną
z poprzedniej sekcji przyczyną epidemii mają być popełniane przez wspólnotę
wiernych grzechy. W dedykowanej koronawirusowi prelekcji szejk Assim al-Hakeem pouczał: „Jeśli chcemy, by Allah oddalił nasze cierpienie, musimy wrócić do
Niego, poprosić o przebaczenie, wcielać islam w nasze życie całym sercem. Pokuta i powrót do Boga to priorytet islamu, ważniejszy od dokładnego mycia rąk,
używania środków ochrony czy unikania tłoku. […] Zapytajcie sami siebie o niemoralność, jaka szerzy się wraz haniebnymi zjawiskami, takimi jak homoseksualizm, ruchy LGBT, parady równości, normalizacja nieformalnych związków czy
randek. Społeczeństwo na nie nie reaguje i w ten sposób oddala się od Wszechmogącego. Choroba i nieszczęście mogą być środkiem przywrócenia wiernych ku
Niemu. Przed kryzysem większość z nas była z siebie [zbyt – dop. Ł.D.] zadowolona i nieostrożna oraz lekceważyła [powinności moralne i religijne – dop. Ł.D.].
Przez zesłane trudności, doświadczenie biedy i upokorzenia, możemy odnowić
naszą uległość wobec Stwórcy i lepiej nauczyć się błagać go o łaskę”25.
Wyartykułowane w kontekście epidemii wezwanie do poprawy ma zdyscyplinować niesubordynowanych wiernych oraz ugruntować ich przywiązanie do
doktryny i propagowanych w niej wzorów. Do osób, które już wcześniej starały się przestrzegać Bożych wymagań, doradcy podchodzą w nieco inny, także
referowany wcześniej, sposób. Szejk Abdur Rahman Khan z Koła Islamskiego
23
Zob. L. Sanders, Coronavirus: ‘Islamic State’ seeks to profit from pandemic, https://www.
dw.com/en/coronavirus-islamic-state-seeks-to-profit-from-pandemic/a-52886753 (dostęp:
1.04.2020).
24
Post jest dostępny na profilu facebookowym szejka pod adresem https://www.facebook.
com/MSalahOfficial/?ref=page_internal (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
25
A. al-Hakeem, Calamities & Diseases In Islam, https://www.youtube.com/watch?v=U5WKWIDco10 (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
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Ameryki Północnej (ang. ICNA) sugerował im cierpliwe znoszenie prób i pokładanie nadziei w Stwórcy26, zaś eksperci portalu www.islamqa.info przypominali im o nagrodach czekających na wszystkich przyjmujących opisaną postawę27.
Jeżeli pomimo wzorowego podejścia nie przetrwaliby oni zakażenia, przysługuje im specjalny status w niebie. W fatwie wydanej 2 kwietnia 2020 r., cytowany
już szejk al-Hakeem, orzekł bowiem: „Jeśli Bóg da, ofiara koronawirusa będzie
męczennikiem. Choroba ta atakuje wszak układ oddechowy i wywołuje śmierć
podobną do tej, następującej w wyniku utonięcia”28. Potwierdzenie to jest ważne
nie tylko z uwagi na walory duchowe (uspokaja zainfekowanego i nadaje jego doświadczeniu głębię), ale też z racji jego konsekwencji społecznych, jakie zostaną
omówione w następnej sekcji.
Przedstawione wyżej komentarze prawników stanowią rdzeń islamskiego
teologicznego dyskursu o koronawirusie. Na jego obrzeżach funkcjonują jednak
mniej popularne interpretacje, przypisujące epidemii kontekst apokaliptyczny.
Takie nastawienie promowali irański, szyicki kleryk Ali Reza Banahyan oraz
sunnicki, saudyjski szejk Saleh Al-Maghamsi. W nawiązaniu do zamieszczonego
wcześniej hadisu drugi z myślicieli stwierdził: „Do niedawna zastanawialiśmy się
jak wiatr może zabierać dusze wiernych, ale teraz widzimy jak to się dzieje, Wirus
rozprzestrzenia się po całym świecie i pokazuje ludzkości jej bezbronność i słabość29. Choć opinia ta nie zdobyła poklasku wielu ekspertów, zwracających uwagę na fakt, że Dzień Sądu musi poprzedzić wiele innych znaków (jest ich 38, 10
większych i 28 mniejszych30), to jej pojawienie się w debacie i pytaniach wiernych
świadczy o narastaniu niepokoju wewnątrz muzułmańskiej wspólnoty. Ten jest
dodatkowo zwiększany przez mające zahamować rozwój zarazy i wpływające na
jakość codziennego życia religijnego restrykcje administracyjne. Ich odbiór przez
jurystów i społeczeństwo będzie przedmiotem ostatniego paragrafu.

26
Zob. A. R. Khan, The Coronavirus beyond the Fiqhi Discourse, https://www.icna.org/the-co
ronavirus-beyond-the-fiqhi-discourse/ (dostęp: 1.04.2020).
27
Zob. The believer’s attitude towards calamities, fatwa nr 71236, wydana pod kierunkiem
szejka Muhammada Saaliha Al-Munajjida, https://islamqa.info/en/answers/71236/the-believers-attitude-towards-calamities (dostęp: 1.04.2020).
28
Zob. Fatwa szejka Assima al-Hakeema, http://www.assimalhakeem.net/2020/04/02/
you-mentioned-already-that-coronovirus-is-not-a-plague-since-the-death-rate-is-low-somescholars-mentioning-that-death-from-coronovirus-will-be-considered-as-shuhada-please-advise-jazakallahu-k/ (dostęp: 2.04.2020). Tłumaczenie własne.
29
Cyt za: Iranian, Saudi clerics believe coronavirus outbreak signals the ‘near end of time’,
https://english.alaraby.co.uk/english/news/2020/3/17/coronavirus-signals-end-of-time-iraniansaudi-clerics-believe (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
30
Zob. The lesser and greater signs of the Day of Resurrection, fatwa nr. 78329, wydana pod
kierunkiem szejka Muhammada Saaliha Al-Munajjida, https://islamqa.info/en/answers/78329/
the-lesser-and-greater-signs-of-the-day-of-resurrection (dostęp: 1.04.2020).
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Koronawirus a muzułmańskie prawo,
społeczeństwo i państwo
Szybki, trwający mniej więcej od połowy lutego 2020 r. wzrost liczby występujących poza Chinami przypadków koronawirusa, stopniowo zmuszał decydentów
kolejnych państw do ograniczania wolności zgromadzeń publicznych. Limity lub
całkowite zakazy organizowania spotkań objęły także instytucje sakralne. W przypadku muzułmanów najwięcej kontrowersji wzbudzało zagadnienie piątkowych
modlitw zbiorowych. Z powodu ich obowiązkowości, bardzo wysokiej rangi oraz
wielu łask płynących z ich odmawiania31 ich ewentualne odwołanie było problematyczne i postawiło władze świeckie i establishment religijny w skomplikowanym położeniu. Rezydujący w saudyjskiej Dżuddzie szejk al Hakeem początkowo
zalecał wiernym, poprzedzone powzięciem wymaganych środków ostrożności,
odwiedzanie meczetów32, ale zmienił zdanie po tym, gdy rząd arabskiego królestwa oficjalnie zawiesił wspólne modlitwy we wszystkich świątyniach leżących
na podlegającym mu terytorium33. Ekspert tłumaczył: „Część krajów muzułmańskich przyjęła regulacje, które mogą się wydawać szokujące: zabroniono modlitw
w meczetach i odwołano modlitwy piątkowe. My jesteśmy zobowiązani do przestrzegania tych zakazów, bo wydał je muzułmański rządca. […] Ci, którzy się
sprzeciwiają, zwykle nie mają wiedzy medycznej, są jedynie, wierzącymi w teorie
spiskowe, entuzjastami, chcącymi wyładować emocje […]. Ludzie, od których
wyszły omawiane instrukcje kierują całym państwem, a nie prywatną firmą czy
rodzinnym domem. Ciąży na nich ogromna odpowiedzialność obrony populacji
[…] Gdy decydują się na takie kroki mogą mieć rację lub nie. […] Jeśli mają rację, Bóg wynagrodzi ich podwójnie, jeśli zaś nie, to pojedynczo, ponieważ mieli
dobre intencje. Stąd, nawet jeśli podjęte decyzje nam się nie podobają musimy,
wziąć pod uwagę, że osoby je podejmujące, mają na barkach daleko większą odpowiedzialność od naszej i uszanować ograniczenia […[. Jeśli chodzi o kraje niemuzułmańskie, nie ma tam islamskiego rządcy, ale i tak musimy być posłuszni
stanowionym tam prawom. Tamtejsze władze nie zabroniły wszak modlitwy jako
takiej i nie zamknęły meczetów na zawsze, a doświadczenie Korei Południowej
podpowiada, iż grupowe uczestnictwo w nabożeństwie zwiększa prawdopodoZob. M. al-Bukhari, op. cit., s. 156, hadis nr 618 oraz The virtues of Jumu’ah (Friday) prayer,
fatwa nr 13692, wydana pod kierunkiem szejka Muhammada Saaliha Al-Munajjida, https://islamqa.info/en/answers/13692/the-virtues-of-jumuah-friday-prayer (dostęp: 1.04.2020).
32
Zob. fatwa szejka Assima al-Hakeema z 3 marca 2020 r., https://www.assimalhakeem.net/
2020/03/05/what-is-the-ruling-on-congregational-prayers-in-masajid-in-the-wake-of-coronavi
rus-should-one-avoid-it-and-pray-jummah-at-home/ (dostęp: 1.04.2020).
33
Zob. Saudi Arabia bans prayers at mosques over coronavirus fears, https://www.aljazeera.
com/news/2020/03/saudi-arabia-bans-prayers-holy-mosques-coronavirus-fears-2003200630
01931.htm (dostęp: 1.04.2020).
31
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bieństwo zarażenia. Nie kierujcie się więc emocjami i nie reagujcie impulsywnie,
myślcie racjonalnie. […] Słuchajmy zatem naszych lekarzy, lepiej pozostać bezpiecznym niż potem żałować złych decyzji”34.
Przedłożona argumentacja daje muzułmańskim i niemuzułmańskim rządom
teologiczne wsparcie i wyznacza korzystny dla ulemów, urzędników i zdrowia
publicznego model współpracy. To, że został on przyjęty w wielu krajach, a autorytety religijne wspierały prewencyjne zabiegi prezydentów, parlamentów i monarchów (lub nawet je wyprzedzały)35 nie oznacza całkowitej harmonii między
wymienionymi środowiskami. W Pakistanie prezydent i gubernatorzy prowincji nie uzyskali aprobaty sunnickich i szyickich liderów dla zamknięcia meczetów, a zbiorowe modlitwy wciąż odbywały się i odbywają w różnych regionach36.
Podobne incydenty zdarzały się i zdarzają w wielu państwach muzułmańskich.
W Iraku do łamania przepisów przyczyniali się niektórzy duchowni37, w Iranie
zaś to wierni szturmowali zamknięte przez teokratyczne władze miejsca kultu38.
Swoją, negatywną rolę odegrała też misjonarska grupa Tablighi Jamaat. Dochodzenia przeprowadzone przez władze Malezji, Indii, Indonezji i Pakistanu wykazały, iż prowadzący i uczestnicy wielotysięcznych spotkań, organizowanych przez
to stowarzyszenie w lutym i marcu 2020 r., stanowili znaczny odsetek pierwszej
fali zarażonych w wymienionych krajach i walnie przyczynili się do w rozprzestrzeniania się wirusa w swoich środowiskach lokalnych39. Opisane ryzyko nie
zniechęciło części imamów i wiernych do partycypacji w publicznych wydarzeniach o charakterze religijnym. By usprawiedliwić swoje nieposłuszeństwo wobec
czasowo zakazujących takich aktywności dekretów i fatw, osoby te często przywoływały argumenty teologiczne. Przed mitingiem Tablighi Jamaat, który miał
34
Coronavirus COVID-19: Masjids canceling prayers & Friday prayers – Assim al Hakeem,
https://www.youtube.com/watch?v=Q8j_fYpps8Y (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
35
Tak zadziałała Liga Muzułmańska RP, która zamknęła meczety, zanim polskie władze
ograniczyły zgromadzenia w przybytkach sakralnych. Zob. Komunikat Ligi Muzułmańskiej w RP,
http://islam.info.pl/komunikat-ligi-muzulmanskiej-w-rp/ (dostęp: 1.04.2020).
36
Zob. H. Janjua, Coronavirus and Islam: Pakistani clerics refuse to shut down mosques,
https://www.dw.com/en/coronavirus-and-islam-pakistani-clerics-refuse-to-shut-down-mosques/
a-52969639 (dostęp: 1.04.2020).
37
Zob. D. Taib Menmy, Some Iraqis rejecting coronavirus warnings, https://www.al-monitor.
com/pulse/originals/2020/03/iraq-kurdistan-region-coronavirus-reject-warnings.html (dostęp:
1.04.2020).
38
Zob. S. Engel Rasmussen, Iranians Defy Authorities in Bid to Access Holy Sites Closed Amid
Coronavirus, https://www.wsj.com/articles/iranian-worshippers-defy-authorities-in-bid-to-access-holy-sites-closed-amid-coronavirus-11584460895 (dostęp: 1.04.2020).
39
Zob. A. Beo Da Costa, A. Ananthalakshmi, Thousands of Muslim pilgrims ignore virus risk
to gather in Indonesia, https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-indonesia-event/
thousands-of-muslim-pilgrims-ignore-virus-risk-to-gather-in-indonesia-idUSKBN2151RI
(dostęp: 1.04.2020) oraz A. Kazmin, Muslims fear backlash of India’s coronavirus fury, https://
www.ft.com/content/33017d73-d526-42ea-a2ee-b09078684534 (dostęp: 1.04.2020).
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odbyć się w indonezyjskim Gowa, przedstawiciel tego ruchu powiedział: „Każdy z nas jest tylko człowiekiem, ale bardziej od choroby boimy się Boga. Dusza jest ważniejsza od ciała”40. Podobną wiarę widać było wśród indonezyjskich
użytkowników portali społecznościowych. Jeden z nich wyraził wdzięczność tym
opiekunom, którzy nie zamknęli swych meczetów, inny zaś napisał: „Nie bójmy
się przychodzić na piątkowe nabożeństwo. Miejmy zaufanie do Domu Pana”41.
Wzmiankowane wyeksponowanie specjalnego statusu domów modlitwy nie
zawsze oznaczało nadzieję na to, że zaraza nie dotknie przebywających w nich
uczestników kongregacji. Inny punkt widzenia zarejestrowano na nagraniu przypisywanym, kojarzonemu z Tablighi Jamat, indyjskiemu duchownemu Maulanie
Muhammadowi Saadowi. W marcu pouczał on wiernych: „Będą wam mówić, że
zarazicie się poprzez obecność w meczecie. To nieprawda, a nawet jeśli stracicie
życie, to meczet jest najlepszym miejscem na śmierć”42.
Przedstawiona tu, nawiązująca do ideału męczeństwa postawa, której przykłady pojawiały się także w irackim Kurdystanie43, niesie ze sobą wiele reperkusji. Poza zwiększeniem prawdopodobieństwa zainfekowania siebie i innych, jej
skutkiem bywa wzrost nastrojów antymuzułmańskich w społeczeństwach wielokulturowych. Obecnie trend ten jest szczególnie widoczny w Indiach, gdzie
hinduistyczna większość oskarża współobywateli wyznających islam o podsycanie epidemii oraz celowe zarażanie ludzi spoza własnej wspólnoty religijnej,
tzw. coronajihad. Choć, jak wspominano, wypadki naruszenia prawa przez Indusów wierzących w Allaha rzeczywiście się zdarzały, to zastosowany przez grupę
dominującą mechanizm obarczenia winą całej muzułmańskiej mniejszości jest
krzywdzący i niebezpieczny. Związana z nim mowa nienawiści i produkcja fake
newsów może bowiem szybko przerodzić się w fizyczne napaści i jeszcze bardziej
zaostrzyć trawiący Republikę Indii antagonizm. Zagrożenie to zauważyło grono
miejscowych intelektualistów, którzy w liście otwartym wezwali do zaprzestania polowania na czarownice, zwiększenia naukowych wysiłków na rzecz walki
z pandemią i pogłębienia międzyludzkiej solidarności44.

Cyt. za: A. Beo Da Costa, A. Ananthalakshmi, op. cit. Tłumaczenie własne.
Cyt. za: N. Rayda, Ignoring government appeals, some Jakarta mosques hold Friday prayers,
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/indonesia-jakarta-friday-prayer-mosque-muslim-despite-suspension-12560676 (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
42
Cyt. za: N. Jha, A Cluster Of Coronavirus Cases Can Be Traced Back To A Single Mosque And
Now 200 Million Muslims Are Being Vilified, https://www.buzzfeednews.com/article/nishitajha/
coronavirus-india-muslims-tablighi-jamaat (dostęp: 1.04.2020). Tłumaczenie własne.
43
Zob. D. Taib Menmy, op. cit.
44
Zob. Perrigo, It Was Already Dangerous to Be Muslim in India. Then Came the Coronavirus,
https://time.com/5815264/coronavirus-india-islamophobia-coronajihad/ (dostęp: 1.04.2020).
40
41
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Wnioski i podsumowanie
Przeprowadzona metodą KAD analiza muzułmańskiego teologicznego dyskursu toczonego wokół tematu koronawirusa dostarczyła wielu informacji na temat
motywów obecnych w tej narracji oraz relacji łączących jej trzy główne ogniwa, czyli ulemów, państwo i społeczeństwo. Badania zademonstrowały, iż pozycja tych pierwszych wciąż pozostaje silna, a wierzący, poprzez zadawanie pytań,
szukają ich przewodnictwa i widzą w religii środek pomagający poradzić sobie
w trudnej, złożonej sytuacji. Islam może spełniać tę misję dzięki licznym odwołaniom do zagadnienia epidemii, które zawarte są w Koranie i hadisach. Te aktualne i wykorzystywane w poradach specjalistów teksty oferują swym czytelnikom
zestaw różnorodnych (czasem kontrowersyjnych) przyczyn pojawienia się zarazy,
wytyczne dotyczące odpowiedniej postawy moralnej chorego oraz pakiet duchowych korzyści czekających na wiernych po śmierci lub wyzdrowieniu.
Nieco bardziej skomplikowana jest kwestia związanych z wystąpieniem i rozprzestrzenianiem się plagi praktycznych regulacji, których wprowadzenie tradycyjnie mieści się w kompetencjach administracji państwowej. W tej materii
święte źródła nie są już tak dokładne i są podatne na wiele interpretacji. Z jednej
strony pozostawiają one duże pole manewru dla rządzących i namawiają ogół do
podporządkowania się ich decyzjom, z drugiej zaś mogą być podstawą dla podważenia legitymizacji ich działań i nieposłuszeństwa. Wywód pokazał, iż dzieje
się tak, gdy ograniczenia uniemożliwiają podążającym za Allahem wykonywanie
ważnych rytuałów i obowiązków religijnych, takich jak zbiorowe odmawianie
piątkowej modlitwy. Sprzeciw części imamów wobec czasowego zawieszenia tej
praktyki i innych spotkań grupowych wynika z ich wiary w to, że Bóg ochroni
swe oddane sługi albo z przekonania, że wyrok Najwyższego na każdego człowieka został już dawno wydany, a opuszczenie modlitw negatywnie wpłynie na
morale i stan duszy jednostki. Argumenty te podziela pewien ułamek wiernych.
Często to oni są inicjatorami buntu i oczekują od swych pasterzy łamania nałożonych zakazów, z entuzjazmem przyjmując podejmowany przez nich opór. Ten
potencjalnie prowadzi do zakażenia większej liczby osób i konfliktów z siłami policyjnymi, walczącymi o utrzymanie ładu, a w środowisku wielokulturowym dodatkowo może przyczynić się do eskalacji wcześniej istniejących napięć i wzrostu,
inspirowanej strachem i politycznym interesem większości, stygmatyzacji Innego.
Drogą prowadzącą do unikania powyższych bolączek i minimalizacji ich negatywnych skutków powinno być udoskonalenie dialogu tronu, ludu i meczetu.
Posiadana estyma społeczna uprawnia reprezentujących ten ostatni prawników i uczonych nie tylko do bycia duchowymi mentorami, ale też do pełnienia
funkcji pośrednika, wzmacniającego rangę działań państwa oraz tłumaczącego
wiernym ich zasadność i zgodność z Bożymi nakazami. By ta pomagająca utrzymać publiczne zdrowie i bezpieczeństwo współpraca była jeszcze skuteczniejsza,
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konieczna jest elastyczność wszystkich stron. Do zbiorowej autodyscypliny muszą więc dołączyć nie zawsze cechująca teologów (np. zwolenników koncepcji
epidemii jako kary dla niewiernych oraz otwartych na męczeństwo członków
Tablighi Jamaat) szczególna odpowiedzialność za wygłaszane słowo oraz większe
wyczulenie rządu na muzułmańską wrażliwość religijną. Casus antyislamskiego
wzburzenia w Indiach pokazał, iż czynnik ten jest szczególnie istotny w przypadku mocno sekularnych lub niemuzułmańskich administracji, pod których jurysdykcją żyje wyznająca Allaha mniejszość.

Islamic views on coronavirus (COVID-19) pandemics.
Discourse analysis
The relatively sudden and rapid spread of coronavirus has put almost the entire
global population in an extremely stressful, difficult situation and finding sense in
it became an important challenge. Religious people could find the answers to their
questions and doubts in sacred texts of their doctrine. One of the groups which
did so were Muslims. The purpose of this paper is to analyze the COVID-19 related texts, produced by ulemas and other theologically-educated representatives
of Islam. The research aims to show the various theological references present
in their statements and to reveal their positive and negative contribution to the
spiritual and institutional fight against the plague.
Key words: Islam, discourse, hadith, theology, coronavirus
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Czas pandemii współcześnie
– aspekty socjomedyczne i duchowe.
Kontekst samotności

Wprowadzenie
Obecny czas pandemii i wszelkich ograniczeń z nią związanych dotyka w znacznym zakresie zarówno społeczeństw i rodzin, jak i indywidualnych osób, a także aspektów związanych z ich życiem (zarówno materialnych, jak i duchowych).
Pojawia się szereg problemów dotyczących kwestii ekonomiczno-bytowych (perspektywy utraty źródła dochodu), socjologicznych (izolacja od otoczenia, relacje
z członkami rodziny) i egzystencjalno-duchowych (wartość i sens życia człowieka).
Szereg pytań związanych ze sferą egzystencjalno-duchową wynika ze specyficznej
sytuacji pandemii związanej z wirusem COVID-19.
Każda choroba zmienia życie człowieka zarówno w warstwie psychicznej, duchowej, fizycznej, jak i społecznej, niemniej jednak specyfika pandemii wydaje się
mieć szczególne znaczenie. Jej ogólnoświatowy zasięg, ograniczone możliwości leczenia (biorąc pod uwagę zarówno brak szczepionki i konkretnie zaadresowanych
leków), a także wysoka zachorowalność i tym samym duża liczba przypadków
śmiertelnych w niektórych krajach, wpływają na powszechne poczucie zagrożenia.
Perspektywa bliskości, a nawet wszechobecności choroby powoduje niepewność
jutra, a także burzy poczucie porządku i stabilizacji. Pojawia się strach, który może
przyjmować formę „toksyczną”, czyli postać paniki, burzącej racjonalność myślenia i zachowania. Może też jednak przybrać formę pożądaną, czyli troski o innych.

Historyczna percepcja paradygmatu epidemii
Aż do czasów nowożytnych choroby zakaźne stanowiły najczęstszą przyczynę
zgonów. Powracające co pewien czas epidemie dziesiątkowały społeczeństwa.
Na poziomie biologicznym działanie chorób zakaźnych tłumaczono teorią
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miazmatów, czyli cząsteczek ulokowanych na powierzchni ziemi i mogących unosić się w powietrzu. Na gruncie metafizycznym natomiast chorobę (szczególnie
masową) traktowano jako rezultat gniewu bogów, co wynikało z silnie zakorzenionej religijności naturalnej. Na gruncie społecznym natomiast odpowiedzialnością za rozpowszechnianie chorób zakaźnych obarczano niektóre grupy osób
(np. w średniowieczu Żydów, czy w XIX w. arystokrację). Bycie źródłem choroby
przypisywano też innym nacjom, np. kiłę – zwaną w Polsce chorobą francuską
lub francą (od nazwiska króla francuskiego Karola VIII podejrzanego o przywiezienie choroby z wyprawy wojennej), nazywano w Rosji chorobą polską, w Portugalii chorobą kastylską, a w Persji chorobą turecką1. Motyw choroby i niepowodzenia jako zależnych od decyzji i woli Boga był obecny szczególnie w religii
judaistycznej. Wola ta mogła być związana albo z opuszczeniem przez Boga, albo
z ingerencją Boga w ludzkie życie, jako karą. Szczególnie silny i masowy charakter tej kary znajduje szerokie odzwierciedlenie w tak powszechnie znanych
motywach jak potop, czy zniszczenie Sodomy i Gomory. Wraz z pojawieniem się
Jezusa Chrystusa i powstaniem chrześcijaństwa pojmowanego zarówno jako religia, ale i nurt filozoficzny nastąpiła zmiana postrzegania przyczyn chorób. Chrystus jako postać wielowymiarowa jest także lekarzem, a dokonywane przez niego
uzdrowienia są elementem Objawienia Bożego. Podczas jednego z uzdrowień
Chrystus podważa istnienie choroby jako kary Bożej, co powoduje zmianę istniejącego dotąd paradygmatu: „Rabbi, kto zgrzeszył, że się urodził niewidomym –
on czy jego rodzice? Jezus odpowiedział: Ani on nie zgrzeszył ani rodzice jego, ale
stało się tak aby na nim objawiły się sprawy Boże”2. Naznaczanie chorobą może
więc być uważane także za element planu Boga, a nawet swego rodzaju wybrania.
Wybranie to było szczególne w okresie średniowiecza w relacji do osób trędowatych, których nazywano: chorymi Pana Boga czy biedakami Pana Boga3. Przyjęcie chorych do leprozorium, które było miejscem odosobnienia trędowatych
i opieki nad nimi, było poprzedzone rytuałem modlitewnym, który wskazywał
na perspektywę zbawienia, ale jednocześnie także na konieczność odosobnienia:
„Bracie mój, biedaku drogi, kto cierpi jest smutny, kto jest dotknięty chorobą,
kalectwem, przeciwnościami świata wejdzie do królestwa niebieskiego … Niech
Bóg będzie z Tobą. Amen.,…… Umrzyj dla świata, zmartwychwstań w Bogu”4.
Choroba zaczęła więc być coraz częściej traktowana jako dopust Boży, a jego sens
polegał na możliwości zbliżania się przez cierpiącego chorego do Boga i tym samym osiągnięcie przez niego życia wiecznego. Motyw kary zesłanej przez Boga
funkcjonował nadal i wynikał z postjudaistycznego charakteru chrześcijaństwa.
1
2
3
4

T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warszawa 2014, s. 222-226, 430-434.
Ewangelia wg św. Jana, Biblia Jerozolimska, tłum. Z. Kiernikowski (red.), Poznań 2006, 9,2-3.
W. Szumowski, Historia medycyny, Warszawa 1961, s. 165-166.
Ibidem.
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Stan epidemii w kontekście socjomedycznym
i działań władz publicznych
Rozwój medycyny w XIX i pierwszej połowie XX w. przyczynił się do znacznego zminimalizowania problemu dotychczas istniejących chorób zakaźnych
(np. gruźlicy). Nowo odkrywane choroby zakaźne wywoływały co prawda poczucie zagrożenia, jednakże nie miały zasięgu globalnego (np. malaria czy EBOLA,
których występowanie było ograniczone do obszarów o ciepłym klimacie), bądź
dotyczyły początkowo głównie określonych grup osób (np. AIDS, który początkowo rozpoznawano przede wszystkim u homoseksualistów). Mogło się więc wydawać, że problem chorób zakaźnych w skali globalnej został zmarginalizowany.
Szybkie rozprzestrzenienie się wirusa COVID-19 na wszystkich kontynentach
stanowiło zatem zaskoczenie i spowodowało, że rządy niektórych krajów nie były
przygotowane na podjęcie odpowiednich działań. Reagowały one zbyt późno, co
wpłynęło na wysoką śmiertelność w tych krajach. Wśród czynników, które mogły wpłynąć na tę zbyt późną reakcję można wymienić efekt zaskoczenia (przede
wszystkim globalnym zasięgiem i tempem rozprzestrzeniania się choroby), lecz
także brak odpowiedniej infrastruktury w systemie ochrony zdrowia. Wynikało
to także ze zbyt późnego dostrzeżenia zagrożenia przez WHO.
Działania związane z sytuacją pandemiczną, a także przekaz związany z tymi
działaniami, wpływają zarówno na indywidualną, jak i społeczną percepcję wirusa. Decyzje te dotyczą nie tylko sfery porządku publicznego, ale i życia codziennego i zawodowego obywateli, a także praw i wolności osobistych (ingerowanie w prywatność). Działania władz publicznych polegają przede wszystkim
na izolacji i tzw. lokcdownie, czyli zamknięciu instytucji publicznych, kulturalnych, oświatowych, a także nakazie zaprzestania aktywności w wielu dziedzinach
związanych działalnością wytwórczą. W ograniczeniach dotyczących życia publicznego znajduje zastosowanie koncepcja choroby jako konstruktu społecznego
wysunięta przez Friedsona w jego teorii dotyczącej socjologii choroby. O społecznej rzeczywistości choroby decydują profesjonaliści medyczni, określając role
społeczne z nią związane za pomocą metod administracyjnych5. W przypadku
obecnej pandemii określanie tych ról odbywa się na płaszczyźnie ogólnokrajo
wej. Każdy człowiek jest potencjalnie chory, stanowi więc jednocześnie zagrożenie, dlatego musi być poddany systemowi kontroli i nadzoru. W Polsce systemem tym kierują Minister Zdrowia wraz premierem i pozostałymi członkami
Rady Ministrów, we współpracy z profesjonalistami medycznymi. System ten jest
5
M. Skrzypek, Doświadczenie choroby jako konstrukt społeczny, Wokół zastosowań perspektywy społeczno-konstruktywistycznej w socjologii choroby, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.),
Osamotnieni w bólu. Doświadczenie choroby w perspektywie badań interdyscyplinarnych, t. 4,
Wrocław 2018, s. 25-25.
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zhierarchizowany i opresyjny, a wykonawcami (ale także współtwórcami) systemu są służby sanitarno-epidemiologiczne (m.in. Państwowa Inspekcja Sanitarna,
Stacje Sanitarno-Epidemiologiczne, Państwowa Inspekcja Higieniczna, Państwowa Inspekcja Weterynaryjna), a także służby mundurowe (policja, straż miejska).
Wymienione instytucje posiadają określony zakres autonomii w ocenie zachowań
kontrolowanych osób. Sytuacja taka miała miejsce po wprowadzeniu ograniczeń
w poruszaniu się do niezbędnych potrzeb – policja mogła podczas kontroli interpretować zasadność takiej potrzeby, decydując o wysokości ewentualnego mandatu karnego, bądź odstąpieniu od nałożenia tego mandatu.
Samo wprowadzenie izolacji i zamknięcie wielu obszarów życia z epidemiologicznego punktu widzenia wydaje się uzasadnione, gdyż ich celem było maksymalne wyhamowanie liczby zarażeń. Wynikało to z sytuacji w innych państwach
(głównie we Włoszech), w których szybki wzrost zachorowalności i wysoka
śmiertelność skłoniła polskie władze do podjęcia zdecydowanych działań. Zakres
niektórych z tych działań wydaje się niektórym jednak zbyt szeroki, biorąc pod
uwagę ich uzasadnienie, a także skutki. Najpoważniejszymi skutkami ograniczenia
możliwości wykonywania działalności gospodarczej w wielu obszarach jest perspektywa recesji gospodarczej i wzrostu bezrobocia, wraz z ich skutkami społecznymi i ekonomicznymi (choć łagodzenie skutków zależy od skali środków z tzw.
tarczy antykryzysowej). Kontrowersje wzbudziły m.in. sam zakaz wychodzenia
z domu (wprowadzony mimo faktu, że atmosfera jest środowiskiem, w którym
wirus rozwija się najwolniej), wysokość mandatów karnych (nawet do 30 tysięcy),
czy też ograniczenie do zaledwie 5 osób liczby wiernych w kościele (bez odniesienia się do jego powierzchni, co miało miejsce w przypadku sklepów wielkopowierzchniowych, czy środkach komunikacji miejskiej). W kontekście całościowej
perspektywy zdrowia publicznego (bez uwzględnienia jednak perspektywy mikrobiologicznej) znaczące ograniczenia w poruszaniu się i w uprawianiu aktywności fizycznej oraz zalecenia nie opuszczania domów można nawet postrzegać jako
działania antyzdrowotne (brak aktywności fizycznej i siedzący tryb życia zwiększają ryzyko chorób cywilizacyjnych, głównie chorób układu krążenia).
Szczególnie dotkliwa wydaje się jednak izolacja w kontekście znacznego ograniczenia kontaktów międzyludzkich. Zamknięcie w domu, przede wszystkim
w przypadku osób samotnych, może się z kolei przyczyniać do zachorowania na
depresję. Pojawia się kwestia uniknięcia bądź zmniejszenia ryzyka choroby zakaźnej, która może skutkować zwiększeniem ryzyka zachorowania na inne choroby. Dodatkowo ryzyko to jest zwiększone w związku z ograniczeniami, a nawet
niewydolnością systemu opieki zdrowotnej. Skupienie się na diagnostyce i hospitalizacji w związku z wirusem COVID-19 może prowadzić do zaniedbań w innych obszarach związanych z opieką zdrowotną: przekładaniem zaplanowanych
świadczeń (zarówno wizyt, jak i zabiegów), czy ograniczeniami w udzielaniu bieżących świadczeń. Czas oczekiwania na planowane zabiegi wydłużył się średnio
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o 2 miesiące6. W krajach o największej licznie zakażeń (w pierwszych miesiącach
epidemii w Europie były to głównie Włochy) nastąpiła faktyczna zapaść systemu ochrony zdrowia. Rosnąca liczba chorych powodowała, że zaczęło brakować
sprzętu medycznego (respiratorów), a lekarze zostali zmuszeni do podejmowania
decyzji etycznych o dramatycznym charakterze (dla kogo przeznaczyć respirator?)
Zagrożenie wirusem przyniosło też niekorzystny wpływ na wzajemne relacje między lekarzem a pacjentem. Oprócz sygnałów docenienia pracy personelu medycznego pojawiły się też zachowania charakteryzujące się niepewnością
i podejrzliwością wobec niego, a nawet zjawisko wrogości. W Szczecinie jedna
z pielęgniarek znalazła przy swoim samochodzie kartkę z napisem: „Wielka pani
pielęgniarka??. Nie powinnaś wracać i narażać innych! … Nie chcemy tu zarazy!!”
W związku z tym wydarzeniem jeden z ratowników ironicznie pytał osoby atakujące personel medyczny, czy podadzą swoje nazwiska, żeby mógł im nie udzielać
pomocy, gdyż nie chce tych osób zarazić7. Jeszcze dalej posunięto się w Gliwicach,
gdzie zniszczono samochód jednej z pielęgniarek. Poczucie zagrożenia i paniczny
strach połączone z niewiedzą (pracownicy medyczni są systematycznie badani
pod katem zarażenia) doprowadziły więc do wybuchu frustracji i agresji. Podważa to w relacjach między pracownikiem medycznym a pacjentem wzajemne
zaufanie i więź, które są niezbędne w procesie opieki nad chorym przynajmniej
w minimalnym stopniu.
Istotny wpływ na poczucie zagrożenia bądź bezpieczeństwa ma sposób komunikacji ze społeczeństwem. Błyskawiczny przepływ wiadomości i ogromna rola
massmediów dają rządzącym możliwość kształtowania postaw społeczeństwa
(szczególnie w przypadku silnej pozycji mediów publicznych). Przekaz ten poprzez odpowiedni dobór środków wywołujących poczucia wspólnego zagrożenia
stanowi narzędzie „dyscyplinujące” społeczeństwo, będące uzupełnieniem istniejących nakazów prawnych i zmierzające do ukształtowania ich postaw w kierunku
izolacyjno-zachowawczym. Do środków tych należą m.in. informacje zalecające
pozostanie w domu przesyłane poprzez operatorów sieci telefonów komórkowych, czy też komunikaty radiowe podawane przed wiadomościami. Od początku
zachorowań massmedia podają też codziennie liczbę nowych zakażeń i zgonów
spowodowanych występowaniem wirusa. Niejednokrotnie pojawiły się niespójności w przekazie i zaprzeczanie wcześniej podawanym informacjom. Przykładem może być tu kwestia noszenia masek ochronnych. Minister Zdrowia pod
koniec lutego sam kwestionował ich skuteczność8, po czym po upływie półtora
Epidemia wydłużyła kolejki do stołu operacyjnego, „Rzeczpospolita” 2020, nr 111 z 13 marca.
Hejt wymierzony w medyków wciąż narasta, Radio Szczecin, Audycje, https://radioszczecin.pl/276,8820,hejt-wymierzony-w-medykow-wciaz-narasta (dostęp: 15.05.2020).
8
Radio RFM, Wywiad z Ministrem Zdrowia Łukaszem Szumowskim, 26 luty 2020, https://
www.google.com/search?client=firefox-b-ab&ei=a77PXtObLJGcsAettKCwCg&q=szumowski+m
aseczki+nie+chroni%C4%85+&oq=szumowski+maseczki+nie+chroni%C4%85+&gs_lcp=CgZw
6
7
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miesiąca wprowadzono nakaz ich noszenia (czego nie popierali wszyscy epidemiolodzy). Następnie minister zapowiadał długi czas obowiązku ich noszenia, by
potem ogłosić znaczne ograniczenie tego nakazu z dniem 30 maja9. Wątpliwości
budziły też wypowiedzi ministra dotyczące szacowanej liczby uratowanych od
zakażenia dzięki wprowadzeniu radykalnych ograniczeń. Minister nie uzasadniał
swoich szacunków. Było to częścią ogólnego trendu wypowiedzi medialnych Ministerstwa Zdrowia, w których nie konkretyzuje się zazwyczaj źródeł podawanych
opinii czy przewidywań (nie podaje się nazwisk ekspertów czy też nazw instytucji). Błędy komunikacyjne rządzących mogą więc wpłynąć na obniżenie zaufania
do rządzących (tym bardziej jeśli są wychwytywane i upubliczniane), a także na
podejrzenie ukrywania przez nich pewnych faktów, czy też manipulowania nimi.
Pojawiają się w związku z tym opinie mówiące o ukrywaniu liczby zachorowań.
Niekiedy mają być one zaniżane w celu nie wywoływania paniki, a czasem zawyżane w celu uzyskania poparcia społeczeństwa dla wprowadzanych ograniczeń.
Obniżenie zaufania społecznego może z kolei prowadzić do zwiększenia poczucia
zagrożenia i tym samym destabilizacji porządku publicznego.

Stan epidemii w kontekście samotności
W związku z izolacją istotna wydaje się kwestia złożoności relacji międzyludzkich
zarówno rodzinnych, jak i ogólnospołecznych. Relacja z drugim człowiekiem jako
podstawowa potrzeba ludzka zostaje ograniczona tylko do osób najbliższych, bądź
ludzie są jej całkowicie pozbawieni. Przebywanie wszystkich członków rodziny
w domu odkrywa w nowym świetle prawdę o wzajemnych relacjach. Niejednokrotnie okazuje się, jak daleko członkowie rodziny oddalili się od siebie (np. rodzice poświęcający coraz więcej czasu na pracę, a dzieci coraz częściej wyalienowane,
a nawet uzależnione od urządzeń i mediów elektronicznych). Niekiedy uwidacznia się kwestia konfliktów, w wielu krajach nastąpił wzrost przemocy domowej10,
a w rodzinach dotkniętych przemocą problem wzmógł się jeszcze bardziej. Pracownicy fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, prowadzący całodobowy telefon zaufania dla dzieci i młodzieży, zanotowali w okresie od 16 do 25 marca 2020 r. aż 112
c3ktYWIQDDoCCAA6BQgAEIMBUKDOAVjYggJg1JECaAFwAHgAgAFaiAHSCpIBAjIymAE
AoAEBqgEHZ3dzLXdpeg&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwiT_dza1tbpAhURDuwKHS0aCKYQ4dUDCAs (dostęp: 15.05.2020).
9
Do kiedy będziemy nosić maseczki? Szumowski: Dopóki nie zostanie wynaleziona szczepionka, „Gazeta Prawna”, 16 kwietnia 2020, https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/1469824,do-kie
dy-bedziemy-nosic-maseczki-szumowski-dopoki-nie-zostanie-wynaleziona-szczepionka.html
(dostęp: 15.05.2020).
10
Świat zamknięty w domach. Rośnie przemoc domowa, „Rzeczpospolita” 2020, nr 128,
z 28 marca.

Czas pandemii współcześnie – aspekty socjomedyczne i duchowe

279

telefonów, w których zgłaszano myśli, a nawet próby samobójcze (w całym 2019 r.
było 519 takich zgłoszeń). Oprócz problemów psychicznych zgłaszano również
problemy rodzinne (kłótnie z rodzicami, czy ich uzależnienia)11.
Czas pandemii wywołuje wśród ludzi zjawisko samotności. Dotyczy ono nie
tylko osób, które zamieszkują same (a więc w znacznej mierze osób starszych), ale
także bliskich osób oddzielonych od siebie w wyniku przymusowej kwarantanny,
izolacji czy ograniczenia kontaktów. Tworzenie społeczności i relacji osobowych
daje poczucie bezpieczeństwa. Naruszenie tych relacji wywołuje pojawienie się
zburzeń. Jednym z nich jest samotność wynikająca z zerwanych więzi. Zjawisko
samotności w okresie pandemii można rozpatrywać w wymiarach: ontologicznym, epistemologicznym i aksjologicznym12. Ontyczny wymiar samotności człowieka polega na tym, że człowiek jako osoba jest jedynym bytem na tym świecie, który posiada własną podmiotowość, wyrażającą się w wolnych wyborach
oraz w poznawaniu prawdy, a także zdolność do przetwarzania świata. Człowiek
ma świadomość swej odrębności i inności w stosunku do istniejącego świata13.
Uświadamia sobie także to, że jest samotny, mimo że Bóg przemawia do niego.
Dzięki temu człowiek staje się świadomy istnienia i obecności Boga w rzeczywistości, w której funkcjonuje. Człowiek wprawdzie chce związać się z Bogiem, jest
zafascynowany Nim, ale jednocześnie odkrywa własną niewystarczalność. Odkrywa, że nie jest taki jak Bóg. Dostrzega ontyczną przepaść między sobą a Bogiem. To doświadczenie człowieka jest więc doświadczeniem własnej samotności
wobec Boga14.
Czas pandemii ukazał na nowo ten zaburzony ontyczny wymiar człowieka.
Człowiek staje się samotny, bezradny wobec niewidzialnego wirusa nie dlatego,
że coś utracił lub kogoś skrzywdził, ale dlatego, że jest człowiekiem, który sam
z siebie nie ma możliwości zrealizowania najgłębszego pragnienia, czyli związania się z osobową wartością, którą uznał za najcenniejszą. Okres pandemii jest
dramatycznym czasem doświadczenia ontycznej samotności. To doświadczenie
pogłębiły zarządzenia ograniczające wolność i związane z nimi restrykcje. Zachwiały one poczuciem bezpieczeństwa, stały się także przyczyną złych emocji,
takich jak lęk, gniew, poczucie pustki i krzywdy. Wprowadzone restrykcje przyczyniły się więc do doświadczania poczucia samotności i bezradności.
https://tvn24.pl/polska/koronawirus-a-psychika-leki-mysli-samobojcze-jak-sobie-po
moc-4514603 (dostęp: 15.05.2020).
12
A. Latawiec, Destrukcyjny czy twórczy charakter samotności (ujęcie systemowe), [w:] P. Domeracki, W. Tyborski (red.), Zrozumieć samotność. Studium interdyscyplinarne, Toruń 2006, s. 83.
13
T. Górka, Miłość jako czynnik wyzwalający z samotności, „Ateneum Kapłańskie” 2013,
nr 161, s. 269-278.
14
A. Świeżyński, Samotność „Adama” – próba interpretacji symbolicznej, [w:] T. Dyk, B. Mroczek (red.), Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Szczecin-Barlinek
2015, s. 89-90.
11
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Zjawisko samotności człowieka jako konkretne doświadczenie możemy oceniać z punktu widzenia prawdy i fałszu związanych z aktami i rezultatami poznawczymi będącymi przedmiotem zainteresowania epistemologii15. W okresie
pandemii jako społeczeństwo doświadczamy braku właściwego poznania, gdy
chodzi o przewidywania i perspektywy dotyczące wirusa, niekiedy także niedoboru czy niespójności informacji. Istnieje powszechne przekonanie, że dotyka
nas śmiertelne niebezpieczeństwo, a medycyna jest bezradna (brak szczepionki
i leku). Znaczne ograniczenia perspektywy poznawczej wiedzy o śmiertelnym
wirusie (zasięgu epidemii, przewidywanym czasie trwania i jej przewidywanych
skutkach) wyzwalały bezradność i brak akceptacji dla przeżywanej samotności.
Ten stan obudził w społeczeństwie manifestacje wspomnianego już lęku panicznego, który przeżywano w różnych postaciach. Oprócz wymienionej agresji
w stosunku do pracowników medycznych wyrażał się on m.in. w masowym wykupywaniu żywności w sklepach w początkowym okresie trwania epidemii.
Kolejnym symptomem stanu lękowego jest tzw. syndrom miecza Damoklesa,
który funkcjonuje jako przykry stan oczekiwania na zarażenie się wirusem. Powszechnie dręczyła wszystkich myśl, że wisi nad nimi mityczny miecz Damoklesa, który niespodziewanie może uderzyć. Jeszcze innym rodzajem zaburzenia lękowego w dobie pandemii są fobie, których przykładem jest nozofobia (lęk przed
zachorowaniem) i bakteriofobia (lęk przed zakażeniem)16. Ujawniły się gniew
i złość, wyrażające się w szukaniu winnego. Fobie te były związane z miejscem
pochodzenia wirusa. Przykładem była sytuacja z Wrocławia, gdzie zaatakowano
obywatela pochodzenia chińskiego. Twierdzi się też m.in., że wirus został sztucznie wyhodowany w laboratorium wojskowym w Chinach (na co mogą wskazywać pewne okoliczności), różnie tłumaczy się też cel, jaki miałby być osiągnięty
przez „wypuszczenie wirusa”.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump oskarżył wprost Chiny o celowe wywołanie pandemii na świecie, nazywając wirus „chińskim”. Spotkał się on
z dokładnie przeciwstawnymi odpowiedziami Chińczyków, twierdzących że to
właśnie Amerykanie „podrzucili im” wirusa. Procesy poznawcze zostały w okresie pandemii zachwiane. Im więcej niejasności, błędnych opinii, interpretacji
i „czarnowidztwa”, tym bardziej rodził się stan pustki, bezradności i samotności. Aksjologiczny wymiar samotności, która jest wpisana w naturę człowieka,
oznacza nadanie jej wartości. Człowiek skazany na samotność może ją odrzucić
i stanie się ona wtedy „gorzkim zielem”, a może też nadać jej wymiar twórczy17.
Okres pandemii jest właśnie tym czasem, w którym wymuszona samotność może
stać się twórcza, a człowiek może przemyśleć swoje działania, aby wykonać prace,
J. Galarowicz, Na ścieżkach prawdy. Wprowadzenie do filozofii, Kraków 1992.
E. Jackowska, Mechanizmy psychologiczne wspomagające człowieka w chorobie i nieprzystosowaniu, [w:] T. Dyk, B. Mroczek (red.), op. cit., s. 31-32.
17
J. Tischner, Etyka wartości i nadziei, Poznań 1982, s. 51-148.
15
16
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na które do tej pory nie miał czasu, czy nawiązać na nowo osłabione relacje z domownikami. Okres ten może stać się okresem refleksji nad własnym życiem.
Martin Buber, jeden z przedstawicieli filozofii relacji uważał, że człowiek jest
skazany na ciągły dialog ze Stwórcą. Dialog ten opiera się na komunikacji, a chasydzka idea spotkania człowieka z Bogiem, za pośrednictwem otaczającego nas
świata, została podniesiona do rangi dialogu. Prawdziwy dialog z Bogiem jest
wówczas, gdy wchodzi się w relacje, przez miłość z drugim człowiekiem, co owocuje wyjściem z samotności18. Przykładem skazania na samotność przez wymuszenie jest życie Viktora Emila Frankla, który uwięziony w obozach zagłady Auschwitz i Dachau, pisał: „w tak skrajnej sytuacji granicznej, jaka istniała w obozie
w Oświęcimiu, cierpienie może zachować jakiś sens”. Dla Frankla życie duchowe
i uznawane wartości sprzyjały oswojeniu samotności i piekła obozu koncentracyjnego, które stały się źródłem jego rozwoju19. Czesław Miłosz pisał natomiast
o emigracji: „Miałem to szczęście – stwierdził on wobec słuchaczy – że długo żyłem w izolacji i samotności. I jeżeli coś osiągnąłem, to dzięki samotności
«gorzkiej mędrców mistrzyni»”20. Czas pandemii jako przymusowej samotności
może stać się więc twórczym okresem pracy nad sobą, zgłębieniem wiedzy, ale
szansą i budowaniem nowych lepszych relacji z Bogiem i drugim człowiekiem –
konieczność wspólnego przebywania może stać się szansą na wzajemne zbliżenie.

Duchowość w czasie epidemii
Samotność to także stan pustki w obszarze duchowości. Ten wymiar samotności
na poziomie wiary może mieć charakter destrukcyjny albo urojony21. Wymiar destrukcyjny samotności duchowej wyraża się w braku relacji z Bogiem, światem,
aniołem, człowiekiem, wspólnotą, zwierzętami, roślinami i rzeczami. Destrukcyjny wymiar samotności duchowej oznacza brak drugiej osoby w przeżywaniu
szczęścia, miłości, choroby i umierania22. W okresie pandemii w środkach masowego przekazu pokazywano szokujące zdjęcia, na których osoby zakażone umierały w samotności, odizolowane od najbliższych, pogrzeby odbywały się również bez
krewnych lub tylko w obecności najbliższych osób, bez posługi duszpasterskiej.
Rodzina otrzymywała tylko urnę z prochami. Tak pojęta rzeczywista samotność
duchowa ma zawsze jedynie destrukcyjny charakter. Natomiast urojona samotność duchowa jest stanem, w którym pojawia się poczucie opuszczenia przez
M. Buber, Ja i Ty: Wybór pism filozoficznych, tłum. J. Doktór, Warszawa 1992, s. 134.
Nadać sens życiu. Wywiad z profesorem V. E. Franklem, „Życie i Myśl” 1973, nr 4, s. 16-22.
20
J. Nowaczyk, Samotność w życiu ludzkim, s. 112-232, „Studia Włocławskie” 2009, t. 11,
s. 212-232.
21
A. Latawiec, op. cit., s. 90-91.
22
H. Seweryniak, Dobra i zła samotność, „Więź” 1997, nr 10(468), s. 35-37.
18
19
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Boga, anioła, drugiego człowieka i wspólnotę. Wzajemne relacje nie zostały jednak
zerwane. Ten rodzaj samotności duchowej ma moc oczyszczającą. Mimo odczuwanego stanu opuszczenia, człowiek samotny nie zrywa jedności z Bogiem, a jedynie czuje się opuszczony. Jestem samotny, ale tęsknię za Bogiem, za innymi ludźmi, za zgromadzeniem wiary, czytam literaturę duchową. Ten rodzaj samotności
duchowej służy oczyszczeniu, staje się drogą nawrócenia i zbliżenia się do Boga23.
Tomasz Merton pisał, że społeczeństwo w obronie swej duchowości oczekuje na narodziny człowieka, który potrafi myśleć, działać i żyć samotnie. Merton
wskazuje na dwie drogi duchowych narodzin człowieka, tj. vita activa (życie aktywne, w działaniu) oraz vita contemplativa (życie kontemplacyjne)24. Te dwie
drogi wzajemnie się uzupełniają, gdyż w działaniu człowiek dojrzewa społecznie,
a w życiu kontemplacyjnym i samotności doskonali się, poszukuje prawdy oraz
eliminuje iluzje z życie duchowego25.
Przeżywanie samotności może więc służyć pogłębieniu relacji z Bogiem w życiu chrześcijańskim, przypominając o nietrwałości i marności życia doczesnego
oraz perspektywie życia wiecznego. Konieczność samotności ujawnia jednak też
trudności, a nawet cierpienie związane z ograniczeniem funkcjonowania w Kościele jako wspólnocie ludzi wierzących. Specyficzna sytuacja osób wierzących
i praktykujących jest związana z zakazami dotyczącymi możliwości uczestnictwa
w Eucharystiach. Pozbawienie kluczowej wartości w życiu chrześcijanina wywołało wśród wielu osób wierzących poczucie dyskryminacji. Najdrastyczniejsze
obostrzenia miały miejsce m.in. we Włoszech, gdzie obowiązywał zakaz odprawiania Eucharystii (choć przez pewien czas kościoły nie były wtedy zamknięte,
a więc teoretycznie istniała nawet w tym czasie możliwość ich zwiedzania). Jednocześnie w tym samym czasie nie istniały ograniczenia w działalności handlowej i gastronomicznej, a także zakaz przemieszczania się (na co wskazywano jako
przyczynę ogromnego wzrostu liczby zakażeń i zgonów). Również po stopniowej
likwidacji części ograniczeń i powrocie do stanu normalnego nie zaplanowano
możliwości powrotu do odprawiania Eucharystii. Dopiero interwencja Episkopatu Włoch wpłynęła na skorygowanie decyzji władz. Przykładem łamania prawa
do wyznawania wiary i wolności praktyk religijnych są przypadki bezpodstawnego wkraczania policji do kościoła i przerywania odprawiania Mszy św. (zanotowano taki przypadek m.in. w Paryżu). Nakaz ograniczenia liczby wiernych
spotykał się zazwyczaj z akceptacją najwyższych władz kościelnych. W większości
krajów, w tym w Polsce, został nawet rozszerzony decyzjami niektórych biskupów, którzy nakazywali całkowite powstrzymanie się przez wiernych od uczestnictwa w Eucharystii. Głosy protestu pojawiły się wśród samych wiernych.
23
24
25

A. Latawiec, op. cit., s. 90-91.
T. Merton, W natarciu na niewypowiadane, tłum. E. Nowakowska, Bydgoszcz 1995, s. 30.
W. Dyk, Ekologia samotności, [w:] W. Dyk, B. Mroczek (red.), op. cit., s. 19-20.

Czas pandemii współcześnie – aspekty socjomedyczne i duchowe

283

Wydaje się, że wprowadzone obostrzenia pozwolą docenić wartość możliwości praktykowania wyznawanej wiary na co dzień („tęsknota” za Eucharystią),
co w wielu krajach nie tylko nie jest rzeczą oczywistą, ale wiąże się prześladowaniami, a nawet śmiercią. Obecny stan może też pozwolić na powrót do istoty
i do „czystości” wiary. Sytuacja ta dotyczy sakramentu Pierwszej Komunii Świętej. W wielu przypadkach stała się ona jeszcze jednym wydarzeniem, spotkaniem
towarzysko-rodzinnym o komercyjnym charakterze. W związku z obecnym stanem w niektórych diecezjach (min. krakowskiej czy szczecińsko-kamieńskiej)
postuluje się przyjmowanie tego sakramentu (a także sakramentu Bierzmowania) w formie indywidualizowanej, pojedynczo lub w niewielkich grupach osób.
Może to rzeczywiście pomóc w skupieniu się na istocie tego ważnego wydarzenia.
Ponadto mogą ulec pogłębieniu zarówno procesy odejść z Kościoła (część osób
nie wróci zapewne do niego po zniesieniu ograniczeń), ale i coraz bardziej świadomego przeżywania wiary katolickiej przez inną część osób, które w rzeczywistości trwają już od co najmniej kilkunastu lat. Coraz mniej osób uczęszcza do
kościoła kierując się tradycją czy przyzwyczajeniem. Wizja Kościoła katolickiego
traktowanego w przeszłości przede wszystkim jako ważna instytucja, skupiająca
ludzi i broniąca ich przed nieprawomyślną władzą, staje się przeszłością. Kolejne
roczniki wchodzące w dorosłe życie są coraz bardziej zlaicyzowane, a nawet zateizowane. Ludzie aktywnie uczestniczący w życiu Kościoła i głęboko wierzący stają
się mniejszością, ale stanowią dość silne grupy, skupione w różnych wspólnotach stanowiących nowe rzeczywistości. Dlatego też w statystykach dotyczących
uczestnictwa w Mszach Świętych (tzw. liczenie wiernych) zmniejsza się coraz bardziej różnica między comunicantes a dominicantes (coraz mniej ludzi uczęszcza
na Msze, ale coraz większy odsetek z nich przyjmuje Komunię Świętą).

Zakończenie
Sytuacja związana z pandemią w znacznym stopniu oddziaływuje na sferę ontologiczną. Percepcja choroby, czyli postrzeganie jej w skali ogromnego zagrożenia, wspomniane poczucie jej bliskości, a także liczne ograniczenia w życiu
społecznym, zmieniają życie dzisiejszych społeczeństw. Perspektywa śmierci była
pomijana, oddalana i w zasadzie nieobecna w dominującym nurcie dzisiejszego dyskursu kulturowo-społecznego. Szybki rozwój technologii i postęp w wielu
dziedzinach życia mogły powodować przeświadczenie, że świat współczesny zapanował już nad wieloma trudnościami, w tym nad niektórymi chorobami i ma
możliwość decydowania o kierunku drogi, którą podąża.
Postępująca laicyzacja obecna w konsumpcyjnych społeczeństwach stała się
możliwa dzięki zastąpieniu sfery metafizycznej zamiennikami, upatrującymi sens
życia w zaspokajaniu coraz to nowych i często rozbudzanych potrzeb, zarówno
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w sferze materialnej (konsumpcjonizm), jak i mentalnej (zmysłowej). Wprowadzenie lockdownu wpłynęło na ograniczenie możliwości zaspokajania części
z tych potrzeb (perspektywa dotycząca zarówno utraty dochodów, jak i możliwości konsumpcji).
Pojawienie się współczesnej pandemii ukazało zarówno kontynuację pewnych
elementów obecnych w jej historycznym paradygmacie (a tym samym w pewnych aspektach niezmienność ludzkiego sposobu myślenia na przestrzeni wieków), jak i nowe zjawiska obecne w sferze socjomedycznej. W myśli chrześcijańskiej funkcjonuje cały czas kategoria dopustu Bożego (w mniejszym zakresie
kategoria kary), natomiast w próbach wyjaśniania źródła wirusa motyw oskarżania innych (zarówno indywidualnych osób czy państw) o jego celowe rozprzestrzenianie i stosowanie jako broni biologicznej.
Specyficznym elementem obecnej epidemii jest proces medykalizacji. Procesy
izolacyjne wynikające z zagrożenia epidemicznego zawłaszczyły właściwie całe
dziedziny życia (zjawisko charakterystyczne dla tego procesu)26. Można nawet
mówić o absolutyzacji i uprzywilejowaniu choroby zakaźnej. Inne choroby mające wysoką śmiertelność zostają odsunięte na plan dalszy, nie przeprowadza się
z ich powodu działań „zawieszających” życie społeczeństwa. W związku z tym
„zawieszeniem” jednostki są pozbawione możliwości realizacji wszelkich aktywności z różnych dziedzin życia, a sprzyjających utrzymaniu zdrowia. Zgodnie
z holistycznym modelem zdrowia Nordenfelta za osobę zdrową można uznać
wyłącznie osobę, która ma zdolność realizacji swoich życiowych celów27, co uniemożliwia nadmierna izolacja. Skutkiem izolacji może więc być wzrost zachorowalności na szereg chorób cywilizacyjnych, nie tylko chorób układu krążenia, ale
także depresji i innych chorób psychicznych, czy nawet wzrost liczby samobójstw
(„lekarstwo gorsze od choroby”). Pożądane wydają się więc działania „odblokowujące” życie społeczne, choć należy też brać pod uwagę prawdopodobieństwo
kolejnej fali epidemii.
Silna medykalizacja pandemii stawia w nowej perspektywie osobę ludzką.
Perspektywa ta powoduje konieczność zmiany (niekiedy radykalnej) prowadzonego dotąd sposobu życia. Może to skutkować odczuciem pustki, zniechęcenia,
ale i stwarzać szanse przewartościowania sposobu myślenia. Przewartościowanie
to dotyczy odpowiedzi na podstawowe pytania egzystencjalne dotyczące poszukiwania celu i sensu życia.

26
A. Ostrowska, Medykalizacja perspektywa uzurpatora, [w:] M. Nowakowski, W. Piątkowski
(red.), Procesy medykalizacji we współczesnym społeczeństwie, Lublin 2017, s. 43.
27
A. Kapusta, Filozofia zdrowia, [w:] M. Skrzypek (red.), Podstawy interdyscyplinarności
w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsamość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia
i choroby, Lublin 2014, s. 301.

Czas pandemii współcześnie – aspekty socjomedyczne i duchowe

285

The time of the pandemic today
– socio-medical and spiritual aspects.
The context of loneliness
The state of the pandemic announced in connection with the spread of the
COVID-19 virus has changed the face of the modern world. The situation that
arose in connection with the pandemic concerns many areas of life, among others: health care system, economy, political sphere, everyday and professional life.
The announcement of isolation and the suspension of normal functioning means
that societies are currently living in a state of emergency. This condition affects
the sphere of public order, as well as personal rights and freedoms. The article
describes pandemic situations in the context of issues related to the sociology of
medicine, as well as the situation of the individual. The state of the pandemic and
the widespread sense of danger reinforced by media messages affect the phenomenon of strong medicalisation on a global scale and intensify the sense of loneliness on an individual scale. The current state favors reflection on the meaning,
the essence of individual life and organization as a perspective of collective life.
A reminder of the inevitability of death, along with restrictions on religious life,
puts the sphere of spirituality in a new light.
Key words: pandemic, loneliness, isolation, spirituality, virus
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