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ndrzej Syroka

Niniejsza publikacja jest pierwszą wydaną w języku polskim monografią, dzięki któ-
rej czytelnicy mogą zapoznać się z problemami zdrowotnymi i zagrożeniami zdrowia 
występującymi w XVII i XVIII w. na Śląsku. Autorzy kalendarzy śląskich nie byli 
(poza jednym) lekarzami. Korzystali jednak z dostępnych w swojej epoce opraco-
wań, pragnąc popularyzować treści aktualne i racjonalne, możliwe do skutecznego 
zastosowania w praktyce. Kalendarze były najpopularniejszym (po Biblii) wydaw-
nictwem kupowanym w nowożytnej Europie do domowych bibliotek. Spotykano je 
w XVII i XVIII w. w każdym zamożniejszym domu. Tworzyło to dogodne warunki 
do upowszechniania wśród czytelników najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej, 
które były przedstawiane w prosty i zrozumiały sposób. Autorzy i wydawcy kalenda-
rzy nie zachęcali swoich czytelników do samoleczenia, ale do korzystania z pomocy 
lekarskiej. Ponieważ zgodnie z ówczesnym stanem medycyny należało starać się po-
wstrzymywać rozwój choroby już od ukazania się jej pierwszych objawów, kalendarze 
wyposażały czytelników w podstawową wiedzę na temat przyczyn chorób i metod 
tzw. leczenia domowego. Ich zastosowanie miało na celu wyleczenie tzw. chorób zwy-
kłych, które powstały na skutek niewielkiego zachwiania równowagi humorów, oraz 
utrzymanie przy życiu osób ciężej chorych aż do przybycia lekarza, który zaleci wła-
ściwe leczenie. Książka przedstawia liczne przykłady potencjalnych zagrożeń, domo-
wych metod leczenia i zapobiegania chorobom za pomocą powszechnie dostępnych 
w tej epoce środków, głównie roślin leczniczych, a także właściwej diety i zabiegów 
profilaktycznych. Przedstawia także ewolucję poglądów na temat przyczyn chorób, 
które zmieniały się w XVII i XVIII w. i były upowszechniane wśród czytelników 
jako racjonalne. Przyczyny te w XVII w. są ujmowane w kontekście astrologicznym. 
W XVIII w. kontekst ten stopniowo słabnie, aby w 2 połowie tego stulecia zniknąć 
zupełnie. Kalendarze omawiały zasady zdrowej diety, zachowania higieny osobistej, 
gromadzenia zapasów na zimę, a także wiele innych tematów, które miały na celu 
ukształtowanie świadomości zdrowotnej czytelników. Podstawową popularyzowaną 
w nich koncepcją była idea aktywnej profilaktyki, tj. zapobiegania występowaniu za-
grożeń zanim one się pojawią, a nie podejmowania prób radzenia sobie z nimi, gdy 
już wystąpiły. Monografia analizuje treści kalendarzy dotyczące zdrowia, choroby, 
leczenia i profilaktyki, ujmując je w szerszym kontekście kulturowym i społecznym. 
Ukazuje kształtowanie się nowoczesnej świadomości zdrowotnej, w której choroby 
definiowane są jako problemy medyczne wymagające rozwiązania opartego na do-
świadczeniu i obserwacji.
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WSTĘP

Problematyka dotycząca zdrowia, choroby oraz możliwości zapobiegania jej wystą-
pieniu, była jednym z najważniejszych tematów poruszanych przez nowożytnych 
autorów na łamach druków o charakterze popularnym. Obok poradników dobre-
go życia (ars bene vivendi)1 i dobrego umierania (ars bene moriendi)2 znajdowała 
odbicie w treści najpopularniejszego z wydawnictw przeznaczonych dla masowego 

1 Poradniki dobrego życia wprowadziły w Europie do obiegu intelektualnego ideę związku choroby 
ze stylem życia człowieka. W ujęciu metafizycznym człowiek mógł zachorować wtedy, gdy prowa-
dził grzeszne życie, a choroba była tego następstwem jako kara Boża. W ujęciu świeckim choroba 
występowała wtedy, gdy postępowanie człowieka było niezgodne z regułami prawidłowego życia, 
wyznaczonymi przez lekarzy – profesjonalistów w dziedzinie zasad zachowania zdrowia. Tego 
rodzaju ujęcie rozpoczęło proces medykalizacji choroby, który wystąpił w Europie między XVI 
a XIX w. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna w historii i kulturze, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 
2016, s. 293; eadem, Problem chorób zakaźnych w okresie nowożytnym i współczesnym jako element 
polityki państwowej, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Leczyć, uzdrawiać, pomagać. Studia 
z Dziejów Kultury Medycznej, t. 11, Wrocław 2007, s. 165; J. Zagożdżon, Sztuka życia według Mi‑
kołaja Reja, [w:] K. Łeńska-Bąk, M. Sztandara (red.), Sztuka życia, zasady dobrego zachowania, 
etykieta. O zmienności obyczaju w kulturze. Stromata Anthropologica, t. 4, Opole 2008, s. 103–112.

2 Poradniki dobrej śmierci podnosiły wiele zasadniczych kwestii dotyczących stosunku człowieka 
wobec życia. Umrzeć tzw. dobrą śmiercią mógł człowiek, którego życie było wypełnione pracą, 
której efekty łączyły osobistą aktywność i zaangażowanie człowieka z łaską Bożą. Efektywne 
wykonywanie życiowych obowiązków (w każdej warstwie społecznej) wymagało dobrego zdro-
wia, o które człowiek powinien był zadbać. Nie powinien biernie poddawać się chorobie, ale 
próbować ją leczyć, modyfikując zarazem swój styl życia, jeżeli prowadził do grzechu i będącej 
jego następstwem choroby. Dobra śmierć miała wieńczyć życie aktywne i moralne. Pomimo 
tego, że w poradnikach dobrej śmierci dominowała perspektywa metafizyczna, a nie doczesna, 
ważna była jednak upowszechniana przez nie idea ludzkiej aktywności i odpowiedzialności za 
przebieg życia i skutki swoich czynów. Refleksem tej idei była koncepcja odpowiedzialności 
człowieka za swoje własne zdrowie. Por. B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej 
czasów saskich, Wrocław 1991 (w pracy tej znajduje się szczegółowe omówienie tej kategorii 
źródeł). Por. też: M. Paciorek, Stosunek do duszy i ciała w kategorii „dobrej śmierci” – w świetle 
przewodników, poradników i testamentów staropolskich, „Medycyna Nowożytna” 2007, t. 14, z. 2, 
s. 43–53. Przytaczane artykuły oparte zostały wprawdzie na analizie źródeł polskich, jednak 
przedstawiana w nich forma świadomości była charakterystyczna dla wszystkich katolickich 
krajów europejskich okresu nowożytnego, w tym Austrii. Była popularyzowana wśród wiernych 
w trakcie obrządków religijnych (kazania) oraz w szkolnictwie. Na Śląsku charakteryzowany 
wyżej ideał pracowitego i moralnego życia, jako sprzyjający spokojnemu podejściu do śmierci, 
był popularny również wśród protestantów. 
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odbiorcy, to jest kalendarzy3. Były one w Europie drugim, po Biblii, pod względem 
rozpowszechnienia wydawnictwem znajdującym się w posiadaniu prywatnych od-
biorców4. Od XVI w. znajdowały się w krajach Europy Zachodniej niemal w każdym 
mieszczańskim domu, a także w wielu domach zamożniejszych chłopów. Powszech-
nie występowały także w bibliotekach szlachty. Tak masowy zasięg ich popularno-
ści czynił z nich znakomite narzędzie kształtowania opinii publicznej i wywierania 
wpływu na świadomość potoczną w zakresie spraw politycznych, ekonomicznych 
i zdrowotnych. Z tego powodu wydawanie kalendarzy wymagało uzyskania specjal-
nej koncesji5, aby publikowane w nich treści miały charakter zgodny z interesami 
władzy, zarówno duchownej, jak i świeckiej, a nie tylko ekonomicznym interesem 
ich nakładcy. Przekazywane w kalendarzach treści z założenia miały bowiem kształ-
tować świadomość potoczną w określonym kierunku, a dodatkowo – ze względu na 
ich ogromną popularność społeczną – poddawać ją pewnego rodzaju standaryzacji. 
Czytelnik otrzymywał z kalendarzy wiedzę nie tylko o faktach z różnych dziedzin 
życia, lecz także ich interpretację6. Kalendarz był swego rodzaju „komunikatem”, 
którego nadawca – to jest koncesjonowany wydawca tych druków, przedstawiający 
jednakże nie tylko swoje własne poglądy w opisywanych sprawach, lecz uwzględ-
niający stanowisko władzy – zmierzał do przekazania odbiorcy określonych treści. 
Przekaz ten miał formę informacyjno-nakazową. Na podstawie opisów dotyczących 
kwestii ogólnych miał skłaniać czytelnika nie tylko do akceptacji publikowanych 
poglądów jako prawdziwych, lecz także do podejmowania określonych działań. 
Ten intencjonalny charakter kalendarzy czyni z nich wartościowe źródło do ba-
dania świadomości elity społecznej, która poprzez odpowiednią lekturę pragnęła 
wykreować i kształtować świadomość, postawy życiowe i zachowania czytelników. 

Kalendarz jest specyficznym rodzajem źródła7 o charakterze narracyjnym i dy-
rektywnym zarazem. Przekazuje czytelnikom pewną opowieść (narrację), o dają-
cej się odtworzyć strukturze, która nie jest neutralna ani epistemologicznie, ani też 
aksjologicznie. Przedstawia pewną wersję zdarzeń oraz interpretację faktów, któ-
ra nie jest poddawana dyskusji, ale jest ukazywana jako odzwierciedlenie prawdy. 
W interpretacjach zawarte są odwołania do określonego systemu wartości, który 
jest wśród czytelników popularyzowany jako obiektywny i naturalny. Aby jednak 
tak formułowany przekaz mógł skutecznie dotrzeć do czytelników, musi w pew-
nym stopniu uwzględniać elementy ich światopoglądu i ogólnej wizji świata, musi 
być do nich jakoś dostosowany. W innym wypadku upowszechniane przez kalen-

3 Por. A. Syroka, Kalendarze śląskie XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 
1996, R. 41, nr 2, s. 7–23.

4 Por. W. Czapliński, W. Korta, A. Galos, Historia Niemiec, Wrocław 1981, s. 231.
5 Por. A. Syroka, op.cit., s. 9.
6 Ibidem, s. 8.
7 Ibidem, s. 7–8. Por. też: B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985, s. 10.
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darze treści byłyby nie tylko niemożliwe do przyswojenia przez czytelników, lecz 
także do zaakceptowania. Autorzy kalendarzy musieli, jako twórcy narracji, po-
ruszać się w pewnych ramach, których jednym z biegunów były intencje nadawcy 
komunikatów, natomiast drugim możliwości ich zrozumienia i przyswojenia przez 
odbiorców. Tego rodzaju uwarunkowanie sposobu konstruowania kalendarzowej 
narracji powoduje, że wiele znajdujących się na ich kartach treści podawanych było 
nie wprost, ale w taki sposób, aby czytelnik mógł przyswoić sobie intencję nadawcy 
odbierając ją jako zgodną ze swoją wizją świata i swoimi ogólnymi poglądami do-
tyczącymi poszczególnych jego obszarów, zarówno w teorii, jak i w praktyce8. Stwa-
rza to współczesnym historykom szerokie możliwości badań prostego, jak by się 
mogło wydawać, przekazu stanowiącego treść kalendarzy. Przekaz ten pisany jest 
wprawdzie prostym językiem, ale jego analiza nie jest bynajmniej łatwa. Wymaga 
odtworzenia systemu wartości, którym kierował się nadawca kalendarzowego ko-
munikatu, a także tego, co ów nadawca uważał za prawdę wartą upowszechniania. 
Nie mamy bowiem w tym rodzaju źródeł bezpośrednich informacji od nadawcy, na 
jakich przesłankach się opierał, historyk musi dopiero je odtworzyć9. Analiza treści 
kalendarzy musi więc uwzględniać społeczne aspekty jej powstawania10, co pozwoli 

8 Kalendarz stanowi specyficzny typ źródła, w którym mamy do czynienia wyłącznie z perspektywą 
jego autora jako komunikatu medialnego. Jednak aby skutecznie kształtować świadomość odbior-
ców w pożądanym przez siebie kierunku wydawcy kalendarzy musieli uwzględniać podstawowe 
aspekty świadomości odbiorców. W niniejszym opracowaniu podejmę próbę odtworzenia poglą-
dów obu tych grup, korzystając z metod antropologii literatury. Umożliwiają one analizę badanego 
tekstu źródłowego także dla dokonania rekonstrukcji podstaw świadomości odbiorcy, do którego 
ten tekst był kierowany. Por.: E. Szczerbuk, Funkcje „antropologii literatury” w systemie literaturo‑
znawstwa polskiego, [w:] B. Balicki, B. Ryż, E. Szczerbuk (red.), Anatomia dyskursu. Wiedza o litera‑
turze z punktu widzenia obserwatora III, Wrocław 2008, s. 27–34. Por. też: K. Majbroda, Kulturowa 
perspektywa w badaniach literackich. Przypadek tzw. antropologii literatury, ibidem, s. 35–62. 

9 Analiza treści kalendarzy musi wpisywać tę treść w szerszy kontekst kultury, w której powstała ta 
kategoria źródeł. Aby historyk mógł opisać treść kalendarzy, sam musi uprzednio ją zrozumieć. 
Jest to możliwe wyłącznie wtedy, jeżeli jest w stanie odnieść zawarte w kalendarzach treści do 
świadomości społecznej epoki, w której powstała kalendarzowa narracja. Narracja ta jest subiek-
tywną opowieścią o tym, co twórca kalendarza uznawał za prawdziwe i ważne, godne przekaza-
nia czytelnikowi. Por. W.J. Burszta, Czytanie kultury. Pięć szkiców, Łódź 1996 (tu piśmiennictwo 
na ten temat). 

10 Por. W. Sady, Fleck. O społecznej naturze poznania, Warszawa 2000; B. Płonka-Syroka, P. Jar-
nicki, B. Balicki (red.), Ludwik Fleck – tradycje, interpretacje, inspiracje, Wrocław 2015. Por. też: 
B. Płonka-Syroka. A. Kaźmierczak (red.), Nauka w kontekście wzorców kultury. Antropologia 
wiedzy, t. 5, Warszawa 2011; B. Płonka-Syroka, M. Dąsal (red.), Źródło historyczne jako tekst 
kultury. Antropologia wiedzy, t. 6, Warszawa 2014. Zgodnie z przedstawioną w przytoczonych 
monografiach koncepcją metodologiczną, wszystkie teorie naukowe muszą być rozpatrywane 
w kontekście kulturowym, w którym powstały i w którym zostały upowszechnione. Treść tych 
teorii może być interpretowana jako racjonalna w odniesieniu do kategorii obowiązujących 
w nauce w tej epoce, w których teorie te zostały sformułowane i były akceptowane jako racjo-
nalne. Analizowane w niniejszym opracowaniu treści kalendarzy będą zgodnie z tym ujęciem, 
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zrekonstruować zawartą w nich poznawczą perspektywę – mikrohistorię11. Jest to 
perspektywa skoncentrowana na szczególe, zawierająca wiele drobiazgowo przed-
stawianych krótkich informacji. Ich scalenie w narrację o wyższym stopniu ogól-
ności wymaga zaangażowania historyka, który może dotrzeć do intencji twórców 
badanego przekazu źródłowego, zgodnych z ich ogólnym postrzeganiem świata, 
wyznawanym systemem wartości itp. 

Jednym z ważnych obszarów tematycznych, stanowiących treść narracji kalen-
darzy, są kwestie związane ze zdrowiem. Zainteresowanie tymi kwestiami ze strony 
czytelników można uznać za oczywiste, podyktowane chęcią uzyskania informacji 
uznawanych za potrzebne w ich codziennym życiu. Podejmowanie tematów związa-
nych ze zdrowiem przez autorów kalendarzy należałoby jednak interpretować nieco 
szerzej. Najbardziej oczywistym był motyw komercyjny – dostarczenie czytelnikom 
wiadomości dotyczących tematów uznawanych przez nich za potrzebne i interesu-
jące było podstawą warunkującą sprzedaż kalendarzy na wolnym rynku wydawni-
czym. Możemy tu jednak także wyróżnić inne motywy i cele. Pierwszym z nich był 
motyw określany przeze mnie jako metafizyczny. Podejmując kwestie związane ze 
zdrowiem, chorobą i śmiercią można było je przedstawić zgodnie z określonym sys-
temem wartości, który usiłowano wśród czytelników upowszechnić, przekazując im 
określone interpretacje zgodne z ogólnymi zasadami chrześcijaństwa, a także z re-
gułami jednej z konfesji w obrębie tej religii (katolicyzmu lub luteranizmu). Drugi 
określam jako motyw społeczny i ekonomiczny – kwestie związane z chorobą mogły 
być poddawane pewnym formom społecznej regulacji, zmierzającym do minimali-
zowania społecznych skutków choroby, zarówno w skali indywidualnej, jak i w skali 
rodziny oraz całej populacji. Próby zapobiegania chorobom miały w tym ujęciu nie 
tylko wymiar skierowany w stronę walki z możliwym do uniknięcia cierpieniem, ale 
także w stronę ograniczenia możliwych strat związanych ze śmiercią, długotrwałą 
niezdolnością do wykonywania pracy, sieroctwem itp. Kalendarzowa publicystyka 
zdrowotna oscylowała między metafizyczną zgodą na chorobę zsyłaną przez Boga 
jako kara za grzeszne życie, a społeczną pedagogiką zdrowotną kierowaną do osób 
dorosłych, której celem było takie kształtowanie codziennych postaw i zachowań, 
aby było możliwe utrzymanie dobrej jakości życia i produktywności, a nie tylko 
unikanie cierpienia. Analiza treści kalendarzowych wypowiedzi w kwestiach do-
tyczących zdrowia pozwala wydobyć ich podstawę aksjologiczną – jest nią religia 
chrześcijańska, z jej akceptacją dla pojmowania choroby jako zasłużonej kary, a za-
razem z zawartym w Biblii i popularyzowanym wśród czytelników kalendarzy ak-
tywnym stosunkiem do życia codziennego, które powinno być pracowite i owocne. 

odnoszone zarówno do poziomu wiedzy medycznej z XVII i XVIII w., jak i do wzorców kultury, 
które kształtowały wówczas świadomość społeczną. 

11 Por. K.  Polasik-Wrzosek, Mikrohistoria jako mikronarracja etnohistoryka, [w:] W.  Wrzosek 
(red.), Problemy współczesnej metodologii historii, Bydgoszcz 2009, s. 55–64.
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By takie jednak było, musi być zdrowe, oparte na właściwych podstawach zarówno 
naukowych, jak i moralnych12. Aktywizm cechujący nową świadomość europejskich 
elit w XVII i XVIII w. rodził się w dyskusjach dotyczących filozoficznej koncepcji 
sprawstwa13. Nowożytni teologowie i filozofowie przychylali się coraz silniej do opi-
nii, zgodnie z którą nie za wszystkie zjawiska i zdarzenia odpowiada bezpośrednio 
Bóg. Uznano, że wiele z tych zjawisk i zdarzeń ma ziemskie przyczyny, zakorzenione 
zarówno w naturze, jak i w postępowaniu ludzi. Skoro wojny, choroby i inne dotyka-
jące ludzi nieszczęścia traktować można jako wynik działań ludzi, uznano, że przez 
odpowiednią edukację, kształtowanie świadomości moralnej oraz poszerzanie stanu 
wiedzy będzie można im zapobiegać. Edukacja ta miała mieć charakter odnoszący 
się do rzeczywistości ziemskiej, ale uzasadnienia przekazywanych w niej treści miały 
być ściśle związane z perspektywą religijną14. 

Standaryzacji przekazywanych w kalendarzach treści sprzyjał także charakter 
tego rodzaju źródła: wszystkie zawarte w nim informacje zostały wpisane w siat-
kę czasu, miesiące, tygodnie i dni, każdemu z nich przypisując określony rodzaj 
aktywności15. Autorzy kalendarzy sugerowali czytelnikom, jakie czynności, m.in. 
prozdrowotne, powinni podjąć w określonych okresach roku, przedstawiając je od-
biorcom jako skuteczne. Ten rodzaj przekazu sprzyjał dyscyplinowaniu życia zgod-
nie ze strzałką czasu, nie tylko w cyklach rocznych, czy miesięcznych, lecz także 
dziennych. Kalendarze upowszechniały życie poddane pewnym prawidłowościom 
i pewnej dyscyplinie, przedstawianej czytelnikom jako naturalna. Tak jak zmieniają 
się lata, dni i miesiące, a każdy z nich charakteryzuje się pewnymi obiektywnymi 
cechami, tak powinno kształtować się uporządkowane życie człowieka, które nie 
tylko w poszczególnych porach roku, lecz także w poszczególnych okresach jego 
życia wymaga od niego różnych rodzajów aktywności. Szczegółowe zalecenia w tym 

12 Ten punkt widzenia występował w nowożytnej Europie nie tylko na łamach popularnych wy-
dawnictw, jakimi były kalendarze. Możemy go odnaleźć także na kartach wielu dzieł filozo-
ficznych i medycznych, zawierających odniesienia do kwestii zdrowotnych interpretowanych 
zgodnie z perspektywą Biblii. Por.: J. Zaborowska-Musiał, Tęsknota za prawdą i doskonałością 
w pracy naukowo‑literackiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego SJ (na przykładzie rozprawy De 
acuto et arguto i twórczości epigramatycznej), [w:] B. Płonka-Syroka, J. Radziszewska (red.), Tę‑
sknota. Społeczno‑kulturowe mechanizmy kreowania emocji. Antropologia emocji, t. 3, Wrocław 
2010, s. 87–100; A. Maciocha, Człowiek wobec natury w XVIII wieku, [w:] B. Płonka-Syroka 
(red.), Człowiek, natura, kultura – studia z historii i antropologii medycyny i farmacji społecznej. 
Studia Humanistyczne Wydziału Farmaceutycznego Akademii Medycznej we Wrocławiu, t. 2, 
Wrocław 2009, s. 21–38. Poglądy przywołanych tu autorów polskich były odbiciem debat toczo-
nych w europejskim środowisku intelektualnym. 

13 Por. P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, tłum. J. Lalewicz, A. Siemek, wstęp 
M. Żurowski, Warszawa 1974, s. 281–292.

14 Por. Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej Europy, Warszawa 1989, s. 94. Por. też: A. Syroka, 
op.cit., s. 20–21.

15 Por. A. Syroka, op.cit., s. 8.
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względzie zawarte w kalendarzach nie zostawiają w tej kwestii miejsca na dowol-
ność – życie powinno przebiegać w sposób uporządkowany, poddany obiektywnym 
prawom naturalnym i moralnym. Aby osiągnąć w życiu satysfakcję, człowiek po-
winien te prawa poznać i dostosować do nich swoje postępowanie. Dotyczyło to 
różnych dziedzin życia, od prowadzenia domu po rolnictwo, z uwzględnieniem po-
rad dotyczących metod służących zachowaniu zdrowia, postępowaniu w chorobie, 
a także możliwości zapobiegania chorobom16. Początkowo kalendarze były skromne 
objętościowo. Obok kalendarium zawierały przepowiednie astrologiczne, terminy 
prac gospodarczych i krótkie informacje dotyczące różnych, niezwiązanych ze sobą 
problemów. W okresie reformacji ich treść ulegać zaczęła stopniowej rozbudowie. 
Kalendarze zaczęły pełnić nową rolę – nie tylko ogólnego źródła informacji, lecz 
osobistego poradnika, mającego w zamierzeniu ich autorów kształtować nie tylko 
pewien stan wiedzy czytelnika, lecz także jego świadomość, która miała wywierać 
praktyczny wpływ na jego postępowanie17. 

Przedstawione powyżej kwestie stanowią wprowadzenie do prezentowanej pra-
cy, a zarazem uzasadnienie wyboru jej tematu. Kwestie związane z kształtowaniem 
świadomości zdrowotnej wśród czytelników zamieszkałych w XVII i XVIII w. na 
Śląsku jawią się jako interesujący problem badawczy. Nie zostały one jednak do-
tąd przebadane. Niniejsza monografia zamierza wypełnić tę lukę w polu badań. 
O wyborze tematu zadecydowała także dostępność źródeł, które można poddać 
wszechstronnym badaniom i analizom. Trzecim kryterium wyboru tematu były 
moje wcześniejsze badania, których wyniki zostały częściowo opublikowane. 

Podejmowałem w  nich zagadnienia źródłoznawcze18, zagadnienia związane 
z historią farmacji europejskiej w XVII i XVIII w.19, z historią farmacji śląskiej20, 
historią aptek śląskich21 i ruchu wydawniczego na Śląsku popularyzującego wiedzę 
medyczną22. Szczególne miejsce wśród opublikowanych prac zajmują artykuły do-

16 Por. A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach z XVII i XVIII wieku, „Medycy-
na Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1, s. 49–69.

17 Por. A. Syroka, Kalendarze śląskie…, s. 8.
18 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Pojęcie źródeł do historii medycyny i próba ich klasyfikacji, 

„Archiwum Historii Medycyny” 1984, R. 47, z. 1, s. 19–24.
19 Por. A. Syroka, Dispensatorium Valeriusa Cordusa i jego rola w kształtowaniu nowożytnej farma‑

cji europejskiej, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współ‑
czesność. Lek roślinny, t. 1, Wrocław 2012, s. 21–32; idem, Histoire Generale des Drogues Pierre’a 
Pomet’a jako źródło historyczne, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Produkty pochodzenia 
roślinnego w lecznictwie, dietetyce, kosmetyce, ekonomice i kulturze popularnej. Lek roślinny, t. 4, 
Wrocław 2015, s. 116–130. Pełny wykaz prac patrz: Bibliografia. 

20 Por. np.: A. Syroka, B. Płonka-Syroka, Ustawodawstwo aptekarskie książąt brzeskich w XVII stule‑
ciu, „Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1985, z. 2, s. 275–280. Inne prace patrz: Bibliografia.

21 Por. np.: A. Syroka, Apteka Ojców Bonifratrów imienia ojca Doroteusza Hejnoła, [w:] Encyklope‑
dia Wrocławia, wyd. III, Wrocław 2006, s. 33. Pełny wykaz prac patrz: Bibliografia.

22 Pełny wykaz prac patrz: Bibliografia. 
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tyczące kalendarzy śląskich, publikowane od lat 80. XX w. w czasopismach recenzo-
wanych23, w monografiach naukowych wydawanych w kraju24 i za granicą25, a także 
w pamiętnikach zjazdowych26 i encyklopediach27. Wspólną cechą przedstawianych 
tu publikacji jest nie tylko zbliżony okres, którego te prace dotyczą, obejmujący lata 
od początku czasów nowożytnych, tj. od końca XV do początków XIX w., lecz także 
obszar, z którego pochodzą analizowane przeze mnie źródła. Są to w większości 
źródła związane z kulturą zachodnioeuropejską, ze szczególnym uwzględnieniem 
Śląska, pozostającego w interesujących mnie czasach pod panowaniem austriackich 
Habsburgów i pruskich Hohenzollernów. W badanych przeze mnie źródłach do-
strzec możemy wiele cech wspólnych, wynikających z dość zunifikowanego charak-
teru nowożytnej europejskiej kultury. Możemy jednak zauważyć charakterystyczne 
dla Śląska osobliwości. Wynikały one przede wszystkim z tego, że tę bogatą, wysoko 
zurbanizowaną dzielnicę, w której występowały zamożne i ludne miasta, takie jak 
Wrocław, Brzeg, Legnica, Jawor, Lwówek, Lubań Śląski, Zgorzelec i wiele innych, 
od czasów reformacji zamieszkiwali w większości protestanci, natomiast władza 
zwierzchnia pozostawała w ręku jednej z najpotężniejszych europejskich dynastii – 
katolickich Habsburgów28. Aż do wojen śląskich, w wyniku których Śląsk przeszedł 
w XVIII w. pod władzę protestanckich Prus29, dzielnica śląska była częścią potężne-
go europejskiego katolickiego mocarstwa i potrafiła z tego położenia czerpać korzy-
ści. Protestanckie mieszczaństwo śląskie, a szczególnie jego elity, dążyło do utrzy-
mania poprawnych, a nawet dobrych stosunków z katolicką wiedeńską monarchią, 
kierując się swoim interesem politycznym i ekonomicznym30. Przynależność Śląska 
do wpływającej na losy całej Europy habsburskiej monarchii sprzyjała bowiem roz-

23 Por. np.: A. Syroka, Problematyka medyczna w śląskich kalendarzach z XVII i XVIII wieku, „Me-
dycyna Nowożytna. Studia nad Historią Medycyny” 1995, t. 2, z. 1, s. 49–69; idem, Kalendarze 
śląskie w XVII–XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, R. 41, nr 2, s. 7–23.

24 Por. np.: A. Syroka, Zalecenia prozdrowotne w osiemnastowiecznych kalendarzach śląskich, [w:] 
W. Korpalska, W. Ślusarczyk (red.), Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV–XVIII w.), Byd-
goszcz 2015, s. 227–238.

25 Por. A. Syroka, Popularisierung von Wissen über Heilkunde und Heilmittel in schlesischen Kalen‑
der des 17. und 18. Jahrhundert, [w:] J. Kiefer (red.), Heilkunde und Heilmittel. Zum Erwerb und 
Transfer von medizinische‑pharmazeutischen Wissen in Europa. Europäische Wissenschaftsbezie-
hungen, t. 5, Aachen 2013, s. 83–96. Por. też: A. Syroka, 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), Bre-
men 2018, s. 281–318. 

26 Patrz: A. Syroka [w:] Bibliografia. 
27 Patrz: A. Syroka [w:] Bibliografia. 
28 Por. H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1986.
29 Por. W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Niemiec, Wrocław 1981.
30 Por. W. Czapliński i wsp., Historia Śląska, Wrocław 2002; J. Mandziuk, Historia Kościoła katolic‑

kiego na Śląsku. Czasy nowożytne. T. 3, cz. 2, Warszawa 2008.
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wojowi handlu, zapewniając śląskim produktom otwartą drogę na europejskie rynki 
zbytu, umożliwiała także import niezbędnych surowców. Położenie Śląska sprzyjało 
również wymianie idei. Docierały tu reformatorskie tendencje z obszaru śródziem-
nomorskiego31 oraz z Francji32, inspirujące lokalny ruch naukowy i intelektualny33. 
W XVI i XVII w. śląskie środowisko intelektualne było już stosunkowo liczne i zor-
ganizowane34 i mogło wywierać realny wpływ na treści publikowane w kalenda-
rzach. Po przyłączeniu Śląska do Prus zmienił się status polityczny tej dzielnicy. 
Zmieniła się także pozycja lokalnych protestanckich miejskich elit, które podlega-
ły już odtąd nie katolickiej dynastii Habsburgów we Wiedniu, lecz protestanckim 
Hohenzollernom w Berlinie. Wiązało się to ze zmianą strategii lokalnych śląskich 
elit wobec władzy, która nie różniła się od swoich śląskich poddanych w kwestiach 
wyznaniowych. W dwóch okresach przynależności politycznej Śląska, z których 

31 Por. J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1987 (tu: Nowy czło‑
wiek, s. 263–393); R. Mackenney, Europa XVI wieku. Ekspansja i konflikt, tłum. A. Staniewska, 
D. Dywańska, Warszawa 1997 (tu: Arystokratyczni panowie i chłopi w Niemczech za Reformacji, 
s. 40–44; Przeszkody: uniwersalizm i lokalność, s. 77–83; Nowe punkty odniesienia, s. 131–155; Jak 
się szerzyło słowo, s. 179–205; Jak zatryumfował obraz, s. 206–231; Habsburgowie i Walezjusze, 
s. 258–284).

32 Por. G. Duby, R. Mandrou, Historia kultury francuskiej. Wiek X–XX, tłum. H. Szumańska-Gros-
sowa, Warszawa 1967 (tu: Nowatorzy i fanatycy, postacie XVI w., s. 271–303; Francja katolic‑
ka i człowiek nowożytny, s. 305–334; Epoka klasyczna: Wiek Ludwika XIV, s. 335–363; „Fêtes 
galantes” i Oświecenie. Wiek Europy francuskiej, s. 393–421.); Th. Munck, Europa XVII wieku 
1598–1700. Państwo, konflikty i porządek społeczny, tłum. R. Sudół, Warszawa 1998 (tu: Wojna 
trzydziestoletnia w Rzeszy, s. 13–45; Życie codzienne, s. 99–127; Wiara, umysłowość, wiedza i sło‑
wo drukowane, s. 289–324; Kultura popularna, s. 327–330). Inne opracowania patrz: Bibliografia.

33 Por. Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007 (tu: Spo‑
łeczeństwo niemieckie w XVI w., s. 87–88; Działalność Lutra. Ogłoszenie tez, s. 90–100; Formy pi‑
śmiennictwa w dobie reformacji, s. 110–111; Książki popularne, s. 111–116; Edukacja, s. 128–130; 
Idee, s. 130–131; Mieszczaństwo, s. 143–144; Edukacja, s. 150–153; Powstawanie literackiej pu‑
bliczności, s. 158–162; Stulecie francuskie czy stulecie języka francuskiego? s. 175–176; Znaczenie 
oświecenia dla kultury niemieckiej, s. 188–189).

34 Orientację w niemieckim ruchu intelektualnym doby nowożytnej możemy uzyskać m.in. na 
podstawie polskich przekładów niemieckiej literatury. Por. J.S. Buras, Bibliographie deutscher 
Literatur in polnischer Übersetzung. Vom 16. Jahrhundert bis 1994, Wiesbaden 1996. O społecz-
nej i kulturowej historii Niemiec w czasach nowożytnych, do końca XVIII w. por: E. Troeltsch, 
Reformation und moderne Welt. Die kulturelle Bedeutung des Protestantismus, Berlin 2002; Prae‑
ceptores. Teologia i teologowie języka niemieckiego, wybór, redakcja i komentarz E. Piotrowski, 
T. Węcławski, tłum. E. Piecul i wsp., Poznań 2005; G.E. Grimm, Literatur und Gelehrtentum in 
Deutschland. Untersuchungen zum Wandel ihres Verhältnisses vom Humanismus bis zur Frühauf‑
klärung, Tübingen 1983; E. Trunz, Weltbild und Dichtung im deutschen Barock, München 1992; 
J. Mittelstrass, Neuzeit und Aufklärung. Studien zur Entstehung der neuzeitlichen Wissenschaft 
und Philosophie, Berlin 1970; Państwo i społeczeństwo. Wizje wspólnot niemieckich od oświe‑
cenia do okresu restauracji, wybór, wstęp i oprac. T. Namowicz, tłum. zbiorowe, Poznań 2001; 
H.-U. Wehler, Deutsche Gesellschaftsgeschichte, t. 1–4, München 1987–2003.
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pochodzą analizowane w monografii kalendarze – tj. w okresie austriackim oraz 
pruskim – mamy do czynienia ze zmianą punktu orientacyjnego propagandy poli-
tycznej, publikowanej w tych źródłach. Czy i w jakim stopniu zmieniały się w tym 
okresie treści medyczne i dotyczące ich interpretacje wymaga to dopiero zbadania. 

W całym analizowanym w niniejszej pracy okresie niemiecka, w tym śląska, 
kultura intelektualna pozostawała zarówno pod wpływem współczesnej jej kultu-
ry francuskiej, jak i kształtowała się wobec niej w opozycji. Dominacja francuska 
w Europie w dziedzinie kształtowania wzorców kultury umysłowej oraz standardu 
życia elit pozostaje w XVI–XVIII wieku niewątpliwym zjawiskiem w historii euro-
pejskiej. Jednakże ważnym czynnikiem różnicującym francuski i niemiecki obszar 
kulturowy było wyznanie. Wiele kwestii dogmatycznych oraz poglądów praktycz-
nych dotyczących życia codziennego niemieccy luteranie rozwiązywali inaczej niż 
francuscy katolicy. Poglądów obu konfesji nie udawało się uzgodnić, mimo że po-
dejmowano takie próby np. w trakcie publicznych debat. Częściej jednak próbo-
wano rozwiązać sprzeczności religijne na drodze zbrojnej. Wojny religijne toczone 
w nowożytnej Europie nie oszczędziły Śląska, wywierając poważny wpływ na sy-
tuację ekonomiczną i dalszy rozwój tej dzielnicy. Powstałe w wyniku wojny 30-let-
niej straty materialne i demograficzne, zniszczenie wielu miast i śmierć ważnych 
przedstawicieli śląskich elit w istotny sposób zahamowały śląski ruch intelektualny 
i wydawniczy, co wywarło wpływ także na przerwy w edycji kalendarzy. Zmianie 
ulegała także ich treść, koncentrując się coraz bardziej na zagadnieniach związa-
nych z historią dynastii panującej, wydarzeniach lokalnych i problemach dotyczą-
cych każdego człowieka, w tym poglądów na zdrowie i chorobę, niezależnie od jego 
pochodzenia. Szczegółowy kierunek tych zmian wymaga zbadania. 

Badania nad Śląskiem w czasach nowożytnych są prowadzone po 1945 r. przez 
historyków polskich i niemieckich. W polskim środowisku historycznym prowa-
dzą je głównie badacze związani z uniwersytetami we Wrocławiu, Opolu i Katowi-
cach, a także z oddziałami Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu i w Katowicach35. 

35 Por. obszerna wielotomowa seria pod red. K. Maleczyńskiego pt. Historia Śląska, wydawana we 
Wrocławiu od 1963 r. Por. też: W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, Dzieje Wrocła‑
wia do roku 1807, Warszawa 1958; J. Gilewska-Dubis, Życie codzienne mieszczan wrocławskich 
w dobie średniowiecza, Wrocław 2000. Z dziejów katolicyzmu na Śląsku warto przytoczyć pracę 
ks. J. Mandziuka pt. Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. 2, Warszawa 1995. Publikacjami 
pomocnymi w odtworzeniu historii ruchu wydawniczego na Śląsku, są opracowania autorstwa 
pracowników Instytutu Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Wrocławskiego, w tym np.: A. Men-
dykowa, Z dziejów dolnośląskich oficyn wydawniczych, „Rocznik Dolnośląski”, t. 3, Warszawa-
-Wrocław 1975, s. 299–326. Autorami i redaktorami nowych monografii dotyczących historii 
Śląska i Wrocławia są pracownicy Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego, m.in. 
R. Żerelik, T. Kulak, W. Wrzesiński, K. Kaszuba, W. Suleja. Por. m.in.: M. Czapliński, E. Kaszuba, 
G. Wąs, R. Żerelik, Historia Śląska, Wrocław 2002; W. Wrzesiński (red.), Dolny Ślask. Monografia 
historyczna, Wrocław 2006; C. Buśko, M. Goliński, M. Kaczmarek, L. Ziątkowski, Historia Wro‑
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Pod względem tematycznym dominuje wśród tych badań problematyka polityczna 
i gospodarcza, a także historia kultury i sztuki. Spotykamy wśród prac wywodzą-
cych się ze śląskiego środowiska naukowego także publikacje poświęcone historii 
medycyny śląskiej36, jednakże żadna z tych publikacji nie dotyczy problemów po-
dejmowanych w tej monografii. 

Badania nad historią Śląska prowadzone przez historyków niemieckich zarów-
no przed 1945, jak i po 1945 r. są pod względem tematycznym tak obszerne, że nie 
sposób ich ująć we wstępie do niniejszego opracowania. Wśród publikacji auto-
rów niemieckich wydanych przed 1945 r. nie ma jednak analiz treści medycznych 
publikowanych w śląskich kalendarzach37. W pracach autorów niemieckich wyda-
nych po 1945 r. dotyczących problematyki kalendarzy38 kwestie medyczne obecne 
w kalendarzach śląskich także nie były omawiane. Ujęcie problematyki kalendarzy 
ma w większości z tych prac charakter filologiczny. Kalendarze są traktowane jako 
źródła literackie, a podstawowymi zagadnieniami budzącymi zainteresowanie ba-
daczy są kwestie ich autorstwa, historia publikujących kalendarze wydawnictw, filo-

cławia, t. I, Wrocław 2001; T. Kulak, Historia Wrocławia, t. II, Wrocław 2001; D. Wojtucki, Kat 
i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i hrabstwie kłodzkim od początku XVII do poło‑
wy XIX wieku, Warszawa 2014. Powstały także liczne prace magisterskie o tematyce regionalnej, 
np. J. Sak, dotycząca Florierende Breslaw, napisana pod kierunkiem prof. Józefa Gierowskiego. 
Obszerny wykaz prac patrz: Bibliografia. 

36 Por. np. Z. Domosławski, Medycyna górska, [w:] A. Jahn (red.), Karkonosze polskie, Wrocław 
1985, s. 441–452. Inne opracowania patrz: Bibliografia. 

37 Przed 1945 r. w historiografii niemieckiej tematyka kalendarzy śląskich jako źródła badawczego 
nie była poruszana. Wymienia się jedynie drukarnie dolnośląskie, w których kalendarze były 
drukowane – por. np. B. Kocowski, Zarys drukarstwa na Dolnym Śląsku, „Śląski Kwartalnik Hi-
storyczny Sobótka” 1947, nr 2, s. 200–276. W publikacji tej znajduje się obszerna bibliografia 
prac dotyczących historii książki i drukarstwa na Dolnym Śląsku. Publikacji dotyczących analizy 
treści lub samych kalendarzy wydawanych na Dolnym Śląsku w okresie nowożytnym nie wy-
mienia też Herbert Rister (zm. w 1993 r.) w swojej Schlesische Bibliographie, obejmującej okres 
od 1928 do 1992 r., wydawanej w Marburgu/Lahn w latach 1954–1992. O tym, że interesujące 
mnie kalendarze mogą znajdować się (ocalone i ujęte w jeden zbiór) w zbiorach dzisiejszej Bi-
blioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu sugerowało opracowanie Heinricha Wendta pt. Katalog 
der Druckschriften über die Stadt Breslau, wydany w Breslau (we Wrocławiu) w 1903 r. Katalog 
ten był podstawą przeprowadzonej przeze mnie kwerendy.

38 Por. m.in. K.-D. Herbst, Astronomie, Literatur, Volksaufklärung. Der Schreibkalender der Frühen 
Neuzeit mit seinen Text‑ und Bildbeigaben, Jena 2012. Głównymi zagadnieniami, którym po-
święcono uwagę w tej pracy, są autorzy kalendarzy i/lub autorzy tekstów z zakresu astronomii, 
opublikowanych w kalendarzach niemieckich w okresie nowożytnym. Wśród nich znajdują się 
autorzy związani z kalendarzami śląskimi (np. Johann i Christoph Neubarthowie), wydawany-
mi w drukarni Baumanna we Wrocławiu. K.-D. Herbst wydał też pod swoją redakcją w 2018 r. 
monografię zbiorową poświęconą kalendarzom wydawanym w Europie Środkowej i Wschodniej 
– por. K.-D. Herbst (red.), Schreibkalender und ihre Authoren in Mittel‑, Ost‑ und Ostmitteleuropa 
(1540–1850), Bremen 2018. W obu tych publikacjach znajduje się obszerna bibliografia niemiec-
kojęzycznego piśmiennictwa dotyczącego problematyki wydawniczej, w tym kalendarzy.
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logiczna analiza tekstu, ustalenie tekstów obocznych itp. W zebranym przeze mnie 
piśmiennictwie niemieckim spotykamy także opracowania oparte na analizie treści 
źródeł. Są to jednakże głównie treści polityczne i gospodarcze. Nie odnalazłem pra-
cy, której głównym tematem byłyby kwestie dotyczące zdrowia i choroby.

W polskim piśmiennictwie historycznym występują opracowania zawierające 
szczegółowe analizy treści kalendarzy nowożytnych. Są to monografie B. Roka39, 
M. Janika40, J. Basisty41. M. Krzysztofik42. Do nich należy dodać pracę zbiorową pod 
redakcją I.M. Dackiej-Górzyńskiej i  J. Partyki43. Nie ma wśród nich monografii 
poświęconej analizie treści kalendarzy śląskich pod kątem odzwierciedlenia w niej 
procesu medykalizacji świadomości. Nie odnalazłem również prac o takiej tematy-
ce wśród opublikowanych już artykułów autorów polskich dotyczących kalendarzy 
nowożytnych. Na podstawie przedstawionego powyżej piśmiennictwa dotyczącego 
historii Śląska i analizy treści kalendarzy nowożytnych stwierdzam, że prowadzone 
w tej monografii analizy wypełnią wolne pole badań.

Zanim określę cel pracy oraz pytania umożliwiające jego zrealizowanie, chciał-
bym wyjaśnić podstawowe pojęcia, które będę stosował, a następnie określić jej ce-
zury czasowe oraz obszar, którego badania będą dotyczyć. 

Pojęcie zdrowia przyjąłem zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia 
(WHO) – jako dobrostan fizyczny, psychiczny, społeczny, a nie tylko brak choro-
by lub niedomagania44. Tego rodzaju definicja pozwala na rozpatrywanie zdrowia 
nie tylko w kategoriach prawidłowych parametrów biologicznych, lecz także jego 
społecznych składowych, wywierających istotny wpływ na sposób doświadczania 
choroby przez człowieka. Badam, czy i w jaki sposób zmieniało się w analizowa-
nych źródłach pojmowanie zdrowia, czy było ono definiowane expressis verbis, 
czy też rozumienie tego pojęcia będzie wymagało odtworzenia na postawie treści 
tych źródeł. Przyjęty sposób definiowania pojęcia zdrowie powszechnie występuje 
w polskim współczesnym piśmiennictwie naukowym w pracach z zakresu historii45, 

39 B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich, Wrocław 1985.
40 M. Janik, Polskie kalendarze astrologiczne epoki saskiej, Warszawa 2003.
41 J. Basista, Anglia, świat i gwiazdy. Obraz świata i Anglii pierwszych Stuartów w kalendarzach 

1603–1640, Kraków 1994.
42 M. Krzysztofik, Studium z dziejów krakowskich kalendarzy astrologicznych XVII wieku. Almana‑

chy Stanisława Słowakowica, Kraków 2010.
43 I.M. Dacka-Górzyńska, J. Partyka (red.), Kalendarze staropolskie, Warszawa 2013.
44 Por. Z. Jethon, Definicyjna charakterystyka zdrowia, [w:] J.A. Indulski, Z. Jethon, L.T. Dawydziak 

(red.), Zdrowie publiczne. Wybrane zagadnienia, Łódź 2000, s. 56.
45 Por. np.: E. Rostworowski, Zdrowie i niezdrowie magnatów XVII–XVIII w., „Kwartalnik Histo-

ryczny” 1969, t. 76, z. 1, s. 865–885; T. Srogosz, Problemy sanitarno‑zdrowotne w działalności ad‑
ministracji Rzeczypospolitej w okresie stanisławowskim, Łódź 1993; G. Vigarello, Historia zdrowia 
i choroby. Praktyki sanitarne od średniowiecza do współczesności, tłum. M. Szymańska, Warszawa 
2011; K. Stojek-Sawicka, O zdrowiu i chorobach szlachty polskiej. Ludzkie defekty, humory i na‑
stępcy Hipokratesa, Warszawa 2014.
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antropologii kulturowej46 i socjologii medycyny47 i stanowi odzwierciedlenie tych 
samych tendencji panujących we współczesnej nauce światowej. Ujęcie to pozwa-
la na przedstawienie poglądów zawartych w analizowanych źródłach dotyczących 
zdrowia, ukształtowanych w dawnych epokach historycznych, odzwierciedlających 
ówczesny stan wiedzy medycznej (odmienny od naszego współczesnego) oraz 
świadomość potoczną dotyczącą ludzkiej cielesności (w wielu kwestiach odmienną 
od naszej)48. Pozwala także badać zachowania związane z określonymi sposobami 
definiowania zdrowia, zmieniającymi się w poszczególnych okresach historycz-
nych49. Prezentowane ujęcie zdrowia ma charakter interdyscyplinarny50, bowiem 
wykorzystałem możliwości interpretacji źródeł inspirowane przez różne kierunki 
humanistyki. 

Chorobę zdefiniowałem w sposób komplementarny do przedstawionej powy-
żej definicji zdrowia51, postrzegając ją jako jego przeciwieństwo. Przyjęcie definicji 

46 Por. np. D. Penkala-Gawęcka (red.), Nie czas chorować. Zdrowie, choroba i leczenie w perspekty‑
wie antropologii medycznej, Poznań 2010; D. Penkala-Gawęcka, I. Main, A. Witeska-Młynarczyk 
(red.), W zdrowiu i chorobie. Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych, Poznań 
2012; A. Odrzywolska-Kidawa, Mikrokosmos „człowieka poczciwego” według Mikołaja Reja. Stu‑
dia z antropologii kultury szlachty polskiej XVI w. Zdrowie – pożywienie – higiena, Częstocho-
wa 2016. 

47 Por. np.: W. Piątkowski, B. Płonka-Syroka (red.), Socjologia i antropologia medycyny w działaniu, 
Wrocław 2008; K. Popielski, M. Skrzypek, E. Albińska (red.), Zdrowie i choroba w kontekście 
psychospołecznym, Lublin 2010; T.B. Kulik, I. Wrońska (red.), Zdrowie w medycynie i naukach 
społecznych, Stalowa Wola 2000; W. Piątkowski (red.), Zdrowie i choroba w badaniach socjolo‑
gicznych prowadzonych na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie 1995–2013, Lublin 2013. 

48 Podać tu można dwa przykłady. W dawnych epokach historycznych, w których występował bar-
dzo wysoki odsetek śmiertelności dzieci, traktowano to jak zjawisko normalne. Działo się tak aż 
do początków XIX w., kiedy dostrzeżono tę kwestię jako istotny problem społeczny, wymagający 
jakiegoś rozwiązania przez medycynę. Innym przykładem jest społeczne postrzeganie chorób 
i różnego rodzaju dysfunkcji, występujących u chorych między 30 a 50 rokiem życia. Jeszcze do 
XIX w., gdy przeciętny czas trwania życia nie przekraczał 50 lat, choroby te były postrzegane jako 
norma po 35 roku życia człowieka, i nie zalecano ich aktywnego leczenia. 

49 Por. A. Felchner, Zdrowie i zdrowotność piotrkowian. Z problematyki zdrowotności mieszkańców 
Piotrkowa Trybunalskiego i powiatu piotrkowskiego na tle całego kraju (od końca lat 20‑tych do 
początku 70‑tych XX wieku), Wrocław 2006; J. Nosko, Zachowania zdrowotne i zdrowie publiczne. 
Aspekty historyczno‑kulturowe, Łódź 2005. 

50 Por. M. Skrzypek (red.), Podstawy interdyscyplinarności w naukach o zdrowiu. Poznawcza tożsa‑
mość dyscyplin badających socjokulturowy wymiar zdrowia i choroby, Lublin 2014.

51 Ujęcie choroby odpowiadające przekonaniom naukowym występującym w dawnych wiekach, 
a także występującym wówczas w świadomości potocznej, spotykamy w większości opracowań 
z zakresu historii medycyny i antropologii kulturowej. Por. np.: K.F. Kiple, Wielkie epidemie 
w dziejach ludzkości, tłum. Z. Sidorkiewicz, Poznań 2002; F.F. Cartwright, M. Bidis, Niewidocz‑
ny wróg. Zarazy i ich historia, tłum. M. Wyrwas-Wiśniewska, Warszawa 2005; K. Łeńska-Bąk, 
M. Sztandara (red.), Wokół choroby, medycyny i praktyk leczniczych. Teorie – konteksty – inter‑
pretacje. Stromata Anthropologica, t. 5, Opole 2009. 
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łączącej elementy biologiczne ze społecznymi52 pozwala na rozpatrywanie choro-
by nie tylko w kategorii teoretycznej konstrukcji odzwierciedlającej poziom wie-
dzy medycznej charakterystyczny dla badanej epoki, lecz także na analizę sposobu 
rozumienia i doświadczania choroby występującego w świadomości potocznej53. 
Analizuję, w jaki sposób zmieniało się w wykorzystanych źródłach definiowanie 
choroby, jak określane były jej przyczyny, jak zmieniało się nastawienie do choroby 
jako plagi Bożej, jako skutku grzechu, zjawiska nie dającego się przewidzieć i któ-
remu nie da się zapobiegać ani skutecznie leczyć. Zamierzam odnaleźć świadectwa 
zmiany postawy wobec choroby, z biernej na aktywną, jak również opisać, w jaki 
sposób rozszerzał się zakres rzeczywistości wiązanej przez autorów źródeł z kwestią 
choroby lub interpretowanych w kategoriach choroby.

Pojęcie terapii54 określiłem uwzględniając przekonania w tym zakresie, wyrażane 
przez ludzi w badanej przeze mnie epoce. Uwzględniam przekonania występujące 
w nowożytnej akademickiej medycynie oraz przekonania potoczne, które odnosiły 
się w jakiś sposób do pojęcia leczenia. Tego rodzaju ujęcie pozwala uchwycić spo-
łeczne i historyczne przesłanki diagnozy55 i klasyfikacji chorób, odmienne od wy-
stępujących w medycynie klinicznej współcześnie. Zbadałem, jakie były przekona-
nia XVII- i XVIII-wiecznych autorów kalendarzy na temat metod terapii, które oni 
sami uważali za skuteczne, jakie elementy składowe występowały w strukturze tego 
pojęcia56, jakie były kryteria racjonalności terapii, uznawane przez autorów z ba-
danej epoki, jakie były podstawy zmian w tym zakresie – wprowadzania nowych 
metod i eliminowania starych. Pojęcie terapii (leczenia) będę traktował zarówno 
jako działanie wykonywane przez lekarza, jak i jako samoleczenie, wykonywane 
przez osobę chorą bez udziału lekarza. Przedstawione powyżej ujęcie znalazło za-
stosowanie w monografiach zbiorowych, w których wykazało swoją skuteczność57.

52 Ujęcie to występuje np. w pracach takich autorów, jak Z. Kuchowicz, Z badań nad stanem bio‑
logicznym społeczeństwa polskiego u schyłku XVI do końca XVIII wieku, Łódź 1972; T. Srogosz, 
Między biologiczną egzystencją człowieka w dziejach a historią nauki, Częstochowa 2003 i G. Vi-
garello (red.), Historia ciała, t. 1. Od renesansu do oświecenia, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2011.

53 Por. B. Płonka-Syroka, M. Skrzypek (red.), Doświadczanie choroby w perspektywie badań interdy‑
scyplinarnych, Wrocław 2010; M. Skrzypek, Perspektywa chorego w socjologii choroby przewlekłej, 
Lublin 2011.

54 Por. np. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, tłum. 
Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997; H. Koelbing, Die ärztliche Therapie. Grundlage ihrer Ge‑
schichte, Darmstadt 1985. 

55 Por. M. Skrzypek, Diagnoza medyczna w ujęciu socjologicznym. Wprowadzenie do problematyki 
socjologii diagnozy, [w:] B. Płonka-Syroka, M. Dąsal, W. Wójcik (red.), Doradztwo – poradnictwo 
– wsparcie, Warszawa – Bellerive-sur-Allier 2016, s. 21–44.

56 Np. czy i w jakim stopniu uwzględniano w kalendarzach leczenie oparte na przesłankach meta-
fizycznych (uzdrowienia, modlitwy itp.).

57 Por. np.: B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – historia i współczesność, t. 1, 
Wrocław 2012; B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Rośliny lecznicze jako podstawa racjonalnej 
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Pojęcie profilaktyki58 ujmuję w takim sensie, jaki jest mu przypisywany we współ-
czesnej historiografii medycyny nurtu społeczno-kulturowego59, określanego także 
mianem standardu badań kulturowych60. W tym standardzie profilaktyka jest po-
strzegana jako działanie racjonalne, związane z obowiązującymi w danej epoce kry-
teriami racjonalności o charakterze społecznym (które mogą w istotny sposób różnić 
się od naszych), a nie tylko czynnikami związanymi z ówczesnym stanem wiedzy 
medycznej. Przy definiowaniu choroby w kategoriach dopustu Bożego lub plagi naj-
skuteczniejszą formą profilaktyki mogło być prowadzenie moralnego życia i nie za-
niedbywanie modlitwy i różnych form ofiary. Wraz ze zmianami świadomości spo-
łecznej i wrastającym poziomem jej sekularyzacji, definiowanie pojęcia profilaktyki 
w coraz większym stopniu uwzględniać zaczęło elementy związane z prozdrowot-
nym stylem życia, zachowywaniem zasad higieny itp. W zmianach zakresu definicji 
profilaktyki możemy odnaleźć zarówno przesłanki społeczne, jak i medyczne61. 

Wyjaśnienia wymaga także, nie występujące wprawdzie w tytule niniejszej pra-
cy, ale stanowiące jedną z podstawowych kategorii metodologicznych stosowanych 
w analizie źródeł, pojęcie medykalizacji. Może być ono bowiem definiowane w róż-
ny sposób. W ujęciu Michela Foucaulta62 i jego kontynuatorów jest rozumiane jako 
narzędzie społecznej opresji, będącej wyrazem narzucania przez władze społeczeń-
stwu określonego typu interpretacji w obszarze zjawisk związanych z cielesnością, 
a w węższym tego słowa znaczeniu ze zdrowiem, chorobą, diagnostyką, terapią 
i profilaktyką. Narzucane społeczeństwu przez władze interpretacje mają charak-
ter obligatoryjny, na straży ich przyswojenia jako obowiązujących norm stoi prawo 

diety oraz źródło leków, Lek roślinny, t. 5, Wrocław 2016; B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), 
Rośliny w lecznictwie, w środowisku naturalnym i w krajobrazie kulturowym. Lek roślinny, t. 6, 
Wrocław 2017; B. Płonka-Syroka, H. Grajeta, A. Syroka (red.), Historia diety i kultury odżywia‑
nia, t. 1, Wrocław 2018. Patrz także: Bibliografia.

58 Por. B. Płonka-Syroka, Koncepcja profilaktyki medycznej Christopha Wilhelma Hufelanda w kon‑
tekście historyczno‑porównawczym, [w:] Medycyna w historii i kulturze…, s. 342–423. 

59 Por. B. Płonka-Syroka, Źródła w badaniach nad historią medycyny, [w:] J. Kolbuszewska, R. Sto-
biecki (red.), Historyk wobec źródeł. Historiografia klasyczna i nowe propozycje metodologiczne, 
Łódź 2010, s. 141–161. 

60 Por. B. Płonka-Syroka, Antropologia wiedzy w praktyce interpretacyjnej, [w:] Medycyna w historii 
i kulturze, Warszawa-Bellerive-sur-Allier 2016, s. 165–166. 

61 Por. B. Płonka-Syroka, Moralny wymiar choroby, cierpienia i śmierci. Studia z Dziejów Kultury 
Medycznej, t. 3, Wrocław 1999; eadem (red.), Choroba jako zjawisko społeczne i historyczne. 
Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 4, Wrocław 2001.

62 Por. A. Kapusta, Filozofia ekstremalna. Wokół myśli krytycznej Michela Foucaulta (http://and-
kapusta.files.wordpress.com.2010/04/a-kapusta-filozofia-ekstremalna-skład20021.pdf); M. So-
larska, Historia zrewoltowana. Pisarstwo historyczne Michela Foucaulta (http:www.ekologia-
sztuka.pl/pdf/fe0020Solarska.pdf); B. Skarga, Granice historyczności, Warszawa 1989, s. 175–178, 
191–195, 200–202; eadem, Historia nauki a formacje intelektualne, „Studia Filozoficzne” 1979, 
nr 8 (165), s. 59.
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państwowe i wszystkie instytucje państwa. Ma to prowadzić do zdyscyplinowania 
świadomości społecznej w określonym kierunku i skutecznego wymuszania wdra-
żania określonego reżimu. W ujęciu francuskiego filozofa kultury, medykalizację 
świadomości możemy opisać za pomocą pojęć nadzoru oraz kary, z których każde 
jest przez niego oceniane jako przejaw opresji. Tego rodzaju interpretacja medyka-
lizacji jest oderwana od źródeł klinicznych, które opierają się na dowodzeniu, że 
skuteczne wdrożenie w skali indywidualnej i społecznej reżimu sanitarnego zgod-
nego z aktualnym stanem wiedzy medycznej tylko z pozoru ma charakter opresyjny. 
Podporządkowanie się zasadom reżimu medycznego wprowadza w życiu codzien-
nym szereg nie występujących w nim wcześniej ograniczeń, które mogą być odczu-
wane jako przykre, a nawet dotkliwe, o ile nie rozumie się ich sensu. Zrozumienie 
tego sensu pozwala dostrzec, że stosowanie się do tych ograniczeń uwalnia czło-
wieka od wielu konkretnych zagrożeń w sferze zdrowia i życia. Wolność od tych za-
grożeń umożliwia jednostkom i całym populacjom skuteczną realizację zamierzeń 
podejmowanych w różnych sferach życia społecznego, a przede wszystkim uwolnie-
nie od groźby masowego wymierania populacji, która w historii Europy wystąpiła 
kilka razy w ciągu ostatnich dwóch tysiącleci63. Z tego powodu w ujęciu klinicz-
nym opresyjny charakter medykalizacji uznawany jest za uzasadniony, ponieważ 
prowadzi do neutralizacji obiektywnie występujących zagrożeń ze strony czynni-
ków biologicznych (patogenów) i środowiskowych. Medykalizacja świadomości 
społecznej jest w związku z tym uznawana przez lekarzy za zjawisko w ogólnym 
zakresie pozytywne, z czym wiąże się krytyczna ocena interpretacji Foucaulta64. 
Ten sam punkt widzenia występuje w światowej i polskiej historiografii medycyny, 
której standard opiera się na poszukiwaniu ścisłych związków kontekstu społecz-
nego (w tym demograficznego), politycznego i ekonomicznego z rozwojem wiedzy 
medycznej. Poprawa obiektywnych parametrów zdrowia populacji związana ze sku-
tecznym wdrożeniem reżimu sanitarnego i higienicznego i zapewnieniem ludności 
powszechnego dostępu do opieki lekarskiej świadczonej w standardzie klinicznym 
jest dla historyków medycyny tego nurtu podstawą dla pozytywnej oceny medyka-
lizacji, jako teoretycznej podstawy zmian w prawie państwowym, organizacji syste-
mów medycyny publicznej, a także zmian w świadomości społecznej decydujących 

63 Epidemie, które poważnie wpłynęły na stan zaludnienia Europy, prowadząc do jego radykal-
nego zmniejszenia, to przede wszystkim tzw. plaga Justyniana z VI w. n.e. i epidemia tzw. czar-
nej śmierci z 1348–1349. Poważne skutki demograficzne miały także epidemie występujące 
w XVII w. w okresie wojny 30-letniej, epidemie tyfusu i cholery w XIX w., a w XX w. (w czasie 
i po zakończeniu I i II wojny światowej) epidemie ostrych chorób zakaźnych układu pokarmo-
wego i oddechowego, w wyniku których zmarło ponad 100 mln ludzi. 

64 Wśród polskich historyków medycyny negatywną ocenę koncepcji Foucaulta wyrazili m.in. doc. 
Zofia Podgórska-Klawe, prof. Zdzisław Gajda, prof. Tadeusz Srogosz, prof. Jaromir Jeszke. Po-
dzielali w tej kwestii stanowisko takich historyków, jak Jerzy Topolski, Stefan Amsterdamski, Bar-
bara Skarga, czy Robert Jütte. Por. B. Płonka-Syroka, Medycyna w historii i kulturze…, s. 34–46. 
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o przestrzeganiu przez ludność określanych norm, będących podstawą profilaktyki. 
Medykalizacja świadomości następuje pod wpływem profesjonalnej wiedzy lekarzy 
jako ekspertów, opartej na obiektywnych podstawach naukowych, ma więc pozy-
tywne skutki społeczne, jest bowiem efektywna65. 

Proces medykalizacji (podobnie jak samo to pojęcie) może być jednak definio-
wany także w inny sposób, łączący dwa wyżej przedstawione teoretyczne ujęcia, 
ale wyprowadzający z nich odmienne wnioski. Ten sposób definiowania występu-
je w pracach opartych na podstawie ideologii liberalnej, określających obowiązki 
członków warstw zamożnych wobec ubogich jako ograniczone jedynie do zapew-
nienia równości wobec prawa i elementarnych podstaw równości startu życiowego. 
W tej koncepcji za poziom zabezpieczenia swoich potrzeb zdrowotnych odpowiada 
wyłącznie jednostka (lub członkowie jej rodziny), nie ma więc żadnego uzasadnie-
nia dla ponoszenia przez innych (np. państwo – w formie podatków przeznaczo-
nych na organizację i finansowanie systemu powszechnej opieki medycznej) wydat-
ków na ten cel66. W publikacjach należących do omawianego nurtu tworzenie od 
drugiej połowy XVIII w. przez władze kontynentalnych państw europejskich (Au-
strii i Prus) systemów medycyny publicznej, będących jednym z głównych skutków 
procesu medykalizacji świadomości elity władzy, jest oceniane negatywnie. Podkre-
śla się utopijny charakter teoretycznych podstaw tworzenia tych systemów67, wy-

65 Ujęcie pozytywnie oceniające medykalizację choroby występuje w europejskim, w tym szcze-
gólnie niemieckim, piśmiennictwie historyczno-medycznym, a także w piśmiennictwie amery-
kańskim. Autorzy związanych z tym nurtem prac uznają za konieczne definiowanie problemów 
społecznych, takich jak głód, strukturalne bezrobocie, przeludnienie, wysoka stopa umieralności 
dzieci, krótki przeciętny czas trwania życia, masowe wymieranie dużych grup społecznych z po-
wodu epidemii, itp. w kategoriach medycznych. Zdefiniowanie tych problemów w kategoriach 
medycznych pozwala na ocenę ich przyczyn i skutków, a także umożliwia ich rozwiązanie dzięki 
zastosowaniu metod opartych na aktualnym stanie wiedzy naukowej. Por. H. Sigerist, Medicine 
and Human Welfare, New Haven 1941; E.H. Ackerknecht, Malaria in the Upper Mississipi Valley 
1760–1900, „Suplements of the History of Medicine” 1945, t. 4; G. Bock, Bader, Duft und Seife 
– Kulturgeschichte der Hygiene, Köln 1976; G. Vobruba, Prevention durch Selbstkontrolle, [w:] 
M. Wambach (red.), Der Mensch als Risiko, Frankfurt am Main 1983, s. 29–51; C. Huercamp, 
Der Aufsteig der Ärzte im 19 Jahrhundert. Vom gelehrten Stand zum professionellen Experten. Das 
Beispiel Preussen, Göttingen 1985. Por. też publikacje wykazane w Bibliografii. We wszystkich 
tych pracach wdrażanie reżimu medycznego i sanitarnego, którego zasady były uzasadniane 
w sposób zgodny z aktualnym w danym okresie stanem wiedzy medycznej, uznawane jest przez 
autorów za postawę racjonalną, opartą na obiektywnych podstawach naukowych i w rezultacie 
prowadzące do pozytywnych skutków społecznych (prewencji chorób). Wdrażanie tego reżimu 
odbywa się przy znacznym zaangażowaniu państwa, które ponosi z tego tytułu poważne koszty. 
Jest to sytuacja uznawana za w pełni uzasadnioną i naturalną dla kształtowania stosunków zdro-
wotnych w Europie zachodniej. Patrz także: Bibliografia.

66 Por. A. Chmielewski, Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? Filozoficzne i moralne podstawy no‑
woczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej, Wrocław 2001.

67 I. Ilich, Limits to medicine: medical nemesis – the expropriation of health, London 1976.
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sokie koszty związane z ich funkcjonowaniem, jak również ich niską efektywność. 
Nie oma wiam tego podejścia szerzej, gdyż zostało przedstawione w pracach innych 
autorów polskich68. Zgodnie z nim, próba rozwiązania problemów społecznych dzię-
ki ich zdefiniowaniu w kategoriach medycznych jest błędna. Problemy te nie po-
winny być medykalizowane, tj. definiowane jako źródło chorób lub uwarunkowania 
prowadzące do ich ujawniania się w skali zbiorowej, co mogłoby uzasadniać pono-
szenie wydatków na ich rozwiązywanie przez państwo albo organizacje społeczne. 

Przedstawiona tutaj interpretacja nie została przeze mnie wykorzystana do 
analizy źródeł, ponieważ jest sprzeczna ze stanowiskiem europejskich historyków 
medycyny nowożytnej, a także z zasadniczym kierunkiem treści analizowanych 
w niniejszej monografii źródeł. Ich autorzy już w XVII w. zaczynają dostrzegać spo-
łeczne uwarunkowania chorób, związane z biedą, głodem i stylem życia, w którym 
ze względu na niski poziom dochodów wdrożenie w życie racjonalnych prozdro-
wotnych zaleceń lekarzy jest niemożliwe. W XVIII stuleciu wzmianek na ten temat 
jest w kalendarzach coraz więcej, a zarazem piśmiennictwo dotyczące historii me-
dycyny z tej epoki opisuje wstępne inicjatywy władz austriackich i pruskich, zmie-
rzających do rozszerzenia modelu organizacji medycyny publicznej stworzonego 
w średniowieczu w miastach na całe terytorium tych państw. Inicjatywy te opierały 
się na opinii o efektywności tych systemów i celowości ich rozszerzenia (w pewnej 
perspektywie czasowej) także na ludność obszarów wiejskich. W badaniach kalen-
darzy wydanych w XVII i XVIII w. dla czytelników śląskich, tj. w okresie, gdy ta 
prowincja pozostawała pod władzą polityczną Austrii i Prus, odniosłem się więc do 
znanych z historiografii procesów. Przeanalizowałem treść źródeł pod kątem wery-
fikacji hipotezy wstępnej, zgodnie z którą pewne problemy społeczne występujące 
w tym okresie na Śląsku ulegały stopniowemu medykalizowaniu. Zbadałem, jak 
przebiegał ten proces i z jakich argumentów korzystano, aby przedstawić to nowe 
ujęcie czytelnikom jako racjonalne i efektywne, co uzasadniało ponoszenie na nie 
pewnych wydatków ze strony państwa i członków zamożnych warstw społecznych.

Badany przeze mnie okres miał charakter przejściowy w historii państw europej-
skich, między wspomnianym już wyżej wprowadzeniem miejskich regulacji praw-
nych (mających zmniejszyć potencjalne zagrożenie związane z wystąpieniem epide-
mii), a początkiem tworzenia i praktycznego funkcjonowania w Austrii i Prusach 
państwowych systemów medycyny publicznej. Zbadałem w związku z tym, jak idea 
zapewnienia mieszkańcom większego bezpieczeństwa zdrowotnego, przede wszyst-
kim w zakresie ochrony przed epidemiami, była realizowana na poziomie konkret-
nych procedur, jak była wdrażana w praktyce, np. w formie rozporządzeń, oraz jak 
przedstawiano ją czytelnikom. Podejmowane przez władzę i przedstawicieli elity 
społecznej działania opierały się na nowym sposobie definiowania chorób, w którym 

68 Por. J. Barański, Utopia zmedykalizowana, Wrocław 2013.
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coraz większe znaczenie przywiązywano do określania ich przyczyn w kontekście 
wpływów naturalnego środowiska i stylu życia człowieka, a coraz mniej wiarygodne 
zaczęło się wydawać postrzeganie chorób w kategorii plagi Bożej, której przyczyn nie 
da się przewidzieć, ani wyeliminować jej skutków. Ten nowy sposób definiowania 
chorób wiązał się z postępującym w XVII i XVIII stuleciu procesem sekularyza-
cji świadomości społecznej w Europie69. W wyniku tego procesu możliwe stało się 
sformułowanie konkretnych pytań, dotyczących tego, jak można próbować uniknąć 
chorób i jakie praktyczne kroki należy podjąć, gdy pojawiały się ich pierwsze symp-
tomy. Kroki te miały z początku charakter indywidualny, jednak w XVIII w. może-
my stwierdzić w źródłach, że formułowane były projekty zwiększenia skuteczności 
działań zapobiegających powstawaniu chorób i ograniczaniu ich skutków dzięki 
wprowadzeniu kolejnych odgórnych regulacji, narzucających jednostkom określone 
sposoby postępowania i wprowadzających nadzór władz lokalnych i państwowych 
nad tym postępowaniem. Uznanie choroby za problem, którego rozwiązaniem po-
winna się zająć medycyna, przedstawiając konkretne wskazówki, jak należy się za-
chowywać, aby nie zachorować i co należy robić, gdy choroba się pojawi, wiązało 
się z krytyką bierności i fatalizmu w podejściu do tego zjawiska. Medykalizacja cho-
roby wiązała się wprawdzie ze wzrostem społecznej kontroli nad ludzkim życiem70, 
jednak podejście to spotykało się nie z oporem wobec opresyjnego charakteru tych 
działań (jak sądzi Michael Foucault)71, ale z aprobatą ludzi, których dotyczyło, co 
potwierdzają kalendarze. Czuli się lepiej chronieni, a zatem bardziej bezpieczni. 
W XVIII w. praktycznie wszyscy – zarówno wydawcy, jak i czytelnicy kalendarzy 
śląskich – zdawali już sobie sprawę ze społecznych uwarunkowań chorób i działania 
podejmowane w celu ograniczenia ich wpływu na zdrowotność publiczną oceniane 
były pozytywnie.

Medykalizacja choroby, w ujęciu występującym w niniejszej monografii, będzie 
pojmowania jako podejmowanie prób powiązania problemów medycznych z ich 
podłożem społecznym. Wiązało się z tym formułowanie projektów rozwiązania 
problemów społecznych (głód, nędza, skutki wojen, skutki katastrof naturalnych 
itp.) aby osiągnąć poprawę parametrów medycznych (zapobieganie wybuchom 
epidemii, ograniczenie przypadków zatruć spowodowanych spożywaniem poży-
wienia nie nadającego się do spożycia, ograniczenie wysokiego poziomu umieral-
ności dzieci itp.). Uświadomienie laików (dzięki treściom przekazywanym przez 
kalendarze), że chorobom można zawczasu zapobiegać, a nie tylko próbować ją 
leczyć, kiedy już się pojawiły, i że jest to możliwe dzięki ogólnej poprawie warunków 
życia populacji, która była możliwa dzięki zaangażowaniu państwa i zamożnych elit 

69 M. Bull, Secularization and Medicalization, „The British Journal of Sociology” 1990, t. 41, nr 2, 
s. 249.

70 P. Conrad, Medicalization and Social Control, „Annual Reviev of Sociology” 1992, nr 18, s. 209. 
71 M. Foucault, Narodziny kliniki, tłum. P. Pieniążek, Warszawa 1999, s. 35–36. 
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społecznych, stało się w XVIII w. celem kalendarzowej publicystyki zdrowotnej. 
W niniejszej monografii przedstawiłem, kiedy, w jakich warunkach i w jaki sposób 
było to w praktyce realizowane. Parametry zdrowotne osiągane przez mieszkańców 
zjednoczonych Niemiec w XIX stuleciu należy uznać za widomy dowód powodze-
nia tego rodzaju edukacji zdrowotnej, sprzężonej z organizacyjnymi działaniami 
państwa72. Kalendarzowa edukacja zdrowotna, której podstawy zostały przeanalizo-
wane w niniejszej pracy, okazała się w długim okresie skuteczna. Stało się to jednak 
nie tylko dlatego, że była prowadzona w profesjonalny i interesujący czytelników 
sposób. Była także zgodna z ogólnym kierunkiem ich edukacji szkolnej i religij-
nej, określającej poziom wiedzy ogólnej, podstawy światopoglądowe i filozoficzne, 
umożliwiające przyjęcie określonego zasobu informacji o świecie. Przekaz doty-
czący medycyny, zdrowia, choroby, profilaktyki i leczenia, przedstawiany czytelni-
kom kalendarzy był więc spójny i zgodny z ogólnym ukierunkowaniem niemieckiej 
kultury umysłowej w XVII i XVIII w.73 Umożliwiło to realne kształtowanie postaw 
społecznych czytelników wobec zdrowia i choroby. W niniejszej pracy zbadałem 
odbicie w źródłach kolejnych etapów medykalizacji choroby, uznania jej za problem 
wymagający rozwiązania i poszukiwania środków, które umożliwią jak najdłuższe 
zachowanie zdrowia, nie tylko w skali indywidualnej, lecz także społecznej.

Podstawę źródłową monografii będzie stanowi korpus kalendarzy wydawa-
nych na Śląsku i adresowanych do czytelnika śląskiego. Szczegółowe omówienie 
źródeł wraz z  ich krytyką będzie przedmiotem osobnego rozdziału74. W  latach 
20. XVII w. zaczynają się wykształcać na Śląsku różne typy kalendarzy, związane 

72 Przed 1914 r. w Niemczech opanowano w praktyce – dzięki szczepieniom ochronnym – zagro-
żenie ze strony ospy. Ograniczono też w najwyższej w Europie skali odsetek zgonów okołopo-
rodowych i zgonów noworodków do 1 roku życia. Statystyki dotyczące umieralności obywateli 
Niemiec z powodu chorób zakaźnych wykazywały wielokrotnie niższe wartości, niż w pozosta-
łych krajach świata. Przyczyną opisywanych tu zjawisk było wprowadzenie w Niemczech już 
w XVIII w. rygorystycznych zarządzeń sanitarno-higienicznych i ich egzekwowanie przez wła-
dze, rozszerzanie dostępu ludności do opieki lekarskiej, wprowadzenie w II poł. XIX w. systemu 
medycyny fabrycznej, a  w 1883 r. powszechnego systemu medycyny publicznej obejmującego 
wszystkich pracujących. 

73 Por. M. Hahn, H.J. Sandkühler, Die Teilung der Vernuft. Philosophie und empirisches Wissen im 
18. und 19. Jahrhundert, Köln 1982; D. von Engelhardt, Die Naturwissenschaft der Aufklärung 
und die romantisch‑idealistische Naturphilosophie, [w:] Idealismus und Aufklärung, 1988, s. 80–
96. Por. też piśmiennictwo ujęte w przypisie 65.

74 Wszystkie wydane i zachowane w zbiorach starodruków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocła-
wiu kalendarze zostały wymienione i krótko scharakteryzowane przeze mnie w pracy pt. Kalen‑
darze śląskie XVII–XVIII wieku… W tym miejscu przytoczę jedynie te tytuły, które były publi-
kowane zarówno w czasach austriackich, jak i pruskich, co umożliwia analizę porównawczą ich 
treści dotyczących kwestii medycznych. Dotyczy to przede wszystkim kalendarzy Neubarthów, 
które dzięki przywilejowi Fryderyka II Wielkiego mogły być wydawane na Śląsku po wygranej 
przez Prusy II wojnie śląskiej (1744–1745). 
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z poszczególnymi oficynami wydawniczymi. Kalendarze drukowane są we Wro-
cławiu, w drukarni miejskiej Baumanna i jego następców, i w Kłodzku w oficynie 
Andreasa Franza Pegi, późniejszego kierownika drukarni biskupiej we Wrocławiu. 
Kalendarze wydają też w  Brzegu Johann Ernest i  Gottfried Trampowie, Johann 
Christoph Jacobi, Caspar Siegfried, w Legnicy Zacharias Schneider, w Jeleniej Gó-
rze Christian Scharfen, w Świdnicy Johann Perfect, w Zgorzelcu Ambrosius Eritsch. 
Najliczniejszą zachowaną grupę stanowią egzemplarze wydrukowane w drukarni 
Baumannowskiej. Są to w przytłaczającej większości roczniki Christopha i Johanna 
Neubarthów i ich następców. Z pozostałych drukarń zachowały się zaledwie poje-
dyncze egzemplarze lub zespoły kilku druków. Jeżeli przyjmiemy czas wydawania 
i ilościowe przetrwanie kalendarzy Neubarthów, to możemy przyjąć, iż pozostałe 
druki nie wytrzymały próby czasu i konkurencji, schodząc tym samym z rynku wy-
dawniczego. O popularności kalendarzy śląskich w XVII i XVIII w. świadczy liczba 
wydawanych wówczas tytułów. W XVII w. wydawano 24 różne kalendarze, z któ-
rych tylko 3 są zmodyfikowaną wersją tego samego tytułu. W następnym stuleciu, 
w okresie austriackim, to jest do 1740 r., wydawano tylko 5 tytułów, a w okresie pru-
skim (1740–1786) systematycznie wydawano już tylko 1. Kalendarze były bowiem 
stopniowo wypierane z pozycji najpopularniejszego wydawnictwa periodycznego, 
na rzecz ukazującej się w krótszym niż roczny cyklu wydawniczym prasy, która 
umożliwiała czytelnikom szybszy dostęp do aktualnych informacji politycznych, go-
spodarczych i kulturalnych, zachowując jednocześnie w swojej strukturze działy po-
święcone praktycznym poradom życiowym, w tym dotyczącym zdrowia i choroby.

Jak już wspomniano, najdłuższą tradycję posiada kalendarz sygnowany przez 
Christopha Neubartha, później jego syna Johanna, a następnie przez ich tzw. na-
stępców. Druk kalendarzy Neubarthów został zainicjowany w II połowie XVII w. 
(1666 r.) i był kontynuowany aż do 1915 r. Do czasu opublikowania pierwszego 
kalendarza przez Ch. Neubartha, na Śląsku wydawano kilkanaście innych tytułów, 
które zostaną omówione w odrębnym rozdziale. Jednym z nielicznych zachowa-
nych wcześniejszych roczników jest wydane w Brzegu Calendarium Tychorigani‑
cum oder New und Alt Almanach und Schreib‑Kalender… Petera Gotharda z 1615 r. 
Edycja tego rocznika jest przyjętą początkową cezurą75. Za cezurę końcową przyją-
łem 1786 r., datę śmierci króla Prus Fryderyka II Wielkiego. Kalendarze wydawane 
na Śląsku po 1786 r. miały bowiem inny niż wcześniej charakter, zawierały także 
odmienne niż wcześniej treści. Omawiane w nich kwestie związane ze zdrowiem 
i chorobą odnosiły się do nowego standardu akademickiej medycyny, zwanego stan-
dardem klinicznym, którego popularyzowanie nie było już możliwe (ze względu 

75 Cezura ta nie jest związana z żadnym istotnym wydarzeniem w dziejach Śląska. Przyjąłem ją je-
dynie z uwagi na stan zachowania materiałów źródłowych. Z 1615 r. pochodzi pierwszy z zacho-
wanych w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu kalendarz drukowany na Śląsku, 
dla odbiorcy śląskiego. 
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na jego wzrastające skomplikowanie) w tak prostej, jak wcześniej formie, wpisanej 
w kalendarium. Od końca XVIII w. w obszarze języka niemieckiego popularyzacja 
treści medycznych odbywała się już przede wszystkim na łamach innego typu wy-
dawnictw: poradników oraz prasy tygodniowej, a później codziennej. Z tego powo-
du analizy treści medycznych zawartych na łamach kalendarzy publikowanych od 
połowy lat 80. XVIII w. powinny stać się przedmiotem odrębnych badań. 

Obszar objęty badaniami jest ograniczony do Śląska, znajdującego się do 1742 r. 
pod władzą Habsburgów (Austria), a od 1742 pod władzą Prus, rządzonych przez 
Hohenzollernów. Jest to terytorium ciągnące się (w ujęciu południkowym) od Zgo-
rzelca na zachodzie poza Brzeg na wschodzie. W monografii analizuję zagadnienia 
omawiane na łamach kalendarzy wydawanych na tym obszarze i adresowanych do 
zamieszkującej tu ludności, podległej zmienionej władzy politycznej i zmieniają-
cym się wraz z nią wpływom kulturowym. 

Założeniem pracy jest ukazanie przebiegu procesu medykalizacji świadomości 
dotyczącej zdrowia i choroby w XVII – XVIII stuleciu na Śląsku, na podstawie ka-
lendarzy przeznaczonych dla szerokiego grona odbiorców.

Realizację celu, założeń pracy, umożliwi odpowiedź na następujące pytania ba-
dawcze:

– W jaki sposób na łamach kalendarzy śląskich przedstawiano pojęcie zdrowia 
i jak przebiegała jego ewolucja związana z procesem medykalizacji świadomo-
ści?

– W jaki sposób przedstawiano w kalendarzach śląskich pojęcie choroby i  jak 
przebiegała jego ewolucja związana z procesem medykalizacji świadomości?

– W jaki sposób przedstawiano w kalendarzach śląskich możliwość zapobiega-
nia chorobom i jakim zmianom ulegały związane z tym wyobrażenia, związane 
z procesem medykalizacji świadomości?

– W jaki sposób przedstawiano w kalendarzach śląskich koncepcje i metody tera-
pii i jak przebiegała ich ewolucja, związana z procesem medykalizacji świado-
mości?

Opracowując tematykę zawartą w monografii oparłem się na najprostszej chrono-
logii. Biorąc pod uwagę przemiany polityczne i społeczne zachodzące na Śląsku 
w omawianym okresie, świadomie zrezygnowałem z posługiwania się terminem 
„barok” i „oświecenie” w tytulaturze rozdziałów i podrozdziałów. Ograniczyłem się 
do „suchej”, prostej chronologii. Trafniej oddaje ona kolejne etapy ewolucji procesu 
medykalizacji. Zachodzące w treści kalendarzy zmiany oparłem na wydarzeniach, 
których doświadczali, znali lub pamiętali sami autorzy lub redaktorzy kalendarzy 
i ich czytelnicy. W nielicznych przypadkach, chcąc zachować płynność wywodu, 
mimo wprowadzonych cezur czasowych, musiałem je naruszyć sięgając wstecz.



Postawione wyżej cele, w oparciu o zebrany materiał źródłowy, pozwalają na 
sformułowanie kilku istotnych hipotez: Kalendarze publikowane w obu stuleciach 
podlegały cenzurze i zawarte w nich treści nie mogły być sprzeczne z polityką do-
mów panujących; Treści zawarte w różnych rozdziałach ewoluowały, były weryfi-
kowane i stopniowo łączone w logiczny ciąg, stając się podłożem zjawiska medyka-
lizacji świadomości czytelnika w zakresie zdrowia i choroby; Przy prezentowaniu 
poglądów dotyczących zdrowia, choroby, terapii i profilaktyki autorzy i redaktorzy 
kalendarzy odwoływali się do wydarzeń i zjawisk dostrzeganych i zachodzących 
w tzw. „życiu codziennym”; Wskazania dotyczące środków leczniczych i metod te-
rapeutycznych były niejednokrotnie uzasadniane autorytetami z okresu medycyny 
starożytnej, w przeciwieństwie do wypierającej astrologię astronomii (np. J. Kepler, 
I. Newton); Systematycznie jest kreowana aktywna, wobec chorób i zagrożeń, po-
stawa czytelników; Poprzez systematyczne powtarzanie zaleceń zdrowotnych i hi-
gienicznych oraz wskazywanie zagrożeń związanych z różnymi zjawiskami i wyda-
rzeniami wytworzono u czytelników swoisty system zachowań, składających się na 
proces medykalizacji świadomości; Treści wskazujące na zainteresowanie się przez 
władców kondycją zdrowotną poddanych pojawiają się dopiero w połowie XVIII w. 
i mają podłoże gospodarcze i polityczne; Procesy mające związek z medykalizacją 
choroby, wskazywane w ówczesnej literaturze europejskiej (w kalendarzach śląskich 
znajdujemy tylko echa koncepcji naukowych i decyzji administracyjnych dotyczą-
cych medykalizacji) wywarły wpływ na rozwój nauk medycznych w II połowie 
XVIII i w XIX w. Na wyżej postawione cele, pytania i hipotezy odpowiadam w pod-
sumowaniach kolejnych rozdziałów i w zakończeniu opracowania. 

Badania nad przebiegiem procesu medykalizacji choroby w kalendarzach ślą-
skich doby nowożytnej mogą stanowić punkt wyjścia do analizy innych rodzajów 
źródeł dotyczących świadomości zdrowotnej, tym razem dokumentujących poglą-
dy czytelników – odbiorców propagowanych przez elitę społeczną treści. Badania 
te, prowadzone na podstawie analizy źródeł prywatnych – pamiętników, listów, itp. 
– będą mogły wykazać zakorzenienie treści tych źródeł w popularnej publicystyce 
zdrowotnej publikowanej na łamach kalendarzy. Podjęty temat jest więc tematem 
otwartym, inicjującym nowe możliwości badań porównawczych.
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ROZDZIAŁ I

Polityczne i kulturowe uwarunkowania 
kształtowania się świadomości 

mieszkańców Śląska w 1615–1786 jako podłoże 
procesu medykalizacji świadomości zdrowotnej

Zgodnie z przedstawionym we wstępie sposobem definiowania pojęcia medykaliza-
cji świadomości zdrowotnej, podkreślającym fakt jej odgórnego kształtowania przez 
instytucje władzy, wykorzystujące w tym celu różnego rodzaju instytucje pośrednie, 
w niniejszym rozdziale skupić się pragnę na ukazaniu zewnętrznego kontekstu ka-
lendarzowej pedagogiki zdrowotnej. Nie była ona prowadzona ani w sposób do-
wolny, ani przypadkowy, lecz była wyrazem określonych tendencji ideologicznych, 
które miały być promowane wśród czytelników kalendarzy. Był to bowiem w anali-
zowanym okresie jeden z podstawowych kanałów komunikacji ze społeczeństwem, 
za pośrednictwem którego można było podjąć próbę kształtowania świadomości 
zdrowotnej w skali masowej. Po Biblii, kalendarze były w Europie najpopularniej-
szym wydawnictwem, ze względu na wysokość nakładów i dość przystępną cenę, 
dostępnym dla szerokich kręgów czytającej publiczności. Ich treści prozdrowotne 
były także popularyzowane wśród mniej zamożnych warstw społecznych, zarówno 
w mieście, jak i na wsi, ponieważ musiały one w badanym okresie najczęściej po-
przestawać na samolecznictwie, albo zwracać się po pomoc w chorobie do nieprofe-
sjonalnych uzdrowicieli (tzw. partaczy), których działania często były w tym czasie 
zakorzenione w światopoglądzie magicznym. Tworzyło to przesłanki dla wzrostu 
zainteresowania medycznymi treściami kalendarzy, przekazywanymi za pośred-
nictwem druku, darzonego w niższych warstwach społecznych dużym zaufaniem. 
Publikowane na łamach kalendarzy treści edukacyjne, zaangażowane w proces me-
dykalizacji świadomości, docierały nie tylko do ich bezpośrednich czytelników, lecz 
także za pośrednictwem przekazu ustnego rozpowszechniane bywały poza gronem 
ich nabywców. Zjawisko to występowało w całej Europie i jest dobrze udokumen-
towane jeszcze w XIX stuleciu dla ziem polskich, na których występował zarówno 
wysoki poziom analfabetyzmu, jak i niski poziom zamożności szerokich kręgów 
ludności. Upowszechnianie wśród nich treści związanych z lecznictwem odbywało 
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się drogą pośrednią, a ich przekazicielami były osoby zamożniejsze, posiadające 
w domu różnego rodzaju popularne wydawnictwa76. 

Uznając proces medykalizacji świadomości za inicjowany odgórnie, będący 
odpowiedzią na określone wyzwania społeczne77, w którym władze państwowe 
i samorządowe czynnie wspierają realizację określonego programu opracowanego 
przy udziale lekarzy (jako profesjonalistów) lub pod wpływem ich poglądów, dla 
zapewnienia skutecznej realizacji swoich interesów związanych ze zwiększeniem 
skuteczności ich działań (masowe epidemie zawsze prowadziły do strat demogra-
ficznych i gospodarczych, mogły też doprowadzić do zaburzeń porządku społecz-
nego, czego władze te pragnęły uniknąć), możemy w nim wyróżnić określone etapy. 
Ich charakterystykę przedstawię z uwzględnieniem sytuacji w Rzeszy Niemieckiej, 
w granicach której znajdowały się ziemie Śląska. Zarówno Austria, jak i Prusy znaj-
dowały się bowiem w granicach wspomnianej struktury politycznej o charakterze 
ponadregionalnym w skali europejskiej, a kierunki prowadzonej przez władze ce-
sarskie polityki w kwestiach zdrowotnych znajdowały odbicie w lokalnych warun-
kach Śląska. W opracowaniu tym pominę działania organizacyjne podejmowane 
poza granicami Rzeszy Niemieckiej, nie miały one bowiem w omawianym okre-
sie żadnego wpływu na sytuację na Śląsku. Ten standard bowiem ukształtowany 
w granicach Świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, uznającego się 
za ideowego spadkobiercę Cesarstwa Rzymskiego, oddziaływał na kraje znajdują-
ce się w Europie poza jego granicami, niż odwrotnie. Rozwiązania wprowadzane 
przez władzę cesarską na terenie Europy południowej (Italia) i zachodniej były na-
stępnie kopiowane na terenie Europy Wschodniej i Północnej. Dokonywało się to 
jednakże z pewnym (często dużym) opóźnieniem, które powodowało, że ziemie 
śląskie, mające charakter graniczny w Rzeszy Niemieckiej, sąsiadujące z krajami, 
które nie miały systemu medycyny publicznej (takimi jak Polska), albo o systemie 
funkcjonującym tylko fragmentarycznie lub teoretycznie (takimi jak kraje Euro-
py Północnej), traktowane były przez władze ze szczególną uwagą. Aby utrzymać 
bezpieczeństwo zdrowotne ich obywateli, pojmowane przede wszystkim jako za-
bezpieczenie przed występującymi w skali masowej epidemiami, należało nie tylko 
przemyśleć i wprowadzić w życie odpowiednie zarządzenia, wypracowane przez 
władze centralne i lokalne, lecz także doprowadzić do transformacji świadomości 
publicznej w zakresie kwestii zdrowotnych. Było to możliwe za pośrednictwem sze-
rokiego upowszechniania w różnego rodzaju drukach treści zgodnych z ówczesnym 
standardem uniwersyteckiej medycyny mocno jeszcze tkwiącej w diagnostyce i te-
rapii w kanonach starożytnych. Rozpowszechnianie tych treści powinno mieć przy 

76 Por. J. Harasimowicz, Dolny Śląsk, Wrocław 2007, s. 177 i n.
77 Por. W. Ehlers, H.C. Traue, D. Czogalik, Bio‑psychosoziale Grundlagen für Medizin, Berlin – 

Heidelberg 1988, s. 2–21; F. Anschutz, Naturwissenschaftliches Denken und ärztliches Handeln, 
München 1985.
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tym charakter masowy i zrozumiały przez odbiorcę, a także spójny z ogólnym kie-
runkiem pedagogiki społecznej upowszechnianym przez instytucje kościelne oraz 
związane z nimi instytucje edukacyjne. Proces medykalizacji świadomości, kontro-
lowany odgórnie przez władze świeckie oraz kościelne, miał doprowadzić nie tylko 
do upowszechnienia konkretnego kanonu wiedzy dotyczącej kwestii zdrowotnych, 
lecz przede wszystkim do wdrożenia w praktyce społecznej określonego rodzaju 
zachowań uznawanych za skuteczne w zapobieganiu chorobom, a w przypadku ich 
wystąpienia także w ich leczeniu, o ile czytelnik nie miał możliwości lub nie mógł 
skorzystać z profesjonalnej pomocy lekarza. Medykalizacja nie była więc wyłącznie 
konceptem światopoglądowym i teoretycznym, lecz propagowaną formą praktyki, 
której reguły zostały uznane (zgodnie z aktualnym stanem wiedzy) za prowadzące 
do zaplanowanego celu. Było nim zabezpieczenie stanu zdrowia populacji, za po-
średnictwem wdrażania i utrwalania określonych koncepcji w świadomości i za-
chowaniu jednostek, w tym w kontekście częstego w XVII i XVIII w. głodu i jego 
następstw. Ponieważ przekazywane w kalendarzach treści nie miały charakteru 
obligatoryjnego (kalendarze nie miały przecież statusu podręczników szkolnych, 
nabywanych przez uczniów przymusowo, jako zgodnych z oficjalnym programem 
nauczania), aby publikowane w nich treści uległy pożądanemu przez władze sze-
rokiemu upowszechnieniu w społeczeństwie musiały być podawane w atrakcyjnej 
i zrozumiałej formie, skłaniającej potencjalnych czytelników do zakupu tego ro-
dzaju wydawnictwa. Treści o tematyce zdrowotnej przekazywane przez kalendarze 
poddawane były jednakże – podobnie jak w podręcznikach szkolnych – zatwier-
dzaniu przez cenzurę, możemy je więc traktować jako jeden z kanałów edukacji 
publicznej, mającej na celu kształtowanie świadomości odbiorców. Byli oni przy-
gotowani do odbioru tych treści przez instytucje szkolne, kształcące swych wycho-
wanków wg określonego programu, a następnie – w edukacji publicznej odbywają-
cej się za pośrednictwem kalendarzy – otrzymywali w lekkiej formie potwierdzenie 
już znanych w ogólnym zarysie wiadomości. Ze względu na charakter programów 
nauczania, który miał w omawianym okresie ukierunkowanie filologiczne i filo-
zoficzne, uzyskiwana za pośrednictwem kalendarzy wiedza mogła stanowić cenne 
uzupełnienie wiedzy szkolnej. Kalendarze propagowały bowiem przede wszystkim 
wiedzę użyteczną w praktyce, a wiadomości dotyczące zagadnień zdrowotnych były 
tylko jednym z kierunków prowadzonej za ich pośrednictwem edukacji nowożyt-
nego społeczeństwa Europy, w tym czytelników śląskich78. 

W odgórnych działaniach władz Cesarstwa Niemieckiego zmierzających do 
poprawy bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców możemy wyróżnić poszcze-
gólne etapy, w których dadzą się zauważyć pewne prawidłowości. Pierwszą z nich 

78 Na łamach kalendarzy propagowano treści dotyczące uprawy ziemi, zasad skutecznego prowa-
dzenia gospodarstwa domowego. Informowano także o najważniejszych wydarzeniach z życia 
dynastii panujących itp.
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jest stopniowe poszerzanie grupy społecznej, będącej adresatem działań władzy, 
a następną zmiana metod przekazywania propagowanych przez władze treści wraz 
z wynalazkiem druku. Pierwszym etapem inicjującym ingerencję władzy państwo-
wej w dziedzinie zdrowia, był okres rozpoczęty w 1231 r. przez wydanie przez ce-
sarza Fryderyka II Hohenstaufa pierwszych kodeksów prawnych (Konstytucje Sy‑
cylijskie – proces legislacyjny zakończono w 1241 r.), w których zawarto edykty 
dotyczące lekarzy i aptekarzy (tzw. konstytucje medyczne)79. Zgodnie z nimi prawo 
do leczenia i wykonywania pracy lekarzy urzędowych na terenie całego Cesarstwa 
Niemieckiego mogli mieć wyłącznie lekarze, którzy udokumentowali swoje za-
wodowe kompetencje. W edykcie Fryderyka II kompetencje te miał potwierdzić 
egzamin złożony przed medykami ze szkoły w Salerno. W następnych stuleciach 
legalne wykonywanie zawodu lekarza było możliwe na terenie Cesarstwa Niemiec-
kiego wyłącznie przez absolwentów jednego z uniwersytetów80. Instytucjonalizacji 
uległa również działalność chirurgów i aptekarzy, którzy uprawnienia do legalnie 
wykonywanej działalności uzyskiwali w systemie cechowym. Nad ich działalnością 
ustanowiono nadzór – tworząc stanowisko fizyków miejskich, pełniących rolę leka-
rzy urzędowych o szerokich uprawnieniach kontrolnych. Do kompetencji fizyków 
należała troska o stan sanitarny miasta, nadzór nad kwarantanną chroniącą obszar 
miejski przed przybyszami o nieustalonym stanie zdrowia81, wypatrywanie oznak 
epidemii, a po jej wystąpieniu wprowadzanie w życie z góry zaplanowanych i zgod-
nych z ówczesnym stanem wiedzy zarządzeń przeciwepidemicznych. W miastach 
posiadających własny samorząd utworzono także w XIV w. komisje zdrowia pu-
blicznego, w których skład wszedł lekarz urzędowy (fizyk miejski). Komisje takie 
powstały w Wenecji (1343), Florencji, Lukce, Pistoi, Perugii, Mediolanie, Awinionie 
(1348), a w następnych latach w innych miastach zachodniej i południowej Europy. 
Omówione tu regulacje w praktyce koncentrowały się na ochronie stanu zdrowia 
elity społecznej, natomiast problemy zdrowotne pozostałej części populacji, zarów-
no zamieszkałej w miastach, jak i na wsi, pozostawały poza obszarem zainteresowa-
nia władzy. Członkowie warstw wyższych byli klientami lekarzy, aptekarzy i dyplo-
mowanych chirurgów, których kwalifikacje wymagały oficjalnego potwierdzenia. 
Pozostali członkowie społeczności mogli wprawdzie również korzystać z wprowa-
dzanych w miastach, za aprobatą władz państwowych, regulacji dotyczących kwestii 

79 Por. Kodeksy medyczne z lat 1231–1241, patrz: T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, Warsza-
wa 1995, s. 47, 147.

80 Por. Ibidem, s. 47–55, 57–59.
81 Kwarantannę wprowadziły, jako pierwsze, miasta włoskie (pierwsza instytucja tego typu zo-

stała powołana w 1377 r. w Raguzie), mimo iż trwała początkowo tylko 30 dni. Nazwa ustaliła 
się po wydłużeniu czasu jej trwania do 40 dni. Kwarantanna rozpowszechniła się między XIV 
a XVIII w. w całej Europie zachodniej. Por. Z. Podgórska-Klawe, Początki i rozwój szpitalnictwa, 
[w:] T. Brzeziński (red.), Historia medycyny, wyd. II, Warszawa 1988, s. 85.
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sanitarno-zdrowotnych, jednak był to najczęściej przywilej wyłącznie teoretyczny. 
Ze względu na fatalne warunki mieszkaniowe i ubóstwo, uniemożliwiające ich po-
prawę, a także zapewnienie odpowiedniego odżywiania, pospólstwo miejskie czę-
sto ulegało chorobom epidemicznym, nie znajdując w ich leczeniu i zapobieganiu 
żadnych form instytucjonalnej pomocy, podobnie jak mieszkająca poza miastami 
ludność wiejska. Średniowieczne regulacje w dziedzinie zdrowia publicznego mia-
ły charakter elitarny i wyspowy, dostęp do opisanych w nich świadczeń był regla-
mentowany ze względu na przynależność stanową, sytuację materialną i miejsce 
zamieszkania. Od XIII do XVII w. odgórnie projektowana i wprowadzana w ży-
cie przez władze medykalizacja choroby dotyczyła w związku z  tym niewielkiej 
części populacji, w tym ludzi uznanych za wartych szczególnej ochrony w związ-
ku z pochodzeniem (arystokracja i szlachta) oraz użytecznością społeczną (bogate 
mieszczaństwo, organizujące produkcję, zapewniające pracę pozostałym mieszkań-
com miast, wytwarzającym towary uznane za pożyteczne lub świadczącym usługi 
oceniane jako potrzebne). Społeczności dające tylko pracę (np. wyrobnicy) i nie 
dysponujące majątkiem istotnym dla dalszego funkcjonowania państwa, nie były 
adresatem odgórnie planowanej działalności zdrowotno-edukacyjnej mającej na 
celu medykalizację ich świadomości. Głównym przekazem, który był do tej warstwy 
kierowany, był przekaz religijno-moralny, a głównym źródłem tego przekazu – obok 
kazań i ikonografii kościelnej (tzw. Biblia pauperum) – były publikacje gatunku ars 
bene moriendi, których treść była przekazywania ustnie przez osoby posiadające 
umiejętność czytania, w tym przede wszystkim księży.

Dopiero w XVII w., wraz z pojawiającą się tendencją do centralizacji polityki 
państwa, została stworzona we Francji instytucja kordonów sanitarnych, tworzo-
nych i finansowanych przez państwo w okresie zagrożenia rozprzestrzenianiem się 
epidemii. Kordony sanitarne stanowiły próbę ochrony nie tylko członków elity spo-
łecznej, lecz wszystkich poddanych przed zagrożeniem zdrowia i życia związanym 
z wystąpieniem epidemii. Niezależnie od realnej oceny ich skuteczności, miały jed-
nak charakter okazjonalny, a po ustaniu zagrożenia epidemicznego ich działalność 
ulegała zakończeniu. Z braku innych środków, model ochrony zdrowia publicz-
nego za pośrednictwem kordonów sanitarnych przed epidemiami występującymi 
na dużych obszarach został przyjęty w tym samym stuleciu na terenie Cesarstwa 
Niemieckiego. Podobnie jak we Francji miał on charakter doraźny, reagujący na już 
powstałe zagrożenia, nie zawierał planu konsekwentnych działań profilaktycznych. 
Na tym etapie ochrona zdrowia publicznego obejmowała już wprawdzie wszystkich 
członków zamieszkujących dany obszar administracyjny populacji, jednak nie mia-
ła charakteru prewencyjnego, lecz interwencyjny. Poza zwartymi obszarami miej-
skimi w Europie zachodniej i południowej, w których poziom analfabetyzmu był 
już w XVII stuleciu względnie niski, i gdzie była możliwa stała odgórna ingerencja 
władz państwowych i samorządów miejskich podejmowana w celu kształtowania 
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określonego typu świadomości zdrowotnej (medykalizacji tej świadomości, uwol-
nienia jej od przekonań fatalistycznych i  wdrożenia w  praktyce postępowania 
zgodnego z reżimem sanitarnym, przestrzeganiem wskazówek profilaktycznych 
oraz stosowania racjonalnej diety), w innych krajach europejskich działania tego 
rodzaju praktycznie nie występowały. Ze względu na niewielki poziom kompeten-
cji wymaganych do uprawy roli i stale wzrastającą liczbę ludności, w podejściu do 
włościan jako do swego rodzaju „biologicznych” narzędzi pracy, nie uważano za ce-
lowe ponoszenie na tworzenie podstaw opieki zdrowotnej nad nimi jakichkolwiek 
nakładów finansowych. Prosta praca rolnika była bowiem możliwa do zastąpienia 
przez innego wykonawcę, a wysoki poziom śmiertelności na wsi uważano w tym 
czasie za naturalny. Jedynym rodzajem przekazu kształtującym świadomość ludno-
ści wiejskiej w kwestiach zdrowotnych pozostał więc przekaz kościelny, nastawiony 
na akceptację choroby i cierpienia i ich nieuchronności, na unikanie grzechów pro-
wadzących do choroby (np. pozamałżeńskiej aktywności seksualnej, opilstwa czy 
obżarstwa). W przekazie tym choroba jest przedstawiana jako skutek grzechu, jako 
efekt moralnej winy człowieka, brak także nacisku na profilaktykę, bo i tak nie było 
możliwości jej skutecznego wprowadzania, zarówno ze względu na niski poziom 
intelektualny potencjalnych odbiorców, uwarunkowany utrudnionym dostępem do 
wykształcenia nawet na poziomie podstawowym, jak i na niski poziom dochodów, 
uniemożliwiający w praktyce znaczącą modyfikację stylu życia na prozdrowotny, 
zmianę diety, wprowadzenie ścisłego reżimu higienicznego, dostosowanie ubioru 
do pory roku i temperatury, poprawę warunków mieszkaniowych itp.

Trzecim etapem w kształtowaniu się instytucjonalnych działań organizacyjnych 
państwa w dziedzinie zdrowia publicznego, podejmowanych w Cesarstwie Nie-
mieckim, są lata 1770–1830. Wg znawczyni tej problematyki, Utte Frevert82, jest 
to okres kształtowania się aktywnej roli monarchii absolutystycznych w Europie, 
kształtujących w sposób bezpośredni swoją politykę m.in. w Austrii i w Prusach, 
tym samym na Śląsku. Od początku lat 70. XVIII w. władcy obu tych państw zlecili 
intensywne prace studialne, których celem miało być opracowanie modelu pań-
stwowej polityki zdrowotnej. Wprowadzenie w życie opracowanego przez eksper-
tów modelu powinno doprowadzić do osiągnięcia istotnych celów przez władzę 
państwową – zabezpieczenia przed niekontrolowanym rozprzestrzenianiem się 
epidemii, wzrostu zaludnienia kraju (populacjonizm) oraz wzrostu zdolności po-
datkowej mieszkańców, związanego ze wzrostem produkcji (kameralizm). W obu 
państwach wprowadzono w drugiej połowie XVIII w. ścisły reżim sanitarny, obej-
mujący przede wszystkim obszary miejskie, upowszechniany stopniowo także na 
wsi. Do jego elementów należała ochrona sanitarna źródeł wody pitnej, przejawia-
jąca się w przepisach dotyczących stanu sanitarnego studni, jezior i wód płynących, 

82 Por. U. Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770–1880. Soziale Untersichten in Preussen 
zwischen medizinischer Polizei und staattlicher Sozialversicherung, Göttingen 1984, s. 21–83.
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wykorzystywanych do celów spożywczych. Wprowadzono także i w sposób rygory-
styczny egzekwowano nadzór nad usuwaniem śmieci i wszelkiego rodzaju odpad-
ków z przestrzeni miejskiej, w tym ścieków organicznych usuwanych z dołów klo-
acznych. Zarządzono usuwanie cmentarzy z okolic kościołów i lokowanie ich poza 
obszarami zamieszkania. Elementem państwowych zarządzeń sanitarnych były też 
regulacje dotyczące sprzątania ulic, dbałości o czystość domów i chodników itp. 
Rygoryzm tych regulacji nie budził zdziwienia ani sprzeciwu członków wyższych 
warstw społecznych, których świadomość od dawna już była poddawana proceso-
wi medykalizacji i którzy nie musieli wykonywać prac związanych z wdrażanym 
wysokim standardem sanitarnym osobiście, będąc wyręczani w tym przez służbę. 
Członkowie niższych warstw społecznych reagowali na sanitarne rozporządzenia 
władz oporem, nie będąc w stanie zrozumieć ich celowości, a zarazem traktując je 
jako rodzaj przymusowej i nieodpłatnej pracy, której wykonywania usiłowali uni-
kać. Jedyną możliwością efektywnego wdrożenia reżimu sanitarnego przez władze 
było więc wprowadzenie go w warunkach przymusu. Reformy sanitarne o znacze-
niu profilaktycznym zostały zatem wprowadzone zanim zostały w społeczeństwie, 
w jego niższych warstwach, zrozumiane i zaakceptowane. Odgórnie prowadzony 
proces medykalizacji świadomości zdrowotnej, w konfrontacji z „nowym” adresa-
tem, musiał wystąpić w możliwych przez niego do przyswojenia formach. 

Wzorcowy model państwowej polityki społecznej epoki oświeconego absolu-
tyzmu, odwołujący się do instytucjonalnego przymusu, został stworzony w Austrii 
w 1779 r., w którym została wydana drukiem praca profesora Wydziału Lekarskiego 
Uniwersytetu Wiedeńskiego Johanna Petera Franka pt. System einer vollständiger 
medizinische Polizey83. Istotą tego modelu było scalenie w jeden system w skali całe-
go państwa już wcześniej istniejących rozwiązań dotyczących kwestii zdrowotnych 
i profilaktyki, funkcjonujących w Cesarstwie Niemieckim od średniowiecza w po-
staci miejskich systemów zabezpieczeń przeciwepidemicznych. Komisje zdrowia 
publicznego i działający w ich strukturze lekarze urzędowi, należący pod względem 
prawnym do samorządu miejskiego, mieli obecnie otrzymać status urzędników 
państwowych. Mieli być opłacani z funduszów państwowych, a nie miejskich i mieć 
szersze niż dotąd uprawnienia administracyjne i kontrolne. W systemie policji le-
karskiej J.P. Franka przymus i rygoryzm sanitarny został połączony z programem 
praktycznej pomocy lekarskiej dla wszystkich, także ubogich, obywateli państwa, 
która miała być przez nich uzyskiwana za darmo w sieci szpitali powszechnych, 
zlokalizowanych na całym terytorium monarchii. By zachęcić mieszkańców do ko-
rzystania z tych placówek nie tylko możliwością nieodpłatnego uzyskania pomocy 
lekarskiej, konieczne było przeprowadzenie szeroko zakrojonej akcji edukacyj-
nej, propagującej wśród jej adresatów aktualny standard akademickiej medycyny. 

83 Por. C. Ch. Barthel, Medizinische Polizey, Frankfurt am Main 1989; E. Lesky, Johann Peter Frank 
and social medicine, „Annales Cisalpines d’Histoire Sociale” 1973, t, 4, s. 137–144. 
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Propaganda treści medycznych kierowanych do popularnego odbiorcy odbywała się 
w ówczesnej Austrii za pośrednictwem następujących kanałów przekazu: popular-
nych poradników dotyczących kwestii medycznych, wydawanych zarówno w języ-
ku niemieckim, jak i w językach słowiańskich (szczególnie po włączeniu w granice 
monarchii południowych obszarów Rzeczypospolitej). Drugim kierunkiem propa-
gandy stała się medycyna wojskowa, a przekaz treści medycznych kierowany do 
poborowych, rekrutujących się najczęściej spośród chłopów lub miejskiego plebsu, 
miał w założeniu władzy doprowadzić do upowszechnienia podstaw aktualnego 
standardu medycyny w społeczeństwie. Trzecim kanałem stały się popularne wy-
dawnictwa periodyczne – także kalendarze, ze względu na swoją utrwaloną pozycję 
na rynku budzące duże nadzieje na dotarcie z przekazem medykalizującym świado-
mość zdrowotną do szerokiej publiczności. Ponieważ bardziej wyrobiona publicz-
ność w drugiej połowie XVIII w. rzadko już sięgała do tego typu wydawnictw pe-
riodycznych, stając się stopniowo czytelnikami prasy literacko-edukacyjnej, można 
było ujednolicić i uprościć sposób przekazu treści medycznych. Były one podawane 
prostym językiem, czasem w formie pouczeń adresowanych bezpośrednio do od-
biorcy, lecz częściej występowały w formie łatwych do zapamiętania anegdot i przy-
słów. Mogły być one opowiadane w szerszym gronie, niż grono czytelników kalen-
darzy, a tym samym wpływać na kierunek kształtowania świadomości odbiorcy. 
Omawiany tu proces występujący w drugiej połowie XVIII w. na terenie monarchii 
habsburskiej, inicjowany, nadzorowany i finansowany przez władze centralne, miał 
miejsce także w państwie pruskim i innych krajach Rzeszy Niemieckiej, takich jak 
np. Saksonia czy Meklemburgia, a poza Rzeszą we Francji, Hiszpanii i państwach 
włoskich. Na przełomie XVIII i XIX stulecia zmalała w nim rola kalendarzy jako 
ważnego środka przekazu medykalizującego, przejmowana stopniowo przez porad-
niki, prasę i pisma ulotne o tematyce zdrowotnej, których publikowanie było finan-
sowane przez policję lekarską. Pod koniec lat 40. XIX w. pojawia się w państwach 
niemieckich prasa wysokonakładowa, kierowana do popularnego odbiorcy, która 
nie odda już swojego priorytetu w popularyzowaniu kwestii zdrowotnych wśród 
czytelników, którzy już zakończyli edukację szkolną. Celem władz, kontrolujących 
treści prasy popularnej za pośrednictwem cenzury, było upowszechnianie wśród 
czytelników aktualnego standardu medycyny akademickiej, kształtowanie ich stylu 
życia wg zasad prozdrowotnych i wpajanie przekonania o osobistej odpowiedzial-
ności każdego człowieka za swoje własne zdrowie, o które powinien sam skutecznie 
zadbać zapobiegając chorobom, zanim będzie zmuszony do skorzystania z pomocy 
lekarskiej, kiedy choroby te już wystąpią. W popularyzowanie tego rodzaju aktywi-
stycznej, pozbawionej wątków fatalistycznych świadomości, angażowało się od po-
łowy XVIII w. wielu profesorów wydziałów lekarskich w Austrii i w Prusach, a ich 
nazwiska stawały się znane w szerokich kręgach społecznych. Program medykali-
zacji świadomości społecznej miał bowiem w tych krajach wymiar nie tylko teore-
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tyczny, lecz także i praktyczny. Upowszechnianie koncepcji choroby jako procesu 
o dających się opisać przez medycynę przyczynach, umożliwiało popularyzację idei 
profilaktyki chorób jako możliwej do wprowadzenia w życie. W obu państwach na-
stąpił od końca XVIII w. proces zwiększenia liczby kształconych lekarzy, co umożli-
wiło już w połowie XIX w. objęcie podstawową opieką lekarską większości populacji 
w Monarchii Habsburskiej i w Prusach. 

Proces medykalizacji kwestii zdrowotnych, traktowany jako odgórna, zapla-
nowana i finansowana przez władze inicjatywa, przebiegał w specyficzny sposób 
na terenie Śląska. W historii tej prowincji, w omawianym w niniejszej pracy okre-
sie, wystąpiła bowiem polityczna rywalizacja między Austrią a Prusami, w której 
pomimo początkowej dominującej pozycji Austria musiała ustąpić Prusom i bez-
powrotnie utraciła tę prowincję. W wyniku przegranych wojen, tzw. wojen śląskich 
(1740–1763), Śląsk został przejęty przez Fryderyka II Wielkiego, który rozpoczął 
konsekwentne wprowadzanie na nowo przyłączonym obszarze własnych porząd-
ków polityczno-ustrojowych, ekonomicznych, administracyjnych i edukacyjnych. 
Nastąpiła także na Śląsku zmiana oficjalnej religii panującej – z katolicyzmu na 
protestantyzm. Zmiana przynależności państwowej Śląska wiązała się również ze 
zmianami w tutejszym ruchu wydawniczym, w tym w działalności oficyn zajmują-
cych się publikacją kalendarzy. Poniżej zostaną omówione te elementy życia spo-
łecznego, które wywarły istotny wpływ na kształtowanie się na Śląsku doby no-
wożytnej charakterystycznej dla tego obszaru kultury umysłowej. Należą do nich 
przede wszystkim elementy natury instytucjonalnej, takie jak struktura religijna 
społeczeństwa śląskiego w omawianym okresie, prawnie usankcjonowana i będąca 
elementem życia publicznego, a także związane z nią szkolnictwo. Tworzyły one za-
sadnicze ramy intelektualnego rozwoju społeczności śląskiej, wpisując indywidual-
ne postawy w szersze struktury umysłowe. Omówione lub wskazane zostały ważne 
instytucje związane z krzewieniem kultury intelektualnej. Następnie przedstawiono 
wytwory życia intelektualnego związane z aktywnością omówionych wcześniej in-
stytucji, przede wszystkim z zakresu kultury słowa – książki i czasopisma naukowe. 
Scharakteryzowane poniżej czynniki pozwalają na dokonanie próby rekonstrukcji 
zrębów umysłowości śląskiej XVII–XVIII stulecia, tworzącej ramy dla upowszech-
niania się wiedzy i ogólnych poglądów na wiele aspektów ówczesnego życia, w tym 
związanych z procesem medykalizacji, a zatem poglądów na chorobę, jej pojmowa-
nie i walkę z nią, a także na zdrowie, zwłaszcza jego zachowanie.

Zanim przejdę do omówienia warunków kształtujących kulturę umysłową na 
Śląsku, spróbuję sprecyzować samo to pojęcie. Peter Burke definiuje kulturę jako 
„postawy i wartości znajdujące wyraz czy też reprezentację w tekstach, przedmiotach 
sztuki (…)”84. W podobnym kierunku zmierza pojmowanie tego pojęcia u innych 

84 P. Burke, Kultura i społeczeństwo w renesansowych Włoszech, tłum. W.K. Siewierski, Warszawa 
1991, s. 8.
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autorów85. Kulturę umysłową będę pojmować zatem jako wytwór stosunków 
społecznych, a zarazem czynniki je współkształtujące, będące podstawą rozwoju 
określonych instytucji i aktywności intelektualnej, prowadzącej do wytworzenia 
się charakterystycznej struktury, zwanej umysłowością epoki86. Powyższe czyn-
niki tworzą z kolei warunki rozwoju i upowszechniania wiedzy we wszystkich jej 
dziedzinach. Poniżej zostaną omówione tylko te czynniki, które miały, w różnym 
stopniu, wpływ na kształtowanie treści zawartych w publikowanych w omawianym 
okresie kalendarzach.

Do podstawowych uwarunkowań rozwoju kultury umysłowej na Śląsku w dobie 
nowożytnej należy rozbicie chrześcijaństwa i wyodrębnienie się wewnątrz niego 
nurtu rzymsko-katolickiego i nurtu reformowanego, głównie w jego odmianie lute-
rańskiej87. Kulturotwórcza rola Reformacji była przedmiotem omówień obszernej 
literatury historycznej88. Wiele prac podkreśla także jej znaczenie inspirujące roz-
wój nowożytnej nauki, szczególnie przyrodoznawstwa89. Badacze tej epoki podkre-
ślają wpływ zarysowanego w obrębie chrześcijaństwa podziału na wytworzenie się 
odrębnych typów mentalności, protestanckiej – cechującej się w większym stopniu 
pragmatyzmem, realizmem i aktywizmem90 i katolickiej, wyraźniej podkreślającej 
wątki eschatologiczne, ukazujące ziemskie sprawy w charakterystycznej perspek-
tywie jako etapy drogi ku śmierci91, a w związku z tym nastawionej do życia re-
fleksyjnie i pasywnie. Krzewienie świadomości religijnej obydwu odłamów religii 
chrześcijańskiej tworzyło w skali społecznej ramy określonego światopoglądu. Było 
wyrazem rywalizacji dwóch formacji intelektualnych92, nawiązujących do wspólnej 
litery Pisma Św., lecz nadających mu różną interpretację.

Warunki dla rywalizacji obu prądów umysłowych wyznaczała sytuacja poli-
tyczna nowożytnego Śląska. Można wyróżnić pewne charakterystyczne etapy owej 
rywalizacji. Pierwszy – od wystąpienia Marcina Lutra do Pokoju Augsburskiego – 
charakteryzuje stopniowe włączanie się protestantyzmu w orbitę życia społecznego 

85 O kulturze i kulturze umysłowej por. prace P. Chaunu i innych.
86 P. Hazard, Kryzys świadomości europejskiej 1680–1715, tłum. J. Lalewicz, A. Siemek, Warszawa 

1974.
87 Por. S. Markiewicz, Protestantyzm, Warszawa 1982; Z. Wójcik, Historia powszechna – XVII–

XVIII wiek, Warszawa 1979, s. 145 i n. 
88 Por. m.in. M. Weber, Etyka protestancka a duch kapitalizmu, tłum. B. Baran, J. Miziński, Lublin 

1994; R.H. Tawney, Religia a powstanie kapitalizmu, tłum. O. Wojtasiewicz, Warszawa 1963.
89 Por. R. Hooykaas, Religia i powstanie nowożytnej nauki, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1975.
90 M. Weber, op.cit., s. 11, 32 i n.
91 B. Rok, Zagadnienie śmierci w kulturze Rzeczypospolitej czasów saskich, Wrocław 1991; Ph. Aries, 

Człowiek i śmierć, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1992.
92 Por. B. Skarga, Historia nauki a formacje intelektualne, [w:] Przeszłość i interpretacje, Warsza-

wa 1987, s. 22–23. Autorka wprowadza tu niezwykle użyteczny dla studiów z dziejów kultury 
umysłowej termin „formacja intelektualna”. Por. jego zastosowanie [w:] M. Cieński, Formacja 
oświeceniowa w literaturze Niemiec i Polski, Wrocław 1992.
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i politycznego. Protestantyzm przyjął się na Śląsku bardzo szybko. Już wkrótce po 
wystąpieniu Lutra zaczęto drukować we Wrocławiu jego dzieła93. Źródła potwier-
dzają istnienie tu już w 1520 r. grupy zwolenników jego idei94. Do zwolenników 
luteranizmu należało przede wszystkim mieszczaństwo niemieckie95. W XVII w. 
wyznanie to stało się w tej warstwie religią dominującą. Jedynie pojedyncze parafie 
katolickie, klasztory i ośrodek katedralny we Wrocławiu, pozostały przy katolicy-
zmie. Nie tylko mieszczaństwo, ale i książęta śląscy, praktycznie wszyscy, przyjęli 
wyznanie luterańskie. Oni zatem zadecydowali ostatecznie o jego triumfie jako wy-
znania dominującego w swoich księstwach. 

Równocześnie protestantyzm wpisywał się w skomplikowaną strukturę narodo-
wościową Śląska. Przykładem tego zjawiska może być księstwo opolsko-raciborskie, 
kraj podzielony pod względem narodowościowym i religijnym. Reformacja nie po-
czyniła tu znaczących postępów na wsi, w znaczącym stopniu polskiej pod wzglę-
dem etnicznym. Nie uzyskała także dominującej pozycji wśród mieszczan, również 
w części pozostających poza niemieckim kręgiem etnicznym. Zdobyła natomiast 
dominującą pozycję wśród szlachty96. Przynależność narodowa niemiecka ułatwiała 
przyjęcie protestantyzmu przede wszystkim poprzez uczestnictwo w kulturze li-
terackiej. Protestancka literatura dewocyjna, a przede wszystkim niemieckie tłu-
maczenie Biblii, kształtowały świadomość czytającej publiczności. Polskojęzyczna 
literatura dewocyjna pojawiła się na Śląsku później, wychodząc początkowo z kół 
protestanckich, dopiero później katolickich, szczególnie związanych z zakonem je-
zuitów97. Na obszarach, gdzie zamieszkiwał w zwartych skupiskach żywioł polski, 
postępom Reformacji przeciwdziałała także działalność napływających z terenów 
Rzeczypospolitej księży98. Na terenach zwartego osadnictwa niemieckiego na Śląsku 
luteranizm zdobył już w XVI stuleciu pozycję wyznania dominującego. Oficjalne 
uznanie w Cesarstwie Niemieckim praw konfesji protestanckiej na zasadzie „cuius 
regio, eius religio” nastąpiło w 1555 r., po podpisaniu Pokoju Augsburskiego. W rze-
czywistości Śląska jako prowincji austriackiej przybrało specyficzne oblicze. Przy-
brało formę współistnienia katolickiej władzy cesarskiej z protestanckim w więk-
szości społeczeństwem. Postępy Reformacji na Śląsku spowodowały bowiem do 
tego czasu realną utratę granic wpływów katolicyzmu – Kościół utracił na rzecz 

93 W. Urban, Zarys dziejów diecezji wrocławskiej, Wrocław 1962, s. 84.
94 Ibidem, s. 84.
95 Reformacja mogła swobodnie się rozpowszechniać wśród mieszczaństwa, ponieważ posiadało 

ono przywileje potwierdzające jego szerokie uprawnienia samorządowe. Luteranizm wsparło 
także śląskie możnowładztwo. Zdołał także pozyskać zwolenników również w obrębie niektó-
rych klasztorów, których zakonnicy przystępowali do nowego wyznania. Religia reformowana 
szerzyła się także w księstwach biskupich.

96 J. Leszczyński, Władysław IV a Śląsk w latach 1644–1648, Wrocław 1969, s. 151.
97 Ibidem, s. 153.
98 Ibidem, s. 152.
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protestantyzmu kilkaset parafii wraz z  obiektami sakralnymi99, których już nie 
odzyskano.

Współistnienie z dominującą katolicką władzą cesarską obu wyznań chrześci-
jańskich obejmuje okres od Pokoju Augsburskiego (1555) do utraty Śląska przez 
Austrię w wyniku przegranych z Prusami trzech wojen śląskich. Po okresie sporów 
i walk religijnych toczonych przez zwolenników obydwu wyznań chrześcijańskich 
w XVI w., XVII stulecie staje się epoką kontrofensywy instytucjonalnego katolicy-
zmu, próbującego stopniowo odzyskać utracone pozycje. Katolicyzm jest uznawa-
ny za religię panującą w monarchii Habsburgów, jednak cesarz gwarantuje swoim 
poddanym prawo zachowania konfesji luterańskiej. Potwierdza to list majestatyczny 
cesarza Rudolfa II z 1609 r.100. Prawa protestantów bywają jednak naruszane przez 
akcje represyjne o pozornie spontanicznym charakterze (np. dragonady w 1631 r.). 
Od początku XVII stulecia prowadzona jest akcja rekatolicyzacji Śląska, której 
szczególne nasilenie przypada na lata po Soborze Trydenckim (sobór powszechny 
Kościoła katolickiego odbył się w latach 1545–1563). Wewnętrzna reforma Kościo-
ła katolickiego miała przede wszystkim na celu wyraźne sprecyzowanie jego dog-
matyki. Dokonano także reformy organizacyjnej Kościoła, zmierzającej w stronę 
jego większej centralizacji. Narzędziem nowej polityki kościelnej stał się przede 
wszystkim zakon jezuitów101. Odegrał on niezwykle istotną rolę w procesie reka-
tolicyzacji Śląska. Jezuici byli zdecydowanymi poplecznikami habsburskiego abso-
lutyzmu. Za pomocą umiejętnych zabiegów zdołali pozyskać sobie część szlachty 
i mieszczaństwa śląskiego. Rozwinęli też szeroką działalność na polu edukacyjnym. 
Do 1698 r. posiadali gimnazja w Nysie, Kłodzku, Opawie, Żaganiu, Głogowie, Wro-
cławiu, Legnicy, Otyniu i Opolu. Mieli także rezydencje w Jeleniej Górze, Piekarach 
Śląskich, Cieszynie i Sycowie, a także stacje misyjne w Brzegu i Tarnowskich Gó-
rach102. Innym ważnym zgromadzeniem, które położyło znaczne zasługi w proce-
sie rekatolicyzacji Śląska, byli cystersi103, działający tu już od drugiej połowy XII w. 
Do najbardziej znanych ośrodków intelektualnych związanych z zakonem cystersów 
należały klasztory w Lubiążu, Henrykowie, Bardzie Śląskim, Krzeszowie, Wambie-

99 W. Urban, op.cit., s. 58.
100 K. Piwarski, Śląsk w dobie powstania czeskiego, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska, Wro-

cław 1963, t. I, cz. 3, s. 317–318.
101 J. Leszczyński, K. Piwarski, Dzieje polityczne i ustrojowe, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia 

Śląska, t. I, cz. 3, s. 396–398; J. Gierowski, Rozwój kultury, ibidem, s. 547–549. Por. też H. Barycz, 
Ustęp z dziejów kontrreformacji katolickiej na Śląsku, „Zaranie Śląskie” 1935, t. 11; K. Matwijow-
ski, Uroczystości, obchody i widowiska w barokowym Wrocławiu, Wrocław 1969; H. Hoffmann, 
Die Jesuiten in Oppeln, Breslau 1934 (por. też inne prace tego autora poświęcone Towarzystwu 
Jezusowemu).

102 W. Urban, op.cit., s. 187.
103 Ibidem, s. 85, 105–148, 184–185 i n.
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rzycach i Trzebnicy104. Na terenach księstw górnośląskich rekatolicyzacja odbywa-
ła się najwcześniej i przebiegała spokojnie105. W 1626 r. objęto nią księstwo nyskie 
i ziemię kłodzką106. Do śmierci ostatniego Piasta, Fryderyka Wilhelma, ze swobody 
wyznaniowej korzystali protestanccy mieszkańcy księstw legnickiego, brzeskiego 
i wołowskiego. Swobodę kultu w dalszym ciągu zachował Wrocław. Względna tole-
rancja panowała także na terenie księstw oleśnickiego i żagańskiego107. 

Po wojnie trzydziestoletniej Pokój Westfalski (1648)108 wprowadził pewne ogra-
niczenia w akcji rekatolicyzacji na Śląsku. Zagwarantowano luteranom równo-
uprawnienie z katolikami, cesarz zobowiązał się do szanowania wolności sumienia, 
przyrzekł nie zmuszać protestantów w podległych mu krajach do konwersji na kato-
licyzm. Wyznanie augsburskie uzyskało wolność w księstwie brzeskim, oleśnickim 
i w obrębie miasta Wrocławia. Jednak w krajach należących bezpośrednio do koro-
ny czeskiej kult katolicki został uznany za religię panującą. Protestantom nie wolno 
było odprawiać publicznych nabożeństw. Na przełomie lat 1650 i 1651 powołano 
komisję rewindykacyjną, której zadaniem było przejmowanie utraconych wcześniej 
przez katolików na rzecz protestantów obiektów sakralnych. W założeniach miały 
to być kościoły przejęte przez luteran po Pokoju Augsburskim z 1555 r. i wprowa-
dzeniu zasady „cuius regio, eius religio”. Mimo tego, w rękach protestantów pozo-
stało ok. 350 obiektów kultu na terenie księstw piastowskich, księstwa oleśnickiego 
i we Wrocławiu109. 

Dalszym krokiem akcji rekatolizacyjnej, podjętej przez monarchię habsburską, 
było wydanie w 1666 r., z inicjatywy biskupa Sebastiana Rostocka, edyktu cesarskie-
go usuwającego ze szkolnictwa nauczycieli protestanckich i zmuszającego przed-
stawicieli stanu szlacheckiego do uzyskiwania wykształcenia na poziomie wyższym 
niż elementarne wyłącznie w kolegiach jezuickich110. Traktowanie religii katolickiej 
w Austrii jako religii państwowej nadawało jej wyraz publiczny. W 1669 r. wpro-
wadzono obowiązek, dotyczący także protestantów, uczestniczenia w katolickich 
uroczystościach religijnych. Wydano także zarządzenie zabraniające poddanym 
monarchii habsburskiej udawania się na uroczystości kościelne poza granice cesar-
stwa111. Po 1675 r. rekatolicyzacja przybrała jeszcze na sile, szczególnie w obrębie 

104 G. Wąs, Kościół katolicki, [w:] M. Czapliński, E. Kaszuba, G. Wąs, R. Żerelik (red.), Historia 
Śląska, Wrocław 2002, s. 179–182.

105 K. Kalinowski, Architektura doby baroku na Śląsku, Warszawa 1977, s. 111.
106 K. Piwarski, Śląsk w dobie…, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska…, t. I, cz. 3, s. 345–346.
107 K. Kalinowski, op.cit., s. 111.
108 J. Leszczyński, K. Piwarski, Katolicyzm cesarski na Śląsku, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia 

Śląska…, t. I, cz. 3, s. 388–394.
109 Ibidem, s. 112. Por. też J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. II, Wrocław 1995.
110 J. Leszczyński, K. Piwarski, Katolicyzm cesarski na Śląsku…, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia 

Śląska…, t. I, cz. 3, s. 393.
111 Ibidem, s. 393.
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księstw piastowskich, księstwa oleśnickiego i miasta Wrocławia, a także w księ-
stwach głogowskim, jaworskim, ziębickim i wrocławskim. 

Druga połowa XVII w. przyniosła więc znaczne ograniczenie swobody kultu 
protestanckiego, który zachował swe pozycje z końca XVI w. na terenie księstw 
legnickiego, wołowskiego, brzeskiego, oleśnickiego i miasta Wrocławia. W pozo-
stałych częściach Śląska zaznaczyły się silne wpływy kontrreformacji112. Stanowiska 
w aparacie administracyjnym powierzano wyłącznie katolikom. Nastąpiło zaostrze-
nie cenzury druków i nadzoru nad szkolnictwem. Towarzyszyło temu podporząd-
kowanie lokalnych władz samorządowych urzędnikom cesarskim. 

Pewne złagodzenie polityki wyznaniowej nastąpiło w monarchii habsburskiej 
w pierwszej dekadzie XVIII w. W czasie III wojny północnej, w wyniku konwencji 
zawartej w Altranstadt w 1707 r. pomiędzy królem Szwecji Karolem XII a Józefem I 
Habsburgiem, i wynikającej z niej ugody, tzw. „recesu egzekucyjnego” ogłoszonego 
we Wrocławiu 27.01.1709 r., zwrócono protestantom 121 kościołów, umożliwiono 
im budowę tzw. kościołów łaski (6 obiektów zlokalizowanych poza obrębem murów 
miejskich113), zezwolono na wybudowanie w tzw. kościołach pokoju wież i zawie-
szenie w nich dzwonów, wznowiono konsystorze ewangelickie w Legnicy, Brzegu 
i Wołowie. Przywrócono także zagwarantowaną Pokojem Westfalskim (1648 r.) 
swobodę wyznaniową. Protestanci odzyskali prawo piastowania urzędów, nabywa-
nia ziemi i kształcenia dzieci poza granicami monarchii habsburskiej. Uprawnień 
tych jednak często nie respektowano w praktyce114. 

Względny sukces rekatolicyzacji Śląska pod panowaniem Habsburgów zbiegał 
się z okresem względnej prosperity gospodarczej z lat 1700–1740115. Sukcesy Austrii 
w polityce europejskiej116 pozostawały z pewnością nie bez wpływu na kształto-
wanie świadomości elity śląskiej, toteż postępy rekatolicyzacji należy rozpatrywać 
nie tylko jako wynik skuteczności oddziaływań ofensywy ideologicznej Kościoła 
katolickiego, lecz postrzegać je wypada w kontekście wsparcia udzielanego przez 
czynniki administracyjno-polityczne. Przyczyny sukcesu szkół jezuickich, które 
przyciągały licznych wychowanków także i z kręgów niekatolickich, wypada uznać 
nie tylko za rezultat atrakcyjności programu ideowego owych szkół, przeciwsta-
wiającego surowemu rygoryzmowi protestantyzmu filozofię molinaryzmu117, lecz 

112 W. Czapliński, Historia Niemiec 1492–1789 [w:] W. Czapliński, A. Galos, W. Korta, Historia Nie‑
miec, Wrocław 1981, s. 293–295. Por. też K. Piwarski, Dzieje polityczne i ustrojowe, [w:] K. Male-
czyński (red.), Historia Śląska…, t. I, cz. 3, s. 303 i n.; J.S. Pelc (red.), Wiek XVII – Kontrreforma‑
cja – Barok, Wrocław 1970.

113 K. Kalinowski, op.cit., s. 151.
114 Ibidem, op.cit., s. 113.
115 Ibidem, op.cit., s. 151. 
116 H. Wereszycki, Historia Austrii, Wrocław 1986, s. 107–114.
117 P. Hazard, op.cit. s. 365 i n.
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także jako wynik stosowania się elity do rygorystycznych ustaw państwowych118. 
W genezie konwersji części protestantów na katolicyzm pewną rolę odgrywał rów-
nież narastający dogmatyzm wewnątrz niektórych odłamów religii reformowa-
nej, który innych z kolei wiódł ku bardziej radykalnym niż luteranie odmianom 
protestantyzmu lub też ku sektom119. Owe radykalne nurty, także kalwinizm, były 
zwalczane zarówno przez Kościół katolicki, jak i przez luteranów. Wyznawcy lute-
ranizmu, wobec siły kontrreformacji, doprowadzili do skupienia swoich szeregów, 
dającego wrażenie względnej siły.

Prześladowania protestantów na Śląsku ustały dopiero po przejęciu go przez 
Prusy, w wyniku wspomnianych już, wygranych przez Fryderyka Wielkiego tzw. 
wojen śląskich120. Chociaż formalne ustanowienie władzy pruskiej nad całym Ślą-
skiem nastąpiło dopiero na mocy Pokoju Hubertsburskiego (1763), już od lat 40. 
XVIII w. prowadzona była na tym terenie aktywna polityka wypierania wpływów 
Kościoła katolickiego, łączonych z dawnym panowaniem habsburskim. W 1741 r. 
klasztory obłożono 50% podatkiem, po 1763 r. podatek w takiej wysokości wpro-
wadzono także dla dochodów z dóbr biskupich. Spowodowało to przede wszystkim 
upadek kondycji ekonomicznej tych instytucji i przyczyniło się do zahamowania 
budownictwa sakralnego w obrębie wyznania katolickiego. W tymże czasie nastą-
piło znaczące ożywienie w budownictwie sakralnym wyznania protestanckiego121. 
Brak politycznego nacisku na konwersje katolickie i brak opieki państwa nad ka-
tolickimi instytucjami oświatowymi spowodowały stopniowe utrwalanie pozycji 
protestantyzmu jako religii wyznawanej przez większość ludności Śląska. Religią 
panującą w Prusach był bowiem protestantyzm.

Rywalizacja obu wyznań chrześcijańskich i związanych nimi odmiennych for-
macji umysłowych, katolickiej i protestanckiej, tworzy ogólne tło rozwoju kultury 
umysłowej Śląska w XVI–XVIII w. Okres ten przyniósł ożywiony rozwój kulturalny 
tego obszaru. Rozwój wiedzy, nauki i sztuki jest bowiem wyrazem nie tylko ogólne-
go wzrostu zainteresowań intelektualnych, ale i wynikiem wpisywania związanych 
z treścią obu wyznań wartości w szerszy kontekst poznawczy. Toczy się wówczas 
spór o praktyczny wymiar wiedzy, której przyznaje się nowe znaczenie. Rozszerza 
się liczebność świeckiej elity intelektualnej. Wraz z rozwojem drukarstwa wzra-
stają, obok dawnych klasztornych bibliotek, prywatne księgozbiory. Czytelnictwo 
prywatne przełamuje stopniowo dominację kleru w zakresie kształtowania opinii. 
Wśród wydawnictw popularnych ważną pozycję zajmują kalendarze, z czasem wy-
pierane przez powstającą dopiero prasę. Upowszechnienie się kultury umysłowej 

118 H. Wereszycki, op.cit., s. 100–114; także P. Wiszewski, Od przemocy do wymuszonego posłuszeń‑
stwa, [w:] W. Wrzesiński, Dolny Śląsk, Wrocław 2009, s. 290–293

119 P. Hazard, op.cit.
120 J. Mandziuk, op.cit.
121 K. Kalinowski, op.cit., s. 309–310.
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w zakresie słowa pisanego wiąże się z istnieniem i działalnością systemu oświatowe-
go, integralnie wpisanego w struktury konfesyjne obydwu wyznań chrześcijańskich. 

Szkoła była instytucją kształtowania umysłowości, skupiającą w sobie dwie role 
wychowawcze. Z jednej strony do jej zadań należało wyposażenie wychowanków 
w odpowiedni zasób wiedzy, z drugiej wychowanie człowieka religijnego, należą-
cego do określonej konfesji. Na dzieje szkolnictwa śląskiego wyraźne piętno wy-
warła rywalizacja polityczna Austrii i Prus i  związanych z nimi wyznań, a  tym 
samym dwóch formacji intelektualnych – katolickiej i protestanckiej. Istotną rolę 
w tej rywalizacji miały wcześniejsze wydarzenia, związane z wojną trzydziestoletnią 
(1618–1648). Doprowadziły one w rezultacie do likwidacji większości szkół pro-
testanckich i stworzyły warunki rozwoju sieci szkolnictwa jezuickiego na Śląsku. 
Po przegranych przez Austrię wojnach śląskich, od połowy XVIII w. wystąpił pro-
ces odwrotny – szkolnictwo protestanckie zaczęło ponownie się rozwijać. Oba typy 
szkół prowadziły edukację zgodnie z charakterystycznym dla każdego z nich mo-
delem wychowawczym.

Nauczanie elementarne na Śląsku do czasów Reformacji było jednolite, pro-
wadzone przez instytucje kościelne. Później tworzono szkoły pozostające w kręgu 
wpływu obu wyznań. W okresie rekatolicyzacji nauczanie elementarne ponownie 
przechodzi w ręce katolickie, z wyjątkiem obszarów objętych przywilejami toleran-
cyjnymi122. Zakres nauczania w szkołach elementarnych był wąski. Ograniczano się 
do nauki katechizmu, czytania i pisania oraz wykonywania najprostszych czynno-
ści rachunkowych. Szkoły te, znajdujące się pod bezpośrednim zwierzchnictwem 
Kościoła, miały raczej przyczyniać się do kształtowania umysłowości społecznej 
określonego typu, niż propagować wiedzę w zakresie wykraczającym poza poziom 
podstawowy. Zarazem powszechność tego typu nauczania stworzyła możliwość 
znacznego rozszerzenia strefy recepcji słowa pisanego. Czytelnictwo Biblii i pozycji 
literatury dewocyjnej i popularnej, w tym kalendarzy, przygotowało warunki nowo-
żytnego przełomu umysłowego123. 

Na nieco wyższym poziomie wśród szkół elementarnych stały szkoły miejskie, 
podlegające radom miejskim, które w większych ośrodkach troszczyły się o odpo-
wiedni poziom nauczania. Dbałość ta podyktowana była troską o poziom intelek-
tualny uczniów, przygotowywanych do pracy w urzędach miejskich i państwowych, 
a także sprawowania zajęć mieszczańskich, takich jak rzemiosło i handel. Lepsze 
perspektywy życia w mieście wyznaczały uczniom wyższy poziom wymagań. Rady 
miejskie interesowały się doborem nauczycieli, których wynagradzały. Ogólnie 

122 W. Ostrowski, Wiejskie szkolnictwo parafialne na Śląsku w drugiej połowie XVII wieku (w świetle 
wizytacji kościelnych), Wrocław 1971; A. Rombowski, Z historii szkolnictwa polskiego na Śląsku. 
Byczyna‑Kluczbork‑Wołczyn. Od połowy wieku XVI do połowy wieku XVIII, Katowice 1960. 

123 Por. J. Mandziuk, Historia Kościoła katolickiego na Śląsku, t. II, Wrocław 1995.
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jednak rzecz ujmując, także poziom szkół miejskich o charakterze elementarnym 
nie był zbyt wysoki124. 

O wiele korzystniej przedstawiał się poziom szkolnictwa średniego. Były dwa 
typy szkół, protestanckie gimnazja125 i katolickie kolegia126. Gimnazja rozwijały się 
według wzoru słynnego niegdyś gimnazjum w Złotoryi, zorganizowanego w po-
łowie XVI w. przez Valentina Trotzendorfa. Szkoły tego typu upowszechniły się 
w krajach skupiających dużą liczbę ludności protestanckiej, m.in. w Prusach i na Po-
morzu, gdzie zasłużoną sławą cieszyły się gimnazja w Gdańsku i Toruniu127. W gim-
nazjach upowszechniano zdobycze nowożytnej filozofii i myśli naukowej z zakresu 
przyrodoznawstwa, obok elementów kultury klasycznej. Na Śląsku do najlepszych 
należały dwa gimnazja wrocławskie. Pierwsze z nich, gimnazjum św. Elżbiety, po-
wstało już w XVI w. Drugie, gimnazjum Marii Magdaleny, utworzono w 1643 r. na 
bazie szkoły istniejącej przy tym kościele. Rektorem gimnazjum był Henryk Klo-
se128. Wysokim poziomem nauczania legitymowały się także gimnazja w Brzegu, 
Oleśnicy, Bytomiu Odrzańskim, Legnicy, Strzelinie, Byczynie, Kluczborku, Wołczy-
nie i Oławie. W szkole w Byczynie nauczano m.in. języka polskiego. Na wysokim 
poziomie postawił szkołę w Oławie Jan Herbinus. Dobre gimnazja protestanckie 
działały także w Świdnicy, Strzegomiu, Jaworze, Ścinawie, Ząbkowicach, Ziębicach, 
Bolesławcu, Lwówku, Głogowie, Zielonej Górze, Miliczu, Kożuchowie, Jeleniej 
Górze, Kamiennej Górze, Żaganiu i Sycowie129. Gimnazja protestanckie tworzyły 
rozwiniętą sieć obejmującą cały Śląsk. W dobie kontrreformacji wiele z nich za-
mknięto (następstwo m.in. wspomnianego wcześniej edyktu cesarskiego z 1666 r.). 
Zachowane zostało jednak m.in. gimnazjum w Brzegu, reprezentujące bodaj naj-
wyższy poziom nauczania. Realizowany w gimnazjach program dostosowany był 
do potrzeb bieżących i inspiracji nowożytnych. Ulepszany w ciągu XVII stulecia 
(m.in. przez reformy Henryka Martiniego), poszerzony został o nauki użyteczne 
w życiu, a także o tzw. „teoretyczną filozofię”, tj. fizykę, geometrię i geografię oraz 
historię powszechną. Program ów stał się wzorcem dla nowych ordynków szkol-
nych, ustanowionych w 1736 r. dla gimnazjów wrocławskich130. Mimo ogólnej oce-
ny, podkreślającej wysoki poziom nauczania w gimnazjach protestanckich, nauka 

124 J. Gierowski, Oświata i kultura, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska, t. I, cz. 3, s. 562–653.
125 Ibidem, s. 563 i 566–567.
126 J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1993, s. 331 i n.
127 O gimnazjach protestanckich por.: T. Bieńkowski, Znajomość kartezjanizmu w środowiskach 

różnowierczych Gdańska i Torunia w drugiej połowie XVII w., [w:] L. Szczucki, Wokół dziejów 
i tradycji arianizmu, Warszawa 1971.

128 J. Gierowski, Życie polityczne i kultura barokowego Wrocławia, [w:] W. Długoborski, J. Gierowski, 
K. Maleczyński (red.), Dzieje Wrocławia do roku 1807, Warszawa 1958, s. 518.

129 J. Gierowski, Oświata i kultura, [w:] Historia Śląska…, t. I, cz. 3, s. 563.
130 Ibidem, s. 565.
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w nich budziła również liczne zastrzeżenia. Wiedzę podawano tu na sposób akade-
micki, w formie wykładów, kładąc główny nacisk na łacinę i naukę teologii. Nieza-
dowolenie z tego stanu rzeczy wyrażali również wrocławianie. Oczekiwali zmiany 
programu nauczania, wprowadzenia do niego języków nowożytnych i w szerszym 
zakresie elementów nauk przyrodniczych. Postulowano także poszerzenie programu 
matematyki. Jednym z autorów projektów reform nauczania był Jan Amos Komen-
ski131. W 1637 r. poświęcił radzie miejskiej Wrocławia swoje pismo o nauce języka 
łacińskiego. Także jego Orbis sensu alium pictus132 znalazł dostęp do szkół wrocław-
skich. Warto wspomnieć, iż dzieło to było tłumaczone na język polski. Opór prze-
ciwko starej, sformalizowanej metodzie nauczania języków klasycznych przejawił się 
wyraźnie w 1655 r. Wówczas to poeta Christian Hoffmann von Hoffmannswaldau 
(1616–1679) stwierdził, że mimo wieloletniej nauki uczniowie nie potrafią mówić 
po łacinie. Domagał się położenia większego nacisku w programach nauczania na 
nauki przyrodnicze i matematyczne. Podobnego zdania byli kupcy i rzemieślnicy 
wrocławscy. Dopiero jednak ordynek szkolny z 1736 r. przyniósł w tym zakresie 
pewną poprawę. Wzmocniono pozycję języka niemieckiego, zwiększono ilość go-
dzin przeznaczonych na matematykę, geografię, astronomię i fizykę. Prawdopodob-
nie w tym czasie wprowadzono także naukę języka francuskiego133. Nastąpiła także 
częściowa zmiana podręczników. Poważniejsze zmiany programowe miały miejsce 
dopiero po przejęciu całego Śląska przez Prusy. Przykładem tych zmian może być 
reforma programowa w gimnazjum św. Elżbiety. Dokumentują ją programy szkol-
ne, drukowane w oficynie Baumanna, zawierające rozkład lekcji z podaniem odpo-
wiednich podręczników134. Program nauczania w gimnazjum Marii Magdaleny był 
podobny jak u św. Elżbiety, jednak nieco szczuplejszy. I tu wprowadzono jeszcze 
w XVII w. (ok. 1643 r.)135 pewne reformy, nadal jednak w nauczaniu główny nacisk 
kładziono na naukę teologii i opanowanie języków klasycznych. Upraktycznienie 
programu nauczania nastąpiło dopiero w XVIII w.

Przedstawiony wyżej program nauczania obowiązywał, z niewielkimi korekta-
mi, aż do połowy XVIII w. Obszerna charakterystyka programu nauczania w gim-
nazjach protestanckich pozwala na zakreślenie horyzontu intelektualnego spo-
łeczności złożonej z ich absolwentów. Umysłowość ich pozostawała pod wpływem 

131 J. Gierowski, Życie polityczne i kultura…, [w:] W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, 
Dzieje Wrocławia…, s. 520.

132 T. Bieńkowski, Recepcja i znajomość Komenskiego w Polsce, [w:] Znajomość dzieł Jana Komen‑
skiego na ziemiach czeskich, słowackich i polskich od połowy XVII w. do czasów obecnych, Warsza-
wa 1991, s. 140.

133 J. Gierowski, Życie polityczne i kultura…, [w:] W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński, 
Dzieje Wrocławia…, s. 520.

134 M. Burbianka, Z dziejów drukarstwa śląskiego w XVII wieku. Baumannowie, Wrocław 1977, 
s. 52–53.

135 Ibidem, rozdz. II.
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ideologii religijnej, wiedza dotyczyła głównie zagadnień historycznych i literackich. 
Znajomość pozostałych zagadnień, w tym szczególnie podstaw wiedzy przyrodni-
czej i geograficznej, nie wykraczała u absolwentów owych szkół poza poziom naj-
bardziej ogólny. 

Średnie szkolnictwo katolickie, ustępujące do czasów kontrreformacji szkołom 
protestanckim, szczególnie gimnazjom, podniosło się z upadku po przybyciu na 
Śląsk jezuitów (koniec XVI w.), którzy zaproponowali konkurencyjny wobec gimna-
zjum typ szkoły – kolegium. Przed ich przybyciem dobry poziom wśród szkół kato-
lickich reprezentowało jedynie renesansowe gimnazjum biskupie w Nysie, o wąskim 
jednak zasięgu oddziaływania. Radykalna zmiana nastąpiła wówczas, gdy Towarzy-
stwo Jezusowe – przy pomocy cesarskiej i biskupiej – zaczęło organizować na Śląsku 
sieć kolegiów136, z których do najznaczniejszych należało kolegium we Wrocławiu. 
Szkoły jezuickie, których zakładanie i prowadzenie było istotnym elementem omó-
wionego wyżej procesu rekatolicyzacji Śląska, kierowane były w sposób atrakcyjny 
i nowoczesny, toteż zyskały dużą siłę przyciągania137. Pominąwszy różnice wyzna-
niowe, zasób wiedzy ogólnej, jaki mogli w nich zdobyć uczniowie, nie odbiegał zbyt 
daleko od programów protestanckich. Starannie natomiast opracowano i wykorzy-
stano u jezuitów metody kształtowania umysłowości ucznia, budząc zainteresowa-
nie zarówno dla treści, jak i dla formy nauczania. Słabą stroną szkół jezuickich był 
tradycjonalizm intelektualny, w zamierzeniu chroniący umysły młodzieży przed 
wpływami ideologii i filozofii nowożytnej. W działalności szkół jezuickich pojawia 
się z czasem postępujące sformalizowanie i skostnienie, osiągające swoje apogeum 
w połowie XVII w. Konieczność nadążania za wpływem ideologii i filozofii nowo-
żytnej, jak również utylitarne zadanie owych szkół, których celem było wychowanie 
wiernej Kościołowi i dynastii Habsburgów elity społecznej kraju, powodowała, że 
niektóre niesione przez nowożytną filozofię treści bywały w programach szkół jezu-
ickich obecne. Były swoiście transponowane i dostosowywane do podstaw umysło-
wości i mentalności katolickiej. Przemiany programowe w kolegiach zostały zaini-
cjowane na szerszą skalę dopiero w II połowie XVII w. Następowały jednak bardzo 
powoli. Jedną z pierwszych innowacji było wprowadzenie w 1656 r. nauki języka 
greckiego we wszystkich kolegiach jezuickich prowincji czeskiej. W rezultacie tej de-
cyzji w ciągu następnego stulecia szkoły jezuickie upodobniły się do protestanckich 
gimnazjów klasycznych, w których programach treści niesione przez starożytność 
nadal były uznawane za żywotnie ważne dla rozwoju intelektualnego i kulturalnego 
młodzieży. W obydwu typach szkół dokonywała się recepcja podstaw nowożytnej 
nauki, szczególnie przyrodoznawstwa, z tym, że w szkołach protestanckich obszer-
niej podawano nowożytną filozofię, np. kartezjanizm. W kolegiach jezuickich silną 

136 W. Urban, op.cit.
137 Z. Lec, Jezuici we Wrocławiu (1581–1776), Wrocław 1995, por. rozdz. III.
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pozycję zachował arystotelizm, co stwarzało podstawy do stawiania im zarzutów 
o konserwatyzm programowy138.

W interesującym nas okresie na Śląsku nie utworzono żadnego uniwersytetu. 
Młodzież musiała zdobywać wyższe wykształcenie poza granicami tej prowincji. 
Kierunki wędrówek naukowych za granicę uwarunkowane były wybraną dyscypli-
ną (np. prawo lub medycyna), stąd nie zawsze kierowano się przy wyborze uniwer-
sytetu wyznawaną konfesją. Generalnie katolicy udawali się na studia do krajów 
katolickich, protestanci wybierali uniwersytety protestanckie. W czasach pruskich 
cała młodzież została zobligowana do zdobywania wykształcenia na uniwersytetach 
pruskich. Śląsk był jedyną chyba większą krainą w tej części Europy, która nie po-
siadała wyższej uczelni.

Istniały dwa zasadnicze kierunki wojaży naukowych za granicę, wyznaczone 
pochodzeniem i systemem przekonań religijnych. Protestanci kierowali się głównie 
w stronę uczelni niemieckich i holenderskich, odznaczających się wówczas szcze-
gólnie wysokim poziomem. Katolicy, przez Czechy i Austrię, udawali się do Włoch. 
Protestanci studiowali przede wszystkim na najbliższych uniwersytetach niemiec-
kich. Kandydaci na teologów studiowali głównie w Wittenberdze, Frankfurcie nad 
Odrą, w mniejszym stopniu w Jenie. Z chwilą upadku uniwersytetu w Wittenberdze 
w II połowie XVII w., Jena stała się najbardziej uczęszczanym ośrodkiem nauko-
wym przez młodzież śląską. Poziom tej uczelni z czasem stał się tak wysoki, że 
uznawano ją za najbardziej nowoczesny uniwersytet w tej części Niemiec. Przez 
Jenę, w której żywe były deistyczno-racjonalistyczne idee Oświecenia, docierały na 
Śląsk między innymi idee kartezjańskie. W XVIII w. coraz większe uznanie zdoby-
wał sobie uniwersytet w Halle, ośrodek niemieckiego pietyzmu139 i wolffianizmu140. 
Ślązacy studiowali również w Królewcu. 

Zwolennicy kalwinizmu podejmowali studia wyższe głównie w Holandii. Naj-
większym skupiskiem Ślązaków była Lejda. Wśród słuchaczy tamtejszego uniwer-
sytetu znajdujemy osobowości tej miary, co Martin Opitz (1597–1639), Andreas 
Gryphius (1649–1706) czy Quirinus Kuhlmann (1651–1689)141. Uczelnią często 
odwiedzaną przez młodzież śląską był także uniwersytet w Utrechcie.

Obok kryteriów wyznaniowych, zaobserwować można także różnice socjalne 
(stopień zamożności), które wywierały wpływ na wybór ośrodka studiów. W Rze-
szy podejmowali studia, głównie teologiczne, synowie średniozamożnego miesz-
czaństwa z miasteczek i niewielkich miast śląskich, kierując się przeważnie ku Wit-
tenberdze i Jenie. Do Lejdy wyjeżdżali synowie szlacheccy, przeważnie na studia 

138 S. Ogonowski, Filozofia sakralna w Polsce XVII wieku, Warszawa 1985.
139 Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski (red.), Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007, s. 145–

146.
140 Ibidem, s. 146–147.
141 J. Gierowski, Oświata i nauka, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska…, t. I, cz. 3, s. 567.
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prawnicze, a także synowie zamożnych mieszczan z Wrocławia, Legnicy, Brzegu, 
Głogowa i Jawora, którzy studiowali tam nauki medyczne, rzadziej prawo, a wy-
jątkowo filozofię lub matematykę. Kontakty z uczelniami holenderskimi sprzyjały 
znacznemu poszerzeniu horyzontu umysłowego. Przyczyniały się m.in. do recepcji 
filozofii nowożytnej, sprzyjały rozpowszechnieniu myśli kartezjańskiej i budzeniu 
się zalążków ideologii nacjonalistycznej na Śląsku. Zapoznawano się na bieżąco 
z najwybitniejszymi osiągnięciami nowożytnej nauki w dziedzinie nauk przyrodni-
czych, co pozostawało nie bez wpływu na kształtowanie się myśli humanistycznej 
i ideologii religijnej. Zadzierzgnięte już więzi zostały przerwane po 1742 r. Po prze-
jęciu Śląska przez Prusy mieszkańcy tej prowincji zostali zobowiązani do studio-
wania na uczelniach pruskich, zgodnie z zasadą centralizmu cechującego pruską 
organizację państwową.

Katolicy studiowali do 1742 r. przede wszystkim na uniwersytetach znajdują-
cych się w obrębie państwa habsburskiego lub we Włoszech. Uniwersytet Jagielloń-
ski, przechodzący ówcześnie okres stagnacji, utracił dla Ślązaków dawną atrakcyj-
ność142. Ci, którzy podejmowali w nim nauki, studiowali głównie teologię. O wiele 
atrakcyjniejszy dla katolików śląskich był jezuicki uniwersytet w Ołomuńcu. W nim 
uczyła się rzesza słuchaczy, która wywalczyła okresowe zwycięstwo kontrreformacji 
na Śląsku. Kształcono się tu zarówno w prawie, jak i teologii. Mniejszym powodze-
niem cieszyły się uniwersytety austriackie, m.in. wiedeński, czy też uczelnia praska, 
choć i na nich nie brakowało studiującej młodzieży śląskiej. Ślązacy kształcili się 
również w Rzymie, podejmując tu przede wszystkim studia teologiczne, a także sto-
jące na wysokim poziomie studia medyczne.

Konieczność wyjazdów na studia poza Śląsk, brak lokalnej uczelni jako środowi-
ska unifikującego elitę intelektualną i promującą określone wartości, stwarzały lukę 
w systemie szkolnictwa tej dzielnicy. Potrzebę założenia wyższej uczelni dostrzegało 
wielu intelektualistów śląskich. Podejmowano w tym kierunku konkretne próby, ini-
cjowane przez różne środowiska. W XVI w. podejmowali je bezskutecznie Piastowie 
i Jagiellonowie143. Na przełomie XVI i XVII w. zmierzał do tego celu kalwin, Georg 
Schönaich, zakładając swe gimnazjum w Bytomiu nad Odrą144. W 1646 r. myśl za-
łożenia uczelni protestanckiej podjął książę legnicki Jerzy Rudolf z dynastii Piastów. 
Planu jego nie zrealizowano145. Udaną próbę podjęli jezuici. W 1644 r. skompleto-
wano Wydział Filozoficzny w świeżo założonym kolegium wrocławskim. W latach 
60. XVII w. prowadzono tu systematyczny wykład teologii. W 1662 r. przyznano we 
Wrocławiu pierwszy tytuł magistra146. Dopiero jednak w 1695 r. rektor kolegium, 

142 H. Barycz, Ślązacy na Uniwersytecie Jagiellońskim w XV–XVIII wieku, Katowice 1935.
143 W. Gładkiewicz, Kultura renesansowa na Śląsku, Wrocław 1988, s. 7–8.
144 J. Gierowski, Oświata i nauka, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska…, t. I, cz. 3, s. 571.
145 Ibidem, s. 572.
146 Ibidem, s. 572.
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Fryderyk Wolff von Lundingshausen, wniósł prośbę do cesarza o powołanie akade-
mii we Wrocławiu. Po długoletnich sporach i protestach, mimo wielu zastrzeżeń, 
21 X 1702 r., Leopold I Habsburg podpisał akt założenia akademii i tegoż roku na-
stąpiło uroczyste otwarcie studiów i promowanie pierwszego doktora147. Twórcy aka-
demii we Wrocławiu, prócz działającego Wydziału Filozoficznego i Teologicznego, 
próbowali uruchomić także studia prawnicze i medyczne. Po zajęciu Śląska przez 
Prusy w II poł. XVIII w. plany te uległy całkowitej dezaktualizacji. Rozszerzenie ka-
tolickiej uczelni w pełnowydziałowy uniwersytet napotykało już wcześniej sprzeciw 
wśród protestanckiej społeczności Wrocławia. Uniwersytet powstał we Wrocławiu 
dopiero w 1811 r. i realizował założenia pruskiej polityki państwowej i edukacyjnej.

Reformacja i kontrreformacja na Śląsku w istotny sposób wpłynęły na bieg życia 
umysłowego w tej dzielnicy. Stały się one podłożem organizacji i rozwoju szkolnic-
twa na terenie miast śląskich. Stały się również bezpośrednią przyczyną powstania 
drukarstwa i księgarstwa, jako niezbędnych dziedzin związanych z krzewieniem 
propagowanej przez nie ideologii wyznaniowej. Wywarły decydujący wpływ na two-
rzoną ówcześnie naukę, dając zarazem podstawy społecznego przyswajania jej do-
konań. W dobie ścierania się obu prądów religijnych, szczególnie w XVI i XVII w., 
wyznaczały społeczną funkcję książki, która wychodząc poza krąg odbiorców sku-
pionych wokół szkół, miała za zadanie ukształtowanie określonego typu świadomo-
ści wyznawców katolicyzmu i protestantyzmu. Dualizm wyznaniowy wyraźnie za-
znaczał się w tworzonym wówczas piśmiennictwie i systemie oświatowym. Wpływał 
także na działalność ówczesnych śląskich oficyn wydawniczych, znajdując odbicie 
w ich programach edytorskich.

W początkach śląskiego drukarstwa stan ten miał jednak charakter odmienny. 
Powstałe na przełomie XV i XVI w. oficyny wydawnicze oddane były na służbę 
Kościołowi i zarazem służyły krzewieniu myśli humanistycznej. Dopiero z chwilą 
pojawienia się zwolenników nowej odmiany chrześcijaństwa, protestantów (1517), 
pojawia się w drukarstwie europejskim, w  tym i  śląskim, poddanym wpływom 
Reformacji, wspomniane wyżej zjawisko dualizmu. Utrzymuje się ono do połowy 
XVIII w., określając wyraźnie profil poszczególnych oficyn. Po zajęciu Śląska przez 
Prusy wśród oficyn dominują te, które związane są z konfesją luterańską148. Dopiero 
w II połowie XVIII w. stopniowo zaciera się aspekt wyznaniowy w charakterze pro-
dukcji wydawniczej. Oficyny stają się warsztatami usługowymi o szerszym zakresie 
działalności. Niezależnie od czynników religijnych i własnych przekonań właścicieli 
drukują prace odmiennych orientacji, kierując się kryterium zysku. Na marginesie 
warto dodać, iż dualistyczny podział drukarń jest widoczny również w produkcji 

147 Ibidem, s. 572.
148 Obszerne omówienie tego zagadnienia patrz: B. Kocowski, Zarys dziejów drukarstwa na Śląsku, 

„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1947, t. 2, s. 204.
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kalendarzy na Śląsku149. Miejsce ich wydania oraz brak tych druków w inwentarzach 
zakonów lub dostojników Kościoła katolickiego, poza nielicznymi wyjątkami, zdają 
się wskazywać na ich protestancki charakter150. Wpływ na drogi rozchodzenia się 
książki w społeczeństwie, pomijając miejsce ich druku, miały także regulacje praw-
ne, podejmowane przez biskupów, synody biskupów wrocławskich w 1592 r. czy też 
w 1653 r., określające autorów i publikacje, które wolno było czytać katolikom151. 

Śledząc etapy rozwoju drukarń śląskich zauważamy, iż istotne dla ich egzystencji 
czynniki wystąpiły przede wszystkim w całym XVIII stuleciu. W okresie austriac-
kim względna stabilizacja gospodarcza i rywalizujące ze sobą obie konfesje dawały 
okazję do wielu zleceń i możliwość sprzedaży własnych produktów (ulotki, pod-
ręczniki, kalendarze, druki urzędowe) przez wszystkie istniejące drukarnie. Zmiana 
następuje w okresie pruskim. Spada liczba drukarń, centralistyczna polityka Fry-
deryka Wielkiego, poprzez sprawny i rozbudowany aparat urzędów państwowych, 
skutecznie wyciszyła antagonizmy związane z wyznawaną konfesją – została tylko 
jedna. Reformy szkolnictwa, redukcja roli zakonu jezuitów, nakaz studiowania tylko 
na uczelniach pruskich, nadzór Berlińskiej Akademii Nauk nad drukiem, zwłaszcza 
jakością merytoryczną wydawanych publikacji, w tym kalendarzy, zredukowanie 
cenzury protestanckiej, katolickiej, samorządowej i cesarskiej na rzecz nadzoru 
królewskiego (państwowego), pruska polityka oświeceniowa, w tym zdrowotna, 
zmierzająca do podniesienia kultury całego społeczeństwa zmusiła nakładców 
i drukarzy do zreformowania swojej dotychczasowej działalności. Miejscem druku 
kalendarzy stał się Brzeg, sporadycznie Berlin.

Idee oświeceniowe i rosnąca rola mieszczaństwa miały wpływ na powstawanie 
towarzystw naukowych i rozwój czasopiśmiennictwa. Należy jednak podkreślić, iż 
równolegle, w obawie przed radykalizmem ideowym oświeceniowej filozofii, wła-
dze pruskie wprowadziły kontrolę we wszystkich dziedzinach życia gospodarczego 
i społecznego, ograniczając poprzez surową cenzurę piśmiennictwa swobodę ży-
cia duchowego152. Oświeceniowe postulaty nie zawsze były zgodne z polityką ów-
czesnych władców. W przypadku Prus Fryderyk Wielki poddał kontroli wszystkie 
aspekty życia społecznego, zwracając uwagę na źródła nowych idei i ich nośniki. 
Niewiele się to różniło, w przypadku Śląska, od polityki Habsburgów. Istniejące 

149 Por.: A. Mendykowa, Z dziejów dolnośląskich oficyn wydawniczych, „Rocznik Dolnośląski” 1975, 
R. 34, s. 305 i n.

150 J. Mandziuk, Księgozbiór Karola Franciszka Neandra, biskupa sufragana wrocławskiego (1626–
1696), [w:] Miseriocordia et veritas, Wrocław 1986. Por. też: K. Głombiowski, Biblioteka francisz‑
kanów w Nysie w świetle inwentarza z roku 1678, Wrocław 1953.

151 K. Głombiowski, op.cit., s. 43–46.
152 W latach 1772–1773 ukazują się rozporządzenia Hoyma i Kamery Wrocławskiej regulujące i za-

ostrzające cenzurę na Śląsku. Por.: W. Długoborski, J. Gierowski, K. Maleczyński (red.), Dzieje 
Wrocławia…, s. 787, 812–813. 
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w XVIII w. na Śląsku drukarnie starały się wzbogacić swój repertuar, drukując prasę 
i czasopisma, uzyskując na ich druk odpowiednie przywileje.

Wraz z pojawieniem się prasy, na Śląsku zaczyna się rozwój czasopiśmiennictwa, 
którego nasilenie przypada na XVIII w. W tym stuleciu poszerzona zostaje tematyka 
czasopism. Pojawienie się czasopism wiązało się z powstawaniem środowisk nauko-
wych, elit naukowych i towarzystw grupujących przedstawicieli tych warstw, które 
głoszone przez siebie idee dotyczące życia umysłowego, gospodarczego, religijnego, 
w tym problematyki moralnej, starały się przekazać odbiorcom wywodzącym się 
ze swojego lub innych środowisk. Czasopisma stały się zatem źródłem przekazu 
umożliwiającym kształtowanie świadomości odbiorców. Miało to duży wpływ na 
ilość i jakość treści związanych z medykalizacją, publikowanych w kalendarzach.

Rosnące zainteresowanie naukami przyrodniczymi i medycznymi w okresie 
nowożytnym zaowocowało powstaniem we Wrocławiu w latach 70. XVII w. sto-
warzyszenia badaczy natury, „Academia Naturae Curiosum”, którego członkowie 
zajmowali się badaniami przyrodniczymi i medycznymi. Z inicjatywy tegoż towa-
rzystwa wrocławski lekarz miejski Philip Sachs von Lowenheim wydawał we Wro-
cławiu i Lipsku najstarsze na świecie czasopismo medyczne – „Miscelanea Curiosa 
Medico-Physica oder Ephemerides Academiae Naturae Curiosorum”. Ukazywało 
się ono do 1713 r. Później ukazywały się „Sammlung von Natur und Medizin wie 
auch hierzu gehoringen Kunst- und Literaturgeschiten” oraz „Schlesiche zuverlässi-
ge Nachrichten von gelehrten Sachen”153. W 1731 r. wydano we Wrocławiu pierwsze 
czasopismo moralne, w tym stuleciu powstają także pierwsze czasopisma wydawa-
ne na prowincji154. 

Z dziedzin naukowych w omawianych stuleciach bardzo żywo rozwijała się m.in. 
orientalistyka, reprezentująca wysoki poziom naukowy. Pochodną prowadzonych 
badań, np. przez Kirstena, Opitza, Michaelisa, Bassa, Gryphiusa, Scheibla były po-
pularne opisy podróży i relacje o krajach orientalnych, zawierające niejednokrotnie 
rzetelne informacje historyczne, geograficzne i naukowe. Dominowała tematyka 
chińska, arabska i japońska. Znajdujemy również dużo informacji o Turcji, Rosji 
i krajach afrykańskich (znajduje to odbicie na łamach niektórych roczników kalen-
darzy wydawanych na Śląsku w II poł. XVIII w.)155. 

Osobnym nurtem w życiu kulturalnym Śląska, mającym wpływ na kształtowa-
nie się kultury umysłowej czytelnika, była literatura piękna skłaniająca swoją te-
matyką do rozważań m.in. nad jakością życia. Z uwagi na charakter pracy temat 
ten tylko sygnalizuję odsyłając zainteresowanych do kilku podstawowych opraco-

153 J. Gierowski, Literatura późnego renesansu i baroku, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska…, 
t. I, cz. 3, s. 597.

154 Ibidem, s. 597.
155 Wyczerpujący opis orientalistyki śląskiej omawianej epoki zawarty został w pracy K. Migonia, 

Recepcja książki orientalnej na Śląsku do końca XVIII wieku, Wrocław 1969.
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wań156. Poniżej chcę zwrócić uwagę na pewien rodzaj pisarstwa czy, mówiąc na-
jogólniej, twórczości literackiej, która swą tematyką korespondowała z treściami 
zawartymi w kalendarzach. 

Wielką rolę w literaturze niemieckiej XVII w. odegrali pisarze religijni, wśród 
których prym wiedli ówcześni twórcy śląscy, zwłaszcza mistycy157. Ich dzieła mogły 
mieć wpływ na formułowanie i akceptację przez czytelników treści o charakterze 
metafizycznym, dotyczących m.in. zdrowia i choroby, publikowanych w tym stuleciu 
w kalendarzach. Jednym z najsławniejszych wśród nich był mistyk Jacob Böhme, 
szewc zgorzelecki158. Swoje religijne wizje zawarł w książce Zorza poranna wscho‑
dzi (1622), nazwanej później Aurorą. W gronie wybitnych poetów mistyków tego 
okresu należy wymienić Daniela Czepko von Reigersfelda159 i Johanna Schefflera, 
zwanego Angelusem Silesiusem. Większość dzieł Czepki nie ukazała się drukiem, 
być może ze względów politycznych i religijnych. Najlepszym jego dziełem jest po-
emat Coridon i Philis, rodzaj sielanki, która posłużyła mu do odmalowania losów wsi 
śląskiej w czasach wojny trzydziestoletniej. Czepko uważany jest za jednego z głów-
nych przedstawicieli liryki mistycznej. W swoich późniejszych utworach uporczywie 
zajmował się problemem śmierci.

Najwybitniejszym przedstawicielem mistyki katolickiej na Śląsku i w całych 
Niemczech był Johann Scheffler160. Rodzice jego byli Polakami. Początkowo prote-
stant, w 1654 r. przeszedł na katolicyzm. Został księdzem i gorącym bojownikiem 
kontrreformacji. Scheffler tworzył mistyczne wiersze, odznaczające się wyjątkowym 
bogactwem form i słownictwa. Jego Cherubiński wędrowiec z 1675 r., jedno z naj-
bardziej znanych dzieł tego okresu, to zbiór rymowanych „zdań i uwag”. Poezję 
Schefflera i kilka utworów Böhmego przełożył później Adam Mickiewicz, tworząc 
kilkadziesiąt świetnych przekładów tych krótkich utworów poetyckich161.

Podobną rolę w kształtowaniu kultury umysłowej na Śląsku, co omówiona wyżej 
literatura piękna, odegrało piśmiennictwo naukowe i popularyzatorskie. Mimo bra-
ku wyższej uczelni i znaczących ingerencji cenzury, a także konieczności odbywania 
studiów wyższych poza granicami Śląska, poważne rezultaty przyniosły badania 
śląskich przyrodników, matematyków, lekarzy (Kacper Schwenckfeld), teoretyków 
rolnictwa. 

156 Cz. Karolak, W. Kunicki, H. Orłowski, Dzieje kultury niemieckiej, Warszawa 2007; M. Szyrocki, 
Historia literatury niemieckiej. Zarys, Wrocław 1963, s. 86–115. Por. także C. Buśko, M. Goliński, 
M. Kaczmarek, L. Ziątkowski, Historia Wrocławia, t. I, Wrocław 2001; T. Kulak, Historia Wrocła‑
wia, t. II, Od twierdzy fryderycjańskiej do twierdzy hitlerowskiej, Wrocław 2001.

157 B. Ferdek, L. Miodoński, Miedzy transcendencją a immanencją – mistyka śląska, Wrocław 2015.
158 M. Szyrocki, Historia literatury…, s. 101.
159 Ibidem, s. 101. 
160 J. Gierowski, Literatura późnego renesansu, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska…, t. I, 

cz. 3, s. 590.
161 M. Szyrocki, Historia literatury…, s. 103.
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Niezły poziom reprezentowała też humanistyka162. Bogaty dorobek pozostawiła 
śląska historiografia. W 1625 r. Jacob von Schickfus opublikował Kronikę Śląską, dla 
której pierwowzorem był Curaeus163. Nicolaus Pol (1564–1623), diakon wrocławski, 
wydał Roczniki wrocławskie, zawierające bogaty materiał faktograficzny164. Na uwagę 
zasługują także prace Jana Sinapsiusa, autora Olsnographii i Curiositaten des schlesiche 
Adels (1720–1728), zestawienia genealogii i heraldyki szlachty śląskiej. Zarys dziejów 
Śląska ujął w pracy Silesia togata Nicolaus Hennel von Hennefeld. Jest on autorem 
także oryginalnego opisu geograficznego Śląska, pt. Silesiographia i Wrocławia, pt. 
Breslographia165. Kontynuacją dziejów Śląska w rozbudowanej formie była Silesio‑
graphia renovata Fibigera166. Z dorobku historyków śląskich mogli czerpać wiedzę 
autorzy kalerndarzy. Wybitnym filologiem, pedagogiem i historykiem był zmarły 
w 1709 r. wieloletni rektor gimnazjum św. Elżbiety we Wrocławiu, Marcin Hancke167.

W XVIII w., w oparciu o gromadzone zbiory książek i rękopisów, powstaje na 
Śląsku wiele prac historycznych. Ich autorami są S.B. Klose, J.B. Roppan, K.A. Men-
zel czy też wrocławski kupiec F.W. Parchaly168. Dużą poczytnością cieszyły się pu-
blikacje z dziedziny gospodarczej. Praca J. Colera169 pt. Calendarium oeconomicum, 
wydana po raz pierwszy w 1591 r., doczekała się do 1711 r. dwóch kolejnych wydań. 
Tegoż autora Oeconomia oder Hausbuch, wydana w latach 1595–1601, do 1711 r. 
miała aż 12 kolejnych wydań. Popularną w XVIII w., kilkakrotnie wydaną książką 
anonimowego autora była Kurz abgefasstes schlesisches Wirtschaffts Buch.

Niewątpliwy wpływ na upowszechnianie wiedzy, a tym samym na kształtowanie 
świadomości odbiorców, miały powstające na Śląsku czytelnie publiczne. Najstarszą 
biblioteką była znajdująca się poza murami miejskimi Wrocławia biblioteka kapitul-
na. Splądrowana w czasie wojny trzydziestoletniej, szybko uporządkowana, została 
otwarta jeszcze przed zawarciem Pokoju Westfalskiego (przed 1648 r.). W drugiej 
połowie XVII w. swoje podwoje otworzyły biblioteki przy kościołach św. Elzbiety, 
św. Marii Magdaleny i o.o. Bernardynów. Niewielka biblioteka podręczna, istniejąca 
przy kościele św. Krzysztofa, została udostępniona młodzieży pobierającej naukę 
w polskiej szkole, założonej przy tym kościele170. Kolejne stulecie przynosi wzrost 

162 J. Gierowski, Literatura późnego renesansu…, [w:] K. Maleczyński (red.), Historia Śląska, t. I, 
cz. 3, s. 579–582.

163 Ibidem, s. 581.
164 Ibidem, s. 581.
165 Ibidem, s. 582.
166 Ibidem, s. 583.
167 Ibidem, s. 583.
168 J. Chlebowczyk, Kultura i oświata, [w:] W. Długoborski (red.), Historia Śląska, Wrocław 1966, 

t. II, cz. 1, s. 444.
169 Ibidem, s. 444.
170 J. Pasławska, Z dziejów biblioteki św. Krzysztofa we Wrocławiu (do końca XVII w.), „Śląski Kwar-

talnik Historyczny Sobótka” 1966, R. 21, s. 271.
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czytelnictwa. W latach 70. XVIII w. powstają kolejne czytelnie publiczne i wypoży-
czalnie książek i czasopism, m.in. K.K. Streita. Odegrały one dużą rolę w szerzeniu 
na Śląsku ideologii Oświecenia171.

Od czasów Renesansu datuje się na Śląsku powstawanie księgozbiorów prywat-
nych. Niektóre z nich wykraczały znacznie poza poziom popularnych zbiorów dzieł 
naukowych i literackich. Do najbardziej znanych bibliofilów śląskich należał wspo-
mniany już Kacper Schwenckfeldt172. Księgozbiory prywatne zakładano nie tylko 
w kręgu możnowładców i szlachty. Prywatne biblioteki istniały także w licznych 
domach mieszczańskich.

Przedstawione powyżej uwarunkowania kształtowania świadomości społecznej 
mieszkańców Śląska w XVII i XVIII stuleciu dają podstawę dla sformułowania na-
stępujących wniosków, dotyczących przebiegu procesu medykalizacji, który znalazł 
swoje odbicie w treściach kalendarzy. 

– W omawianym okresie Śląsk pozostawał pod wpływem politycznym dwóch eu-
ropejskich państw, należących do ówczesnej Rzeszy Niemieckiej: Austrii i Prus. 
Każde z tych państw realizowało na obszarze Śląska własną politykę społeczną 
i edukacyjną, ściśle powiązaną z wyznaniem uznawanym za wyznanie panują-
ce. W okresie austriackim wyznaniem tym był katolicyzm, natomiast w okresie 
pruskim protestantyzm. Przejawem tej polityki było wspieranie Kościoła kato-
lickiego i jego instytucji edukacyjnych i wydawniczych (1615–1740), a następ-
nie (1741–1786) Kościoła luterańskiego, wraz z podległymi władzy tych kościo-
łów instytucjami edukacyjnymi. Podległość polityczna Śląska wpływała także 
w latach 1615–1786 na funkcjonowanie działających na tym terenie instytucji 
związanych z ruchem wydawniczym (drukarni, księgarń, bibliotek). Władze pań-
stwowe wspierały bowiem (m.in. udzielając koncesje na ich działalność i kontro-
lując ruch wydawniczy za pośrednictwem cenzury) te spośród nich, które nie 
naruszały przynależności politycznej Śląska, dobra domu panującego, religii pa-
nującej, ani obowiązujących w tej prowincji podstaw prawnych. 

– Polityka społeczna obu tych państw na obszarze Śląska, ze względu na przyjęty 
centralistyczny model zarządzania, miała charakter kompleksowy i prowadzi-
ła do uzyskiwania znaczących ułatwień w działalności instytucji edukacyjnych 
związanych z  wyznaniem panującym państwa, sprawującego aktualnie wła-
dzę polityczną nad Śląskiem. Wsparcie dla katolicyzmu, udzielane na Śląsku 
przez władze austriackie, nie mogło jednak zahamować przyjęcia w  XVI  w. 
luteranizmu przez większość mieszkańców tej prowincji. Doprowadziło to do 

171 W. Klawitter, Geschichte der Zensur in Schlesien, Breslau 1934; W. Długoborski, J. Gierowski, 
K. Maleczyński (red.), Dzieje Wrocławia…, s. 787 i 813.

172 Por.: A. Andrejew, Księgozbiór śląskiego lekarza doby Odrodzenia, „Medycyna Nowożytna. Studia 
nad Historią Medycyny” 1996, t. 2, z. 2, s. 105–119. 
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charakterystycznego dla Śląska dualizmu, wynikającego ze sprawowania władzy 
politycznej przez katolicką monarchię nad poddanymi, będącymi w większości 
zwolennikami innego wyznania, konfesji luterańskiej. Ze względu na uwarunko-
wania polityczne i ekonomiczne, związane z siłą centralnej władzy austriackiej 
i czerpanie przez śląskich mieszczan wymiernych korzyści z przynależności do 
jednego z najpotężniejszych państw europejskich, luterańscy mieszkańcy Śląska 
prowadzący działalność gospodarczą w obszarze wydawniczym nadawali swoim 
publikacjom względnie koncyliacyjny politycznie charakter. Było to spowodo-
wane uwzględnianiem wymogów cenzury oraz chęcią zachowania przez oficyny 
wydawnicze uprawnień do prowadzenia koncesjonowanej działalności. W okre-
sie pruskim, mimo występującej zgodności wyznania większości mieszkańców 
Śląska z państwową religią panującą, cenzura druków została nadal zachowa-
na, a wydawcy i nakładcy, którzy manifestowali dawniej postawę proaustriacką 
napotkali utrudnienia w prowadzeniu dalszej działalności. Pojawili się na ich 
miejsce nowi przedsiębiorcy, realizujący założenia pruskiej polityki państwowej 
i edukacyjnej.

– Na kształt polityki społecznej Austrii i Prus na Śląsku w niewielkim stopniu od-
działywało w omawianym okresie zróżnicowanie narodowościowe zamieszkują-
cych tę prowincję mieszkańców. Ze względu na przewagę liczebną mieszkańców 
narodowości niemieckiej zarówno edukacja, jak i ruch wydawniczy odbywały 
się w języku niemieckim. Szerokie upowszechnienie czytelnictwa i nawyk sys-
tematycznej lektury Biblii stworzyły korzystne warunki dla działalności śląskich 
oficyn wydawniczych, których produkcja była przeznaczanych dla popularnego 
odbiorcy. Jednym z wydawnictw, przynoszących drukarniom i nakładcom wy-
sokie zyski, były w XVII i XVIII w. kalendarze, które znajdowały nabywców nie-
mal we wszystkich środowiskach, zarówno zamożnych, jak i o niższym statusie 
materialnym.

– Treści publikowane w kalendarzach były zbieżne z dominującymi tendencja-
mi panującymi w XVII i XVIII w. w edukacji publicznej obu wyznań chrze-
ścijańskich, nie podkreślając nadmiernie istniejących pomiędzy nimi różnic 
i kształtując świadomość czytelników w duchu propaństwowym i legalistycz-
nym. Przykładem sygnalizowanych tu związków treści kalendarzy z ówczesnymi 
programami nauczania mogą być liczne odniesienia do starożytności, zarówno 
na poziomie faktograficznym, jak i interpretacyjnym. Redaktorzy kalendarzy za-
kładali, że publikowane na ich łamach fakty z historii starożytnej są wykształco-
nym w śląskich gimnazjach i kolegiach czytelnikom znane, podobnie jak imiona 
i losy bohaterów greckiej i rzymskiej mitologii. Przedstawiając elementy wie-
dzy dotyczącej geografii, fizyki i astronomii także mogli odwołać się do wiedzy 
szkolnej swoich śląskich czytelników. Podejmując tę tematykę mogli więc przed-
stawiać nawet bardziej skomplikowane interpretacje kwestii szczegółowych, po-
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nieważ zakładali, że ogólne podstawy wiedzy o świecie są czytelnikom znane. 
To samo podejście występowało w odniesieniu do publikowanych na łamach 
kalendarzy treści historycznych i filozoficznych. Kalendarze nie pełniły więc 
wobec swoich śląskich odbiorców prymarnej funkcji edukacyjnej, lecz miały na 
celu pogłębienie znajomości już znanych czytelnikom kwestii na poziomie bar-
dziej szczegółowym. Pełniły w ten sposób rolę uzupełniającą wobec standardu 
wiedzy szkolnej, uzyskiwanej na poziomie gimnazjalnym i kolegialnym. Mniej 
zamożni i wyrobieni intelektualnie czytelnicy pomijali na ogół zbyt skompliko-
wane dla nich treści teoretyczne występujące w kalendarzach, albo też przyswa-
jali tylko niektóre ich elementy, przede wszystkim czerpiąc z kalendarzy porady 
praktyczne. Z podanych wyżej względów w strukturze kalendarzy występowały 
wyraźnie wyodrębnione działy, kierowane do zróżnicowanych grup odbiorców 
i odpowiadające ich potrzebom i zainteresowaniom. 

– W istniejących na Śląsku warunkach politycznych i kulturowych wydawcy i re-
daktorzy kalendarzy, aby pozyskać jak najszersze grono odbiorców, a tym samym 
utrzymać opłacalność swojej działalności, musieli podejmować tematy interesu-
jące czytelników zamożniejszych, dysponujących większą siłą nabywczą. Zacho-
wywali przy tym charakterystyczne dla kalendarzy ukierunkowanie narracji, 
związane z zainteresowaniami tej grupy czytelników ukształtowanymi w trakcie 
edukacji szkolnej. W XVII stuleciu do tematów najczęściej poruszanych w ka-
lendarzach należały przede wszystkim kwestie religijne i moralne oraz literackie, 
stanowiące podstawę programów nauczania szkół średnich obu wyznań, katolic-
kich kolegiów i protestanckich gimnazjów, uzupełniane przez treści historyczne, 
dotyczące m.in. krajów „egzotycznych”. Publikując artykuły na ten temat wydaw-
cy i redaktorzy musieli zważać na obostrzenia cenzuralne i stanowisko instytu-
cji kościelnych, dotyczące omawianych w tych artykułach treści. Nadawało to 
owym artykułom charakterystyczne ukierunkowanie interpretacyjne, którego 
cechą podstawową był legalizm: poszanowanie uprawnień władzy państwowej 
i kościelnej i wykazywanie na licznych przykładach, że jego podważenie prowa-
dzi bohaterów kalendarzowych historii do zaprzepaszczenia różnych szans ży-
ciowych, a nawet do śmierci. Ujęcie to występowało zarówno w opowieściach 
nawiązujących w swojej tematyce do czasów starożytnych i średniowiecznych, 
jak i współczesnych. Drugą cechą kalendarzowej narracji był swoisty elitaryzm, 
zapewniający czytelnikom, którym przedstawiano szeroki zakres problematyki 
mitologicznej, geograficznej, historycznej i literackiej poczucie kulturowej wspól-
noty „absolwentów dobrych szkół”. Mogli wykorzystać podczas lektury zasób 
wcześniej uzyskanej erudycji, uzyskując w ten sposób potwierdzenie swojego 
elitarnego statusu społecznego. Mniej wyrobieni kulturalnie czytelnicy uzyski-
wali podczas lektury kalendarzy namiastki takiej erudycji, dającej pewien sto-
pień satysfakcji, a tym samym skłaniać ich do systematycznego zakupu tego typu 
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wydawnictw. Trzecią cechą kalendarzowej narracji był paralelizm podejmowanej 
w kalendarzach problematyki wobec zmian w programach nauczania śląskich 
szkół średnich. Początkowa dominacja problematyki religijnej, historycznej i lite-
rackiej zaczyna stopniowo ustępować tematom związanym z aktualnym kontek-
stem historycznym i politycznym. Poszerza się także horyzont geograficzny treści 
kalendarzy, które zaczynają uwzględniać coraz więcej informacji o charakterze 
ponadlokalnym, w tym dotyczących krajów pozaeuropejskich. Pojawiają się także 
coraz liczniejsze nawiązania do uczonych współczesnych, takich jak na przykład 
Tycho de Brahe czy Johannes Kepler, których autorytet zrównuje się, a następnie 
przewyższa pozycję autorów starożytnych, takich jak na przykład Arystoteles czy 
Platon. Jest to odbicie toczonego wśród europejskich intelektualistów sporu sta-
rożytników z nowożytnikami, omawianego w końcu XVII w. w trakcie edukacji 
szkolnej, która w XVIII stuleciu przyznała już dominujące znaczenie poglądom 
uczonych nowożytnych. Ostatnią z podstawowych cech narracji kalendarzy ślą-
skich, którą chciałbym w tym kontekście wymienić, jest zwiększenie obecności 
elementów praktycznych w treści kalendarzy, kosztem mitologiczno-literackich. 
Wraz ze wzrostem aktywności gospodarczej członków śląskich warstw miejskich 
i postępującą urbanizacją tej prowincji, kształtuje się tutaj nowy model życia, ści-
śle powiązany z zaangażowaniem w wykonywanie pracy zawodowej i dążeniem 
do osiągania z niej jak największych zysków. Jest on zgodny z protestancką etyką 
pracy, a jednocześnie ma charakter aktywistyczny i indywidualistyczny. Świado-
mość śląskiego czytelnika coraz bardziej wyraża się w kategoriach praktycznych, 
wymiernych, obraca się także wokół możliwych do przewidzenia skutków wła-
snych działań. Tego typu postawa intelektualna, charakterystyczna w końcu XVII 
i w XVIII stuleciu dla większości czytelników kalendarzy, stwarza przesłanki dla 
kalendarzowej pedagogiki nastawionej na popularyzowanie stylu życia umoż-
liwiającego osiąganie wymiernych materialnych sukcesów. Autorzy i wydawcy 
kalendarzy popularyzują w związku z tym styl życia oparty na umiarkowanym 
korzystaniu z posiadanych dóbr, nastawiony za to na uzyskanie niezbędnych 
kompetencji zawodowych i efektywne wykonywanie pracy. Jest to szczególnie 
widoczne w  redagowanych przez Neubarthów i  ich następców kalendarzach 
gospodarczych. Krytykowany jest fatalizm i bierne poddawanie się wyrokom 
losu, którym przeciwstawia się przezorność i pracowitość, dążenie do ustalenia 
możliwych zagrożeń i, w miarę możliwości, do ich unikania. Zewnętrzne uwa-
runkowania polityczno-kulturowe wpływają więc na treść kalendarzy w ten spo-
sób, aby kształtować wśród czytelników postawę legalistyczną i propaństwową, 
zniechęcać ich do wystąpień przeciw władzy świeckiej i religijnej, zachęcać za to 
do różnych form dającej satysfakcję życiowej aktywności, związanych zarówno 
z korzystaniem z dóbr kultury, jak i pomnażaniem dochodów osobistych i czer-
paniem radości z ich posiadania, z wykorzystaniem nabytej erudycji. 
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– Problematyka medyczna była przedstawiana w śląskich kalendarzach w sposób 
dostosowany do zainteresowań odbiorców legitymujących się wykształceniem 
ogólnym, a także uniwersyteckim o profilu prawnym lub humanistycznym. Zdro-
wie i choroba są opisywane w treści kalendarzy w szerokim kontekście ogólnym, 
metafizyczno-astrologicznym i  astronomicznym, a  problemy związane z  ich 
utrzymaniem przedstawiane są przede wszystkim z perspektywy potencjalnego 
pacjenta. Choroba jest w tym ujęciu pojmowana jako zdarzenie o charakterze 
egzystencjalnym, uwarunkowane przez czynniki moralne i religijne, zachowanie 
i styl życia człowieka, wyroki Opatrzności lub wpływy gwiazd i planet. Głównym 
przedmiotem debat podejmowanych przez autorów kalendarzy staje się odpo-
wiedź na pytanie o przyczyny chorób występujące poza ludzkim organizmem, 
a nie szczegółowe analizy oddziaływania wpływów środowiskowych na ów or-
ganizm (byłoby to interesujące dla lekarzy, w małym stopniu dla czytelników 
nie dysponujących profesjonalnym wykształceniem lekarskim). W kontekście 
problematyki zdrowotnej analizowane są więc na łamach kalendarzy takie czyn-
niki, jak wpływy gwiazd i planet, oddziaływanie sytuacji politycznej (wojny i ich 
skutki: głód, epidemie), klęski elementarne (powodzie), a także ogólna postawa 
życiowa człowieka, w tym przestrzeganie przez niego reguł chrześcijańskiej mo-
ralności. Medykalizacja choroby pojawia się w tekstach kalendarzy bardzo póź-
no. Z tego powodu w polu problemowym dotyczącym zdrowia i choroby znaj-
dują się w śląskich kalendarzach czynniki wykraczające poza standard ówczesnej 
medycyny, plasujące się za to w polu religii, etyki normatywnej, polityki i eko-
nomii. Przedstawianemu tu ujęciu sprzyjało to, że uznawana w analizowanym 
w niniejszej pracy okresie za racjonalną teorię medyczną patologia humoralna 
nie była przez wykształconą społeczność kwestionowana. Występujące w niej ka-
tegorie interpretacyjne były czytelnikom na ogół znane i przez nich akceptowane. 
Autorzy kalendarzy odwoływali się do tej wiedzy licząc na to, że zalecenia te będą 
przez czytających stosowane. 

– Tylko nieliczni autorzy kalendarzy posiadali dostateczną wiedzę medyczną, pu-
blikowali więc teksty o tematyce medycznej oparte na opracowaniach innych au-
torów, korzystając z już istniejących tekstów i odpowiednio je redagując. Bardzo 
rzadko publikacje o treści medycznej bywały sygnowane imieniem i nazwiskiem 
ich autorów, a jeszcze rzadziej występowały w nich wzmianki dotyczące podjęcia 
przez autora jakichkolwiek prób weryfikacji przedstawianych opinii. Sytuacja 
ta wywierała poważny wpływ na ostateczny kształt narracji kalendarzy w kwe-
stiach zdrowotnych. Narracja ta koncentrowała się na elementach zrozumiałych 
dla czytelnika i ściśle powiązanych z jego codziennym życiem, postawą moralną 
i przekonaniami religijnymi, co wiązało się nie tylko z trafną oceną potencjal-
nych zainteresowań czytelników, lecz także z poziomem kompetencji autorów 
piszących o kwestiach dotyczących zdrowia, choroby, profilaktyki i terapii.



– Elementy wiedzy medycznej przekazywane na łamach kalendarzy zarówno 
w XVII, jak i w XVIII w. były zgodne ze standardem ówczesnej wiedzy akade-
mickiej w Austrii, a później w Prusach. Wiedza ta wpisywała się zarazem w ofi-
cjalny nurt ideologii państwowej i była zgodna z religią panującą. Popularyzacja 
problematyki medycznej na łamach kalendarzy wpisywała się także w nurt ofi-
cjalnej polityki społecznej Austrii i Prus, której celem było opanowanie zagroże-
nia epidemicznego i skutków głodu poprzez upowszechnianie wśród obywateli 
racjonalnych zachowań higienicznych, podstaw właściwej diety, konieczności 
korzystania z odpowiedniego do pory roku ubioru, a także przezorności w pla-
nowaniu codziennych działań, m.in. w zakresie gromadzenia zapasów żywności, 
właściwego jej przechowywania, dostosowania czasu zasiewów i zbiorów do ka-
lendarza i wielu innych zagadnień.

Kalendarze – po Biblii – były najczęściej czytanym na Śląsku wydawnictwem. Nie 
są traktowane jako dzieło literackie, ale były pozycją wydawniczą funkcjonującą 
w kategoriach kultury potocznej. Od erudycji i zacięcia literackiego ich autorów 
i redaktorów zależało czy miały większe lub mniejsze wzięcie u czytelników. Walo-
rem sprzyjającym ich sprzedaży były zawarte w nich liczne przydatne informacje. 
Dostarczały swym czytelnikom w XVII i XVIII w. szeroki zakres wiedzy z wielu 
dziedzin, umożliwiając im zrozumienie świata, dostrzeżenie w  nim elementów 
wyższego porządku metafizycznego, stanowiącego podstawę moralności, a także 
dostosowanie codziennego życia do praktycznych wskazań przedstawianych przez 
autorów kalendarzy jako racjonalne, oparte na realnych podstawach, umożliwiające 
osiągnięcie zakładanych celów, prowadzące do potencjalnego unikania zagrożeń itp. 



61

ROZDZIAŁ II

Kalendarze śląskie jako źródła do badań 
nad medykalizacją świadomości zdrowotnej na Śląsku 

w okresie nowożytnym. Charakterystyka i krytyka źródeł

Przeglądając zachowane egzemplarze kalendarzy śląskich nasuwa się pytanie, czy 
były one czymś oryginalnym w swojej szacie edytorskiej, konstrukcji i zawartości. 
W dwóch pierwszych przypadkach możemy odpowiedzieć, że nie173, w trzecim przy-
padku – tak. Odpowiedź potwierdzającą postaram się wyjaśnić i uzasadnić w dalszej 
części opracowania. Szata i konstrukcja nie były czymś nowym i były wzorowane na 
kalendarzach z minionych okresów, niezależnie od tego, gdzie były one drukowane. 

Zanim jednak przejdę do omawiania wykorzystanych roczników śląskich, nieco 
uwagi poświęcę samym kalendarzom, jako jednemu z rodzajów publikacji, nawią-
zując do kilku informacji które zawarłem we Wstępie. 

Kalendarz, jeden z pierwszych przykładów książki masowej, stanowi specyficzny 
gatunek twórczości pisarskiej i edytorskiej. Wykształcił się jako określony typ pu-
blikacji, zdobywając od razu popularność i znaczne grono zwolenników. Obok swej 
podstawowej funkcji, to jest informowania czytelnika o rachubie czasu, spełniał 
wzrastającą rolę ogólnoinformacyjną, stał się podręcznym kompendium wielu dzie-
dzin wiedzy i praktycznych umiejętności. Wiadomości zawarte w informacyjnej 
części kalendarzy adresowano do zróżnicowanego grona odbiorców, wykazujących 
odmienne zainteresowania i różny poziom wykształcenia. Świadczą o tym zarówno 
poszczególne typy kalendarzy, jak i analiza ich zawartości. Biorąc pod uwagę pod-
stawowe cechy wydawnictwa, jakim był kalendarz, stwierdzić można, iż stanowi on 
chyba najbardziej utylitarny rodzaj książki, jaki przyniosły nam dzieje drukarstwa. 

O potrzebie zaistnienia tego rodzaju wydawnictw świadczy fakt, iż próbowa-
no je upowszechnić jeszcze przed wynalezieniem techniki drukarskiej. Pierwszym 
nie spisanym ręcznie kalendarzem był odbity ksylograficznie kalendarz niemiecki 

173 Por. J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, wyd. VI, Warszawa 2004; B. Rok, Kalendarze polskie 
czasów saskich, Wrocław 1985; J. Basista, Anglia, świat i gwiazdy. Obraz świata i Anglii pierwszych 
Stuartów w kalendarzach 1603–1640, Kraków 1994; M. Janik, polskie kalendarze astrologiczne 
epoki saskiej, Warszawa 2003.
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autorstwa Jana z Gmündu174. Wynalazek druku przyspieszył prace wydawnicze 
i umożliwił szybką popularyzację kalendarzy, obniżając ich cenę.

Pierwsze egzemplarze kalendarzy drukowanych czcionkami ruchomymi wyszły 
spod prasy Jana Gutenberga. Wkrótce kalendarz zajął, obok Biblii, podstawowe 
miejsce wśród wydawnictw książkowych175. 

Początkowo kalendarze były objętościowo skromne. Obok kalendarium zawie-
rały przepowiednie astrologiczne, terminy najróżnorodniejszych prac gospodar-
skich i krótkie informacje dotyczące bieżących problemów (np. siewy, pogoda) lub 
wydarzeń (wojny, epidemie, katastrofy przyrodnicze). Okres Reformacji przyniósł 
zmiany w ich treści, która ulegać zaczęła stopniowej rozbudowie. Kalendarze za-
częły pełnić już nie tylko rolę popularnego, łatwo dostępnego i podręcznego źródła 
informacji, lecz także, w ograniczonym sensie, osobistego poradnika. Za przykła-
dem Melanchtona, wprowadzono do nich w szerszym zakresie informacje popu-
larno-naukowe176. Kalendarze doby Reformacji zyskały już stały, wzrastający krąg 
odbiorców. W tym momencie zaczyna się kreować ich kolejna rola. Stają się nie tyl-
ko poradnikiem wykonywania określonych czynności zgodnie z przyjętym rytmem 
czasu, ale też instrumentem kreowania określonych postaw i utrwalania, poprzez 
odpowiednio podane i atrakcyjnie przedstawione przykłady, potrzebnych, w mnie-
maniu kalendarzowych autorów, poglądów i zachowań czytelników (adresowano 
je do wyznawców różnych konfesji). Rozbudowana w XVII w. treść kalendarzy, za-
warta poza kalendarium, czyni z nich źródło do studiów nad umysłowością ludzi 
tej epoki. Druga połowa XVIII w. przynosi stopniowy zmierzch wydawnictw w ty-
pie kalendarzy. Wydawane w konserwatywnej manierze, nie były w stanie sprostać 
potrzebom nowych czasów i konkurować z prasą (np. szybki dostęp do informacji 
z różnych dziedzin życia), mimo iż ich wydawcy zaczynają zamieszczać w nich tre-
ści zgodne z tendencjami oświeconego racjonalizmu.

Kalendarze śląskie z XVII i XVIII w. to wydawnictwa o zróżnicowanej treści, 
z rozbudowanym dodatkiem poza kalendarium. Jako odmiana wydawnictwa popu-
larnego, cieszącego się zainteresowaniem czytelników, stanowiły jedną z głównych 
pozycji edytorskich śląskich oficyn wydawniczych. Są to interesujące źródła dla ba-

174 B. Rok, Kalendarze polskie czasów saskich…, s. 10.
175 Por. m.in. W. Czapliński, W. Korta, A. Galos, Historia Niemiec, Wrocław 1981, s. 231; M. Szyroc-

ki, Historia literatury niemieckiej, t. 1, Warszawa 1969, s. 83; B. Rok, Kalendarze polskie czasów 
saskich…, s. 11.

176 Popularyzacja wiedzy wynikała wprost z dogmatyki protestanckiej. Uznawała ona, że grzeszne 
czyny są bezpośrednim wynikiem ludzkiej niewiedzy, stąd ogromny nacisk w pedagogice refor-
macyjnej kładziono na zdobycie umiejętności czytania i pisania, umożliwiając dzięki lekturze 
Biblii kontakt ze Słowem Bożym, zaś poprzez lekturę poszerzających horyzonty myślowe dzieł na 
oczyszczenie światopoglądu z „błędnych” mniemań. Por.: Z. Kuderowicz, Filozofia nowożytnej 
Europy, Warszawa 1989, s. 94; A. Ściegienny, Luter. Wybór pism, Warszawa 1987, s. 238 (pod-
kreśla rolę wiary w zdobywaniu wiedzy).
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daczy polskich, bowiem drukowano je dla czytelników z obszaru leżącego w obrę-
bie państw (Monarchia Habsburska i Prusy), w których klimat polityczny i system 
sprawowania władzy nie były tak „łagodne” jak w sąsiedniej Rzeczypospolitej. 

Z drugiego dziesięciolecia XVII w. pochodzą zachowane do dnia dzisiejszego 
pierwsze różniące się między sobą typy kalendarzy. Drukowano je we Wrocławiu, 
w drukarni miejskiej Baumanna i jego następców, w Kłodzku w oficynie Andreasa 
Franza Pegi, późniejszego kierownika drukami biskupiej we Wrocławiu177. W Brze-
gu kalendarze drukowali Johann Ernest i Gotfried Trampowie, Johann Christoph 
Jacob i Caspar Sigfried, w Legnicy – Zacharias Schneider, w Jeleniej Górze – Chri-
stian Scharffen, w Świdnicy – Johann Perfert i w Zgorzelcu – Ambroży Eritsch. 
Wśród zachowanych do dzisiejszego dnia kalendarzy najliczniejszą grupę stanowią 
egzemplarze wydrukowane w oficynie Baumannowskiej. Z pozostałych drukarni 
znajdujemy zaledwie pojedyncze egzemplarze lub zespoły kilku druków.

Regułę, w myśl której układano i wydawano kalendarze śląskie, oparto na wzor-
cach niemieckich, z uwagi na bliskie sąsiedztwo – być może saskich. Nie jest wyklu-
czone, że autorzy śląscy korzystali również ze wzorów czerpanych z pobliskiego Kra-
kowa, który od późnego średniowiecza był znanym ośrodkiem studiów i badań nad 
astronomią178, u progu doby nowożytnej ściśle związanej z astrologią179. W Krako-
wie publikowano liczne kalendarze wraz z astrologicznymi prognostykami, których 
autorami byli także profesorowie Uniwersytetu Krakowskiego180. Jednym z autorów 
XVI-wiecznych kalendarzy śląskich był krakowski profesor M. Peter Slovacius181.

We wrocławskich zbiorach kalendarzy (scalonych w Bibliotece Uniwersytec-
kiej w oparciu o zbiory uniwersyteckie, jeleniogórskie i Instytutu Śląskiego PAN 
we Wrocławiu) przeważają zdecydowanie wydania śląskie. Zachowało się tu za-
ledwie kilka „kalendarzy obcych” z XVII i XVIII w., nie adresowanych do odbior-
cy śląskiego. Są to kalendarze wydane w Norymberdze i Augsburgu182 i jeden ka-
lendarz wydany w Bazylei183. Pozostałe drukowano na Śląsku lub przez kilka lat 
w Berlinie (po przejęciu Śląska przez Prusy), przeznaczając je dla odbiorcy ze Śląska 
i ziem sąsiednich, w tym także Rzeczypospolitej. Znikoma ilość roczników obcych 

177 A. Mendykowa, Z dziejów dolnośląskich oficyn wydawniczych, „Rocznik Dolnośląski” 1975, t. 3, 
s. 306.

178 O roli Uniwersytetu Krakowskiego w europejskiej astronomii XV w. por.: M. Markowski, Bury‑
dianizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim, Wrocław 1971.

179 Por.; T. Doktór, Spotkania z astrologią, Warszawa 1987, s. 14–17 i in.
180 Por. np. K. Lepszy (red.), Dzieje Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1364–1964, t. 1, Kraków 

1964, s. 386–389.
181 Schreib Kalender auffs 1578 Jahr durch M. Petrum Slovacium, der loblichen Universitet zu Krackaw 

Astrologum (…), Breslaw.
182 Np. Europeischer Curier, das ist Neuer und Verbesseter Geschichts‑Calender (…) durch Conrad 

Balthasar Han (…), Augsburg 1701.
183 Almanach Historique nomme Le Messager Boiteux (…) par Antoine Souci a Basel, 1750.



64

świadczyć może o skutecznej obronie przywilejów miejscowych drukarzy przed 
konkurencją. W  okresie austriackim druk kalendarzy musiał być poprzedzony 
uzyskaniem zgody cesarza i, w przypadku adresowania kalendarzy do odbiorcy 
polskiego (kraje sąsiednie), również króla polskiego (o tym autor kalendarza infor-
mował w podtytule – „Cum privilegio…”, na stronie tytułowej rocznika). Było to, 
z jednej strony, uzyskanie zgody na druk i jego upowszechnienie, z drugiej, uzyska-
nie monopolu (po spełnieniu określonych warunków) i bezpiecznego wejścia na 
rynek zbytu. 

Interesującym novum w  dziedzinie kontroli treści kalendarzy śląskich było 
wprowadzenie po aneksji tej krainy przez Prusy nadzoru Berlińskiej (Królewskiej) 
Akademii Nauk nad tymi wydawnictwami. Edykt Fryderyka II z 1744 r., publiko-
wany przez kilka lat m.in. w rocznikach śląskich, stwierdzał, iż na terenie państwa 
prus kiego żaden druk nie może się ukazać bez aprobaty Akademii. Za jej aprobu-
jące orzeczenie autor lub wydawca zmuszony był uiścić opłatę w wysokości 2 groszy 
od arkusza książki i 6 groszy od arkusza druków okolicznościowych. Zarządzenie 
to, będące wyrazem absolutystycznej polityki państwa pruskiego w dziedzinie kon-
troli słowa i kształtowania opinii publicznej, dawało jednocześnie tej instytucji na-
ukowej możność uzyskania własnych dochodów przeznaczanych na bieżące potrze-
by i finansowanie swoich badań naukowych184. Obok władz państwowych, w okresie 
wcześniejszym, sytuację prawną oficyn wydających kalendarze normowały także 
władze niższego szczebla. Na druk kalendarzy, podobnie jak i innych wydawnictw, 
konieczne było zezwolenie Rady Miejskiej lub książąt śląskich. Przywilej dla dru-
karzy chronił ich przed obcą konkurencją185. Jednocześnie poddawał ich cenzurze 
prewencyjnej. Każdy druk, wychodzący spod pras śląskich, podlegał – w okresie 
austriackim – cenzurze Rady Miejskiej, najczęściej protestanckiej, jak w przypadku 
Wrocławia. Jednocześnie w treść druków ingerował biskup wrocławski i cenzura 
starościńska, reprezentująca władzę cesarską. Od połowy XVII w. narastające ten-
dencje centralizacyjne w państwie austriackim znajdują swe odbicie we wzmocnie-
niu roli cesarskiego Urzędu Zwierzchniego (przekształconego później w Kamerę 
Wrocławską), który w latach 1650, 1656 i 1666 zaczął przejmować kompetencje 
swych poprzedników w zakresie cenzurowania druków186. Rozdzielenie, w okresie 
austriackim, funkcji cenzorskich między Urząd Zwierzchni, odpowiedzialny za cen-
zurę państwową, Radę Miejską, Akademię jezuicką (po 1702 r.), Kościół katolicki 
oraz protestanckie władze duchowne często doprowadzało do nieporozumień i kon-
trowersji, szczególnie w przypadku pism ewangelickich. Spory próbowano rozstrzy-
gnąć odwołując się do Urzędu Zwierzchniego, bowiem ostateczna decyzja należała 

184 A. Żbikowska-Migoń, Dzieje książki i jej funkcji społecznej. Wiek XVIII, Wrocław 1987, s. 18.
185 A. Mendykowa, Książka polska we Wrocławiu w XVIII wieku, Wrocław 1975, s. 50.
186 Ibidem, s. 56–59. 
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do cenzury państwowej. Z punktu widzenia cenzury, ujętej już na początku XVIII w. 
w pewne ramy organizacyjne, bez zastrzeżeń mogły być drukowane jedynie dzieła 
z zakresu literatury pięknej i poezja, nie zabarwione akcentami politycznymi.

W czasach pruskich, wkrótce po zajęciu Śląska przez Fryderyka II Wielkiego, 
sytuacja dotycząca drukowania, dopuszczenia do obiegu handlowego i  cenzu-
rowania piśmiennictwa uległa pewnemu uproszczeniu i stała się w sensie praw-
nym klarowniejsza. Uzyskano to poprzez położenie większego nacisku na cenzurę 
państwową, którą objęto stopniowo całość piśmiennictwa wydawanego na Śląsku, 
i konsekwentne wprowadzanie sankcji karnych, takich jak grzywny, areszty, konfi-
skaty nakładu, nagany lub ostrzeżenia187. W obu okresach, austriackim i pruskim, 
polityka prewencyjna, konieczność otrzymania imprimatur i wpływy cenzury do-
tyczyły także kalendarzy.

Wkrótce po zajęciu Śląska przez Fryderyka II Wielkiego, 9 października 1741 r. 
rozkazem Feld=Kriegs=Comissariat wprowadzono zakaz sprowadzania na Śląsk 
obcych kalendarzy bez zgody władz zwierzchnich (a priori założono, że będą za-
wierały „wrogie treści”) oraz zakazano druku i sprzedaży kalendarzy śląskich bez 
zgody, jak już wspomniano, pruskiej Królewskiej Akademii Nauk. Rozkaz, w formie 
rozporządzenia, został potwierdzony edyktem królewskim z dnia 29 lutego 1744 r. 
Od tego roku, przez kilkanaście następnych lat, we wszystkich kalendarzach kon-
tynuatorów Neubarthów zamieszczano rozporządzenie i edykt sygnowany przez 
hrabiego L.W. Münchowa188, których treści szczegółowo formułowały zasady druku, 
oprawy i dystrybucji wszystkich dostępnych na Śląsku kalendarzy oraz precyzowa-
ły zakres odpowiedzialności i sankcje karne za naruszenie stanowionego prawa. 
Rozporządzenie poprzedzał zamieszczony w rocznikach edykt i, powołując się na 
jego postanowienia, wymieniał miejscowych cenzorów, którzy decydowali w imie-
niu Królewskiej Akademii Nauk o dopuszczeniu kalendarzy do druku. Na Śląsku, 
bez akceptacji treści pism przez Królewską Akademię Nauk (działającą w imieniu 
króla) i bez wyrażonej przez nią zgody na druk nie mogły się ukazać żadne publi-
kacje. Symbolem uzyskania zgody (imprimatur) był tzw. „Stempel der Academie” 
zamieszczany na stronie tytułowej każdej publikacji dopuszczonej do druku i han-
dlu na Śląsku. Stąd też każdy kalendarz zawierał w podtytule zwrot następującej 
treści: „Der Sr. Königl. Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifen Aca-
demie der Wissenschaften”189. Zapowiedzią nadchodzących zmian prawnych było 

187 Ibidem, s. 57
188 Por. Johannis Neubarthi continuirter Neuer Vebesserter und Alter Historischer und Schreib‑Calen‑

der (…), 1749, i in. Tam m.in. edykt Münchowa z 19 marca 1748 r.
189 Najpierw Rozporządzenie, później Rozporządzenie i Edykt były przedrukowywane w każdym 

roczniku. Por. np.: kalendarze historyczne (Historischer und Schreib=Calender Auf das Jahr…) na 
1746, 1756 czy 1788 r. W każdym z nich czytamy w Rozporządzeniu (Vorbericht) o podporządko-
waniu druku kalendarzy Akademii Nauk a w przedrukowanym obok Edykcie znajdujemy infor-
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zamieszczenie rozporządzenia króla Prus w roczniku na 1744 r., w którym, jak wy-
nika z treści, druk kalendarzy uzależniono od zgody i akceptacji Towarzystwa Na-
ukowego („als von Dero Societät der Wissenschaft”). Z treści tego rozporządzenia 
wynika także, iż w 1744 r. zgodę na druk i sprzedaż, tak jak w poprzednich latach, 
otrzymał kalendarz Valentina Hannckego, Johanna Neubartha (kontynuatorzy tego 
samego tytułu) i Gottfrieda Hoffmanna190. 

Obostrzenia prawne, religijne i państwowe występowały zatem w obu okresach, 
zarówno austriackim, jak i pruskim. Miały one niewątpliwie wpływ na treść kalen-
darzy. Teksty kalendarzowe nie mogły uderzać w dom panujący, nie mogły być wy-
mierzone w instytucję państwa, nie mogły obrażać uczuć religijnych czytelnika lub 

mację o pierwotnej podstawie prawnej, na której bazował Edykt oraz informacje o podporząd-
kowaniu druku i dopuszczeniu obcych kalendarzy na rynek śląski tylko po otrzymaniu zgody od 
Akademii Nauk i uiszczeniu określonej na dany rok opłaty. Czytamy zatem w Rozporządzeniu: 
„(…) haben kraft Dero untern 29. Febr. 1744. erneuert und geschärften, hieneben gedruckten 
Edickts allergnädigst und ernstlich befohlen, dass in Dero gesammten Landen und Provintzien 
keine andere, als von Dero Academie der Wissenschaften herausgegebene Calender einzuführen 
und zugebrauchen, wiederigenfalls diejenige, welche sich unterstehen fremde Calender, die nicht 
mit dem Stempel der Academie der Wissenschaften authorisiret und bezeichnet, einzuführen, 
zu verkaufen oder zu kaufen, unter was Vorwand, Ausreden oder Entschuldigung es auch seyn 
möchte, sie seyn Einheimische oder Fremde, die Verkäufer mit zehn Rthlr. Strafe, und die Käufer 
mit zweyRthlr. Strafe für jedes Stück beleget werden sollen (…)”. W Edykcie, obszerniejszym 
w swej treści od rozporządzenia, znajdujemy jego podstawę prawną i rozciągnięcie ustawy na 
druki obce i rodzime: „Wir haben höchst=missfällig vernommen, welchergestalt das vormahls 
auf Unsern Allerhöchsten Befehl durch das ehmalige Feld=Kriegs=Comissariat unter dem 9ten 
Octobr. 1741. wegen des Verboths fremder Calender ausgelassene Mandat in verschiedenen 
Orten Unserer Schlesischen Landen nicht gehörig beobachtet, sondern mit Einführung fremder 
Calender mancherley Unterschleiff getrieben, hierdurch aber denen zum gemeinen Nutzen ge-
wiedmeten Fonds der Societät, die Wir jüngsthin zu einer neuen Königl. Academie der Wissen-
schaften errichtet, und bey welcher diejenigen, welche in Unseren Schlesischen Landen sich in 
den Wissenschaften ausnehmend hervor thun, ohne Unterscheid aufgenomen werden sollen, 
mercklicher Abbruch geschehen, und solcher Fonds zu Bestreitung der darauf sowol vorhin 
als jetzo aufs neue angewiesenen höchstnöthigen Ausgaben unzulänglich gemacht worden (…) 
Wenn auch anderer Orten ausserhalb Landes gute Calender verfertiget werden, und sich dazu 
einige Liebhaber in Inseren Landen finden möchten; So sollen die Commissarii und Factores 
der Academie mit dem Vorbewust des Directorii derselben solche anschaffen, mit dem Stempel 
der Academie auf dem Titul=Blat zeichen und hiernechst die Liebhaber gegen Bezahlung des 
doppelten Preises der einheimischen Calender von gleicher Sorte und Format damit versehen, 
wegen des besorgenden Unterschleiffs aber, und damit dadurch die Einführung fremder Calen-
der nicht werde, soll nach Massgabe besagten Edicts der Vertreib dererselben bei nachgesetzter 
er Strafe der Academie gleichfalls privative und sonst niemand erlabet seyn (…).”

190 Neuer, Verbeserter und Alter Schreib=Calender auf das Jahr 1744: „(…) Auf Verordnung Hoch-
gebachter Königl. Preusischen Societat der Wissenschaften, und unter dem Derselben aller-
gnädigst ertheilten Privilegio, werden in Breslau und Brieg die bey so vielen Jahren hat belibte 
Calender des Valentin Hanckens, Johann Neubarths, Gottfried Hoffmans, in allen Formaten auf 
das 1744. Jahr gedruckt und verkauffet”.
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zniechęcać go do wyznawanej religii, nie mogły też naruszać porządku społecznego, 
tradycji, uznawanych wartości i hierarchii społecznej. 

O popularności i masowości kalendarzy śląskich XVII i XVIII w. świadczy liczba 
tytułów tych wydawnictw. Było ich 24, z których tylko 3 są zmodyfikowaną wersją 
tego samego kalendarza. Z ogólnej liczby 24 tytułów kalendarzy tylko 5 ukazało się 
w XVIII w. jako nowe pozycje wydawnicze. 

Najdłuższą tradycję posiada kalendarz sygnowany przez Christopha Neu-
bartha191, kontynuatora i nabywcy kalendarza V. Hannckego (od jego kontynuato-
ra Davida Froelicha), następnie (po śmierci ojca) przez jego syna Johanna192 i, po 
śmierci Johanna, anonimowych następców („kontynuatorzy”). Pierwsze egzem-
plarze kalendarzy Neubarthów zostały wydane w drugiej połowie XVII stulecia. 
Wśród nich kalendarz gospodarczy, który był kontynuacją roczników Davida Fro-
elicha193 i Valentina Hannckego194. Drukowano go do lat dwudziestych XVIII w. 
Zapoczątkowany natomiast przez Christopha Neubartha kalendarz astrologiczny, 
przekształcony w astrologiczno-historyczny, a później w astronomiczno-historycz-
ny i historyczny, był drukowany aż do 1915 r.195 

Jednym z najstarszych zachowanych roczników XVII-wiecznych jest wydane 
w Brzegu Calendarium Tychoriganicum oder New und Alt Allmanach und Schreib‑Ka‑
lender… Petera Gotharda z 1615 r. Gothard196, magister sztuk wyzwolonych i filozofii, 

191 Christoph Neubarth – ur. 10.08.1607 r. w Bolesławcu (Bunzlau), zm. 2.11.1681 r. w Kościelni-
kach (Holzkirche [Kościelnik], Oberlausitz/Górne Łużyce). Po studiach teologicznych w Lipsku, 
od 1635 do 1678 r. sprawuje funkcję pastora w Holzkirche. Kalendarze dla Śląska i Łużyc opraco-
wuje i wydaje we Wrocławiu, w drukarni Georga Baumanna. Wg Biobibliographisches Handbuch 
der Kalendermacher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).

192 Johann Neubarth – syn Christopha Nerubartha, ur. 26.05.1636 r. w Holzkirche (Kościelnik), zm. 
06.05.1686 r. w Lauban (Lubań). Podobnie jak ojciec studiował teologię w Lipsku. Po śmierci 
ojca kontynuuje opracowanie i wydawanie kalendarzy dla Śląska i ziem sąsiednich. Wydaje je we 
Wrocławiu, przy wsparciu Gottfrieda Schultza, wrocławskiego lekarza i astronoma. Po śmierci 
Johanna, pierwszym kontynuatorem wydawania kalendarzy Neubarthów był Gottfried Kirch. 
Wg Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).

193 David Frölich (Froelich) – ur. w 1595 r. w Kezmarok na Słowacji, zm. 24.04.1648 r. w Leutschau 
na Słowacji. Studiował przyrodoznawstwo i teologię m.in. w Elblągu i Frankfurcie nad Odrą. 
Wg Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).

194 Valentin Hanncke (junior) [Valentinus Hanncke] – ur. ok. 1594 r. w Seifersdorf niedaleko Jägern-
dorf pod Ostrawą, zm. w 1629 r. w Libethen (Lubietova – Słowacja). W 1612 r. otrzymał dyplom 
na Uniwersytecie w Wittenberdze. Był nauczycielem w czeskim Bruntalu. Autor i wydawca ka-
lendarzy. Jego następcą był D. Froelich. Wg Biobibliographisches Handbuch der Kalendermacher 
von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).

195 Omówienie kalendarzy śląskich XVII i XVIII wieku patrz: A. Syroka, Kalendarze śląskie XVII–
XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 1996, R. 41, nr 2, s. 7–23.

196 Peter Gothard – ur. w 1575 r. we Wrocławiu, zm. w 1621 r. w Hermsdorf na Dolnym Śląsku. 
Studiował od 1592 r. na Uniwersytecie we Frankfurcie nad Odrą. Absolwent sztuk wyzwolonych, 
doktor filozofii, miłośnik matematyki i poezji, profesor retoryki i historii w Archigymnasium 



68

profesor retoryki i historii, jest również autorem wydanego we Wrocławiu w 1617 r. 
Calendarium Juliano‑Lilianum oder New und Alt Allmanach und Schreib‑Kalender… 
Prognostykiem astrologicznym jest także wydany w 1627 r. we Wrocławiu Newer und 
Alter Calender… Elii Crätschmairi (Eliasz Krätschmer). W okresie tym drukowali też 
u Baumannów swoje kalendarze Christoph Cnoll ze Szprotawy (New und Alt Schreib 
Calender auf das Jahr… 1622 i 1631), lekarz i matematyk Jacobus Ganivetus (New 
und Alter Allmanach und Schreib‑Kalender…, 1630), astrolog i matematyk David 
Froelich (Der Newe und Alte Schreib‑Kalender…, 1626 i 1631), Valentinus Hanncke 
(New und Alter Schreib‑Kalender…, którego pierwszy zachowany egzemplarz po-
chodzi z 1626 r.) oraz Georg Gebhard. Widoczny jest tu pewien związek pomiędzy 
Davidem Froelichem a Valentinem Hannckem. Z karty tytułowej kalendarza wy-
drukowanego na 1634 r. wynika, że Froelich jest kontynuatorem roczników Valen-
tina Hannckego („durch V. Hannckens D.F.C. continuatorem” – V. Hanncke zmarł 
w 1629 r.). Wymieniony rocznik jest ósmym z kolei, co poświadcza numeracja rocz-
ników zastosowana przez autora w kolejnych edycjach. Nie wiemy jednak, czy doty-
czy ona tylko tych kalendarzy, które są opracowane przez D. Froelicha, czy też obej-
muje ona wszystkie roczniki, łącznie z tymi, których autorem był V. Hanncke. New 
und Alter Schreib‑Kalender Hannckego, drukowany we Wrocławiu u Georga Bau-
manna, był adresowany dla Śląska, Łużyc, części Węgier, Czech i Moraw. Natomiast 
pochodzący z Kluczborka Georg Gebhard197, autor New und Alter Schreib‑Kalen‑
der sampt Astronomischer Vorsagung, Astrologischer Muthmassung und Historischer 
Auff merckung… adresuje swoje roczniki wyłącznie dla Śląska. Zachowały się niestety 
tylko dwa egzemplarze, pochodzące z lat 1640 i 1642. Stanowią one przykład zacho-
dzącej w połowie XVII stulecia stopniowej ewolucji dotychczasowych prognostyków 
ku rocznikom zawierającym coraz więcej treści o charakterze racjonalnym, opartych 
na źródłach historycznych, obserwacjach i badaniach naukowych, czy – w przypad-
ku rolnictwa – na zwykłej praktyce. Nie były one pozbawione różnych spekulacji, 
niemniej w tekstach Gebharda znajdujemy tendencję do przybliżenia czytelnikowi 
wiadomości opartych na ówczesnych osiągnięciach badawczych i naukowych.

Interesującym zachowanym egzemplarzem, wskazującym na próbę asymi-
lacji obcych kalendarzy na gruncie Śląskim, jest wydany w 1636 r. New und Alt 
Schreib‑Kalender auffs Schalt‑Jahr (…) Mit besondern fleiste gerechnet durch D. Da‑
videm Herlicum, Medicum zu Stargard in Pommern. Cum Gratia et Privileg.: Caes. 
Majest. Zu Dantzig druckts und verlegts Georg Rhete. Zu Bresslaw bey Georg Baw‑
mann Bucherdruckern in der Nicolausgassen zu finden. Na stronie tytułowej pro-

– w szkole należącej do kościoła św. Elżbiety. Wg Biobibliographisches Handbuch der Kalender‑
macher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).

197 Georg Gebhard – ur. ok. 1602 r. w Kluczborku (Kreuzburg), zm. po 1641 r. Studiował prawo 
i matematykę na uniwersytetach we Frankfurcie nad Odrą i pod koniec 1621 r. w Wittenberdze. 
Wg Biobibliographisches Hanbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).
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gnostyku (cz. II kalendarza) Herlicius jako miejsce druku podaje tylko Gdańsk, 
pomijając Wrocław.

W 1646 r. ponownie spotykamy Davida Froelicha, tym razem nie jako konty-
nuatora kalendarzy Hannckego, lecz jako autora Welt‑Spiegel oder Historischer Ka‑
lender… Kalendarz wydrukowano we Wrocławiu u Georga Baumanna. Froelich na 
karcie tytułowej, przy swoim nazwisku, podaje tytuł „cesarskiego matematyka i kró-
lestwa Węgier astronoma”, nadany mu przez cesarza Ferdynanda III. Chociaż tytuł 
sugeruje, że mamy do czynienia z kalendarzem historycznym, w rzeczywistości jest 
to prognostyk, wzbogacony o fakty i komentarze historyczne.

Autorem siedemnastowiecznych kalendarzy był także Eliasz Wagner198, pocho-
dzący z Łużyc. Zachował się tylko jeden egzemplarz jego autorstwa, wydany we 
Wrocławiu w 1662 r. i przeznaczony dla Śląska i Łużyc. Mimo wielu informacji 
składających się na „krótkie opisanie świata” duża porcja „czystej chrześcijańskiej 
astrologii” klasyfikuje ten rocznik do grupy prognostyków.

Osobą, która dała początek najdłuższej serii kalendarzy był Christoph Neubarth, 
teolog i astrolog (informacja podana na stronie tytułowej pierwszych roczników). 
Pochodził z Bolesławca na Śląsku. Datowany na 1666 r. zachowany prognostyk, 
zawie rający już w kalendarium krótkie rozprawy historyczne i moralizatorskie, za-
początkował interesujący cykl, stopniowo ewoluujący od prognostyku do kalenda-
rza historycznego. Ten typ kalendarza, noszącego pierwotnie nazwę New und Al‑
ter Schreib‑Calender…, podobną zatem do tytułów innych wydawanych na Śląsku 
roczników, był ściśle związany z Baumannowską oficyną wydawnicza. Christoph 
Neu barth był również autorem wydawanego kalendarza gospodarczego. Z 1678 r. 
pochodzi jeden z pierwszych, zachowanych, egzemplarzy New und Alter Hauss‑Wirth ‑
schaffts und Schreib‑Calender…, będący, jak podaje autor, kontynuacją roczników 
Valentina Hannckego. Przypomnijmy – V. Hanncke zmarł w 1629 r., kontynuatorem 
jego kalendarzy był D. Froelich, który zmarł w 1648 r. Można przyjąć, że Christoph 
Neubarth po śmierci Froelicha wykupił od spadkobierców prawa do tego kalen-
darza, i mając na uwadze jego popularność odwoływał się na stronie tytułowej do 
nazwiska jego twórcy, chcąc zapewnić sobie zbyt. W długim, rozbudowanym tytule 
podano, iż zawiera on Ewangelie według mszału rzymskiego. Nie znamy kalendarzy 
gospodarczych Hannckego. Nie wiemy, czy ukazywały się regularnie. Zachowały się 
jedynie prognostyki, w których zamieszczono jego nazwisko. Ostatni z nich pocho-
dzi z 1650 r. (napisany w 1649 r. przez prawdopodobnie następcę Davida Froelicha, 
po jego śmierci) noszący tytuł New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi 

198 Eliasz Wagner – ur. 27.10.1624 r. w Lubaniu, zm. 29.08.1676 r. w Wykrotach. Studiował filozofię 
i teologię w Halle, Lipsku i Strasburgu. Od 1650 r. był pastorem w Waldau (Wykroty na Dolnym 
Śląsku). Pisał kalendarze w latach 1654–1670, z których zachowały się 4 egzemplarze (1657, 
1665, 1669 – Zurich; 1662 – Wrocław). Autor Cometa Vespertinus Prodiogiosus – 1652. Wg Bio‑
bibliographosches Handbuch der Kalendermacher von 1550 bis 1750, (dostęp: 28.03.2019).
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MDCL (…). Nie jest to kalendarz gospodarczy. Trudno zatem określić, czy druk 
z 1678 r. jest pierwszym, czy też kolejnym, będącym kontynuacją jego roczników 
gospodarczych. Możemy założyć, że V. Hanncke, przed Froelichem, był także twór-
cą kalendarzy gospodarczych, kontynuowanych przez jego następców. Christoph 
Neubarth i jego następcy nie stosowali numeracji swoich kalendarzy. Po śmierci 
Christopha w 1681 r., opracowywanie kalendarzy obu typów i związki z oficyną 
Baumannowską przejął Johann Neubarth, jego syn. W 1683 r., w tytule kalendarza 
astrologicznego pojawia się Johannis Neubarthi Christophori b.m. Filli…, później 
Johannis Neubarthi, Bolesla‑Silessi, New und Alter Schreib‑Calender (…). 

Kontynuacja prac ojca nie była pierwszym samodzielnym krokiem Johanna. 
W 1677 r. wydał on w Zgorzelcu prognostyk, zatytułowany New‑Verbesserter Astro‑
logischer Calender‑Schlussel, damit aller in und auslandischen Potentaten, Herrschaf‑
ten, Stande und Stadte in ihren Jahrlichen Calender verblumbter Weise gebrauchen 
(…), dodając przy swoim nazwisku „der Astrologischen Kunst Befliessenen” (odda-
ny sztuce astrologicznej). Śmierć Johanna w 1686 r. nie przerwała serii neubarthow-
skiej. W dalszym ciągu w drukarni Baumannowskiej wychodzą roczniki zawierają ce 
w tytule „Johannis Neubarthi continuirter…”. W przypadku kalendarza gospodar-
czego pominięto w tytule nazwisko Neubartha i ograniczono się do stwierdzenia 
„durch Valentini Hannckens continuatorem…”. Kalendarze Neubarthów i ich na-
stępców są głównym źródłem, jakie wykorzystałem w niniejszym opracowaniu.

W drugiej połowie XVII w. na Śląsku ukazywały się oprócz kalendarzy Neu-
barthów również roczniki innych autorów. Są to jednostkowe przykłady, niektóre 
być może były jednorazową próbą wejścia na rynek czytelniczy.

W 1663 r. ukazał się kalendarz dziesięcioletni, zachowany bez strony tytułowej 
i dodatku. Zachowana część jest bardzo podobna do wydanego przez Caspara Hoff-
mana, związanego z gimnazjum św. Elżbiety, kalendarza pięcioletniego na 1672 r. 
(Funf‑ Jahriger Fest‑ Nahmen‑ Schreib‑ und Gedachtniss‑ Calender…). Podobna kon-
strukcja obu kalendarzy zdaje się wskazywać na tego samego autora. Stan zachowa-
nia tych roczników pozostawia tę hipotezę tylko w sferze domysłów.

Na 1668 r., w Legnicy, u Zachariasa Schneidera, został wydrukowany Newer 
und Alter Schreib‑Calender auff das Schalt‑Jahr…, prognostyk, którego autor tak 
pisze o  sobie: „durch L. Fridericum Dennertum Philo-Medico-Chymicum und 
der Astronomiae Liebhabern”. Zwrot „Philo-Medico-Chymicum” może świadczyć 
o tym, że F. Dennert przedstawia się jako zwolennik, czy wręcz reprezentant jatro-
chemii (chemii lekarskiej, chemiatrii), kierunku w medycynie zapoczątkowanego 
przez Paracelsusa. Opierając się na obliczeniach astronomicznych prezentuje świat 
przyrody i tłumaczy zmiany klimatyczne, zachowując jednak (chyba zgodnie z tra-
dycją i przyjętą konwencją) w swoim opracowaniu cechy typowe dla astrologiczne-
go prognostyku. Informacji związanych z medycyną lub jatrochemią w treści tego 
rocznika nie ma. Kalendarz ten przeznaczony był dla księstwa legnickiego.
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W tym samym roku (1668) w Brzegu, w drukarni Johanna Christopha Jacobie-
go, został wydany New und Alter Schreib‑Calender (…), kalendarz astronomicz-
no-astrologiczny, przez „Christianum Grunebergen, Proffessorem Math. Publ. 
Francofietzigen continuatorem Adolphi Friderici” sporządzony. Autor swoje dzieło 
adresuje do czytelników ze Śląska, Moraw, Łużyc, Polski, Węgier i Czech. Dwa rocz-
niki, dwa kalendarze (Legnica i Brzeg) – pierwszy, deklarujący się zdecydowanie 
jako astrologiczny; drugi, ostrożniejszy, jako astronomiczno-astrologiczny. Czy mo-
żemy przyjąć, że w grupie druków bardzo tradycyjnych, wręcz konserwatywnych 
w swojej konwencji, pojawiają się pierwsze jaskółki racjonalnej, oświeceniowej my-
śli? Zdają się to potwierdzać kolejne lata, w których wydawane na Śląsku roczniki 
zaczynają coraz wyraźniej przestawiać akcenty z astrologii na astronomię. Jest to 
czynione stopniowo, powoli, a astrologia nadal odgrywa (zwłaszcza w XVII w.), 
chociaż w coraz mniejszym stopniu, swoją tradycyjną rolę. Takie ujęcie pozwala 
autorom na umiejętne wykorzystanie pojęcia „czasu”, a tym samym na przekazanie 
czytelnikowi, w sposób zawoalowany, swoich poglądów. Pojawia się „czas korzyst-
ny” dla wykonywania czynności gospodarczych, higienicznych, „czas właściwy” dla 
zbiorów surowców leczniczych, „czas szczególny” dla ludzkich reakcji, podejmowa-
nia decyzji i działań – władców i pospólstwa; wskazuje się czytelnikowi jego miejsce 
w kategoriach czasu kołowego, w obrębie cykli czasowych, natomiast rozwój świata, 
istnienie dynastii i religii są przedstawiane w kategoriach czasu liniowego. Jest to 
swego rodzaju spirala dziejów. Rządzą nami planety, a planetami Bóg. Planety są 
specyficznym narzędziem wykorzystywanym przez Stwórcę dla Jemu tylko znanych 
celów. Czytelnik musi być przygotowany na wszystko – zmienne są bowiem konfi-
guracje planet, zmienne są więc „jakości”. Przyszłość, zamysł Stwórcy, jest nieprze-
widywalna, ale we wszystkim tkwi celowa mądrość. Astrologia staje się narzędziem 
do wywoływania i utrwalania określonych zachowań i postaw, astronomia przezna-
czona jest dla sceptyków i racjonalistów. Przyjęty kompromis pozwala zachować 
liczbę czytelników i kształtować ich postawy.

Następne stulecie jest już uboższe w  ilość wydawanych tytułów. Przez cały 
XVIII w. wydawane są kalendarze będące kontynuacją roczników Neubarthów. 
Prócz nich w zachowanych zbiorach spotykamy tytuły, które pojawiły się dopiero 
w pierwszej połowie XVIII w. i nie utrzymały się długo na rynku wuydawniczym. 
Na 1730 r. został wydrukowany w Jeleniej Górze u Christopha Scharffena Neuer 
Hirschbergischer Stadt‑und Land‑Calender. Jego autorem był D. Johann Albin Hoff-
mann, matematyk. Rocznik ten swoją konstrukcją i zawartością nie odbiegał od 
znanych wcześniej prognostyków. W Brzegu, u Gottfrieda Trampa, zostały wydane 
trzy zachowane kalendarze autorstwa Gottfrieda Hoffmanna. Pierwszy z nich, Neu‑
er, Verbeserter, in allen Stucken ubereinstimmender Schreib‑Calender auf das Jahr 
(…), został wydany na 1732 r. (pozostałe na lata 1739 i 1740). Wprawdzie autor, 
posługując się w tytule terminem „astronomiczno- astrologiczny” sugeruje, że nie 
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jest to klasyczny prognostyk, to porównując jego zawartość z innymi kalendarzami, 
mimo redukcji astrologii na rzecz astronomii, nadal lokuje się w tej grupie. Gottfried 
Hoffmann zwiększa zasięg terytorialny dla swoich kalendarzy. W podtytule wy-
mienia Śląsk, Morawy, Łużyce, Polskę i Czechy. Gottfried Hoffmann, podobnie jak 
D. Johann Albin Hoffmann, pochodził z Jeleniej Góry i był matematykiem w lubań-
skim gimnazjum. Zainteresowanie pozawrocławskich matematyków obliczaniem 
i opracowaniem kalendarzy może świadczyć o próbach wejścia na rynek ogólnoślą-
ski drukarzy jeleniogórskich i brzeskich i o próbach złamania monopolu lub domi-
nacji drukarni Baumanowskiej w jej produkcji kalendarzy neubarthowskich.

W XVIII stuleciu pojawia się we Wrocławiu druk będący opracowaniem wyko-
nanym na zlecenie księgarza-nakładcy. Jest nim ukazujący się w latach 1711–1741 
Schlesischer Allmanach oder Tage‑Register (…) Zum Gebrauch der Catholischen als 
Evangelischen (…), wraz z jego nieregularnie ukazującą się odmianą, tzw. Floriren‑
de Bresslaw. Schlesischer Allmanach ukazywał się nakładem Christiana Brachvogla, 
a od 1720 r. jego syna, Johanna Gottfrieda. Almanach drukowany był we Wrocła-
wiu, prawdopodobnie w drukarni miejskiej. Jego nieregularnie ukazująca się od-
miana nie jest rodzajem kolejnego kalendarza. Trafniejszym byłoby określenie jej 
mianem przewodnika, do którego dołączono wkładkę kalendarzową. Pełni rolę 
informatora i przewodnika po śląskich instytucjach i urzędach. Dostarcza wyczer-
pujących i bieżących informacji dotyczących funkcjonowania różnych urzędów, ich 
hierarchii i składu osobowego199. W pewnym, niewielkim stopniu nawiązywał on 
być może do ukazującego się w XVII w. Procerum Mondi oder Postilion‑Calender 
(…), o którym będzie mowa niżej.

U schyłku stulecia, w 1793 r., ukazuje się nowoczesny, ułożony alfabetycznie 
i spełniający rolę poradnika gospodarczego Schlesischer Landwirthschafts Calender 
(…), wydany we Wrocławiu nakładem księgarza Ernsta Gottlieba Meyera. 

Przedstawione powyżej zachowane kalendarze nie są jedynymi, jakie ukazały się 
na Śląsku w ciągu XVII i XVIII stulecia. Wyróżnikiem, który spowodował pierw-
szeństwo ich prezentacji jest pewność dotycząca ich autorów lub nakładców, jak i li-
czebność zachowanych egzemplarzy. Kalendarze te stanowią grupę zdecydowanie 
dominującą, wśród której prym wiodą roczniki Neubarthów i ich kontynuatorów 
(na nich oparłem rdzeń pracy). 

Zanim przedstawię pozostałe, nieliczne, zachowane roczniki, należy wyjaśnić, 
iż stanowią one grupę tak zwanych kalendarzy anonimowych. Tym mianem okre-
ślam druki, których autora lub redaktora nie można zidentyfikować. Składają się 

199 Pracę magisterską na podstawie przedstawionego rocznika napisała w 1961 r. Jadwiga Sak. 
Przedstawiając jego zawartość, ujęła go w kategoriach źródła do „życia codziennego” Wrocławia 
w I połowie XVIII w. Promotorem pracy był prof. Józef Gierowski. Praca jest do wglądu w Archi-
wum Uniwersytetu Wrocławskiego. Roczniki te, z uwagi na swoją treść i konstrukcję, pretendują 
bardziej do miana przewodnika miejskiego niż do klasycznego kalendarza.



73

na to dwie przyczyny. Pierwsza z nich to stan zachowania kalendarzy, ich bardzo 
znaczne uszkodzenia. Część tych wydawnictw jest pozbawiona karty tytułowej lub 
kalendarium, często też strony tytułowej dodatku lub całego dodatku. Drugą przy-
czyną, która sprawia, że pewną grupę kalendarzy określam jako anonimowe, jest 
brak wzmianek o ich autorach. Uwagi te dotyczą kalendarzy wydawanych w 2 poł. 
XVII i w XVIII w. Mimo iż poniżej przytaczam tytuły zachowanych fragmentów 
kalendarzy, by zobrazować ilość wydawanych w tym stuleciu różych roczników, 
z przyczyn wyżej wymienionych nie zostały one wykorzystane jako materiał źró-
dłowy. Do tej grupy kalendarzy należy wydany w 1654 r. Der Calender Postilion und 
Prognosticanten Schlussel (…). drukowany w Świdnicy, w drukarni Perferta przez 
K. Wlawsky’ego, w 1654 r. Kim był Wlawsky, nie wiadomo. Na stronie tytułowej 
druku znajduje się jedynie krótka informacja – „Bresslaw in Perfertische Buchladen 
zu finden”. Możemy wnosić, że nakładcą kalendarza był Johann Perfert, księgarz 
wrocławski i właściciel drukarni w Świdnicy. Zachowały się jeszcze dwa, tak jak 
i pierwszy, uszkodzone egzemplarze wymienionego prognostyku. Jeden z nich za-
wiera na karcie tytułowej jedynie enigmatyczną informację „Gedruckt in diesem 
Jahr 1660”, natomiast drugi zawiera tylko wskazówkę „Auff Maria Magdalena Kir-
choff, in Christoph Jonisches seel. Buchladen anzutreffen”. Christoph Jonisch zmarł 
około 1652 r., gdyż druki z 1653 r. sygnowane są już przez jego syna, Gottfrieda200. 

Z tego samego okresu pochodzą również trzy zachowane fragmenty interesujące-
go z kilku powodów druku. Noszą one tytuł Procerum Mundi Index Insignium. Das 
ist: ein Anzeig‑ und Aufflosung, aller in‑ und ausslandischen Potentaten, Herrschaften 
und Stande Wappen, deren sich die Astronomi in Schreibung der grossen Jahr‑Bucher 
biedienen. Auss vielen Stamm‑Buchern, Historien und Welt‑Beschreibung zusammen 
getragen. Diesem ist beygefugt der Calender Postilion oder Prognosticanten Schlussel. 
Gedruckt Jahr 1658. Tytuły dwóch pozostałych są takie same, z tym, że jeden z nich 
nie zawiera daty rocznej, natomiast umieszczono w nim informację „Bresslaw. Auff 
Maria Magdalena Kirchhoff in Christoph Jonisches seel. Buchladen zufinden”. Być 
może jest to pierwszy z trzech fragmentarycznie zachowanych roczników. Ostatni 
zawiera tylko datę druku – 1659 r. Są to informatory genealogiczno-heraldyczne 
o „możnych tego świata”, którymi zajmują się astronomowie w swoich kalenda-
rzach, opracowane na podstawie różnych dzieł. Kalendarzem nawiązującym do 
wyżej wymienionych swym charakterem i treścią jest z całą pewnością młodszy od 
nich Neuer Astrologischer Kalender‑Schlussel. Womit aller in‑ und ausslandischen 
Potentaten, Herrschafften, Stande und Stadte‑Wappen und Nahmen, dera sich die 
Astrologi oder Calender‑Schreiber in Beschreibung der grossen Jahr‑Bucher verblum‑
ter Weise gebrauchen, auffgeschlossen werden. Aus vielen Stamm‑Buchern, Historien 
und Welt‑Beschreibungen zusammen getragen. Diesem ist beygefugt eine ordentliche 

200 M. Burbianka, Z dziejów drularstwa śląskiego w XVII wieku. Baumanowie, Wrocław 1977, s. 39.
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Eintheilung der Lander und Stadte unter die Zwolff himmlische Zeichen. Breslau. 
In der Baumannischen Erben Buchdruckerey, druckts Johann Jancke, Factor. Na 
1692 r. wydrukowany został w Kłodzku u Andreasa Franza Pegi, późniejszego kie-
rownika drukarni biskupiej we Wrocławiu201, kalendarz astronomiczno-astrologicz-
ny pt. Neuer Astrologischer Calender. Aus Claudii Ptolomaei Pelusiensis und Placidi 
de Titis Perusini der Nachwelt communicirer Stern‑Kunst (…). Druk adresowany był 
dla ziemi kłodzkiej, ziem śląskich, Łużyc, Moraw, Czech, Austrii, Węgier i Polski. 
Autor ukrywał się pod kryptonimem E.H.P.S. Również w Kłodzku, u tego samego 
drukarza, ukazał się na lata 1700 i 1701 Neu‑ und Alter Schreib‑Calender (…) Zum 
Gebrauch des Glatzischen Territorii wie auch des Landes Schlesien (…). Anonimowy 
autor opatrzył oba druki kryptonimem „J. F. S. Mathem. Cuit.”. 

W XVIII stuleciu na rynku księgarskim pojawił się kolejny, redagowany przez 
anonimowych twórców, kalendarz. Jego pełny stan zachowania i liczebność pozwo-
liły na wykorzystanie go jako materiału źródłowego. Był nim Neu zu jedermans 
Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib‑Calender (…). 
Rocznik adresowano dla Ślązaków i ziem sąsiednich. Pierwszy z zachowanych dru-
ków pochodzi z 1748 r. Kalendarze drukowano w Berlinie u Christiana Siegismun-
da Bergemanna. Od 1769 r. kolejne egzemplarze wychodziły w Brzegu u Johanna 
Ernsta Trampa. Opracowywano je i wydawano za zezwoleniem Królewsko-Pruskiej 
Akademii Nauk w Berlinie. Mimo iż tytuł zawiera przymiotniki „astronomiczny”, 
„historyczny”, przy opracowywaniu tego kalendarza nie zrezygnowano z klasycz-
nego schematu typowego dla astrologicznych prognostyków. Z treści kalendarza 
znika jednak astrologia, pojawiają się za to doniesienia z zakresu astronomii, zacho-
wany zostaje tradycyjny układ treści. Oddanie kalendarzy pod nadzór Królewskiej 
Akademii Nauk i druk kilku roczników w Berlinie zdają się wskazywać na wpro-
wadzenie do obiegu czytelniczego druków o charakterze oświeceniowym. Zdają 
się to potwierdzać artykuły dotyczące chociażby oświaty zdrowotnej (opis postaci 
ospy i jej leczenia, opisy roślin trujących i leczniczych), opisy geograficzne, treści 
historyczne. Konstrukcja kalendarza zdaje się wskazywać, że jest on kontynuacją 
roczników Neubarhtów. Nie wszystkie roczniki po śmierci Johanna Neubartha były 
opatrzone zwrotem „Neubarthi continuatorem”, zwłaszcza w II poł. XVIII w.

Prezentując ogół kalendarzy wydrukowanych w XVII i XVIII w. na Śląsku i dla 
Śląska warto też zwrócić uwagę na układ ich treści, zawartość i szatę graficzną. Ka-
lendarz był pozycją wydawniczą przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców, po-
pularną i względnie tanią. Utrwalając na swych kartach naturalny porządek świata, 
ujęty w stałych systemach czasowych (rytmy przyrody, rytmy prac gospodarczych, 
pory odpoczynku i świąt itp.) był narzędziem pomocnym w życiu codziennym. 
Oprócz typowych dla siebie treści, zawierał również wiele informacji wykraczają-

201 Ibidem, s. 48; A. Mendykowa, Książka polska…, s. 47.
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cych poza ramy typowego informatora o postępującym, zmieniającym się regular-
nie czasie. Informacje zawarte w kalendarzach (astrologicznych, astronomicznych 
czy historycznych) cechuje charakterystyczne, liniowe lub kołowe, ujęcie czasu. 
Podawane informacje „zawierają” w sobie pewne jego odcinki (etapy, zamknięte 
okresy lub początek jakiegoś wydarzenia lub zaistnienia zjawiska), mówią o czyn-
nikach wpływających na postrzeganie czasu ziemskiego, obrazując jego trwanie 
w kategoriach czasu krótkiego, długiego i wieczności. Sugerując pewne zachowa-
nia, mogły budzić refleksje, zwłaszcza w kontekście czasu trwania życia ludzkie-
go. Treści dodane, w postaci rozprawek historycznych, anegdot, chronologium czy 
krótkich moralizatorskich pouczeń, w kontekście czasu zapisanego w calendarium 
mogły prowokować do przyjęcia określonych postaw, poglądów, utrwalenia lub za-
niechania pewnych czynności. Miały wywierać wpływ na świadomość czytelnika 
wskazując lub pouczając, czy też uzasadniając istniejący lub wprowadzany nowy 
stan rzeczy (np. poczynania władców), interpretując zjawiska przyrodnicze, w tym 
pogodowe, cuda, zarazy. Kalendarz mógł być zatem wykorzystywany jako narzędzie 
służące pomocą do wykreowania określonych postaw, poglądów i tym samym za-
chowań. Sposobem, który wykorzystywano była personifikacja czasu (od narodzin 
Chrystusa, od początku panowania władcy lub dynastii) lub jego obrazowanie (po-
przez przytaczanie zjawisk lub wydarzeń), w tym wydarzeń historycznych (epoki, 
dynastie, wojny).

Ewolucja kalendarzy, powolna i stopniowa, pomimo ich konserwatywnego cha-
rakteru, zdaje się owe założenia potwierdzać. Tendencje i zamierzania, o których 
wspomniano wyżej są widoczne zarówno w czasach austriackich, jak i w okresie 
pruskiego racjonalizmu oświeceniowego. Ewoluując, kalendarz poprzez swoją 
treść i szatę, starał się zachęcić czytelnika do nabycia go i, po rocznym okresie, do 
jego zachowania. Porady praktyczne, potrzebne w życiu codziennym (np. przepis 
na pieczenie chleba), okazywały się przydatne dłużej niż rok. Opisy geograficzne, 
dykteryjki, krótkie traktaty historyczne mogły budzić zainteresowanie, skłaniać do 
refleksji i zachęcać do pozostawienia w domowej biblioteczce nieaktualnego już 
rocznika. 

Do kupna zachęcano nie tylko treścią samych kalendarzy, ale także ich przej-
rzystą, prostą konstrukcją i szatą graficzną. Te czynniki miały także wpływ na ich 
zawartość i wygląd. Siedemnastowieczne druki zdobione były techniką drzeworyt-
niczą. Sam tekst nie zawierał żadnych rycin. Jest to cechą wspólną wszystkich tytu-
łów wychodzących na Śląsku w tym okresie. Bogato zdobiona była natomiast karta 
tytułowa. Schemat ramki, w którą wkomponowany był tytuł, niezależnie od drukar-
ni był taki sam. Zmieniały się tylko niektóre elementy zdobnicze. W kalendarzach 
Hannckego i jego następców (1626, 1631, 1634, 1635, 1638, 1650) w górnych rogach 
ramki widnieją amorki. Jeden z nich trzyma herb Czech, drugi Węgier. Między 
nimi widnieje dwugłowy czarny orzeł z herbem cesarskim. Na dole, pod treścią 
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tytułu, umieszczono herb Wrocławia trzymany przez stojące gryfy. W kalendarzach 
Georga Gebharda (1640) w czterech rogach ramki tytułowej umieszczono alegorie 
pór roku202. W górnej części ramki, w jej miejscu centralnym, znajduje się medalion 
z tekstem Psalmu LXV. Z lewej strony ramki widzimy zodiakalne Bliźnięta. Stro-
na prawa przedstawia astronoma. Część dolną zajmuje herb Wrocławia. Odmien-
ne elementy występują w New und Alter Schreib‑Calender.(…) Eliasza Wagnera 
z 1662 r. W górnych rogach ramki widnieją globusy, astrologiczny i astronomiczny. 
Pomiędzy nimi znajduje się orzeł śląski. Lewa strona ramki przedstawia astrologa 
w turbanie, trzymającego czteroramienny krzyż i tablicę (astrologiczną?). Po prawej 
stronie znajduje się astronom z klepsydrą, trzymający lunetę i foliał. Część dolną 
zajmuje panorama Wrocławia. 

Podobne w swym wyglądzie są również siedemnastowieczne kalendarze Neu-
barthów. Drzeworyt karty tytułowej prognostyku, późniejszego kalendarza hi-
storycznego, oraz karta tytułowa kalendarza gospodarczego zawierają w górnych 
rogach globus astrologiczny i astronomiczny. Między nimi znajduje się herb Wro-
cławia trzymany przez dwa amorki. Z lewej strony karty widnieje muza astrologii, 
po prawej muza astronomii w globusem Ziemi. Dół zajmuje panorama Wrocławia. 
Tego typu ilustracja karty tytułowej przetrwała w kalendarzach Neubarthów do lat 
40. XVIII w. Zmieniali się natomiast wykonawcy drzeworytu. W 1685 r. pojawił 
się inicjał „ZC(H)”, w 1726 r. „Anto; Biberdel;Line: Nauman Sc.”. Na wzorcu Neu-
barthowskim oparto szatę graficzną kolejnych kalendarzy, wydawanych przez ano-
nimowych redaktorów. 

Wiek XVIII przynosi pewne zmiany w szacie graficznej wydawanych kalenda-
rzy. Nowy i mniejszy w formacie Schlesischer Allmanach (…) nie posiada już rycin 
na karcie tytułowej. Z kolei w kalendarzach redagowanych przez kontynuatorów 
Johanna Neubartha zauważamy nieudolne naśladownictwo pierwotnej szaty gra-
ficznej i jej niedbałe wykonawstwo. Dotyczy to kolejnych edycji w okresie pruskim. 
W latach 60. XVIII w. drzeworyt zostaje usunięty. Pozostaje tylko tytuł, a pod nim 
królewska korona w wieńcu z szarf. Umieszczany na stronie drugiej herb Wrocławia 
zostaje zastąpiony edyktami. W niewielkim stopniu wzbogacono zawartość kalen-
darza, w tekście sporadycznie pojawiają się ryciny wykonane techniką miedziorytu.

We wszystkich kalendarzach (w obu stuleciach) karty calendarium były obwie-
dzione ramką. W części tej stosowano również druk czerwony, którym akcento-
wano dni świąteczne i tak zwane czytania z Ewangelii adresowane do katolików 
i ewangelików, zamieszczane na każdą niedzielę. Kolorem czerwonym drukowano 
także część znaków piktograficznych, zamieszczanych przy każdym dniu tygodnia. 

Konstrukcja prezentowanych kalendarzy z obu stuleci jest do siebie podobna. 
Różnice dotyczą jedynie objętości ich części składowych oraz ilości i charakteru za-

202 O symbolice rycin patrz: C. Ripa, Ikonologia, tłum. I. Kania, wyd. 2, Kraków 2002.
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mieszczanych w nich uzupełnień i wykazów. Każdy rocznik składa się z dwóch za-
sadniczych części. Część pierwszą stanowi calendarium, poprzedzone krótkim chro‑
nologium (w kalendarzach polskich czasów saskich jest to tzw. rewolucja roczna203), 
wraz z objaśnieniem stosowanych skrótów i  symboli oraz wyjaśnieniem różnic 
czasowych według starego i nowego stylu obrachunkowego. Calendarium w przy-
padku roczników gospodarczych (Hanncke, Neubarthowie) kończył wykaz znaków 
piktograficznych dotyczących m.in. stosowania upustów krwi, środków przeczysz-
czających itp. zalecanych w chorobach brzucha, serca, wątroby, głowy i żołądka. 

W każdym calendarium, zwłaszcza w XVII stuleciu, niezależnie od rodzaju rocz-
nika, przy określonym dniu lub w każdym tygodniu umieszczano liczne symbole 
(kalendarze zawierały ich objaśnienia), które informowały czytelnika o wschodzie 
i  zachodzie Słońca i  Księżyca (przydatne dla podróżnych, zwłaszcza kupców), 
o konstelacjach czy konfiguracjach planet. Odrębna symbolika dotyczyła zacho-
wań higienicznych, czynności i dni korzystnych dla kobiet, mężczyzn, dziewcząt, 
żołnierzy, kupców, urzędników. Niektórzy z autorów zamieszczali na dole strony, 
pod calendarium lub obok niego (strona parzysta), krótkie artykuły mówiące o zja-
wiskach przyrody, wydarzeniach historycznych, astronomii, czynnościach gospo-
darczych, hodowli i uprawie, a także traktujące o państwach, dynastiach, władcach, 
a także o zdrowiu. Przykładem tego typu tekstów są artykuły: O wpływie Księżyca 
na zdrowie pacjenta (Ch. Neubarth – 1682), O koniach (Ch. Neubarth – 1676). 
Interesujący dla historyka medycyny może być artykuł O krecie i jego zastosowaniu 
w lecznictwie (Ch. Neubarth – 1679).

Christoph Neubarth wprowadził do calendarium także artykuły o zabarwieniu 
moralizatorskim. W kalendarzu na 1668 r. zamieszczono tekst pt. O nieszczęśliwych 
graczach. Zamiast zgubnego hazardu karcianego autor proponuje jako jedną z form 
spędzania wolnego czasu rozwiazywanie zagadek matematycznych. Przyniesie to, 
jego zdaniem, pożytek umysłowi, a ułatwi wykonywanie różnych prac, w których 
trafne wyliczenia są konieczne.

David Froelich w 1646 r. umieścił pod calendarium krótkie notki, przeważnie 
dotyczące wojny trzydziestoletniej (data roczna – wydarzenie). Krótkie doniesienia 
historyczne w calendarium umieścił także w 1650 r.204

W latach 80. XVII w. został wprowadzony przez Johanna Neubartha, kontynu-
owany później przez jego następców, zwyczaj publikowania artykułów w odcinkach. 
Mają one charakter rozpraw historycznych, których treść przeważnie nawiązywała 
do określonych wydarzeń politycznych, opatrzona swoistym komentarzem podno-
szącym powagę i rangę domu panującego, np. Fortsetzung der kurtzen Beschreibung 

203 Tym określeniem nazywano zestawienie dat, istotnych z punktu widzenia autora rocznika. Por. 
B. Rok, op.cit.

204 New und Alter Schreib‑Kalender (…), 1650, Durch Valentini Hannckens, Continuatorem (D.F.C.M).
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der Turkischen Kaysere (cykl 1689–1698)205, Fernes Beschreibung von den Romischen 
Kaysern206 (cykl 1716–1720), Fortsetzung der Geschichte von Pohlen, die Umstande 
der Disidenten betrefen207 (cykl 1772–1783).

Niektórzy z autorów wprowadzili do calendarium w swoich kalendarzach pewne 
modyfikacje, dzięki którym została wzbogacona ich treść. Georg Gebhard w miej-
sce symboli wprowadził krótkie notki historyczne o charakterze kronikarskim. 
Dominują w nich informacje dotyczące Śląska i krajów katolickich. Zachowane 
kalendarze Gebharda, pochodzące z lat 1640 i 1642, poprzez dobór argumentów 
historycznych w sposób widoczny ujawniają sympatie i antypatie autora. Widać to 
zwłaszcza w prognostyku, w którym dobór „argumentów historycznych” nie jest 
przychylny kalwinom. 

Modyfikacje innego rodzaju wprowadził Elia (Eliasz) Wagner. Pomiędzy calen‑
darium a dodatkiem (Bedencken) wkomponował Cosmograph. Jest to najciekawsza 
część kalendarza (1662) jego autorstwa. Zawiera opis Afryki, jej położenie i współ-
rzędne geograficzne. Autor wymienia i charakteryzuje krainy geograficzne, opisuje 
klimat, wymienia rzeki i państwa kontynentu afrykańskiego. Odrębną monogra-
fię poświęcił Egiptowi, jego położeniu i historii. Cosmograph ściśle koresponduje 
z astrologicznym prognostykiem. Przy zachowaniu klasycznej formuły mało miej-
sca poświęca się tu jednak „czystej” astrologii, odwołując się do autorów starożyt-
nych (m.in. na temat Afryki) oraz do istoty natury, Wagner polemizuje z ocenami 
Pliniusza i Platona. Przytacza polemikę Cyprianusa („świętego Kościoła nauczycie-
la”) z Demetrionem, dotyczącą istoty i źródła rzeczy niezwykłych.

U schyłku XVII w. i w następnym stuleciu zawartość i objętość calendarium 
zaczęły maleć, większość (a w okresie pruskim wszystkie) zamieszczanych w nim 
treści została przeniesiona do części drugiej.

Część drugą w rocznikach obu stuleci stanowił tzw. Dodatek (Bericht), tytułowany 
zamiennie jako Astrologischer Prognosticon, Astronomischer und Astrologischer Be‑
richt…, Astrologische Gedancken…, Bericht…, itp. Ujęty jako osobna część, zaczynał 
się pełną stroną tytułową, pozbawioną rycin, zawierającą informację o jego zawar-
tości. Znajdujemy na niej również miejsce wydania, nazwę drukarni, rok wydania 
i ewentualnie nazwisko autora. Z interesującego nas punktu widzenia, w przypadku 
roczników XVIII-wiecznych, w których calendarium zostało znacznie zubożone, 
jest to część zasadnicza, zawierająca najwięcej materiału źródłowego. W założe-
niu autorów i redaktorów kalendarzy podzielona na rozdziały i podrozdziały, po-
przedzona krótkim wstępem, stanowiła swego rodzaju książkę, którą można było 
oderwać od kalendarza po jego zdezaktualizowaniu. Część ta najlepiej przedstawia 

205 Johannis Neubarthi continuirter Neu= und Alter Schreib Calender (…) 1689 i następne.
206 Idem, 1716 i następne.
207 Idem, 1772 i następne.
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nam etapy rozwojowe drukowanych kalendarzy. Do lat 60. XVII w. spełniały one 
rolę klasycznych poradników astrologicznych. Lata 70. stanowią pewien przełom. 
Obok niepodzielnie dotąd królującej astrologii pojawia się astronomia. Treść jest 
wzbogacona o nowe wiadomości, systematycznie zwiększa się objętość dodatków. 
W większym wymiarze, odrębnie bądź w określonych kontekstach, pojawiają się 
treści historyczne, geograficzne, higieniczne i zdrowotne, oraz poradnictwo gospo-
darcze, przenoszone do tej części z calendarium. 

Przełom XVII i XVIII w. charakteryzuje przesunięcie astrologii na drugi plan. 
Oświeceniowy racjonalizm powoli wkracza na karty kalendarzy. Zauważalna jest 
pewna luka, zubożenie treści, której nie potrafią w tym czasie wypełnić redaktorzy 
kalendarzy. Pozostają jedynie te teksty, które, jak można przypuszczać, zdaniem 
piszących są zgodne z nowym, racjonalnym duchem. Dopiero początek drugiej de-
kady XVIII w. inicjuje ponowny rozkwit treści roczników i ich specjalizację. Konty-
nuowany jest druk kalendarza gospodarczego, z poradnika astrologicznego wyłonił 
się kalendarz astronomiczno-historyczny. Obok pojawił się przewodnik-informator 
w postaci Schlesischer Allmanach (…), wydawany nakładem Christiana Brachvogla 
i jego syna.

Kolejną cezurą czasową, związaną z ewolucją kalendarzy są lata 40. XVIII w. 
W okresie pruskim drukowane są kalendarze astronomiczno-historyczne i jeden 
kalendarz gospodarczy. Zubożeniu ulegają zarówno calendarium (pozostaje tylko 
„czysty” kalendarz), jak i Dodatek. Treść roczników, które pozostały, ma wyraź-
ne zabarwienie podnoszące rangę i prestiż nowego na Śląsku domu panującego 
– Hohenzollernów. Rozwinięto podrozdziały dotyczące gospodarki. Sprawne pań-
stwo to zapobiegliwi, syci i zdrowi poddani. Równocześnie calendarium zaczynają 
często poprzedzać edykty królewskie lub wykazy dni świątecznych, na których ob-
chody zezwala się katolikom. Dodatek kończą wykazy jarmarków i targów, tabele 
astronomiczne i tabele przeliczeń monety brandenburskiej na monetę śląską. 

Dodatki (lub tzw. Doniesienia), stopniowo rozwijane, były opracowywane z róż-
ną starannością. Opatrywano je przymiotnikiem: „astrologiczne”, „astronomiczne”, 
„historyczne” lub bezprzymiotnikowo, jako Doniesienia. Najczęściej były podzie-
lone na kilka części (rozdziały) i traktowały o porach roku (np. początek i koniec 
zimy, jej temperatury, okresy dla ludzi dobre i złe), urodzajach i nieurodzajach, 
zdrowiu i chorobie, zaćmieniach Księżyca, wojnie i pokoju. 

W XVII stuleciu podawane informacje osadzano w konwencji astrologicznej. 
Dopiero w drukach osiemnastowiecznych funkcję astrologii ograniczono do prze-
powiedni meteorologicznych – koniunkcje planet (prognozowanie pogody było 
tak skuteczne, jak przewidywanie zachowań ludzkich z układu planet). W II poł. 
XVIII w. astrologia praktycznie znika z kalendarzy. Zawartość Dodatków jest stop-
niowo wzbogacana o rozważania historyczne, związane z określonymi wydarzenia-
mi politycznymi, a także o opisy geograficzne, rozważania o przyczynach chorób, 
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metodach leczenia, profilaktyce i zalecanych środkach leczniczych, a także o krótkie 
traktaty dotyczące hodowli i upraw, oraz o ciekawostki przyrodnicze. Nieco miejsca 
poświęcono przemysłowi, m.in. pożytkom płynącym z górnictwa (II poł. XVIII w.). 
Dużo miejsca w rocznikach osiemnastowiecznych (zwłaszcza w II poł. tego stule-
cia) poświęca się astronomii.

Przy analizie zawartości Dodatków nasuwa się pewne spostrzeżenie, związane 
z funkcją astrologii w kalendarzach obu stuleci. Dobór określonych treści progno-
styku zdaje się sugerować, iż służą one autorom do wyrażania swych własnych opinii, 
a tym samym do kształtowania poglądów czytelnika. Np. w 1615 r., po wykazaniu 
koniunkcji, których następstwem będzie wojna, Gothard dodaje, że przyczyną wo-
jen są najczęściej ambicja, nienasycona chęć posiadania, odmienność wyznań i po-
glądów208. W kalendarzu na 1617 r. pisze z kolei, że przyczyny wojen mają podłoże 
bardziej moralne, niż astralne koniunkcje, na które kieruje się uwagę czytelnika209. 

Podobną rolę odgrywa astrologia u V. Hannckego. Posługując się astrologią, 
wszyscy autorzy i redaktorzy kalendarzy wykazują jej ścisły związek z astronomią. 
Wykorzystują w swoich opracowaniach dzieła Tychona de Brache, Neperusa (Johna 
Napiera), Regimontanusa (Johannesa Müllera) i Johannesa Keplera.

Wykorzystując konwencję astrologiczną, niektórzy z autorów XVII-wiecznych 
roczników zamieszczają informacje dotyczące pozyskiwania i przygotowywania 
surowców roślinnych. Przykładem mogą być wymienione już kalendarze Gothar-
da lub Eliasza Krätschmera. Krätschmer210, lekarz i matematyk, umieścił w swo-
im kalendarzu na 1627 r. interesujący wykład o roślinnych środkach leczniczych. 
Określił optymalny czas ich stosowania, uzależniony od korzystnej koniunkcji ciał 
niebieskich. Dodatkowo, co jest absolutnym wyjątkiem wśród redaktorów roczni-
ków w tym i następnym stuleciu, podaje iż zamieszczone informacje oparł na swojej 
własnej wiedzy i doświadczeniu. 

W kalendarzach, w obu ich częściach – głównie w calendarium, poruszana jest 
także problematyka religijna, przede wszystkim w kontekście praktycznym. Rocz-
niki zawierają wykazy dozwolonych świąt katolickich, rozprawy o oddziaływaniu 
Boga na wszelkie przejawy życia ziemskiego, artykuły o dysydentach, jak również 
wiążą problematykę religijną z różnymi przejawami życia codziennego. Przykładem 
może być krytyka poglądów lekarzy starożytnych, Galena i Hipokratesa, utrzymana 
w duchu Reformacji (Gothard, 1617). 

Omawiając wykorzystane w pracy kalendarze, już na tym etapie możemy po-
zwolić sobie na pewien wniosek natury ogólnej. Chcąc pozyskać sobie jak najszer-

208 Calendarium Tychoriganicum oder New und Alt Almanach durch M. Petrum Gothardum (…) 
1615.

209 Calendarium Juliano‑Lilianum oder New und Alt Almanach (…) durch Petrum Gothardum (…) 
1617.

210 Eliasz Krätschmer (Krätschmer) – ur. w 1602 r. w Bystrzycy Kłodzkiej, zm. w 1661 r. w Byczynie.
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sze grono czytelników, autorzy i redaktorzy kalendarzy musieli tak konstruować ich 
zawartość, by treść odpowiadała gustom i przekonaniom szerokich kręgów odbior-
ców. Musiano się przy tym liczyć z cenzurą i z tymi środowiskami, których opinie 
mogły mieć wpływ na powodzenie lub niepowodzenie danego tytułu. Problemem 
odrębnym, niemniej ściśle związanym z realiami ówczesnego życia, było zachowa-
nie własnej tożsamości i autorytetu przez piszącego. Nieco łatwiej można prześle-
dzić to zagadnienie w przypadku druków XVII-wiecznych, niż w odniesieniu do 
druków XVIII-wiecznych, redagowanych przez anonimowych autorów. 

Podsumowując tę część rozdziału, możemy stwierdzić, iż w omawianym okresie 
były drukowane cztery podstawowe typy kalendarzy. Były nimi roczniki astrolo-
giczne, historyczne, gospodarcze i tzw. informatory. Ich treść oscylowała wokół ta-
kich zagadnień, jak historia, geografia, astronomia i opisy zjawisk przyrodniczych, 
medycyna i higiena, poradnictwo rolnicze, zagadnienia religijne, informacje praw-
no-administracyjne. Kalendarze zawierały także anegdoty, przypowiastki i, rza-
dziej, przysłowia, traktowane raczej jako swego rodzaju motto na nadchodzące dni. 
Bardzo istotną rolę w treści kalendarzy odgrywała astrologia, utrzymana w kalen-
darzach zgodnie z przyjętą regułą ich redagowania, ale też wykorzystywana przez 
redaktorów lub autorów do propagowania ich własnych ocen i opinii, której wpły-
wy zdecydowanie maleją w drugiej połowie XVIII w., wraz z postępami ideologii 
Oświecenia. 

Pod koniec interesującego nas okresu obserwujemy zubożenie treści kalendarzy 
i ich szaty graficznej. Zauważalny jest schematyzm i brak inwencji redaktorów ka-
lendarzy. Druki wydawane są coraz bardziej niedbale. Zmianie uległ również krąg 
odbiorców. Chcąc utrzymać kalendarz jako przynoszącą zyski pozycję wydawni-
czą, prócz dotychczas stosowanego handlu asortymentowego, w drugiej połowie 
XVIII w. wprowadzono jego prenumeratę. Kalendarze śląskie, w XVII stuleciu sta-
rannie opracowywane i opatrywane zazwyczaj nazwiskiem autora, w XVIII w. stały 
się drukiem anonimowym, którego atrakcyjność i zawartość systematycznie malała 
i mogła budzić zastrzeżenia bardziej wymagającego odbiorcy. Zmianom uległa rów-
nież ich rola jako pozycji wydawniczej, związanej z przemianami kulturowymi za-
chodzącymi w tym okresie. „Oświeceniowy kryzys” i konkurencję pokonał jedynie 
kalendarz Neubarthów, wydawany jeszcze w drugim dziesięcioleciu XX w. 

Jak już wyżej wspomniałem, kalendarze zawierały także anegdoty, przypowiast-
ki (historyjki) czy przysłowia. Nie są one dominującymi elementami ich treści, 
ale – wstawione w odpowiednie miejsce – stanowią część składową wspierającą 
zamierzenia autorów lub redaktorów kolejnych roczników, które możemy określić 
mianem „dydaktyzmu kalendarzy”. Bowiem niezależnie od epoki, proweniencji 
politycznej i dominującej religii pełniły one rolę dydaktyczną, kształtując świado-
mość i zachowania odbiorców, do których adresowały swą treść. Mówią nam tym 
samym o odbiorcy. Obok członków zamożnej warstwy mieszczańskiej i szlacheckiej, 
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posiadających średnie, a czasami wyższe wykształcenie, odbiorcami kalendarzy byli 
także czytelnicy mniej wykształceni i mniej zasobni materialnie, poddani presji ota-
czającej rzeczywistości i usiłujący, raczej z miernym skutkiem, przeciwstawić się 
napierającym problemom, nieszczęściom i usiłujący zrozumieć ową rzeczywistość. 
Wspomniany dydaktyzm, widoczny w każdym roczniku, był zgrabnie ujęty w szaty 
poradnika wzbogaconego uzasadniającymi porady przykładami. O pożytku z uży-
wania kalendarzy, których lektura pozwala czytelnikowi nie tylko poznać, ale i zro-
zumieć świat, pisze już Gothard w swoim roczniku na 1615 r.211 Wszystkie treści 
przekazywane są zgodnie z zasadami religii chrześcijańskiej i w oprawie astrologicz-
nej (jak już wspomniałem, astrologia została zepchnięta do roli tradycyjnego ele-
mentu dopiero w II połowie XVIII w.). Dydaktyzm wyrażają także piktogramy za-
warte w calendarium, zalecające różne zachowania, a także i chronologium, w którym 
opisano początek świata i historię panującej dynastii ujętą w datach. Są one zawarte 
w części pierwszej kalendarza. Ta część zawiera, pod calendarium, różne przypo-
wieści, historie, czasem anegdoty. Część druga (Dodatek) zawiera opisy koniunkcji 
astrologicznych, później opisy astronomiczne, relacje dotyczące zdrowia, chorób, 
porady zdrowotne, gospodarcze, hodowlane, historie dotyczące wojen, klęsk, dzie-
jów dynastii lub osób panujących. Wśród nich ulokowano anegdoty, przypowiastki 
i przysłowia. Całość ma określony walor dydaktyczny, ujęty w specyficzny, kalen-
darzowy system pedagogiczny, w którym anegdoty, przypowieści i historyjki pełnią 
rolę moralizatorską, stanowiąc tło lub specyficzne uzupełnienie treści zasadniczych. 

Już znacznie wcześniej, w XVI w. przyjęte było traktowanie astrologii jako reali-
stycznej perspektywy poznawczej, wspólnie akceptowanej zarówno przez autorów 
kalendarzy, jak i czytelników. Opisywane przykłady dotyczące postępowania czło-
wieka, na które autorzy kalendarzy pragnęli wpływać i w jakiś sposób je kształto-
wać, są wyjaśniane z odwołaniem się do kosmicznego, astrologicznego kontekstu 
ich zaistnienia. Przyczyny opisywanych zdarzeń są pojmowane jako wypadko-
wa koniunkcji dominujących gwiazd i planet, których układ sprzyja wystąpieniu 
określonych zdarzeń i zachowań. Znajduje to odbicie w przekazywanych treściach 
i odpowiednio dobranych anegdotach, dotyczących różnych aspektów ówczesnego 
życia. Wyłania się z tego określony dydaktyzm, konsekwentnie rozwijany w roczni-
kach z XVII i XVIII stulecia – kalendarze przybrały wówczas formę książkową, na 
tyle obszerną i wygodną w użyciu, by można było w niej zawrzeć zamierzone treści, 
wykorzystując do tego astrologię. Autorzy, posiłkując się przykładami historyczny-
mi, wspomnianymi anegdotami i przypowieściami, propagując treści prozdrowotne 
osadzali je w określonych koniunkcjach planet, podkreślając tym samym ich deter-
ministyczny wpływ na wydarzenia ziemskie.

211 P. Gothard, Kurzer Unterrich und Anweisung von dem Nutz und Gebrauch dieses Calenders, [w:] 
Calendarium Tychoriganicum… 1615.
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Pedagogika omawianych kalendarzy – w przedstawionym wyżej kontekście in-
terpretacyjnym – korzystała z następującej argumentacji. Stwierdzała, iż określone 
koniunkcje gwiazd i planet wywołują w sposób deterministyczny określone skutki. 
Sprzyjają wystąpieniu wojen, epidemii i innych zdarzeń doświadczanych przez ludzi 
w skali masowej. Sprzyjają zarazem wystąpieniu pewnych zdarzeń doświadczanych 
w perspektywie indywidualnej, o których możliwości wystąpienia czytelnik może 
się z wyprzedzeniem dowiedzieć korzystając z wiedzy astrologicznej. Może zatem – 
korzystając z porad kalendarzy – uniknąć zdarzeń niekorzystnych dla siebie, może 
wystrzegać się określonych zachowań i  postępować według innych, zalecanych 
w kalendarzach, co zapewni mu powodzenie w życiu i zachowanie zdrowia. Owe 
zalecenia były publikowane w kalendarzach w formie różnych przekazów. 

Możemy wyróżnić trzy typy przekazów, które z upływem czasu (w perspektywie 
obu omawianych stuleci) wykazywały znamienną ewolucję. Typ pierwszy, charak-
terystyczny przede wszystkim dla kalendarzy pochodzących z XVII stulecia, cecho-
wało przekazywanie treści moralnych w formie zbliżonej do konwencji moralizu-
jącego kazania. Autorzy kalendarzy wyrażali swoje opinie w formie bezpośredniej, 
opatrując je odpowiednimi przykładami, lub pozostawiając te opinie, podawane 
jako oceny, bez przykładów. Mamy tu do czynienia z kształtowaniem świadomości 
czytelnika w odniesieniu do nurtujących epokę spraw bieżących. W XVII w. do 
istotnych problemów moralnych należał problem zła i jego geneza, a także możli-
wości zabezpieczenia się przed doświadczaniem jego skutków. Drugi typ przekazu 
treści, częstszy w kalendarzach pochodzących z XVIII w., to opatrzona morałem, 
wspomniana już anegdota lub historyjka, interesująco podane, o bardziej osobistym 
niż w XVII w. charakterze, ubrane często w kostium antyczny lub baśniowy, ob-
razujące także pojawienie się modnych literackich typów charakterystycznych dla 
tej epoki (np. sprytnej służącej i niezbyt bystrego pana). Autorzy kalendarzy, prze-
kazując pewne intencje moralne i etyczne, zarzucają już bezpośredni dydaktyzm 
charakterystyczny dla poprzedniego stulecia i pozostawiają domyślności czytelni-
ków wysnucie wniosków. Cechą takich przekazów jest kierowanie uwagi ku przyga-
nom dotyczącym indywidualnych, osobniczych, wad moralnych. Taki dydaktyzm 
wspiera uzasadnienie ogólnych norm moralnych argumentami natury utylitarnej. 
Elementy takiej narracji pojawiają się sporadycznie już w połowie XVII stulecia. 
Trzecim typem przekazu treści moralnych, rozrzuconym w kalendarzach obydwu 
stuleci, są wspomniane już przysłowia, umieszczane w XVII w. w calendarium. 

Wiek XVII to także początek naturalizowania się perspektywy poznawczej ka-
lendarzy. Autorzy kalendarzy pragną wpłynąć na osłabienie deterministycznego 
typu świadomości charakterystycznego dla wielu czytelników, przedstawiając nowe 
interpretacje przyczyn opisywanych zdarzeń, a co za tym idzie, w nowy sposób 
kształtując uzasadnienia swoich zaleceń pedagogicznych, zarówno w dziedzinie 
prawa i moralności, jak i w dziedzinie zdrowia. XVII stulecie na Śląsku to stulecie 
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wojen. Ukierunkowuje ono rozważania moralne autorów kalendarzy w stronę po-
szukiwania genezy zła oraz przyczyn licznych wówczas konfliktów. Złem, obok in-
nych problemów, była również choroba i epidemie. Przy zwracaniu się do czytelni-
ka powstał swego rodzaju dylemat. Twórcy kalendarzy, których integralną częścią 
była w tej epoce astrologia i związany z nią determinizm w postrzeganiu zjawisk, 
stawali przed trudnym problemem uzasadnienia istoty i przyczyn zła i wpisania 
swych objaśnień nie tylko w konwencję astrologiczną, ale przede wszystkim po-
łączenia astrologicznych uzasadnień z normami wypływającymi z religii. Wiązała 
się też z tym rola i istota działań samego Stwórcy. Bóg nie mógł być inicjatorem 
i sprawcą licznych krwawych wojen i konfliktów. Wpływał na ludzkie losy, był prze-
cież Stwórcą nie tylko człowieka, ale i planet i ich ruchów, czy mógł być źródłem 
zła? Należało znaleźć właściwą odpowiedź, a to skłaniało do przyjrzenia się m.in. 
samemu człowiekowi.

Wpływ gwiazd i planet na losy poszczególnych ludzi i społeczeństw wydawał się 
rzeczą oczywistą, co uzasadniało troskę o poznanie przebiegu ich ruchów i miejsc, 
w których mają się znaleźć w określonych dniach roku212. Z drugiej strony, zło 
otrzymuje interpretację religijną. Za jego sprawcę uznany zostaje szatan, popycha-
jący ludzi ku złym uczynkom213. Sugestia, iż to sam człowiek może być autorem 
i sprawcą wojen i licznych konfliktów zostaje w 1 poł. XVII w. niedopowiedziana, 
odsunięta na plan drugi i „zawieszona”. Widzimy tu charakterystyczny dla umysło-
wości protestanckiej tej epoki punkt widzenia, dostrzegający motywację zachowań 
moralnych człowieka poza nim samym, a raczej ponad nim samym. Autor wskazuje 
na skłonność do sporów i kłótni jako na integralną część natury ludzkiej, opisa-
ną już w Piśmie Świętym. Wojny, zainicjowane już w czasach biblijnych pomiędzy 
braćmi, będą – zdaniem autora – kontynuowane aż do końca świata214. Nie oznacza 
to jednak utraty wszelkiej nadziei na bardziej pokojowe ułożenie spraw pomiędzy 
ludźmi. Nadzieję tę czerpie autor z wiary w Boga, Stwórcę wszystkich rzeczy tego 
świata, Pana wszelkiego pokoju i wszelkiego dobra215. Powyższa perspektywa mo-
ralna różniła się od przyjmowanej w ówczesnej dogmatyce katolickiej, w której pod-
noszono zasadniczą wolność woli i tym samym pełną odpowiedzialność człowieka 
za popełnione zło.

Autorzy kalendarzy stawali także przed kolejnym trudnym problemem. Było nim 
przewidywanie zła moralnego, przejawiającego się w postaci wojen, zamieszek i róż-
nego rodzaju konfliktów. Był to problem trudny do interpretacji, gdyż mieścił wszel-

212 Ibidem, Nutz und Gebrauch des Calenders.
213 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum… 1615, Gross Prognosticon… Altera Pars Symptoma‑

tica. Caput III. Von Krieg (unfried) und zwitracht (so im Winter und Lentz des 1615. Jahres) unter 
den Menschen zuestehen vermutlich, vers 9.

214 Ibidem, Gross Prognosticon… Altera Pars…, Caput III. Von Krieg. 
215 Ibidem, Gross Prognosticon… Altera Pars…, Caput III. Von Krieg.



85

kie ludzkie czyny w deterministycznej perspektywie. Z drugiej strony, szczegółowo 
prognozując daty wystąpienia konfliktów, które w rzeczywistości nie wybuchły, wy-
dawcy kalendarzy podważaliby tym samym podstawy swojej egzystencji i wiarygod-
ności. Interpretacja tego zagadnienia zmierzała w XVII w. w następującym kierunku: 
autor uzasadniał fakt pisania o wojnie lub o epidemiach w pełni zasługującą na wiarę 
znajomością rzeczy przyszłych, które mogą nastąpić (lub nie) i chęcią udzielenia 
ludziom przestrogi216. Nie unikano także zagadnień dotyczących istoty wpływów 
gwiazd i planet na pojawienie się konfliktów międzyludzkich. Przywoływany wy-
żej Gothard, autor Calendarium Tychoriganicum… 1615, sięgał w tym zakresie do 
argumentów opartych na zjawiskach w samej rzeczy naturalnych, dostrzegalnych. 
Powoływał się, argumentując, na autorytet Galena217, który w swoim systemie po-
glądów medycznych przyjmował oddziaływanie gwiazd i planet na ludzki organizm, 
na tworzące go humory (krew, żółć, śluz i czarną żółć), wiążąc z nimi temperamenty 
charakteryzujące poszczególne typy ludzkie: choleryczny (cechujący się przewagą 
humoru żółci), melancholiczny (cechujący się przewagą humoru czarnej żółci), 
sangwiniczny (cechujący się przewagą humoru krwi) i flegmatyczny (zdomino-
wany przez humor śluzu). Każdy z tych typów ludzkich reagować miał odmiennie 
na astralne wpływy. Mogły one warunkować pojawienie się u ludzi w określonym 
czasie skłonności do gwałtownych działań, w tym do wywoływania konfliktów218. 
Przedstawiona „fizjologiczna” interpretacja stanowiła podstawę do wnikliwego zaj-
mowania się osobowością ludzi wpływowych i panujących, analizowania wywie-
rających na nich wpływy konstelacji i charakterystyki ich temperamentu219. Wojny 
pomiędzy państwami i konflikty między stronnictwami autor postrzegał w powyż-
szej indywidualistycznej perspektywie jako realizację zamierzeń władców i osób 
wpływowych220. Wśród konstelacji szczególnie predysponujących do występowania 
zachowań konfliktowych autor kalendarza na 1615 r. (a także autorzy innych kalen-
darzy podejmujący ten sam problem) wyróżniał koniunkcję Marsa z Saturnem, zaś 
wpływy samej planety Mars uznawał za typowe w tej właśnie dziedzinie221. Także 

216 „Wenn wir vom Krieg und unfried oder zanck nuter den Menschen ilhier etwas prognosticiren 
und küdiegen, so thun wir solhes nicht auff diesen schlag, als das wir Gotte etwas für schreiben, 
oder der Theologie und unsern Christenthumb wolten etwas vorgriffen. Sondern das wir deß 
Himmels Influentiae und causas der Siderischen impression, so in der Natur etwas flesissiger 
erforschen probiren und daneben den gebrauch und gewonheit, welche die Astronomi und Ca-
lendariographi praedici haben, halten und nicht leicht davon abschreiten:. Ibidem, Gross Pro‑
gnosticon … Altera Pars…, Caput III, Von Krieg, nlb.

217 Ibidem, Gross Prognosticon…, Altera Pars, Caput III, Von Krieg.
218 Ibidem, Gross Prognosticon…, Altera Pars, Caput III, Von Krieg, [1615].
219 Ibidem, nlb.
220 Ibidem, nlb.
221 Na 1615 r. koniunkcja Marsa z Saturnem sprzyjać miała powstawaniu konfliktów w takich kra-

jach i dzielnicach, jak Małopolska, Górny Śląsk, Szkocja, Holandia, Prusy, Austria, Brunszwik, 
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koniunkcja Marsa z Jowiszem, pisze autor w tym samym tekście, sprzyjać miała po-
jawieniu się nastrojów wojennych u ludzi. Gothard wpływ układu planet uznawał 
jedynie za przyczynę usposabiającą do wojny, natomiast jej konkretne przyczyny 
wypływać miały z realnej sytuacji politycznej. Wojna mogła być wywoływana pod 
pretekstem obrony sprawiedliwości lub wiary, dla zaspokojenia ludzkich ambicji lub 
żądzy władzy. Wojny, w ujęciu autora rocznika na 1615 r. mają zawsze moralne przy-
czyny, leżące w podziałach między ludźmi, między państwami, zaś w tym samym 
państwie w konfliktach między poszczególnymi przywódcami222. Do poruszonych 
wyżej zagadnień moralnych, zwłaszcza problemu zła, powrócę w kolejnych rozdzia-
łach przy omawianiu profilaktyki i terapii, analizując koncepcję zdrowia i choroby 
w ujęciu autorów i redaktorów kalendarzy.

Powyżej omówione stanowisko wobec przyczyn konfliktów i związanego z nimi 
zła moralnego było typowe dla kalendarzy (nie tylko śląskich) tej epoki. Pedago-
gika kalendarzy – w opisywanym tu kontekście – wykorzystywała sygnalizowaną 
wyżej argumentację. Oddziaływanie gwiazd i planet istnieje, jednakże przejawia 
się w różnym stopniu w odniesieniu do różnych ludzi. Każdy człowiek ma bowiem 
własny organizm, który można opisać przyporządkowując go do określonego typu 
konstytucyjnego. Ludzie należący do różnych typów konstytucyjnych nie tylko wy-
glądają inaczej, lecz także odczuwają inaczej bodźce docierające do ich organizmów 
z otoczenia. Podział ludzi na 4 typy konstytucyjne jest wyprowadzany ze starożyt-
nego systemu patologii humoralnej, skodyfikowanego pod koniec starożytności 
przez Galena. W XVII w. podział ten nadal jest uważany za racjonalny i oparty 
na faktach223. Na marginesie warto dodać, iż podobny schemat autorzy siedemna-
stowiecznych roczników zastosowali do zaleceń zdrowotnych, profilaktyki i termi-
nów pozyskiwania surowców roślinnych (ludzkie temperamenty można porównać, 
stosując ów podział, do gatunkowych cech roślin, zajmujących określone siedlisko 
i ujawniających swoje właściwości lecznicze w określonych porach roku, zgodnie 
z układem planet).

a także w poszczególnych miastach, takich jak Kraków, Wenecja, Lubeka, Zgorzelec, Wiedeń, 
Frankfurt nad Menem, Lizbona, Altdorf. Zasięg jest bardzo duży, jest więc bardzo prawdopo-
dobne, że zgodnie z prognostykiem jakiś konflikt mógł tam się zdarzyć. Ibidem, nlb.

222 „Ja man sichers, wenn in einer Stadt sich Lehrer in Kirchen und Schulen trenne, so trennen 
sich auch als denn die zuhörer. Darauss simultates, conspirationes, perturbatis Reipublicae, und 
tumultuum initio entstehen”, Ibidem, P. Gothard 1615, Gross Prognosticon…, Altera Pars, Caput 
III, Von Krieg, nlb.

223 Por. V. Hanncke (D. Froelich) New und Alter Schreib Kalender … 1634, Astrologisches Judicium…, 
Von Finsternissen. Autor opisuje wojny tureckie z 1569 i 1588 r. jako przykład historyczny ob-
razujący skutki zaćmienia Księżyca w znaku Panny. Podobny układ towarzyszył wystąpieniu 
Kondeusza we Francji i innym wojnom, które zakończyły się niepowodzeniem dla napastnika. 
Układ zodiakalny, według tej interpretacji, sprzyja nie tylko występowaniu skłonności do poja-
wienia się konfliktów, lecz określa szanse powodzenia ich stron.
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Czytelnicy powinni poważnie brać pod uwagę pedagogiczne zalecenia kalenda-
rzy, ponieważ są one oparte, zdaniem autorów, na rzetelnej wiedzy, która sprawdza 
się od wieków. Powinni też zdawać sobie sprawę (zdaniem ich autorów), iż zalecenia 
te odnoszą się do dużych grup ludzi, należących do określonego typu konstytucyj-
nego i przypisanych w związku z datą urodzenia do określonego znaku zodiaku. 
O ile przynależność „zodiakalna” ma charakter stały i nie dający się podważyć, o tyle 
przynależność do pewnego typu konstytucyjnego ma charakter indywidualny. Ludz-
ki organizm wykazuje wprawdzie pewne cechy charakterystyczne dla danego typu 
(choleryk, sangwinik, melancholik, flegmatyk), jednak każdy człowiek ma wpływ na 
stan i funkcjonowanie swojego organizmu, tym większy, im większą dysponuje na 
ten temat wiedzą. Wróćmy raz jeszcze do Gotharda, tym razem do jego kalendarza 
na 1617 r. Autor rozważa w nim problem odpowiedzialności człowieka za wojny 
i inne zaburzenia społeczne. Jego rozważania i wnioski są swego rodzaju jaskół-
ką zwiastująca naturalistyczne podejście do otaczającego nas świata. Twierdzi, że 
wprawdzie gwiazdy, szczególnie Mars, wpływają silnie na ludzki umysł, powodując 
pojawienie się skłonności ku przemocy i zaburzania pokoju, jednakże należy brać 
pod uwagę tzw. moralne przyczyny wojen, za które człowiek osobiście odpowiada224. 

Czytelnik, korzystając z wiedzy upowszechnianej przez autorów kalendarzy, 
może wprowadzić w swoim życiu racjonalne modyfikacje, dostosowując się do nie-
dających się usunąć zależności, takich jak przynależność do pewnego znaku zodiaku 
oraz typu konstytucjonalnego. Uzyskując na temat tych zależności rzetelną wiedzę, 
może tak postępować, aby uniknąć chorób, które sam może na siebie sprowadzić 
przez nierozsądne, a  przede wszystkim niemoralne postępowanie. Przykładem 
sugestywnego ujęcia problematyki moralnej w kalendarzach XVII-wiecznych jest 
tekst pochodzący z wydanego na 1662 r. kalendarza Eliasza Wagnera225. Autor roz-
waża w nim szczególne znamiona, charakteryzujące osoby skłonne do grzechu, na-
ruszające normy moralne lub zdradzające zachowania ogólnie odbiegające od przy-
jętego stereotypu. Owe znamiona lub szczególne cechy wyróżniają pewne osoby, 
co nie oznacza jednak, żeby wszelka odmienność musiała automatycznie oznaczać 

224 „Wann die Ursachen des Krieges, Uneinigkeit und dergleichen, sollen recht betrachtet werden, 
so mus mann nicht allein den Himmel anschauen, sondern viel mehr auf die Kopfe der Men-
schen in welcher Gehrin der Mars so tieff eingedruckt und eingewurzelt, dass sie nicht anders 
richten und trachten, als ni sie offtmals grosse Herren zusammenhetzen und Unruhigs, auf 
1617, wesen stifften und anrichten mogen. Dann der Himmel nicht zsit schuldt hat, wie auch 
Cardanus 7. Aph. 120. Sagt: Bellorum scientia propemodum est nulla. Und seynd zu weilen 
mehr causae belli morales, quam naturales in acht zu nehmen. Damit wir den Brauch und Ge-
wonheit, welche die Calendariographi haben, nicht hindau setzen, so wollen wir auch kurzlich 
und grundlich diesen Titel abhandeln”. [w:] Calendarium Juliano Julianum. Oder New und Alt 
Allmanach und Schreibkalender … 1617, Altera Pars Symptomatica. Caput II, Von Krieg, nlb.

225 E. Wagner, New und Alter Schreib‑Calender… [1662]. Dem Christlichen und geneigten Leser 
Fried. Gesundheit und Gottes Segen zum gluckseligen Neuen Jahr.
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cechy negatywne226. Bóg i natura odznaczają jednak niektórych ludzi w sposób 
osobliwy, co może mieć związek albo z przekazywaniem za ich pośrednictwem 
jakichś wielkich idei, zamierzeń lub przesłań, albo też poprzez popełnianie przez 
nich uczynków o negatywnych i bolesnych skutkach. Pewną dyspozycję, np. do ge-
niuszu, zauważali u niektórych ludzi już starożytni filozofowie, którzy podkreślali 
występowanie u nich nadzwyczajnych cech i znaków. Przekonanie takie spotykamy 
także w Biblii, na co Wagner przytacza przykład Ezawa, który urodził się „kosma-
ty” i różnił się tak od swoich rodziców, jak i od swojego brata. Niezwykłe cechy 
wykazywał także Zoroaster, filozof perski i „zły czarownik”, który bezpośrednio 
po urodzeniu miał się szatańsko zaśmiać. Miał również tak przeźroczystą czaszkę, 
że można było przez nią dostrzec mózg. Autor przytacza także przykłady innych 
znanych postaci, których wygląd lub wykazywane cechy odbiegały od powszechnie 
uznawanego wzoru. Zalicza do nich m.in. Sokratesa (powołując się na opis Plato-
na), cesarzy rzymskich Galbę i Wespazjana (według opisu Swetoniusza), króla Lu-
dwika Węgierskiego (według opisu zawartego w dziele Curaeusa Kronika śląska)227. 
W kwestii odpowiedzialności moralnej człowieka za swoje czyny, złe i dobre, przy-
chyla się do poglądu, że występowanie wymienionych wyżej znaków zewnętrznych 
zdaje się świadczyć o istnieniu u ludzi wewnętrznej dyspozycji duszy do pojawiania 
się u nich pewnych uczuć, naturalnej zdolności do zdobywania bogactwa i innych 
szczególnych skłonności. Zdaniem Wagnera, nie Bóg, ani przypadek, sprawiają, że 
pewni ludzie są wyróżnieni ponad innych przez posiadanie wyrazistych nadnatu-
ralnych cech lub skłonności, które mogą prowadzić do czynienia dobra lub do grze-
chu228, nie mówi jednak, co lub kto jest tego sprawcą lub przyczyną.

W drugiej połowie XVII w. pojawia się na łamach kalendarzy tematyka moral-
na ujęta w nowy sposób. Autorzy zaczęli zwracać się w swoich tekstach w stronę 
piętnowania indywidualnych wad moralnych, występujących we współczesnym im 
społeczeństwie. Walor pedagogiczny tych fragmentów wpisany został w kontekst 
anegdotyczny. Zło moralne, przedstawione na przykładach, nie mogło się opłacać. 
Zawsze prowadzić musiało do zgubnych dla człowieka skutków. 

Kalendarze, ich objętość, treść i forma przekazu stopniowo ewoluowały, malała 
także liczba wydawanych tytułów. Z upływem lat zmienia się pedagogika i dydak-
tyzm kalendarzy. W czasach pruskich kalendarze, mimo zredukowanej objętości, 
zawierają więcej treści o charakterze informacyjnym niż dydaktycznym. W dalszym 
ciągu, chociaż skromniej, zamieszczane są w nich różne historyjki i anegdoty, będą-
ce swoistą wykładnią zalecanych postaw etyczno-moralnych. Informacje i porady 
dotyczące zdrowia nadal są publikowane.

226 Ibidem, nlb.
227 Ibidem.
228 Ibidem.
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Kalendarzowa pedagogika zdrowotna (oznaczenia dotyczące czynności higie-
niczno-zdrowotnych, przypowieści, zalecenia, opisy pozyskiwania surowców ro-
ślinnych, itp.) łączy ze sobą postępowanie uznawane za właściwe moralnie i proz-
drowotne. Postępowanie moralne i  oparte na wiedzy (o typie konstytucyjnym 
i o właściwym postępowaniu, zalecanych sposobach leczenia, diecie itp.) powinno 
prowadzić do korzystnych dla człowieka skutków. Postępowanie niemoralne i nie 
oparte na wiedzy zawsze doprowadzi człowieka do klęski, której sam będzie przy-
czyną. Jeżeli jednak, mimo właściwego postępowania, w życiu człowieka wystąpią 
niekorzystne zdarzenia (choroba, niedostatek, niepowodzenie w interesach itp.), 
czytelnik powinien je pojmować w metafizycznej perspektywie – jako wyraz woli 
Bożej, której nie może chwilowo zrozumieć, ale która w ostatecznym rezultacie za-
wsze prowadzić będzie do dobra. W cierpieniu i niepowodzeniu człowiek powinien 
więc zawsze wykazywać cierpliwość, nie dodając do swoich cierpień udręki związa-
nej z buntem, poczuciem krzywdy i niesprawiedliwością losu.

W XVIII w. następuje naturalizacja perspektywy poznawczej kalendarzy, domi-
nujące dotychczas wątki astrologiczne pełnią rolę „kosmetyczną”, zredukowane do 
roli tradycyjnej oprawy. Autorzy kalendarzy odwołują się do tych wątków jedynie ze 
względu na poglądy mniej wyrobionych czytelników, do których pragną dotrzeć ze 
swoimi poradami w kwestiach praktycznych i zaleceniami moralnymi. Ich zalecenia 
mają charakter spójny ze światopoglądem XVIII-wiecznych elit oraz stanowiskiem 
władz państwowych w kwestii kierunków edukacji czytelników (treść kalendarzy, 
tak jak w XVII w., jest w XVIII w. nadzorowana przez cenzurę austriacką, a po prze-
jęciu Śląska przez Prusy przez pruską Królewską Akademię Nauk).

Dydaktyzm kalendarzy, w tym problematyka moralna, nabiera w XVIII w. nowe-
go wyrazu. Treści moralizatorskie prezentowane są w formie wspomnianych wyżej 
anegdot, utrzymanych w lekkiej żartobliwej konwencji. Zamieszczanie anegdot i hi-
storyjek można traktować wielowymiarowo. Mogą być atrakcyjnym wzbogaceniem 
roczników, mogą, na zasadzie „ezopowej mowy”, nawiązywać do znanych wydarzeń 
lub zachowań pobudzając tym samym czytelnika do refleksji, której efektem mogła 
być korzystna zmiana w jego zachowaniu i podejściu do swoich bliskich lub, szerzej, 
poddanych. Mogły być zatem narzędziem pomocniczym w kreowaniu pożądanych 
postaw, których dalekosiężnym celem byłoby zachowanie zdrowia i ochrona przed 
chorobą. Jest to tylko hipoteza, która wymaga odrębnych, poszerzonych badań, opar-
tych na dodatkowych źródłach. Zamieszczane anegdoty i historyjki w rocznikach 
z obu stuleci nie zawierają informacji, które byłyby przydatne w niniejszej pracy.

O ile roczniki XVII-wieczne cechuje oparta na astrologii zasada traktowania 
podejmowanych przez ich autorów problemów w ujęciu deterministycznym, cha-
rakteryzującym również interpretacje uwarunkowań ludzkich zachowań, o tyle tego 
typu wydawnictwa w XVIII w. zarzucają ten determinizm. Kalendarze popularyzują 
wśród czytelników wiedzę, uznawaną przez wydawców za użyteczną w określonych 
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okolicznościach. O jej zastosowaniu czytelnik ma zadecydować sam. Porady są do-
stosowywane do poziomu intelektualnego odbiorców.

W kontekście różnych wydarzeń i zjawisk, porad i zaleceń prezentowanych na 
łamach kalendarzy, niezależnie od sposobu ich prezentowania (np. kontekst astrolo-
giczny lub typowo ludzki) zawsze wymienia się Stwórcę. On nad wszystkim panuje. 
On jest autorem „praw świata” i decyduje ostatecznie o losie ludzi. Treści przeka-
zywane czytelnikowi przez autorów kalendarzy nie są też neutralne aksjologicznie. 
Są w pełni zgodne z religią chrześcijańską, z której czerpią uzasadnienie moralności 
oraz koncepcję człowieka jako podmiotu. Pedagogika zawarta w kalendarzach ma 
charakter aktywistyczny. Autorzy kalendarzy uznają za celowe, a także za możliwe, 
modyfikowanie poglądów i zachowań czytelników za pośrednictwem dostarczanej 
im konkretnej wiedzy. Zdają sobie dobrze sprawę, że wpływ tej wiedzy na poglądy 
czytelników może w różnym stopniu nastąpić. Na potwierdzenie tej tezy znajdujemy 
konkretne przykłady w treści kalendarzy, kiedy ich autorzy piszą o słabości natury 
ludzkiej, o jej skłonności do grzechu, do ulegania nałogom, do prowadzenia życia 
w sposób niemoralny, bezmyślny, bez zważania na skutki swojego postępowania. 
Z tego powodu uważają za celowe powtarzanie w kolejnych rocznikach tych sa-
mych wskazówek i zaleceń by wpłynąć na postępowanie czytelnika. Dodać przy tym 
należy, że obraz odbiorcy tych treści jest obrazem hipotetycznym, wykreowanym 
przez autorów kalendarzy, cechuje go jednak duża dawka realizmu. Jest to człowiek 
podatny na różnego rodzaju pokusy, narażony na choroby, klęski żywiołowe, woj-
ny i niegodziwości, skłonny do nałogów, czasami chciwy, zazdrosny, podatny na 
wpływy, ale też i żądny władzy. Jest także osobą ciekawą świata i podejmującą próbę 
jego zrozumienia, by swoje życie uczynić nieco łatwiejszym i bardziej bezpiecznym, 
a swoją pracę bardziej efektywną. Stąd też narracja kalendarzy ma charakter aksjo-
logicznie zaangażowany. Autorzy angażują się na rzecz popularyzacji określonych 
idei i wartości moralnych. 

Światopogląd człowieka powinien być kształtowany przez religię, która daje mu 
nieomylną busolę moralną, zabezpiecza przed nihilizmem, określa sens jego życia, 
przedstawia zalecenia, których wprowadzenie w życie powinno mieć charakter ob-
ligatoryjny (a nie fakultatywny, zależny od okoliczności i woli człowieka). Światopo-
gląd religijny powinien być podstawą ludzkiego postępowania. Człowiek powinien 
planować swoje życie w perspektywie wiary, która powinna określać jego styl życia 
na ziemi. Powinien akceptować stałość relacji społecznych, w których żyje. Główną 
z nich jest perspektywa podległości władzy politycznej i władzy sądowniczej, któ-
re autorzy kalendarzy przedstawiają jako obiektywnie dobre. Ponieważ w praktyce 
życiowej czytelnik mógł obserwować odstępstwa od tego stanu, autorzy kalendarzy 
stosują stały rodzaj wyjaśnień tej sytuacji, m.in. poprzez zamieszczanie pod calen‑
darium lub w tzw. Dodatku opracowań historycznych, klasycznych przypowieści 
lub anegdot, mających, jak już wspomniałem, charakter wspomagający. Wypływają 
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z nich różne przesłania dotyczące władców, urzędników, filozofów, żołnierzy, wo-
dzów, państw, ludzkich przywar, zdrowia i choroby.

Czytelnik kalendarzy powinien kształtować swoje życie w  taki sposób, żeby 
uwzględniał perspektywę wiary (Bóg, sprawiedliwy i dobry, który za dobre wyna-
gradza i za złe karze) i perspektywę społeczną (władza polityczna i sądownicza, któ-
ra ma prawo do orzekania o ludzkim życiu, karania złego postępowania oraz stwa-
rzania ogólnych warunków funkcjonowania człowieka, który powinien oczekiwać, 
że za prawidłowe, zgodne z prawem postępowanie, doczeka się korzyści).

Narracja kalendarzy dotycząca kwestii zdrowotnych wpisuje się w podaną wyżej 
strukturę. Można ją, opierając się na przekazach kalendarzowych, nazwać umownie 
„teorią humoralną ładu społecznego”.

Autorzy popularyzując treści związane ze zdrowiem i chorobą adresują je do 
czytelnika, który akceptuje przedstawiony powyżej system twierdzeń, uznając go za 
realny i oczywisty, a przynajmniej powinien go takim akceptować. Popularyzując 
w różnym stopniu treści związane ze zdrowiem i chorobą wykorzystują na ich rzecz 
argumenty dostosowane do przedstawionej wyżej wizji świata – metafizycznego 
i społecznego. Czytelnik uzyskuje pewien zakres wiedzy wpisującej się w tę wizję, 
konkretne przykłady i argumenty są zgodne z jej logiką. W tym kontekście porusza-
ny jest także problem cierpienia, podporządkowania się i wytrwałości w znoszeniu 
dolegliwości lub choroby. W kalendarzu na 1756 r. w tzw. Dodatku do calendarium 
zamieszczono cztery anegdoty. Przytoczę dwie z nich. Pierwsza dotyczy cierpie-
nia. Osadzona jest w realiach antycznych, jej bohaterem jest Posidonius, człowiek 
już stary i schorowany, do którego przybył z wizytą – aby wysłuchać jego nauk – 
Pompejusz Wielki. Znalazłszy filozofa w bardzo złej kondycji, chciał zrezygnować 
z wizyty i odstąpić od swego zamiaru, jednak filozof udzielił mu posłuchania. Autor 
wskazuje tu na stoicką postawę wobec bólu i cierpienia jako przykład godny do na-
śladowania. Dolegliwości cielesne nie były dla filozofa dostatecznym powodem do 
zaprzestania działalności. Cierpliwie znosząc ból Posidonius nie oddał się rozpaczy, 
ani nie uskarżał się z jego powodu, gdyż według filozofii stoickiej prawdziwe zło nie 
wypływa z cierpienia, ale z hańby229. 

Autor przytacza w tym samym roczniku także inny przykład, którego bohate-
rem jest arystotelik Arcefilas, cierpiący na podagrę, którego odwiedził Karneades. 
Przybysz, zdjęty litością i strachem o chorego, chciał go opuścić. Jednak Arcefilas 
odrzekł: „Przyjacielu, zostań, gdyż stamtąd [dokąd zmierzam] nie ma powrotu tu-
taj”. Przy tym, wskazując na chore nogi i piersi, dodał: „Siebie samego pokonać, 
jest dużym zwycięstwem. Kto jednak (…) dumę i tyranię ma za towarzyszy, utraci 
wieniec laurowy, nawet gdy go już posiada”230. Anegdota ta ukazuje właściwą posta-
wę wobec władzy i cierpienia. 

229 Bericht, [w:] Johannis Neubarthii continuatorem. Neuer und Alter Schreib Calender … 1756. 
230 Ibidem.
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Propagując wśród czytelników kwestie związane ze zdrowiem i chorobą autorzy 
upowszechniają pewną normę idealną – cierpliwość oparta na wierze. Upowszech-
niają także regułę, w myśl której czytelnik, poznając kalendarzowe zalecenia, nie 
tylko ma uzyskać wiedzę, która wzbogaci jego horyzonty poznawcze, ale przede 
wszystkim dzięki której osiągnie korzyści praktyczne. 

Retoryka autorów kalendarzy ma charakter normatywny, nie opisowy, jest spój-
na na zasadzie analogii: łamiąc Boże przykazania człowiek bez wątpienia popełni 
grzech, za który z pewnością poniesie karę tu za ziemi, jak również po śmierci, 
w niebie; łamiąc prawo państwowe człowiek bez wątpienia narazi się na karę wyzna-
czoną przez sądy; łamiąc zasady etyki gospodarczej (takie jak uczciwość, jawność 
itp.) człowiek narazi się na utratę dobrego imienia i straty materialne.

W tym samym duchu autorzy kalendarzy prowadzą pedagogikę dotyczącą kwe-
stii zdrowotnych, stosując następujące rozumowanie – wiedza medyczna (w XVII w. 
przy pomocy astrologii, a w XVIII już bez jej formalnego udziału) dostarcza czło-
wiekowi informacji umożliwiających racjonalne postępowanie w kwestiach doty-
czących własnego zdrowia. Nie chcąc zapoznać się z tą wiedzą (świadomie wybrana 
ignorancja) lub nie postępując zgodnie z nią (świadomie wybrana dezynwoltura), 
człowiek w sposób nieuchronny naraża się na straty i poniesienie zasłużonych kon-
sekwencji swojego błędnego postępowania (trwania w ignorancji, lekceważenia po-
znanej wiedzy). Na jakość „ludzkiego losu” ma wpływ stan zdrowia i umiejętność 
przeciwstawienia się różnym zagrożeniom i chorobom. Do tego potrzebna jest od-
powiednia wiedza. 

Podejmując trud postępowania zgodnie z nabytą wiedzą człowiek zyskuje szansę 
zwiększenia skuteczności w swoim życiu. Zachowując dobre zdrowie może bowiem 
wypełniać przewidziane dla niego zadania (wydajna praca, zapewnienie bytu rodzi-
nie, troska o jej przyszłość). Zyskuje także szacunek społeczny (człowiek zdrowy, 
wydajnie pracujący, zwiększa swoje bogactwo, czym zdobywa uznanie w oczach 
bliźnich) i osobistą satysfakcję (może zrealizować swoje zamiary w różnych dziedzi-
nach, podróżować itp.). Skutecznie unikając chorób i lecząc je zgodnie z uzyskaną 
wiedzą unika niepotrzebnego cierpienia, którego wystąpieniu sam zapobiega. 

Na łamach kalendarzy, sporadycznie, próbowano piętnować nałogi. Jedną 
z plag społecznych XVIII w. był nałóg pijaństwa. Dzisiaj posługujemy się terminem 
„choroba alkoholowa”, ale pojęcia „pijak” i „pijaństwo” były wówczas powszechnie 
używane, znane i rozumiane jednoznacznie. Znane były związane z nimi skutki 
społeczne. Kalendarz na rok 1751 zawiera kilka anegdot, występujących przeciw-
ko pijaństwu i jego skutkom. W jednej z nich przytacza przykład profesora, który 
chętnie upijał się w towarzystwie swoich studentów. Założyli oni nawet w tym celu 
„Związek Mokrych Habitów”. Odbiło się to nie tylko na wynikach nauczania, gdy 
wiecznie pijani studenci nie byli w stanie niczego zapamiętać, ale i na prestiżu sa-
mego profesora, który miał zwyczaj witać swych słuchaczy zwrotem „kochani pi-
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jacy”231. Nagana pijaństwa i jego skutków znajduje wyraz także w innej anegdocie 
tego autora, zamieszczonej w tym samym roczniku. Przytacza on przykład wiecznie 
pijanego starca, który usiłował usprawiedliwić swoje postępowanie przed władcą, 
powołując się na potrzeby i niedomagania swojego wieku, „wino jest mlekiem star-
ców” – twierdził. Ocena władcy była jednoznaczna: „Jest dostateczną hańbą dla 
człowieka, kiedy przebieg jego całego życia można określić tylko w kilku słowach … 
żył, aby pić”232. Spójne z tym przesłaniem jest przysłowie zamieszczone w kalendarzu 
na 1732 r.: „Wino i przyjemny dobrobyt przysparza nam wielu przyjaciół, ale najlep-
szym przyjacielem jest głaz, na którym człowiek musi swoją dobroć próbować”233.

Wykorzystany materiał źródłowy, w  przypadku medykalizacji świadomości, 
skłania do przyjęcia refleksji dotyczącej obu stuleci. Jeżeli jednak – pomimo racjo-
nalnego postępowania, zgodnego z uzyskaną wiedzą, i moralnego życia, zgodne-
go z normami religijnymi i prawem państwowym – człowiek zachoruje, powinien 
cierpliwie znosić niezawinione przez siebie cierpienie, które może być dopustem 
Bożym (wypróbowaniem jego wiary i moralności) lub wyrazem woli Bożej, która 
ostatecznie okaże się dobra dla człowieka, choć w momencie choroby lub niepowo-
dzenia nie może on tego zrozumieć. 

Każde cierpienie i choroba mają, w ujęciu autorów kalendarzy, jakąś przyczynę 
i jakiś sens lub zamierzony cel. Najczęściej tą przyczyną jest oparte na ignorancji lub 
lekceważeniu norm postępowanie człowieka. Jeżeli nie można połączyć wystąpienia 
choroby z żadną z tych przyczyn, należy uwzględnić przyczyny metafizyczne.

Na podstawie przedstawionych powyżej analiz kalendarzy jako źródeł do badań 
nad procesem medykalizacji świadomości mieszkańców Śląska w latach 1615–1786 
możemy sformułować następujące wnioski:

– Stan zachowania śląskich kalendarzy z XVII i XVIII w. uniemożliwia analizę 
treści wszystkich wydawanych wówczas na Śląsku i dla mieszkańców Śląska ty-
pów tego rodzaju wydawnictw i ich kolejnych roczników. Wyżej wymienione 
źródła zachowały się bowiem w niekompletnej formie i tylko dostępne obecnie 
roczniki dokumentują ewolucję treści kalendarzy w dłuższym okresie czasu. 
Kalendarzy z lat 1615–1786 zachowało się jednak dostatecznie dużo, by mogły 
stać się podstawą szczegółowych analiz tematycznych i porównawczych, zarów-
no w ujęciu synchronicznym, jak i diachronicznym, umożliwiających wykazanie 
różnic w interpretacjach zjawisk i poglądów występujących w treści kalendarzy 
wydawanych w tym samym (lub zbliżonym) czasie, jak i publikowanych w trak-
cie dwóch stuleci.

231 J. Neubarth (kontynuatorzy), Neuer, Verbeserter und Alter Schreib‑Calender… auf das 1751 Jahr.
232 Ibidem.
233 Calendarium, [w:] Haus und Wirtschaffts Calender … Auf 1732 Jahr.
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– Tylko w przypadku nielicznych kalendarzy możemy ustalić autorstwo publiko-
wanych na ich łamach treści. Znane są w tym przypadku dane dotyczące auto-
rów poszczególnych tekstów, sygnowanych imieniem i nazwiskiem, jak i nazwi-
ska wydawcy i drukarza. Czasami informacje dotyczące autora ukrywają się pod 
niezrozumiałym już dla nas skrótem, nie wiadomo także, czy skrót ten był czy-
telny dla nabywcy. O ile w kalendarzach wydawanych w XVII stuleciu nazwisko 
autora występuje jeszcze stosunkowo często (aż do śmierci Johanna Neubartha) 
na stronie tytułowej, o tyle w XVIII w. treści obecne w kalendarzach są już pu-
blikowane anonimowo, za wyjątkiem dokumentów państwowych. Z podanych 
wyżej względów analizując treść kalendarzy od schyłku XVII w. nie możemy jej 
odnosić do osoby autora, ponieważ nie jest nam ona znana i taka już pozostanie. 
Możemy jedynie powiązać tę treść z poszczególnymi typami kalendarzy lub ofi-
cynami wydawniczymi. Tylko nieliczne kalendarze redagowane przez kolejnych 
autorów i anonimowych redaktorów, którzy nabyli do nich prawa, zdołały utrzy-
mać się na śląskim rynku w XVII w., zyskując trwałe zainteresowanie odbiorców.

– Zastanawiając się nad realnym zasięgiem oddziaływania publikowanych na ła-
mach kalendarzy treści musimy odwołać się do stanu zachowanych źródeł, któ-
re przetrwały do czasów współczesnych. Przyjmuję, że te spośród kalendarzy, 
które na śląskim rynku utrzymały się najdłużej, najlepiej odzwierciedlały zain-
teresowania klientów, uzyskując tym samym najbardziej efektywną możliwość 
kształtowania ich świadomości w pewnym określonym kierunku i w dłuższej 
perspektywie. Zatem korzystanie z najpopularniejszych i najdłużej wydawanych 
śląskich tytułów kalendarzy wydaje się uprawnione jako podstawa do analizy 
przemian świadomości społecznej. Wydawane przez długi okres czasu serie 
świadczą o ich ogólnej akceptacji, której nie otrzymały, jak przypuszczam, wy-
dawnictwa konkurencyjne. Ze względu na stan zachowania źródeł nie możemy 
przeprowadzić ani szczegółowych badań porównawczych, w wyniku których 
można by było szerzej uzasadnić brak aprobaty czytelników dla innych kalen-
darzy234, ani też określić zakresu recepcji treści najpopularniejszych kalendarzy 
wg kryteriów ilościowych, to jest stanu zachowania określonej liczby roczników 
w inwentarzach zbiorów prywatnych i publicznych bibliotek. Na Śląsku dokona-
ły się bowiem po 1945 r. zmiany polityczne i ludnościowe, które wykluczają taką 
możliwość, a wcześniej obszar ten dotykały wojny, których skutkiem była utrata 
dużej części zasobu lokalnych dóbr kultury.

234 Kalendarze, które nie utrzymały się na śląskich rynku wydawniczym, mogły być nieakceptowane 
przez czytelników z wielu różnych względów, np. z powodu uznawanych za anachroniczne lub 
irracjonalne interpretacje realnego wpływu gwiazd i planet na ludzkie zdrowie i życie, z powodu 
zbyt natrętnego dydaktyzmu, z powodu zbyt szczupłej warstwy anegdotycznej, z powodu niesta-
rannego wykonania, z powodu zbyt wysokiej ceny, czy też polityki władzy pruskiej. 
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– Analizując treść śląskich kalendarzy pod kątem oceny możliwości ukazania na 
ich podstawie przebiegu procesu medykalizacji świadomości zdrowotnej, może-
my badać i odtworzyć ten proces wyłącznie z perspektywy nadawcy, tj. autorów 
i wydawców kalendarzy, i to uwzględniając fakt, iż dane osobowe autorów treści 
zawartych w kalendarzach są nam w większości nieznane. Następcy Johanna 
Neubartha określają się terminem „kontynuatorzy”. Nie jest to jednak przeszko-
dą, by śledzić paralelność zauważanych w treści kalendarzy zmian z polityką 
społeczną Austrii i Prus, w tym z ich polityką zdrowotną w okresie kształtowa-
nia się standardu medycyny publicznej. Możemy scharakteryzować kalendarze 
jako źródła o charakterze normatywnym, a zarazem postulatywnym, odzwier-
ciedlające poglądy ich autorów i redaktorów, i przekazywanych czytelnikom jako 
słuszne i uzasadnione. 

– Korzystając z metod antropologii czytelnictwa235 możemy jednak postawić także 
wnioski dotyczące, w sposób pośredni, kształtowania się świadomości zdrowot-
nej czytelników śląskich kalendarzy między 1615 a 1786 r. Gdyby przekazywane 
na łamach kalendarzy treści, dotyczące m.in. zdrowia i choroby, nie były przez 
większość czytelników akceptowane, wydawnictwa te nie utrzymałyby się na 
rynku i nie znajdowałyby się prawdopodobnie w niemal każdym zamożniej-
szym śląskim domu. Popyt czytelniczy na niektóre typy kalendarzy potwier-
dza bowiem, choć pośrednio, że przedstawiana w nich tematyka i sposób in-
terpretowania rzeczywistości były uznawane przez czytelników za realistyczne, 
a w związku z tym użyteczne praktycznie. Gdy w II połowie XVIII w. pojawiły 
się na śląskim rynku inne typy wydawnictw (poradniki specjalistyczne, w tym 
dotyczące zdrowia, oraz prasa, szybciej dostarczająca bardziej aktualnych, niż 
kalendarze, informacji) postępować zaczęła erozja zainteresowań czytelniczych 
odbiorem treści kalendarzowych. Znalazło to odbicie zarówno w spadku popytu 
na ten rodzaj wydawnictw, jak i w zmianach w narracji kalendarzy, która nie jest 
już (jak dawniej) przedstawiana „na serio”, odwołując się przede wszystkim do 
intelektu czytelników i poruszając poważne problemy naukowe, moralne i eg-
zystencjalne, lecz przybiera lżejszą formę, satyryczną lub anegdotyczną, z czym 
wiąże się uproszczenie tematyki, ograniczenie jej zakresu do kwestii bliskich 
codziennemu życiu czytelników oraz do publikowania praktycznych porad ży-
ciowych i krótkich doniesień naukowych, m.in. z zakresu medycyny, mogących 
zainteresować czytelnika. 

– Zasadniczy problem znajdujący odzwierciedlenie w treści analizowanych ka-
lendarzy w omawianym okresie odnosi się do oceny realności wpływu gwiazd 
i planet na ludzkie losy, zarówno w skali indywidualnej, jak i zbiorowej, a zatem 
stosunku autorów kalendarzy do astrologii. Obserwujemy w analizowanym tu 

235 Podstawowe publikacje na ten temat przytoczyłem we wstępie do niniejszego opracowania.



96

okresie istotną zmianę tej oceny. O ile w XVII stuleciu, szczególnie w I połowie, 
astrologia jest traktowana przez autorów bardzo poważnie i zasadniczo, stając 
się źródłem istotnych pytań o charakterze naukowym, religijnym, moralnym 
i egzystencjalnym, na które autorzy ci usiłują formułować zadowalające ich od-
powiedzi, o tyle pod koniec XVII w. zaufanie do astrologii ulega znaczącej erozji, 
tak dalece postępującej, że w II połowie XVIII w. ta „gałąź wiedzy i metodologii 
naukowej” zupełnie zanika. Astrologia zostaje zastąpiona przez astronomię, któ-
ra dostarcza uzasadnień dla ustalenia właściwej chronologii wielu podejmowa-
nych przez ludzi praktycznych czynności.

– Kalendarze wykorzystywane w niniejszej pracy stanowią specyficzny typ źródeł, 
w których niezwykle często spotykamy różnego rodzaju typy idealne (modele), 
których cechy są wykorzystywane przez autorów dla stworzenia określonego 
kierunku narracji (wspomniani wyżej nauczyciel opój lub pijany starzec) oraz 
wydarzenia i postacie historyczne, służące uzasadnieniu proponowanych zale-
ceń. Ułatwia to zrozumienie przez czytelników kierunku ich moralizatorskiego 
przekazu, ponieważ prezentowane wydarzenia lub typy postaci są łatwo roz-
poznawalne i czytelnik może skoncentrować się na fabule. Autorzy kalendarzy 
zdają jednak sobie sprawę (podobnie jak ich czytelnicy) z tego, że przedstawiane 
przez nich typy idealne mogą znacznie odbiegać od występujących w realnym 
życiu. Operując formułą bajki, anegdoty, opowiastki, krótkich doniesień histo-
rycznych itp. kierują jednak uwagę odbiorców na określone związki logiczne, 
z których jednoznacznie wynika, że ignorancja, brak wiedzy mogą skutkować 
utratą zdrowia, kalectwem lub śmiercią, że zło nie popłaca, że nieuczciwość za-
wsze będzie wykryta itp. Anegdotyczna warstwa tych opowieści i porady „z ży-
cia wzięte” mogły mieć wpływ na to, że wielu czytelników nieaktualnych już 
kalendarzy traktowało je jako „książkę, którą warto zachować”.

– We wszystkich typach analizowanych w niniejszej pracy kalendarzy znajduje 
odbicie zmiana sposobu definiowania podmiotowości człowieka. W kalenda-
rzach z XVII stulecia człowiek jako podmiot jest postrzegany w sposób zdeter-
minowany nie tylko przez wpływy astrologiczne, lecz także przez wolę Boga, 
władzę polityczną i kościelną, które nie podlegały kwestionowaniu i dyskusji. 
U schyłku XVII w. i w kolejnych dekadach XVIII w. z treści kalendarzy wyłania 
się człowiek o coraz szerszym zakresie indywidualnego sprawstwa i indywidu-
alnej odpowiedzialności za swoje myśli i czyny. Astrologia, zanim nie została 
całkowicie usunięta z kalendarzy, staje się źródłem informacji o zdarzeniach, 
które nastąpić mogą, ale nie muszą. Człowiek ma bowiem zdolności, aby ich 
uniknąć, dzięki wiedzy, którą uzyskał. Kalendarze publikują więc astrologiczne 
przepowiednie już raczej jako ostrzeżenia przed możliwymi zjawiskami, apelu-
jąc do czytelników o rozpoznanie zagrożeń, przygotowanie się do stawienia im 
czoła, zapobieganie nieszczęściom dzięki własnej przezorności itp. Czytelnik ka-



lendarzy staje się w II połowie XVIII w. osobą odpowiedzialną za swój los, który 
może być lepszy lub gorszy, niosący szczęście lub cierpienie, sukces lub porażkę, 
w zależności od tego, jak bardzo człowiek zaangażuje się we własne życie, wpły-
wając aktywnie na jego realia i przebieg, a nie biernie podda się wyrokom losu.

Dziedziną życia, w której ludzka uważność, rozsądek i zapobiegliwość przejawia 
się bardzo wyraźnie, i w której względnie łatwo da się powiązać przyczyny i skutki, 
jest zdrowie oraz dążenie do jego zachowania i naprawy. I w tym kontekście prze-
chodzę w następnych rozdziałach do omawiania zagadnień związanych z jego defi-
niowaniem, a także definiowaniem zjawiska choroby, profilaktyki i terapii. W treści 
kalendarzy śląskich z lat 1615–1786 znajduje się na ten temat dostatecznie wiele 
wiadomości ulokowanych umiejętnie przez autorów w wielu miejscach, które wy-
dobyte z różnych rozdziałów dają możliwość ich zinterpretowania jako przejawów 
procesu medykalizacji świadomości zdrowotnej. 
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ROZDZIAŁ III 

Pojęcie zdrowia w kalendarzach śląskich z XVII–XVIII w. 
i jego ewolucja związana z procesem medykalizacji 

świadomości zdrowotnej

3.1 Uwagi wprowadzające

Analiza pojęcia zdrowie oraz sposobu jego przedstawiania w kalendarzach śląskich 
z XVII i XVIII stulecia, zarówno pod względem interpretacyjnym, jak i tematycz-
nym, a także analizowanie zachodzących w tym zakresie zmian i omówienie ich 
uwarunkowań, musi być poprzedzona pewnymi uwagami ogólnymi, dotyczącymi 
nauki europejskiej, w tym austriackiej i niemieckiej, w tym okresie. Na jej standard 
wywierały wówczas silny wpływ czynniki pozanaukowe, które zarówno dla autorów 
kalendarzy śląskich, jak i dla ich odbiorców miały istotne znaczenie. Wpływ ten do-
tyczył zarówno ogólnej wizji świata, jak i metodologii naukowej, w tym określającej 
ówcześnie akceptowane standardy racjonalności wiedzy medycznej. Bez przedsta-
wienia tego otaczającego medycynę kontekstu, analizy sposobu rozumienia pojęcia 
zdrowie przez autorów kalendarzy, warunkujące sposób, w jaki na ten temat pisali, 
i jakie tematy uznawali w związku z tym za interesujące i użyteczne dla czytelnika, 
byłyby niekompletne. 

Najważniejszym czynnikiem wywierającym wpływ na przedstawianie zagadnień 
związanych z ludzkim zdrowiem i życiem była dla autorów kalendarzy śląskich ich 
ogólna wizja świata, silnie zakorzeniona w teologii i odnosząca wszystkie szczegóło-
we treści przyrodoznawstwa do teologicznego standardu236. Na łamach kalendarzy 
mogły być w związku z tym popularyzowane tylko takie treści, które były w ogól-
nym zakresie zgodne z tą wizją. W przypadku Śląska stwarzało to autorom kalen-
darzy szczególnego rodzaju problemy, bowiem musieli kształtować narrację w taki 
sposób, aby zachować ogólną zgodność z religią chrześcijańską i kreowanym w jej 

236 Por. E. Grant, Średniowieczne podstawy nauki nowożytnej w kontekście religijnym, instytucjonal‑
nym oraz intelektualnym, tłum. T. Szafrański, Warszawa 2005; M. Heller, S. Budzik, S. Wszołka 
(red.), Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych, Tarnów 1996; M. Heller, Z. Liana, 
J. Mączka, W. Skoczny (red.), Nauki przyrodnicze a teologia: konflikt i współistnienie, Tarnów 
2001.
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obrębie obrazem świata, a zarazem nie naruszać granic wyznaczanych przez teolo-
giczne spory występujące na styku istniejących na Śląsku wyznań. Stąd odniesienia 
treści kalendarzy do religii mają charakter na tyle ogólny, aby mogły zostać zaakcep-
towane przez czytelników należących zarówno do grona katolików, jak i protestan-
tów (których była większość), a konkretne zalecenia praktyczne dotyczące zdrowia 
mogły być wprowadzane w życie przez członków obu tych konfesji.

Ważnym czynnikiem potencjalnie oddziałującym na treść kalendarzy była tak-
że sytuacja polityczna Śląska. Dotyczy to szczególnie okresu toczonej w XVII w. 
wojny trzydziestoletniej237 oraz wojen austriacko-pruskich (XVIII w.) o panowanie 
polityczne nad Śląskiem, w których zwycięzcą okazały się Prusy238. W odniesie-
niu do problematyki zdrowia te zewnętrzne czynniki o proweniencji politycznej 
miały duże znaczenie, inspirując zarówno podejmowanie przez autorów kalenda-
rzy określonych tematów, jak i sposób interpretowania poszczególnych zagadnień. 
W pierwszym wypadku dotyczyło to na przykład wiązania możliwości zachowania 
dobrego zdrowia z zachowywaniem przepisów prawa i nie występowaniu przeciw 
władzy. Kalendarze z czasów wojny trzydziestoletniej propagowały wśród czytelni-
ków postawę legitymistyczną, przedstawiając pożytki z zachowywania posłuszeń-
stwa wobec władzy państwowej na przykładach z różnych dziedzin życia, w tym 
dotyczących zdrowia. Stosowano w takim wypadku argumentację odwołującą się 
do praktyki życiowej, uzasadniając postawę legitymistyczną w następujący sposób: 
dobre zdrowie można utracić przyłączając się do tumultów przeciw władzy lub cho-
ciażby wykazując nimi zainteresowanie, zajmując pozycję obserwatora. Porady na-
stawione na zachowanie zdrowia koncentrowały uwagę czytelników kalendarzy na 
pracy, zapewnieniu sobie i rodzinie odpowiednich środków umożliwiających zaku-
py żywności i innych podstawowych produktów niezbędnych do życia w warunkach 
długotrwałej wojny, zachowaniu dystansu wobec politycznych sporów oraz niezbęd-
nej ostrożności i przezorności w planowaniu podróży, chronieniu się przed niebez-
pieczeństwami związanymi z ruchami wojsk. Tematyka zdrowotna została wpisana 
w szerszy kontekst odniesień, a kształtowana przez autorów kalendarzy postawa 
nieangażowania się w bieżące spory polityczne i nieulegania nadmiernym emocjom 
związanym z zagrożeniem wojennym i radykalizacją nastrojów wśród warstw ple-
bejskich przedstawiana była jako sprzyjająca zachowaniu zdrowia. W okresie wojen 
śląskich, toczonych w połowie XVIII w., problematyka związana z zachowaniem 
zdrowia została wprzęgnięta w kontekst polityczny w inny sposób. Z treścią ka-
lendarzy z czasów wojny trzydziestoletniej łączył ją propagowany przez autorów 
legitymizm, zmieniły się jednak stosowane przez nich argumenty. Popularyzując 

237 Por. H. Schilling, Jedność i różnorodność Europy we wczesnej epoce nowożytnej: religia – społe‑
czeństwo – państwo, tłum. J. Górny, K. Kowalewski, Warszawa 2010, s. 204–225 i in.

238 Por. E. Rostworowski, Historia powszechna. Wiek XVIII, Warszawa 2009.
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wśród czytelników poparcie dla nowej, pruskiej władzy, autorzy kalendarzy również 
odwoływali się do argumentów praktycznych. Ukazywali tę władzę jako racjonalną, 
troskliwą wobec obywateli i dbającą o ich dobro i zdrowie, m.in. przez wydawanie 
określonych zarządzeń i instrukcji mających odniesienia do zdrowia i możliwości 
jego zachowania, a także zapobieżeniu jego utracie. Przeciwstawiali temu zarazem 
obraz (często w postaci aluzyjnych anegdot przedstawiających różne przykłady „złe-
go władcy”) wcześniej panującej na Śląsku dynastii Habsburgów, skoncentrowanej 
na powiększaniu swoich wpływów politycznych i prowadzącej luksusowe życie, bez 
poświęcania dostatecznej uwagi sytuacji poddanych i trosce o ich byt. 

Jeżeli mówimy o uwarunkowaniach wewnątrznaukowych, określających tema-
tykę i sposoby interpretacji kwestii zdrowia występującą w treści śląskich kalenda-
rzy, to podkreślić należy przede wszystkim to, że w szkołach średnich prowadzo-
nych przez oba wyznania, katolickich kolegiach i protestanckich gimnazjach, silna 
była na Śląsku pozycja filozofii Arystotelesa239. Występujący w niej ogólny obraz 
świata umożliwiał utrwalenie w edukacji szkolnej w XVI i XVII w. oceny astrologii 
jako koncepcji opartej na faktach, racjonalnej i użytecznej praktycznie. Niemal do 
końca XVII w. wpływy gwiazd i planet na ludzkie losy, zdrowie i życie, uważano 
za jak najbardziej realne. Toczono tylko dyskusje dotyczące tego, jak należało je 
rozumieć. Wykształconym na poziomie szkoły gimnazjalnej czytelnikom śląskich 
kalendarzy nie trzeba było szerzej uzasadniać przekonania o wpływie gwiezdnego 
uniwersum na ich zdrowie i życie, bowiem uzyskiwali tego rodzaju wiedzę w szko-
łach. Zmiana tej sytuacji nastąpiła dopiero w XVIII stuleciu, wraz ze stopniowym 
popularyzowaniem się w szkolnictwie średnim na Śląsku nowożytnych koncepcji 
fizycznych. Związane z nimi treści znajdowały także odbicie w treści kalendarzy. 
Zaczęła zarazem słabnąć wśród czytelników wiara w realne wpływy gwiazd i planet, 
co musieli zaakceptować wydawcy kalendarzy. Interpretacje astrologiczne odno-
szące się do zachowania zdrowia pojawiają się jeszcze na kartach kalendarzy dru-
kowanych w XVIII w., jednak są podawane coraz bardziej „z przymrużeniem oka”, 
jako wyraz pewnej tradycji, niż nowej, oświeceniowej, postawy wobec zagadnień 
związanych ze zdrowiem240. Wzrasta zarazem w treści kalendarzy objętość tekstów 
poświęconych astronomii, w  których nie jest już ona uwikłana w  interpretacje 
astrologiczne. Autorzy kalendarzy zachowują jednak w poradnictwie dotyczącym 
zdrowia jeden wspólny rys: jest nim kierowanie uwagi czytelnika na przebieg ich 
życia w określonym czasie (np. czas astronomiczny, czas przyrodniczy – pory roku), 
na dostosowanie ludzkiej praktyki życiowej do jego przebiegu w trakcie roku kalen-
darzowego oraz w poszczególnych porach dnia. Kalendarzowa pedagogika, uwol-
niona w XVIII w. od astrologicznego kontekstu, stosuje argumentację praktyczną, 

239 Por. J. Delumeau, Cywilizacja Odrodzenia, tłum. E. Bąkowska, Warszawa 1987, s. 333–335 i in.
240 Por. roczniki kontynuatorów Neubarthów (Schreib Kalender…) z lat 70. XVIII w. 
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zalecając podporządkowanie ludzkiej aktywności pewnym regularnym schematom, 
zwiększającym ich efektywność, nie regulowanym już jednak przez astrologiczne 
implikacje, ale przez obiektywnie upływający czas. 

Wewnątrznaukowy kontekst dla sposobu przedstawiania problematyki zdrowia 
na kartach śląskich XVII- i XVIII-wiecznych kalendarzy tworzy także uzyskiwa-
na przez czytelników edukacja, dotycząca tej problematyki. W śląskich szkołach 
średnich, zarówno protestanckich, jak i katolickich, uczniowie otrzymywali ogólne 
podstawy wiedzy dotyczącej przyczyn chorób i warunków zachowywania zdrowia. 
Zapoznawali się z ogólnym standardem patologii humoralnej i zawartą w tej teorii 
interpretacją przyczyn powstawania chorób wiążącą je z naruszeniem równowagi 
humorów. Poznawali także założenia tej koncepcji, uznające za warunek utrzyma-
nia prawidłowego zdrowia zachowywanie równowagi cieczy241. Autorzy kalendarzy, 
pisząc o zdrowiu i sposobach jego zachowania, nie musieli szerzej przedstawiać 
tej kwestii na poziomie teoretycznym, ponieważ była ona powszechnie znana wy-
kształconym czytelnikom. Inaczej było w przypadku zagadnień związanych z pro-
blematyką choroby, która mogła być wywołana przez różne czynniki prowadzące 
do zaburzenia równowagi (omówię to zagadnienie w rozdziale poświęconym cho-
robie). Pojmowanie zdrowia wynikającego z zachowania stanu równowagi humo-
rów skłaniało autorów kalendarzy do zajmowania się różnymi kwestiami umoż-
liwiającymi jej utrzymanie. Koncentrowano się na sprawach praktycznych, które 
autorzy uznawali za użyteczne dla czytelników, mogące potencjalnie wpłynąć na 
zachowanie przez nich dobrego zdrowia lub zabezpieczyć ich przed możliwością 
jego utraty. W dalszej części rozdziału przedstawię wyżej wymienione kwestie sze-
rzej, odwołując się do konkretnych przykładów kalendarzowej pedagogiki i anali-
zując zarówno podejmowane przez autorów tematy, jak i sposób ich przedstawiania 
i argumentacji. 

Wielu autorów w  omawianym okresie, podejmując problematykę zdrowia 
w swoich poradnikach adresowanych do szerokiego grona odbiorców, ujmowało 
ją w klasycznej opozycji: zdrowie – choroba. Biorąc pod uwagę zróżnicowany sto-
pień percepcji masowego odbiorcy, przyjęcie takiej konwencji ułatwiało niejedno-
krotnie przyswojenie i adaptację adresowanych do niego treści. By uwiarygodnić 
przekazywane treści, zwłaszcza te dotyczące zdrowia i jego zachowania, wplatano je 
w teksty opisujące jakieś zjawisko, sytuację lub opatrywano stosownym przykładem, 
zaczerpniętym z historii, posiłkując się także anegdotą lub aforyzmem. Powoływano 
się także na przyjęte w obiegu naukowym i potocznym autorytety. Konwencję taką 
przyjęli również autorzy i redaktorzy interesujących nas kalendarzy. Problematykę 
medyczną prezentowaną w śląskich kalendarzach można ująć w kontekście relacji, 

241 Por. R. Porter, G. Vigarello, Ciało, zdrowie i choroby, [w:] G. Vigarello (red.), Historia ciała. t. 1, 
Od renesansu do oświecenia, tłum. T. Stróżyński, Gdańsk 2015, s. 307–339.
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jaką narzucili czytelnikowi autorzy i redaktorzy opracowań kolejnych roczników. 
Sam charakter kalendarza, jego różnorodność tematyczna, nie pozwolił autorom 
na przekazywanie czytelnikowi pełnej, rozbudowanej w formie kompendium, wie-
dzy medycznej. Prawdopodobnie istotną przeszkodą był także skromny jej zasób 
u samych autorów kalendarzy. Wyjątkiem może być Eliasz Krätschmer, lekarz, ma-
tematyk i astronom, przybyły na Śląsk z Krakowa i publikujący swoje kalendarze 
w I połowie XVII w. Stąd też przy analizowaniu wiedzy medycznej zawartej w kalen-
darzach uwagę skierowałem na zakres poruszanej problematyki, jej formę i sposób 
prezentacji. Mówiąc o zakresie, starałem się określić, jak szerokie pole zakreśla autor, 
by przedstawić swoje racje, oraz jakie elementy wskazuje, które, jeżeli je uwzględni-
my, mogą lub, jego zdaniem, wpływają na stan potocznie zwany zdrowiem. 

Wspomniane wyżej metafizyczne zakorzenienie kalendarzowej pedagogiki, 
w której istotną rolę w zachowaniu zdrowia odgrywała wola Boża, autorzy kalen-
darzy z XVII i XVIII stulecia przedstawiali jako zachowanie właściwej postawy 
życiowej. Jej praktycznym wyrazem miało być proszenie Boga o zdrowie, jego za-
chowanie lub odzyskanie. W modlitwach wznoszonych do Stwórcy wszyscy wier-
ni, niezależnie od konfesji, mieli prosić o zachowanie zdrowia i o ochronę przed 
różnego rodzaju nieszczęściami, które mogą być dla zdrowia groźne lub niekorzyst-
ne. Zaliczano do nich wojny, głód, zarazy, a także katastrofy naturalne (powodzie, 
pożary). Takie ujęcie wiązało powstanie chorób zarówno z otaczającym człowieka 
naturalnym środowiskiem, jak i z niekorzystnym oddziaływaniem innych ludzi 
(np. władców wywołujących wojny)242. Skuteczna moc modlitwy o zdrowie wiązała 
się z przekonaniem o panującej w świecie hierarchii, w której odwołanie się do 
Bożej pomocy realnie może człowieka ochronić przed chorobą albo przynajmniej 
złagodzić jej skutki. Zalecenia autorów kalendarzy, propagujące wśród czytelników 
modlitwy o zdrowie, kierowane były do wyznawców obu wyznań chrześcijańskich, 
protestantów i katolików. Stanowiły odzwierciedlenie ówczesnej pedagogiki ko-
ścielnej dotyczącej zdrowia i choroby, a także powszechnie panujących przekonań 
wśród czytelników. Zarówno autorzy, jak i czytelnicy kalendarzy należeli do tej 
samej formacji kulturowej. Autorzy, poprzez odpowiednią formę przekazu, wska-
zywali na powszechnie akceptowane wzorce i pojęcia, starając się zyskać zaufanie 
odbiorcy, i odwoływali się do przekazów kulturowych i prawnych przyjętych i obo-
wiązujących na Śląsku w tym czasie243.

242 Por. kalendarze P. Gebharda, E. Wagnera, Ch. Neubartha i kontynuatorów Neubarthów.
243 W kalendarzach były odnotowywane imiona świętych patronów, do których modlono się 

w określonych dniach, co było zgodne z praktyką kultową śląskich katolików, w której kult świę-
tych i poszukiwanie ich pośrednictwa w różnych sprawach był zakorzenioną praktyką. Zgodnie 
z duchem wyznania luterańskiego zalecano także w kalendarzach modlitwę bezpośrednio do 
Boga, z prośbą o zachowanie zdrowia lub uzdrowienie. W ten sposób we wspólnym chrześcijań-
skim uniwersum wiary różnicowano praktyki modlitewne charakterystyczne dla obu wyznań, 
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Mając do dyspozycji druki z dwóch stuleci możemy prześledzić ewolucję pre-
zentowanej w nich wiedzy medycznej, nie zapominając o programowym „tradycjo-
nalizmie” samych kalendarzy i różnicach wynikających ze zmieniających się okre-
sów kulturowych i polityki społecznej państwa austriackiego i państwa pruskiego. 

Problematykę medyczną zawartą w kalendarzach możemy podzielić umownie 
na trzy podstawowe grupy tematyczne. Są nimi higiena, ziołolecznictwo oraz profi-
laktyka i terapia, często powiązane ze sobą w jedno wskazanie i podane w oprawie 
astrologicznej. Są to podstawowe grupy, w których znajdujemy informacje doty-
czące węższych zagadnień: higiena obejmuje czystość ciała, domostwa i żywności; 
ziołolecznictwo dotyczy pór zbioru określonych roślin, przydatności ich części 
(np. kora, liście, kwiaty, nasiona, korzenie) i ich opis, zalecenia, które rośliny i do 
jakich schorzeń stosować; profilaktyka i terapia oparte na astrologii (właściwsze 
byłoby określenie psychoastrologia), często wspierane przez teorię humoralną, in-
formują o określonych schorzeniach, zachowaniach ludzkich, dniach korzystnych 
i niekorzystnych dla ludzkiego zdrowia lub do podejmowania określonych decyzji, 
mogących skutkować zachowaniem lub utratą zdrowia. W okresie pruskim są one 
uzupełniane przez publikowanie zarządzeń o charakterze informacyjno-profilak-
tycznym. Astrologia, dominująca w XVII w., w okresie późniejszym oddaje pole 
rzetelniejszym opracowaniom z dziedziny ziołolecznictwa i botaniki, a także astro-
nomii. W wymienionych grupach tematycznych zauważalna jest pewna specyficzna 
triada. Jest nią Bóg-gwiazdy/planety-człowiek. Podstawą kalendarzowej pedagogiki 
dotyczącej zdrowia jest przekonanie (utrzymujące się w całym XVII w. i w pierw-
szych dekadach XVIII), że wola boska i eteryczne właściwości gwiazd i planet, ich 
konfiguracje, mają decydujący wpływ na zdrowie i losy człowieka. Człowiek, wie-
dząc o szczegółach tych wpływów, może się do nich przygotować, a rzadziej uniknąć 
ich skutków. Wspomniana triada jest także widoczna w kalendarzach z 1 połowy 
XVIII w. W 2 połowie tego stulecia zmienia się w niej jednak jeden z jej elementów. 
Domniemane wpływy gwiazd i planet zostają zastąpione rzetelną, opartą na racjo-
nalnych przesłankach, wiedzą. W tym stuleciu zauważa się też inne nastawienie 
autorów do czytelnika. Narzucona bezpośredniość charakterystyczna dla stylu ko-
ścielnych kazań, granicząca często z protekcjonalną poufałością, stopniowo zanika. 
Narracja nabiera cech dystansu, pojawia się przestrzeń, która pozwala czytelnikowi 
na zajęcie własnego stanowiska. W XVII stuleciu elementy partnerstwa w narra-
cji autorskiej są rzadko zauważalne. Czytelnik jest traktowany jak biologiczne me-
dium, na które oddziałują siły przyrody, konstelacje gwiezdne, który nie rozumie 
zmienności swoich nastrojów, którego trzeba pouczać lub uprzedzać o zmianach 

nie wdając się w polemiki z żadną z nich, ani nie przedkładając wartości jednej nad drugą. Było 
to specyficzną cechą śląskich kalendarzy, które kierowane były do odbiorców należących do obu 
tych wyznań, zamieszkujących w jednej prowincji. 
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mogących nastąpić w jego organizmie lub psychice, za które to zmiany, zdaniem 
XVII-wiecznych autorów, odpowiadają gwiazdy. W XVIII w. w kalendarzach poja-
wia się nowe ujęcie: człowiekowi przypisuje się większy zakres kontroli nad swoim 
życiem. Rozszerza się także pojęcie ludzkiego sprawstwa. W związku z tym w pe-
dagogice zdrowotnej kalendarzy pojawia się coraz więcej zaleceń dotyczących stylu 
życia, takiego, który jest sprzyjający zdrowiu. Dobre zdrowie jest coraz wyraźniej 
przedstawiane przez autorów jako wynik racjonalnych ludzkich działań, a nie jako 
korzystne zrządzenie losu, na które człowiek nie ma większego wpływu, w tym wy-
nikające z korzystnego układu gwiazd i planet. 

Pojęcie dziedzina medycyny jest pojęciem kojarzącym się z czasami nam współ-
czesnymi. Dzisiejsza narracja ją obejmująca zawiera wiele pojęć, które były z róż-
nych przyczyn (stan wiedzy, mentalność) nieobecne lub inaczej postrzegane w mi-
nionych okresach. Medycyna kalendarzowa, w ujęciu wykorzystywanych źródeł, 
jest zbiorem różnych zaleceń, ostrzeżeń, napomnień i przykładów, które nie są ze-
brane w jeden zwarty rozdział. Są to informacje często rozproszone, poprzedzające 
lub kończące rozważania autorów, nakłaniające czytelnika do namysłu i wyciągnię-
cia wniosków. Często są podane, w przypadku druków z XVII w., w formie jedno-
znacznych, bezdyskusyjnych wywodów, wręcz faktów lub prostych zaleceń. Wiązało 
się to z obowiązującymi w obiegu naukowym i potocznym dogmatami, poziomem 
intelektualnym odbiorców, a także z obowiązującym prawem przypisującym facho-
we poradnictwo i lecznictwo lekarzom, a wytwarzanie i sprzedaż leków aptekarzom. 
Jak już wspomniano, wśród autorów i redaktorów kalendarzy śląskich nie znajdzie-
my, z jednym lub dwoma wyjątkami, lekarzy ani aptekarzy. Podawane treści mają 
charakter ogólny lub, w kontekście astrologii, uniwersalny, wynikający, posiłkując 
się współczesną terminologią, z rachunku prawdopodobieństwa. Nie znajdziemy 
zatem w żadnym z kalendarzy obu stuleci definicji pojęcia zdrowie i jego wykładni. 
Zdrowie występuje w opozycji do pojęcia choroba. W przypadku choroby można 
pozwolić sobie na pewne przypuszczenie – nowożytne pojmowanie choroby miało 
znacznie węższy zakres, niż jej pojęcie współczesne. 

W kalendarzach podaje się różne, realne i domniemane, przyczyny choroby, a jej 
wystąpienie można ująć w lapidarny wniosek – pojawienie się choroby jest równo-
znaczne z utratą zdrowia. Jeżeli nie widzimy ewidentnych, znanych symptomów 
choroby lub jej nie odczuwamy, to znaczy, że jesteśmy zdrowi. Nikt z autorów lub 
redaktorów kalendarzy w obu stuleciach nie pisze wprost o zdrowiu. Natomiast 
wszyscy podają liczne przykłady i wskazówki dotyczące choroby lub prawdopo-
dobieństwa jej wystąpienia. Przy przyjęciu takiej konwencji zrozumiałe stają się 
liczne opisy i wyliczenia astrologiczne, przykłady historyczne, napomnienia i mo-
rały, anegdoty i, od 2 poł. XVIII w., obwieszczenia i praktyczne zalecenia związane 
z medykalizacją choroby. Istotne jest przy tym źródło informacji, przyjęta argumen-
tacja oraz, w bliższej perspektywie, kontekst społeczny lub polityczny (podawane 
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informacje są odpowiedzią na jakieś istotne dla kraju lub regionu wydarzenia, do-
tyczące osób możnych, znanych lub określonych społeczności). W ujęciu kalenda-
rzowym zdrowie to brak choroby. By je zachować lub odzyskać należy wiedzieć, co 
chorobę może wywołać. Ta uproszczona zasada obowiązuje we wszystkich rocz-
nikach kalendarzy z obu stuleci. Zmianie ulega jednak rola, jaką pełni człowiek 
w sygnalizowanej wyżej triadzie. Istotnym czynnikiem, mającym wpływ na zmianę 
roli jest ewolucja postawy i mentalności samego czytelnika.

Przyjęta w cywilizacji europejskiej astrologia, wzbogacona w przypadku zdrowia 
i choroby w wykładnię Hipokratesa i Galena (humory, ich cechy i właściwości) była 
wykorzystywana w metodologii naukowej. Tłumaczono nią, w uproszczonej posta-
ci, zjawiska, zachowania i właściwości różnych substancji, adresując te informacje 
do przeciętnego odbiorcy – zwracając uwagę na jego wiedzę, mentalność i spo-
sób postrzegania rzeczywistości. O popularności astrologii i jej akceptacji w dużej 
mierze zadecydował fakt, iż odwoływała się ona do zjawisk i rzeczy widzialnych. 
Nie negując roli Boga (Stwórcy wszechrzeczy), którego istnienie przyjmowano na 
podstawie wiary, w astrologii odwoływano się do wpływu gwiazd i planet, które 
były widzialne. Poznanie miało w tym obszarze charakter naoczny. Każdy widział 
Słońce, Księżyc, wielu potrafiło zidentyfikować Marsa, Wenus, Jowisza czy Saturna. 
Gwiazdy i planety, jak przyjmowano, kierowały ludźmi, ale były też stworzone dla 
ludzi244. Nie tylko groziły wystąpieniem chorób, mogły wpłynąć korzystnie na ludz-
kie zdrowie i jakość życia, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio. Astrologiczne 
interpretacje układów gwiazd i planet, zdaniem astrologów, ostrzegały ludzi przed 
chorobami i kataklizmami, tym samym pozwalając im na podjęcie kroków zapo-
biegawczych. Wszystkim kierował oczywiście Bóg, a wiedza o zjawiskach astrono-
micznych i ich wykładni astrologicznej pozwalała właściwie zrozumieć Jego wolę. 
W tej uproszczonej formie, bez zbędnego sztafażu naukowego, wykorzystywano 
astrologię w kalendarzach, w ich przesłaniu dydaktycznym i w proponowanej przez 
autorów medykalizacji choroby. Wymagało to ze strony piszących teksty kalenda-
rzowe pewnego talentu literackiego i sporej wiedzy, w tym wiedzy o mentalności 
i poziomie intelektualnym potencjalnego czytelnika.

Kalendarze były w Europie, po Biblii, najpopularniejszym wydawnictwem, ze 
względu na wielkość ich nakładów i dość przystępną cenę, dostępnym dla szero-
kich kręgów czytającej publiczności. Ich treści prozdrowotne były popularyzowane 
również wśród mniej zamożnych warstw społecznych, zarówno w mieście, jak i na 
wsi, ponieważ musiały one w tym okresie bardzo często poprzestawać na samolecz-
nictwie, albo zwracać się po pomoc w chorobie do nieprofesjonalnych uzdrowicieli 
(tzw. partaczy), których działania często były osadzone w świecie magii.

244 Koncepcja ta odzwierciedla antropocentryczną wizję świata, występującą w chrześcijańskiej teo-
logii. Szerzej na ten temat por. piśmiennictwo ujęte w przypisie 236 do niniejszego rozdziału. 
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Miejscem, w którym czytelnik kalendarzy po raz pierwszy znajduje informacje 
z dziedziny medycyny, jest tzw. calendarium, stanowiące część pierwszą, podstawo-
wą, każdego rocznika. Umieszczono w nim, obok każdego dnia tygodnia, w formie 
piktogramów, zalecenia higieniczne i zdrowotne. Powiązane są z nimi, ujęte w tej 
samej formie, informacje astrologiczne. Schemat ten stosowano zarówno w XVII, 
jak i w XVIII stuleciu, we wszystkich analizowanych kalendarzach. Calendarium 
astrologiczne, obok godzinowych oznaczeń wschodu i zachodu Słońca i Księżyca, 
w odrębnej kolumnie zawiera oznaczenia dominujących planet. W takiej konfigura-
cji, przy kolejnych dniach tygodnia, umieszczono zalecenia dotyczące wykonywania 
określonych czynności. Obok prac gospodarczych, takich jak pozyskiwanie drewna 
na budulec, rąbanie drewna na opał, wykonywanie siewów lub rozsady roślin, auto-
rzy nakazują wykonywanie upustów krwi, wskazując dni, w których można ze skut-
kiem średnim, dobrym lub bardzo dobrym wykonać ten zabieg. Oznaczono także 
dni, w których można bezpiecznie zażywać leki i dni, w których zażywanie owych 
leków jest niebezpieczne. Są także oznaczone dni, w których korzystne jest zaży-
wanie kąpieli i mycie głowy, obcinanie włosów, przycinanie paznokci lub z pożąda-
nym skutkiem stosowanie środków przeczyszczających. W wszystkich kalendarzach 
„neubarthowskich” (autorskich i tych będących ich kontynuacją), wykorzystując 
stosowaną w calendarium regułę, dodano także oznaczenia dni, w których można 
odstawić niemowlę od piersi. Te czynności przypisane są dominacji gwiazd i planet, 
odmiennie oddziałujących na człowieka w poszczególnych dniach i porach roku. 
Dzisiaj wiemy, że w określonych porach roku reakcje psychofizyczne organizmów 
ludzkich są zróżnicowane. Ma na to wpływ wiele czynników. Wówczas różnice te 
także zauważano, tłumacząc je wpływami planet i tzw. temperamentami, których 
wykładnię oparto na teorii humoralnej. Uzasadnienie wskazanych dla wykonywania 
określonych czynności terminów, wraz z szerszymi poradami, czytelnik znajduje 
w drugiej części kalendarza, zatytułowanej przez autorów Prognostykiem, Astrolo‑
gicznym dodatkiem lub Dodatkiem. Tam też znajdujemy większość interesujących 
nas informacji, występujących w formie samodzielnych rozdziałów, podtytułów 
lub zaleceń wplecionych w astrologiczne i astronomiczne omówienia poszczegól-
nych pór roku. 

Medykalizacja choroby nie była wyłącznie konceptem światopoglądowym i teo-
retycznym, lecz propagowaną formą praktyki, której reguły zostały uznane (zgod-
nie z aktualnym stanem wiedzy) za prowadzące do zaplanowanego celu. Było nim 
zabezpieczenie stanu zdrowia populacji, poprzez nadanie określonego kierunku 
zachowaniu i postępowaniu jednostek. Ponieważ przekazywane w kalendarzach 
treści nie miały charakteru obligatoryjnego – kalendarze nie miały przecież statusu 
podręczników szkolnych, nabywanych przez uczniów przymusowo, jako zgodnych 
z oficjalnym programem nauczania, i aby publikowane w nich treści uległy pożą-
danemu przez władze szerokiemu upowszechnieniu w społeczeństwie, musiały być 
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podawane w atrakcyjnej formie, skłaniającej do zakupu tego rodzaju wydawnictw 
i ich zachowania w zbiorach domowych, jako źródła wartościowych praktycznych 
porad i informacji.

By uwiarygodnić swoje zalecenia, autorzy kalendarzy powołują się w swoich po-
radach na dzieła Hipokratesa, Galena, Oribasiusa, niezmiernie rzadko na badania 
własne. Patrząc z perspektywy czasu na owe wywody i zalecenia, możemy z dużym 
prawdopodobieństwem stwierdzić, że mamy tu do czynienia z neohipokratyzmem, 
dominującą w owym okresie doktryną akademicką. Astrologiczna oprawa oparta na 
teorii humoralnej (w przypadku chorób, klasyfikacji surowców leczniczych, typów 
i reakcji ludzkich) i normatywny charakter wywodów mogą mieć zatem na celu wy-
kreowanie i ugruntowanie określonych zachowań higienicznych i samoleczniczych. 
Suche, akademickie treści zostały uproszczone i ujęte w formę atrakcyjną (astro-
logia) i bezdyskusyjną (determinizm). Do przyjęcia takiego wniosku skłania treść 
zachowanych dwóch roczników autorstwa Petera Gotharda (na rok 1615 i 1617)245. 
Wynika z nich, iż znane są mu dzieła Hipokratesa i Galena (Methodi medendi Ga-
lena, De Aere, Aquis et Locis Hipokratesa), stąd często posługuje się terminami 
„melancholicus”, „flegmaticus”, „cholericus” oraz „suchość”, „wilgotność”, „klimat”, 
„położenie geograficzne” i, wzorem starożytnych autorytetów, zakłada koniecz-
ność korzystania z astrologii przy prognozowaniu, stawianiu diagnozy i leczeniu. 
Podobne odwołania znajdujemy również w XVII-wiecznych kalendarzach autor-
stwa Christiana i Johanna Neubarthów, o czym będzie mowa w dalszej części pracy. 

Wprawdzie w treści niektórych, siedemnastowiecznych, roczników pojawiają się 
nuty sceptycyzmu (wspomniani już Gothard, Gebhard, Wagner, Hanncke, Froelich 
czy Neubarthowie), jednak astrologia zajmuje w dalszym ciągu dominującą pozycję 
w tradycyjnych działach śląskich kalendarzy, takich jak calendarium, O nadchodzą‑
cym roku, O porach roku, O zdrowiu i chorobie, O siewach i urodzajach, O zaćmie‑
niach Księżyca. Na pytanie, czy rzeczywiście rządzą nami planety i gwiazdy, odpo-
wiedź wszystkich siedemnastowiecznych autorów jest jednakowa – tak. Ale Stwórcą 
wszechświata jest Bóg. To on stworzył gwiazdy i planety, a przejawem Jego woli są 
ich konfiguracje i następstwa z nich wynikające. Zatem to, co się z nami dzieje jest, 
de facto, efektem woli Stwórcy. 

Zauważalny już u schyłku XVII stulecia wzrastający sceptycyzm, dotyczący tłu-
maczenia wszelkich zjawisk w oparciu o astrologię, zaczyna owocować pojawianiem 

245 W całej pracy, począwszy od tego rozdziału, z uwagi a bardzo obszerne tytuły kalendarzy i za-
wartych w nich tzw. dodatków (cz. II) przyjąłem zapis skrótowy: imię (inicjał), nazwisko, rok 
wydania, rozpoznawalny skrót tytułu. W kalendarzach redagowanych przez „następców” tylko 
skrót tytułu i rok wydania. P. Gothard, Gross PROGNOSTICON, oder PRACTICA ASTROLO‑
GICA Altera Pars Symptmatica, Caput I, Von Kranckheiten, [w:] Calendarium Tychoriganicum 
1615; P. Gotthard, Prognosticon Astrologicum Auff das 1617 Jahrs, Altera Pars Symptomatica, 
Caput I, Von Kranckheiten, [w:] Calendarium Juliano Julianum 1617.
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się krótkich doniesień z dziedziny astronomii. Astrologia, tradycyjny element ka-
lendarzy, pozostaje w niezmienionej formie tylko w calendarium. Natomiast w tzw. 
Dodatkach, w formie coraz bardziej lapidarnej, pozostawiono ją, jak to zaczynają 
podkreślać redaktorzy kolejnych roczników, tylko ze względów tradycyjnych246.

W przypadku kalendarzy śląskich, można uznać koniec lat dwudziestych 
XVIII w. za okres schyłkowy panowania astrologii w tłumaczeniu wszelkich zjawisk 
na Ziemi, w tym również i w „kalendarzowej medycynie”. Oczywiście astrologia 
nie znika zupełnie, ale zdecydowanie oddaje pole astronomii i tekstom, które w ra-
cjonalny sposób starają się opisać otaczającą i dotyczącą ówczesnych czytelników 
rzeczywistość. 

Oscylując wokół pojęcia zdrowia, w XVIII w., zwłaszcza w jego drugiej połowie, 
dostrzeżono, iż stan zdrowia ludzkiego zależy nie tylko od odporności człowieka 
na choroby (nie potrafiono jeszcze zdefiniować tego pojęcia, jednak zauważono, 
że w przypadku wystąpienia epidemii nie zapadają na nią wszyscy zamieszkali na 
tym samym terenie, niektórzy ludzie byli więc na choroby bardziej „odporni”), czy 
umiejętności obrony przed chorobami. Przyjęto to, co wcześniej już zauważono – 
dobre zdrowie ma związek z ogólnie dobrą kondycją fizyczną człowieka, a ta zależy 
od stanu organizmu. Zaczęto dostrzegać, iż systematycznemu niedożywieniu lub 
klęsce głodu towarzyszą choroby247. Człowiek syty, zadbany, rzadziej choruje. Naj-
częściej jest zdrowy. Zatem umiejętność przetwarzania i przechowywania żywno-
ści ma istotny wpływ na naszą zdrowotność. Rozważano w związku z problemem 
zachowania zdrowia różne kwestie, dotyczące zabezpieczenia przed głodem i gro-
madzenia odpowiednich zapasów żywności. W ten sposób w polu problemowym 
zdrowie znalazły się coraz liczniejsze kwestie należące do naturalnego, ziemskiego 
środowiska życia człowieka, wypierając zainteresowanie skutkami kosmicznych od-
działywań i wpływów. Ważnym problemem znajdującym odbicie w treści XVIII-
-wiecznych kalendarzy stała się w związku z tym plaga gryzoni i insektów, które 
powiązano z możliwością utraty zdrowia, a nawet życia. Podawano konkretne zale-

246 Por.: Neuer, (…) Alter Historischer und Schreib=Calender, 1760. Interesujące nas wątki zostały 
zawarte w tym roczniku (1760) w jego cz. II zatytułowanej Astronom‑und Astrologischer Be‑
richt (…) w rozdziałach Krieg und Frieden oraz Seuchen und Kranckheiten. Identyczne rozłożenie 
treści w takiej samej konwencji w: Neuer (…) Alter Historischer und Schreib=Calender, 1763. 
Por. także: Neu (…) Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender, 1774. W tym roczniku 
(1774) przy opisie pór roku według zasad astronomicznych wykorzystano astrologię jedynie 
jako tradycyjne uzupełnienie do wskazania ewentualnych zagrożeń epidemiami, chorobami 
i wojnami, które mogą powstać w wyniku określonych koniungcji planet. Jest to redakcyjny 
ukłon ku tradycji kalendarzowej, a nie astrologiczny dogmat. Widoczne jest to w cz. II kalenda-
rza, m.in. w rozdz. XI Von Seuchen und Krankheiten oraz w rozdz. XII Von Krieg und Frieden.

247 Wskazują na to kolejne roczniki Christiana i Johanna Neubarthów ukazujące się po 1660 r. 
i roczniki ich następców z XVIII w., (okres austriacki i pruski), w których zawarto zalecenia 
dotyczące siewu i uprawy określonych roślin strączkowych i liściastych (np. groch, kapusta).
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cenia, mające na celu ograniczenie występującego zagrożenia z ich strony. Np. w ka-
lendarzu z 1732 r. radzono, by z plagą myszy walczyć winnymi drożdżami (przykle-
jone drożdżami do miednicy, tam pozostaną), natomiast pluskwy należy zwalczać 
olejem, od którego, pozbawione wilgoci, giną248. Próbę niesienia oświaty w tej dzie-
dzinie podjął też jeden z redaktorów kalendarzy w 1782 r., zamieszczając artykuł 
p.t. O starej i nowej mące pod względem strat, które dokonuje robactwo podczas ma‑
gazynowania jej249. Swoje intencje ujawnia we wstępie „Gdy ekonomiczne względy 
wymagają, by z ostrożnością i dużym wysiłkiem składowane zboże w spichlerzach 
do dalszego użytku było stopniowo mielone, powstają podczas tej czynności, lub 
po niej, z powodu nieodpowiedniego działania, znaczne straty. W przechowywaniu 
mąki należy dużo względów brać pod uwagę, by nie spowodować dalszych strat 
lub nie narazić zdrowia ludzkiego, lub spowodować, by mąka całkowicie stała się 
niezdatna do użytku”250. Tego typu doniesienia moglibyśmy nazwać klamrą zapi-
nającą definitywnie okres poprzedni, tzn. narracji okazjonalnej, dotyczącej jedno-
stek, a jednocześnie inicjującej nowe zjawisko, które możemy nazwać początkami 
medycyny społecznej, ujmującej zdrowie poddanych również w kategorii dostatku 
żywności i braku głodu. 

Wspomniana wyżej triada, której dominującym elementem jest Bóg, wskazuje 
na szerokie ujęcie zdrowia, przede wszystkim jego zachowania. W kontekście astro-
logii i powszechnie akceptowanej patologii humoralnej, możemy z dużym prawdo-
podobieństwem zrekonstruować kalendarzowe rozumienie zdrowia. 

3.2 Pojęcie zdrowia w kalendarzach śląskich z XVII w.* 

Klasyczne połączenie naturalizmu (elementy patologii humoralnej) z supranatura-
lizmem występuje w rocznikach XVII-wiecznych. Człowiek, w przytoczonej wy-
żej triadzie, zdaje się być tylko biernym odbiorcą dwóch jej elementów. Zasięg ich 
oddziaływania obejmuje wszystkie aspekty bytu ludzkiego, włącznie z moralnym 
trybem życia, które zgodnie z koncepcją autorów wiążą się z zachowaniem zdro-
wia, czyli ochroną przed chorobą. Źródłem wskazań moralnych jest Biblia, łącząca 

248 Astronom – und Astrologischer Bericht (…) [w:] Neuer (…) Alter Schreib‑Calender, 1732.
249 Fortsetzung des Astronomischen, Historischen und Schreib=Caleneders, auf das Jahr nach Jesu 

Christi Geburt 1782, [w:] New (…) Astronomischer, Historischer und Schreib=Kalender, 1782.
250 Ibidem, 1782. Wszystkie fragmenty kalendarzy przytaczane w j. polskim podawane są w tłuma-

czeniu własnym.
* W rozdziale III nie stosuję cezur czasowych: 1615–1680 i 1680–1700, które stały się podstawą 

wydzielenia w rozdz. V i VI podrozdziałów. Treści zawarte w kalendarzach, dotyczące zdrowia, 
nie wykazują bowiem w XVII stuleciu tak znaczących różnic, by uzasadniały one wyodrębnienie 
takich podrozdziałów. 
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chorobę z winą i karą za ową winę. Z kolei opis stanu zdrowia w ujęciu patologii 
humoralnej, jako stanu równowagi humorów (cieczy) w organizmie, był znany już 
od starożytności, stąd też autorzy kalendarzy nie przeprowadzają szczegółowego 
wywodu na ten temat, tylko (wychodząc prawdopodobnie z założenia, iż jest ona 
ogólnie znana nawet w ujęciu wiedzy potocznej – do dzisiaj przetrwało powiedze-
nie „mieć swoje humory”), wzbogacają ją pokaźną dawką wiedzy astrologicznej 
o dominującej roli planet, które wpływały na stan równowagi cieczy w organizmie 
i tym samym powodowały zachowania lub reakcje organizmu odmienne od normy, 
uważanej wówczas za stan zdrowia lub poprawnego zachowania się251. Bardzo ob-
szerne opisy dotyczące mogących nastąpić zmian w organizmie lub w zachowaniu 
człowieka zostały zawarte w astrologicznych opisach pór roku. Przykładami mogą 
być teksty autorstwa E. Krätschmera252 lub P. Gotharda253. 

251 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum… 1615, Caput I. Von Kranckheiten und Leibsgebrechen 
der Menschen so im Winter und Lentz des künfftigen 1615. Jahres zubesorgen seind: „Aus Galenus 
lib.3. Methodi medendi c: 8/ lehret/ dass ein jeder Medicus, so die Kranckheiten recht und wol 
zuheilen begehret/ nicht allein eusserliche lufft/ und derer Temperament: sondern auch eines 
jetslichen Jahres/ und dessen uterschiedlichen Quartals Natur und Eygenschafft fleissig ersuchen 
und erwegen sol/ dessleben ursache zeiget sein an Hippocrates in libelo de Aëre, Aquis et locis, 
da er den Medicis Astronomiam höchlich Commendiret, wenn er spricht: Astronomiam non 
parûm ad Medicinam conferre, imo plurimum et, quando unâ cum temporibus, (quam ab Astris 
maximè mutantur) etiam corpora hominum mutari soleant, wie auch sonsten der Versiculus 
lautet: Tempora mutantur, nos et mutamur in illis.” (cytat podano w wersji oryginalnej – podob-
nie w całej pracy).

252 Odwołujący się do własnej wiedzy i doświadczenia lekarskiego. Por. jego kalendarz z 1627 r.
253 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum… 1615. Na stronie 2 nlb. autor zawarł dedykację, pre-

cyzując jednocześnie astrologiczny charakter kalendarza: „Dem Edlen/ Gestrengen/ Ehrnevesten 
und Wolbenambtem Herren Joseph Fürst von Kupfferberg/ auff Lübenstain/ und Girbigißdorf/ Erd 
und Landsassen. So wol Dem Edlen/ Gestrengen/ Ehrnvesten und Wolbenambten Herren Christoff 
Poley/ von Thirgarten/ Scholarum Praesidi celeber: et – Beyden deß Rathes in der Keyserlichen und 
Königlichen Stadt Bresslaw/ Seinen gebierenden/ großgünstigen lieben Herren und gutten Beför‑
dern/ Offeriret und Dediciret gantz unterdienstlich/ Zum Glückseligen Newen Jahr/ und sondern 
Ehren/ nebenst wünschungzeitlicher und ewiger Wolfart/ Diesen seinen Schreib Kalender/ sampt 
dem Astrologischen Prognostico und Practicâ, PETRUS GOTHARDUS VRATISL.”. Na 24 stronach 
calendarium, każdy miesiąc obejmował 2 strony, liczony był według starego i nowego kalendarza. 
Zaznaczono m.in. wschody Słońca i Księżyca, przewidywaną pogodę i inne przypadki, aspekty 
planet. Każdy tydzień opatrzony był oddzielnym cytatem z Pisma Św. (cytaty z Ewangelii), każ-
dy dzień miał swojego patrona, którego można było prosić w modlitwie o wstawiennictwo do 
Boga o zdrowie. W części kalendarycznej znakami oznaczono zalecane czynności higieniczne 
i przewidywane zjawiska pogodowe. Oznaczono także dni, w których, na podstawie określonych 
symptomów, mogą pojawić się różne inne, zapowiadane i opisane w prognostyku zjawiska. Rocz-
nik Gotharda zawierał również porady, jak dbać o własne ciało w zależności od jego konstytucji. 
Podkreślał, w instrukcji dotyczącej poprawnego wykorzystania kalendarza, praktyczne znaczenie 
prognostyku, w którym mówi się m.in. o zagrożeniach wystąpienia chorób lub dopasowaniu 
swoich planów (podróże lub czynności zawodowe i domowe) do astrologicznego horoskopu. 
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Wzorcowym, neutralnym politycznie (wydanym w trakcie wojny 30-letniej), 
astro logicznym kalendarzem, zawierającym bardzo dużo treści związanych z medy-
kalizacją, jest rocznik autorstwa Krätschmera, wydany na 1627 r.254 Do jego artyku-
łów z tego roku odwoływali się inni, piszący w XVII w. autorzy kalendarzy – Georg 
Geb hard, Christoph Neubarth i jego syn Johann. Astrologiczna wykładnia środków 
leczniczych, tzw. simpliciów, w ujęciu Krätschmera przetrwała na Śląsku co najmniej 
do lat 70. XVII w. Pedagogika omawianych kalendarzy, którą uprawiał wspomniany 
autor, korzystała z następującej argumentacji. Stwierdzała, iż określone koniunkcje 
gwiazd i planet wywołują w sposób deterministyczny określone skutki. Sprzyjają 
wystąpieniu wojen, epidemii i innych zdarzeń doświadczanych przez ludzi w skali 
masowej. Mają również wpływ na surowce lecznicze i ich właściwości. Sprzyjają 
zarazem wystąpieniu pewnych zdarzeń, doświadczanych w perspektywie indywidu-
alnej, o których możliwości wystąpienia czytelnik może, z wyprzedzeniem, dowie-
dzieć się korzystając z wiedzy astrologicznej – prezentowanej w przystępny sposób 
przez autorów kalendarzy. Korzystając z tej wiedzy może starać się uniknąć zdarzeń 
niekorzystnych dla siebie, zarówno w skali masowej, jak i indywidualnej. O ile unik-
nięcie wojen może okazać się niemożliwe, ponieważ są wywoływane najczęściej 
przez władców, na których postępowanie poddany nie ma wpływu, o tyle może on 
starać się uniknąć np. skutków epidemii, stosując się do podawanych przez autorów 
kalendarzy zaleceń. Z największym prawdopodobieństwem może jednak – korzy-
stając z porad kalendarzy – uniknąć zdarzeń niekorzystnych dla siebie, występują-
cych w skali indywidualnej. Może wystrzegać się określonych zachowań i decyzji, 
a za to podejmować inne, zalecane w kalendarzach, które zapewnią mu powodzenie 
i zachowanie zdrowia.

Taką konwencję, jak wspomniano, wykorzystał w swoim opracowaniu Krät-
schmer. Interesujący rozdział, poprzedzony uwagą, iż został opracowany w oparciu 
o własne badania, o zbieraniu (pozyskiwaniu) simpliciów został opatrzony obszer-
nym omówieniem, w konwencji astrologicznej, czterech pór roku, w którym to zo-
stały zawarte informacje i przestrogi związane ze zdrowiem – są to choroby, jakie 
wystąpią, i wskazane koniunkcje planet, przy dominującej roli Słońca i Księżyca, 
które mogą wywoływać klęski żywiołowe, tumulty, wojny, głód, zagrożenia zwią-
zane z podróżami, handlem oraz epidemie. Remedium na nie to unikanie sygna-
lizowanych zagrożeń (o ile jest to możliwe – w przypadku wojen jest to trudne do 
uniknięcia) i stosowanie skutecznych środków leczniczych sporządzonych z odpo-

Zaznaczono także dni korzystne do zażywania leków lub wykonywania upustów krwi. Ozna-
czono też dni, w których można próbować odzwyczajania dziecka od ssania matki. Wskazówki 
na ten temat pojawiają się także w późniejszych rocznikach, wydanych już po wojnie 30-letniej. 
Występują także w czasach pruskich. W astrologicznym prognostyku Gothard podkreśla, że zo-
stał on opracowany w oparciu o dzieła Tycho de Brache („auß den Tychonicis fundamentis”). 

254 E. Krätschmer, Eliae Crätschmairi. NEWER und Alter Calender, 1627.



113

wiedniego (m.in. zebranego we właściwym czasie) surowca. Krätschmer zmierza 
wprost do celu. Zachowanie zdrowia wymaga określonej wiedzy i dysponowania 
odpowiednimi narzędziami, którymi są jego wskazania dotyczące m.in. surow-
ców leczniczych.

Kilkustronicowy rozdział o zbieraniu surowców leczniczych (Von Einsamlung 
der Simplicien) autor poprzedza krótkim wstępem, opatrzonym mottem „Diversos 
diversa juvant, non omnis annis/ Omnia conveniunt, res prius apta nocer”. We wstę-
pie zadaje podstawowe pytanie: jaka siła, oprócz zmiany czasu, powoduje, że w tym 
samym surowcu stopniowo wzrastają, po czym zanikają jego właściwości, powo-
dując, że jest on przyjemny (korzystny), słodkawo-wodnisty a później staje się sło-
nawy, wręcz siarczany, nieprzyjemny a często wręcz śmiertelny? Skąd bierze się ta 
istotna różnica?

Autor ujmuje Królestwo przyrody/roślin jak swego rodzaju organizm, który 
podlega upływowi czasu, jego zmianom. Podkreśla jednak, że różnice jakościo-
we surowców związane są z dwoma czynnikami – jednym z nich jest czynnik we-
wnętrzny, czyli sama substancja, z której składa się pozyskiwany surowiec, dru-
gim, a raczej drugimi, są czynniki zewnętrzne – miejsce wegetacji, klimat, gleba 
oraz, co najistotniejsze zdaniem autora, przede wszystkim wpływ Słońca i Księżyca, 
wraz z towarzyszącymi im koniunkcjami planet, które nadają specyficzne właści-
wości surowcom leczniczym. To Słońce i Księżyc stopniowo kształtują i ujawniają 
właściwości roślin. Klamrą, która zamyka ów cykl, jest okres wegetacji, czyli czas. 
Mamy tu do czynienia z cyklem zamkniętym, obejmującym okres narodzin, wzro-
stu, dojrzewania, starości i zgonu. Styczeń jest miesiącem martwym (miesiącem 
wyczekiwania), luty rozpoczyna nowy cykl – to, co nie umarło w grudniu i prze-
trwało w styczniu, nie poddając się śmierci, można wykorzystać już w tym mie-
siącu (np. leszczyna). Chcąc przybliżyć i ułatwić czytelnikowi zrozumienie swojej 
koncepcji „roku życia” w postaci cyklu życia, w którym istotną rolę odgrywa czas, 
akcentując różnice jakościowe, jakim podlega cały świat ożywiony, autor odwołuje 
się do przykładu cielęciny i wołowiny (młodości – jędrnej, soczystej, aromatycznej 
i słodkiej, i starości – słonej, zgorzkniałej, wręcz siarczanej, kończącej się śmiercią). 
Konkluduje – czas to okres życia, jakości życia, jego właściwości, to wpływ Słońca 
i Księżyca. Są to właściwi sprawcy decydujący o jakości simpliciów, o ich przydatno-
ści w staraniach o zdrowie i w walce z chorobą. Jeżeli spojrzymy na taką argumenta-
cję z dzisiejszego punktu widzenia (okresy wegetatywne i przemiany biochemiczne 
im towarzyszące) i uwzględnimy ówczesny stan wiedzy przyrodniczej, to taką argu-
mentację możemy z pewnymi zastrzeżeniami przyjąć – mimo oprawy astrologicz-
nej, racjonalizm wynikający z obserwacji jest do zaakceptowania. Po krótkim wstę-
pie Krätschmer, kolejno, według miesięcy, zaleca zbieranie i stosowanie w leczeniu 
dolegliwości pozyskanych surowców. Jest to dodatkowy argument skłaniający do 
nabycia kalendarza. Informuje on nie tylko o upływającym czasie – podpowiada 
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także, co nas może spotkać i co powinniśmy przedsięwziąć w czasie jego upływania, 
aby zachować zdrowie. 

W tym samym duchu, w XVII stuleciu, kolejni autorzy kalendarzy prowadzą 
pedagogikę dotyczącą kwestii zdrowotnych. W swoich opracowaniach, nie powo-
łując się już na badania własne, często odwołują się do Galena i jego księgi Methodi 
medendi lub do Hipokratesa De libello de Aere, Aquis et Locis. Krätschmer z ko-
lei mógł rozbudować konwencję, którą przyjął Gothard w swoich wcześniejszych 
rocznikach (1615 i 1617). Ostrzeżenia dotyczące zdrowia i choroby zawarł on m.in. 
w rozdziale III Von Krieg (O wojnie)255. Podkreślmy raz jeszcze, iż roczniki Gotharda 
i Krätschmera, w kontekście medykalizacji, można uznać za wzorcowe dla kolej-
nych kalendarzy, publikowanych m. in. przez Neubarthów w II poł. XVII stulecia. 

Zgodnie z uwagami wyrażanymi na wstępie tego rozdziału, rozważania o zdro-
wiu nie były podejmowane w kalendarzach wyłącznie w kategoriach naturalistycz-
nych. Istotną ich komponentą były interpretacje supranaturalistyczne, wiążące 
zdrowie z Bożą łaską, z nagrodą za moralne życie i postępowanie. Życie moralne 
i umiarkowane miało pozwalać na długie zachowanie zdrowia, ponieważ pozwalało 
na utrzymanie naturalnej równowagi humorów krążących w organizmie. W kalen-
darzach spotykamy pouczenia moralne, dotyczące stylu życia zgodnego z moral-
nością chrześcijańską, jako najpewniejszej metody utrzymania zdrowia. Anegdoty 
i krótkie historie dotyczące nagannego lub chwalebnego zachowania znajdujemy 
w obu stuleciach. Mowa w nich o skąpstwie, pijaństwie, uczciwości, pokorze, spra-
wiedliwości i wierności256. Moralne postępowanie przedstawiane jest jako prowa-
dzące do zachowania dobrego zdrowia, a sprzeczne z chrześcijańską moralnością 
jako wiodące do jego utraty.

Omawiając narrację dotyczącą zdrowia, musimy przejść do pewnych wniosków 
natury ogólnej, wyłaniających się z tekstów XVII-wiecznych. Wróćmy do przyto-
czonej wyżej opozycji: zdrowie – choroba; brak choroby to zdrowie. Pisząc o choro-
bach, zagrożeniach i profilaktyce autorzy odwoływali się do jednostek chorobowych 
powszechnie znanych czytelnikowi257. Stąd konieczne jest wskazanie, za autorami 
roczników, przyczyn lub źródeł choroby. Ich znajomość, to szybsze i skuteczniejsze 
osiągnięcie lub zachowanie zdrowia. 

Przyczyny chorób – podobnie jak wszelkich innych spotykających człowieka 
nieszczęść – leżą w wyrokach Boskich. Podstawową przyczyną chorób jest „zrzą-
dzenie Boskie”. Wszystkie zdarzenia dzieją się bowiem za wiedzą i z woli Boga. 
Choroby mogą być rozpatrywane zarówno jako „dopust”, jak i jako „kara”. Wiążą 
się zawsze w jakiś sposób z winą moralną. Są skutkiem grzechu jednostki, za który 

255 P. Gothard, 1615, op.cit., Caput III, Von Krieg.
256 Przykłady takie przytoczono m.in. w rozdziale II.
257 Szerzej na temat chorób i profilaktyki w kolejnych rozdziałach pracy.
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spotyka ją zasłużona kara. Mogą dotykać także ludzi ogólnie dobrych, należących 
jednak do grzesznych populacji, które Bóg doświadcza różnymi nieszczęściami. 
Taka narracja musiała jednak budzić sporo wątpliwości. Ich świadectwem mogą 
być pojawiające się często i dyskutowane kwestie związane z zagadnieniem zdrowia. 
Do najważniejszych dyskutowanych kwestii należą:

– Przekonanie, że skoro wystąpienie choroby jest zawsze zsyłane przez Boga (do-
pust lub kara), to Bóg przesyła ludziom widoczne znaki, niosące im napomnie-
nie moralne i ostrzeżenie, że jeżeli się nie poprawią, to choroba/epidemia/inne-
go rodzaju klęski mogą zostać zesłane nie tylko na jednostki, ale na całe grupy 
społeczne lub narody.

– Gdy po dostrzeżeniu takiego znaku ludzie zmienią swoje grzeszne postępowanie 
i wyrażą skruchę, to Bóg może zaniechać skierowanie przeciw nim kary. Jeżeli 
znaki lub napomnienia nie zostaną przyjęte przez ludzi, czeka ich nieuchronna 
kara. Przykłady takie są opisane w Starym Testamencie (Sodoma i Gomora). 

Na jakie znaki szczególnie zwracano uwagę? Najbardziej widocznym znakiem, uwa-
żanym od czasów starożytnych za zsyłany przez Boga, były komety258. Przekonanie 
to było szeroko podzielane także w społeczeństwie europejskim w XVII w. W związ-
ku z tym, do obszaru pola problemowego zdrowie możemy zaliczyć znajdujące się 
w kalendarzach dyskusje o istocie komet: czym są, w jaki sposób możemy wytłuma-
czyć ich pojawianie się i świecenie. W przeciwieństwie do Słońca i Księżyca, gwiazd 
i planet widocznych ciągle na niebie, komety pojawiały się nagle i znikały. Rodziły 
z tego powodu liczne obawy. Od czasów starożytnych pojawieniu się komet przy-
pisywano zapowiedź zniszczeń, kataklizmów i epidemii. Były widoczne i w nocy, 
i w dzień. Zastanawiano się, skąd przybywały, czy były swoistym boskim orężem, 
przechowywanym w „niebiańskim arsenale”? Ich natura i pochodzenie fascynowały 
ówczesnych obserwatorów. Przyjmowano, że natura komet pozostaje nadal tajem-
nicą (arcanum naturae misterium), ale ich szkodliwy wpływ uznano za gruntow-
nie przebadany. Przyjmowano, iż nie świecą własnym blaskiem („są ciemne”), ich 
blask został im nadany przez Słońce259. Autorzy kalendarzy wiążą ich pojawienie się 

258 Obszerniejsze opracowanie dotyczące komet zostało zawarte w roczniku Ch. Neubartha: Chri‑
stophori Neubarthi, Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender … 1666. Więcej na temat 
komet i ich budowy (z budową komet część autorów wiązała ich szczególne właściwości), jako 
zwiastunów nieszczęść lub formy ostrzeżeń – rozdz. o chorobach.

259 Ch. Neubarth, Astrologisches Bedencken…, Das I Cap. Die Andere Betrachtung. Vom Frühling, 
[w:] New und Alter Schreib Calender, 1666: „Bleibt also ein Comet/ arcanum Naturae Miste-
rium, so schwerliche recht gründlich wird erforschet werden. Sos id auch die Sterngelehrten 
noch nicht recht eing/ woher es komme/ daß die Cometen härig oder geschwäntzt erscheinen. 
J.B. Ricciolus erzählet hiervon etliche Opiniones, denen er dreyzehende Hinzu thut. D. AEgid. 
Strauch, in seiner Astrognosia, p. 147 setzet dieses: Die Cometen seyn tunckele Cörper/ die kein 
eigen Licht haben/ aber von der Sonn erleucheet werden: Wenn nu deß Cometen Kopff/ der 
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z ostrzeżeniem przed chorobą jako karą. Zastanawiano się także nad szczególnym 
wpływem komet: czy zawsze jest on negatywny (pojawienie się komety może być 
znakiem gniewu Bożego, ostrzeżeniem przed różnymi nieszczęściami, które może 
wpłynąć przynajmniej na niektórych ludzi) – jeżeli grzeszni ludzie zmienią swoje 
postępowanie, to w rezultacie choroba się nie pojawi. W rozważaniach pojawia się 
pytanie – czy komety są tylko Bożym znakiem, czy też sprawcą nieszczęść? Czy 
można je uznać za bezpośrednio uczestniczące (z rozkazu Bożego) w wymierzaniu 
ludziom kary, jaką jest wywołanie epidemii, klęski żywiołowej lub wojny, z którymi 
wiążą się choroby? Jeżeli tak, to w jaki sposób przejawia się ich wpływ: czy możemy 
mówić o tym, że emitują jakieś szkodliwe elementy, które z przestrzeni nadksięży-
cowej dostają się do podksiężycowej? Co możemy o nich powiedzieć?

Istotniejszym problemem, wywoływanym przez ludzi były (i są) wojny. I w tym 
przypadku pojawiał się problem – czy tylko człowiek był ich sprawcą, czy był tylko 
narzędziem do ich wywołania i prowadzenia? Wojny niosły ze sobą nie tylko fizycz-
ne unicestwienie, niosły także głód, choroby – były przyczyną utraty zdrowia. To-
czono zatem dyskusje o tym, jak można interpretować związek choroby z wojną: czy 
wojny są zsyłane przez Boga na grzeszną ludzkość, tak jak choroby, aby ją ukarać? 
Jak można wytłumaczyć, że w trakcie wojen ludzkie zdrowie się pogarsza, pojawia 
się więcej niż zwykle chorób? Pytania te w zasadzie pozostały bez odpowiedzi.

Skoro autorzy kalendarzy zdefiniowali główne źródła utraty zdrowia (pojawie-
nia się chorób), podjęto równolegle rozważania nad podstawowym pytaniem: co 
zatem należy zrobić, jak przeciwdziałać? Pytanie bardzo trudne, skoro za wszystkim 
stała wola Boża. Pojawia się, już w pierwszych zachowanych rocznikach, zupełnie 
rozsądne pytanie: czy wszystko, co się wokół nas dzieje, jest wyrazem woli Boga? 
Czy wiele zjawisk nie jest autorstwa szatana lub człowieka? Tylko jeden z autorów 
pozwolił sobie na takie pytanie. Był nim P. Gothard260. Przez prawie dwa stulecia 
nikt z kolejnych autorów takiego pytania nie postawił. Odpowiedź na nie uzna-
no chyba za zbyt ryzykowną. Lepiej i bezpieczniej dla autorów było, by czytelnik 
sam sobie na nie odpowiedział. Wiązano z wojnami wszystko co złe, i co jakiś czas 
wracano do popularnego tematu jakim były komety261. Toczono dyskusje o tym, 

Sonnenstraalen nicht in sich terminiret und behält/ sondern durchscheinen läst/ so machen 
solche durchscheinende Sonnenstralen/ entweder einen Schwantz oder Bart/ und dergleichen/ 
nach dan das Corpus dicht oder dünn ist.” Konkluduje w następnym zdaniu „Solcher Meinung 
ist auch offt ermeldet Tych, da er schreibet: Caudam Cometarum nequaquam Parte Corpo-
ris, sed Defluviu quoddam Raddiorum solarium, illud penetrantium, revera existere. Tycho 1.i. 
Epist. Astronom. P.126, 142, 173. Dem auch P. Kircherus, p. 230. Itim. Exstat. Und Keplerus de 
Cometis, Beyfall geben. So viel von dieser Frage.”.

260 Zob. przytoczone już w tym rozdziale dwa roczniki Petera Gotharda – na 1615 i 1617 r.
261 Informacje o kometach i rozważania nad ich istotą zaczęto publikować w kalendarzach „Neu-

barthowskich” u schylku XVII i przede wszystkim w I połowie XVIII. Przykłady takich roczni-
ków zamieszczam w następnych rozdziałach. 
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czy po dostrzeżeniu komety, znaku zapowiadającego możliwość masowego wy-
stąpienia chorób wśród ludności, można coś zrobić, aby uniknąć tego zagrożenia, 
aby nadal pozostać zdrowym? Czy jest to możliwe tylko w wyniku wyrzeczenia się 
grzechów i poprawy moralności? Czy ludzie mogą także próbować zachować zdro-
wie i ochronić się przed chorobami stosując prewencyjnie pewne środki lecznicze, 
te same dla wszystkich – np. upusty krwi? Jeżeli kometa jako znak odnosi się do 
wszystkich, to czy wszyscy mogą starać się zachować zdrowie stosując ten rodzaj 
prewencji? Odpowiadając na postawione pytania, zalecano: w przypadku ostrze-
żeń (znaków) Bożych, porzucenie niemoralnego zachowania i wzmocnienie wiary 
zawsze będzie skuteczną praktyką, służącą zachowywaniu zdrowia, podobnie jak 
modlitwa do Boga za pośrednictwem świętych patronów262. Podają w kalendarzach 
daty dni świątecznych i imiona świętych patronów na każdy dzień, aby ludzie mogli 
odprawiać zalecane na te dni obrzędy religijne i modlić się do świętych patronów. 
Oczywiście proponowano także drobne zabiegi higieniczne263.

Jak zatem można ująć problematykę zdrowotną prezentowaną w kalendarzach 
w kontekście procesu medykalizacji? Pojawia się ona najczęściej przy omawianiu 
zjawisk lub wydarzeń, które dotyczyły licznych populacji. Zdarzenia takie są najczę-
ściej kanwą, w którą wpleciono informacje dotyczące zdrowia i choroby, lub też zda-
rzenia takie poprzedzają, a tym samym uzasadniają, zamieszczenie informacji skła-
dających się w sumie na proces medykalizacji. Kanwą taką były np. astrologiczne 
opisy pór roku lub koniunkcji planet powiązane ze standardem teorii humoralnej.

3.3 Pojęcie zdrowia w kalendarzach śląskich z XVIII w.

Ponieważ zdrowie jako takie nie musiało być definiowane, jego odczuwanie było 
bowiem oczywiste na poziomie świadomości potocznej, nie znajdujemy w treści 
kalendarzy obszerniejszych rozważań ani definicji dotyczących tej kwestii. O sposo-
bie pojmowania zdrowia możemy raczej wnioskować ze sposobu konceptualizowa-
nia jego przeciwieństwa: tj. choroby. Do wystąpienia choroby prowadzą określone 
czynniki, zarówno te o charakterze naturalistycznym, zgodne z ujęciem występują-
cym w patologii humoralnej, jak i te o charakterze supranaturalistycznym, zgodne 

262 We wszystkich rocznikach z XVII i XVIII w., w tzw. calendarium, każdy dzień tygodnia miał 
swojego patrona, każdy tydzień był poprzedzony cytatem z Ewangelii (np. Marka, Jana lub Łu-
kasza). Ów cytat był formą modlitwy w przypadku wyznawców luteranizmu. 

263 W każdym roczniku, w XVII i XVIII w., w calendarium obok patronów dni tygodnia, czytań 
z Ewangelii, oznaczeń wschodu Słońca i Księżyca, umownymi znakami, których znaczenie czy-
telnik mógł poznać w wyjaśnieniu zawartym na końcu calendarium, wyznaczano dni, w których 
należało wykonywać zabiegi higieniczne, np. mycie włosów, przycinanie paznokci, kąpiele, upu-
sty krwi. 
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z pedagogiką moralną Biblii. Przyjmując taką linię rozumowania, człowiek żyjący 
w sposób moralny i umiarkowany ma możliwość długiego życia i zachowania do-
brego zdrowia. Taka zasada z upływem czasu przestawała jednak wystarczać. Postęp 
wiedzy, nabywane doświadczenie i realia życia codziennego wymagały dokonania 
zmian w narracji kalendarzowej. Pedagogika kalendarzowa z końca XVII i XVIII w. 
coraz większe znaczenie przypisuje w zachowaniu zdrowia elementom naturali-
stycznym. W kalendarzach z XVIII w. silnie obecne jest już przekonanie, że zdrowie 
zachowamy wtedy, gdy będziemy zdrowo się odżywiać, przykładać wagę do odpo-
wiedniej ilości i jakości pokarmu, unikać trucizn, brudnej wody pitnej264. Ważnymi 
czynnikami w zachowaniu zdrowia jest także higiena ciała265 i unikanie możliwości 
zapadnięcia na choroby epidemiczne dzięki unikaniu kontaktu z osobami chorymi 
oraz przestrzeganiu kwarantanny266, a także zachowanie umiaru i rozwagi w każdej 
dziedzinie ludzkiej działalności, niezależnie od stanu majątkowego i pochodzenia267. 

W kalendarzach z XVII w. znajdujemy łączenie zdrowia fizycznego ze zdrowiem 
moralnym. Ta sama perspektywa występuje w kalendarzach z XVIII w., a  także 
w ówczesnej medycynie akademickiej i w innych publikacjach popularyzujących 
wiedzę medyczną w  społeczeństwie (np. w  poradnikach zdrowotnych księdza 
Tissota i wielu innych.) W tej perspektywie unikanie grzechu, w tym szczególnie 
7 grzechów głównych, jest najlepszą ochroną zdrowia i życia. W takim kontekście 
łączenie czystości moralnej z czystością ciała przestaje być podstawowym zalece-
niem. Wymagania stawiane czytelnikom (wprost lub pośrednio) stopniowo rosną. 
Czytelnicy kalendarzy powinni podporządkować zasadom higieny nie tylko swój 
wygląd (czysty i schludny), lecz także zachowanie i ogólny styl życia. Symptomem 
owych nowych wymagań jest to, iż medykalizacja świadomości i postępująca ra-
cjonalizacja poglądów dotyczących zdrowia koresponduje z malejącą rolą progno-
styków astrologicznych. Proces ten zaczyna się już w 2 połowie XVII w. i stopnio-
wo narasta w następnym stuleciu, by osiągnąć pełny wyraz w 2 połowie XVIII w. 
Zmienia się postawa autorów wobec czytelnika, o czym już wcześniej wspomniano. 
Prognozy „dobrego zdrowia”, „korzystnego układu gwiazd” już nie wystarczają, aby 
owo zdrowie zachować. Konieczne są w tym celu odpowiednie działania samego 
człowieka, oparte na wiedzy, na racjonalnych i udokumentowanych przesłankach, 

264 Zob. rocznik z 1782 z linii Neubarthowskiej, op.cit.
265 Czynności higieniczne były, jak już wspomniałem, zaznaczane w calendarium. Konieczności 

kąpieli, mycia się nie poświęcono jednak żadnego tekstu. Higienę ciała pojmowano wówczas 
inaczej niż obecnie.

266 Jednym z nielicznych przykładów, opartych na badaniach naukowych, jest rozporządzenie doty-
czące ospy, opublikowane w rocznikach z 2 połowy XVIII w., w którym bardzo wyraźnie podkre-
śla się konieczność izolacji osób chorych od osób zdrowych. Szerzej na ten temat w następnych 
rozdziałach. Wcześniej o zarazie i jej prawdopodobnych nosicielach pisał Ch. Neubarth w 1681 r.

267 Zalecenia takie podawano często w formie anegdot lub historyjek. Szerzej na ten temat w roz-
działach o terapii i profilaktyce.
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a nie na przesądach i nieuzasadnionych mniemaniach. Takie zastrzeżenia stawiają 
np. redaktorzy kalendarza na 1780 r., w artykule o przypuszczalnym podwójnym 
owocowaniu (rozsypywaniu nasion) przez brzozy (Von der vermeintlichen doppelten 
Reifezeit des Birken=Saamens). Dowodzą, iż w przekonaniu osób butnych i przesąd-
nych nie pomogą żadne wykłady, dowody czy pokazy. Uważny czytelnik powinien 
jednak je uwzględniać. Doświadczenie dowodzi, że jest jeden rodzaj brzozy, z kil-
koma jej odmianami, że okresy wysiewu ich nasion są uwarunkowane jej odmianą, 
warunkami glebowymi, klimatem, miejscem, w którym rosną i to decyduje o ich 
zróżnicowanym w czasie wysiewie nasion. Takie argumenty jednak owych butnych 
i przesądnych ludzi nie przekonują. Takich ludzi, konkluduje autor kalendarza, „le-
śnicy powinni wyganiać z lasów”268. Jest to przykład, który (bez popełnienia błędu) 
czytelnik mógł odnieść do ignorantów, wypowiadających się z pewnością siebie na 
temat zdrowia i metod leczenia. O korzyściach płynących z nabywania rzetelnej 
wiedzy świadczy także artykuł dotyczący właściwości leczniczych soku pozyskiwa-
nego z jawora ostrolistnego (O niemieckim ostrolistnym jaworze)269. Podane przy-
kłady, wskazujące na konieczność pogłębiania wiedzy i położenie nacisku na samo-
dzielność czytelnika i jego odpowiedzialność za własne życie, pochodzą z 2 połowy 
XVIII w. Jednak bez zmian, które następowały w okresie wcześniejszym, tj. od 
schyłku XVII stulecia do lat czterdziestych XVIII w., nie byłyby one formułowane, 
jak też mogłyby nie spotkać się ze zrozumieniem. Na nowe, racjonalne, ujęcie peda-
gogiki kalendarzowej miały niewątpliwy wpływ wydarzenia polityczne i społeczne. 
Wizja nowego, sprawnego i dynamicznego państwa, które nie mogło istnieć bez 
wiernego, ale też zdrowego i sprawnego żołnierza i poddanego, spełniającego wolę 
władcy, to cel, do którego dążyli władcy Królestwa Prus, zwłaszcza Fryderyk Wielki. 
Znajduje to odbicie w narracji i pedagogice kalendarzowej na Śląsku, w tym w pro-
cesie medykalizacji świadomości zdrowotnej.

W czasach fryderycjańskich (a szerzej, w oświeceniowej Europie), w których 
m.in. publikowanie kalendarzy na Śląsku podporządkowano pruskiej Królewskiej 
Akademii Nauk, przyczyny chorób są już rozpatrywane przede wszystkim jako na-
stępstwa błędnej działalności ludzi, pojmowanej przez redaktorów kalendarzy bar-
dzo szeroko, bo obejmującej m.in. uleganie presji, modzie czy podejmowanie decy-
zji pod wpływem tradycyjnych przekonań i bez odpowiedniej, racjonalnej wiedzy. 
Człowiek może stracić zdrowie wtedy, jeżeli będzie wykazywał brak zainteresowa-
nia otoczeniem, w którym żyje, jeżeli będzie dawał wiarę nieuzasadnionym przeko-
naniom i przesądom, jeżeli – pomimo uzyskania odpowiednich informacji od wia-
rygodnych ludzi i instytucji – będzie uporczywie trwał w przesądnej świadomości, 

268 Von der vermeintlichen doppelten Reifezeit des Birken=Saamens, [w:] Neu zu jedermanns Ge‑
brauch … 1780. 

269 Vom deutsche spitzblättrigen Bergahorn, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch … 1771. Szerzej na 
temat właściwości leczniczych tego soku w rozdziale o terapii.
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która nie poddaje się modyfikacjom i nie zmienia jej „żaden wykład, dowód, ani 
pokaz”. Brak wiedzy dotyczącej istotnych kwestii życiowych, brak starań o jej naby-
cie i niedostosowanie ludzkiego postępowania do wskazań specjalistów, ich lekce-
ważenie, uniemożliwią człowiekowi zachowanie zdrowia. Nie będzie wiedział, skąd 
biorą się choroby, jak się rozpowszechniają i jak można próbować się przed nimi 
chronić. Nie będzie w związku z tym prawidłowo postępował, co z dużym praw-
dopodobieństwem sprawi, że nie zachowa dobrego zdrowia, ale zachoruje. „Punkt 
ciężkości” został przesunięty na odbiorcę treści kalendarzowych. Oczywiście nie 
negowano tu nadrzędnej wobec wszystkich zjawisk ziemskich roli Boga.

Na co zatem wskazywały kalendarze, ujęte w  tryby państwowego pruskiego 
nadzoru? Jako podstawową przyczynę utraty zdrowia podaje się nieprawidłowe 
postępowanie ludzi. Autorzy wiążą je z brakiem wiedzy, roztropności i rozsądku. 
Brakiem roztropności jest na przykład kupowanie i stosowanie niewłaściwych su-
rowców leczniczych270, do których redaktorzy kalendarza z 1775 r. zaliczyli korzeń 
Ginsengu i Ninsinu. Autor, piętnując nabywanie tych korzeni, które można jeszcze 
znaleźć w niektórych aptekach, pisze, iż jak długo niewiedza i zabobon górują nad 
historią naturalną, wiedzą przyrodniczą, chemią i nauką o lekach, tak długo pod-
stęp, chciwość i zła wola dają okazję, by owe korzenie sprowadzać i za wygórowaną 
cenę je sprzedawać, wyciągając z wielu krajów pokaźne sumy pieniędzy. Dodaje 
następnie, iż haracz ten musiał się stopniowo skończyć, gdy nauka podniosła swą 
głowę i w różnych dziedzinach gospodarki „zaświeciło się jasne światło”271. Racjo-
nalnie i rozsądnie postępujący człowiek powinien uniknąć większości chorób. 

W osiemnastowiecznej pedagogice zdrowotnej kalendarzy pojawiły się także 
dotychczas nieporuszane zagadnienia. Do najważniejszych dyskutowanych kwestii 
w polu problemowym zdrowie należały następujące problemy:

270 Próbowano temu przeciwdziałać publikując teksty dotyczące różnych dziedzin życia, a mających 
związek z zachowaniem zdrowia. Jednym z przykładów tekstów walczących z uleganiem modzie, 
presji i zabobonom jest opublikowany w 1775 r. artykuł Von den ehemals so berühmten Wurzeln 
Ginseng und Ninsin [O kiedyś sławnym korzeniu Ginseng i Ninsin (Żeń‑Szeń?)] [w]: Neu zu jeder‑
manns Gebrauch (…) Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXV.

271 „So lange diellinwissenheit und der Aberglaube über die Naturgeschichte, Naturlehre, Chy-
mie, und Arzeneywissenschaft, in so vielen ansehnlichen Reichen noch den Meister spielten, 
so und List, Eigennutz und Boheit, alle Gelegenheit, fremde Arzeneyen vor hohe Preise ein-
zuführen, und davor aus manchen Ländern beträchtliche Summen Geldes zu ziehen. Dieser 
unvechtmäßige Tribut hat nach und nach nochwendig aufhören müssen, nachdem die Wissen-
schaften ihr Haupt empor zu heben und in alle Arten von Nahrungszweigen zugleich ein helles 
Licht zuverbreiten angefangen. Der übertriebene Ruf und Preiß solcher theure und fremden 
Hülfsmittel sind also beyde gefallen und verschwunden, und von dem übrigen Reste wir dnach 
einem sehr ahnlichen Schicksale, bald alles in eine völlige Vergessenheitgerathen”. Ibidem. Sze-
rzej o domniemanych, według autora, właściwościach leczniczych tych korzeni, ich klasyfikacji 
i opisie – w dalszej części pracy.
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– Czy astrologia (znaki zapisane w układzie gwiazd, komety) rzeczywiście może 
ostrzec człowieka przed różnego rodzaju zagrożeniami, czy też istnieją raczej 
„przypuszczenia astrologiczne”? Jeżeli tak, to o czym mogą człowieka ostrzegać? 
Przed karą Bożą za niemoralne postępowanie, czy też przed nierozumnym postę-
powaniem, nie dostosowanym do warunków otoczenia, klimatu, pory roku itp.?

– O czym mówią prognostyki dotyczące możliwości wystąpienia wojny, w związ-
ku z zagrożeniami zdrowia? Mówią o trudnych warunkach życia podczas woj-
ny, o głodzie, buntach, grabieżach itp., które sprzyjają pojawianiu się chorób, 
w tym epidemii, czy o bezpośrednich skutkach wojny (takich jak rany, kalectwo 
czy śmierć)?

– Czy pisząc o zagrożeniu zdrowia związanym z wojną autorzy kalendarzy nie od-
wołują się do legalizmu i rozsądku czytelników, którzy powinni uznać autorytet 
władzy i nie dążyć do zaburzenia istniejącego porządku społecznego i politycz-
nego?

– Jak, w kontekście zdrowia i choroby, postrzegana jest wiedza, którą powinien 
wykazywać się czytelnik?

Autorzy kalendarzy wyraźnie stwierdzają, jak zgubna dla zdrowia może być igno-
rancja, wiara w przesądy i zabobony. Stąd też w polu problemowym zdrowie wy-
stępują inne niż wcześniej kwestie, traktowane jako warunki zachowania zdrowia. 

Silnie podkreślaną w osiemnastowiecznych kalendarzach kwestią jest koniecz-
ność nabycia rzetelnej wiedzy dotyczącej otoczenia, w którym żyje człowiek, obej-
mującej wiedzę o roślinach uprawnych i leczniczych i pożytkach z ich zbioru i upra-
wy. Człowiek powinien interesować się środowiskiem życia, starać się dowiedzieć, 
co może pożytecznego uzyskać z przyrody, jak rozpoznać możliwe zagrożenia. Tylko 
dobra orientacja, oparta na realistycznych podstawach, pozwala człowiekowi dzia-
łać skutecznie, planować swoje przedsięwzięcia i chronić się przed chorobami272.

W polu problemowym zdrowie, które zaczęto postrzegać także w kontekście 
głodu, niektóre elementy tej wiedzy uznawane są przez autorów kalendarzy za 
szczególnie użyteczne. Należy do nich np. konieczność nabycia wiedzy dotyczą-
cej odpowiedniego przygotowania gleby pod zasiewy oraz wybrania odpowiedniej 
pory zasiewów i zbiorów poszczególnych rodzajów roślin – tylko stosując tę wiedzę 
możemy uniknąć głodu i będących jego skutkiem chorób. Zgodnie z tą zasadą prak-
tycznie we wszystkich rocznikach wydawanych w okresie pruskim publikowano 
porady, z niewielkimi modyfikacjami o tej samej treści, w podrozdziale pt. Von Säen 
und Pflanzen lub Von Fruchtbarkeit der Erden und vom Säen und Pflanzen. Ta po-
zycja w treści kalendarzy jest jedną z najstarszych i najtrwalszych, bo powtarzaną 

272 Oprócz przytoczonych przykładów, kolejnymi są rozprawy o brzozie, jesionie, orzeszkach ziem-
nych, szaleju jadowitym – o czym piszę w rozdziałach o terapii i profilaktyce.
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przez kilkadziesiąt lat273. Była publikowana na połowie lub całej stronie tzw. Dodat‑
ku, proporcjonalnie do objętości całego rocznika. W przeciwieństwie do nawiązu-
jącego do konwencji astrologicznej podrozdziału dotyczącego mogących nastąpić 
wojen i innych nieszczęść, ten podrozdział mówił o konkretach, bardzo istotnych 
dla czytelnika. Odwołując się do wskazań astronomicznych (pomocnymi w ich do-
strzeżeniu były fazy Księżyca) zalecał wykonywanie określonych czynności rolni-
czych, w tym przede wszystkim siewu lub nasadzeń polecanych gatunków roślin. 
Repertuar był stały. Wykonywanie zasiewów we właściwym czasie dawało gwaran-
cję uzyskania potrzebnej poddanym, także wojsku, żywności. Brak żywności to głód 
i utrata zdrowia. 

Implikacje wynikające z tego typu poradnictwa były dla autorów kalendarzy 
oczywiste, z ich wdrażania w życie korzyści odnosił także czytelnik. Sugerowanie 
i  kodowanie określonych czynności gospodarczo-rolniczych wśród poddanych 
było, jak można przypuszczać, bardzo istotne. Śląsk w II połowie XVIII w. doświad-
czył licznych klęsk i nieurodzajów wywołanych wojnami oraz klęsk żywiołowych 
i epidemii. Co zatem zalecali redaktorzy kalendarzy? W 1779 r., w rozdziale Von 
Fruchtbarkeit der Erden und vom Säen und Pflanzen (O urodzajności gleby i o sianiu 
i sadzeniu) znajdujemy odpowiedź na postawione pytanie. Zasiewów nie wiązano 
z fazami Księżyca. Ziela (pojęcie to nie odnosiło się tylko do ziół), kapustę i rzepak 
wysiewano jak tylko mrozy pozwoliły na wyjście w pole. W cieplejszych stronach 
można to było robić w połowie marca, w innych pod koniec maja lub w począt-
kach czerwca. Owies, spośród zbóż, wysiewano najwcześniej, bo już w marcu lub 
kwietniu. Jęczmień natomiast, wrażliwy na przymrozki, sugerowano wysiewać póź-
niej, od połowy kwietnia, w maju i czerwcu. Sałatę i inne „ziela kuchenne”, rosnące 
„jedne za drugim” zalecano wysiewać i wcześnie, i późno, w okresie narastającego 
nasłonecznienia w marcu, kwietniu i maju. Z kolei buraki zalecano siać w okre-
sie „zmniejszającego się Słońca”. Groch, soczewicę, wykę i inne rośliny strączko-
we w okresie „malejącego Księżyca”, w marcu, by równo dojrzewały. Gdyby w tym 
okresie było zimno, proponowano siew tych roślin w połowie kwietnia. Żyto i psze-
nicę zimową zalecano wysiewać jesienią, gdy pogoda będzie dogodna, nie zważając 
na fazy Księżyca. Drzewa zalecano przesadzać jesienią i na przedwiośniu, gdy nie 
mają jeszcze liści274. Tego typu konkretne zalecenia ściśle wiążą się z polem proble-
mowym zdrowie. Właściwie dobrane do warunków klimatycznych rośliny uprawne 
i ich wysiewanie lub sadzenie zgodnie z terminami „rolniczego kalendarza” były 
warunkiem zachowania zdrowia populacji. Zgodnie z ideą przyświecającą redak-
torom kalendarzy chroniły ją przed głodem i jego skutkami. Dostosowanie rodza-

273 Podrozdziały takie pojawiają się w kalendarzach Neubarthów, już w II poł. XVII w., i są zamiesz-
czane w kolejnych rocznikach ich autorstwa i ich kontynuatorów, także w XVIII w. 

274 Von Fruchtbarkeit der Erden und vom Säen und Pflanzen, [w:] Neu zu jedermanns Gebrach… 1779.
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ju upraw i sposobu kultywacji ziemi według racjonalnych wskazówek specjalistów 
stawały się istotną przesłanką umożliwiającą osiąganie zysków przez inne grupy 
zawodowe, niż rolnicy, co zmniejszało groźbę wystąpienia głodu także wśród część 
ludności miejskiej. 

W kalendarzach z XVIII w. ważną kwestią jest także konieczność nabycia rze-
telnej wiedzy dotyczącej sposobów przechowywania różnych rodzajów roślin spo-
żywczych, mąki, karmy dla zwierząt hodowlanych – chronienia ich przed robakami, 
szczurami, wilgocią – to pozwoli przygotować niezbędne zapasy na zimę i uniknąć 
strat w przechowywanych produktach, a tym samym głodu275. Zaczynają także poja-
wiać się teksty omawiające właściwości odżywcze i zdrowotne konkretnych środków 
spożywczych, wiążąc je z właściwym sposobem ich przechowywania. Przykładem 
jest artykuł traktujący o mące, opublikowany w 1782 r.276 W sposób jednoznacz-
ny autor określa cel zamieszczonej w tym roczniku publikacji. Dowodzi miano-
wicie, iż względy ekonomiczne wymagają, by składowane w spichlerzach zboże, 
przeznaczone na mąkę, przechowywać, mleć, następnie składować uzyskaną mąkę 
w odpowiedni sposób, bowiem w trakcie tych czynności, wykonywanych w spo-
sób niewłaściwy, można ponieść duże straty. Zwłaszcza w trakcie przechowywania 
mąki należy mieć na uwadze wiele czynników, by nie spowodować dalszych strat, 
nie narazić zdrowia ludzkiego lub nie spowodować, by mąka stała się niezdatna 
do użytku. Świeża mąka, przeznaczana do codziennego lub okresowego spożycia, 
wymaga by chronić ją przed myszami, drobnym robactwem, pleśnią i innym ze-
psuciem. Pomieszczenie, w którym przechowywana jest mąka, powinno być czyste 
i przewiewne, z dobrze zabezpieczonymi podłogami, a beczki i skrzynie do jej ma-
gazynowania powinny być właściwie wykonane, by zminimalizować wysokość start 
spowodowanych wysychaniem. Trudno jest, korzystając z mąki, m.in. do wypieków, 
całkowicie uniemożliwić dostęp do niej robactwu. Należy jednak zwrócić szcze gólną 
uwagę na możliwość rozplenienia się insektów, tym bardziej, że mogły dostać się 
do niej już w młynach. Mąkę, po zauważeniu w niej robactwa, należy natychmiast 
przesiać przez gęste sito, i szybko ją zużyć lub sprzedać (!). Źle przechowywana mąka, 
zanieczyszczona robactwem, traci bowiem swoje właściwości spożywcze i często 

275 Por. rocznik autorstwa G. Hoffmana z 1732 r., O zwalczaniu insektów i gryzoni szerzej w roz-
działach o profilaktyce i terapii.

276 Neu zu jedermanns Gebrauch … 1782. W cz. II tego rocznika zamieszczono artykuł Vom alten 
und neuen Mehle, in Absicht auf den Schaden, welchen das Ingezifer bey der Verwahrung desselben 
verursachet (O starej i nowej mace pod względem strat, które dokonuje robactwo podczas jej ma‑
gazynowania). Artykuł ten jest interesujący z kilku względów. Jest pierwszym, zamieszczonym 
w kalendarzach z XVIII w., tekstem traktującym o środkach spożywczych; jednocześnie można 
go rozpatrywać w kategorii zdrowia jak i profilaktyki zdrowotnej. Możemy również przyjąć, 
z pewnym uproszczeniem, iż jest to jeden z pierwszych artykułów popularyzujących dzisiejszą 
bromatologię a jednocześnie poprawne zasady gospodarowania żywnością. 
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nie nadaje się nawet na paszę dla zwierząt277. Obszerny wywód kończy się opisem 
pasożytów, żerujących w mące. 

Kolejną ważną kwestią, która pojawia się w XVIII w. w polu problemowym zdro-
wie jest podnoszona przez autorów kalendarzy konieczność nabycia przez czytel-
ników rzetelnej wiedzy dotyczącej rozpoznawania rodzajów i właściwości roślin. 
Pozwoli to uniknąć zatruć po ich spożyciu, a także umożliwi wykorzystanie roślin 
we właściwy sposób. Jest to o tyle istotne, że w 2 połowie XVIII w. na Śląsku nastąpiło 
znaczne zubożenie ludności, zwłaszcza rzemieślników zajmujących się tkactwem. 
Wiązało się to z radykalnym pogorszeniem ich warunków życia, a w następstwie 
tego z głodem i chorobami. Niedostatek materialny i głód skłaniał ubogą ludność 
do spożywania nieodpowiednich produktów, przed czym autorzy kalendarzy prze-
strzegają swoich czytelników. Klasycznym przykładem są zatrucia wywołane spoży-
ciem błędnie rozpoznanej rośliny, jaką był szalej jadowity, brany przez zbieraczy za 
pasternak278. Interesującym, raczej jednak dla botanika niż dla osoby szukającej do-
datkowego źródła żywności, jest opublikowany w 1783 r. artykuł na temat kasztana 
jadalnego. Autor wyraźnie wskazuje na różnice pomiędzy Fagus Castanea (Kasztan 
jadalny) a Aesculus Hippocastaneum (Rotz oder Pferde=Castanien – Kasztan koński). 
Studzi entuzjazm czytelników do szczepień uszlachetniających (kasztan koński/kasz-
tan jadalny) i delektowania się w przyszłości smacznymi i wonnymi owocami maro-
na (jadalny kasztan hiszpańsko-sycylijski), podając proste tego przyczyny – klimat, 
gleba, wilgotność. Wskazuje jednak na cenne właściwości drewna tego gatunku279.

Z perspektywy władcy wiedza, roztropność, przedsiębiorczość i zdrowie (dobra 
kondycja fizyczna) musiały być wspierane właściwą postawą moralną, wykreowa-

277 Von alten und neuen Mehle (…), 1782: „Wenn die wierthschahtlichen Umstände erforden, das 
mit Vorsicht und Mühe in den Vorrathshäufern guterhaltene Getreibe zum weiter Gebrauche 
nach und nach mahlen zu lassen, so machen uns doch so wohl haben als hernach noch manche 
untreue Behandlungen beträchtliche Abzüge. Bey der Verwahrung des Mehls selbst haben wir 
noch manches in Acht zu nehmen, wenn wir nicht einen Theil davon verlieren oder sons tein 
der Gesundheit der Menschen nachtheiliges und überhaupt unbrauchbares Mehl haben wollen. 
Das frische Mehl selbst, welches man in verhältnißmäßigen Vorräthen, um in einer gesetzen Zeit 
verbrauchen zu können, anschaft, erfordert dergleichen, wenn es sich nur diese Zeit über gegen 
Mäuse, kleineres Ungeziefer, Schimmel und anderer Verderbnitz gutte halten soll. (…)”.

278 Neu zu jedermanns Gebrauch… 1773. W roczniku tym zamieszczono krótkie przypomnienie 
o szkodliwości i śmiertelnym działaniu szaleju jadowitego (Kurze Erinnerung wegen der schäd‑
lichen und tödtlichen Würkung des Wasserschirlings). Szerzej na temat jego opisu botanicznego, 
właściwości i szkodliwości w rozdziale o terapii.

279 Anmerckungen über den zahmen Castanien=Baum, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch… 1783, 
cz. II kalendarza (tzw. Dodatek). Zastrzeżenia autora potwierdzają badania z XX w. Znany mi 
osobiście, z lat 70., przykład siedliska kasztana jadalnego to park wokół siedziby Państwowego 
Technikum Ogrodniczego w Prószkowie pod Opolem. W okresie międzywojennym był tam 
Królewski Instytut Pomologiczny, badający m.in. adaptację roślin „obcych” klimatycznie na Ślą-
sku Opolskim. 
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ną i utrwaloną w mentalności czytelnika. Zatem kalendarze w II połowie XVIII w. 
nadal popularyzują moralność – kładąc nacisk na uczciwość w kontaktach mię-
dzyludzkich, hojność wobec biedniejszych, brak pazerności u biednych, piętnują 
samolubnych i egoistycznych władców, przeznaczających wiele środków na własne 
luksusowe życie, a nie troszczących się o poddanych, nie dbających o militarne za-
bezpieczenie państwa. Te wszystkie cechy wiążą się także z pojęciem zdrowia. Z po-
stawą możnowładców i ludzi zamożnych autorzy kalendarzy wiążą byt poddanych, 
ich los i kondycję zdrowotną. Próbując wpłynąć na postawę czytelników uciekają 
się do przykładów, w których główną rolę odgrywają postaci znane, osadzają akcję 
w atrakcyjnych krajach lub korzystają z przykładów starożytnych. Wśród bohate-
rów moralizujących przypowiastek znalazł się m.in. Molliere i kalif Al Mustafa Bil-
lach, pokonany przez Tatarów280. W pierwszej z przypowiastek Molliere, prowadząc 
rozmowę, przez nieuwagę obdarowuje proszącego o jałmużnę kilkoma złotymi, za-
miast srebrnymi, monetami. Żebrak, odczekawszy aż donator skończy rozmowę, 
chce ów datek zwrócić, uważając go za zbyt hojny. Tu następuje autorefleksja u daw-
cy – docenia chęć zwrotu jałmużny, uważając propozycję zwrotu za wyraz hojności 
żebraka. Doceniając taki gest, obdarowuje go dodatkowo pięcioma złotymi mone-
tami. Nie traktuje żebraka jako równego sobie, ale odnosi się z szacunkiem do jego 
godności osobistej, dumy i hojności. Zasada wzajemności i szacunku dotyczy zatem 
nie tylko ludzi z wyższych sfer. Odmiennym przykładem jest wspomniany kalif. 
Po upadku Bagdadu, pokonany i uwięziony, jest przesłuchiwany przez wodza Tata-
rów. Na pytanie, do kogo należą przejęte przez Tatarów bogactwa, przyznaje się do 
ich własności. Jego egoizm i skąpstwo nie pozwalają mu sensownie odpowiedzieć 
na pytanie, dlaczego tych bogactw nie przeznaczył na żołd dla żołnierzy i podnie-
sienie obronności Bagdadu. Egoizm kalifa, dążenie do pomnożenia bogactwa i jego 
brak opieki nad poddanymi, sprawiają, iż kończy swój żywot w lochu przysypany 
perłami i szlachetnymi kamieniami – skoro szukał tylko bogactwa, to niech teraz 
z niego żyje. Sugestia autorów jest jednoznaczna – bogactwo i władza mają służyć 
również poddanym, zabezpieczać ich życie i zdrowie281.

W polu zdrowie pojawia się w XVIII w. nowa idea, nie występująca w kalenda-
rzach w XVII w. – jest nią troska władcy o los i dobre zdrowie poddanych. Pojawiają 
się nowe elementy charakterystyki dobrego władcy. W XVII w. ma on utrzymywać 
wielkość i honor dynastii, wygrywać wojny, powiększać terytorium państwa, za-
bezpieczać jego granice. W XVIII w. – oprócz tych cech – pojawiają się nowe: dba-
łość o dobrą organizację państwa, dbałość o dobro poddanych realizowane np. za 
pomocą dobrego prawa, zarządzeń sanitarnych, popularyzacji rzetelnej wiedzy 
o świecie i zwalczania przesądów. Władca ma być skromny i zaangażowany na rzecz 

280 Neu zu jedermanns Gebrauch… 1773. Cz. II (Bericht – [Dodatek]).
281 Ibidem.
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kraju i jego obywateli. Tego typu charakterystyki występowały w kalendarzach przy 
okazji opisów pruskiej dynastii panującej282. W tak zakrojonym polu problemowym 
zdrowie obywateli jest zarówno wynikiem ich samodzielnych starań, jak i wyni-
kiem troski władców. Nie jest to bynajmniej troska bezinteresowna: zdrowy i syty 
obywatel jest obywatelem użytecznym. Jest produktywny, płaci podatki, nadaje się 
do służby wojskowej i nie wykazuje niechęci wobec władzy, co jest istotne z punktu 
widzenia stabilności państwa. 

3.4 Wnioski

Podsumowując niniejszy rozdział można pozwolić sobie na pewne wnioski natury 
ogólnej: 

– Kalendarze z XVII w. lokują człowieka i jego życie przede wszystkim w perspek-
tywie metafizycznej. Tylko od Boga człowiek może oczekiwać opieki i ochrony, 
w tym ochrony przed chorobami. Choroby są karą za grzechy a zdrowie jest 
dowodem Jego łaski.

– Utrata zdrowia i pojawienie się chorób, w tym szczególnie epidemii, jest rozpa-
trywane jako rezultat wyroków Opatrzności, a nie jako bezpośredni skutek ludz-
kiego postępowania. Wobec epidemii i chorób masowych ówczesny człowiek był 
całkowicie bezradny.

– Kalendarze z II połowy XVIII w. lokują człowieka w perspektywie jego ziemskiej 
egzystencji. Człowiek może oczekiwać opieki i ochrony od państwa, które po-
winno organizować zabezpieczenia przeciwepidemiczne, przeznaczać środki na 
składowanie żywności i inne działania ochronne283. 

– Ludzie mogą oceniać zakres i efektywność podejmowanych przez władze dzia-
łań prozdrowotnych. Ich niezadowalający zakres i finansowanie może stać się 
podstawą negatywnej oceny władców, którzy nie troszczą się o swoich obywa-
teli „tak jak powinni”, przeznaczając swój majątek głównie na zbytkowne życie. 
Pojawia się tu koncepcja zobowiązań władzy wobec obywateli, podejmowanych 
w  celu umocnienia potęgi państwa, zapewnienia przyrostu liczby ludności, 
wzrostu dochodów skarbowych, wzrostu liczebności armii itp. (kameralizm, 
populacjonizm).

– Pojawienie się chorób, a przede wszystkim utrata zdrowia, jest rozpatrywane 
jako rezultat błędnego i nierozsądnego postępowania człowieka, egoizmu rzą-
dzących, braku ich rozsądku i dostatecznej wiedzy, lub jest wynikiem lenistwa 

282 Roczniki z lat 70. i 80. XVIII w.
283 O działaniu władców na rzecz ochrony obywatela i poprawy jego kondycji zdrowotnej patrz – 

rozdział o profilaktyce (pomocowe inwestycje Fryderyka Wielkiego)
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poddanych. Troska o warunki życia codziennego, oparta na rzetelnej wiedzy, 
którą człowiek powinien nabywać, powinna mu pozwolić zachować zdrowie 
i zmniejszyć zagrożenie chorobami.

– Utrata zdrowia i pojęcie choroby ulegają w ten sposób naturalizacji: są najczę-
ściej przedstawiane jako następstwa ludzkich poczynań a nie metafizycznie uza-
sadnionym dopustem Bożym, albo zrządzeniem losu.

Na przykładzie przytoczonych powyżej przykładów wiążących się z pojęciem zdro-
wie oraz ewidencji treści znajdujących się polu problemowym zdrowie, znajdują-
cych się w badanych źródłach, możemy też sformułować następujące wnioski zwią-
zane z procesem medykalizacji:

– W związku z utrzymywaniem się wśród mieszkańców Śląska, zarówno w XVII, 
jak i w XVIII stuleciu, teorii humoralnej jako głównej koncepcji medycznej, za 
pomocą której dokonywano interpretacji zjawisk z zakresu fizjologii i patologii, 
podstawowy sposób definiowania zdrowia pozostał w obu tych stuleciach nie-
zmieniony. Zdrowie definiowano jako zachowanie stanu równowagi humorów.

– Przyczyn naruszenia tej równowagi, a więc utraty zdrowia, upatrywano jednak 
nie tylko w ziemskich czynnikach środowiskowych, wywierających wpływ na or-
ganizm, takich jak ciepło, zimno, wiatr, woda nieodpowiedniej jakości, smrodli-
we wyziewy z dołów kloacznych i składowisk śmieci, przykre zapachy związane 
z produkcją zwierzęcą i rzemieślniczą (np. garbarnie skór) itp. W XVII stuleciu 
do naturalnych czynników środowiskowych, mogących zaburzyć równowagę 
humorów, a tym samym zakłócić stan zdrowia i sprowokować chorobę, zaliczano 
także gwiezdne wpływy eteryczne, których oddziaływanie traktowano jako re-
alne. Definiowanie pojęcia zdrowie z uwzględnieniem równomiernego i umiar-
kowanego oddziaływania kosmicznych wpływów na organizm należy uznać za 
zgodne z ówczesnym zakresem naturalizmu.

– Definiowanie pojęcia zdrowia w  kategoriach humoralnych było jednakże 
w XVII w. dopełniane elementami o charakterze supranaturalistycznym. Warun-
kiem prawidłowego zdrowia ciała było bowiem zdrowie duszy, a potwierdze-
niem tego ostatniego był styl życia zgodny z zasadami chrześcijańskiej moralno-
ści. Pedagogika kalendarzy, kładąca duży nacisk na prawidłowe postępowanie 
człowieka z uwzględnieniem aspektów moralnych, była zarazem skierowana na 
zachowanie jego fizycznego dobrostanu. W systemie świata stworzonego przez 
Boga, który sprawował nad nim kierownictwo i kontrolę, nieprawidłowe postę-
powanie moralne nieuchronnie prowadziło do wymierzenia człowiekowi przez 
Boga kary za popełnione grzechy. Zaburzenie stanu zdrowia lub jego trwałe 
pogorszenie rozpatrywane było w XVII w. przede wszystkim w perspektywie 
metafizycznej, jako skutek moralnej winy, a dopiero później jako efekt oddzia-
ływania różnych czynników fizycznych.



– Proces medykalizacji pojęcia zdrowie, przebiegający w XVIII w., polegał na tym, 
że w świadomości czytelników upowszechniano przede wszystkim wiedzę doty-
czącą możliwych skutków oddziaływania na ludzki organizm potencjalnie szko-
dliwych czynników fizycznych (ciepło, zimno, brak lub nadmiar jedzenia i in.). 
Wystąpienie związanych z ich wpływem zagrożeń zdrowia w coraz mniejszym 
stopniu bywało już wiązane z bezpośrednim oddziaływaniem Boga, a w coraz 
większym z naturalnym oddziaływaniem środowiska oraz czynnikami inicjowa-
nymi przez ludzi (wojny). W zmedykalizowanej perspektywie interpretacyjnej 
zachowanie dobrego zdrowia było wiązane głównie z prawidłowym, prozdro-
wotnym i higienicznym trybem życia i unikaniem potencjalnych zagrożeń. 

– W systemie społecznym XVIII-wiecznej Austrii i Prus, które sprawowały władzę 
polityczną nad Śląskiem, zachowana została pozycja religii państwowej i wspar-
cie państwa dla instytucji religijnych. Upowszechniane przez owe instytucje 
kategorie interpretacyjne odnoszone do wszystkich zjawisk życiowych nadal 
uwzględniały dominującą rolę Boga – Pana stworzenia, odnosząc ją również 
do spraw związanych z ludzką kondycją i zdrowotnością. Z tego względu nie 
możemy w omawianym w tej pracy okresie mówić o pełnej naturalizacji i me-
dykalizacji sposobu definiowania zdrowia. Obok elementów związanych z bu-
dową i funkcjonowaniem ludzkiego organizmu, których harmonia zapewnia 
człowiekowi pożądany stan równowagi, pozostały w zakresie tej definicji istotne 
elementy metafizyczne i supranaturalistyczne. Powszechnie przyjmowano bo-
wiem, że człowiek zachowuje dobre zdrowie (oparte na równowadze humorów) 
z Bożej łaski, i może je z powodu kary Bożej za niemoralne postępowanie utra-
cić. Przejawem medykalizacji świadomości w tym zakresie było tworzenie pa-
ralelnych interpretacji tych samych zachowań mogących prowadzić do utraty 
dobrego zdrowia, które w perspektywie religijnej i moralnej opisywane bywały 
jako grzeszne, natomiast w perspektywie zmedykalizowanej jako potencjalnie 
szkodliwe dla utrzymania pożądanej stabilności i równowagi organizmu. 
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ROZDZIAŁ IV

Pojęcie choroby  
w kalendarzach śląskich z XVII–XVIII w.  

i jego ewolucja związana z procesem  
medykalizacji świadomości

4.1 Uwagi wprowadzające

W polu problemowym choroba ująłem zespół przekonań związanych z przyczyna-
mi choroby oraz obrazem samej choroby jako zjawiska (wydarzenia) wpływającego 
na zachowanie i funkcjonowanie człowieka lub określonej populacji, w sposób od-
mienny od przyjętych w postrzeganiu potocznym reguł. Na przestrzeni badanych 
dwóch stuleci nie wystąpiły na Śląsku zasadnicze zmiany dominującej w obiegu 
naukowym i potocznym teorii patologicznej, która pozostała taka sama. Była nią 
patologia humoralna284. 

W XVII i XVIII w. na większości wydziałów lekarskich w krajach niemiecko-
języcznych teoria ta była dominującą teorią normatywną. Wprawdzie w niektórych 
ośrodkach akademickich w XVII w. i początkach XVIII w. zdobywała popularność, 
nawiązująca do nauczania Paracelsusa, Stahla i Van Helmonta, jatrochemia (np. na 
uniwersytecie w Halle), ale na Śląsku nie była ona popularyzowana w nauczaniu po-
nadelementarnym. We Wrocławiu ani w żadnym innym większym śląskim mieście 
w XVII i XVIII w. nie było uniwersytetu, a standard medycyny uznawany na Śląsku 
za normatywny był określany w stołecznym Wiedniu, w którym teorią normatywną 
był w tym okresie neohipokratyzm285. Po przejęciu Śląska przez Prusy sytuacja ta nie 
uległa zmianie, ponieważ w stołecznym pruskim Berlinie do 1809 r. nie było uni-
wersytetu, a pruski uniwersytet we Wrocławiu został utworzony dopiero w 1811 r. 

284 Por. A. Eleftheriadis, Die Struktur der hippokratischen Theorie der Medizin: logoscher Aufbau und 
dynamische Entwicklung der Humoralpathologie, Frankfurt am Main 1991.

285 Por. F. Lebrun, Jak dawniej leczono. Lekarze, święci i czarodzieje w XVII i XVIII wieku, tłum. 
Z. Podgórska-Klawe, Warszawa 1997; O. Dorner, Historisch‑sozialgeschitliche Aspekte des Krank‑
heitsbegriffes und des Gesundheitsverhaltnes im 16. und 18. Jahrhundert (an Hand von gedruckten 
Leichenpredigten), [w:] K. Lenz (red.), Leichenpredigten als Quelle historischer Wissenschaften, 
Köln 1975, s. 442–469.
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Podstawy patologii humoralnej były przedstawiane mieszkańcom Śląska w ist-
niejącym na terenie tej prowincji szkolnictwie średnim, które już wcześniej omówi-
łem. Była ona nauczana w ramach obowiązkowego programu nauk przyrodniczych, 
zarówno w katolickich kolegiach, jak i w protestanckich gimnazjach. Od 1702 r. we 
Wrocławiu istniało także Kolegium Jezuickie, kształcące wielu członków przyszłych 
śląskich elit. Podobne szkoły średnie, kształcące na wysokim poziomie, były rów-
nież w innych miastach, w tym np. w będącej siedzibą biskupstwa Nysie. Czytelni-
kom kalendarzy można było z tego powodu przedstawiać omówienia wybranych 
problemów medycznych, interpretowanych w standardzie patologii humoralnej, li-
cząc na to, że informacje te spotkają się z ich zrozumieniem. W świadomości czytel-
ników kalendarzy śląskich w okresie nowożytnym, przekonanie o tym, że w organi-
zmie człowieka krążą humory (krew, żółć, śluz i czarna żółć), których pozostawanie 
w równowadze jest warunkiem zdrowia, a jej naruszenie jest przyczyną choroby, 
należało do przekonań niespornych i oczywistych. Autorzy kalendarzy mogli zatem 
odwoływać się do powszechnie dostępnej wiedzy na ten temat, koncentrując swoją 
uwagę na wybranych, istotnych z ich punktu widzenia, problemach. 

4.2 Pojęcie choroby w kalendarzach śląskich z XVII w.* 

W kalendarzu z 1615 r. Peter Gothard (Caput I, Von Krankheiten) obszernie przed-
stawia pojęcie choroby, zgodne z poglądami autorytetów starożytnych, których po-
zycja utrzymała się w europejskiej medycynie uniwersyteckiej w XVII w. Należeli 
do nich, jak już wspomniałem w poprzednim rozdziale, przede wszystkim Galen, 
na którego dzieło pt. Methodi medendi (w ośmiu tomach) autor kalendarza się po-
wołuje, jak również najwybitniejszy z greckich lekarzy starożytności, Hipokrates. 
Zdaniem autora kalendarza, każdy rozsądny lekarz, opierając się na poglądach au-
torytetów starożytności, musi przyznać, że o możliwości zachorowania decyduje nie 
tylko cielesna konstytucja człowieka, określona przez wpływ jednego z humorów 
na organizm, lecz także wpływy zewnętrznego środowiska, a także czasu. „Tem-
pora mutantur – pisze autor – et nos mutamur in illis”286. Zgodnie z tą rzymską 
maksymą, na ludzi o tym samym typie konstytucjonalnym (tj. choleryków, sangwi-
ników, melancholików i flegmatyków), działają wpływy zewnętrzne i czas. Ludzki 
organizm reaguje na owe wpływy zewnętrzne (takie same) w odmienny sposób, 
co jest zależne od typu konstytucjonalnego, do którego dany człowiek może być 
przypisany. Także ludzie należący do tego samego typu konstytucyjnego reagują na 

* Podobnie jak w rozdz. III, z tej samej przyczyny, nie stosuję w podrozdziałach cezur czasowych.
286 P. Gothard, Groß PROGNOSTICON (…), Altera Pars Symptomatica, Caput I, Von Kranckheiten 

der Menschen, [w:] Calendarium Tychoriganicum, 1615.
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wpływy zewnętrzne w odmienny sposób, co jest związane z ich wiekiem. Inaczej 
reagować będą na nie dzieci, inaczej ludzie w sile wieku, a  inaczej ludzie starzy 
i słabi. W obszernym fragmencie kalendarza na 1615 r. autor przybliża czytelnikom 
(a bardziej wykształconym z nich przypomina) zasady patologii humoralnej, po-
wołując się także na inne dzieła wyżej wymienionych autorów: De natura humana 
Hipokratesa oraz De morbis vulgaribus Galena287. Wyprowadza z nich uzasadnienie 
osadzenia choroby w kontekście naturalistyczno-astrologicznym. Choroby należy 
pojmować, zgodnie z poglądami klasyków starożytnej medycyny, jako zjawiska 
naturalne, o przyczynach, które dają się objaśnić w ten sam sposób. Każdą z nich 
można opisać odwołując się do objawów dających się zaobserwować w chorym or-
ganizmie, a ich pojawienie się zinterpretować jako skutek pewnej poprzedzającej je 
przyczyny. Do naturalnych przyczyn chorób należały – zdaniem autora kalenda-
rza – przede wszystkim czynniki środowiskowe, takie jak powietrze, woda i klimat. 
Występowanie chorób może być także tłumaczone w związku z miejscem, w któ-
rym się pojawiają. Wtedy w interpretacjach ich przyczyn należy uwzględnić również 
ziemię i elementy związane ze sposobem jej zasiedlenia, wykorzystania środowiska 
naturalnego itp. W prognostyku na 1615 r. P. Gothard pisze, iż zimą zeszłego roku 
była wilgotna pogoda, która u wielu ludzi tzw. „gnicie” wywoływała, i jest matką 
wszystkich chorób z długotrwałą gorączką, ponadto może przynieść, tak jak i wów-
czas (miniony rok), ciężkie porażenie, przytępienie słuchu, katar, ciężki kaszel, za-
wroty głowy, szczególnie u dzieci i niewiast, które zbyt wiele wilgoci w swej budowie 
nie zawierają. Dlatego też, chcąc wiedzieć co nas spotkać może, należy zajrzeć do 
astrologicznego „Tabellam fatalium morborum oder Himmels Tabulator”288. Inter-
pretacje te należy jednak uzupełnić, wpisując je w kontekst oddziaływań gwiazd 
i planet, Słońca i Księżyca. Dopiero wtedy, zdaniem autora kalendarza na 1615 r., 
możliwe będzie zrozumienie choroby i jej naturalnych przyczyn. Autor przekonuje 
też czytelników do astrologicznych prognostyków, które przedstawiane są jako pew-
ne i wiarygodne. Gwiezdne i planetarne układy wpływają bowiem bezpośrednio na 
równowagę humoralną, wzmacniając lub osłabiając poszczególne humory krążące 
w ludzkim organizmie. Dla prawidłowego zrozumienia choroby i jej przyczyn ko-
nieczne jest, zdaniem autora, poznanie przez lekarzy (i czytelników) pozycji gwiazd 
i planet, które mogą potencjalnie tę równowagę zaburzać. Gwiezdne i planetarne 
wpływy należy też łączyć z poszczególnymi chorobami, takimi jak np. ospa (vario‑
la), szaleństwo (phrenesis) albo gorączka (febris – aż do lat 30. XIX w. gorączka uwa-
żana była za chorobę, a nie – jak współcześnie – za objaw różnych chorób, o różnych 
przyczynach). W każdej z tych chorób zbiegały się wpływy czynników naturalnych, 
ziemskich (typ konstytucyjny organizmu, pora roku, itp.) i niebiańskich.

287 Ibidem, Altera Pars Symptomatica. Caput I, Von Kranckheiten (…), [w:] Calendarium Tychoriga‑
nicum, 1615.

288 Ibidem.
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Autor uzasadnia w tym samym fragmencie celowość zapoznania się z podstawa-
mi patologii humoralnej przez czytelników. Zwraca się przede wszystkim do kobiet, 
których trosce i opiece są powierzone dzieci (zakłada, że kobiety będą wśród czytel-
ników kalendarzy, wiedząc, że wśród członków zamożniejszych warstw społecznych 
analfabetyzm wśród kobiet już nie występuje). Wpisując astrologię w pole proble-
mowe choroby, Gothard powołuje się na nowożytne naukowe autorytety, zakłada-
jąc, że ich nazwiska są znane XVII-wiecznym czytelnikom, a ich przytoczenie w ka-
lendarzu przyda mu wiarygodności. W kalendarzu na 1615 r. występuje w tej roli 
Tycho de Brache289, który wymieniany jest również w wielu późniejszych wydaw-
nictwach tego typu. Znajomość astrologicznych horoskopów wzbogaca, zdaniem 
Gotharda, nie tylko ludzką wiedzę o naturze, lecz także umożliwia bardziej sku-
teczną ochronę przed chorobami. Czytelnicy pragnący zachować dbałość o zdro-
wie nie powinni jednak polegać wyłącznie na horoskopach. Powinni zapoznać się 
z wiedzą dotyczącą objawów najczęściej występujących chorób (signa morborum), 
poznając je z pism klasyków, przede wszystkim Galena290. Jego systematyka chorób 
jest oparta na realnych obserwacjach, można ją zatem stosować do poszczególnych 
obszarów ludzkiego ciała (np. choroby głowy, skóry, oczu). 

W polu problemowym choroby pojawia się także w kalendarzu na 1615 r. poję-
cie prewencji (praeventio). Zapobieganie chorobom powinno być jednak oparte na 
racjonalnych podstawach, a nie na przesądach (takich jak np. noszenie amuletów). 
Autor nie uznawał dążenia do zapobiegania chorobom za sprzeczne z wolą Bożą, 
za sprzeciwianie się zamiarom Bożym itp. Wręcz przeciwnie, uznał prewencję za 
w pełni uprawnione działanie człowieka, motywowane troską o siebie i rodzinę. 
Aby troska ta była skuteczna, człowiek powinien poznać potencjalne zagrożenia 
związane z niekorzystnymi koniunkcjami oraz wpływami planet, uznawanych za 
ogólnie groźne dla ludzkiego zdrowia (np. Marsa, Jowisza i Saturna)291. W związku 

289 „Zum andern so wollen wir auch die Astrologicas rationes in acht nehmen/ und die Tabellam 
fatalium morborum oder Himmels Tabulator fleissig durchschawen/ und bey jedem Quartal 
des Jahres aus den dreyen Uranicis schematibus, als Introrali praeventionali und postventionali 
iuxta calculum Tychonicum ex Ephemer. D. Origan. Institution einen kurtzen bericht thun/ und 
daneben diese zweyerley abhandeln: als erstlich der Thematum Examinationem, unnd darnach 
morborum Enumerationem”, ibidem.

290 „Waß Galenus lib. 3 Methodi medendi c:8/ lehret/ daß ein jeder Medicus, so die Kranckheiten 
recht und wol zuheilen begehret/ nicht allein eusserliche lufft/ und derer Temperament: sondern 
auch eies jetzlichen Jahres/ und dessen unterschiedlichen Quartals Natur und Eygenschaft fleis-
sig ersuchen und erwegen sol (…)”, ibidem.

291 P. Gothard, Groß Prognosticon (…), Prior Pars Meteorologica, Caput I, Vom Herren und seinen 
Mitt Regenten des 1615. Jahres, [w:] Calendarium Tychoriganicum (…): „ Nun folget darauff 
das Prognosticon oder Practica Astrologica, in welcher wir die vornembsten Accidenten oder 
zufelle/ ex consensu vel dissensu caelesti, und antipathia vel sympathia astrali in Macrocosmo 
und Microcosmo kürtzlich anzeigen unnd davon urtheilen wollen. Damit nur aber zum handel 
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z tym przedstawia te zagadnienia w ujęciu ogólnym292, a następnie szczegółowym293, 
podając prognostyk na kolejne miesiące 1615 r. 

W kontekście choroby pojawia się w kalendarzu na 1615 r. powiązanie wojny 
z wystąpieniem i przebiegiem chorób294. Gothard wprowadza tu trzeci element do 
pola problemowego choroby, poza omówionymi już wcześniej elementami natural-
nymi związanymi z ziemskim środowiskiem przyrodniczym oraz oddziaływaniami 
na organizm koniunkcji planetarnych. Czynnikiem tym jest Bóg i jego wola. Wojna 
identyfikowana jest przez autora kalendarza ze złem, a występujące w jej trakcie 
i w związku z nią tragiczne skutki, w tym choroby uznawane są za działania dia-
bła. Konieczne jest wytłumaczenie, dlaczego Bóg dopuszcza do takich zdarzeń, jak 
wojna i związane z nią skutki i ofiary. Autor tłumaczy czytelnikom, że to nie Bóg 
jest sprawcą dotykających ludzi skutków wojen, ale diabeł, przedstawiając na ten 
temat argumentację teologiczną295. Argumentując, łączy nauki Galena o tempera-
mentach z wpływami astralnymi i szatańską inspiracją, dodając do wcześniejszych 
przykładów te związane ze złym postępowaniem człowieka, który rani lub zabija 
w czasie wojny innych ludzi. Dodaje przy tym, iż skłonność do wywoływania wojen 
i przelewu krwi, a tym samym do sprowadzania chorób i nieszczęść, jest typowa 
dla wielkich panów, książąt i władców296. To ich spory religijne, żądza władzy, ma-
jątku, nowych terytoriów są główną przyczyną wojen i wiążących się nimi chorób, 

greiffen und kürtzlich hidurch gehen/ unnd von künfftigen 1615 Jahre des gestirnes kräfften 
und Influentz natürlicher und Astrologischer weise anzeigen und offenbaren/ So thun wir nicht 
unbillich wen wir den anfang vom Herren und Regenten des 1615 Jahres achen/ und denselben 
nach der vornembsten Astrologorum meinung/ so viel von nöhten ist/ erklären und anzeigen”.

292 Ibidem, Groß Prognosticon (…), Prior Pars Meteorologica, Caput II, Von der algemeinen Bedeu‑
tung derer Regenten des künfftige 1615 Jahres. 

293 Ibidem, Groß Prognosticon (…), Altera Pars Symptomatica. Caput I, Von Kranckheiten (…).
294 Ibidem, Groß Prognosticon (…), Altera Pars Symptomatica. Caput III, Von Krieg/ unfried/ und 

zwitracht/ so im Winter und Lentz des 1615. Jahres unter den Menschen zuenstehen vermuthlich, 
[w:] Calendarium Tychoriganicum … 1615, P. Gothard.

295 Ibidem, Groß Prognosticon (…) Altera Pars Symptomatica, Caput III, Von Krieg/ unfried/ und 
zwitracht (…) P. Gothard, 1615: „(…)/ daß Krieg/ Mord/ und Todtschlag bald in anfange der welt 
sich unter den erstgebornen Brüdern angefangen/ und solche hendel von derselben zeit hero biß 
an jetzo gewehret/ daß zuuermutten/ się werden so fort an biß zum ende der welt continuiret 
werden. Wir eissen aus der Theosophia, und haben in unserem Christianthumb diesen grund/ 
glaubens und bekonnen es auch/ daß der Teuffel ein stiffter und Furst/ des unfriedes und alles 
zancks entstehe/ herkeßen aber daß Gott allein als causa summa et prima der Herr des friedes 
und alles guttes sey”.

296 „Darauß hernach/ wenn się ihren thummen Muthe/ und tollen Kopff mehr/ als der vernunfft 
und Gottes wort/ folgen wollen/ Neid/ hasß/ zorn/ hader/ zanck/ feindschaften/ gramschafften 
entstehen pflegen. Darauß denn weiter/ fürnemlich/ wenn solche funcken/ und solche feutlein 
zwischen den grossen Herren und gewaltiegen leuten/ von den Ohrenbläsern/ und Redlintrei-
bern/ die zu solchen sachen luft haben/ wird auffgeblasen/ und gantz entzcinden/ nichts anders/ 
als mordt/ todtschlag/ Krieg/ blutvergiessen/ und andere unglück mehr/ darüber offtmals gantze 
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ubóstwa i głodu. Do przyczyn takiego postępowania autor zalicza niekorzystny 
układ gwiezdnych konstelacji, który może (podkreślmy – może, ale nie musi) sprzy-
jać ludzkim tendencjom, dodając do nich zarazem podszepty diabła, wykorzystu-
jącego ludzkie słabości. 

Swoją argumentację na rzecz tej tezy autor rozwija także w innych miejscach ka-
lendarza na 1615 r. Analizując kwestię przyczyn wojny, upatruje w nich źródło nie-
szczęść i chorób. Analizę tę, zawartą na kilku stronach, możemy potraktować jako 
swoiste ostrzeżenie przed nadchodzącymi nieszczęściami, jak również tymi, które 
już mają miejsce w ówczesnej Europie, wiążąc je z polityką władców. Do wzmian-
kowanych przyczyn wojen Gothard zalicza zarówno określone konstelacje gwiazd 
i planet (pobudzające ludzi do sporów, kłótni, walk i rebelii), które mogą (ale nie 
muszą) sprzyjać wystąpieniu niekorzystnych wydarzeń, czynniki naturalne (np. nie-
korzystne wpływy klimatyczne), które sprzyjają występowaniu buntów cierpiącej 
głód ludności, oraz czynniki związane z charakterem panów i władców (ich dumą 
i pychą, dążeniem do władzy, itp.). Każda wojna ma wiele przyczyn, zarówno ludz-
kiej, jak i planetarnej proweniencji. Wiedza o tym, że planety mogą wpływać na 
ludzkie postępowanie, kształtować nastawienia wywołujące wojny i rewolucje, była 
już, zdaniem Gotharda, znana starożytnym. Pisali o tym np. Ptolemeusz i Origenes, 
a także wielu innych autorów. Poucza, że wiedzy tej nie należy lekceważyć. Dzięki 
niej można dokładniej wytłumaczyć owe astronomiczne oddziaływania. Gwiazdy 
i planety wydzielają z siebie tzw. wpływy eteryczne, które wpływają na wegetatywne, 
jak i sensytywne czynności ludzkiego organizmu297. Wzmożone wydzielanie owych 
wpływów eterycznych prowadzi do choroby i do dezorganizacji normalnego funk-
cjonowania ludzkich organizmów. Zostaje ono zakłócone, odpowiednio do konsty-
tucji i temperamentu danej osoby. Niektórzy ludzie mogą z powodu owych wpły-
wów eterycznych stawać się agresywnymi, zmienia się ich nastawienie do świata 
i do innych ludzi, co może sprzyjać podejmowaniu przez nich różnych radykalnych 
decyzji. Jeżeli ludzie ci sprawują władzę, mogą podejmować decyzję o rozpoczęciu 
wojen, a inni mogą zaczynać ryzykowne bitwy lub przejawiać inne formy naganne-
go postępowania – spory, walki, wzniecanie pożarów itp. Planetą szczególnie nega-

stete/ und Lender gar zu grund und bodem gehen/ erwachsen und zufolgen pflegen/ wie solches 
die exempel und historien gnugsam erweisen. (…) Bleibet demnach wol bey deme/ daß der Krieg 
nicht eines jeden Menschen/ ob er schon wie andere/ dem Sternhimmel und seinem influxui 
untergeben/ sondern nur grossen Herren/ Fürsten und Potentaten zugehörig ist”, ibidem.

297 Ibidem, Groß Prognosticon (…) Prior Pars Meteorologica. Caput II. Von der algemeinen Bedeu‑
tung derer Regenten des künfftigen 1615. Jahres, [w:] Calendarium Tychoriganicum (…) 1615 
P. Gothard: „In schreiten wir zur annui dominij astromantischen Explication, in welcher wir 
kürtzlich anschawen und betrachten wollen zum theil das Planetische Regiment/ auß Aetheri-
scher Influentz und operatio in die Vegetativa unnd Sensitiva corpora: Zum theil das Elemen-
tische Temperament, wie die zeiten dieses Jahres mit der Witterung in gemein sich erzigen und 
erdygnen werden”.
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tywnie oddziałującą na ludzkie postępowanie jest Mars, którego wpływy eteryczne 
inspirują ludzi do gwałtownych wystąpień i wojen298.

Przedstawione powyżej elementy weszły na trwałe w skład pola problemowego 
choroby, charakterystycznego dla śląskich kalendarzy XVII-wiecznych. Spotykamy 
je aż do końca tego stulecia. Na przykład w kalendarzu tego samego autora, Petera 
Gotharda (podpisuje się jako Petrus Gotthard), na 1617 r.299 ponownie spotykamy 
próbę zakorzenienia patologii humoralnej w kontekście odniesień astrologicznych. 
Podstawą tej praktyki było przekonanie, zgodnie z którym zdarzenia mające miej-
sce w świecie podksiężycowym są potencjalnym odbiciem ich projektów (wzorców) 
zapisanych w gwiazdach. Gwiezdne i planetarne oddziaływania miały wywierać 
realne wpływy na równowagę humorów w organizmie, prowokując jej zaburze-
nia, których wystąpienie miało powodować określone choroby300. Występują tu te 
same fakty i argumenty, jak w kalendarzu wydanym przez niego dwa lata wcześniej. 
W tym roczniku jednak, nie negując wpływów planetarnych, autor wyraźnie zwraca 
uwagę czytelnika na zachowania ludzkie, które są przyczyną wielu niepokojących 
zajść i wydarzeń. Trzeba, twierdzi, „zaglądać w ludzką głowę” (w ludzki mózg) i tam 
szukać odpowiedzi301.

Oryginalny charakter ma prognostyk chorób na 1617  r. W  tym przypadku 
P. Gotthard odstępuje od dotychczas przyjętej reguły – polemizuje ze starą astrologią, 

298 „Belangendt im erstlich das Regiement/ So hat uter den Planeten der Mars/ als ein General-
oberster unnd Regente dieses Astronomisches Jahres/ unter ihme zugewaltigen/ und seine In-
fluentz mit zu theoren in Kriegßwesen/ Feldschlachten/ Victorien, Manlichen Thaten/ und sost 
in Streisachen/ darnach allerhandt eysen und schmiedarbeit/ Alchimej und Handthierung und 
Feurwerck”, ibidem.

299 P. Gotthard, Calendarium Juliano Julianum.(…) Allmanach und Schreibkalender, 1617.
300 P. Gotthard, Altera Pars Symptomatica, Caput I, Von Kranckheiten deß 1617. Jahres(:) Calen‑

darium Juliano Julianum, 1617.: „Dieweil aber oben in meinen Schreib Kalender/ durch alle 
Monate und Tage deß Jahres hinaus / iuxta Astrologorum placita, solche particular Witterung/ 
von mir allbeit gesetz/ und angedeuter werden/ ist derhalben solches allhier zu wiederholen 
unnötig. Schreitten demnach ad alia symptomata oder accidentia und Zufälle/ so den Menschen 
begegnen können. Unnd zwar Erstlich ad Infirmitatis et Morbos oder Kranckheiten und Leibes 
gebrechen/ von welchen wir gantz kürtzlich durch die Quartir Zeiten deß Jahres etwas handeln/ 
und vermelden wollen”.

301 P. Gotthard, Calendarium Juliano Julianum…, Altera Pars Symptomatica, Caput II, Von Krieg/ 
Uneinigkeit deß 1617. Jahres.: „Wann die Ursachen deß Krieges/ Uneinigkeit/ und dergleichen/ 
sollen recht betrachtet werden/ so mus mann nicht allein den Himmel anschawen/ Sondern 
viel mehr auff die Köpffe der Menschen/ in welcher Gehirn der Mars so tieff eingedruckt/ und 
eingewurtzelt/ daß sie nichts anders richten und trachten/ alß wie sie offtmals grosse Herren 
zusammenhetzen/ und Unruhiges/ Auffrhiwisches wesen stifften und anrichten mögen. Dann 
der Himmel nicht alle zeit schuldt hat/ wie auch Cardanus 7 aph. 120 saget: Bellorum scientia 
propemodum est nulla. Und seynd zu weien mehr cause belli morales, quâm naturales in acht 
zu nehmen. Damit wir aber den brauch unnd Gewonheit/ welche die Calendariographi haben/ 
nicht hindan setzen/ so wollen wir auch kürtzlich und gründlich diesen Titul abhandeln”.
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podważając uniwersalne panowanie jednej planety w całym roku302. Jego argumen-
tem są zmiany pogody, klimatu czy pór roku. Jest to symptom, który może wskazy-
wać na powolne odchodzenie od deterministycznego interpretowania wpływu starej 
astrologii w stronę uwzględnienia wpływu na powstawanie chorób ziemskiego natu-
ralnego środowiska, a przede wszystkim powiązania przyczyn chorób z postępowa-
niem człowieka. Gwiezdne konstelacje, w opisie Gotharda z 1615 i 1617 r., różnią się 
między sobą. Na przykład w prognozie przewidzianej na pierwsze zimowe miesiące 
1617 r. układy gwiezdne mogą sprzyjać występowaniu chorób płuc, wątroby, żył, 
żeber i chrząstek (stawów). Prognostyk dotyczący tych chorób związany jest z nie-
korzystnym oddziaływaniem Marsa. Z kolei niekorzystnemu oddziaływaniu Księ-
życa w tym okresie (zima) powinniśmy przypisać możliwość wystąpienia chorób 
układu pokarmowego, zlokalizowanych „w brzuchu” i „we wnętrznościach”: żołąd-
ka, wątroby, kiszek (objawiających się „kłuciem w boku”, kolką lub biegunką) oraz 
chorób odbytu. Wpływy Księżyca miały również nasilić objawy suchot płucnych, 
powodować gorączkę melancholiczną, choroby skóry oraz dolegliwości związane 
z kamieniami w układzie moczowym. Z kolei wiosną, ze względu na dominujące 
wpływy Merkurego, należało się spodziewać zaburzeń nerwowych oraz chorób zlo-
kalizowanych w obrębie głowy: mózgu, twarzy, języka, oczu, uszu i zębów. Wpływy 
Saturna miały być odpowiedzialne za choroby powodujące upośledzenie węchu, 
choroby gardła, a także nóg (kości i mięśni ud, łydek i stóp). Mars miał wywoływać 
choroby serca, przełyku oraz narządów zlokalizowanych w obrębie tułowia (płuc, 
piersi, śledziony). Skutkiem oddziaływań Marsa miało być także „kłucie w dołku”, 
„rwanie w dołku”, problemy z oddychaniem, bóle głowy, gorączka czwartaczka (ma-
laria z cyklem 4-dniowym paroksyzmu), choroby melancholiczne itp.303 Podobnie 
szczegółowa specyfikacja występowała dla lata i jesieni. 

Gdy przyjrzymy się wymienionym tu chorobom, nasilone występowanie nie-
których z nich możemy powiązać z porą roku, jednak interpretacja tego zjawiska 
nie będzie się już odwoływała do wpływu gwiazd i planet. Występujące zimową 

302 P. Gotthard, Calendarium Juliano Julianum (…) 1617 P. Gotthard, (…) Prognostici Annui Prior. 
Pars Meteorologica, Caput I, Vom Herren und seinen Mittregenten daß 1617 Jahres: „Und diese 
meinung und nicht aller dinge zuverwerffen/ und trifft den zweck fast am nehsten/ quo ad 
modum eligendi, weil nicht allein die loca Luimarium, welche wie ein König/ und Königin 
seynd/ auch ihre […] und […]/ sondern auch der Horoscopus, zu welchen auch daß […] billich 
wird gezogen/ mit fleiß considerret, und betrachten wird/ damit man den Jahr Herren und 
Regenten auff ein gewisses Landt/ und Regendt richte/ in deme [deine?] man keine Universa-
lem anui [anni?] dominium Uber den gantzen Erdboden erkiesten kan/ darumb/ daß in einem 
Jahre/ manch Landt offte grosse Hitze/ und dürre gelilten/ manches aber/ so etwas abgelegen/ 
Kalt und Nasses wetter empfunden/ ein anders wiederumb recht temperirt gewesen/ unnd ein 
fruchtbares Gewitter gehabt.”

303 Ibidem, Calendarium Juliano Julianum (…) 1617. Przytoczone informacje autor zawarł [w:] Al‑
tera Pars Symptomatica, Caput I, Von Kranckheiten deß 1617. Jahres.
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porą zaburzenia układu oddechowego powiążemy z przebywaniem w nieodgrza-
nych pomieszczeniach, układu trawiennego ze spożywaniem nieświeżej lub źle za-
konserwowanej żywności, zaburzenia nastroju ze skróconym dostępem do światła 
dziennego, choroby skóry z niedostatecznym poziomem higieny itp. Jednakże wie-
le innych schorzeń, w XVII w. występujących w określonych miesiącach roku, nie 
daje się już tak łatwo wytłumaczyć. Tworzono jednak tak szczegółowe klasyfika-
cje chorób oraz potencjalnego czasu ich występowania, ponieważ miało to istotne 
znaczenie porządkujące. Na podstawie opracowanej prognozy, regulowanej przez 
gwiezdne i planetarne wpływy, autorzy, wśród nich Gothard, tworzyli obraz zagro-
żeń chorobowych, który następnie stał się podstawą lokowanych w tym samym sys-
temie zewnętrznych odniesień do środowiska naturalnego na ziemi, a tym samym 
do terapii i profilaktyki. 

Autorem, który w swoim kalendarzu na 1627 r. zawarł nowe spojrzenie na astro-
logię, a zwłaszcza na astronomię, był w XVII w. Eliasz Krätschmer304. Podtrzymu-
jąc uznanie wartości prognostycznej (w sensie ogólnym) astrologii, Krätschmair 
zwracał się jednak w poszukiwaniu argumentów na rzecz astronomii. Wprowadza 
do rozważań o chorobie (i szerzej o lecznictwie) nowy istotny element: czas, opar-
ty na przyrodniczych cyklach ziemskich powiązanych z cyklami astronomicznym. 
Korzystanie z informacji dostarczanej przez współczesną mu naukową astronomię 
uznaje za podstawę do usystematyzowania ludzkiej wiedzy, a następnie dla określe-
nia zgodnych z biegiem czasu reguł postępowania. Zdaniem Krätschmera, człowiek 
pragnący działać skutecznie musi korzystać z kalendarzy. Zawarta w nich wiedza 
jest praktycznie użyteczna305. Jako lekarz, powołując się na własne doświadczenie, 
kładzie duży nacisk na dokładne wyliczenia astronomiczne, będące swego rodzaju 
czasomierzem niezbędnym w wielu dziedzinach związanych z lecznictwem. Uważa, 

304 E. Krätschmer, Newe und Alter Calender, 1627.
305 E. Krätschmer, op.cit., Vom Gebrauch/ und Nutz der andern beygefügten sachen: „3. Habe ich ge-

setz den Anbrach crepusculi matutini, den ich Morgenröthe (vocabulo generaliter sumpto) intitu-
liret, wie auch die verlierung crepusculi vespertini, so ich Temmerung nenne/ welches beydes die 
Reisenden helffen kan/ daß się wissen/ wie lang der geschlagene Tag oder Nacht sey/ und demnach 
ihre gelegenheit fortstellen: So wola uch die jenigen/ die in die Apotecken/ und den Chirurgis die 
simplicia einsamlen/ derer gar viel im crepusculo pder Morgenröthe gesamlet werden müssen/ 
daß się die Zeit zu welcher sie sich auffmachen sollen/ macht nehmen können. Es lasse sich aber 
der Leser nicht irren/ daß sie die crepuscula, bißweioen Uber ein Viertelstunde eher im anbre-
chen/ und langsamer im verlieren setze/ als sie auff den gewönlichen astrolabis oder calculo, 
supposito nimirum arcu depresionis 18. Graduum gesunden werden/ in dem ich die tabulam 
crepusculorum, ex analysi trianguli puri, supposito arcu depresionis 20. Graduum computirt, weil 
es die erfahrug gibt/ daß die crepuscula allwege durabiliora seyn als es die erste hopotheris giebt; 
welches ich erinnen wollen. 4. Und letzten habe ich auch etliche simplicia in specie, sonstten aber 
zu was sie zu brauchen in genere gesetz/ welche Tage und Stunden się zu colligiren ad varios usus, 
wil aber jemand/ wie wol rathsam ist/ die Planetenstunden/ darzu observiren, der findet je durch 
a gantze Jahr computirt, in meinem Horologio Zodiacali, dahin ich den Leser wil remittirt haben”
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że każda z czynności z tego zakresu wymaga określenia właściwego dla siebie cza-
su. To czas określa właściwą porę pozyskiwania surowców leczniczych, porę przyj-
mowania leków, termin wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych itp. W kalenda-
rzu Krätschmera znajdujemy zarówno opisy potencjalnych zagrożeń, związanych 
z możliwością wystąpienia chorób w określonych dniach i miesiącach roku, jak 
i opisy sposobów radzenia sobie z tymi zagrożeniami. Kalendarz tego autora jest 
już nie tylko prognostykiem (jak wcześniejsze publikacje tego gatunku), lecz pod 
względem ukierunkowania narracji zmierza w stronę poradnika. Czytelnik jest 
nie tylko powiadamiany o możliwych zagrożeniach, lecz także pouczany, jak może 
skutecznie sobie z nimi poradzić. Krätschmer jest pierwszym z autorów śląskich 
kalendarzy (z zachowanych do dziś i dostępnych do badań roczników), który wpro-
wadza do prognostyków i zaleceń praktycznych dokładne pojęcie czasu, tzw. ze-
gar astronomiczny, adresowany do mieszkańców Wrocławia i Śląska. Jednocześnie 
zwraca uwagę czytelników, podobnie jak wspomniany wyżej P. Gothard (1617 r.), na 
rolę czynników należących do ziemskiego środowiska naturalnego jako możliwych 
przyczyn występowania chorób. Jest to ważne świadectwo stopniowej zmiany sta-
nowiska autorów kalendarzy wobec astrologicznego determinizmu i ogólnie wobec 
fatalistycznej interpretacji zdarzeń. U Krätschmera znajdujemy uzasadnienie dla 
kształtowania u czytelników postawy aktywnej, opartej na wiedzy, oraz odrzucenie 
biernej postawy wobec życia, opartej na ignorancji. Otrzymując od autora elementy 
wiedzy dotyczącej naturalnego środowiska oraz przemian zachodzących w tym śro-
dowisku, w dokładnie określonych przedziałach czasu, czytelnik może dostosować 
do nich swe działania, podejmując leczenie we właściwym czasie, stosując w terapii 
surowce lecznicze pozyskane w terminie sprzyjającym ich dobrej jakości, oraz pod-
dając się odpowiednim zabiegom pielęgnacyjnym, wykonywanych w optymalnym 
dla ludzkiego organizmu czasie306. 

W kolejnych dekadach XVII w. obraz choroby, wpisany w kontekst odniesień 
środowiskowych i astrologiczno-astronomicznych, ulega stopniowym zmianom. 
Wpływ określonej konstelacji gwiazd i planet na powstanie różnych rodzajów chorób 
bywał już przedstawiany w sposób bardziej złożony, wskazujący na wiele czynników, 
w tym czynników ziemskich. Przedmiotem zainteresowania autorów kalendarzy 
stał się przede wszystkim tzw. impuls pośredni, nie wywierający już bezpośrednie-
go wpływu na równowagę humoralną osób, u których choroba miała wystąpić, ale 
prowokujący działania osób innych, których skutkiem było wyrządzenie różnego 
rodzaju szkód i krzywd, w efekcie prowadzących do pojawienia się choroby. 

O wpływie planet na ludzka psychikę i na zachowanie człowieka pisze w swoim 
kalendarzu np. David Froelich. Mamy w jego przypadku do czynienia ze swoistą 

306 O rozważaniach E. Krätschmera na temat surowców roślinnych, ich wykorzystania i terminów 
zbioru – szerzej w rozdziałach dotyczących terapii i profilaktyki.
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psychoastrologią, opartą na starożytnych Hipokratesowskich naukach o tempera-
mentach. Pisząc o wiośnie 1637 r.307 Froelich podaje, że dzień 18 marca może przy-
nieść jeszcze mroźną pogodę, ale nikt na różne choroby nie zapadnie. Natomiast 
układ Jowisza, Marsa i Saturna może u melancholików wywołać chęć skrytego dzia-
łania, knucia zdradzieckiego spisku, a u choleryków (ludzi gorących) przypływ gor-
liwości, nadmierny zapał, a także gniew i mściwość. Przyniesie to w życiu prywat-
nym „rozmaitą niezgodę, rozterkę”, także zbójectwo, zabójstwa, podpalenia. Wśród 
warstw rządzących wywoła wichrzenia, intrygi, przygotowania do wojny, nieprzyja-
cielskie napady, szczególnie gdy takie „aspekta” trafią na dwór panujący, gdzie tego 
typu „subjecta” natrafią na odpowiednie bodźce. A z takimi przypadkami, jak pisze 
autor, mieliśmy już do czynienia w 1548, 1577 i jeszcze w 1578 r.308 Prognozy autora 
w wielu przypadkach były tak ogólne, że mogły się gdzieś spełnić. Przypisywanie 
planetom wywoływanie charakteropatii i wyraźna obawa kryjąca się w prognostyku, 
może być tłumaczona tym, iż Froelich pisał swój kalendarz w czasie trwania wojny 
30-letniej, jednej z najbardziej krwawych i długotrwałych wojen w historii Europy. 
Froelich, snując swoje prognozy na 1637 r., odwołuje się do charakterów ludzkich, 
sklasyfikowanych według nauki o temperamentach, opartej na patologii humoralnej, 
poddanych wpływom dominujących planet. Argumentem dodatkowym, mającym 
przekonać czytelnika do jego prognoz, jest powoływanie się na przykłady historycz-
ne, które miały miejsce w analogicznej sytuacji astralnej. Odwoływanie się do ko-
niunkcji astralnych i temperamentów ludzkich przy prognozowaniu nie jest niczym 
nowym, robili to samo jego poprzednicy, niemniej warto zwrócić uwagę na pewne 
doprecyzowanie – głównymi odbiorcami owych wpływów i ich następstw są moż-
nowładcy, dwory panujące, osoby i środowiska decyzyjne. One, wg autora, są odpo-
wiedzialne za wojny, których skutkiem są głód i choroby309. Froelich konsekwentnie 
rozwija, opatrując przykładami w całym kalendarzu na 1637 r., wywód, który zawarł 
wcześniej w swoim roczniku Peter Gothard (1617), iż przyczyn wielu nieszczęść, 
chorób i epidemii należy szukać w głowie (mózgu) panujących. Pole problemowe 
choroba/zdrowie u Froelicha, podobnie jak u jego poprzedników, zostaje stopniowo 
zawężane. Choroby są karą Bożą, ale rzeczywistym sprawcą owych nieszczęść mogą 
być panujący. To na ziemi należy szukać przyczyn zła. Gwiazdy i planety znajdują-
ce się w pewnych układach stwarzają jedynie pewne predyspozycje do nastąpienia 

307 V. Hanncke (David Froelich – od 1627 następca Hanckego), New und Alter Schreib Kalender, 
1637. V. Hanncke (jr.) zmarł w 1627 r. Mimo tego, kontynuator kalendarza, David Froelich, na 
stronie tytułowej umieszczał nazwisko Hannckego, tak jakby on był nadal jego autorem.

308 Ibidem, V. Hanncke (D. Froelich), 1637.
309 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., Astrologisches Judicium (…) 1637, (podtytuł) Hat aber all sol‑

ches Unglüch die Influentz des Himmels verursacht? Nein: „Der Himmel hat wol keine schuld 
daran; sondern unsere vielfältige ubermachte Sünden unnd Ubertretungen haben diese Straffen 
Gottes mit sich gebracht (…)”.
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możliwych zdarzeń, jednak o tym, czy zdarzenia te rzeczywiście nastąpią, czy nie, 
realnie decydują ludzie. Prosta, deterministyczna i fatalistyczna koncepcja astrolo-
gii przestaje już w tym okresie wydawać się wiarygodna. U tego autora, znacznie 
wyraźniej niż u jego poprzedników, pojawia się jeszcze jeden czynnik, trudno po-
wiedzieć czy prezentowany w sposób zamierzony, w celu przekazania czytelnikowi 
ważnej treści, czy też ujęty w sposób przypadkowy, wynikający z zebranych infor-
macji. Ilekroć przy opisie pogody lub prognozowanych zjawisk astronomicznych 
(zaćmienie Księżyca) pojawiają się prognozy dotyczące wojen, tylekroć pojawiają się 
prognozy dotyczące chorób, w tym dżumy310. Dla ówczesnego czytelnika było oczy-
wiste, że wojny (nie drobne potyczki lub zbrojne epizody) niosą ze sobą choroby, 
głód lub epidemie. Czy w zamiarze autora nie leżało wskazanie źródła przenoszenia 
chorób? Przemarsze wojsk, chorzy żołnierze, ucieczki ludności, dewastacja dobytku, 
w tym źródeł wody – ze wskazaniem na politykę i ambicje władców, dają pewien 
spójny opis przyczynowo-skutkowy. Trudno ocenić, czy w tym kierunku zmierzała 
pedagogika zdrowotna analizowanych roczników, ale warto, moim zdaniem, ten 
wątek zasygnalizować. Na jeszcze jeden element należy zwrócić uwagę w przypadku 
rocznika z 1637 autorstwa D. Froelicha. Jest on tematycznie znacznie bardziej roz-
budowany, w porównaniu z rocznikami z lat 1634 i 1635, których był autorem. Treść 
ich jest przede wszystkim poświęcona okrucieństwom wojny trzydziestoletniej. 
Mimo astralnych koniunkcji, autor czyni za nie odpowiedzialnymi ludzi, przede 
wszystkim władców. Okrutne rzezie, epidemie, grabieże, skłócone rodziny można 
traktować jako karę Bożą za ludzkie czyny, ale głównymi sprawcami są nie planety 
i ich koniunkcje, ale panujący i sami ludzie311. W rocznikach tych niewiele miejsca 
poświęcono medycynie, ale z uwagi na treści z nią związane ponownie wrócę do 
nich przy okazji omawiania kalendarzowej terapii i profilaktyki.

Innym przykładem zmiany w podejściu do astrologii jest prognostyk na dzień 
7 kwietnia z kalendarza na 1640 r., w którym pewien szczegółowo opisany układ 
gwiazd i planet ma wywoływać szereg niekorzystnych dla ludzi zdarzeń312. Podane 
niżej zdarzenia mogą skutkować chorobą lub śmiercią w wyniku zbiegu niekorzyst-

310 Por.: Ibidem, Astrologische Judicium (…) 1637, Von Finsternüssen (…): „VII. Den 22 Julii (…). 
Diese Oppositio der beyden unseligen Planeten ist nicht gutt/ und wil in der Lufft böses wetter/ 
bey den Menschen allerey Seuchen und gefährliche Kranckheiten erwecken. Item allerey Feindt-
schaffe/ Todschlag/ im Weltlichen Regiment bose Ratschläge/ Verreistherey/ und histige Kriegs 
Prackticen anspinnen/ (…). 

311 Por.: V. Hanncke (D. Froelich), 1634, New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi (…). [Cz. II] 
Astrologisches Judicium Auff das Jahr (…), 1634; V. Hanncke (D. Froelich), 1635, New und Alter 
Schreib Kalender, Auffs Jahr Christi (…). [Cz. II], Astrologisches Judicium, Auff das Jahr (…) 1635.

312 G. Gebhard, Astrologische Muthmassung Uber Dass Schalt Jahr Christi 1640 durch Vorgenandten 
Autorem dess Calenders, Caput II, Von etlichen Aspecten (…): „Den 7 April […] jetz undt wirdes 
auff der Strassen sehr Unsicher/ Rauben/ Morden und Todschlage achten etliche vor nichts. 
Ober Schlesien und die unter dem [symbol Koziorożca] weden dergleichen mit schmertzen 
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nych okoliczności, których zaistnienie jest prowokowane przez gwiazdy. Układ ciał 
niebieskich jest tu interpretowany w kategoriach deterministycznych, w tym sensie, 
że opisane w kalendarzach zagrożenia są wskazane jako realne, w związku z kumu-
lowaniem się oddziaływań planetarnych wywieranych przez gwiazdy i planety na ich 
sprawców. Opis choroby z kalendarza na rok 1640 dotyczy w związku z tym scho-
rzeń powstałych w wyniku urazów, zadanych człowiekowi przez innych ludzi, któ-
rych postępowanie zostaje „sprowokowane” przez wpływ ciał niebieckich. W tekście 
brak szczegółowego opisu tych urazów i ich skutków fizycznych, stwierdzana jest 
jednak możliwość ich wystąpienia. Autor ostrzega czytelnika przed następującymi 
schorzeniami: ból i rany powstałe w wyniku napadu rozbójników na drodze, śmierć 
w wyniku ran lub bezpośrednia w wyniku zabójstwa, rany i poparzenia w wyniku 
pożarów wzniecanych przez żołnierzy lub „hołotę żebraczą” (wystąpienia plebsu 
miejskiego i wiejskiego). Ta sama konstelacja może niekorzystnie wpływać na ludzi 
także w sposób bezpośredni, sprowadzając na nich niespokojny sen związany z oba-
wami o zdrowie i życie313. 

Mamy tu dwa przykłady narracji dotyczących choroby, które nie odnoszą się 
bezpośrednio do kategorii patologicznych wyprowadzanych z patologii humoral-
nej. W pierwszej z nich mamy do czynienia z chorobami zaliczanymi do kategorii 
urazowych, w których autor nie wnika w humoralną interpretację reakcji organi-
zmu np. na oparzenie, zatrzymując się tylko na poziomie informacyjnym, pisząc 
o tym, że oparzenie może wystąpić. Zakłada, że obraz choroby powstającej w wy-
niku oparzenia jest czytelnikowi znany z praktyki życiowej. W drugim przypadku, 
tj. oddziaływania układu gwiazd i planet na niespokojny sen, autor także nie od-
wołuje się w sposób bezpośredni do humorów, nie wyjaśnia, w jaki sposób gwiezd-
ne wpływy mają modyfikować normalny, spokojny przebieg snu. Stwierdza tylko 
koincydencję określonych układów gwiezdnych z zaburzeniami normalnego stanu 
psychicznego ludzi, które mogą przybierać zarówno postać aktywną (prowokując 
niektórych ludzi do zachowań agresywnych), jak i pasywną (wywołując u innych 
strach przed staniem się obiektem agresji). 

Taki sam sposób interpretacji występuje również w wielu innych miejscach tego 
samego rocznika. Np. prognostyk na 1 sierpnia 1640 r. ostrzega przed grożącym 
w tym dniu wybuchem niepokojów społecznych, które mogą się zdarzyć pod wpły-
wem niekorzystnych koniunkcji gwiazd i planet nawet w spokojnych wcześniej 
okolicach. Ostrzeżenie to kierowane jest zarówno do czytelników, jak i do policji 

erfahren müssen/ und wil keine Büberey so groß sein/ welche […] mit seinem […] itzo nicht 
verrichten wolte. Man hat sich auch vor angelegten Feuer durch Soldaten oder Bettelgesindo 
Vorzusehen. Zanck und Rauffhändel wollen sich gleichßfals fnden und wil manchen seine 
eigene Haut jucken/ daß Er auff selbiger nicht ruhig schlaffen kan/ biß die ihme gezwaget wird.”, 
[w:] New und Alter Schreib Kalender, 1640.

313 G. Gebhard, 1640, op.cit.
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(straży), która wiedząc o potencjalnej możliwości wystąpienia tych niepokojów 
powinna wcześniej się do nich przygotować314. Zaś czytelnicy powinni zachować 
ostrożność. I w tym wypadku autor nie wdaje się w analizę chorób, które mogą 
powstać u czytelników w wyniku doznanych w trakcie tumultu urazów, ostrzega 
jednak przed ich wystąpieniem. Wpisując w pole problemowe choroby urazy do-
znawane w  wyniku tumultów, buntów i  agresywnie nastawionych zgromadzeń, 
autor kalendarza narzuca czytelnikowi określoną społeczną optykę. Jest to optyka 
legalistyczna, zgodnie z którą zachowywanie się zgodnie z prawem i wyznaczonymi 
przez nie normami powinno wiązać się potencjalnie z bezpieczeństwem, natomiast 
uczestniczenie – bierne lub czynne – w tumultach powinno zostać uznane nie tylko 
za nielegalne i nierozsądne, lecz także niebezpieczne (mogące potencjalnie grozić 
doznaniem urazów lub śmiercią). Urazy te mogą zostać doznane zarówno przez 
biernego obserwatora tumultu (gdy stanie się obiektem agresji jego uczestników), 
jak i przez czynnego uczestnika nielegalnych zgromadzeń (gdy może doznać obra-
żeń w wyniku akcji policji). Może być niebezpieczne zarówno przyglądanie się tu-
multom, przebywanie w niewłaściwym czasie w niewłaściwym miejscu, jak i czynne 
w nich uczestnictwo. 

Przykładem interpretacji wpływu gwiazd i planet na wystąpienie zaburzeń zdro-
wia, uwzględniającej istotne elementy siedemnastowiecznej struktury społecznej 
i charakterystycznej dla niej świadomości, której jednym z elementów jest pewien 
sposób określania ról płciowych, jest prognostyk na dzień 10 czerwca 1640 r., od-
noszący się do wybranej grupy osób: dziewcząt i młodych kobiet. W tym dniu, 
w związku z określonym położeniem planety Wenus, autor kalendarza prognozuje 
szczególne zagrożenie zdrowia właśnie dla nich. W wyniku wpływu tej planety mogą 
u dziewcząt i młodych kobiet pojawić się nowe choroby. Mogą też wzmagać się obja-
wy chorób już istniejących. Kobiety ostrzeżone przez autora prognostyku powinny 
w tym czasie zachować szczególną ostrożność, a nawet udać się do lekarza, postarać 
się o receptę i przyjmować leki315, co pozwoli zmniejszyć przypadające na ten dzień 
niebezpieczeństwo. I w tym wypadku autor kalendarza nie musiał szerzej wyjaśniać, 
w jaki sposób planeta Wenus będzie oddziaływać na organizmy młodych kobiet. Za-
kładał, że wpływy planet i następstwa zmian humoralnych były czytelnikom znane. 

314 G. Gebhard, 1640, Astrologische Muthmassung, Caput II, Von etlichen Aspecten (…): „Den 1 
Augusti […] ein langsamer Vornehmer Aspect der 2. Obern Planeten deute auff truckene Zeit 
und Mittel zu Frieden/auch gutte Policey und Regiment. An friedlichen Orthen Anordnung und 
Disposition zu vornehmen Gebewden/ Mayereyen und Policey Ordnung”.

315 G. Gebhard, 1640, op.cit., Astrologische Muthmassung, Caput II, Von etlichen Aspecten (…): „ Den 
10 Juni […] zänckische Weiber Händel/ den Weiben und Jungfrauen gefährlich/ dürffen sich itzt 
die Damen nicht zu weit in discurs mit de Martialisten einlassen/ es möchte ihnen ihr schertz nicht 
wol bekommen/ denn itzt die Venus Kranckheit sehr uberhang nimbt/ wegen acht zuhaben/ daß 
man nicht inficiret werde/ oder in Zeiten zuläßliche Recept und pharmaca gebrache”. 
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W tym samym prognostyku spotykamy się także z innym obrazem choroby, mo-
gącej potencjalnie wystąpić, zakorzenionym w świecie odniesień astrologicznych. 
Determinizm w interpretacji wpływu Wenus w dniu 10 czerwca 1640, miał się prze-
jawiać w jednym z ważnych obszarów życia urodzonych pod tą datą dzieci płci żeń-
skiej. Urodzone tego dnia (w okresie dominacji Wenus) dziewczęta miały okazywać 
niechęć do spełniania społecznie aprobowanej dla nich roli: żony i matki. Niechęć 
ta, określana przez Gebharda mianem inklinacji fizycznej (inclinatio physica), skła-
niać miała niektóre z nich do zachowywania celibatu i wstępowania do klasztoru316. 
Z kolei inne dziewczęta urodzone w tym dniu, jeżeli zostaną przez rodziców (wbrew 
ich własnych chęci) wydane za mąż, ze względu na wspomnianą wy żej „inklinację fi-
zyczną” będą stwarzały w małżeństwie potencjalne problemy. Ich niechęć do współ-
życia małżeńskiego może prowokować konflikty rodzinne na tym tle. Jej domyślnym 
skutkiem może być bezdzietność, co powinno stanowić przestrogę dla mężczyzn 
pragnących się ożenić z urodzonymi 10 czerwca 1640 r. kobietami. 

Jak widzimy z przedstawianego tu opisu, ujawnia się w nim powszechna dla 
omawianej epoki społeczna norma, zgodnie z którą prawidłowym (zdrowym) sta-
nem świadomości młodych kobiet powinna być akceptacja fizycznej strony małżeń-
stwa i związanych z tym skutków, tj. narodzin kolejnych dzieci. Kobiety wykazujące 
postawy niezgodne z tą normą, które „inklinacja fizyczna” skłania do zachowywa-
nia wstrzemięźliwości seksualnej, nie powinny zawierać małżeństwa. Z omawia-
nego tu krótkiego fragmentu kalendarza na 1640 r. możemy wyprowadzić jeszcze 
dodatkowe wnioski, tym razem związane z procesem medykalizacji choroby. O ile 
wcześniej bezpłodność była uważana za karę Bożą, która spadała na małżeńską parę 
zarówno za ich własne winy i grzeszne życie, jak i za przewinienia ich przodków 
aż do trzeciego pokolenia, o tyle w XVII-wiecznym kalendarzu spotykamy próbę 
innej interpretacji tego problemu. Bezdzietność kobiety mogła być bowiem efektem 
jej określonej „inklinacji fizycznej”, to jest cechą jej organizmu, z którą niewiele 
(lub nic) miała wspólnego jej moralność. Kobieta nie wykazująca zainteresowania 
fizyczną stroną miłości heteroseksualnej w ujęciu autora kalendarza z 1640 r., była 
taka „z natury”, a przyczyną jej odmienności był zodiakalny wpływ na jej organizm, 
w tym przypadku oddziaływanie planety Wenus. 

W modelu choroby, w którym konkretne schorzenia nie występują wskutek bez-
pośredniego oddziaływania układów gwiezdnych na humory i zaburzenia ich rów-
nowagi w organizmie, ale w wyniku oddziaływań pośrednich, wywieranych przez 
gwiezdne układy na czynniki zewnętrzne wpływające na ów organizm, występują 
w XVII-wiecznych kalendarzach liczne przykłady schorzeń determinowanych przez 
niekorzystne warunki pogodowe. Przykładem tego typu jest prognostyk na dzień 

316 Ibidem. „Waß auch umb diese Zeit gebohren wird/ ist gar ungeschickt (physica inclinatione) 
zum Coelibat und Klosterleben”. 
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27 czerwca 1640 r., w którym można interpretować położenie gwiazd i planet jako 
ostrzeżenie przed gwałtownymi zjawiskami występującymi w przyrodzie: silnymi 
wiatrami, obfitymi opadami i mogącymi nastąpić w ich następstwie powodziami317. 
Wnioski z tego opisu czytelnicy mogli już wyciągnąć sami: że może im grozić za-
równo utonięcie, tj. bezpośrednia utrata życia, jak i choroby powstające wskutek 
głodu związanego z zalaniem pól, zniszczeniem zbiorów, zalaniem lub podtopie-
niem magazynów, a także gniciem żywności. O realności tego rodzaju zagrożeń 
świadczą – zdaniem autora kalendarza – liczne świadectwa historyczne, opisują-
ce zdarzenia występujące wcześniej przy takiej samej koniunkcji planet. Autor nie 
wdaje się w tym przypadku w szczegółowe opisywanie humoralnej reakcji organi-
zmu na niedostatek pożywienia lub spożywanie nieświeżej lub nadpsutej żywności, 
która zdarza się przy niskim poziomie zapasów. Jego uwagę przyciąga co innego: 
szczegółowy opis gwiezdnych i planetarnych koniunkcji, które mogą wywołać nie-
korzystne dla ludzkiego zdrowia warunki atmosferyczne. 

Wspomniane wyżej prognostyki, wiążące możliwość wystąpienia choroby z ko-
niunkcjami gwiazd i planet, w których wyniku następują zwykle niekorzystne dla 
ludzkiego zdrowia warunki atmosferyczne, występują w siedemnastowiecznych ka-
lendarzach bardzo często. W samym kalendarzu na 1640 r. występują kilkadziesiąt 
razy. Obok podanej wyżej daty 27 czerwca, zagrożenie związane z możliwością wy-
woływania choroby przez pogodę jest przypisane do 4, 5 i 6 sierpnia 1640 r. Tym ra-
zem wskazuje się na inny zakres potencjalnych zagrożeń. W tych dniach, w związku 
z bardzo silnymi wiatrami i burzami, w tym ogromnymi lokalnymi ulewami, ludzie 
mogą ucierpieć nie tylko bezpośrednio z powodu burz i nawałnic, lecz także ich 
pośrednich skutków. Przerażone burzami dzikie zwierzęta, wilki i lisy, będą bowiem 
uciekły z  lasów na drogi i  ludzie mogą zostać przez nie zaatakowani. Czytelnik 
powinien był rozumieć tę wzmiankę jak ostrzeżenie zarówno przed śmiertelnym 
zagryzieniem przez zwierzę, jak i przed zranieniem przez nie, w wyniku którego 
mogły pojawić się groźne powikłania. Rany mogły źle się goić, jątrzyć, mogło poja-
wić się ropienie, prowadzące niekiedy do konieczności amputacji kończyny. Mogła 
także rozwinąć się wścieklizna. Autor prognostyku nie wdawał się i w tym wypadku 
w szczegółowe rozważania i interpretacje prowadzone w kategoriach humoralnych, 
nie opisywał, w jaki sposób ugryzienie przez zwierzę wpływa na zaburzenie równo-

317 P. Gebhard, 1640, Astrologische Muthmasunng, Caput II, Von etlichen Aspecten (…): „27 Junij 
[…] Itzt wil es an etlichen Orhen seltzam gergehen/ da einer die Disimulir Kunst/ der ander 
daß Compelle practiciren wollen/ man wil per forma die sache expediret haben. Man Bethe 
fleissig daß Gott vor Auffruhr/ auch grosser Bedrengiß der Martialischen und Saturninischen 
Leute/ gnädig behütten wolte. Diese […] ist von den allerschlimesten Configurationen so jemals 
geschehen mögen/ und [tauret?] ein gantz halb Jahr/ wird wunderliche Effectus bringen. Gott 
behütte gnädig/ daß nicht wieder newe Tumultus bellici an etlichen Orthen entstehen/ welche 
hiernach langsam zu dämpffen sein möchten”.
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wagi humorów. Koncentrował się natomiast na tym, aby przekonać i przygotować 
czytelników do tego, że w związku z pewnymi układami gwiazd i planet winni spo-
dziewać się wystąpienia skutków, które będą postrzegane i oceniane w kategoriach 
szkody, zagrożenia, straty, choroby itp. Konstelacje prowokują bowiem występo-
wanie różnego rodzaju zła (Böse). Ważne jest jednak, że związane z określonym 
układem gwiazd i planet niebezpieczeństwo jest krótkotrwałe, trwa zwykle tylko 
kilka dni, po czym firmament i powietrze wrócą do normy i wszystko się uspokoi. 

Ten sam rocznik 1640 zwraca uwagę także na kolejny aspekt związków gwiezd-
nych i planetarnych konstelacji z chorobami. Mam tu na myśli wpisanie w astrolo-
giczny kontekst uzasadnień występujących na Śląsku okresowo epidemii. Zdaniem 
Gebharda, tego rodzaju niebezpieczeństwo zapowiada koniunkcja planet, występu-
jąca 27 czerwca 1640 r. Może być ona zapowiedzią ciężkiej epidemii dżumy (starke 
Pest), która wybuchnie i będzie grasować. Szczególne zagrożenie tą chorobą prze-
widywane jest dla ludzi spod znaku Wodnika oraz Ryb, którzy powinni być w tym 
czasie bardzo ostrożni. Zdaniem autora, za pośrednictwem znaków zapisanych 
w gwiazdach Bóg ostrzega grzesznych ludzi i ich napomina. Zsyła jednak cierpienie 
nie tylko na grzesznych, lecz także na niewinnych ludzi. Epidemie mają bowiem 
charakter masowy. Każde cierpienie doznane przez człowieka zostanie jednak przez 
Boga odpłacone („rekompensiert werden”). Możemy też odwoływać się w chorobie 
do pomocy Boga i aniołów318. Aby ustrzec się przed epidemiami musimy odczy-
tywać Boże znaki i ostrzeżenia, w tym znaki na niebie („Zeichen des Himmels”). 
Nie powinniśmy, mimo występowania epidemii, tracić wiary lub wątpić w Bożą do-
broć. Nie rozumiemy bowiem zamiarów troskliwego Boga, nie powinniśmy więc 
Boga oskarżać, jak pisze prorok Jeremiasz (Jerem. 10). Odnosząc się do zagrożenia 
dżumą, autor kalendarza nie poświęca uwagi analizie jej objawów lub szerszemu 
wyjaśnianiu sposobu oddziaływania tej choroby na system humoralny organizmu. 
Koncentruje swoją uwagę na czym innym, na objaśnieniu tego, w jaki sposób cho-
roby epidemiczne osiągają taką skalę. Są to wyjaśnienia krótkie, ale istotne, dla 

318 G. Gebhard, 1640, Astrologische Muthmasunng, Caput II, Von etlichen Aspecten (…): „27 Junij 
(…) Historien zu erzehlen/ waß auff dergleichen Conjuction erfolget/ wil zu lang werden. Die 
Ungerechtikeit wil uberhand haben/ und alle Liebe und Trewe in den fleischlichen Hertzen 
erkalten. So wird es auch an etlichen orthen ohne Erdbeden nicht abgehen/ welche sich diesen 
Somer Uber zu unterschledlichen Zeiten wollen spüren lassen. Ohne Kranckheit wil es auch 
nicht verbleiben/ und kan an etlichen Orthen starcke Pest einbrechen und grasiren. Die unter 
dem [Leo] und [Wasserman] auch unter dem [Fischen] und [Jungfrau] mögen darauff achtug 
geben. Es werden sich auch viel seltzam er Fälle zutragen/ darüber man sich nicht genugsamb 
wird koñen verwundern. Nun der Trewhertzige Gott wird den seinigen/ es alles zum besten 
geschehen lassen/ ob. Gleich nicht auff dieser Welt/ wird doch dieser Zeit leiden in jenem Leben 
warhafftig recompensiret werden. Wir wollen unß in den Schutz Gottes und der heiligen Engel 
befehlen/ und uns nicht fürchten für den Zeichen deß Himmels/ wie die Ruchlosen Verrächter 
Gottes endlich thun müssen/ mit Ach[t] und Wehklangen/ Jerem:10”.
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czytelnika podzielającego zakorzenioną w astrologii wizję świata zrozumiałe. Omó-
wię poszczególne poziomy tej interpretacji, przy okazji których nasuwa się pewna 
refleksja. Z analizy tego rocznika i kolejnych wydawanych w tym stuleciu wyłania się 
obraz odmiennego (szczególnego) traktowania chorób epidemicznych, zwłaszcza 
dżumy. Jest ona chorobą, ale mówi się o niej w sposób szczególny. Ktoś jest chory 
na podagrę, astmę, ma chore płuca, ale nie choruje na dżumę, tylko jest „zadżu-
miony”. Jest nią dotknięty, obdarzony, co, w podtekście możemy rozumieć, że został 
w ten sposób bardzo surowo i dotkliwie ukarany. Nieznana etiologia i sposób prze-
noszenia dżumy lokowały ją raczej jako narzędzie kary Bożej. Dopiero w latach 80. 
XVII w., w kalendarzach Ch. Neubartha pojawiają się rozważania nad samą dżumą, 
czym jest i jak się rozpowszechnia. I w tym przypadku impulsem do jej wybuchu jest 
wola Boga319. Wracam do wspomnianej interpretacji.

Na jej najwyższym poziomie znajduje się Bóg, który stworzył świat w sposób so-
bie jedynie wiadomy, stale podtrzymuje jego istnienie i bezpośrednio steruje prze-
biegiem wszystkich zjawisk. Należą do nich ruchy gwiazd i planet, które okresowo 
układają się w konstelacje, potencjalnie sprzyjające występowaniu epidemii. Gwiaz-
dy i planety wpływają na występujące w świecie podksiężycowym elementy natural-
nego środowiska, w tym wodę i powietrze. Każdemu z tych elementów odpowiadają 
w systemie patologii humoralnej określone choroby, większość epidemii szerzy się 
przez powietrze, są jednak i takie, które szerzą się przez wodę. Ponieważ wśród lu-
dzi występują różne typy konstytucjonalne (choleryk, melancholik, flegmatyk i san-
gwinik), ludzie bywają w różnym wieku i różnej płci, różnią ich także znaki zodiaku, 
których wpływom podlegają ich ciała, wystąpienie określonego układu konstelacji 
dla jednych rodzi poważniejsze zagrożenie, dla innych nie. W przypadku omawia-
nego prognostyku z 1640 r. Gebhard za szczególnie zagrożone epidemią dżumy 
uznaje osoby spod znaków „wodnych” – Wodnika i Ryb, kierując do nich specjalne 
ostrzeżenie. Masowy charakter epidemii jest w tym opisie wyjaśniony w ten sposób, 
iż ciała niebieskie oddziałują w ogromnej skali, na dużych obszarach i na wszystkich 
ludzi. Na choroby epidemiczne zapadają jednak nie wszyscy spośród nich. Są bo-
wiem wyróżnione grupy, które mogą czuć się szczególnie zagrożone: grzesznicy, na 
których Bóg zsyła w ten sposób zasłużoną karę (uzasadnienie wystąpienia choro-
by łączy w tym przypadku interpretacje naturalistyczno-astrologiczne i religijno-
-moralne) oraz osoby urodzone pod określonymi znakami zodiaku, wykazujące do 
zachorowania na chorobę epidemiczną szczególne predyspozycje. Zagrożenie dla 
pozostałych osób jest mniejsze, nie znaczy to jednak, że nie występuje. Bóg, kierując 
się niemożliwą do przeniknięcia przez ludzi logiką, może bowiem zesłać epidemię 
także na ludzi sprawiedliwych, jak i urodzonych pod innymi znakami zodiaku. 

319 Ch. Neubarth, Schreib Kalender, 1680 i 1681. Ch. Neubarth pisze, że sposób jej przenoszenia nie 
jest taki jak w przypadku „francy”. Szerzej na ten temat w rozdziale o profilaktyce.
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Najważniejsze elementy analizowanego tu modelu choroby są następujące: 1) jest 
ona interpretowana w perspektywie religijno-moralnej, która dominuje nad natura-
listyczno-astrologiczną, 2) czytelnikom należy więc tłumaczyć i wyjaśniać elementy 
tej pierwszej, dominującej perspektywy, ponieważ mają one znaczenie zasadnicze 
dla kształtowania ich świadomości. Masowość epidemii jest tłumaczona przez au-
tora kalendarza jako zgodna z zamiarami Boga, zakorzeniona w porządku natury 
i kosmosu (w niekorzystnych dla człowieka, sprzyjających powstawaniu epidemii 
konstelacjach). Człowiek, nie mogąc przeniknąć i zrozumieć zamiarów Bożych, po-
winien się z nimi zgodzić i nie buntować przeciw Bożym wyrokom. Nie oznacza to 
jednak zalecania bierności. Człowiek może bowiem korzystać z ostrzeżeń dawanych 
przez Boga za pośrednictwem znaków, może korzystać z wiedzy o zagrożeniach 
dostarczanej przez astrologiczne prognostyki, powinien także w obliczu epidemii 
wytrwać w wierze i szukać w niej pociechy.

Autorzy kalendarzy śląskich nie piszą o tym, jak praktycznie ratować się przed 
epidemią, ponieważ na Śląsku już od XIII w. obowiązywał w miastach instytucjo-
nalny system ochrony przeciwepidemicznej320. Podlegali mu wszyscy mieszkańcy 
miast, a jego zasady i zakres były im znane. Nie było więc potrzeby pisania w kalen-
darzach na temat działalności fizyków miejskich i komisji zdrowia publicznego przy 
radach miejskich, o zasadach funkcjonowania aptek w trakcie epidemii, o kwaran-
tannie i innych związanych z epidemiami aspektach organizacji życia miejskiego. 
Kalendarzowa pedagogika nie miała wyręczać lekarzy i miejskich służb publicz-
nych, ale dostarczać czytelnikom wiedzy umożliwiającej radzenie sobie z proble-
mami związanymi z chorobami epidemicznymi, problemami występującymi w ich 
świadomości w tej sferze, której działalność przeciwepidemiczna nie była w stanie 
objąć. W tym kontekście ważniejszą kwestią było udzielenie odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego Bóg zsyła na ludzi masowe epidemie i dopuszcza do śmierci z ich powodu 
tak wielu ofiar (zakładając, że jako sprawujący pełną kontrolę nad światem mógłby 
tego nie uczynić), aniżeli zastanawianie się nad innymi przyczynami rozprzestrze-
niania się tego rodzaju chorób. 

Takie samo podejście do problematyki chorób epidemicznych i ich wpisywanie 
w granice pola problemowego choroby spotykamy w kalendarzu na 1642 r. W pro-
gnostyku najlepszą wiadomością dla czytelników jest ta, że gwiezdne konstelacje 
nie przewidują wystąpienia w tym roku wielkiej epidemii dżumy. Choroba może 

320 J. Gilewska-Dubis, Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu, „Me-
dycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną” 2002, t. 9, z. 1–2, s. 111–145; por. także J. Gi-
lewska-Dubis, Model opieki nad osobami wymagającymi pomocy i chorymi w średniowiecznych 
miastach europejskich, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka (red.), Przełom nowożytny w nauce eu‑
ropejskiej i jego kontekst społeczno‑kulturowy. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 9, Wrocław 
2004, s. 73–85. 
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wystąpić jedynie lokalnie321. Oznacza to, że mogą na nią zachorować tylko nie-
które osoby. Jest to typowy przykład asekuracji spotykanej w narracji kalendarzy. 
Prognostyki były pisane w ten sposób, aby minimalizować ryzyko związane z nie-
sprawdzaniem się przepowiedni. Zapowiadając, że w 1642 r. większa epidemia dżu-
my na całym Śląsku nie wystąpi, sugerowano jednak zarazem, że może się zdarzyć 
w niektórych częściach tej prowincji (nie podawano jednak dokładnie, w jakich). 
Nie określano też, jak należało rozumieć pojęcie lokalnie. W ten sposób kalenda-
rzowa narracja zyskiwała na wiarygodności, a prognostyk można było w następ-
nym roku uznać za zgodny z realiami. W przypadku wystąpienia dżumy na jakimś 
obszarze Śląska zawsze można było uznać jej pojawienie się za zjawisko lokalne, 
nawet gdyby pochłonęła więcej ofiar, a gdyby w ogóle nie wystąpiła można byłoby 
stwierdzić, że choroba miała tak „lokalny” charakter, że okazała się niezauważona. 
Do najpoważniejszych zagrożeń zdrowia, wpisanych w kontekst astrologicznych od-
niesień, należą w tym roku, zdaniem autora, choroby wynikające z przeciążenia rąk, 
ramion, szyi (karku) oraz nóg, a także choroby skóry i serca322. Z kolei wywoływane 
przez niekorzystne układy gwiezdne zaburzenia pogody (burze, gwałtowne deszcze 
itp.) będą powodowały choroby wynikające z zanieczyszczenia wody pitnej, a tak-
że wynikające z powstałego w związku ze zniszczeniem zbiorów i zapasów głodu. 
Pod względem gromadzenia zapasów żywności 1642 r. jest jednak przewidywany 
jako dobry. Spodziewany jest bowiem urodzaj, co obdarzy mieszkańców Śląska do-
brobytem i spokojem. Dostatek wprawi ludzi w dobry nastrój i uczyni ich rado-
snymi i życzliwszymi wobec siebie. Z tego powodu należy się spodziewać wzrostu 
liczby małżeństw, a następnie wzrostu liczby nowo narodzonych dzieci. Autor za-
wiera swoje prognozy we wskazanych przez siebie dniach szczególnie korzystnych 
dla mieszkańców Śląska323. Ten szczęśliwy i owocny czas przezwycięży wcześniejsze 

321 G. Gebhard, Astrologische Muthmaszung über dass Jahr Christi 1642 durch Oben=genandte Au‑
thorem dess Calenders, Caput III, Von Sommer… [w:] New und Alter Schreib Kalender, 1642. 
Prognostyk dotyczący zdrowia jest raczej optymistyczny, gorzej będzie w przypadku urodzajów.: 
„Von Kranckheiten künfftiges Jahr zu prognosticiren/ solte zwar keine allgemeine Pest zu fürch-
ten sein/ ohne was etliche Länder uter der [Panna, Strzelec] und [Ryby] betrefen möchte.” […] 
„Von Fruchtbarkeit ins gemein/ wollen diß 1642. Jahr nicht viel gutte Anzeigungen sein (…) Kan 
derwagen das liebe Körnlein in der Erden durch allzuviel Feuchtigkeit Ansloß leiden/ auch fer-
ner bey der besten wachsenden Zeit von vielen Sturm winden/ Platzregen/ Ungewitter ubriger 
Nässe/ von bald ungewöhnlichem fruckenem Wetter Schaden empfinden”. Należy spodziewać 
się chorób lub pomoru wśród zwierząt hodowlanych, o czym Gebhard pisze w Von Finsternüssen 
zawartym w tym samym prognostyku (Astrologische Muthmaszung): „Dergleichen wil diese/ wie 
auch die unsichtbare 2. Sonnenfisternüsse dem kleinem Viehe Schaffen/ Ziegen/ […] aber dem 
Rindviehe Sterben und Pest dräwen”.

322 Ibidem, Astrologische Muthmaszung, Caput III: „Nebenst diese solte sich erregen allerey Flüsse 
unnd beschwer an Füssen/ Schultern/ Halse und Armen/ auch in Haupt und umbs Herze”.

323 „Den 4 Januarij […] wollen lustige fröliche Zeit/ Zeitungen und Wollust den Menschen bringen. 
Item/ gutte Freundschafft uñ Corespondentz/ vermehrug der Nahrung und zeitlichen Gütter/ 
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niekorzystne wpływy sił piekielnych, które budziły wśród ludzi niepokoje, kłótnie 
i wojny, pobudzały do przestępstw itp. Dobry Bóg okaże wówczas swoją siłę, podnie-
sie ludzi z nieszczęścia, w wielu miejscach Dolnego Śląska ludzie doznają Jego ser-
decznej opieki324. W przedstawionej tu interpretacji dostrzegamy obecność w polu 
problemowym choroby zaznaczonych w nim na początku tego rozdziału elementów 
metafizycznych. Jak w biblijnej przypowieści o Hiobie, niezasłużone cierpienie zo-
stanie przez Boga wynagrodzone. Wina, która spowodowała cierpienie jako karę, 
zostanie odpuszczona. Przed ludźmi trwającymi w wierze otworzą się nowe perspek-
tywy, z Bożą pomocą czeka ich pomyślna przyszłość. Zauważmy, że poprawa stanu 
zdrowia populacji jest przez Gebharda słusznie powiązana z korzystnymi warunka-
mi klimatycznymi (umożliwiającymi zebranie obfitych plonów i zgromadzenie za-
pasów żywności), z wysokimi i pewnymi dochodami z pracy, z nie występowaniem 
masowych epidemii. Poprawa ta nie jest jednak efektem jakichś szerzej zaplanowa-
nych działań ze strony ludzi, lecz wynikiem woli Bożej. Ludzie starając się zapewnić 
sobie swój codzienny byt i troszcząc się o swoje zdrowie, nie podejmują w tym celu 
jakichś szerzej zaplanowanych działań. Przez całe XVII stulecie postępują tak samo. 
Nie zmienia się także uznawana za normatywną teoria choroby. Obowiązuje ta sama 
patologia (humoralna), na której podstawie opiera się zarówno terapię, jak i profi-
laktykę. Korzystne (lub niekorzystne) zmiany w sytuacji zdrowotnej populacji nie są 
przez ludzi postrzegane jako skutki ich własnych działań, ale powstające w efekcie 
czynników całkowicie niezależnych od ich woli: wpływów koniunkcji gwiezdnych, 
wpływów naturalnego środowiska, a przede wszystkim Bożych decyzji. 

Przykładem takiej postawy i związanej z nią pedagogiki są roczniki wydawa-
ne po wojnie trzydziestoletniej. Pojęcia ogólne, związane z koninukcjami planet 
i, w pewnym tylko stopniu, związane z  temeparmantami opartymi na patologii 
humoralnej, pozostają bez zmian. Natomiast zauważalna jest pewna ewolucja. De-
terminizm wpływu planet jest wyraźnie osłabiony i zredukowany. Wzmocniona, 
kosztem astrologii, zostaje rola Boga, jako Stwórcy i sprawującego kontrolę nad 
wszystkim co dzieje się na ziemi. W takim kontekście pojawiają się artykuły doty-
czące cudów natury, interpretowanych jako znaki Boże, poprzez które Bóg, w przy-
rodzie i wśród ludzi, sygnalizuje swoją wolę. Choroby są postrzegane jako kary Boże 

auch glückliche Heyrathung und Ehen/ welches vor andern die jenigen Menschen empfinden 
solten/ welche dergleichen Aspect in ihren Nativitaten uñ Geburtstunden gehabt/ oder welchen 
ihre Loca Hylegialia per Directiones auff derglechē Aspect treffen/”, ibidem. 

324 Takim korzystnym dniem, o szczególnej bożej łaskawości jest 24 maja 1642 r.: „Den 24 Maji […]. 
Es wird jetzund an vielen Orthen wunderlich heregehen/ das Weter und Menschen seind in ihren 
concepten confudiret. Der liebe Gott behütte vor grossem Unglück/ und ist gewiß umb diese Zeit 
Gott umb abwendung und linderung viele Straffen herzlich und eyfrig zu bitten Nieder Schlesien 
muß jetzo abermal einem starcken paroxismus außstehen”, [w:] Astrologische Muthmaszung, Ca-
put III, ibidem.
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– stąd, przez dłuższy czas, od zakończenia wojny trzydziestoletniej brakuje (lub wy-
stępuje w formie bardzo ogólnikowej) typowego astrologicznego poradnictwa, któ-
re znajdowaliśmy w poprzednich rocznikach. Wzmocnieniu ulega rola człowieka. 
Zaczyna on odpowiadać za to, co się z nim i wokół niego dzieje – ale podstawową 
przyczyną dotykających go nieszczęść i chorób jest, w nowym ujęciu, on sam, jego 
niemoralne życie i brak umiejętności odczytywania znaków Bożych. Można to po-
traktować jako zachętę do pracy nad samym sobą, ale też jako zachętę do wnikliwej 
obserwacji otaczającej człowieka rzeczywistości (przyrody) i umiejętnego wyciąga-
nia wniosków. Zatem do pogłębiania wiedzy325. Zalecana jest pracowitość i legalizm. 
Być może z tym ostatnim zaleceniem związany jest brak występujących w kalenda-
rzach po zakończeniu wojny trzydziestoletniej wzmianek kierujących uwagę czy-
telników na postępowanie możnowładców, a przede wszystkim domu panującego, 
jako na potencjalnych sprawców nieszczęść i chorób dotykających ich poddanych. 
Okres po zakończeniu tej wojny niesie ze sobą silne tendencje w monarchii Habs-
burgów do wzmocnienia władzy centralnej. W okresie prowadzenia takiej polityki 
wskazywanie na członków panującej dynastii jako sprawców zdarzeń, których na-
stępstwem były nieszczęścia i choroby poddanych byłoby dla wydawców kalendarzy 
zbyt ryzykowne. Brak w kalendarzach tego rodzaju interpretacji możemy uznać za 
przejaw autocenzury. Pojawiają się za to interpretacje, przypisujące przyczyny cho-
rób samym ludziom i wiążące choroby z jakimś rodzajem ich winy. W kalendarzach 
pojawiają się liczne uwagi moralizatorskie, oparte na schemacie uwzględniającym 
Boże panowanie nad światem i przekazywanie przez Stwórcę znaków, które ludzie 
powinni starać się odczytywać. Jeżeli tego nie czynią, nie odnajdując w świecie 
działania Boga, nie szukając przekazywanych przez Niego znaków, nie rozumiejąc 
ich znaczenia i nie podporządkowując im swojego postępowania, narażają się na 
nieuchronne konsekwencje. Jedną z nich jest choroba, postrzegana zarówno jako 
skutek ludzkiej ignorancji, jak i nieposłuszeństwa. Interpretowanie zjawisk tego 
świata wyłącznie przez pryzmat wiedzy czerpanej od uczonych starożytnych, w tym 
astrologii i praw natury itp., okazuje się w tym modelu narracji niewystarczające. 
Decydująca o losach świata i pojedynczych ludzi jest bowiem wola Boża, której 
człowiek powinien się podporządkować. Przykładem kalendarza, w którym może-
my zauważyć wyżej przytoczone tezy jest kalendarz Eliasza Wagnera na 1662 r.326 

Jego New und Alter Schreib=Calender (…) jest, w porównaniu do wcześniejszych 
roczników, bardziej rozbudowany. Zawiera tzw. Cosmograph, w którym autor opi-
suje Afrykę i inne części świata oraz Królestwo Egiptu, i, tradycyjnie, część drugą, 
którą zatytułował Gute Gedancken/Auß Gottes Wort und der reinen Christlichen 
Astrologia (…). Wyraźne jest też podkreślenie pojęcia „czystej chrześcijańskiej 

325 Na ten istotny dla życia człowieka element wskazuje Ch. Neubarth w swoich kalendarzach wy-
dawanych w II poł. XVII w.

326 E. Wagner, New und Alter Schreib=Calender, 1662. 
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astrologii”. Interesujące mnie wskazania związane z tematem wiodącym, jakim jest 
pole problemowe choroby, zawarte są właśnie w tej części. Autor, rozpoczynając ją, 
zwraca uwagę czytelnika na znaki Boże i dary natury, które różnią się między sobą. 
Przestrzega także przed nieumiejętnym wykorzystywaniem darów Bożych, których 
nadużywanie może się obrócić przeciwko tym, którzy z nich korzystają327. Uwagi te 
zawarte są w części wstępnej, związanej z życzeniami na nowy rok. Stanowią swoiste 
motto autora, którym poprzedził swoje dalsze rozważania. W tym samym wstępie 
(z życzeniami na nowy rok) pojawia się jeszcze jeden istotny element – autor twier-
dzi, że charakter i działania człowieka pochodzą nie od Boga, lecz są właściwościami 
ludzkiej duszy. Kiedy w kalendarzu z 1615 r. Gothard wymienia głowę (mózg) czło-
wieka, w której należy poszukiwać sprawstwa dotykających człowieka nieszczęść, 
u Wagnera w tej roli pojawia się jakaś wewnętrzna siła sprawcza, dusza (?). To w jej 
zakamarkach leży to, co wpływa na postępowanie człowieka i nim kieruje328. Wnio-
sek, jaki się nasuwa, znajduje potwierdzenie na kolejnych stronach kalendarza Wag-
nera. To człowiek jest odpowiedzialny za to co się z nim dzieje, i za to co się dzieje 
wokół niego. Złe odczytywanie znaków Bożych, nadużywanie Jego darów, brak wie-
dzy i pycha są przyczyną licznych nieszczęść i zła, w tym chrób. Wagner w swoich 
rozważaniach nie korzysta z astrologii, nie powołuje się na koniunkcje planet. Sięga 
do ojców Kościoła, polemizuje z opiniami autorów starożytnych. Konstruuje tezy, 
które można zawrzeć w pojęciu legalizmu prawnego i legalizmu moralnego. Wiąże 
z tym również poglądy na zdrowie i chorobę. Całość jego wywodów, zmierzających 
do nadania Bogu rangi jedynego sprawcy, decydującego o tym, co dzieje się na nie-
bie i ziemi, można wpisać w ramy toczonej w XVII w. wśród teologów i filozofów 
europejskich dyskusji dotyczących istoty sprawstwa. Podtrzymując tezę o tym, iż 
to Bóg jest sprawcą wszystkich zjawisk, cudów i znaków, które należy właściwie 
odczytać, a tym samym zrozumieć i podporządkować się Jego woli, Wagner sięga 

327 Idem, Gute Gedancken: „Was Gott und die Natur vor andern mit einem besonderen Gemercke 
gleichsam gezeichnet hat/ dasselbige sol man auch billich vor etwas außbundiges und besonders 
halten/ sintemal auß der täglichen Erfahrung bekant/ daß solche Ginge mehrentheils vor andern 
mit grösseren merck= und denckwürdigen/ theils auch ungewöhnlichen Gaben/ Eigenschaffte 
und Wirckungen von Gott begabet/ welche entweder zu gar grossen Nützen und Abffnehmen/ 
s oman się recht brauchet/ oder zu unverwindlichen Vertreben/ so man dieselben mißbrauchet/ 
angewendet werden können”, Dem Christlichen und geneigten Leser Fried/ Gesundheit und Gottes 
Segen zum glückseligen Neuen Jahr !, [w:] New und Alter Schreib=Kalender, 1662. 

328 E. Wagner, ibidem: Dem Christlichen und geneigte: „Von dem Menschen ist es so wahr/ daßes 
kein Vernünfftiget leichtlich in Abrede seyn wird. Man lese was Lev. Lemnius der berümte 
Seeländische Philosophus in seinen 11. Buche von den natürlichen Geheimnüssen ins 26. Cap. 
Mit stattlichen Fundamentis darvon discurriret/ so wird man gestehen/ daß so thune sichtbare 
eussetliche extraordinarie Signaturen oder Kenn=Zeichen an einem Menschen nicht ohnge-
ferhr seyn/ sondern/ nicht Gott/ von der innerten Disposition deß Gemüts/ der Affecten und 
andere natürlichen Vermögligkeiten herrühren/ und in dem Effectu eine besondere und fast 
ungewöhnliche Emphasin entweder zum Guten oder zum Bössen von sich geben.”. 
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do przykładów antycznych, wspierając się opiniami m.in. Pliniusza czy św. Augusty-
na. Wśród dziwnych zjawisk i cudów, uczynionych przez Stwórcę, a które należało 
właściwie odczytać wymienia np. owłosionego, kudłatego Ezawa, Zoroastra, kró-
la Persów, filozofa i złego czarownika o miękkiej, jak u dziecka, czaszce, żyjącego 
w czasach patriarchy Abrahama, czy też Sokratesa, sławnego filozofa, który, według 
Diogenesa Laertiusa, miał wstrętny, odrażający wygląd329. Zmierzając do czasów 
bliższych ówczesnemu czytelnikowi Wagner podaje kolejne przykłady osobliwego 
wyglądu, działania czy charakteru przytaczając postaci cesarzy Galby i Wespazja-
na (za Swetoniuszem), Wenzeslausa Ignatusa (Wacława) – cesarza i króla Czech 
(za W. Hagesiusem), Ludwika – króla Czech i Węgier (za Curaeusem i jego Kroniką 
Śląska), Tomasza Schweiggera z Hall w Szwabii (za Laurenbergiem). Podsumowując 
swoje rozważania Wagner dodaje, iż przytoczone znaki nie są czymś przypadko-
wym i zbędnym, jako osobliwości będące wytworem natury. Są to ewidentne znaki, 
będące przesłaniem Boga, które, w domyśle, należało właściwie odczytać i zrozu-
mieć zawartą w nich treść330. Treść, która jest przesłaniem Stwórcy. Autor uzasadnia 
swoje twierdzenie w kilku punktach, polemizując m.in. z Demetriuszem na temat 
natury i procesu starzenia się natury, powołując się na Cyprianusa i jego Tractatus 
contra Demetrianum. 

Twórcą i animatorem wszystkiego jest Bóg, haniebne czyny i występki ludzkie 
są nadużyciem darów Bożych, a znaki Boże napomnieniem i przestrogą. To Stwór-
ca, czyniąc cuda, tworząc dziwne i niespotykane zjawiska, napomina nas i skłania 
do refleksji i pokuty za nasze grzechy i występki. To ludzie, według Wagnera, są 
sprawcami, wręcz autorami zła, które ich dotyka331. Wagner odwołuje się tu do po-

329 „Wir stellen das Exempel Esaus […] /sondern auch bey seier Geburt eine gantz rauche und 
zotlichte Haut mit sich auff die Welt brachte (…); „(…) Zoroaster der Bactrianer König/ ein 
vortrefflicher Philosophus und darneben ein arger Zauberer/ welcher zur Zeit deß Patriarchen 
Abrachae gelebet/ sol wie Plinius und Justinus von ihm schreiben/ bey sejner Geburt also bald 
gelachet haben. Jener setzet noch dieses darzu/ Man habe oben auff seinem Haupte eine so 
heffrige Bewegug deß Gehirns durch die zarte Hirnschale (wie dieselbige bey den Kinder zu 
seyn pfleget/) verspüret/ daß man keine Hand darauf stille halten können.”, „(…) Socrates der 
berühmte Philosophus in Griechenland/ Platonis Praeceptor und Lehrmeister/ ist einer werck-
lichen und fast greulichen und abschenlichen Gestalt gewesen/ wie Diogenes Laërtius in Vita 
Socr. meldet”, ibidem.

330 E. Wagner, Dem Christlichen und geneigten…, 1662: „Gleichwie nun in der klein Welt/ das ist 
bey den Menschen solche besondere Zeichen und Begebenheiten nicht vergeblich und ubsonst 
sind; Also sol ihm vorwahr auch niemand die Gedancken machen/ wenn in der grossen Welt 
die Natur auch etwas besonders außhecket/ daß solches ohn Ursach geschehe/ sondern es stellet 
uns Gott solche ungewönliche Spectacul und Wunder=Zeichen vor.”

331 „Stellet uns Gott solche ungewöhnliche Dinge vor/ als/ Suscitabula Poenitentiae, Heilsame Er-
innerungen zu ernster Rew und Busse. Civitatem interitus, Terrae motus, Inundationes, exerci-
tuum clades, nanfragia et omnes deniq; calamitates, quibus magna hominum multitudo simul 
absumitur, propter superstites ad sobrietatem reducendos eveniunt, Ipso (Deo) publicis poenis 
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jęcia kondycji ludzkiej (pojmowanej raczej w kategorii psychologicznej), skłonnej 
do grzechu, ulegania ambicjom i namiętnościom. Uważa, że ludzkie postępowanie 
jest przez nią w dużej mierze determinowane, co uniemożliwia jego interpretowanie 
wyłącznie w kategoriach rozumowych (tj. związanych z „głową”). Nad namiętno-
ściami i ambicjami, a także innymi złymi skłonnościami moralnymi, człowiek nie 
jest zdolny samodzielnie zapanować rozumem, co znajduje odzwierciedlenie w jego 
życiu. Może to uczynić jedynie wtedy, gdy podporządkuje się obiektywnym regułom 
moralności, a swoje życie i działanie – duszy. To ona bowiem umożliwia dostrzega-
nie i rozumienie znaków Bożych, które mogą zmodyfikować ludzkie postępowanie. 
Wg Wagnera kara Boża za złe postępowanie człowieka jest nieuchronna. Jej symp-
tomy mogą nastąpić bardzo szybko. Mogą je bezpośrednio poprzedzić znaki na 
niebie (gwiazdy lub komety), po których nastąpią dolegliwości (zanik pulsu lub 
jego gwałtowne przyspieszenie, uderzenia krwi) i często śmierć. Nadchodzące zło 
może sygnalizować także niecodzienny wygląd Słońca. Owych znaków możemy 
wypatrywać, ale są one nieuchronne w swoim przeznaczeniu i nikt na Ziemi ich 
następstw nie uniknie. O skutkach woli Bożej autor informuje podając przykłady 
z minionej historii332, m.in. epidemie dżumy, które dotknęły całe populacje. Kończy 
swoje długie rozważania krótką refleksją – należy się szczerze i serdecznie modlić. 

Analizując rozważania Wagnera, z perspektywy pola problemowego choroby, 
zastosowany przez niego sposób interpretacji powiązać można z pedagogiką kon-
trreformacji. Dominuje w jego wywodach podejście alegoryczne i symboliczne, wy-
jaśnienia przyczyn zjawisk oparte są na elementach metafizycznych. Pomimo tego, 
że kalendarz został wydany zaledwie 14 lat po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, 

publicam castigante iniquitatem. Saget der H. Kirchen=Lehrer Basilius in Ascet. cap. 55. Unter-
gang der Stadte/ Erdboden/ Wasserfluten/ Niederlagen/ Schiffbrüche und andere Plagen/ da-
durch viel Leute mit einander auffgeraumet weden/ geschehen umb der Uberbleibenden willen/ 
daß się from werden sollen/ weil Gott mit offentlichen Straffen die offentlichen Sänden heimsu-
chet. Derwegen sollen wir dieselbigen auch ansehen”, ibidem.

332 „Als Prodromos Calamitatum, Gewisse Vorboten derer auff dem Fuß herzneilenden Strffen Got-
tes. Wenn in dem Menschlichen Leibe bey eiem Krancken sich allerhand Todten=Mahl ereignen/ 
der Puls bleibet aussen/ oder gehet so hefftig/ daß man die Schläge kaum von einander unter 
scheide kan/ es folgen gefährliche Convulsiones, und der Krancke fänget an zu schlucken/ so 
hat man alsdenn wenige Hoffnung mehr zur Besserung/ Denn die Erfahrung bezeugets/ daß 
mehrmalen ein geschwider Tod auff solche Zufälle erfoget: Also/ wenn die Natur die Excrementa, 
oder wie die Philosophi reden/ die Effluvia Corporum coelestium droben am Firmament nicht 
mehr übermeistern kan/ sondern muß gleichsam auß Noth neue Sternen und Cometen darauß 
formiren/ deren Gestelt kein Mensch auff Erden ohne Entsetzen anschaue kan/ oder es erziehlet 
sich eine soche Masfa [Massa] darauß/ welche sich umb den Sonnen=Cörper leget/ daß man wol 
etliche gajtze Tage/ Wochen und Monat die rechte eigentliche Gestalt der Sonnen nicht sehen und 
erkennen kan/ sondern es scheinet/ als stecke die Sonne an einem blutigen Sacke/ oder in einem 
härinnen Tuche/ dergleichen geschehen seyn sol eben in dem Jahr/ da Julius Caesar auff dem 
Rath=Hause zu Rom ermordet worden/ wie Plutarchus in Caesare schreibet”, ibidem.
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która dostarczyła wiele konkretnego materiału empirycznego dotyczącego wielu 
chorób, dowiadujemy się o nich zastanawiająco niewiele. Dla autora tego kalenda-
rza ważniejsze są bowiem elementy moralne, stawia przed sobą zadanie kształto-
wania świadomości czytelników w duchu teistycznym. Czytelnik powinien poznać 
i zrozumieć swoje miejsce w świecie, zawsze odnoszone do Boga i zawsze powinien 
zachować przekonanie o swojej wobec Boga podległości. W tym ujęciu choroba 
zawsze wiąże się z ludzkim nieposłuszeństwem wobec Boga, z uleganiem namiętno-
ściom, z ignorancją i grzechem. Przytaczane przez Wagnera anegdotyczne przykła-
dy znaków Bożych, mają być przez czytelników odczytywane symbolicznie. Postać 
kudłatego Ezawa i opowieść o jego umowie z bratem wskazuje na przykład uczciwo-
ści, jako cechy pożądanej moralnie. Postać Zoroastra, obdarzonego nieprzeciętny-
mi zdolnościami władcy, maga i filozofa, przestrzega przed nadużywaniem darów 
Bożych. Pozbawiony urody, za to obdarzony mądrością Sokrates, skłaniać ma do 
tolerancji, poszanowania mądrości i przedkładania dobra innych nad dobro własne. 
Te starożytne wzorce są uzupełniane przez Wagnera przez szereg innych przykła-
dów, zaczerpniętych już z bardziej współczesnych czasów. Zawsze w ich warstwie 
narracyjnej pojawia się Stwórca i znaki, poprzez które ostrzega lub przejawia swoją 
wolę. Autor adresuje swój przekaz do czytelników ze wszystkich stanów, postrze-
gając ich jako równych wobec Boga. Posługuje się pojęciem człowiek, bez względu 
na pochodzenie i status społeczny czytelników. W ujęciu Wagnera przyczynami 
chorób są brak moralności, mroczna dusza, pycha, brak tolerancji, nadużywanie 
władzy, chęć dominacji, nieposzanowanie wiedzy, ignorancja i wiele innych przy-
war. Obserwujemy tu istotną zmianę: cechy te nie są już, jak wcześniej, przypisy-
wane przede wszystkim władcom i członkom społecznej elity, lecz są uznawane za 
charakterystyczne dla wszystkich. Remedium na zakorzenione w ludzkiej naturze 
przyczyny nieszczęść (w tym chorób) powinna wg Wagnera być modlitwa i zmiana 
postępowania, uwzględniająca przykazania i reguły moralne. Wagner nie odmawia 
jednak ludzkim staraniom o zachowanie zdrowia potencjalnej skuteczności. Jej wa-
runkiem jest jednak zachowywanie reguł moralnych i religijnych, przezwyciężenie 
ignorancji i oparcie swoich działań praktycznych na wiedzy, czerpanej nie tylko 
z pism uczonych, starożytnych i nowożytnych, lecz także z umiejętnego odczyty-
wania znaków Bożych. 

Jest to sposób interpretacji, który do tej pory nie pojawiał się w takim wymiarze 
i wykładni, i nie pojawi się już później u innych autorów śląskich kalendarzy. Pewne 
elementy takiego rozumowania pojawiły się wcześniej u Gebharda (1640 i 1642). 
Kierował on uwagę czytelników, komentując przyczyny wojen i ich następstw, do 
głów (mózgów) władców i możnych ówczesnego świata. Wagner wskazuje duszę 
jako źródło zła i wynikających z tego nieszczęść i chorób. Poprzez przytaczane przy-
kłady wskazuje na „braki w duszy”, zwłaszcza duszy rządzących. „Braki” te z czasem 
przechodziły do ludu, jako swoiste reguły rządzące ich pracą i życiem. Tworzy ob-
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raz raczej pesymistyczny, pisząc swój kalendarz po wieloletniej wojnie, gdy zasady 
moralne i prawne stosowane przez panujących, dążących do wzmocnienia swojej 
władzy i odbudowy państwa miały charakter czysto utylitarny, a następstwa ich nie-
moralnego życia (sprzecznego z prawami boskimi) najbardziej dotykały, w różnym 
wymiarze i postaci, poddanych. Obrazowanie choroby, jakie zaproponował w swo-
im roczniku Wagner, jest jedyne w zebranym materiale dotyczącym XVII stulecia 
i nie ma swoich naśladowców w XVIII w., dlatego też poświęciłem mu nieco więcej 
uwagi. Kontrast jest wyraźny, tym bardziej, iż kolejne roczniki, napisane przez in-
nych autorów kalendarzy, nie nawiązują już do tej konwencji, którą można określić 
jako radykalnie teistyczną. Wracają za to do schematów występujących wcześniej 
w treści kalendarzy, wpisując opisywane fakty w kontekst astrologiczny. Astrolo-
giczne interpretacje ustępują jednak w końcu XVII i pierwszych dekadach XVIII 
stulecia interesującym czytelników wiadomościom dotyczącym astronomii i zjawi-
ska czasu. Treść tzw. części II kalendarza jest czasami rozbudowywana, zawierając 
w tradycyjnych podrozdziałach (o czterech porach roku, o urodzaju i nieurodzaju, 
o zarazach i chorobach itp.) bardzo lakoniczne i „wymieszane” z astrologią, oparte 
na zasadzie prawdopodobieństwa informacje i prognozy. Treść kalendarzy od lat 
60. XVII w., których druk i opracowanie zostały zmonopolizowane przez Christia-
na i Johanna Neubarthów, stała się pod względem interpretacyjnym umiarkowana 
i łatwo przyswajalna przez czytelników. Z pola widzenia autorów znika problema-
tyka moralizatorska, związana z chorobą, a gdy problem ten czasem się pojawi, 
jest ujmowany w konwencji wręcz literackiej. Nieco inaczej wygląda problematyka 
terapii i profilaktyki w drukach siedemnastowiecznych, co pokazuję w rozdziałach 
im poświęconych. 

Solidną porcję wiedzy z zakresu materii i budowy wszechświata, o jego sferycznej 
budowie, o prawach rządzących planetami, o wynalazkach Archimedesa (zwłaszcza 
o jego płonącym lustrze), właściwościach promieni słonecznych, samej matematyce, 
o instrumentach do pomiarów ciśnienia i temperatury, także o zaćmieniach Księży-
ca i Słońca nad całym światem znajdujemy w kalendarzu na 1668 r. autorstwa Chri-
stopha Neubartha. W tym samym roczniku, w rozdziale o zarazach i chorobach, 
Ch. Neubarth zawarł krótką rozprawę o życiu, wykorzystując m.in. Swetoniusza 
i jego Żywoty cezarów. Życie jest jednym wielkim teatrem, w którym wszyscy, wład-
cy i poddani, uczestniczą w grach teatralnych (komediach i tragikomediach). Grają 
swoje role w komedii życia, bowiem świat to teatr, a teatr to życie. Owe „komedia 
życia” i „komedia śmierci” kierowane są przez planety, a grać je będzie wielu ludzi333. 
W sztuce o życiu potrzebni są i zdrowi, i chorzy. Role wyznacza Stwórca poprzez 
wpływ planet. Obraz i perspektywa raczej mało budujące, chociaż, trzeba powie-
dzieć nowatorskie, chorzy i choroby muszą istnieć, bo są to role wyznaczone przez 

333 Ch. Neubarth, New und Alter Schreib Calender, 1668.
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Stwórcę w teatrze życia. Generalnie, problematyka samej choroby w kalendarzach 
autorskich Christiana i Johanna Neubarthów jest raczej pomijana334. Pojawiają się 
u nich krótkie informacje lub notki w kontekście terapii i profilaktyki, do czego na-
wiązuję w następnych rozdziałach. 

Zmiana podejścia do zdrowia i choroby i inne, w porównaniu z siedemnasto-
wiecznym, ujmowanie pola problemowego choroba następuje dopiero w następ-
nym stuleciu. Jest to przejawem stopniowej medykalizacji problematyki choroby, 
która zaczyna być coraz częściej rozumiana jako wynik ludzkich działań: błędnych, 
opartych na ignorancji, a więc nierozsądnych, dających się zmodyfikować w wyniku 
uzyskania przez człowieka niezbędnego zasobu informacji. Tego rodzaju stwierdze-
nie jest podstawą głównej idei przenikającej świadomość europejskich elit XVIII 
stulecia: postulatu zasadniczych zmian w wielu dziedzinach praktycznego życia, 
dających się zrealizować dzięki poszerzeniu powszechnego dostępu do informacji. 
Ideę tę zaczynają wcielać w życie także XVIII-wieczni redaktorzy śląskich kalenda-
rzy. Dopiero wówczas w polu problemowym choroby pojawiają się nowe akcenty 
i odmienne od wcześniejszych interpretacje wielu podejmowanych dotąd kwestii.

4.3 Pojęcie choroby w kalendarzach śląskich z XVIII w.

Obserwowane w XVIII w. w kalendarzach śląskich zmiany w polu problemowym 
choroby zostały zainicjowane już wcześniej, o czym pisałem w pierwszej części tego 
rozdziału. Ich wprowadzanie miało charakter stopniowy i nie możemy ich rozgrani-
czyć jedną konkretną datą. Zmian tych nie można przypisywać wyłącznie zmianie 
przynależności politycznej Śląska, który w 1763 r. przeszedł ostatecznie, po trzeciej 
wojnie, spod władzy katolickiej Austrii pod zwierzchnictwo protestanckich Prus. 
Stopniowy charakter zmian i  ich zauważalna ciągłość może być wytłumaczona 
w ten sposób, że śląska prowincja była w wieku XVII zamieszkiwana przez przed-
stawicieli obu konfesji chrześcijańskich, którzy po włączeniu Śląska do Prus nadal 
tu pozostali. Wydawcy kalendarzy, w 2 połowie XVIII w., adresowali je więc do tej 
samej publiczności, mającej określone poglądy i upodobania, a także sprecyzowany 
w ramach danej konfesji światopogląd. Ponieważ kalendarze były wydawnictwem 
nastawionym na zysk, wydawcom nie zależało na kierowaniu swej oferty wyłącznie 
do czytelników rekrutujących się z jednego z tych wyznań. Wpływało to tonują-
co na treść kalendarzy, która powinna być możliwa do przyjęcia przez obie grupy 
odbiorców. Pomimo przynależności do odmiennych konfesji w obrębie chrześci-

334 Pesymistyczne, z bardzo dużym dystansem do życia i śmierci, jest podejście Ch. Neubartha do 
zdrowia i choroby w kalendarzu na 1682 r. Był to jego ostatni rocznik, napisany w 1681 r., w któ-
rym zaznacza, że napisał ich 39. 
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jaństwa, katolickiej i protestanckiej, czytelników tych wiele łączyło. Jednym z tych 
wspólnych elementów był standard nauczania w związanych z każdą z tych konfesji 
szkołach średnich. Miał on kształtować w wychowankach umiejętność dowodzenia 
swoich racji, co było możliwe jedynie za pomocą szerokiej erudycji, dostarczającej 
argumentów w różnego rodzaju sporach. Ten sam sposób analizy rzeczywistości 
(w tym tej związanej z polem problemowym choroby) został przejęty przez autorów 
kalendarzy, był bowiem przez ich czytelników uważany (w związku ze sposobem ich 
edukacji opartej na debatach nad omawianymi zagadnieniami) za naturalny, był też 
przez nich, jak można sądzić, oczekiwany, skoro kalendarzowi autorzy starali się do 
niego dostosować. Na zmiany w polu problemowym choroby omawiany tu model 
narracji wywarł poważny wpływ. Omawiane przez kalendarzowych autorów kwe-
stie nie były bowiem przedstawiane w tonie oznajmującym i pisane z jednego punk-
tu widzenia, uznawanego za bezdyskusyjnie słuszny, ale były ukazywane z punktu 
widzenia zwolenników różnych, czasami wyraźnie sprzecznych ze sobą poglądów 
(zwolennicy starożytnego postrzegania rzeczywistości, zwolennicy nowożytnego 
ujmowania zjawisk, w tym spór o sprawstwo). W kalendarzach możemy w związku 
z tym znaleźć różne racje, wkładane w usta różnych autorytetów, których poglądy 
były ze sobą zestawiane, czasami potwierdzając się wzajemnie, a czasami wyraźnie 
sobie przecząc335. Ten sposób narracji umożliwiał stopniowe zmiany w treści ka-
lendarzy, ponieważ jedne racje były w nich systematycznie powtarzane, natomiast 
inne, tracąc wiarygodność u czytelników, podlegały eliminacji. 

Dla zmian w strukturze pola problemowego choroby istotne znaczenie miały 
przemiany w standardzie nauczania nauk przyrodniczych, mające miejsce zarów-
no w śląskich szkołach średnich, jak i na uniwersytetach, do których śląska mło-
dzież udawała się na studia, w tym na uniwersytetach w Wiedniu lub Pradze, gdzie 
w XVIII w. studiowało wielu z nich. Przemiany te wiązały się ze stopniową recep-
cją fizyki Izaaka Newtona, która zaczęła wypierać obraz świata stworzony przez 
klasyków starożytnej myśli filozoficznej, zarówno Platona, jak i Arystotelesa. W ka-
tolickich szkołach średnich już w pierwszej połowie XVIII w. zaczęto wykładać tzw. 
philosophia recentiorum, tj. ekletyczny przegląd poglądów filozofów starożytnych 
i nowożytnych, w którym coraz więcej miejsca poświęcano tym drugim. Podobnie 
działo się w gimnazjach protestanckich. Duże znaczenie dla zmian w polu proble-
mowym choroby miała decyzja papieża z 1757 r., który zezwolił nie tylko na na-
uczanie fizyki Newtona w szkołach średnich i uniwersytetach katolickich, lecz także 
na usunięcie z programów nauczania fizyki Arystotelesa. Wiązało się to z wpro-
wadzeniem do nauk przyrodniczych nowej metodologii, w której wnioskowanie 

335 Polemiki Gotharda, Gebharda lub Wagnera, o czym pisałem w tym rozdziale, z autorytetami 
starożytnymi dotyczące sposobu postrzegania otaczającej człowieka natury (świata) i szukania 
przyczyn sprawczych dokonujących się na świecie zmian lub wydarzeń. 
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przyczynowe zastąpiło teleologiczne, oraz został uprawomocniony model nauki 
opartej na doświadczeniu i obserwacji, zamiast opartego na dedukcji. Wspominam 
o tym dlatego, aby wykazać, że zmiany w polu problemowym choroby obserwowa-
ne w śląskich kalendarzach w okresie, gdy prowincja ta przeszła spod panowania 
austriackiego pod panowanie pruskie, prawdopodobnie także by wystąpiły, gdyby 
Śląsk nie zmienił w drugiej połowie XVIII w. swojej przynależności państwowej 
i politycznej. Znajdujące odbicie w tych źródłach zmiany w świadomości i obrazie 
świata dotyczyły obu wyznań chrześcijańskich. 

Wraz z przejęciem Śląska przez Prusy treści kalendarzowe uległy upraktycz-
nieniu, a używane na ich rzecz argumenty zostały podparte nowym autorytetem, 
którym stała się Królewska (Berlińska) Akademia Nauk. W omawianym okresie jej 
standard pozostawał pod wpływem filozofii Oświecenia, a ponieważ Akademia ta 
pełniła wobec wydawców kalendarzy funkcję nadzorczą (i cenzorską), nie może dzi-
wić, że silnie zaznaczył się w nich właściwy dla tej filozofii kierunek, o którym wspo-
minałem wcześniej: nastawienie na poprawę praktycznego funkcjonowania wielu 
obszarów codziennego życia i nastawienie na zwiększenie efektywności ludzkich 
działań. Upowszechnienie tego kierunku miało się dokonać przez edukację, zarów-
no szkolną, jak i pozaszkolną, w tym właśnie za pośrednictwem lektury. 

Przedstawione powyżej przesłanki stanowiły uzasadnienie dla głównej zmiany, 
która wystąpiła w XVIII-wiecznych śląskich kalendarzach w polu problemowym 
choroby. Była ona związana ze stopniową marginalizacją astrologii, której podsta-
wowe kategorie były wypierane z zakresu uzasadnień dotyczących powstawania 
chorób, ich przebiegu, wpływu gwiazd, planet i komet na powstawanie epidemii, 
wiązania skłonności do niektórych chorób z datą urodzenia człowieka i przypisa-
nym tej dacie znakiem zodiaku, a także zdolności gwiazd i planet do wywierania 
wpływu na stan psychiczny jednostek i całych grup społecznych (władców, przed-
stawicieli miejskiego i wiejskiego plebsu itp.), skłaniając je do wywoływania wojen 
i zamieszek, których następstwem były m.in. choroby. W kalendarzach z XVII stule-
cia kwestie te były rozpatrywane jako realistyczne, a wpływy konstelacji gwiezdnych 
uznawane były przez autorów kalendarzowych za faktyczne. W pierwszej połowie 
XVIII w. przekonania te budzą u czytelników coraz mniejsze zaufanie i podlegają 
stopniowej naturalizacji, zmienia się bowiem sposób ich przedstawiania w szko-
łach. Muszą tę zmianę uwzględnić wydawcy publikacji komercyjnych, jakimi są 
kalendarze, których popularność wśród czytelników opierała się głównie na tym, że 
dostarczały im wielu porad praktycznych336, nadających się do zastosowania w co-
dziennym życiu. Jeżeli przekonania śląskich wykształconych czytelników w coraz 
mniejszym stopniu uznawały racjonalność astrologii, trudno było na jej podstawie 

336 Przykładem tej zmiany są zachowane kolejne kalendarze gospodarcze redagowane przez Chri-
stiana i Johanna Neubarthów i ich kontynuatorów (od II poł. XVII w. do połowy XVIII w.).
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tłumaczyć im fenomen choroby, przedstawiać metody leczenia oraz profilaktyki. 
Konieczna była istotna modyfikacja, znacząco zmieniająca rolę interpretacji astro-
logicznych w odniesieniu do wszystkich klas problemów podejmowanych w treści 
kalendarzy, w tym także znajdujących się w polu problemowym choroby. 

Ze względu na specyficzny charakter wydawnictw, jakimi były kalendarze, nie-
możliwe było całkowite uwolnienie ich treści z kontekstu odniesień astrologicznych 
(z czasem astronomicznych), ponieważ straciłyby wówczas swój specyficzny walor 
i być może rację bytu. Chcąc celniej trafić, należało zmodyfikować oręż. Sens ich 
wydawania polegał na tym, aby uporządkować zjawiska w czasie, wdrożyć czytelni-
ków do myślenia w kategoriach planowania ich codziennego życia, racjonalnej jego 
samokontroli i porządku. Przyjęcie tego rodzaju perspektywy miało nie tylko chro-
nić ich przed lękiem i chaosem, związanym z nieprzewidywalnym charakterem zda-
rzeń otaczającego świata, lecz przede wszystkim nadać ich działaniom oczekiwaną 
efektywność. W kalendarzowej narracji pojęcie to występuje w formie nawiązują-
cej w sposób bezpośredni do tradycji uprawy ziemi, której rezultaty zależą nie od 
przypadku, lecz od dobrego planowania, zasiewów roślin odpowiednio dobranych 
do klimatu oraz gleby i zebrania ich w odpowiedniej porze. Aby osiągnąć oczeki-
wane skutki uprawy ziemi ludzkie działania powinny podlegać pewnej dyscyplinie. 
Autorzy kalendarzowi, przekonując czytelników do stosowania się do publikowa-
nych na łamach swoich wydawnictw porad, posługują się zrozumiałym dla odbior-
cy pojęciem owocności (Fruchtbarkeit). Zarówno dla żyjących z rzemiosła i handlu 
mieszczan, jak i dla utrzymujących się z uprawy ziemi rolników. Kryzys wiarygod-
ności interpretacji astrologicznych, które w XVII stuleciu były zasadniczym punk-
tem odniesienia wszystkich wyjaśnień oraz praktycznych porad zamieszczanych 
w kalendarzach, zmusił autorów kalendarzy do zasadniczej rewizji tego stanowiska. 
Musieli przedstawić czytelnikom inne wiarygodne podstawy interpretacji zjawisk, 
umożliwiające zrozumienie świata i owocne w nim działanie. Nowym elementem 
organizującym narrację okazał się czas. Z tym pojęciem starano się łączyć wiedzę 
ogólną o otaczającej człowieka rzeczywistości i wiedzę praktyczną, niezbędną do ży-
cia i przetrwania trudnych sytuacji lub zdarzeń. Trzecim elementem, który pojawia 
się w artykułach kalendarzowych XVIII stulecia jest sam czytelnik, człowiek, który 
powinien być głównym moderatorem swojego życia, a jeżeli jest to osoba z kręgu 
władzy, powinna być moderartorem życia swoich poddanych i ponosić (z tytułu 
władzy i wiążących się z nią możliwości) odpowiedzialność za ich los.

Przyjęcie czasu jako podstawowego punktu orientacyjnego treści kalendarzy nie 
wiązało się z utratą sensu dalszego wydawania publikacji, opierających swój układ 
na szczegółowej chronologii i orientującej zalecania praktyczne według miesięcy 
i dni. Wypierana z nich astrologia została zastąpiona astronomią (np. określanie 
kolejnych pór roku, przydatne w rolnictwie), a układy gwiazd i planet przestały być 
postrzegane w kategoriach sprawstwa lub przyczyn ziemskich zjawisk. Firmament 
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niebieski stał się w XVIII w. przedmiotem naukowych zainteresowań i obiektem 
obserwacji laików, zmieniły się jednak akcenty w  definiowaniu sprawstwa zja-
wisk ziemskich, zwłaszcza tych, które dotyczyły ludzi. Czytelnicy obojga wyznań 
przypisywali to sprawstwo w coraz większym stopniu samym sobie, nie wdając się 
w subtelności ówczesnej teologii, toczono bowiem wówczas na ten temat debaty 
i dyskusje, najczęściej nie dochodząc w nich do ostatecznych wniosków. W świado-
mości potocznej czytelników kalendarzy upowszechniać się zaczęło przekonanie, 
że to głównie od ich własnej przemyślności, staranności, pracowitości i podobnych 
cech (a nie od gwiezdnych wpływów) zależała owocność ich pracy. Jej wyniki mo-
gły być wsparte lub zaprzepaszczone nie przez owe wpływy, ale przez innych ludzi, 
kierujących się własnym interesem, ambicjami, namiętnościami itp. Do tego typu 
przekonań musieli dostosować się autorzy kalendarzy, tłumacząc czytelnikom, że 
wpisanie ich działań do szczegółowo opisanej w skali roku chronologii (co od za-
wsze występowało w treści kalendarzy) nadal winno być uznawane za racjonalne, 
pomimo tego, że dotychczas w nich występujące interpretacje astrologiczne, zarów-
no bezpośrednie, jak i pośrednie, zostały z nich usunięte. Porządkowanie ludzkich 
praktyk w kalendarzowej chronologii rocznej zostało obecnie skorelowane z datą 
w inny niż wcześniej sposób, dając człowiekowi większe pole manewru, większą 
samodzielność, a zarazem większą odpowiedzialność za podejmowanie (lub nie po-
dejmowanie) pewnych działań. Ich skuteczność (lub jej brak) była interpretowana 
jako zależna od aktywności samego człowieka, a nie od wpływów gwiezdnych kon-
stelacji, a owocność (Fruchtbarkeit – lub jej brak) od jego wiedzy na temat świata 
i umiejętności jej zastosowania w praktyce. 

Przykłady stopniowej eliminacji z pola problemowego choroby interpretacji 
astrologicznych możemy śledzić w kolejnych kalendarzach śląskich z XVIII w. 
Połączenie czasu, wiedzy i aktywności ludzkiej w pewien schemat o znaczeniu stra-
tegicznym, w kontekście ludzkiego przetrwania, wpłynęło także na postrzeganie 
samej choroby w kategoriach świeckich (przestała być tylko i wyłącznie karą Bożą). 
Zaczęto doszukiwać się jej realnych przyczyn, opierając swoje rozważania na ba-
daniach naukowych. W przypadkach, gdy redaktorzy kalendarzy nie dysponowali 
stosowną wiedzą, udzielali czytelnikowi krótkich praktycznych porad, dotyczących 
np. złagodzenia skutków kataru, bólu zębów, wyziębienia organizmu lub odmro-
żeń. Rzadziej pojawiające się w drukach osiemnastowiecznych doniesienia na temat 
chorób epidemicznych, zatruć, braku higieny lub dotyczące roślin uprawnych i ter-
minów ich wysiewu (była to pośrednia walka z klęską głodu, której wielokrotnie do-
świadczała ludność Śląska w obu stuleciach) były oparte na badaniach naukowych 
i opracowane przez naukowców lub fachowców z danej dziedziny. Zatem choroba 
została pozbawiona XVII-wiecznej oprawy i „sprowadzona z nieba na ziemię”, gdzie 
dzięki nabytej wiedzy, doświadczeniu i własnej aktywności człowiek powinien co 
najmniej złagodzić jej skutki i ograniczyć jej zasięg. Najlepiej wiedząc więcej, niż 
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jego poprzednicy, aby mógł zapobiec jej powstaniu lub pojawieniu się. Łączy się 
z tym terapia i profilaktyka, o których piszę w następnych rozdziałach. W tym miej-
scu zwracam jedynie uwagę na to, iż redaktorom kalendarzy, wcześniej ich autorom, 
nie wolno było publikować treści związanych z medykalizacją w konwencji zastrze-
żonej prawem dla lekarzy i aptekarzy337. 

Zgodnie z kształtującą się w XVIII w. nową konwencją opisu choroby, ilustrują-
cą stopniowy proces medykalizacji świadomości, w kalendarzu autorstwa Johanna 
Albina Hoffmanna na 1730 r. został opublikowany tekst dotyczący upustów krwi 
i stawiania baniek (Vom Aderlassen und Schröpffen). Rocznik ten w tym przypad-
ku nawiązuje do wydawanych już wcześniej, także w XVII w., kalendarzy gospo-
darczych, w których w kalendarium oznaczono dni właściwe dla przeprowadzenia 
tych zabiegów a na jego końcu, w punktach, zamieszczono reguły dotyczące sto-
sowania wymienionych zabiegów. Jeleniogórski kalendarz zawiera artykuł, który 
wyjaśnia czytelnikom po co, komu i kiedy takie zabiegi należy zaordynować i prze-
prowadzić338. Więcej na temat zaleceń Hoffmanna zostanie powiedziane w rozdziale 
o profilaktyce, bowiem w przypadku choroby autor przedstawia tylko jeden powód 
– upusty i stawianie baniek stosuje się w przypadku nadmiernego ukrwienia (nad-
miaru krwi). Zabiegi i dalsze wskazania ujęte są jeszcze w konwencji astrologicznej, 
ta jednak dotyczy przede wszystkim sprecyzowania czasu ich wykonywania. Autor 
nie odwołuje się do astrologicznych właściwości planet, natomiast klasyfikuje cho-
rych według ich temperamentu i wieku (nic nie pisze o kobietach) i według tych 
cech określa porę wykonywania zabiegów. 

Nieco więcej informacji z zakresu problematyki oscylującej wokół medykalizacji 
znajduje się w kalendarzu opracowanym przez Gottfrieda Hoffmanna i wydanym 
w Brzegu na 1732 r. Autor w rozbudowanej części drugiej, obok krótkich histo-
rii (w formie anegdot), zmieścił kilkanaście recept na powszechne dolegliwości. 
Nie są to recepty lekarskie, lecz klasyczne popularne porady, które może usłyszeć 
każdy z nas od osób postronnych lub zaprzyjaźnionych (takie porady usłyszał Stań-
czyk, gdy symulując ból zębów wędrował po rynku krakowskim – chciał wykazać, 
iż w Krakowie jest kilkuset lekarzy). W rozdziale tym piszę o chorobach, stąd też 
ograniczę się do wymienienia jednostek chorobowych, powszechnych dolegliwo-
ści, z którymi borykali się ówcześni czytelnicy. Powszechnym schorzeniem był 

337 A. Syroka, Charakterystyka ustawodawstwa aptekarskiego na Śląsku od XVII do początku XIX w.
[w:] B. Urbanek (red.), Zawód farmaceuty na ziemiach polskich w XIX i XX wieku. Zawody me-
dyczne na ziemiach polskich w XIX i XX wieku, t. 2, Warszawa-Katowice 2006, s. 30–45.

338 J.A. Hoffmann, Neuer Hirschbergischer Stadt=und Land=Calenders. 1730. Vom Aderlassen und 
Schröpffen : „Wo das überflüßige Geblütte durch Schröpffen oder Aderlassen soll gereiniget wer-
den, muß es vors erste geschehen i Früh=Jahre oder im Herbste, und zwar bey jungen Leuten, 
wenn Neu=Mond angegangen, biß zum esrten Viertel, bey denen Mannes=Personen, welche 30 
biß 40 Jahr alt sind, wirs vom ersten Viertel biß zum Voll=Mond Ader gelassen, (…).
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nieprzyjemny katar, na który autor polecał płukankę nosa majerankiem lub miętą 
polej („Boley”), bóle zębów, które należało leczyć imbirem, rwanie w biodrze, na 
które skuteczną miała być woda jałowcowa, czy wreszcie odmrożone kończyny, któ-
re należało leczyć tłuszczem zwierzęcym. 

Uzupełnieniem środków leczniczych umieszczonych w całym tzw. Dodatku jest 
rozdział VIII O chorobach (Von Kranckheiten), w którym w każdym miesiącu wy-
mienione są choroby mogące wystąpić w tym okresie. Nie ma jakichkolwiek odwo-
łań do astrologii, do układów planetarnych339. G. Hoffmann ogranicza się jedynie 
do wymienienia chorób lub dolegliwości, np. w styczniu mogły pojawić się choroby 
o nagłym przebiegu lub nasilić się przewlekłe suchoty lub choroby płuc; w lutym 
choroby piersi (klatki piersiowej), omdlenia, choroby serca i żołądka, spadek tem-
peratury ciała (zimnica); w marcu, u osób starszych prognozowano wystąpienie 
udaru lub paraliżu, prognozowano kaszel i katar; w kwietniu u dzieci pojawi się 
ospa wietrzna, odra i świnka lub różyczka; z kolei we wrześniu pojawi się gorącz-
ka plamista (tyfus), bóle głowy i zębów; w październiku podagra, udary i paraliże, 
ciężka gorączka; w grudniu choroby uszu, głowy i zębów340. Do rocznika tego wrócę 
przy omawianiu terapii, wskazując na zawarte w nim zalecenia. 

339 Podobny schemat – odrębna kolumna przy każdym miesiącu w kalendarium – występuje w każ-
dym kalendarzu gospodarczym Neubarthów i ich kontynuatorów, wydawanych w XVII i XVIII w. 

340 G. Hoffmann, Neuer, Verbeserter, In allen Stücken übereistimmender Schreib=Calender, 1732. 
[Cz. II] Astronom – und Astrologische Verkundigung (…) MDCCXXXII. Das VIII. Capitel. Von 
Kranck heiten: „ Im Jenner ereignen viel Kopff=Schmertze, ausschlagende Kranckheiten, auch 
dürfften Schwind=und Lungensüchtige üble Zeit haben. Im Hornung hitzige Fieber ud Brust=-
Kranckheiten, Ohnmachten, Schwindel, Hertz=und Magen=Beschwer, kalte Flüsse und derglei-
chen. In Mertzen entstehen viele kalte Flüsse, Husten, Schnupffen, bey alten Personen Steck=und 
Schlag=Flüsse, Haupt=und Hertzens=Beschwerung. Im April werden die Lungensüchtigen, 
Blöde und Melancholische einen harten Stoß ausstehe; Kinder kriegen Pocken, Masedrn und 
Ritteln. Im May dürffen sich hitzige Fieber ud Brust=Beschwerungen einstellen, wie auch Seiten-
stechen, Quartan=Fieber und Ohnmachten. Im Brachmonat ist noch so ziemlich gesunde Zeit, 
doch graßiren ausschlagende Kranckheiten und Durchlauff. Im Heu=Monat sind die alten Leute 
der Gefahr am neisten unterwoffen, es treffen się Schlag=Flüsse und Ohnmachten, się empfinden 
Beschwerung am Hertzen und Haupt. Im Augustmonat kriegen viele die Rotheruhr, Brechen 
des Manges, grosse Klagen über verderdte Magen=und Rücken=Beschwerungen. Im Herbst-
monat aussern sich hie und da hitzige Kranckheiten, Bräune, Fleckfieber, Kopff=und Zahnweh. 
Im Weinmonat regieren Steck=und Schlag=Flüsse, bose Fieber reissen gewaltig um sich. Podag-
rici haben üble Zeit. Im Wintermonat trifft es abermahls die Melancholici und Schwermüthigen. 
Sonste regieren auch kalte Flüsse, Steinschmertzen aufferodentlich. Im Christmonat beschweren 
sich viele über die Rose, Sausen und Brausen der Ohren auch über ungewöhnliche Kopff=und 
Zahnschmertzen.”. 

Gottfried Hoffmann opublikował w Brzegu, u Trampa, kolejne kalendarze na 1739 i 1740 r. 
Tytuły tych roczników i układ treści są takie same jak w 1730 i 1732 r. Cześć druga u G. Hoff-
manna jest rozbudowana, zawiera m.in. rozdziały o porach roku (astronomiczne początki i pro-
gnozowana pogoda), o urodzajach (uprawie ziemi), siewach i nasadzeniach, o chorobach.



163

Problematyka dotycząca, w szerokim ujęciu, medykalizacji pojawiała się w mniej-
szym lub w większym stopniu w kalendarzach XVII i XVIII stulecia. Niemniej, 
zagadnienia dotyczące choroby, jej symptomy, opis i realne przyczyny były raczej 
traktowane marginalnie. Wskazywano na to, co może sprawić, iż mogą pojawić się 
choroby (w tym przypadku, zwłaszcza w XVII w., koniunkcje planet lub kara Boża). 
Uwzględniano w prognostykach wpływ pór roku, nie doszukiwano się natomiast 
przyczyn realnych, ziemskich, bezpośrednich i pośrednich (pewnym wyjątkiem są 
wymienieni już Gothard, Gebhard, Wagner czy Ch. Neubarth), unikając postawie-
nia diagnozy. Jak już wspomniałem, z prawnego punktu widzenia nie wolno było 
tego robić autorom i redaktorom kalendarzy. Ograniczenia prawne, jak i brak kom-
petencji, wpłynęły na ogólnikowe potraktowanie zagadnienia choroby, dając nieco 
więcej swobody w przypadku terapii i profilaktyki. Jeżeli już znajdujemy w tekstach 
kalendarzowych z XVIII stulecia opracowania dotyczące chorób lub zagrożeń mo-
gących skutkować chorobą lub zgonem, są to przekazy oparte na badaniach nauko-
wych, autoryzowane przez odpowiednie gremia. Popularnym rozdziałem, o którym 
już wspominałem, o niewielkiej objętości, kończącym najczęściej opis pór roku, był 
tekst zatytułowany Von Seuchen und Kranckheiten (O zarazach i chorobach). Przede 
wszystkim był on zamieszczany w kalendarzach Neubarthowskich341, których zbiór 
zachował się w Bibliotece Uniwersytetu Wrocławskiego, praktycznie rzecz biorąc, 
w całości. Wspomniany rozdział, zawarty w kalendarzu Neubarthowskim na 1751 r., 
powiela układ treści z 1732 r. autorstwa Gottfrieda Hoffmanna. Jest to swego rodzaju 
plagiat. Informuje czytelnika w sposób bardzo enigmatyczny, tak jak w poprzednich 
rocznikach, iż w pewnych okresach (czasie) roku powietrze jest zdrowsze, w innych 
gorsze i wiąże się to z nasileniem określonego rodzaju chorób. Wskazuje się ewi-
dentną zależność między powietrzem (jego rodzajem) a zdrowiem i chorobami. 
Wprawdzie żaden astrolog nie potwierdziłby, pisze redaktor, iż przyczyną takiego 
stanu rzeczy jest wpływ planet, ale, jak dowodzi, w tym przypadku (mowa o za-
mieszczonym rozdziale), zgodnie z regułą stosowaną w starych kalendarzach, zosta-
nie to przedstawione w odniesieniu do zdrowia i chorób. Mamy tu klasyczny ukłon 
w stronę astrologii, z zastrzeżeniem, że jest to nawiązanie do tradycji kalendarzo-
wej. Zastrzeżenie jest istotne, bowiem w kalendarzach Neubarthowskich astrologia 
jest traktowana tylko i wyłącznie w kategorii tradycji, nadającej przekazywanym 
treściom pewien archaiczny wymiar, co potwierdza się w kalendarzu wydanym na 
1770 r.342 Dalej następuje wskazanie chorób, które wystąpią w określonym miesiącu, 

341 Pod tym pojęciem ujmuję wszystkie zachowane kalendarze, których druk zainicjował Christian 
Neubarth, kontynuował jego syn Johann, a kolejne roczniki, redagowane anonimowo, zawierały 
najczęściej w tytule zwrot „Kontynuatorzy Neubarthów”. 

342 Neu und revidirter Schreib=Calender, 1770, [cz. II] Fortsetzung des Astronomischen Historischen 
Schreib=Calenders, (…) Das XI. Capitel. Von Seuchen und Kranckheiten: „Gdy powie się, że 
w tym roku choroby się znajdą, nie będzie to pomyłką; ponieważ nie ma takiego roku, w któ-
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pod wpływem dominacji trzech planet. Styczeń, zwłaszcza jego schyłek będący pod 
wpływem Księżyca, sprzyja nasileniu się wszystkich chorób, w lutym najczęściej po-
jawia się gorączka i zimne poty, w marcu omdlenia i dolegliwości serca, także ospa 
lub ospa wietrzna (odra), bóle głowy i zębów, w kwietniu suchoty, w maju zimne 
poty, kłopoty z ciążą i poronienia, w czerwcu zimne poty i reumatyzm. W ten spo-
sób każdy z miesięcy roku odpowiada za „dominujące” schorzenie343. 

Z biegiem lat, poprzednie, skromne w swoim wywodzie zalecenia, stają się ob-
szerniejsze. Pojawiają się nowe, niespotykane dotąd w swej treści, opracowania. Po 
os tatecznym zakończeniu wojen śląskich i objęciu prawem pruskim całego, zajętego 
przez Fryderyka Wielkiego, Śląska, nowego wyrazu nabierają kolejne edycje kalen-
darzy adresowanych do odbiorcy śląskiego. Ich objętość, w porównaniu z poprzed-
nimi rocznikami, maleje. Zmianie, na znacznie skromniejszą, ulega szata graficzna. 
Do druku dopuszczone są tylko roczniki będące kontynuacją linii Neubarthowskiej. 
Treść kalendarzy, jak już pisałem, została poddana cenzurze i nadzorowi Królew-
skiej Akademii Nauk w Berlinie. Kalendarze, w sposób umiarkowany, zaczynają pu-
blikować treści w duchu oświeceniowym, zgodnym z intencją i polityką pruskiego 
władcy. Pojawiają się treści wskazujące na nowe podejście do poddanych, dotyczące 

rym ludzie nie chorowali, chociaż wiadomo, że bywają lata, w których choroby bardziej grasują. 
Z tego nie wynika czy położenie lub bieg planet mają jakiś związek z tym, a według zwycza-
ju kalendarzy można zapoznać się z przypuszczeniami aktualnymi w tym roku. W większości, 
w każdym miesiącu zauważa się promieniowanie planet, które traktuje się jako szkodliwe w dal-
szym okresie. Zauważa się też zdrowe aspekty, które przechylają się w stronę zdrowego powie-
trza. Panie Boże, od którego zależy zdrowie, choroby, życie i śmierć, utrzymuj czyste powietrze 
i odprowadź łaskawie wszystkie szkodliwe zarazy od nas i naucz nas pomyśleć, że nigdy przed 
śmiercią nie jesteśmy pewni” [tłum. własne].

343 Neu zu jedermans Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 
1751, Das II. Capitel. Von Seuchen und Kranckheiten: „Es ist gewiß, daß die Luft zu einer Zeit 
gesunder ist, als zur andern; und hingegen wieder zu einer Zeit mehr Kranckheiten in Schwan-
ge gehe, als zur andern. Ferner, daß auch eine Zeit mehr zu diese, und andre mehr zu jenen 
Kranckheiten geneigt ist. Daß aber an diesem verschiedenen Zustande der Luft, in Ansehung 
der Gesundheit und Kranckheiten, bloß die verschiedenen Aspecten der Panete Schuld seyn 
solten, ißt nicht zu glauben; kein Astrologus wird auch solches behaupten. Indessen wird hier 
aus keinen andern Gründen, als nur aus dem Stand der Planeten, etwas von dem Zustand der 
Gesundheit und den Kranckheiten dieses Jahres gemuthmasset so wie es die Gewohnheit des 
Calenders erfodert.

Im Jenner ist Ende dieses Monats […] welcher zu allerley Kranckheitet neiget. Im Hornung 
giebt es unterschiedliche gesund erachtete Aspecten, es könte aber vorgenteldete Conjunction 
ihre Würckung noch diesen Monat haben, auch neiget der […] auf kalte Flüsse und Fieber. Im 
Mertz neiget der […] auf Ohnmachten und Hertzens=Beschwerung. […] auf ausschlagende 
Kranckheiten, Pocken und Masern (Masertz?) und der […] auf Kopf=und Zahnweh. Im April 
giebt die […] zwar gesunde Luft zu hoffen; Darneben aber könte […] den Schwindsuchtigen 
Beschwerung erregen. Im May (…) Fieber neigen, Schwangere und Kindbetterinnen mögen sich 
wohl i acht nehmen. (…) Im Heumonat (…) auf kalte Flüsse und Glieder=Schmertzen. (…)”.
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ich warunków życia, kryteriów moralnych. Zamieszczane są również artykuły mó-
wiące o dokonaniach króla na rzecz poddanych (lata 70. XVIII w.). Mają one także 
związek z polityką prozdrowotną władcy Prus (warunki i higiena życia poddanych), 
zatem z medykalizacją. Publikowane są także, w oparciu o opracowania naukowe, 
artykuły bardzo istotne w swej treści, bo dotykające zagrożeń, z którymi boryka-
ły się ówczesne społeczności. Obok nich, publikowane są wyciągi z rozporządzeń 
królewskich, opracowanych przez Kolegium Medyczne w Berlinie, dotyczące istot-
nych dla funkcjonowania państwa i jego populacji zagrożeń epidemicznych. Jedno 
z takich rozporządzeń zostało opublikowane w kalendarzu na 1770 r. i dotyczy epi-
demii ospy, rozpoznawania tej choroby, terapii i profilaktyki. W tym rozdziale przy-
toczę te fragmenty, które opisują etapy rozwoju tej choroby344. Całe rozporządzenie 
jest przykładem krzewienia oświaty zdrowotnej w sposób zorganizowany i obli-
gatoryjny i dotyczyło wszystkich poddanych króla Prus. Czytamy w nim: „Ospa, 
zwana również przez niektórych łuszczycą, charakteryzuje się małymi wrzodzikami 
na skórze, jest chorobą z rodzaju bardzo zaraźliwych, powstających na skutek zapa-
lenia powstałego we krwi u ludzi dorosłych i u dzieci. Choroba przy niewłaściwym 
podejściu ma różne stopnie nasilenia, wielkie klęski powodujące. Dlatego wieśniak 
odległy od miejsca, gdzie może korzystać z pomocy lekarskiej, musi z braku takiej 
pomocy oczekiwać na zagrożenie, umieć je rozeznać i wiedzieć, jakie leki stosować, 
by pomóc chorym, mieć przeszkolenie w najpotrzebniejszych sprawach. Wiedzą 
swą powinien się kierować od początku do końca choroby”345. Warto zwrócić uwagę 
na to zarządzenie, gdyż dotyczy ono walki z chorobami zakaźnymi o, nieznanym 
wówczas, podłożu wirusowym346. Wymienione zarządzenie interesujące jest z jesz-
cze jednego powodu. Znajdujemy w  nim opis ospy „dobrotliwej” („fałszywej”) 
i ospy „złośliwej”, opis reakcji chorych, zalecenia profilaktyczne i zalecane leki.

344 Auszug aus der auf Sr Königl. Majestat allerhöchfren Befehl, vom Königl Ober=Collegio Medico zu 
Berlin herausgegbenen Anleitung: wie der Landmann und diejenigen, so keinen erlangen können, 
bey grassirenden Pocken sich zu werhalten haben, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter 
Astronomischer, Historischer (…), [cz. II] Fortsetzung (…), 1770.

345 „Die Pocken oder Blattern ausern sich durch viel oder wenigere Geschwüre auf der Haut, sie 
gehören unter solche Arten von höchstanfickenden Kranckheiten, die sich auf eine heftige Ent-
zündung des Blutes gründen, und bey den Menschen, zwar den Kinderjahren, etgen sind de-
mohngeachter aber doch keines Alters verschonen.Sie richten bey einer übeln Behandlung, nach 
verschieenen ihrer Heftigkeit, grosse Niederlagen an, daßder Ladmann und andere die wegen 
Entfernung Lage und mancherley Umstände, der Vorsorge eines ordentlichen Artztes gar oft 
gandlung der Krancken halben den nöthigsten Unyterricht auf eine begraeifliche Art verlangen 
können; nach weicher sie sich Anfange der Kranckheit bis zum Ende derselben genau sollen. 
(…)”, ibidem.

346 Badania nad wirusami zaczęto prowadzić 120 lat później, po odkryciu i opisaniu wirusa mozaiki 
tytoniowej przez Dmitrija Josifowicza Iwanowskiego, w 1892 r. Początkowo wirusy nazywano 
„zarazkiem przesączalnym”. Nazwę tę wprowadził w 1898 r. Martinus Beijerinck.
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Po uzasadnieniu celu wydania zarządzenia następuje właściwy wywód, zaczy-
nający się od przedstawienia różnic miedzy dwoma rodzajami ospy. „Podaje się 
w szczególności główne różnice między fałszywą ospą i ospą prawdziwą, ospą fał-
szywą lub inaczej mówiąc dobrotliwą, która od początku do końca jest czerwoną, 
a ospą złośliwą, którą nigdy bez ryzyka i ciężkich przypadków nie znajdujemy. Ospa 
fałszywa, zwana również wietrzną lub wodnistą w zależności od posiadania w sobie 
więcej wodnistej lub stałej materii, ujawnia się w lecie lub jesienią, małymi zapale-
niami i nierównością skóry. Bez specjalnej przyczyny lub gorąca. Te małe zgrubienia 
na skórze, zwane wysypką, zanikają po kilku dniach i nie mają nic [wspólnego] 
z prawdziwą ospą. Na dobrotliwą ospę chorują dzieci, jak tylko się ona pokaże w są-
siedztwie lub grasuje w tej miejscowości. Także, gdy dzieci zdrowe stykają się z cho-
rymi. Chorobę tę cechuje u dzieci: słabość, wielkie zmęczenie w członkach i bóle 
w krzyżu, przy czym dzieci mają krótki oddech, dreszcze oraz gorączkę. Do tego 
opuchniętą twarz i oczy, które łzawią. Poza tym charakteryzuje tę chorobę częste 
kichanie. To położenie pogarsza ciężki oddech lub ból brzucha z wymiotami. Chore 
dzieci budzą się w nocy wystraszone. Dużo dzieci nawet przed zachorowaniem czuje 
pewien lęk, co wskazuje wyraźnie, że się rozchorują. Wskutek powyższych przyczyn 
gorączka wzrasta w trzecim i czwartym dniu, pojawia się u dzieci pocenie i wysypka 
na całym ciele, która zaczyna się rozprzestrzeniać, w kształcie czerwonych punkci-
ków na twarzy, na czole, które rozszerzają się potem po całym ciele. Wzrok staje się 
mocniejszy, opuchnięte oczy się zamykają. Wysypka ospy następuje w czasie 24 go-
dzin i powiększa się aż do 7 dni. Na początku jest wypełniona wodnistą materią, 
która się zmienia w żółtą i, w 8 lub 9 dniu, kiedy [krosty] są w maksymalnej wielko-
ści, kształtu groszku, przechodzą w owrzodzenie. Odstępuje opuchnięcie ciała, oczy 
się otwierają. I różowo-czerwona wysypka pęka i wysycha. Wraca senność i apetyt, 
po 14 lub 15 dniach choroba mija”347. Na tym kończy się opis ospy dobrotliwej, po 
czym następuje opis ospy złośliwej. „Złośliwa lub zlewająca się ospa jest w stosunku 
do poprzedniej bardzo niebezpieczna i jej przypadki są bardziej pamiętliwe i bole-
sne. Gdyby miała pierwszych wybrać dzieci, to należy się kierować oznakami. Gdy 
mianowicie, w tym samym czasie złośliwa ospa w kilku miejscowościach szaleje, 
dzieci i młodzież zapadają na ogólną słabość całego ciała, silne bóle głowy oraz 
utratę świadomości. Dzieci stają się niespokojne i zdane na cierpienie, leżąc, śpią 
z na wpół otwartymi oczami, poruszając nerwowo rękami i nogami pod wpływem 
leków. Gdy choroba ta trwa już trzy dni i nie nastąpiło pocenie, jak to ma miejsce 
przy ospie dobrotliwej, nastąpi to niewątpliwie na twarzy, piersi i innych częściach 
ciała, bez poprzedniego zaczerwienienia. Wysypka jest mała, biała, wodnista i zlewa 
się niezależnie od zaprzestania występujących dreszczy. Brakuje jej też na wielko-
ści lub prawdziwej ropy, jak to ma miejsce przy ospie dobrotliwej. Zauważa się, 

347 New und revidirter Schreib Kalender auf dass Jahre… 1770.
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że szczyty są bardziej płaskie i wygniecione. I że pęcherzyki wygląd mają jak po 
ukłuciu muchy hiszpańskiej lub po sparzeniach. Zamiast ropy, wysypka wypełniona 
jest żrącą, wodnista substancją. Znakiem złośliwości i podejrzeniem napawa fakt 
zabarwienia się wysypki na zielono, fioletowo i czarno. Jako stan poważny u chorego 
traktują lekarze, kiedy wypryski w ich szczytowym położeniu dostają czarne punkty 
i wyglądają jak gdyby zaszły krwią. Chory cierpi równocześnie na bóle w przełyku, 
rozprzestrzenia się zapach zgnilizny, który jest złym znakiem. Celem zapobieżenia 
skutkom takiego stanu rzeczy, to jest nadmiernej wysypce, należałoby starać się, aby 
schodziła krew z ropą na bieżąco, łącznie z uryną i kałem. W dalszym przebiegu 
choroby zauważa się parcie i rżnięcie przy oddawaniu moczu, który wciąż jest jasny 
i przeźroczysty, bardzo słaby puls i zimny pot na całym ciele. Wszystkie te oznaki 
ostrzegają nas przed chorobą. Najgroźniejsze są przy tej chorobie dnie 11, 14, 17, 21. 
Lecz są i przypadki, że i po dniu 21 ludzie umierają”348. Tyle o samym opisie choroby. 
W zarządzeniu opisano także zasady opieki nad chorymi i wskazano właściwe leki, 
które należy stosować, zwłaszcza w przypadku ospy łagodnej u dzieci.

W tym rozdziale zwracam uwagę na zamieszczone opisy ospy – „łagodnej/do-
brotliwej” i „złośliwej”. Zestawmy przedstawione opisy. Ospa prawdziwa (variola 
vera) atakuje wszystkie populacje, zarówno dorosłych, jak i dzieci. Okres trwania 
choroby to około 12 dni. Ma dwie fazy, którym towarzyszy spadek i skok tempe-
ratury. W  przypadku ospy czarnej występują krwawe wylewy do pęcherzyków. 
Ospa wietrzna może trwać do 21 dni, atakuje głównie dzieci, wysypka jest swę-
dząca, prowokuje drapanie. Nie towarzyszy jej światłowstręt lub kaszel (kichanie). 
Oba „kalendarzowe” opisy ospy dotyczą przede wszystkim dzieci. Same opisy obu 
odmian ospy są mało precyzyjne. Zachodzi podejrzenie, iż w oba przypadki wple-
ciono trzecią chorobę, którą z uwagi na zbliżone objawy sklasyfikowano jako jedną 
z odmian ospy. Może nią być choroba znana w polskiej literaturze i terapii jako 
„odra”, której współczesny opis, w decydującej części pokrywa się z „kalendarzową” 
ospą „dobrotliwą”. Według Domowego poradnika medycznego349: „Odra jest chorobą 
bardzo zaraźliwą (droga kropelkowa), okres jej wylęgania trwa 9–11 dni, którego 
wstępem jest okres nieżytowy (3–5 dni). Objawy: temperatura, przekrwienie spojó-
wek, łzawienie, obrzęk powiek, światłowstręt, suchy męczący kaszel, katar, maleńkie 
białe plamki na błonie śluzowej policzków, otoczone czerwoną obwódką (nie zawsze 
występują). Po kilku dniach objawów kataralnych pojawia się wysypka w postaci 
plamek zlewających się w większe i pokrywające całe ciało. Wysypka zaczyna się za 
uszami i na twarzy, następnie na tułowiu i na kończynach. Mówi się, że »odra wcho-
dzi głową, a wychodzi nogami«. Po upływie kilku dni wysypka znika, zostawiając 

348 Ibidem, 1770. W rozdziale przytoczyłem obszerne fragmenty dokumentu, dotyczące opisu cho-
roby. W kolejnych rozdziałach dotyczących profilaktyki i terapii wrócę do niego, dokonując tym 
samym pewnych koniecznych powtórzeń. 

349 Domowy poradnik medyczny, Warszawa 1990, s. 224.
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czerwono-brunatne przebarwienia, a skóra łuszczy się. U małych dzieci może dojść 
do poważnych powikłań (zapalenie ucha, krtani, oskrzeli, płuc i niekiedy mózgu). 
Leczenie powinno koniecznie przebiegać pod kontrolą lekarską, a ciężkie przypadki 
muszą być leczone w szpitalu. W warunkach domowych ważne jest staranne pie-
lęgnowanie dziecka (leżenie w łóżku jeszcze przez tydzień po ustąpieniu gorącz-
ki, przemywanie oczu rumiankiem, łatwo strawna dieta, obfite pojenie, witaminy, 
wietrzenie pokoju). Konieczna jest izolacja od innych dzieci”. Konfrontacja tego 
opisu z opisem historycznym wykazuje duże zbieżności i  jednocześnie sugeruje, 
że autor zamieszczonego w kalendarzu rozporządzenia niedostatecznie odróżniał 
objawy ospy i odry. 

Kalendarz na 1770 r. dokumentuje całkowity zmierzch wpływów astrologii jako 
wiarygodnej koncepcji umożliwiającej przewidywanie chorób, których pojawienie 
się wyprowadzano z określonych koniunkcji gwiazd i planet. Jak już wspomniałem 
wyżej, autor wyraźnie stwierdza, że nie ma takiego roku, w którym by nie wystę-
powały jakieś choroby, dlatego bezpiecznie można przewidywać, że się pojawią. 
Zarówno w tym, jak i w innych kalendarzach z tego okresu doniesienia dotyczące 
występowania chorób epidemicznych zostały wyraźnie zredukowane pod względem 
liczbowym. W rozdziałach pt. Von Seuchen und Krankheiten nie ma już na przykład 
informacji o epidemiach dżumy, tyfusu i czerwonki, w ich miejsce pojawia się za to 
coraz więcej informacji o charakterze profilaktycznym i higienicznym, a także pro-
pagujących zasady zdrowego odżywiania i właściwego przechowywania żywności. 
Zakończenie na Śląsku długiego okresu wojen sprzyjało ustaniu rozprzestrzeniania 
się w tej dzielnicy masowych epidemii. Czytelników interesowały w związku z tym 
inne kwestie, dotyczące m.in. tego, jak można uchronić się przed ich ponownym 
nawrotem. Oczekiwaniom tym wychodzili naprzeciw wydawcy kalendarzy, publi-
kując m.in. rozporządzenia władz pruskich dotyczące kwestii zdrowotnych i higie-
nicznych. Z kalendarzy znikają także w latach 70. XVIII w. wcześniej występujące 
w nich prognozy, wiążące określone miesiące lub dni z możliwością rozpoczęcia się 
epidemii i wskazujące na jej przyczynę jako karę Bożą lub tzw. „bicz Boży”. Świad-
czy to o tym, że tego rodzaju koncepcje nie były już uznawane za wiarygodne ani 
przez autorów kalendarzy, ani przez ich czytelników. Zamiast tego kierowano uwagę 
czytelników na ich błędne postępowanie, wynikające z braku odpowiedniej wie-
dzy, które może bezpośrednio przyczynić się do wystąpienia choroby, a nawet do 
śmierci. Przykładem takiej informacji może być znajdujący się w kalendarzu na rok 
1773 opis zatrucia szalejem jadowitym, który został błędnie rozpoznany jako rośli-
na jadalna. Więcej tego rodzaju przykładów przedstawiam w rozdziale dotyczącym 
profilaktyki, który stanowi praktyczną ilustrację przemian w świadomości społecz-
nej dotyczących sposobu definiowania choroby, określania jej przyczyn i wyboru 
metod, umożliwiających ochronę przed ich wystąpieniem.
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4.4 Wnioski 

Na podstawie przedstawionych powyżej analiz można sformułować szereg wnio-
sków ogólnych.

– We wszystkich kalendarzach z obu analizowanych wieków występuje specjalnie 
wyodrębniony rozdział, zatytułowany Von Seuchen und Krankheiten (O zarazach 
i chorobach). Jego treść jest jednak mało rozbudowana i schematyczna, oparta na 
informacjach z „drugiej reki”, autorzy kalendarzy nie mają bowiem stosownych 
kompetencji do bardziej pogłębionych analiz problemu choroby, pomimo tego, 
że problem ów żywo interesuje czytelników (co warunkuje stałe zamieszczanie 
informacji na ten temat). Tylko jeden z autorów kalendarzy miał wykształcenie 
lekarskie i drukowane w kalendarzu poglądy jego autorstwa miały indywidual-
ny charakter, poparte były także własnym doświadczeniem ich autora. Z tego 
względu rozdziały pt. Von Seuchen und Krankheiten wnoszą niewiele nowego 
do badań nad świadomością medyczną mieszkańców Śląska w XVII i XVIII w., 
zarówno autorów kalendarzy, jak i ich czytelników. 

– W obu stuleciach w roli wiarygodnej i uznawanej za odpowiadającej rzeczywi-
stości teorii naukowej występuje patologia humoralna. Autorzy kalendarzy pi-
sząc o chorobie nie muszą wyjaśniać czytelnikom podstawowych zasad tej teorii, 
ponieważ jest ona znana. Mogą więc przekazywać informacje dotyczące zagro-
żenia związanego z pojawieniem się określonych chorób w określonym czasie 
w skrótowej i uproszczonej formie, wiedząc, że informacje te zostaną przez czy-
telników zrozumiane.

– Autorzy kalendarzy koncentrują swoją uwagę na próbach zinterpretowania 
wpływów gwiazd i planet na zaburzenie równowagi humorów krążących w ludz-
kim organizmie, co jest powszechnie uznawane za przyczynę chorób. Przyczyny 
te są w pierwszej połowie XVII stulecia łączone z tzw. oddziaływaniami ete-
rycznymi, to jest z wpływem określonych fluidów kosmicznych, wydzielanych 
przez gwiazdy i planety na ludzkie ciało. Oddziaływania te są uznawane za re-
alne w tym samym stopniu, co wpływ Księżyca na przypływy i odpływy morza. 
Konstelacje niektórych ciał niebieskich mają wywierać na ludzkie ciała i krążące 
w nich humory wpływy szczególnie niekorzystne. Niektóre z tych oddziaływań 
są uważane przez autorów kalendarzy za krótkotrwałe i przemijające, natomiast 
inne nie i pozostają na zawsze w postaci określonych chorobowych dyspozycji.

– Wśród wpływów przemijających i krótkotrwałych autorzy kalendarzy wyróż-
niają takie, które przy pewnym ułożeniu ciał niebieskich są szczególnie szkodli-
we dla ludzi urodzonych w określonym terminie, pod wymienionym znakiem 
Zodiaku. Ostrzegają więc w swoich prognostykach osoby urodzone w znaku 
Ryb lub Wagi przed zagrożeniami, które dla innych osób nie są aż tak poważne 
(mimo że część spośród nich także może w tym samym czasie zachorować). 
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Po zmianie układu ciał niebieskich prognozowane zagrożenie jednak ustanie, 
ludzie urodzeni np. w znaku Ryb będą mogli znowu poczuć się bezpiecznie. 
W krótkim okresie zwiększonego zagrożenia powinni jednak szczególnie uwa-
żać, chronić się przed niebezpieczeństwami, nie wyruszać w podróż itp. Tego 
rodzaju prognostyki miały swoiście demokratyczny charakter. Każdy bowiem 
człowiek okazywał się w pewnych okresach roku szczególnie narażony na nie-
bezpieczeństwo związane z chorobą, której nie mógł czasem uniknąć, pomimo 
podejmowanych w tym zakresie starań. W astrologicznej interpretacji choroby 
podkreślano przede wszystkim miejsce człowieka we wszechświecie, a w mniej-
szym stopniu w jego ziemskim naturalnym środowisku.

– Wśród wpływów nieprzemijających, a nawet stałych, wiązanych z oddziały-
waniami kosmicznymi, pojawiały się w kalendarzach tzw. „naturalne dyspo-
zycje”, które miały kierować człowieka wbrew jego woli i ponad nim w stronę 
okreś lonych wyborów i zachowań. Jedną z tych „dyspozycji naturalnych” była 
np. opisana niechęć urodzonych w okresie dominacji Wenus kobiet do współ-
życia seksualnego. Dyspozycja ta była tak silna, że jeżeli miały możliwość wy-
boru, wybierały życie samotne, czasem klasztorne, a jeżeli zostały zmuszone do 
małżeństwa odmawiały współżycia małżeńskiego, nie chcąc też posiadać dzieci. 
Omawiana tu dyspozycja wiązała się z naturalistyczną interpretacją bezpłod-
ności, która nie była postrzegana jako kara Boża, jak oceniano ją w ówczesnym 
okresie w świadomości potocznej. Uważano ją także za nieuleczalną. 

– Zainicjowanie choroby przez konstelację gwiazd i planet mogło wynikać także 
z przyczyn pośrednich. W tej interpretacji wspomniane wyżej eteryczne wpły-
wy oddziaływały na niektórych ludzi, zaburzając w ich organizmach naturalną 
równowagę humorów. W zależności od tego, jaką pozycję zajmował człowiek 
dotknięty tego rodzaju oddziaływaniem w  strukturze społecznej, takie były 
tego skutki. Władcy państw, książęta i możnowładcy mieli większą możliwość 
w zmienionym stanie równowagi humorów wywoływać wojny i w różny sposób 
dręczyć swych poddanych, narażając ich na efekty tego rodzaju działań (głód, 
epidemie, obrażenia wojenne itp.). Jeżeli zaburzenie równowagi humorów do-
tknęło jednak tzw. zwykłego człowieka, to skutki tego mogli odczuć przede 
wszystkim jego krewni, znajomi, sąsiedzi i przebywający przypadkiem w pobliżu 
obcy ludzie. Były to przypadki nagłych wybuchów gniewu, ataków szaleństwa, 
podpaleń i wszelkich aktów przemocy. Wiedząc, w jakim okresie zagrożenia te 
mogą wystąpić, należało próbować przezornie się chronić.

– W XVII stuleciu, w tym szczególnie w trakcie wojny trzydziestoletniej, przedsta-
wione powyżej deterministyczne interpretacje, wpisujące chorobę w szerszy po-
rządek kosmiczny, wydawały się autorom kalendarzy wiarygodne, bowiem przez 
kilkadziesiąt lat je powtarzali. Trudno jest stwierdzić, na ile wiarygodne wyda-
wały się czytelnikom, można jednak postawić tezę, że coraz bardziej ich znacze-
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nie podlegało dewaluacji. Autorzy kalendarzy musieli w tłumaczeniu przyczyn 
występowania chorób podjąć próby odwoływania się do innych argumentów.

– Już w pierwszej połowie XVII w. pojawił się nowy sposób wyjaśniania przyczyn 
występowania chorób, które interpretowano jako skutek niewłaściwego zacho-
wania człowieka, wynikającego z ignorancji lub lekceważenia zasad moralnych. 
Człowiek postępował w myśl tego rodzaju interpretacji w taki sposób, że sam 
sprowadzał na siebie choroby. Poszukując ich przyczyn odwoływano się do jego 
„głowy” – stanu psychicznego, emocji, braków w edukacji i wychowaniu. Ten 
typ rozumowania będzie stopniowo narastał, osiągając apogeum w treści ka-
lendarzy z II połowy XVIII w., których redaktorzy nawiązywali pod względem 
programowym do założeń oświeceniowych. Zgodnie z nimi, za powstawanie 
chorób odpowiada sam człowiek i jego styl życia, lekceważący zagrożenia, nie-
posiadający odpowiednich zasobów wiedzy i umiejętności, aby ochronić się 
przed chorobami. Wydawcy kalendarzy, nie posiadając – jak ich poprzednicy 
– kompetencji do samodzielnego formułowania argumentów dotyczących przy-
czyn chorób, referowali stan wiedzy na ten temat wypracowanej przez specja-
listów, przedrukowując komunikaty naukowe Pruskiej Królewskiej Akademii 
Nauk lub Collegium Medicum, dotyczące wielu kwestii związanych z chorobami 
i możliwościami zapobiegania ich wystąpieniu, a także rozporządzenia rządowe.

– Po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, w okresie kontrreformacji, pojawił się 
także inny sposób interpretacji kwestii przyczyn występowania chorób, wiążą-
cy je przede wszystkim z czynnikami natury moralnej. Wszystkie choroby były 
w tym ujęciu definiowane jako skutki różnego rodzaju patologii duszy, które są 
przez Boga karane, szybko i nieuchronnie. Argumentacja tego rodzaju w pełni 
wystąpiła jednak tylko w jednym z zachowanych kalendarzy, autorstwa E. Wag-
nera. Ze względu na swój subiektywny charakter i  pomijanie jakichkolwiek 
związków chorób ze środowiskiem, zarówno kosmicznym, jak ziemskim, nie 
znalazła jednak kontynuatorów.

– W XVII i w I połowie XVIII w. poważną kwestią dyskutowaną na łamach ka-
lendarzy był problem związku przyczyn chorób z wolą Boga, zarówno z karą 
za grzeszne czyny, jak i z tzw. dopustem Bożym, dotykającym cierpieniem nie-
winnych. Zgodnie z pedagogiką moralną obu wyznań występujących na Śląsku, 
katolików i protestantów, Bóg nie był uznawany za źródło zła. Jeżeli w stworzo-
nym przez Niego świecie zdarzały się choroby, musiały być tego jakieś przyczyny, 
z których nie wszystkie człowiek jest w stanie zrozumieć. Do tych uznawanych 
za zrozumiałe zaliczano przede wszystkim wspomnianą wyżej karę za popeł-
nione przez człowieka winy, którą cierpliwie znoszący chorobę człowiek może 
odpokutować. Za zrozumiały uważano także dopust Boży, dający człowiekowi 
okazję wypróbowania wiary i okazania heroizmu. Kalendarze popularyzowały 
koncepcję „Boskiej odpłaty” za doznane przez człowieka cierpienia, które zawsze 



Bóg rekompensuje większym dobrem lub szczęściem. Odpowiedzialnością za 
powstawanie chorób obarczano w kalendarzach diabła, ale przede wszystkim lu-
dzi nieposłusznych Bożym przykazaniom. W tego rodzaju interpretacji chorobę 
w większości kalendarzy łączono z winą, i uważano ją za jej skutek. U schyłku 
XVII w. i w kolejnych dekadach XVIII w. metafizyczna interpretacja przyczyn 
powstawania chorób zaczęła być jednak stopniowo wypierana przez interpretacje 
naturalistyczne. Znajdujemy je licznie w treści kalendarzy szczególnie w okresie 
pruskim. Drobiazgowo analizowały kolejne naturalne przyczyny (zła dieta, spo-
życie pokarmów niejadalnych, niewłaściwy ubiór, złe planowanie podróży nara-
żające człowieka na przeziębienie, atak zwierząt lub zbójców, uleganie nałogom 
i namiętnościom itp.). Świat w II połowie XVIII w. nadal jest przedstawiany jako 
poddany Bogu, jednak działalność praktyczna, wsparta wiedzą, ukazywana jest 
jako wyraz ludzkich kompetencji i odpowiedzialności.

– Rozszerza się tym samym w XVIII w. pole problemowe choroby, w którym znaj-
duje się coraz więcej szczegółów związanych z codziennym życiem. Choroby 
przestają być przedstawiane (tak jak to było wcześniej) jako zjawisko nieuchron-
ne. Prawidłowo rozpoznając ich potencjalne przyczyny i objawy trzeba nauczyć 
się zapobiegać chorobom. Nie jest to uznawane za przeciwstawianie się woli Bo-
żej, ale za wyraz przezorności i uzasadnionej dbałości o siebie i bliskich. Zmiana 
nastawienia do konieczności występowania chorób, zauważalna na łamach ka-
lendarzy z II połowy XVIII w., wiąże się z polityką społeczną państwa pruskiego 
w tym okresie i dużej roli, jaką przypisywano w niej, edukacji.

– Nowe ujęcie chorób wiąże się ze stopniowym dowartościowywaniem zdrowia, 
którego dobry stan uznaje się już nie tylko za pożądany, ale naturalny, a cho-
robę jako zawinione przez człowieka odstępstwo od tego stanu. Wyrazem tego 
jest często występująca w narracji kalendarzy z XVIII w. zbitka pojęć: zdrowy 
człowiek, zdrowe zwierzę, zdrowa żywność, sprzyjające zdrowiu zachowania itp. 
Zdrowie jest przedstawiane jako możliwy do osiągnięcia cel, któremu redaktorzy 
poświęcają coraz więcej uwagi. 

– Wyrazem tej nowej postawy jest zredefiniowanie profilaktyki. Jest ona już uj-
mowana przede wszystkim w kategoriach ziemskich i cielesnych, a nie jak wcze-
śniej w religijno-moralnych, opartych na astrologicznym porządku. Źródłem 
dla ziemskich działań profilaktycznych staje się środowisko naturalne oraz czas 
astronomiczny. Każda czynność powinna być wykonana we właściwy sposób 
i we właściwym czasie, człowiek powinien porządkować swoje życie dostosowu-
jąc się do jego upływu. 
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ROZDZIAŁ V

Ewolucja poglądów dotyczących  
możliwości zapobiegania chorobom  

w kalendarzach śląskich z XVII–XVIII w. 

5.1 Uwagi wprowadzające

Analizując treść kalendarzy śląskich z XVII i XVIII w. pod kątem wydobycia tych 
jej elementów, którym można przypisać znaczenie profilaktyczne, to jest zalecają-
ce czytelnikom taki sposób postępowania, który mógłby im umożliwić zachowa-
nie dobrego zdrowia i unikanie chorób, musimy jeszcze raz powrócić do pewnych 
aspektów już omówionych w poprzednich rozdziałach. Jest to uzasadnione tym, 
że w polu problemowym profilaktyka znajdują się w tych stuleciach nie tylko takie 
elementy, które i współcześnie moglibyśmy zaliczyć do tego obszaru, lecz także i te, 
które w końcu XVIII i w XIX stuleciu zostały już z niego wyeliminowane. Stopniowe 
eliminowanie z treści kalendarzy niektórych elementów uznawanych wcześniej za 
istotne przez autorów zaleceń profilaktycznych zaczyna się już w pierwszej połowie 
XVIII w., a bywa sygnalizowane stopniowymi zmianami w treści kalendarzy już 
w XVII w. Kierunek tej transformacji zostanie przedstawiony w tym rozdziale. 

W treści kalendarzy występują w omawianym polu dwa zasadnicze obszary, 
które wymagają ogólnej charakterystyki. Pierwszym z nich są zalecenia odnoszące 
się do różnych aspektów działalności praktycznej człowieka, która może w ujęciu 
autorów kalendarzy – jeżeli będzie wykonywana w sposób nieprawidłowy – skutko-
wać różnego rodzaju zagrożeniami zdrowia, chorobami, a nawet śmiercią. Autorzy 
traktują zakres tych zaleceń niezwykle szeroko. Pojawiają się one we wszystkich ka-
lendarzach z obu analizowanych stuleci, co jest zgodne z zasadniczym celem publi-
kowania tego rodzaju wydawnictw. Kalendarze miały bowiem zawierać przydatne 
czytelnikom porady praktyczne, a nie tylko dostarczać im informacji, które mogłyby 
ich zainteresować. Utylitarny charakter kalendarzy decydował więc o tym, że wszel-
kiego rodzaju porady dotyczące tego, jak można ustrzec się przed chorobami i co 
należy uczynić, aby podejmowane w tym zakresie działania okazały się jak najbar-
dziej skuteczne, były przez autorów tych wydawnictw stale publikowane. Proble-
matyka ta, szeroko ujmowana, zajmowała dużą część ich treści, zarówno w XVII, 
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jak i w XVIII w. Zapewniało to wydawcom kalendarzy zainteresowanie odbiorców 
zakupem ich produktu. Ze względu na ilość materiału źródłowego dotyczącego 
wszystkich zaleceń o charakterze profilaktycznym publikowanych w kalendarzach 
wydawanych w ciągu dwóch stuleci, zostaną przedstawione jedynie wybrane przy-
kłady, uznane przeze mnie za charakterystyczne dla ukazania ewolucji zakresu po-
jęcia profilaktyki w kalendarzach z tego okresu. Tym bardziej, że zalecenia te były 
powtarzane, stanowiąc stały, charakterystyczny element kalendarzowej narracji.

Drugim obszarem tematycznym, wiązanym przez autorów kalendarzy z poję-
ciem profilaktyki, są zalecenia i porady o charakterze medycznym, sformułowane 
w taki sposób, aby nie wchodzić w kompetencje lekarzy lub aptekarzy. Są one zgod-
ne ze sposobem definiowania przez tych autorów takich pojęć, jak zdrowie i choro-
ba, omówionym w poprzednich rozdziałach. Siedemnastowieczne porady określone 
przeze mnie jako medyczne nie są jednak zgodne co do swojego zakresu z definio-
waniem tego pojęcia we współczesnych kategoriach naukowych. Jest tak dlatego, że 
kalendarzowi autorzy uwzględniają w uzasadnieniu swoich zaleceń, obok znanego 
im standardu ówczesnej wiedzy medycznej, także przesłanki supranaturalistyczne 
i astrologiczne, które nie wchodzą obecnie w zakres medycyny. W kalendarzach 
wydawanych w XVIII w. porady profilaktyczne o charakterze medycznym podlegają 
ewolucji w stronę stopniowej eliminacji przesłanek supranaturalistycznych i astro-
logicznych, które mają uzasadniać wykonywanie określonych praktyk. W II poł. 
XVIII w. uzasadnienia supranaturalistyczne i astrologiczne zupełnie zanikają. W ni-
niejszym rozdziale przedstawiam wybrane przykłady z kalendarzy wydawanych 
w XVII i XVIII stuleciu, ilustrujące tę zmianę.

Wyżej zasygnalizowane zagadnienia wiążą się ze zmianą sposobu postrzegania 
zagrożenia związanego z chorobami, zarówno przez autorów kalendarzy, jak i przez 
ich czytelników. Każda koncepcja działań o charakterze zapobiegawczym, a więc 
także profilaktyka chorób, wiąże się w sposób naturalny z tym, jak są definiowa-
ne zagrożenia, którym człowiek usiłuje się przeciwstawić lub których wystąpieniu 
pragnie zapobiegać. W definicji tej podstawowe znaczenie ma określenie przyczyn 
zdarzeń, które postrzegane są jako groźne lub niekorzystne. W analizowanych w ni-
niejszej pracy kalendarzach przyczyny te definiowane były w sposób dualistyczny: 
łączyły elementy supranaturalistyczne350 z naturalistycznymi351, przy czym te pierw-

350 Przyczyny chorób wyjaśniano w związku z Bożą karą za grzeszne ludzkie życie, lub jako dopust 
Boży. Interpretacje tego rodzaju występują we wszystkich kalendarzach z XVII w., poczynając od 
1615 r. i utrzymują się również w XVIII w., choć ich zakres ustępuje stopniowo interpretacjom 
naturalistycznym. 

351 Wśród przyczyn chorób interpretowanych naturalistycznie występowały wpływy oddziaływania 
gwiazd i planet oraz różnych czynników ziemskich. Zmiany w interpretacji ich roli w powsta-
waniu chorób omówiłem już w poprzednim rozdziale, poświęconym sposobom przedstawiania 
choroby w kalendarzach śląskich. W tym rozdziale powrócę w dalszej jego części do niektórych 
z zawartych tam ustaleń, aby ukazać ich powiązanie ze zmianami w koncepcji profilaktyki. 
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sze uznawano za bardziej znaczące. Zarówno autorzy kalendarzy, jak i ich czytelnicy 
odnosili swoje poglądy dotyczące chorób i możliwości zapobiegania ich wystąpie-
niu do wizji świata określonej przez Biblię. Zalecenia profilaktyczne uwzględniają 
więc jako przyczyny chorób takie elementy, jak kara Boża za grzeszne i niemoralne 
życie, natomiast dobre zdrowie wiążą z Bożą łaską, z nagrodą za życie moralne, 
podporządkowane normom religijnym i prawu. Życie moralne i umiarkowane mia-
ło być najlepszą receptą na zachowanie dobrego zdrowia i długie owocne życie, 
autorzy kalendarzy poświęcali więc owej problematyce dużo miejsca, podając liczne 
przykłady ogólnego stylu życia lub konkretnych zachowań, których człowiek pra-
gnący utrzymać jak najdłużej dobre zdrowie powinien zdecydowanie unikać, wy-
ciągając wnioski z przedstawianych w kalendarzach opowieści352. W kalendarzach 
spotykamy zarówno przykłady i praktyczne porady zalecane przez autorów jako 
prozdrowotne, wspomagające ogólną efektywność ludzkich działań, jak i przykłady 
czynności nieuchronnie wiodących do różnego rodzaju nieszczęść: wypadków, cho-
rób, urazów czy głodu. Czytelnik mógł odnaleźć w bogactwie przykładów, często 
o charakterze anegdotycznym, pożądane przez siebie wskazówki. Kierując się roz-
sądkiem mógł odpowiednio zmodyfikować swoje postępowanie. W kalendarzach 
spotykamy zarazem liczne porady profilaktyczne przekazywane czytelnikom w spo-
sób bezpośredni. Narracja przyjmuje w tym wypadku taki schemat: jeżeli wykonu-
jąc jakiś rodzaj działania czytelnik dostosuje się do przekazywanych w kalendarzu 
zaleceń, osiągnie pozytywny rezultat; jeżeli zlekceważy te zalecenia, także doświad-
czy tego skutków. Tym razem będą to jednak skutki negatywne dla jego zdrowia, 
a czasem także i dla życia. 

Na tle licznych przykładów profilaktyki odnoszącej się do stylu życia i propa-
gowanych zachowań lub działań, którym autorzy przypisują rolę prozdrowotnych, 
zalecane w kalendarzach metody profilaktyki medycznej odznaczają się względną 
jednorodnością i często powtarzają się, niemal w tym samym brzmieniu, w treści 
kalendarzy wydawanych w okresie dwóch stuleci. Przyczyną tego jest fakt, że za-
równo w XVII, jak i w XVIII w. podstawową, powszechnie akceptowaną w Europie 
(w tym na Śląsku) teorią patologiczną, była wywodząca się z tradycji grecko-rzym-
skiej patologia humoralna353. Charakterystyczne dla tej koncepcji kategorie podsta-
wowe, takie jak humory (krew, żółć, śluz, czarna żółć) i definiowanie choroby jako 
wyniku naruszenia ich równowagi, z góry określały zakres możliwych do opisania 

352 Przykłady te występują 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 1666 r. W kalenda-
rzach tych występują pewne zmiany interpretacyjne, które szerzej omówię w niniejszym rozdzia-
le w związku z profilaktyką. 

353 Sposób interpretowania chorób zgodnie ze standardem patologii humoralnej przedstawiłem po-
wyżej w rozdziałach poświęconych zdrowiu i chorobie. W niniejszym rozdziale powracam do 
niektórych z już omówionych kwestii, ze względu na ich związek z profilaktyką.
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w kalendarzach zaleceń profilaktycznych. Jeżeli choroba była określana jako skutek 
naruszenia równowagi humorów, to podstawowy kierunek profilaktyki medycznej 
mógł być tylko jeden: podjęcie prób zapobieżenia jej naruszeniu przez czynniki ze-
wnętrzne wobec ludzkiego organizmu – oddziaływania gwiazd i planet354, wpływy 
klimatyczne, czasami działania innych ludzi. Możliwe było także dokonywanie w ce-
lach profilaktycznych pewnego rodzaju korekt wzajemnych relacji między humora-
mi, których równowaga mogła być naruszana przez takie czynniki, jak dieta, wiek, 
wykonywanie określonego typu pracy zawodowej, a także ciąża, karmienie piersią 
noworodka itp. Autorzy kalendarzy przedstawiali czytelnikom, zarówno w XVII, 
jak i w XVIII w., w miarę ujednolicone metody profilaktyczne. Konkretne zalece-
nia miały charakter zbiorowy lub bardziej zindywidualizowany. Ten pierwszy typ 
zaleceń przedstawiano jako użyteczny praktycznie dla wszystkich (lub niemal dla 
wszystkich) czytelników, ten drugi odnosił się do czytelników w określonym wieku 
(np. dzieci, starców), określonej płci (np. kobiet), znajdujących się w określonej sy-
tuacji życiowej (np. matek karmiących niemowlęta, kupców planujących podróże), 
urodzonych pod określonym znakiem Zodiaku. Przedstawiano np. szczególne zale-
cenia dla kobiet urodzonych pod znakiem Panny, dla których utworzone koniunkcje 
planet miały być bardziej niebezpieczne, niż dla innych osób355. Innym razem poten-
cjalne zagrożenia zdrowia przedstawiano jako groźne dla wszystkich mieszkańców 
Śląska, zalecając niemal wszystkim (z wyjątkiem np. kobiet w ciąży albo małych 
dzieci) wykonywanie takich samych praktyk profilaktycznych. Do tego typu zaleceń 
należały m.in. sugestie dotyczące tzw. dobrych dni lub dni korzystnych dla prze-
prowadzenia upustów krwi lub przyjęcia środków przeczyszczających. Skorzystanie 
z tych metod mogło doprowadzić do korekty relacji między humorami i zahamować 
proces skutkujący naruszeniem równowagi między nimi356.

354 W kalendarzach z 1615, 1617, 1634, 1640 i 1642 r., także w niektórych rocznikach Neubarthów 
wydawanych po 1650 r., oddziaływania te pojmowano deterministycznie. Możemy jednak przyjąć, 
że począwszy od kalendarza Wagnera wydanego w 1662 r. interpretacja deterministyczna ustępo-
wać zaczyna probabilistycznej. Szerzej przedstawię tę kwestię w dalszej części tego rozdziału. 

355 Zalecenia dotyczące tzw. dni korzystnych lub niekorzystnych, niosących niebezpieczeństwa i za-
grożenia, występują we wszystkich omawianych kalendarzach. Od kalendarza Wagnera z 1662 r. 
interpretacja ich znaczenia zmienia się jednak z deterministycznej na probabilistyczną. Zgodnie 
z tym pierwszym typem interpretacji wszystkie kobiety urodzone pod znakiem Panny powinny 
w określonym dniu roku i miesiąca bardziej na siebie uważać, a w przypadku pierwszych zauwa-
żonych objawów niedyspozycji szybko udać się do lekarza i systematycznie przyjmować zalecane 
przez niego leki. Osób urodzonych pod innymi znakami Zodiaku wskazane przez autora niebez-
pieczeństwo w tym dniu nie dotyczyło. Nie musiały podejmować żadnych szczególnych działań 
ochronnych i profilaktycznych. Kwestie te szerzej omawiam w dalszej części tego rozdziału.

356 Zalecenia profilaktyczne o charakterze zbiorowym, interpretowane przez autorów kalendarzy 
w kontekście astrologicznym, mogły opierać się na uzasadnionych obserwacjach z życia codzien-
nego. Na przykład polecane przez autorów kalendarzy przyjmowanie środków przeczyszczają-
cych po długiej zimie, w trakcie której spożywano wiele pokarmów suchych, konserwowanych 
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W treści analizowanych w tym rozdziale kalendarzy niektóre z zagrożeń, przed 
którymi miały czytelników obronić zamieszczane porady, opierały się na obser-
wacjach, z których wnioski i dziś uznawalibyśmy za realistyczne i mogące budzić 
obawy, ale z innych przyczyn niż te, na które wskazywali dawni autorzy. Przykła-
dem tego rodzaju różnic są obawy zawarte w treści kalendarzy wiązane ze zmianą 
koloru nieba. Zdarzało się w XVII w. i XVIII w. (jak i wielokrotnie wcześniej), że 
niebo przybierało na pewien czas niepokojącą, czerwoną barwę. Jednocześnie (lub 
wkrótce potem) obserwowano zmiany klimatyczne, nieurodzaje, a w ich następ-
stwie głód i choroby. Współcześnie wiemy, że przyczyną tych zdarzeń mogły być 
wybuchy wulkanów (nawet w obszarach bardzo odległych od Europy), których 
skutkiem był wyrzut do atmosfery pyłów wulkanicznych i różnych związków che-
micznych, w tym związków siarki. Powodowało to okresową zmianę zabarwienia 
nieba, tak niepokojącą mieszkańców nowożytnej Europy. Ich rozumienie zagroże-
nia związanego z czerwoną barwą nieba nie uwzględniało jednak odległych erupcji 
wulkanicznych, o których nie mieli żadnej wiedzy. Nietypowy kolor nieba uznawa-
no za znak Boży, za przepowiednię kary, która może zostać zesłana na ludzi. Pora-
dy profilaktyczne dotyczące postępowania w opisywanej tu sytuacji zawierały więc 
oczywisty z tego punktu widzenia komponent moralny. Zawierały jednak zarazem 
praktyczne zalecenia, umożliwiające czytelnikom w miarę skuteczne zabezpieczenie 
się przed głodem i chorobami, związanymi z okresowymi zmianami klimatu. 

Pomimo tego, że autorzy kalendarzy z obu analizowanych stuleci lokowali ludz-
kie zdrowie i życia w perspektywie oddziaływania woli Bożej, to coraz większe 
znaczenie w tłumaczeniu przyczyn występowania chorób przypisywali czynnikom 
ziemskim, związanym z naturalnym środowiskiem życia człowieka, ze stylem życia 
i postępowaniem. Zmiana ta znajduje swój wyraz w tym, ku czemu autorzy kalen-
darzy kierowali uwagę czytelników w rozpoznawaniu potencjalnie występujących 
zagrożeń. W XVII w. kierują tę uwagę ku znakom (signa Dei)357, za pomocą których 
Bóg przestrzega wiernych przed nieszczęściami, które może zesłać na ludzi jako 
karę. Wśród nich mogły być powodzie, nieurodzaje, wojny, masowy głód i epidemie. 

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 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 XVIII stuleciu uzasadnienia astrologiczne konkretnych praktyk profilaktycznych zosta-
ją wprawdzie zachowane, jednak – jak to piszą sami autorzy kalendarzy – dzieje się tak już raczej 
ze względu na charakterystyczną dla kalendarzy konwencję, niż ze względu na oparcie profilak-
tyki na interpretacji astrologicznej. Szerzej rozwijam tę kwestię w dalszej części rozdziału, m.in. 
w nawiązaniu do opisów pogody prognozowanej na określony dzień roku.

357 Ich przykładem może być wspominany tu, nienaturalny, czerwony kolor nieba, a także każde 
inne zjawisko odbiegające od zwykle występującej normy, np. pojawienie się komety, wielkiej 
liczby żab, urodzenie dziecka o szczególnych cechach. W latach 1615–1642 wiara w ostrzegawcze 
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Obserwując swoje ziemskie otoczenie oraz układy gwiezdnych konstelacji człowiek 
powinien poszukiwać i rozpoznawać owe znaki Boże i traktować ich pojawienie się 
jako ostrzeżenie. Powinien był zmienić swoje postępowanie na bardziej moralne, 
przejawiać skruchę itp., co mogło odmienić wyroki Boskie, a zapowiadana przez 
znaki kara mogła ostatecznie nie wystąpić. Pod wpływem szczególnych znaków 
człowiek powinien także podjąć konkretne działania profilaktyczne (np. zacząć gro-
madzić zapasy żywności na wypadek wojny lub powodzi). Interpretacja ta oparta 
jest na założeniu, zgodnie z którym świat poddany opiece Bożej Opatrzności jest 
zasadniczo dobry i bezpieczny. Ten stan uważano za normę. Jeżeli zdarzały się jakieś 
niebezpieczeństwa (np. wojny, katastrofy naturalne, epidemie, głód), to tłumaczono 
je jako odstępstwo od normy, a więc jako karę Bożą albo dopust Boży358. 

W XVIII w., a szczególnie w jego drugiej połowie, przedstawiana tutaj interpre-
tacja zanika. Uwaga czytelnika kierowana jest przez redaktorów coraz częściej ku 
zagrożeniom, których występowanie traktuje się jako naturalne. Katastrofy, zmiany 
klimatu, epidemie, głód itp. to wydarzenia, które mogą się zdarzać (tak jak zdarzały 
się wcześniej, i z pewnością będą się zdarzać później) i nie wymagają do swojego 
zaistnienia bezpośredniej Boskiej ingerencji. Przyczyny tych zdarzeń poszukuje się 
wśród otaczającej ludzi natury oraz w niewłaściwym postępowaniu ich samych. 
Wyznacza to nowy kierunek działań, które możemy określić działaniami profilak-
tycznymi. W tej nowej perspektywie gromadzenie zapasów żywności w celu za-
pobieżenia zjawisku głodu nie jest już przedstawiane jako działanie okazjonalne, 
podejmowane przez ludzi, którzy zauważyli w odpowiednim czasie ostrzegające 
przed niebezpieczeństwem znaki Boże i właściwie je odczytali. Jest przedstawiane 
przez autorów kalendarzy jako działanie stałe, które powinno być podejmowane 
przez ludzi świadomych tego, że za jakość swojego życia (w tym możliwość przeży-
cia głodu) odpowiadają oni sami. Tego rodzaju profilaktyka opierała się na tej samej 
zasadzie, na której człowiek oczekujący zbiorów powinien naprzód przeprowadzić 
siewy, czy chroniąc się przed zalaniem ziem uprawnych powinien wybudować tamy 
czy przeprowadzić meliorację. Jeżeli tego nie uczyni, negatywne skutki uznać na-
leży za nieuchronne, związane z ludzkim lenistwem, głupotą, ignorancją, brakiem 
dostatecznej dbałości o własne interesy itp. Ilustracją tych zmian pod względem 

znaczenie znaków Bożych była w kalendarzach niepodważalna, od kalendarza Wagnera z 1662 r. 
obserwujemy rosnący krytycyzm wobec nich, przejawiający się w nawoływaniu przez autora 
kalendarza do nie dawania wiary wszystkim opowieściom na ten temat i weryfikowaniu tych 
opowieści na podstawie doniesień wiarygodnych świadków. Prognostyczne znaczenie znaków 
Bożych w drugiej połowie XVII w. stopniowo słabło, co przedstawiam na wybranych przykła-
dach kalendarzy z tego okresu.

358 Począwszy od kalendarza E. Wagnera z 1662 r. coraz większą rolę w inicjowaniu wszelkiego 
rodzaju nieszczęść, w tym przede wszystkim epidemii, przypisywano postępowaniu ludzi. Bóg 
karać miał ich wystąpieniem epidemii, jeżeli sami sprowokowali jej możliwe wystąpienie wła-
snym postępowaniem. Rozwijam tę kwestię w dalszej części tego rozdziału.
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językowym jest wzrost częstotliwości występowania na kartach kalendarzy poję-
cia owocności (Fruchtbarkeit). Pojęcie to występuje wprawdzie w kalendarzach już 
w XVII w., jednak wówczas efekty ludzkich działań wpisane są jeszcze wyraźnie 
w kontekst woli Bożej obejmującej człowieka i całe grupy społeczne. W XVIII w. 
ludzkiemu działaniu coraz częściej przypisuje się indywidualną sprawczość. Dzia-
łanie to jest oceniane jako owocne (albo nie) w zależności od tego, jak człowiek je 
zaplanował i wykonał. Ludzkie postępowanie jest nadal uznawane za podlegające 
Bożej ocenie moralnej, jednak za powodzenie swoich działań praktycznych (albo 
brak tego powodzenia) człowiek odpowiada sam. W powyższy sposób do inter-
pretacji ludzkich działań wpisują się plany i praktyki związane z podejmowaniem 
prób zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom, w tym chorobom. By profilaktykę 
można było uznać za owocną, człowiek musi właściwie rozpoznać zagrożenia, za-
planować możliwości ochrony przed ich wystąpieniem, oraz starannie zrealizować 
planowane działania ochronne359. 

Przyjrzyjmy się obecnie przykładom profilaktyki wybranym z treści kalendarzy 
z dwóch stuleci. Zostaną one podzielone na dwie grupy. W pierwszej z nich zostaną 
przedstawione zalecenia profilaktyczne o charakterze ogólnym, mające zapewnić 
czytelnikom ochronę ich dobrostanu fizycznego, natomiast w drugiej zalecenia 
o charakterze medycznym, konkretne przykłady praktyk i zabiegów polecanych 
czytelnikom kalendarzy jako skuteczne.

5.2 Koncepcja profilaktyki w kalendarzach śląskich z lat 1615–1662

W XVII stuleciu w świadomości mieszkańców Śląska powszechne było przekona-
nie, zgodnie z którym Bóg stwarzając świat nadał mu prawa, naturalne i moralne, 
które człowiek jest zobowiązany przestrzegać dla własnego bezpieczeństwa i do-
bra. Konieczność podporządkowania się przez człowieka Bożym prawom została 
wyraźnie zapisana w Starym Testamencie. Jest opisana w opowieści o życiu Ada-
ma i Ewy w raju, którzy mają niemal zupełną swobodę postępowania, z wyjątkiem 
spożywania owoców z drzewa wiadomości dobrego i złego. To Bóg ustala reguły 
życia, którym człowiek powinien się podporządkować, a zakres jego wolności jest 
ograniczony. Boże przykazania określają stosunek człowieka do Stwórcy i normują 
wszystkie aspekty relacji międzyludzkich. W biblijnej pedagogice moralnej uzasad-
nieniem zachowywania przykazań Bożych i stosowania się do norm moralnych jest 
nie tylko posłuszeństwo Bogu, lecz także wskazanie na dobro samego człowieka. 

359 Od drugiej połowy XVIII w. kalendarze zwracają uwagę na konieczność podejmowania dzia-
łań ochronnych przed pojawieniem się możliwego niebezpieczeństwa, a nie dopiero wtedy, 
gdy już ono się pojawi. Dotyczyło to zarówno suszy, powodzi i masowego głodu, jak i chorób 
epidemicznych. 
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Zdrowie i długie życie są w Biblii przedstawiane w kategoriach łaski Bożej lub na-
grody udzielanej ludziom żyjącym moralnie. Pedagogika biblijna odwołuje się także 
do rozumu człowieka, do rozsądku i realizmu w ocenie sytuacji. Głupota jest uzna-
wana za przyczynę spadających na człowieka nieszczęść, podobnie jak postępowa-
nie irracjonalne, podporządkowane emocjom lub dążeniu do nierealnych celów. 
Czynniki te są uznawane za przyczyny chorób i przedwczesnej śmierci360. 

W świadomości mieszkańców monarchii austriackiej poglądy te były w XVII w. 
powszechnie akceptowane. Przyswajano je zarówno podczas nabożeństw religij-
nych, w trakcie szkolnej edukacji, jak i podczas samodzielnej lektury Biblii. Znaj-
dowały także odzwierciedlenie w kalendarzach śląskich z XVII w. Ujmowanie ludz-
kiego życia przede wszystkim w perspektywie relacji z Bogiem sprawiało, że pośród 
praktyk o  charakterze profilaktycznym podstawowe znaczenie miały działania 
zorientowane moralnie. Przykłady działań profilaktycznych umieszczających cho-
roby w perspektywie religijno-moralnej możemy ująć w kilku grupach. Pierwsza 
z nich obejmowała działania związane ze sprawowaniem kultu religijnego. Autorzy 
kalendarzy zalecają czytelnikom obchodzenie wszystkich świąt roku kościelnego. 
Ich daty są publikowane w kalendarzach z obu analizowanych stuleci361. 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 znajdują się także zalecenia obchodzenia 
świąt związanych z kultem świętych, w tym szczególnie tych, do których modli-

360 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: Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie z języków orygi-
nalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy benedyktynów Tynieckich. Wydanie 
trzecie poprawione, Poznań – Warszawa 1980. W Starym Testamencie przykłady interpretowa-
nia choroby w kategoriach religijnych i moralnych znajdujemy m.in. w Księdze Hioba (ibidem, 
s. 539–567) i w Księdze Mądrość Syracha czyli Eklezjastyka (ibidem, s. 778–884). W Nowym Te‑
stamencie ujęcie to występuje we wszystkich czterech Ewangeliach: w Ewangelii wg św. Mateusza 
(np. Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie córki setnika z Kafarnaum, Uzdrowienie teściowej Pio‑
tra, Uzdrowienie opętanych, Uzdrowienie paralityka), w Ewangelii wg św. Marka (np. Uzdrowienie 
opętanego, Uzdrowienie paralityka, Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie w szabat, Uzdrowienie 
kobiety cierpiącej na krwotok, Uzdrowienie córki Jaira, Uzdrowienie epileptyka, Uzdrowienia w Ge‑
nezaret, Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem), w Ewangelii wg św. Łukasza (np. Uzdrowienie 
opętanego, Uzdrowienie teściowej Piotra, Uzdrowienie trędowatego, Uzdrowienie paralityka, Uzdro‑
wienie w szabat, Uzdrowienie dwóch niewidomych, Uzdrowienie kobiety w szabat, Nowe uzdrowie‑
nie w szabat, Uzdrowienie niewidomego pod Jerychem), w Ewangelii wg św. Jana (np. Uzdrowienie 
chromego nad sadzawką, Uzdrowienie niewidomego od urodzenia). 

361 W kalendarzach z XVII i XVIII w. daty świąt kościelnych były zaznaczane w stałych miejscach. 
Stanowiły integralną część Calendarium. 
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twy są uznawane za skuteczne w sprawach związanych ze zdrowiem362. Należeli do 
tej grupy m.in. św. Antoni363, św. Wit364, św. Łazarz365, św. Roch366, św. Stanisław367, 
św. Jan Nepomucen368, św. Salomea369, św. Kinga370 czy św. Jadwiga371. Modlono się 
także o zachowanie lub odzyskanie zdrowia do Matki Bożej. Ten rodzaj praktyk 
profilaktycznych autorzy kalendarzy adresowali jednak tylko do katolików.

Kolejną praktyką religijną charakterystyczną dla katolików, mającą mieć skutki 
chroniące przed chorobami, były pielgrzymki, podejmowane w intencji przebacze-
nia grzechów, a tym samym uniknięcia ich następstw w postaci kary Bożej. Karą 
za grzechy nieodpokutowane mogły być różne choroby, kalectwo, niepłodność itp. 
Daty pielgrzymek były wpisane w Calendarium, w którym były wymieniane dni 
poświęcone kultowi poszczególnych świętych372. Do praktyk religijnych mogących 
mieć znaczenie profilaktyczne dla katolików należały także odpusty, uwalniające 
wiernych od skutków grzechów. Natomiast następna praktyka religijna, jałmużna, 

362 Por. J. Gilewska-Dubis, Warunki zdrowotne, choroby i medycyna w średniowiecznym Wrocławiu, 
„Medycyna Nowożytna” 2002, t. 9, z. 1–2, s. 111. W średniowieczu wyróżniono 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 cho-
rych 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. W XVII w. praktyka modlitwy 
o uzdrowienie za wstawiennictwem świętych była na Śląsku nadal żywa wśród katolików. 

363 Uważany za patrona chorych na różę i z powodu różnego pochodzenia ran.
364 Uważany za patrona chorych na pląsawicę.
365 Uważany za patrona chorych na trąd.
366 Uważany za skutecznego adresata modlitw o ochronę przed zarazą oraz o uzdrowienie chorych 

w trakcie epidemii.
367 Uważany za patrona chorych na choroby skórne i umysłowe, a także cierpiących na zaburzenia 

mowy.
368 Uważany za adresata modlitw o ochronę przed powodzią i utonięciem, a także przed chorobami 

powstającymi z nadmiaru wilgoci lub z przyczyny wilgotnych humorów.
369 Uważana za patronkę kobiet w ciąży, była adresatką modlitw o dobry poród.
370 Uważana za patronkę chorych na zaburzenia słuchu.
371 Uważana za patronkę chorych na choroby skóry, cierpiących z powodu ran, starości itp.
372 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 piel-
grzymkowe 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 piel-
grzymowano (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. 
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występowała u  wyznawców obu wyznań chrześcijańskich. Było kilka rodzajów 
jałmużny: postna, świąteczna, stała, 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 Bożych373. Niezależnie od poziomu osiąganych dochodów każdy czytelnik 
kalendarzy mógł, wykonując tę praktykę religijną, starać się zapewnić sobie łaskę 
Bożą, chroniącą m.in. od chorób. 

Wypełnianie praktyk religijnych związanych z danym wyznaniem chrześcijań-
skim miało być w ujęciu autorów kalendarzy sposobem zapewnienia sobie Bożej 
łaski, a tym samym mogło być uważane za najpewniejsze zabezpieczenie przed cho-
robami. Człowiek żyjący bogobojnie i moralnie nie prowokuje bowiem swoim po-
stępowaniem gniewu Bożego i następującej po nim kary, którą często jest choroba. 
Ponieważ jednak praktyki religijne katolików i protestantów różniły się od siebie, 
autorzy kalendarzy byli zmuszeni do ostrożnego kształtowania narracji na ten te-
mat, aby nie urazić uczuć religijnych wyznawców jednego z tych wyznań, a zarazem 
by nie podważyć u czytelników wiary w skuteczność tych praktyk. Ze względu na 
istotne rozbieżności między katolikami a protestantami dotyczące np. roli dobrych 
uczynków w uzyskaniu łaski Bożej, a także kontrowersje dotyczące odpustów i in-
nych zagadnień teologicznych autorzy kalendarzy śląskich, mający czytelników na-
leżących do obu tych wyznań, nie rozpisywali się szerzej na ten temat. Ograniczali 
się jedynie do oznaczania w kalendarium dni kultu i zamieszczania przy każdej nie-
dzieli cytowania z Ewangelii. Moralne postępowanie i przestrzeganie zasad kultu re-
ligijnego propagowano jako sposób postępowania zapewniający powodzenie ludz-
kich działań, w tym ze względu na dobre zdrowie, nie wdając się jednak w szersze 
wyjaśnianie, w jaki sposób to się dzieje, tym bardziej, że kwestie te były ówcześnie 
nie tylko przedmiotem ożywionych sporów teologów, lecz także wojen religijnych. 

Opinie dotyczące roli Boga w stworzonym przez Niego świecie pojawiają się 
we wszystkich kalendarzach z XVII stulecia. W kalendarzu P. Gotharda na 1615 r. 
za najskuteczniejszą metodę profilaktyki uznawana jest modlitwa374. Aby zapewnić 
sobie dobre zdrowie człowiek powinien odmawiać modlitwy podane w kalendarzu 
na każdy dzień roku. Może także prosić Boga o dobre zdrowie za pośrednictwem 
świętego, który jest patronem danego dnia. Gothard przedstawia w swoim kalenda-
rzu na 1615 r. także inne metody profilaktyki375, jednak ich skuteczność uzależnia 

373 Wzorcem była tu ewangeliczna opowieść o ubogiej wdowie, która przekazała na cele dobro-
czynne tylko jeden przysłowiowy grosz. Była to dla niej jednak wysoka kwota, co zapewniło jej 
szczególną zasługę u Boga.

374 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum, 1615, Altera Pars Symptomatica, Caput I, Von Krank‑
heiten.

375 Omówię je w innym miejscu tego rozdziału, wraz z zaleceniami z zakresu tzw. profilaktyki me-
dycznej.
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od Bożej woli. Te same zasady P. Gothard przedstawia także w swoim kalendarzu 
wydanym na 1617 r. 

Kolejnym autorem, który akcentuje przede wszystkim skuteczność profilaktyki 
moralnej, tj. przestrzegania przykazań Bożych i zachowywania się zgodnie z zasa-
dami chrześcijańskiej moralności, jest D. Froelich. Przestrzegający przykazań i za-
chowujący się moralnie człowiek nie prowokuje swoim postępowaniem kary Bożej, 
może więc oczekiwać, że Bóg będzie mu sprzyjał. W kalendarzu na 1634 r. D. Fro-
elich wymienia modlitwę jako najskuteczniejszą metodę ochrony przed choroba-
mi376, wszystkie zagrożenia związane z niekorzystnymi układami gwiazd i planet, 
zaćmieniami Słońca i Księżyca, pojawianiem się komet i in. mogą być zniwelowane 
przez Boga, który może odstąpić od swoich wyroków wysłuchując żarliwych mo-
dlitw ludzi. Froelich przytacza nawet tekst jednej z takich modlitw: „Boże, nie karz 
nas swoim gniewem i nie chłoszcz nas swoją karą”377. 

W tej samej kwestii wypowiada się także kolejny autor kalendarza, Georg Geb-
hard. W kalendarzu na 1640 r. stwierdza, że status astrologicznych przepowiedni 
odpowiada swoją wiarygodnością przepowiedniom biblijnym. Nie należy uznawać 
astrologii za przesąd lub zabobon, ponieważ jest ona oparta na wielowiekowym 
doświadczeniu, które pozwala określić realne wpływy ciał niebieskich na przebieg 
zjawisk na Ziemi. Zjawiska ziemskie nie zachodzą w wyniku czystego przypadku, 
lecz mają swoje przyczyny, zarówno zakorzenione w woli Bożej, jak i przyczyny na-
turalne. Astrologiczne prognostyki odnoszą się przede wszystkim do tych drugich, 
uwzględniają jednak najważniejszą kategorię przyczyn, związanych z decyzjami 
Boga wobec ludzi. Analizy przyczyn naturalnych, do których autor zalicza wpływy 
gwiazd i planet, nie są dowolną interpretacją ich układów przez piszącego progno-
styk astrologa. Są oparte na dokładnych obserwacjach, wykonywanych od wieków. 
Wiadomo, że ciała niebieskie oddziałują na morze, powodując mniejsze lub większe 
przypływy. Oddziałują także na rośliny. Dlatego należy przyjąć, że mają moc od-
działywania również na ludzkie ciało. Astrolodzy nauczyli się obserwować układy 
gwiezdnych konstelacji i kojarzyć towarzyszące im zdarzenia, które uznają za skutki 
kosmicznych wpływów. Nad wszystkim jednak panuje Bóg, stwórca i dawca życia. 
Dlatego też, mimo że wpływy układów gwiazd i planet – obliczone dokładnie – 
można uznać za pewne, to zapowiadane w astrologicznych prognostykach zjawiska 
mogą ostatecznie nie nastąpić. Dzieje się tak w wyniku Bożej decyzji. Bóg może 
zmienić według swojej woli normalny przebieg wszystkich zjawisk, a zmiana ta ma 
charakter cudu. Dlatego, wg Gebharda, w zapobieganiu chorobom skuteczna być 
może modlitwa. Jej skutkiem, jeżeli zostanie przez Boga wysłuchana, będzie zablo-
kowanie niekorzystnych wpływów określonych układów ciał niebieskich378, a także 

376 V. Hanncke (D. Froelich), Neu und Schreib Kalender, 1634, Astrologisches Judicium, nlb
377 Ibidem.
378 Ibidem.
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uniknięcie innych czyhających na człowieka zagrożeń, np. związanych z wojną379. 
Gebhard powtarza opinię o skuteczności modlitwy w zapobieganiu chorobom także 
w kalendarzu na 1642 r.380 Dotyczy to zarówno możliwości ochrony przed choroba-
mi spowodowanymi przez niekorzystne układy ciał niebieskich, jak i przed skutka-
mi wojny381. Zaleca czytanie Księgi Psalmów oraz wznoszenie specjalnych modlitw 
o pokój: „Chroń nas od złego Panie, pomóż swojemu ludowi, obdarz nas pokojem 
i błogosławieństwem swoim”382. Wszystkie omawiane tu kalendarze są przykładem 
deterministycznej interpretacji astrologii. 

W początku lat 60. XVII w. pojawia się nowa interpretacja relacji między Bo-
giem a światem, w większym stopniu uwzględniająca autonomiczne decyzje ludzi, 
których życie przebiega wśród obdarzonej większą niż wcześniej autonomią na-
tury. Interpretacja ta ma poważne znaczenie dla kształtowania się nowego stan-
dardu profilaktyki, w której elementy religijne i moralne zaczynają być wypierane 
przez elementy praktyczne, związane z ówczesnym standardem medycyny oraz 
zaleceniami odnoszącymi się do wielu obszarów codziennego życia czytelników 
kalendarzy. W kalendarzu na 1662 r.383 E. Wagner przedstawia swoją koncepcję 
„chrześcijańskiej astrologii” („christliche Astrologie”)384. Uznaje astrologię za na-
ukę wiarygodną, przedstawiającą obraz świata zgodny z wiarą religijną. Wszystkie 
zdarzenia na niebie i na Ziemi mają swoją przyczynę w Bogu, którego wszechmoc 
jest nieograniczona. Występujące w świecie zło ma jednak inne przyczyny, nadna-
turalne385 i naturalne, spowodowane niekorzystnymi oddziaływaniami ciał niebie-
skich. Przyczyny nadnaturalne i naturalne mogą być poddane woli Bożej. Najlepszą 
metodą zapobiegania chorobom i innym nieszczęściom jest więc, zdaniem autora, 
modlitwa i postępowanie moralne, a także dostosowanie swojego postępowania 
do astrologicznych prognostyków. Astrologiczne prognozy nie są już jednak przez 
Wagnera interpretowane deterministycznie, ale probabilistycznie. Odnosi się to za-
równo do przebiegu zjawisk naturalnych, jak i do postępowania i losów człowieka. 
Wagner stwierdza, że Bóg stwarzając świat wyposażył go w pewne możliwości i za-
sady funkcjonowania. Nie wszystkie są dotąd dobrze poznane przez ludzi, dlatego 
pojawienie się zjawisk niezrozumiałych, dziwnych i nieoczekiwanych nie zawsze 
musi oznaczać bezpośrednią Bożą ingerencję o charakterze cudu. Ludzie powinni 

379 G. Gebhard, Neu und Alter Schreib Kalender, 1640, Von etlichen Aspecten.
380 Idem, Neu und Alter Schreib Kalender, 1642, Astrologische Muthmassung, Caput I, Von Krankhei‑

ten. 
381 Idem, Neu und Alter Schreib Kalender, 1642, Astrologische Muthmassung, Caput III, Von Krieg.
382 Ibidem.
383 E. Wagner, Neu und Alter Schreib=Calender, 1662.
384 Ibidem. Tekst następujący bezpośrednio po dziale Cosmograph.
385 Wg interpretacji religijnej przyczyn zła można poszukiwać w czynnikach nadnaturalnych, tj. 

w działaniach diabła.
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starać się coraz lepiej poznawać świat naturalny, aby zrozumieć zasady jego funk-
cjonowania. To samo odnosi się do oddziaływań gwiazd i planet. Astrologia od 
wieków prognozowała skutki wywierane na Ziemię przez określone układy gwiazd 
i planet. Nie zawsze jednak prognozowane zjawiska występowały. Zdaniem Wag-
nera nie należy uznawać, że zawsze było to wynikiem bezpośredniej Bożej ingeren-
cji o charakterze cudu, niwelującej normalny przebieg zjawisk naturalnych. Często 
formułowane przez astrologów przepowiednie nie okazywały się dość dokładne, 
ponieważ nie uwzględniały wszystkich istotnych czynników. O niektórych z nich 
autorzy prognostyków nie byli dostatecznie poinformowani. 

Te same zasady E. Wagner odnosi do prognostyków odnoszących się do losów 
ludzi i zagrożeń, z którymi spotykają się w życiu386. Autor uznaje, że nie wszyst-
kie zdarzenia wynikają w sposób bezpośredni z woli Boga. Wiele z nich zależy 
od działania samej natury i od decyzji i działań samych ludzi. Wagner przedsta-
wia w tym kontekście koncepcję, którą można określić mianem psychoastrologii. 
Stwierdza, że charakter i działania człowieka są związane z aktywnością duszy, która 
kieruje ludzkim postępowaniem. Bóg stwarza człowieka i obdarza go określonymi 
wewnętrznymi dyspozycjami. O tym, w jaki sposób człowiek je wykorzysta, decy-
duje on sam. Bóg wyposaża człowieka w możliwość czynienia dobra lub zła, ale 
to człowiek wybiera jedną z tych dwóch możliwości. Dlatego za zło występujące 
w świecie nie należy winić Boga. Zło wynika z czynów człowieka, będących efek-
tem decyzji jego duszy. Aby zabezpieczyć się przed skutkami działań innych ludzi 
należy uznać, że nie są one przypadkowe. Wynikają z indywidualnych naturalnych 
predyspozycji, tworzących podstawy charakteru danej jednostki. Ludzie mają różne 
natury i w związku z tym różne charaktery, inaczej więc reagują na oddziałujące 
na ich ciała wpływy zewnętrzne, w tym wpływy gwiazd i planet. Psychoastrologia 
(owe połączenie woli i charakterów z wpływem gwiazd i planet) pozwala, zdaniem 
Wagnera, zrozumieć zróżnicowanie ludzkich charakterów, wywierające wpływ na 
ich postępowanie wobec innych ludzi. Ponieważ ludzie mogą przeciwstawić się ko-
smicznym oddziaływaniom, wpływów gwiazd i planet nie należy uważać za prze-
sądzające o kierunku ich postępowania.

Poglądy Wagnera z 1662 r. stanowią ważny etap w kształtowaniu się mode-
lu profilaktyki, przedstawianego w kalendarzach. W pierwszej połowie XVII w. 
w kalendarzach 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, natomiast z drugiej przez różne wpływy naturalne, w tym 
gwiazd i planet. Jedyną, rzeczywiście skuteczną, dostępną człowiekowi metodą pro-
filaktyki jest w związku z tym profilaktyka moralna, przestrzeganie przykazań i po-
stępowanie zgodne z zasadami chrześcijańskiej moralności. Tylko wtedy człowiek 

386 Ibidem.
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nie naraża się za Bożą karę. Od kalendarza Wagnera następuje stopniowa zmiana 
tego ujęcia. Autor uważa, że człowiek może się przeciwstawić niekorzystnym wpły-
wom zewnętrznym używając do tego swoich naturalnych dyspozycji: charakteru 
i aktywności duszy. Pojawia się tu pojęcie odpowiedzialności człowieka za swoje 
czyny, a także za ich zaniechanie, co prowadzić może do szkodliwych skutków, cho-
roby a nawet śmierci. Koncepcja „chrześcijańskiej astrologii” Wagnera propaguje 
aktywną obecność człowieka w otaczającym świecie, w tym przewidywanie możli-
wych zagrożeń i podejmowanie prób, aby im się przeciwstawić. Czytelnik powinien 
dążyć do poszerzenia swojej wiedzy dotyczącej tych zagrożeń, w tym na podstawie 
astrologicznych prognostyków. Powinien jednak zdawać sobie sprawę, że nawet wy-
trawni astrolodzy nie będą w stanie przewidzieć wszystkich zagrożeń, które mogą 
wystąpić. Zmienia się także u Wagnera sposób interpretowania niesprawdzających 
się prognostyków. Dotąd tłumaczono, że zapowiadane wydarzenia nie nastąpiły, 
ponieważ Bóg zmienił swoją wolę. W kalendarzu E. Wagnera spotykamy też inną 
interpretację niespełnionych przepowiedni. Autor stwierdza, że prognozowane 
zdarzenia mogą nie nastąpić, ponieważ mimo określonych wpływów gwiazd i pla-
net, narzucających ludziom określony sposób postępowania, ci ostatecznie jednak 
go nie podjęli. Zdołali siłą charakteru zapanować nad swoimi skłonnościami i ze-
wnętrznymi wpływami387. Wagner stwierdza też, że nie wszystkie zdarzenia na-
turalne, niosące ludziom szkody, muszą być wyrazem woli Bożej. Mogą bowiem 
wynikać z działania samej natury. Tego rodzaju ujęcie stanowi uzasadnienie do po-
dejmowania przez ludzi pewnych działań ochronnych, opartych na przewidywaniu 
możliwości wystąpienia zagrożeń. Wagner porównuje np. epidemię do zatonięcia 
statku lub zdobycia miasta przez nieprzyjaciół. Gdyby ludzie podjęli zawczasu od-
powiednie działania, to nieszczęścia te by nie nastąpiły388. W koncepcji „chrześci-
jańskiej astrologii” jest również miejsce na nowe uzasadnienie choroby jako Bożej 
kary. W tym ujęciu Bóg karze ludzi chorobą nie tylko za grzechy i nadużycia mo-

387 Ta zmiana perspektywy znajduje również odbicie w nowym sposobie interpretacji ludzkiego 
wyglądu. We wcześniej wydanych kalendarzach, w nawiązaniu do tradycji greckiej i rzymskiej, 
bohaterowie i ludzie obdarzeni szlachetnym charakterem odznaczać się mieli zarazem urodą 
i siłą. Tymczasem Wagner przywołuje przykłady osób o wyglądzie odbiegającym od klasycznych 
kanonów urody, a nawet od normy (owłosiony Ezaw, brat Jakuba; Zoroaster, król Persów, ob-
darzony przezroczystą skórą na głowie; pozbawieni urody filozof Sokrates, czy rzymscy cesarze 
Galba i Wespazjan i in.), którzy wbrew naturalnym ograniczeniom związanym z cielesnością 
zdołali przejść do historii. Jeżeli takie zdolności posiada pojedynczy człowiek („klein Welt” – 
mikrokosmos), to należy uznać, że i we wszechświecie („in den grossen Welt” – w makrokosmo-
sie) taki indeterminizm jest możliwy. 

388 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 po-
winny sprawdzić stan murów, zapasów broni, żywności i wody itp. Przygotowując się wcześniej 
do możliwych zagrożeń, ludzie mogą skuteczniej się im przeciwstawić. 
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ralne, lecz także za brak rozsądku, lenistwo i głupotę, które spowodowały, że nie 
podjęli działań zapobiegawczych, które powinni byli podjąć. Wg Wagnera ludzie 
powinni być przygotowani na choroby, a nie próbować się ratować dopiero wte-
dy, gdy one już wystąpią. Za późno jest szukać leku, kiedy już wystąpią konwulsje. 
Nie ma już wówczas nadziei, że cokolwiek pomoże. Należy obserwować pierwsze 
oznaki choroby („prodromy”) i zaczynać działać wtedy, gdy w ludzkim ciele są jesz-
cze silne oznaki życia, a nie dopiero wówczas, gdy ujawniają się już oznaki rychłej 
śmierci. Należy wiedzieć, jakie są oznaki chorób, w tym prowadzących do szybkiej 
śmierci, a w postępowaniu wobec chorych opierać się na doświadczeniu. Należy 
uznać, że poważniejszą przyczyną chorób jest bieda, niż wpływy dalekich gwiazd 
i planet389. Wagner stwierdza, podobnie jak autorzy wcześniej wydanych kalenda-
rzy, że zarówno zjawiska naturalne (susze, powodzie, nieurodzaje), jak zdarzające 
się wśród ludzi (wojny, niepokoje społeczne, tumulty i rewolucje), dzieją się z woli 
Boga. Negatywne skutki tych zdarzeń (np. masowy głód, epidemie) człowiek może 
jednak złagodzić swoim przezornym postępowaniem. Jeżeli tego nie czyni, to nara-
ża się na karę Bożą390. Modlitwę o Boże wsparcie człowiek powinien więc połączyć 
z konkretnym działaniem. Koncepcja „chrześcijańskiej astrologii” Wagnera stano-
wi etap przejściowy między modelem profilaktyki występującym w kalendarzach 
z pierwszej połowy XVII w. a kształtującym się w ostatnich trzech dekadach tego 
stulecia i rozwijanym w XVIII w. Cechą tego nowego modelu było skupienie uwagi 
na rozpoznawaniu możliwych zagrożeń, traktowanych jako potencjalne, i tworzenie 
koncepcji zapobiegania tym zagrożeniom, jeszcze zanim one wystąpiły. W progno-
zowaniu tych zagrożeń coraz mniejszą rolę odgrywają prognostyki astrologiczne, 
przewidujące na dany rok, dzień i miesiąc wystąpienie określonych przez układ 
ciał niebieskich wydarzeń – straciły one już swoją wiarygodność, bowiem wielo-
krotnie się nie potwierdzały. Ich miejsce zajmuje coraz wyraźniejsza świadomość 

389 E. Wagner, op.cit., 1662, tekst po dziale Cosmograph.
390 W tym kontekście Wagner przytacza przykłady historyczne, w których zdarzenia naturalne łączą 

się ze skutkami działań ludzi, prowadząc ostatecznie do wystąpienia chorób. Przytacza epidemię 
dżumy z 1013 r., którą poprzedziły gwałtowne zaburzenia pogody, burze z piorunami i wiatry. 
W następstwie tego bardzo spadły plony, czego skutkiem był wzrost cen i drożyzna. Doprowa-
dziło to do masowego głodu. Osłabieni ludzie łatwiej zapadali na choroby. Można sądzić, że ten 
przykład miał przekonać czytelnika do konieczności gromadzenia zapasów żywności. W latach 
1256 i 1412 bardzo wielu ludzi chorowało. Choroby te wystąpiły w trakcie wojen, wywołanych 
przez ludzi. Podobnie epidemie z lat 1518, 1627 i 1630 autor wiąże z wojnami. Te dwie ostatnie 
pojawiły się w również w związku z gwałtownymi zaburzeniami pogody, które doprowadziły do 
zniszczenia zbiorów. Interpretacja tych zdarzeń jest u Wagnera następująca – możemy uznać 
epidemie za Bożą karę zesłaną na ludzi, ale przyczyną tej kary jest ich własne postępowanie: 
wywoływanie i toczenie wojen, z powodu ulegania złym afektom i ambicjom. W innych oko-
licznościach niż wojna, ludzie byliby bardziej zdolni przeciwstawić się niekorzystnym oddziały-
waniom natury, być może więc epidemie, które autor wiąże z głodem, w ogóle by nie wybuchły, 
albo miałyby ograniczony zasięg terytorialny. 
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czasu astronomicznego, który staje się ważnym czynnikiem regulującym ludzkie 
codzienne życie. 

Innym aspektem, który ulega zmianie w treści kalendarzy wydawanych między 
1615 a 1662 r., jest sposób określania zagrożeń, których wystąpienia człowiek po-
winien się obawiać, i podejmować działania, które mogłyby ich skutkom jakoś za-
pobiegać. W koncepcji świata stworzonego przez Boga i podporządkowanego Jego 
władzy, w którym człowiek wiedzie swoje życie ze świadomością Bożej obecno-
ści, za wiarygodne uznawano przekonanie, że możliwe jest poszukiwanie różnego 
rodzaju manifestacji woli Bożej. Autorzy i czytelnicy kalendarzy odnajdowali owe 
manifestacje zarówno w świecie naturalnym, jak i w Biblii. Próbowali wolę Bożą 
odczytać nie tylko z układów gwiazd i planet, będących podstawą astrologicznych 
prognostyków, lecz także poszukując w świecie jej różnych przejawów o charakte-
rze okazjonalnym. Były to tak zwane znaki (signa Dei), za których pośrednictwem 
Bóg przekazywać miał ludziom ostrzeżenia. Wg kalendarzy z pierwszej połowy 
XVII w.391 nie należało lekceważyć tych znaków, ale uważnie ich wypatrywać. Kon-
cepcja, zgodnie z którą dostrzegając i trafnie interpretując znaki można ustrzec się 
przed chorobami opierała się na podanych niżej założeniach. Pierwszym z nich 
i najważniejszym było uznanie, że Bóg obserwuje poczynania wszystkich ludzi 
i poddaje je ocenom, czy są zgodne z Jego przykazaniami i wypływającymi z nich 
normami moralnymi. Bóg zna także ludzkie myśli, w tym także te grzeszne, mogą-
ce prowadzić do złych czynów. Jeżeli w danej społeczności działania i myśli wielu 
ludzi Bóg uzna za grzeszne, wymierzyć może tej społeczności karę, która dotknie 
zarówno winnych, jak i niewinnych. W Bożej ekonomii zbawienia liczy się z tego 
powodu każdy człowiek, jego postępowanie i  przestrzeganie zasad moralnych. 
Dobrzy i pobożni ludzie mogą sprawić, np. wypraszając to w modlitwach, by Bóg 
odstąpił od słusznie należącej się ludziom grzesznym kary, dając im czas na zmianę 
swojego postępowania392. Nawrócenie jednego człowieka, a nawet niewielkiej gru-
py ludzi, którzy dokonają reorientacji moralnej swojego postępowania, uznawano 
za bardzo ważne dla losów całej społeczności. Bóg może bowiem odwlec karę za 
grzechy wielu ludzi, z tego względu, że zamieszkują w tej społeczności, nawet nie-
liczni, ludzie dobrzy i moralni. Pojawienie się znaków należy uznać za wskazówkę 
dla rozpoczęcia reorientacji stylu życia. Jeżeli człowiek (i całe grupy ludzi) zare-
agują na Boże ostrzeżenie i zmienią swoje postępowanie, będzie to można uznać 
za spełnienie podstawowego postulatu profilaktyki moralnej: zapowiadana przez 
znaki kara Boża (np. epidemia, wojna, powódź, masowy głód) nie nastąpi. Spoty-
kana tu interpretacja była istotna dla wydawców kalendarzy, którzy przedstawiali 

391 P. Gothard 1615; P. Gothard 1617; V. Hanncke (D. Froelich) 1634; G. Gebhard 1640; G. Gebhard 
1642; E. Wagner 1662.

392 Tego rodzaju przykłady występują w Starym Testamencie. 
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szczegółowe prognozy (z dokładnością do roku, miesiąca i dnia), zapowiadające 
wystąpienie wojen, powodzi, głodu lub morowego powietrza. Gdyby prognozy te 
się nie spełniły, kalendarze mogłyby tracić u czytelników na wiarygodności. Tłuma-
czenie przyczyn niespełniania się kalendarzowych przepowiedni, przedstawiające je 
jako efekt zmiany decyzji Boga, którego gniew został złagodzony dzięki reorientacji 
ludzi, którzy dostrzegli znaki Boże i zmienili pod wpływem tego zdarzenia swoje 
postępowanie, było istotnym czynnikiem niwelującym spadek zaufania czytelników 
do astrologicznych przepowiedni. 

Autorzy kalendarzy podejmowali w XVII w. temat znaków Bożych bardzo czę-
sto. Za taki znak mogło być uznane praktycznie każde zdarzenie lub zjawisko moż-
liwe do zinterpretowania na sposób symboliczny. Za znaki obdarzone szczególnym 
znaczeniem uważano powszechnie komety. Były dostrzegane jednocześnie przez 
wielu ludzi, z tego to powodu ich istnienie i pojawianie się w określonym czasie 
i w pewnym miejscu nieba nie budziło wątpliwości. Pojawienia się komet nie można 
było w tym okresie przewidzieć, wzmianki o ich pojawieniu się czerpano z przeszło-
ści. Zastanawiano się, w jakim celu Bóg zesłał kometę na ziemię i co za jej pośred-
nictwem pragnął ludziom przekazać. W XVIII w., wraz z postępami astronomii, 
problem pojawiania się komet uległ ostatecznie naturalizacji. Mogąc przewidzieć 
czas ich pojawienia się, przestano się ich obawiać i interpretować w kategoriach 
Bożych znaków393. 

Bóg mógł ostrzegać ludzi także innymi rodzajami znaków. Jeden z autorów ka-
lendarzy przypomniał w tym kontekście biblijną opowieść o wyprowadzeniu przez 
Mojżesza Żydów z Egiptu394. Bóg ostrzegał faraona, że jeżeli nie wyda zgody na 
wyjście Izraelitów z granic Egiptu, to na ten kraj spadną plagi. Faraon nie posłuchał 
ostrzeżenia i Egipt tak długo był doświadczany przez plagi, aż władca podporządko-
wał się woli Bożej. Przedstawiona tu interpretacja wskazuje na dwie możliwości wy-
jaśniania znaków. Pierwsza z nich może być dokonana przez człowieka samodziel-
nie: dostrzegając w otoczeniu jakiegoś rodzaju anomalię i odnosząc jej wystąpienie 
do siebie i swojego grzesznego postępowania, może dokonać reorientacji moral-
nej i ustrzec się przed karą (np. plagą – chorobą). Interpretacja znaków mogła być 
także dokonana za pośrednictwem innych interpretatorów. Tak było na przykład 
w przytaczanym tu przypadku plag egipskich. To Mojżesz umożliwił prawidłowe 
zinterpretowanie przyczyn plag spadających na Egipt, wyjaśniając je jako karę Bożą 
za nieposłuszeństwo faraona wobec woli Stwórcy. Plagi spadały na Egipt tak długo, 
aż władca nie przyjął do wiadomości przedstawianej mu przez inną osobę interpre-
tacji. Zmienił swoje postępowanie, podporządkował się woli Bożej (wydając zgodę 

393 W 1757 r. astronomowie przewidzieli pojawienie się komety, które nastąpiło zgodnie z tymi 
przewidywaniami. 

394 Taka interpretacja pojawia się dopiero w drugiej połowie XVIII w. 
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na wyprowadzenie Żydów z Egiptu), a wówczas plagi ustały. Kalendarze ukazywały 
tu różne możliwe przyczyny braku odpowiedniej reakcji człowieka na znaki Boże. 
Człowiek mógł nie dostrzegać tych znaków, mógł nie odnosić Bożych ostrzeżeń do 
siebie, mógł także nie być w stanie ich odpowiednio zinterpretować, nie przyjmo-
wać do wiadomości interpretacji naruszających jego wcześniejsze zamiary i plany, 
trwać w grzechu i nieposłuszeństwie (mimo Bożych napomnień i świadomości, że 
są do niego kierowane). Czytelnik kalendarzy mógł odnaleźć pośród tych możliwo-
ści te, które pozostały w związku z jego biografią, co sprzyjało wiarygodności tego 
rodzaju informacji. Tym bardziej, że interpretacja opierała się na przykładach zna-
nych z Biblii lub przekazów historycznych. Tłumaczenie sensu znaków mogło być 
przeprowadzane na wiele możliwych sposobów, trudno więc było takie interpreta-
cje odrzucić. Zawsze znajdował się bowiem ktoś, kogo losy można było powiązać 
z danym ostrzeżeniem. 

Do znaków ostrzegawczych należały wszelkie zjawiska odbiegające od normy 
– zarówno historyczne, jak i współczesne: nietypowe zjawiska atmosferyczne, po-
jawienie się większej niż zwykle liczby szczurów, żab, pomór bydła, zmiana koloru 
wody w rzekach, masowe epidemie itp. Biblijna opowieść o plagach egipskich uwia-
rygadniała ten sposób interpretacji. Dowodziła, że kataklizmy, które mogą wystąpić 
obecnie zdarzały się już w przeszłości i miały te same, moralne przyczyny. Kalenda-
rzowa pedagogika ukazując wszelkiego rodzaju kataklizmy o masowych skutkach 
jako zjawiska powstałe z woli Boga karzącego grzesznych ludzi, nie mierzyła jednak 
ich równą miarą. Większą odpowiedzialność za masowe klęki przypisywała wład-
com i wielmożom, od których zależały losy innych ludzi, a często całych państw. 
Perspektywa ta wydawała się siedemnastowiecznym czytelnikom kalendarzy szcze-
gólnie aktualna, gdyż dotykały ich niezawinione przez nich samych skutki m.in. 
wojny trzydziestoletniej, będącej swoistym sprawdzianem astrologicznych progno-
styków, której wybuch i przebieg przypisywać można było ambicjom władców, a na-
stępstwa ich realizacji spadały na wszystkich mieszkańców Śląska. 

W kalendarzach z XVII w. w roli znaków występowały jednak najczęściej zja-
wiska obserwowane współcześnie, albo względnie niedawno, zarówno we Wro-
cławiu i na Śląsku, jak i w niezbyt odległych krajach. Źródłem wiadomości o tych 
zjawiskach bywali świadkowie, którzy zapisali wzmianki o nich np. w kronikach 
miejskich. Czasami znaki były opisywane w specjalnych wydawnictwach, co przy-
sparzało im szczególnej popularności395. Umiejscowienie znaków Bożych w ludz-
kiej codziennej perspektywie przydawało im wiarygodności, występowały bowiem 
w  miejscach czytelnikom znanych osobiście, z  relacji znajomych lub z  lektury. 

395 Przykładem ogromnego zainteresowania pojawiającymi się znakami może być wydane w 1595 r. 
dzieło Jacoba Horsta pt. De aureo dente maxillari pueri Silesii. Chłopiec urodził się w 1586 r. 
i w wieku 6 lat – pod wpływem koniunkcji gwiazd i księżyca – miał się pojawić w jego jamie ust-
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W kalendarzu na 1634 r.396 D. Froelich omawia różne przykłady interpretacji za-
ćmień Księżyca, które traktuje w kategorii znaków. Pojawienie się zaćmienia Księ-
życa w znaku Panny autor uważa za znak zwiastujący niekorzystną odmianę losu. 
Na przykład w 1569 r. książę Wolfgang von Zweibruck, po początkowych sukcesach 
wojennych, przegrał bitwę we Francji i zmarł wkrótce po niej, z powodu gorączki. 
W 1570 r. po takim zaćmieniu wystąpił wielki nieurodzaj i drożyzna, skutkiem tego 
był masowy głód i śmierć wielu ludzi. Hanncke (Froelich) przytacza także wiele in-
nych przykładów wydarzeń historycznych, których przebieg został zaburzony przez 
zaćmienie Księżyca. 

Inne przykłady informacji o znakach przynosi kalendarz G. Gebharda na 1640 r. 
Autor donosi, że w 1622 r. w Heidelbergu ukazały się na niebie trzy Słońca, a na 
Księżycu dostrzeżono promienie ułożone w kształt czarnego krzyża397. Ten sam au-
tor pisze, że w roku 1529 we Wrocławiu (wg świadectwa Poliusa) wystąpił bardzo 
silny wiatr, który trwał dwie godziny po zachodzie słońca. Wiatr ten spowodował, 
że na wieży kościoła św. Elżbiety złamały się krzyże i spadły na ziemię. Z mieszka-
jących w pobliżu ludzi nikt jednak nie zginął, ani nie odnotowano żadnych szkód. 
Zabity został tylko kot398. Za znak ten sam autor uznał też fakt, że (ponownie wg 
świadectwa Poliusa) w 1534 r. miasto Trzebnica prawie całkowicie spłonęło w gwał-
townym pożarze, który trwał tylko jedną noc399. Dla siedemnastowiecznych czytel-
ników nadzwyczajny charakter tych znaków był oczywisty, autor nie musiał więc 
szerzej wyjaśniać na czym polegało ostrzeżenie, albo dlaczego znak zdarzył się wła-
śnie w tym, a nie innym miejscu400. Czytelnicy mogli odszyfrować sens symboliczny 

nej złoty ząb. Zjawisko to wzbudziło masowe zainteresowanie, z którego rodzina chłopca zaczęła 
czerpać dochody. Pobierała bowiem opłaty za pokazy syna i złotego zęba w jego ustach. Możliwość 
naocznej obserwacji znaku przydawała mu wiarygodności. Spierano się, co miał ten znak przeka-
zać. Publikacja Horsta jest przykładem wiary w realność znaku. Po kilku latach wyszło jednak na 
jaw, że rodzina chłopca czerpała zyski z oszustwa. Wraz ze zwiększeniem się ciała chłopca okazało 
się, że ma on nałożoną na jeden z zębów złotą koronkę dentystyczną. Nie okazała się ona jednak 
trwała, spod koronki wyłaniać się zaczęły zarysy zęba o naturalnej barwie. O tym, że sprawę po-
traktowano poważnie świadczy postawienie rodziny chłopca przed sądem i skazanie na więzienie. 
Wyrok ten nie podważał samej wiary w znaki Boże i ich ostrzegawcze funkcje, ale piętnował próbę 
oszustwa. Por. https://archive.org/details/hin-wel-all-ooo1238-001 (dostęp 20.02.2019). 

396 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Astrologisches Judicium.
397 G. Gebhard, op.cit., 1640, Calendarium.
398 Ibidem.
399 Ibidem.
400 Widziane w Heidelbergu trzy Słońca można było uznać za znak od całej Trójcy Świętej, krzyż 

na Księżycu za dowód Bożego panowania nad światem, upadek krzyży z wieży kościelnej bez 
żadnych szkód dla dobytku i ludzi za znak Bożego ostrzeżenia, a zarazem miłosierdzia. Ofiarą wy-
padku stał się tylko kot, który mógł zostać uznany za symbol szatana. Gwałtowny pożar Trzebnicy 
można interpretować jako ostrzeżenie przekazane ludziom przez Boga w powszechnie znanym na 
Śląsku ośrodku pielgrzymkowym. Powinno więc zostać odebrane przez nich jako poważne. 
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sami. Czasami Boże ostrzeżenia przesyłane były ludziom w bardziej bezpośredniej 
formie. G. Gebhard przytacza na to taki przykład, powołując się na świadectwo 
Kreckwitza. „W Polsce [w roku 1275] obok innych cudów – chłopiec w wieku pół 
roku przemówił i powiedział »Piekło nadchodzi«. Gdy ludzie pytali go, skąd o tym 
wie, chłopiec odpowiedział »Ja otrzymałem to od Boga«. Zapytany, kiedy to nastą-
pi, odpowiedział »to nastąpi za 12 lat«”401. Wspomina także, traktując to jako znak 
i przykład sprawiedliwej kary Bożej, że w 1556 r. w Legnicy Bóg poraził piorunem 
znanego wszystkim przestępcę, który w wyniku tego zmarł402. Gebhard wymienia 
również, interpretowane w kategorii znaków, odbiegające od normy zjawiska do-
tyczące ciał niebieskich. Wspomina na przykład, że w pewnym roku nie było na 
Śląsku ciemności nocnych. Księżyc się nie zmniejszał, i świecił tak jasno, że ulice 
były tak oświetlone jak przez Słońce403. Autor traktował te obserwacje jako zbliżone 
do opisywanych w Biblii: kiedy Słońce zatrzymało się nad Ziemią404, kiedy Słońce 
i Księżyc świeciły razem przez cały dzień405.

W każdym z przypadków interpretacji znaków Bożych, których skutkiem stała 
się moralna reorientacja życia ludzi, mamy do czynienia z profilaktyką chorób wpi-
saną w kontekst metafizyczny. W XVII stuleciu ludzie żyli i działali ze świadomością 
swojego istnienia w obecności Boga, który w bezpośredni sposób wpływa na ich 
losy, karząc grzesznych, a dobrych wynagradzając. Pedagogika kalendarzowa za-
szczepiała zarazem czytelnikom ufność w Bożą dobroć i sprawiedliwość. Zmienia-
jąc swoje postępowanie moralne i uwzględniając Boże ostrzeżenia człowiek mógł 
czuć się bardziej bezpieczny. Mógł bowiem liczyć na Bożą łaskę, której jednym 
z przejawów było zdrowie406. Należy także podkreślić spójność kalendarzowych 
przekazów, łączących moralne zalecenia, odwołujące się do norm i zasad przedsta-
wianych w Biblii, z zaleceniami opartymi na obserwacji otaczającego świata. Auto-
rzy kalendarzy wielokrotnie stwierdzali, że „z nieba pochodzi ta sama prawda”407, 
pochodząca od Boga. Jednym ze sposobów, w jaki człowiek może do niej dotrzeć 
jest lektura Biblii408, natomiast drugim obserwacja natury, w tym szczególnie gwiazd 
i planet. Prawda Biblii i „księgi natury”, ze względu na osobę Stwórcy, są tożsame.

401 Ibidem. 
402 Ibidem.
403 Ibidem.
404 Księga Jozuego, 10.V.13.
405 Księga Prawa, 5.10.20.
406 W obliczu licznych klęsk, jakie w XVII w. musieli przeżyć mieszkańcy Europy, w tym Śląska, 

związanych z wieloletnimi wojnami, jedyną nadzieję na uniknięcie lub złagodzenie ich skutków 
była wiara w Bożą dobroć i miłosierdzie. Panujący nie mogli bowiem zapewnić mieszkańcom 
realnej ochrony przed skutkami wojny. Sprzyjało to ożywieniu religijności osobistej i pogłębia-
niu wiary.

407 Np. G. Gebhard, op.cit., 1640, Calendarium.
408 „Verbum Tuum est Veritas”, Joh:17.V.17. Ibidem. 
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O znakach wypowiadał się także E. Wagner, w kalendarzu wydanym na 1662 r.409 
Autor koncepcji „chrześcijańskiej astrologii” stwierdzał, że ludzie powinni dla za-
chowania dobrego zdrowia zapoznać się z charakterystyką czterech pór roku i sta-
rać się dostosować swoje postępowanie do zaleceń zawartych w kalendarzach, zapi-
sanych na dany miesiąc czy dzień. Powinni starać się przewidywać zagrożenia, które 
mogą się pojawić i odpowiednio do nich się przygotować. Powinni jednak poszu-
kiwać także Bożych znaków, to jest wszystkich zjawisk i zdarzeń niecodziennych 
i osobliwych, za których pośrednictwem Stwórca przemawia do ludzi bezpośrednio. 
Zauważanie tych znaków i ich właściwa interpretacja przyniesie ludziom przekaz, 
który powinni dla swojej własnej korzyści uwzględnić. Wg Wagnera znaki powin-
ny być traktowane przez ludzi jako ostrzeżenie, które ma doprowadzić do zmia-
ny dotychczasowego sposobu myślenia lub postępowania. Konstrukcja Wagnera, 
wykorzystująca w argumentacji znaki Boże, mogła być skuteczna w wykreowaniu 
określonych zachowań, bo kierowała uwagę czytelnika, poprzez swoje implikacje, 
od świata mistycznego, niebiańskiego, do świata realnego, ziemskiego, którego zna-
czącym elementem był człowiek. 

W późniejszych wydaniach kalendarzy zainteresowanie ich autorów tematyką 
znaków stopniowo spada. Tematem rozważań nadal pozostają komety, natomiast 
powstałe „wolne pole” zostaje stopniowo wypełniane rozważaniami na temat zja-
wisk naturalnych410 (np. dlaczego śnieg jest biały?). Sprzyja temu postępująca na-
turalizacja sposobu postrzegania przyrody, znajdująca odbicie między innymi 
w programach śląskich szkół średnich, których absolwentami było wielu czytelni-
ków kalendarzy. Pojawianie się odbiegających od normy zjawisk przyrodniczych 
nadal budziło ich ciekawość, ale w XVIII stuleciu traktowane są już jako curiosa 
naturae, a nie jako przykład bezpośredniego dialogu Boga z ludźmi. Znaki – jako 
Boże ostrzeżenia – usuwane są w związku z tym z pola problemowego profilaktyki. 
Przejawem tej zmiany jest tworzenie przez członków zamożnych warstw społecz-
nych gabinetów osobliwości, w których zgromadzone zbiory budzą u odbiorców 
zainteresowanie i ciekawość, a nie jak dawniej metafizyczny lęk411.

Przez całe XVII stulecie utrzymuje się za to w kalendarzach, uznawana za racjo-
nalną i skuteczną praktykę profilaktyczną, zasada podejmowania różnych rodzajów 
aktywności w tak zwane dobre dni (dni korzystne), a powstrzymywania się od tejże 
aktywności w dniach określanych przez prognostyki astrologiczne jako złe (lub nie-
korzystne). Są one zaznaczone w kalendarium, w każdym roczniku. Obserwujemy 
jednak pewne zmiany w interpretowaniu tej praktyki, na które zwrócę niżej uwagę. 

409 E. Wagner, op.cit., 1662, tekst po dziale Cosmograph. 
410 Por. roczniki Ch. Neubartha opublikowane po 1670 roku.
411 Na temat sposobu postrzegania tzw. curiosów w nowożytnej kulturze europejskiej por. K. Łeń-

ska-Bąk, Świat kuriozów: od zadziwienia do fascynacji. Stromata Anthropologica, t. 11, Opole 
2016. Por. także K. Pomian, Zbieracze osobliwości, tłum. A. Pieńkos, Gdańsk 2012. 
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Autorzy kalendarzy z  lat 1615–1662 uznawali, że prognostyki astrologiczne 
mogą zapewnić ludziom dostęp do informacji o mających się wydarzyć zdarze-
niach, które są zapisane w gwiazdach, tak jak opisane wcześniej znaki miały ich 
ostrzegać o możliwości kary Bożej. W początku XVII w. większość czytelników 
podzielała przekonanie o wiarygodności prognostyków astrologicznych, toteż au-
torzy publikujący zalecenia profilaktyczne mogli odwoływać się do ich przekonań. 
Na przykład P. Gothard w kalendarzu wydanym na 1615 r. wyraźnie stwierdza412, 
że do największych pożytków z astrologicznych prognostyków należy podanie czy-
telnikom tzw. dobrych dni, w których zaleca się wykonywanie określonych czyn-
ności. Czytelnik może samodzielnie określić, na podstawie swojej daty urodzenia, 
i zgodnie z typem swojej konstytucji cielesnej413, w którym dniu danego miesiąca 
i roku powinien zastosować pewne zabiegi profilaktyczne. Okażą się one skuteczne 
tylko wówczas, jeżeli zastosuje je w tzw. dobrym dniu, w innym przypadku albo nie 
odniosą skutku, albo nawet zaszkodzą. P. Gothard rozwija to zalecenie. Uważa, że 
znajomość przez pacjenta dokładnej daty swojego urodzenia (roku, miesiąca, dnia 
i godziny narodzin) jest bardzo ważna nie tylko dla zastosowania we właściwym 
czasie odpowiednich dla każdej osoby metod profilaktyki, lecz także dla ułatwienia 
działania lekarzowi, o ile jego wezwanie do chorego okazałoby się konieczne. Uzy-
skawszy tę informację od chorego lub jego rodziny, lekarz może dokładniej postawić 
diagnozę i lepiej dostosować terapię. Będzie wówczas zalecał wykonywanie określo-
nych zabiegów we właściwym dla tego pacjenta czasie, to jest w jego tzw. dobre dni. 

W kalendarzu wydanym na 1617 r. P. Gothard powtarza swoje poglądy niemal 
bez zmian414. Wykonywanie praktyk profilaktycznych w tzw. dobre dni jest, jego 
zdaniem, możliwe dzięki temu, że prognostyki astrologiczne przedstawiają ścisłe 
prognozy dla ludzi urodzonych pod określonymi znakami Zodiaku. Czytelnik, zna-
jąc swoją datę urodzenia, może bezbłędnie określić dobre dni dla wykonywania sku-
tecznych praktyk profilaktycznych, oraz takie, w których powinien się od nich po-
wstrzymywać. Wszystkie choroby, które mogą w danym roku wystąpić, są, zdaniem 
Gotharda, opisane w szczegółowych prognozach na dany kwartał roku. Czytelnicy 
mogą na ich podstawie odnaleźć informacje, kiedy i jakie zagrożenia mogą wystą-
pić, i w których dniach, określanych jako dni dobre, powinni przed nimi się chronić 
za pomocą zalecanych praktyk profilaktycznych. Podstawą tak szczegółowej wiedzy 

412 P. Gothard 1615, op.cit., Altera Pars Symptomatica, Caput I, Von Krankheiten, nlb.
413 P. Gothard dzieli ludzi na cztery typy konstytucyjne, zgodnie z zasadami wynikającymi z sys-

temu patologii humoralnej. W zależności od dominującego w organizmie humoru (krew, żółć, 
śluz, czarna żółć) występują cztery typy konstytucji: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melan-
cholik. Dla każdego z tych typów obowiązują inne wskazania profilaktyczne oraz podawane są 
w kalendarzu inne dni, w których należy wykonywać określone rodzaje zabiegów, takie jak np. 
upusty krwi, przystawianie pijawek, przyjmowanie leków i in. 

414 P. Gothard, 1617, op.cit., Altera Pars Symptomatica, Caput I, Von Krankheiten, nlb. 
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jest wg Gotharda astrologia, oparta na możliwych do przewidzenia koniunkcjach 
gwiazd i planet. Nie porusza jednak problemu, którym jest czas, związany z podję-
ciem koniecznych działań. Czy należy czekać na dobry dzień, ryzykując w przypad-
ku zauważenia symptomów choroby jej pogłębienie, czy podjąć działania profilak-
tyczne, mimo niewłaściwej pory?

Podstawową praktyką profilaktyczną, której wykonywanie zalecano w tzw. dobre 
dni były upusty krwi. Były zalecane przez wszystkich autorów kalendarzy nie tylko 
w latach 1615–1662415. Zaznaczano je w postaci piktogramów podawanych w kalen-
darium, których znaczenie wyjaśniano w specjalnym wprowadzeniu, wraz z innymi 
symbolami, umieszczonym na poprzedzającej stronie. Dobre dni dla wykonywania 
flebotomii określano tak, by zminimalizować zagrożenia związane z niekorzyst-
nymi wpływami ciał niebieskich. Celem tej praktyki było usunięcie pozostałości 
zwarzonych humorów i wyrównanie ogólnej równowagi humoralnej organizmu. 
Drugą najpopularniejszą praktyką profilaktyczną, której stosowanie zalecano w do-
bre dni było przyjmowanie środków przeczyszczających. Praktyka ta była zalecana 
we wszystkich kalendarzach z lat 1615–1662416 i podobnie jak upusty krwi także 
w kolejnych dziesięcioleciach. Także zaznaczano ją w kalendarium odpowiednim 
symbolem. Stosowanie tych środków uważano za skuteczne w zapobieganiu wielu 
chorobom, ponieważ prawidłowe krążenie humorów w ludzkim ciele wiązano z re-
gularnością wypróżnień. Zalecano środki przeczyszczające (pobudzające wydalanie 
kału) i „purgujące”, tj. ułatwiające swobodne wydalanie gazów. Zalecenia stosowa-
nia tych zabiegów w dobre dni uzasadniano bezpieczeństwem pacjentów. Wyko-
nanie tych praktyk w dniach, w których astrologiczne prognostyki przewidywały 
kumulację niekorzystnych wpływów ciał niebieskich (mogących wywołać tzw. „re-
wolucje” w środowisku naturalnym, wzbudzać negatywne gwałtowne emocje ludzi, 
pobudzać ich psychikę itp.) uznawano za zagrażające zdrowiu. Następną praktyką 
profilaktyczną zalecaną we wszystkich kalendarzach z  lat 1615–1662, zaznaczo-
ną przy dacie dziennej, było stawianie baniek417. Celem tej praktyki była poprawa 
ukrwienia zewnętrznych powłok ciała, ożywienie krążenia humorów w organizmie 
i korekta ich zachwianej równowagi. Wykonywano ten zabieg w domu, przy pomo-
cy członka rodziny lub cyrulika, który wykonywał także zalecane w kalendarzach 
upusty krwi. Warto zwrócić uwagę, w przytoczonych przypadkach, iż terminy pro-
ponowanych zabiegów pokrywają się z rytmem biologicznym organizmu ludzkiego 
związanym z porami roku. Czy zatem „oprawa astrologiczna” nie jest tylko dodat-
kowym „koronnym” argumentem, zwalniającym autorów z argumentacji „medycz-
nej”? Pewne reguły dotyczące wymienionych zabiegów umieścił Hanncke, a później 

415 P. Gothard, 1615; P. Gothard, 1617; V. Hanncke (Froelich), 1634; G. Gebhard, 1640; G. Gebhard, 
1642; E. Wagner, 1662.

416 Ibidem.
417 Ibidem.
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Neubartowie w kalendarzu gospodarczym. Reguły te, wraz z treściami dotyczącymi 
zaleceń profilaktyczno-terapeutycznych i gospodarczych, bez jakiejkolwiek zmiany 
były publikowane przez Neubarthów i ich kontynuatorów przez kilkadziesiąt lat418.

Cyrulik wykonywał też inną praktykę, uznawaną w kalendarzach za niebezpiecz-
ną i która wymagała z tego powodu określenia terminu jej wykonania z uwzględ-
nieniem prognostyków astrologicznych. W XVII w. postrzyżyny uznawano za nie-
bezpieczne dla zdrowia, nieprawidłowo kojarząc następstwo czasowe zdarzeń nie 
powiązanych ze sobą w sposób faktyczny. W tym okresie, a także wcześniej i póź-
niej419, występował bardzo wysoki poziom śmiertelności dzieci do 1 roku życia. 
Nie znając realnych przyczyn tego zjawiska420, tłumaczono je według ówczesnego, 
potocznego stanu wiedzy. Przekonanie o tym, że postrzyżyny są czynnością niebez-
pieczną dla zdrowia i życia, czerpano z Biblii, z przypowieści o Samsonie i Dalili421. 
Nakazywano zatem opóźniać pierwsze postrzyżyny dzieci i wykonać je dopiero 
wtedy, gdy będą już w pełni sił. Kalendarze zalecały, aby strzyc dzieci tylko w „dobre 
dni”, aby uniknąć kumulowania się zagrożeń związanych z tą praktyką higieniczną 
i niekorzystnych wpływów ciał niebieskich422. 

Niektórzy z autorów poświęcali wymienionym praktykom profilaktycznym nie-
co więcej miejsca. Np. Hanncke (D. Froelich) w kalendarzu na 1634 r.423 stwierdza, 
że jeżeli człowiek pragnie być zdrowy, powinien systematycznie wykonywać pewne 
praktyki umożliwiające utrzymanie równowagi humorów, w tym przede wszystkim 
upusty krwi. Do systematycznych praktyk profilaktycznych autor zalicza przyjmo-
wanie środków ułatwiających swobodne wydalanie stolca i gazów. Terminy wyko-

418 Por. Haus und Wirthschaffts Kalender autorstwa Christiana Neubartha, Johanna Neubartha, a po 
jego śmierci redagowany przez kontynuatorów. Okres edycji – prawdopodobnie od ok. 1650 r. 
do lat 30. XVIII w. 

419 Do lat 1918–1939 w Europie zachodniej i lat 1945–1955 w Europie wschodniej.
420 Współcześnie wiemy, że wysoka śmiertelność dzieci była skutkiem zapadania na choroby zakaź-

ne, o podłożu bakteryjnym lub wirusowym. Po odkryciu tych patogenów, wdrożeniu skutecz-
nych metod zapobiegawczych (szczepienia) i leczniczych (antybiotyki) współczynnik śmiertel-
ności dzieci do 1 roku życia gwałtownie opadł, przyjmując obecnie wartości liczone w promilach. 
W XVII i XVIII w. nie zdawano sobie sprawy z tych zagrożeń, nie podejmowano przeciw nim 
odpowiednich do ich przyczyn działań zapobiegawczych. Podejmowano natomiast inne dzia-
łania, niemające faktycznie realnego znaczenia ochronnego, które w świetle ówczesnego stanu 
wiedzy uznawano za właściwe dla ochrony małych dzieci przez przedwczesną śmiercią. Jednym 
z tych działań było określanie terminu postrzyżyn wg astrologicznych prognostyków. 

421 Po ostrzyżeniu przez Dalilę, Samson utracił swoje nadnaturalne siły.
422 Należy zauważyć, że omawiane tu zalecenia mogły prowadzić, paradoksalnie, do zwiększenia 

śmiertelności dzieci lub przenoszenia między nimi różnych chorób zakaźnych. Źródłem za-
każenia mógł stać się cyrulik, wykonujący w określonym przez kalendarz na dany rok dniu 
postrzyżyny u wielu kolejnych dzieci. Nie zdając sobie sprawy z konieczności odkażenia sprzętu 
używanego do postrzyżyn mógł roznosić choroby zakaźne nie tylko wśród dzieci, lecz także 
wśród ich rodziców. 

423 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Astrologisches Judicium. 
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nywania tych praktyk nie mogą być przypadkowe. Muszą być uzasadnione przez 
układ ciał niebieskich, nie dla wszystkich jednak będzie to ten sam dzień. Dobre dni 
dla wykonywania praktyk profilaktycznych należy określać zgodnie z datą urodze-
nia pacjenta. Występują jednakże pewne okresy w ciągu roku, w których dobre dni 
na wykonywanie zabiegów mających na celu wyrównanie zaburzonej równowagi 
humorów lub pobudzenie ich krążenia, mogą zbiegać się w czasie u ludzi urodzo-
nych pod różnymi znakami Zodiaku. Dzieje się tak na przykład wiosną, szczególnie 
w kwietniu i maju. Autor sądzi, że dzięki wydłużonym i jasnym dniom, w których 
na Ziemię dociera więcej światła słonecznego, zabiegi te dla wielu ludzi będą bez-
pieczne i skuteczne. Hanncke (Froelich) zaleca, aby upusty krwi wykonywać rano, 
zaraz po przebudzeniu. Ostrzega zarazem, żeby upusty nie były nadmierne, bo może 
to okazać się szkodliwe. W taki sam sposób określa, stosując kategorię dobrych dni, 
właściwe terminy korzystania z kąpieli. Powinny być one, jego zdaniem, ustalone 
zgodnie z prognostykiem astrologicznym, zgodnym z datą urodzenia kąpiącego się. 
Autor ten podaje zarazem bardziej szczegółowe zasady prawidłowego korzystania 
z kąpieli, już nie tylko związane z jej właściwą datą. Zanim człowiek zanurzy ciało 
w drewnianej balii z ciepłą wodą424, powinien wcześniej zamoczyć w niej nogi aż 
do kolan. Poprawi to krążenie krwi, a samą kąpiel uczyni bezpieczną. Autor zaleca 
kąpiele całego ciała, jako zapobiegające chorobom skóry. Podczas kąpieli nie nale-
ży, wg Froelicha, spożywać pokarmów i napojów, a aby kąpiel była korzystna dla 
zdrowia należy jeść i pić dopiero po jej zakończeniu. Nie należy także objadać się 
przed rozpoczęciem kąpieli. Planując kąpiel, należy zjeść tylko pół zwykle zjada-
nej porcji. Kąpiel powinna odbywać się jakiś czas po posiłku, a nie bezpośrednio 
po nim. Zbyt częste kąpiele autor uważa za szkodliwe. Przekonanie o konieczności 
poddania zabiegu kąpieli pewnym szczegółowym regulacjom wynikało z tego, iż 
w XVII w. sądzono, że woda z kąpieli może przenikać do wnętrza organizmu przez 

424 W śląskich miastach już od późnego średniowiecza znajdowały się w wielu domach specjal-
ne izby łaziebne, w których mieszkańcy korzystali z zabiegów higienicznych. We Wrocławiu 
w XIV w. działały dwie duże łaźnie publiczne, których liczba wzrosła w XV i XVI w. Jednak ze 
względu na to, że stały się z czasem miejscem rozprzestrzeniania się epidemii kiły, w XVII w. ich 
popularność spadła. Kto mógł sobie na to pozwolić, korzystał z kąpieli w domach. Umożliwiały ją 
istniejące we Wrocławiu od 1387 r. wodociągi, dostarczające wodę do wszystkich domów w cen-
trum miasta. Można też było pobierać wodę z licznych miejskich studni. W innych miastach 
śląskich wodociągi zakładano w XIV i XV w. Domowe izby łaziebne, znajdujące się w śląskich 
domach były ogrzewane piecami lub systemem rur umieszczonych w podłodze. Umożliwiało 
to śląskim mieszczanom, spośród których rekrutowała się większość czytelników kalendarzy, 
korzystanie z długich ciepłych kąpieli. Ze względu na powszechny dostęp do wody i specjalnych 
pomieszczeń kąpielowych w domach już w późnym średniowieczu nie była to praktyka dostęp-
na tylko dla bogaczy. Por. J. Gilewska-Dubis, op.cit., s. 112–113 i 123–125. W XVII i XVIII w. 
z kąpieli korzystano powszechnie w mieszczańskich domach. Autorzy kalendarzy pragnęli więc 
zaproponować swoim czytelnikom jej uregulowanie wg zasad astrologii. 
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pory w  skórze425. Interpretację profilaktycznego znaczenia kąpieli zakorzeniano 
w standardzie patologii humoralnej. Kąpiele ciepłe zalecano dla rozgrzania organi-
zmu i przyspieszenia krążenia humorów, kąpiele zimne dla ochłodzenia ciała i spo-
wolnienia tego krążenia. Ten ostatni zabieg miał wywierać pozytywny wpływ profi-
laktyczny nie tylko na ludzką cielesność, lecz także na psychikę, studząc nadmiernie 
rozbudzone afekty, co uznawano za skutek nadmiernego dopływu krwi do narządów 
wewnętrznych i serca. Ze względu na silne ogólnoustrojowe działanie kąpieli nie 
uważano ich tylko za zabieg higieniczny, lecz za skuteczną praktykę profilaktyczną 
umożliwiającą zahamowanie rozwoju i złagodzenie przebiegu wielu chorób. 

W tych samych kwestiach wypowiada się autor kalendarza na 1640 r., G. Geb-
hard426. Wyjaśnia czytelnikom, na czym polegają koniunkcje i aspekty (to jest wza-
jemne ułożenia wobec siebie gwiazd i planet) i jakie wnioski mogą sformułować na 
ich podstawie znawcy tego zagadnienia. Zdaniem autora, astrolodzy potrafią ściśle 
określić dni szczęśliwe lub dobre dni dla wykonania zabiegów profilaktycznych. 
Geb hard wyraźnie stwierdza, że uznawanie przez czytelników twierdzeń astrologów 
za przesądy (Aberglaube, Superstitions) nie jest słuszne427. Jego zdaniem prognosty-
ki astrologiczne są tak samo wiarygodne, jak przepowiednie biblijne. Ich autorem 
jest bowiem Bóg. Gebhard pisze dalej, że takie pojęcia, jak „urodzić się pod do-
brą gwiazdą”, czy podjąć jakąś czynność „przy sprzyjających aspektach” powinny 
być rozumiane dosłownie i uznawane przez czytelników za realistyczne. Wymie-
nia czynności, których termin wykonywania człowiek powinien dostosować do dat 
dziennych zalecanych w prognostykach astrologicznych428. Zalicza do nich m.in.: 
termin kąpieli, termin stawiania baniek, termin zasiewów roślin, termin podróży, 
termin odkorowania drzew, termin polowania, termin wykonywania rachunków, 
termin warzenia piwa itp. Jak widzimy, zalecenia profilaktyczne i prozdrowotne 
poddawane są takim samym regulacjom, jak inne dziedziny ludzkiej aktywności. 
Regulacje te opierają się na wspólnej zasadzie, jaką jest wpisanie ludzkiego życia 
w wyższy porządek, ustalany przez koniunkcje i aspekty gwiazd i planet, wywiera-
jące deterministyczny wpływ na ludzkie życie. Wg G. Gebharda czytelnicy, którzy 
z jakichś ważnych względów nie mogą wykonać podanych wyżej czynności w za-
lecanych w kalendarzu dobrych dniach, wyznaczonych przez prognostyki astrolo-
giczne, powinni odszukać znajdujące się w kalendarzu dni zapasowe, które także 

425 Tą samą drogą wydostawał się z organizmu pot, sądzono więc, że skóra nie jest całkowicie szczelna.
426 G. Gebhard 1640, op.cit., [w:] Caput 3.
427 Wydaje się, że coraz więcej czytelników miało już ok. 1640 r. wątpliwości co do racjonalności wy-

konywania określonych praktyk profilaktycznych w dobre dni, określane wg ich daty urodzenia 
w astrologicznym prognostyku. Uznawali, że mogą być wykonywane w czasie dostosowanym do 
ich upodobań i potrzeb życiowych. Gebhard przeciwstawia się tego rodzaju dowolności, jednak 
rozpoczętego procesu podważania wiary w tzw. dobre dni nie udało się już zahamować.

428 G. Gebhard 1640, op.cit., Astrologische Muthmassung. Caput 3, Von Tagewehlungen. 
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mogą okazać się pomyślne i bezpieczne. Powinny to być jednak „daty drugiego 
wyboru”, ponieważ pierwsze zalecane w kalendarzach daty są dla człowieka bardziej 
korzystne. Wg Gebharda istnienie tzw. dobrych dni należy uznać za dar Boży. Bóg 
daje bowiem wówczas ludziom okazję do podejmowania różnych rodzajów aktyw-
ności w bezpieczny i korzystny dla nich sposób. Określenie konkretnych terminów 
tych dni umożliwia wiedza astrologiczna. Człowiek powinien korzystać z tych oka-
zji i rozpoczynać swoje działania „pod dobrą gwiazdą” („bey glückliche Stellis”). 

G. Gebhard podejmuje zarazem próbę złagodzenia lęku czytelników przed szko-
dliwym wpływem gwiazd i planet429. Wyjaśnia czytelnikom, że żadna gwiazda lub 
planeta nie jest ze swojej natury zła. Wg autora gwiazdy nie mają jakiegoś własnego 
usposobienia, tym bardziej nie należy im przypisywać tego, że jest to usposobie-
nie złe. Ich ruchy i oddziaływania mają charakter naturalny. Autor przedstawia tę 
kwestię na przykładzie kolejnych kwadr Księżyca, który jest widoczny na niebie od 
nowiu do pełni, a potem znowu jest widoczny w nowiu. Zmiana ta nie jest wyrazem 
woli Księżyca, ani realizacją jego zamiaru. Odpowiadają za nią siły natury. Gebhard 
odrzuca tu możliwość antropomorficznej interpretacji podstaw astrologii, w któ-
rej przypisywanoby ciałom niebieskim pewne cechy charakteru, zamiary lub wolę. 
Wg Gebharda nie należy jednak lekceważyć naturalnych wpływów Księżyca, ponie-
waż są one zarówno udowodnione, jak i silne430. Z tego powodu należy uwzględniać 
dobre dni związane z Księżycem. Rozpoczynanie pewnych czynności (takich jak 
odstawianie dziecka od piersi, szczepienie drzew, zaganianie młodego bydła i in.) 
„z nowym Księżycem” („in dem neuen Monden”) zapewni im większą skuteczność. 
Takie same argumenty pojawiają się w kalendarzu tego samego autora na 1642 r.431

Gebhard zajmuje się także szerzej inną praktyką życiową, której wykonywanie 
poddawano regulacji z uwzględnieniem kategorii dobrych dni, a mianowicie od-
stawianiem noworodków od piersi. Daty korzystne dla odstawiania noworodków 
podawały kalendarze z  lat 1615–1662 tylko w postaci piktogramów432, Gebhard 
w kalendarzu na 1640 r. przedstawia uzasadnienie tej decyzji433. Uważa, że odsta-
wienie dziecka od piersi jest dla niego niebezpieczne, dlatego zaleca matkom jak 
najdłuższe samodzielne karmienie naturalne. Jeżeli jest ono z  jakichś względów 
niemożliwe, należy wynająć mamkę434. Odstawienie dziecka od piersi powinno być, 

429 Ibidem.
430 Jest tak dlatego, że Księżyc jest najjaśniej świecącym ciałem na nocnym niebie. Wiadomo, że 

wywiera wpływ na poziom morza, podobnie działa na krążące w ciele człowieka humory.
431 G. Gebhard 1642, op.cit., Astrologische Muthmassung. Caput 3, Von Tagewehlungen.
432 P. Gothard 1615, P. Gothard 1617, V. Hanncke (Froelich) 1634, G. Gebhard 1640, G. Gebhard 

1642, E. Wagner 1662. 
433 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput 3.
434 Nie zdając sobie sprawy z możliwości zarażenia dziecka przez mamkę, np. gruźlicą, chorobą 

weneryczną lub inną chorobą zakaźną, nie podejmowano żadnych działań ochronnych. Mamki 
musiały mieć jedynie tzw. zdrowy wygląd i dużą ilość pokarmu. Mniej ważne było ich prowa-



200

wg Gebharda, starannie zaplanowane, nie może być dokonane w sposób nieprze-
myślany, przypadkowy. Najlepszym do tego terminem jest pełnia Księżyca. Księżyc 
wówczas świeci najjaśniej, dziecko w związku z tym jest bardziej aktywne i może 
chętniej przyjąć nowy rodzaj pokarmu. Po drugie, zaczynając przyjmować nowy dla 
siebie pokarm w nowym miesiącu księżycowym, dziecko łatwiej się do niego przy-
zwyczai, zmieni bowiem swój sposób odżywiania w nowym kontekście astrologicz-
nym. Wraz z fazami Księżyca zmienia się bowiem, zdaniem Gebharda, w naturze 
wiele elementów mogących oddziaływać na ludzkie zachowanie435. 

W kalendarzu E. Wagnera wydanym na 1662 r.436 także spotykamy się jeszcze 
z kategorią dobrych dni, w których wykonywane przez ludzi czynności okażą się 
szczególnie bezpieczne lub korzystne. W koncepcji „chrześcijańskiej astrologii” 
kategoria ta nie jest już jednak interpretowana deterministycznie. Autor wpraw-
dzie zaleca korzystanie przez czytelników z podanych w kalendarzu terminów, 
określających dobre dni dla wykonywania określonych czynności, ale zauważa, że 
astrologiczne prognostyki przedstawiają jedynie zdarzenia prawdopodobne, a nie 
bezwzględnie pewne, ponieważ nawet znawcy astrologii nie są w stanie uchwy-
cić wszystkich możliwych zależności występujących w świecie. Czytelnicy powinni 
w związku z tym, planując podejmowanie jakichś działań, zwracać uwagę nie tylko 
na podane w kalendarzu daty dni korzystnych, lecz także zorientować się w aktu-
alnej sytuacji w świecie. Pomyślne prognostyki mogą bowiem zostać zaburzone 
przez decyzje ludzi437 lub niespodziewane wydarzenia naturalne438. Wagner wyraża 
przekonanie, że określane przez astrologów dobre dni na wykonywanie określonych 
czynności profilaktycznych są uzasadnione. Za pośrednictwem astrologii Bóg prze-
mawia bowiem do ludzi, dla ich dobra. Powinni oni jednak zwrócić swoją uwagę 

dzenie się, bowiem wiele karmicielek rekrutowano spośród matek dzieci nieślubnych. Aby mieć 
dostatecznie dużo pokarmu dla dziecka, za którego karmienie mamkom płacono, wiele z nich 
oddawało swoje własne dzieci na wychowanie innym ludziom lub karmiły je w sposób niedo-
stateczny. Z tego powodu wiele z tych dzieci umierało. Umierały również dzieci karmione przez 
mamki, jeżeli zostały przez nie zarażone chorobą zakaźną. 

435 Na tym przykładzie widzimy, jak silnie podkreślano w kalendarzach determinizm astrologiczny. 
Każdy rok był podzielony na cztery kwartały i miesiące o unikalnych cechach, różnicujących 
funkcjonowanie całej natury. Za szczególnie silne uznawano oddziaływania Księżyca, ponieważ 
można je było obserwować w sposób naoczny, np. w postaci wysokości przypływów morza. 

436 E. Wagner, op.cit., 1662, tekst po dziale Cosmograph. 
437 Kierowani silnymi afektami lub osobistymi ambicjami ludzie mogą np. rozpocząć wojnę, która 

przekreśli pierwotnie pomyślne prognostyki na dany dzień lub miesiąc.
438 Autor uznaje, że siły natury nie dają się dokładnie opisać w swoim działaniu. Astrologiczne pro-

gnostyki przewidują przebieg zdarzeń, które mają charakter zdarzeń naturalnych. Mogą też prze-
widzieć wystąpienie jakichś zaburzeń, określanych mianem „rewolucji”, powstających na skutek 
współdziałania pewnych planet (np. Marsa, Saturna, Jowisza). Nie zawsze można jednak stwier-
dzić, jaki konkretny rodzaj zaburzeń realnie nastąpi. Dla zachowania bezpieczeństwa swoich 
działań człowiek powinien więc konfrontować przepowiednie z codziennym doświadczeniem. 
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także na inny obszar Bożego stworzenia – naturę, i wspólnie interpretować te dwa 
źródła przekazu. 

Podsumowując ten obszar interpretacji dotyczących profilaktyki i osadzenia 
związanych z nią praktyk w czasie, możemy stwierdzić pewne prawidłowości. W cza-
sie, gdy astrologiczne prognostyki interpretowane były deterministycznie, kalenda-
rze propagowały wykonywanie tych praktyk w terminach określanych szczegółowo 
datą dzienną (w tak zwane dobre dni), wyznaczaną dla różnych grup odbiorców 
w związku z ich datą urodzenia, przypisaniem do znaku Zodiaku i ich typem kon-
stytucjonalnym (wyróżnianym zgodnie ze standardem patologii humoralnej). Od lat 
40. XVII w. zaczynają się w kalendarzach stopniowe zmiany, spowodowane (naj-
prawdopodobniej) utratą zaufania czytelników do racjonalności tej interpretacji439. 
W początku lat 60. XVII w., gdy deterministyczna interpretacja astrologicznych pro-
gnostyków zaczyna ustępować probabilistycznej, zalecanie wykonywania praktyk 
profilaktycznych w ściśle określonym dniu, określonym przynajmniej z rocznym 
wyprzedzeniem, staje się już mało wiarygodne, zarówno dla autorów kalendarzy, 
jak i (tak można sądzić) dla ich czytelników. Dobre dni nadal pojawiają się w kalen-
darzach aż do końca w XVIII w., nie są już jednak traktowane tak zasadniczo, jak 
wcześniej. Mają jedynie charakter orientacyjny, umożliwiający czytelnikom samo-
dzielne zaplanowanie swoich zajęć w określonym porządku czasowym.

Wraz ze zmniejszeniem się wiary w deterministyczną interpretację astrologicz-
nych prognostyków pojawia się coraz wyraźniejsza świadomość powiązania możli-
wości powstania chorób z działaniami ludzi. W kalendarzu Hannckego (Froelicha) 
na 1634 r. pojawia się kategoria chorób związanych z wojną. Autor poświęca wojnie 
i związanym z nią nieszczęściom cały rozdział440. Opisuje choroby powstałe w wyni-
ku ran wojennych, pożarów miast i okrucieństw, jakich walczące wojska dopuszczały 
się na ludności cywilnej441. Podobne przyczyny chorób wymienia także G. Gebhard 
w kalendarzach na lata 1640 i 1642442. Wojny są przedstawiane przez tych autorów 
jako skutek nadmiernych ambicji władców, którzy dążą do poszerzenia swojej wła-
dzy nad innymi, natomiast rozruchy, zamieszki i rewolucje jako skutek braku roz-
sądku i nadmiernych ambicji poddanych. Autorzy kalendarzy zawsze oceniają je 
negatywnie i podkreślają ich fatalne skutki dla zdrowia i życia443. Ponieważ na wy-
buch wojny czytelnicy kalendarzy nie mieli wpływu, porady profilaktyczne dotyczyły 

439 Jak pamiętamy, Gebhard w kalendarzu na 1640 r. przekonuje ich, że taka interpretacja nie jest 
przesądem.

440 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Von Krieg und Unglück.
441 Kalendarz został wydany w trakcie wojny trzydziestoletniej.
442 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput 2, Von etlichen Aspecten, nlb.; G. Gebhard, op.cit., 1642, Caput 2, 

Von etlichen Aspecten.
443 G. Gebhard przytacza (1640, w Kalendarium) przykład przedwczesnej śmierci księcia moskiew-

skiego, który zmarł w 1584 r. z powodu swojego udziału w licznych wojnach. 
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jedynie skutków wojen. Łącząc argumenty religijne, moralne i ekonomiczne autorzy 
kalendarzy przekonywali czytelników do legalizmu, do nie mieszania się w spory 
polityczne, zamieszki i  tumulty. Powinni – dla własnego dobra i bezpieczeństwa 
– zachować posłuszeństwo wobec legalnej władzy. Aby uniknąć ran, kalectwa lub 
nagłej śmierci czytelnicy powinni trzymać się z dala od wszelkich rewolucyjnych 
wystąpień, nie tylko jako ich uczestnicy, lecz także jako obserwatorzy. Szerzej roz-
waża tę kwestię Gebhard w kalendarzu na 1640 r.444 Autor wyraźnie wskazuje na 
współzależności łączące pokój, efektywność i zdrowie, oraz wojnę, drożyznę i choro-
by (Fried-Fruchtbarkeit-Gesundheit / Krieg-Teuerung-Kranckheiten). Od początku 
świata wiadomo, pisze autor, że w epokach rewolucji spotyka się wiele zła. Wpraw-
dzie koniunkcje i aspekty gwiazd i planet tworzą uniwersalne przyczyny wojen, wy-
nikające z natury, ale cały świat jest poddany Bogu. Dlatego wpływy gwiazd i planet 
nie są bezwzględne. Dominuje nad nimi Bóg, do którego pomocy człowiek może 
się odwoływać. Zachowując posłuszeństwo bożym prawom człowiek może uniknąć 
potencjalnych zagrożeń445. Gebhard przestrzegał czytelników przed pogrążaniem się 
w nadmiernym lęku związanym z wojną. Dla zachowania bezpieczeństwa człowiek 
powinien oddać się w Bożą opiekę i pilnie śledzić astrologiczne prognostyki. Pozwo-
lą one określić daty, w których mogą wystąpić najpoważniejsze zagrożenia. Aby nie 
doznać szkód, człowiek powinien je przeczekać w ukryciu. Gebhard stwierdza, że 
charakterystyczne układy gwiazd i planet powtarzają się co ok. 20 lat. Na podstawie 
zdarzeń, które wcześniej wystąpiły w związku z określoną konstelacją można przewi-
dzieć, co może zdarzyć się, gdy pojawi się ona po raz kolejny. W kalendarzach są po-
dane do wiadomości czytelników tzw. dni krytyczne, w których niebezpieczeństwo 
jest największe. Znając ich termin, czytelnicy powinni się wówczas chronić. Zgodnie 
z zakorzenioną w astrologii interpretacją zdarzeń ziemskich, niebezpieczeństwa wy-
stępujące w dniach krytycznych mają charakter całościowy. Możliwe jest odniesienie 
ran w walce, w wyniku rabunku lub pożaru (a więc działań wykonanych przez ludzi), 
jak w wyniku oddziaływań naturalnych (wichrów, burz z piorunami itp.). Do pod-
stawowych metod umożliwiających przetrwanie tych zagrożeń należą przezorność, 
wynikająca ze znajomości daty wystąpienia potencjalnych zagrożeń, niepogrążanie 
się w lęku i nadmiernej dewocji. Pragnąc zachować bezpieczeństwo, człowiek powi-
nien dostosować swoje zachowanie do występujących okoliczności446. 

444 G. Gebhard, op.cit., 1640, Astrologische Muthmassung.
445 Warto zwrócić uwagę, że autor tłumaczy brak wystąpienia przepowiadanych w astrologicznym 

prognostyku zdarzeń związanych z wojną działaniem Boga, który ingerował w przewidywany 
przez prognostyki przebieg zdarzeń wynikający z wpływów ciał niebieskich. Była to interpretacja 
ważna dla autorów kalendarzy, pozwalająca zachować im wiarygodność u czytelników w przy-
padku niesprawdzających się przepowiedni. Można je było bowiem tłumaczyć odwołaniem się 
do Bożej woli i decyzji, która zmieniła prognozowany przez astrologów przebieg wypadków. 

446 Te same porady i uzasadniające je argumenty autor przedstawia w kalendarzu na 1642 r. (Geb-
hard op.cit., 1642, Astrologische Muthmassung, Caput 2). 
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Do problemów, z którymi mieszkańcy Śląska spotykali się w trakcie wojny trzy-
dziestoletniej, które potwierdzają zachowane kalendarze na lata 1627, 1634, 1637, 
1640 i 1642, należał głód. W aspekcie metafizycznym kalendarze interpretowały go 
jako plagę Bożą, jako karę za ludzkie grzechy. W aspekcie praktycznym próbowano 
zalecać czytelnikom pewne środki zaradcze wobec możliwości śmierci głodowej. 
Przede wszystkim drukowano porady, jak należy dążyć do zwiększenia plonów, co 
umożliwiłoby zgromadzenie odpowiednich zapasów. We Wrocławiu już znacznie 
jeszcze wcześniej zbudowano specjalne spichlerze447, w których gromadzono zapasy 
zboża przechowywane na wypadek klęski głodu. Zboże sprowadzano do nich z ca-
łego Śląska. Porady publikowane w XVII stuleciu w kalendarzach odnosiły się więc 
do już istniejącej praktyki profilaktycznej, a nie dopiero ją postulowały. Zalecano 
dokładne obliczanie areału ziemi, która ma wyżywić określoną liczbę ludzi, wyko-
rzystywanie do zasiewów prawidłowo dobranych do warunków geograficznych od-
mian roślin, przeprowadzanie zasiewów i zbiorów we właściwym czasie. Piszą o tych 
problemach wszyscy autorzy kalendarzy z lat 1615–1642, a także Wagner w 1662448. 
Przeprowadzenie zasiewów poszczególnych roślin we właściwym dla każdej z nich 
czasie uzasadniali tym, że konieczne jest dostosowanie terminów prac polowych 
do ich cyklu wegetacyjnego. To samo dotyczyło terminu zbiorów. W poradach pro-
filaktycznych dotyczących tej problematyki ukazuje się charakter kalendarzy jako 
źródła uwarunkowanego astrologicznie. Autorzy kalendarzy z pierwszej połowy 
XVII w. wierzą, że koniunkcje gwiazd i planet przewidywane przez nich na dany 
dzień w rzeczywisty sposób mają zdolność oddziaływania na pogodę. W drugiej 
połowie tego stulecia prognozy pogody interpretowane są już probabilistycznie449. 

Drugim zagrożeniem związanym z  wojną, które opisywano w  kalendarzach 
z XVII w. były epidemie. Zalecenia profilaktyczne dotyczące epidemii były ściśle 
związane ze sposobem pojmowania przyczyny tego zagrożenia. Autorzy wyjaśniają 
je w kategoriach związanych zarówno z patologią humoralną i astrologią, jak i skut-
kami działań ludzi. Gothard w kalendarzu na 1615 r.450 zwraca uwagę głównie na 
te pierwsze. Powołuje się na dzieło Hipokratesa O klimatach, wodach i miejscach 
i Galena O metodach leczenia. Dzieli choroby na zwyczajne (morbi vulgari) i nad-
zwyczajne, pojawiające się co jakiś czas w postaci epidemii. Uważa, że występowanie 
epidemii można powiązać z określonymi układami gwiazd i planet oraz z wpływami 
naturalnego środowiska. Te pierwsze mogą sprzyjać pojawianiu się epidemii ospy, 
szaleństwa albo febry, dżumy itp. Do metod profilaktycznych, umożliwiających 

447 Pierwsze z nich zbudowano w latach 1453 i 1519 (por. J. Gilewska-Dubis, op.cit., s. 121). Później 
zbudowano następne. Podobnie było w innych śląskich miastach.

448 P. Gothard 1615; P. Gothard 1617; V. Hanncke (D. Froelich) 1634; G. Gebhard 1640 i 1642; E. Wag-
ner 1662.

449 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput III, Astrologische Muthmassung, nlb.
450 P. Gothard, op.cit., 1615, Caput I, Von Krankheiten, nlb.
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ochronę przed epidemią, autor zalicza przede wszystkim korzystanie z astrologicz-
nych prognostyków. Pozwalają one określić terminy występowania zagrożeń, które 
człowiek powinien uwzględnić w swojej praktyce życiowej451. Czytelnik kalendarzy 
może także skorzystać z wiedzy dotyczącej tego, kto będzie szczególnie zagrożo-
ny epidemią452 i dostosować do tego swoje postępowanie. Autor wskazuje także na 
możliwość uchronienia się przed epidemią dzięki prowadzeniu umiarkowanego try-
bu życia. Najlepiej służą równowadze humorów takie elementy, jak zachowywanie 
równowagi między pracą i odpoczynkiem/snem, odżywianie się w sposób zrów-
noważony (gdy człowiek je i pije niezbyt wiele, ale i niezbyt mało). Gdy epidemia 
jednak będzie się zbliżać, najlepszą metodą jest ucieczka453. 

Wraz z wybuchem wojny trzydziestoletniej i nasileniem występowania epidemii, 
w kalendarzach pojawiają się liczne informacje na ten temat, wraz z metodami, jak 
można próbować chronić się przed zagrożeniem. Podstawową formą ochrony jest 
wspomniana na początku tego rozdziału profilaktyka moralna, zwrócenie się do 
Boga o opiekę, m.in. w specjalnej modlitwie: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny 
chroń nas Panie”. Sądzono bowiem, że epidemie rozprzestrzeniają się przez powie-
trze454. Zainteresowanie autorów kalendarzy budzi w związku z tym problem, jak 
można odróżnić powietrze o tzw. normalnych cechach od tego, które będzie skut-
kować wywołaniem epidemii. Nie znając dobrej odpowiedzi na to pytanie, zalecali 
podane niżej metody postępowania. Czytelnicy powinni zapoznać się z progno-
stykiem astrologicznym na dany rok i dowiedzieć się, gdzie i kiedy może wystąpić 
epidemia. Powinni korzystać z tej wiedzy, jak również z doświadczenia własnego, 
sprawdzając, w jakich okolicach, najbliższych ich miejscu zamieszkania, epidemie 
pojawiały się wcześniej. Miejsca te powinni uznać za niebezpieczne i nie udawać 
się tam bez wyraźnej potrzeby. Z niewiadomych względów jedne miejsca są częściej 
nawiedzane przez epidemie, niż inne. Powinni dowiedzieć się, z jakiego kierunku 
wcześniej przychodziły epidemie. Bowiem zwykle nadchodzą one z tej samej strony. 
Powinni także zapoznać się z objawami chorób występujących w postaci epidemii, 
aby mogli je rozpoznać i szybko podjąć działania ochronne. Gdy epidemia wystąpi 
w najbliższej okolicy, czytelnicy powinni podporządkować się zaleceniom władz455. 

451 Nie powinien np. podróżować do miejsc, w których prognostyki przewidują epidemię. 
452 Koniunkcje gwiazd i planet wskazują bowiem, że pewne zagrożenia chorobowe mogą dotyczyć 

jedynie wybranych grup (np. kobiet, osób urodzonych pod wskazanym znakiem Zodiaku, itp.).
453 Tę samą metodę zalecano od czasów starożytnych.
454 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput III, Astrologische Muthmassung.
455 Na Śląsku już od średniowiecza istniał system ochrony przeciwepidemicznej w miastach. Pod-

legał zwierzchnictwu Rady Miejskiej, był organizowany i koordynowany przez lekarza urzę-
dowego – fizyka miejskiego. W trakcie epidemii ogłaszano w miastach zarządzenia dotyczące 
postępowania mieszkańców miasta. Zalecenia profilaktyczne na czas epidemii wpisywały się 
więc w już istniejący system ochrony przeciwepidemicznej, a nie miały wyłącznie charakteru 
postulatywnego. Por. J. Gilewska-Dubis, op.cit.
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Zaleceniem profilaktycznym na wypadek epidemii było także unikanie zgro-
madzeń456. Nie zdając sobie sprawy z zakaźnego charakteru chorób, obserwowano 
jednak, że mogą wystąpić wśród osób, które brały udział w takich zgromadzeniach. 
Uznawano je jednak za niebezpieczne i groźne raczej ze względu na możliwość do-
znania różnego rodzaju urazów, które były powodowane przez zmianę w zachowa-
niu ludzi, powodowaną przez określone układy gwiazd i planet i wydzielane przez 
nie szkodliwe fluidy, mogące oddziaływać na humory krążące w ludzkim ciele457. 
Najważniejszym jednak środkiem profilaktycznym przeciw epidemiom była uciecz-
ka, najlepiej w wysokie góry, i wystrzeganie się zgromadzeń ludzi458. 

Jedną z metod profilaktyki przeciwepidemicznej jest także próba chronienia się 
przed zachorowaniem spowodowanym przez tzw. zatrute powietrze. Sytuacja tego 
typu występowała szczególnie latem, gdy panowała susza, brak było żywności (plony 
nie dopisały, ziemia nie wydawała owoców), a woda w studniach przybierała inny 
niż zwykle kolor i zapach (miała przykry zapach, gorzki smak, kolor podobny do 
krwi). Hanncke (Froelich) w kalendarzu na 1634 r. zalecał wystrzeganie się spoży-
wania takiej wody i unikanie spożywania niepewnych pokarmów459. Można bowiem 
zachorować wdychając zatrute powietrze docierające z rzek, w których w związ-
ku z niskim poziomem i zanieczyszczeniem wody występuje wiele zdechłych ryb. 
Na brzegach rzek można też spotkać zwłoki zwierząt i ptaków. Najlep szą formą 
ochrony przed epidemią występującą w takim kontekście naturalnym będzie uni-
kanie przebywania na powietrzu bez potrzeby. Epidemie wywoływane przez za-
trute powietrze trafnie wiązano w kalendarzach z okresem wojny, nie potrafiono 
jednak opracować dla nich skutecznej profilaktyki. Nie była ona możliwa w trak-
cie masowych przemarszów wojsk, ucieczek ludzi a także w związku z dużą liczbą 
zwłok ludzkich i zwierzęcych.

W kalendarzach znajdujemy także zalecenia profilaktyczne związane z epide-
miami, nie łączonymi przez autorów z wydarzeniami historycznymi (wojna), lecz 
wpływami astralnymi i klimatycznymi. Epidemie wiązano na przykład ze skutkami 
zaćmień Księżyca460. Hanncke (Froelich) w kalendarzu na 1634 r. stwierdzał, że za-
ćmienia mogą wywołać gorączkę malaryczną (trzeciaczkę), upływy krwi, a nawet 

456 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Von etlichen Königreichen und Ländern.
457 Za szczególnie niebezpieczne uważano wpływy Saturna, które powodują zwiększoną śmiertel-

ność wśród ludzi.
458 Zalecenie to występuje we wszystkich kalendarzach z XVII w., w tym np. u Hanckego (Froelicha) 

w 1634, ibidem.
459 Przedstawiony tu opis może dotyczyć chorób zakaźnych układu pokarmowego, rozprzestrzenia-

jących się w trakcie letnich miesięcy roku, w tym szczególnie w trakcie wojen. Nie zdając sobie 
sprawy z ich przyczyn, związanych z bakteriami lub wirusami, trafnie powiązano nasilenie ich 
występowania z ciepłą porą roku i spożywaniem produktów o zmienionych cechach smakowych 
i kolorystycznych.

460 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Astrologisches Judicium.
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ospę. Skojarzenia autora trzeba uznać w tym wypadku za przypadkowe. Być może 
zaćmienia Księżyca, które były podstawą tych opinii, przypadały latem, gdy choroby 
te występowały częściej. Jedyną możliwą praktyką profilaktyczną było wzmożenie 
troski o zdrowie w trakcie zaćmienia i nie wychodzenie z domu bez potrzeby. 

Autorzy analizują także zagrożenia związane z powietrzem. Są związane głównie 
z jego cechami fizycznymi: szybkością przepływu (wichury), zimnem, nadmiernym 
gorącem itp. Szczegółowe charakterystyki pogody przewidzianej na każdy z 12 mie-
sięcy roku znajdujemy we wszystkich kalendarzach z lat 1615–1662. Są to występu-
jące w każdym miesiącu danego roku specyficzne konfiguracje planet, które wpły-
wają na warunki atmosferyczne. Konfiguracje te określają możliwości wystąpienia 
w danym miesiącu zagrożeń związanych z pogodą. Wg autorów kalendarzy461 czyn-
niki te są na Śląsku szczególnie niebezpieczne od listopada do marca. Mieszkańcy 
tej prowincji, aby uniknąć chorób związanych z jesienną i zimową pogodą, powin-
ni byli przestrzegać następujących zaleceń: nie podejmować żadnej aktywności na 
wolnym powietrzu poza tą, która jest bezwzględnie konieczna; jak najczęściej po-
zostawać w domach, wychodząc z mieszkań tylko w niezbędnych celach praktycz-
nych; powinni zadbać o to, aby domy były w odpowiedni sposób ogrzewane. Nie-
prawidłowe ogrzewanie mogło bowiem wywołać pożar, który mógłby doprowadzić 
do poparzenia i śmierci mieszkańców462. W przypadku gęstej zabudowy miejskiej 
pożar w jednym, nieprawidłowo ogrzewanym mieszkaniu, mógł stać się przyczy-
ną spalenia się całego miasta463. Ograniczenie przebywania na świeżym powietrzu 
pozwoli ochronić się przed wychłodzeniem, które może stać się przyczyną chorób, 
w tym przede wszystkim chorób płuc (np. suchot płucnych), a także chorób żeber, 
chrząstek, wątroby, żył i żołądka. W zimnych porach roku, gdy szczególnie nieko-
rzystnie oddziałują wpływy koniunkcji Marsa i Jowisza, częste też miały być cho-
roby brzucha, których objawami były ból i biegunka. Możliwe też było pojawienie 
się kamieni w pęcherzu, a także choroby skóry, gorączka i melancholia. Tłumaczo-
no powstawanie wyżej wymienionych chorób nie tylko wpływami ciał niebieskich, 
lecz także wychłodzeniem organizmu. Interpretowano jego skutki w kategoriach 
humoralnych: następowała wówczas przewaga wpływu humorów zimnych i wilgot-
nych nad ciepłymi i suchymi464. Jeżeli wyjście z domu było konieczne, czytelnicy po-

461 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput II, Von etlichen Aspecten. 
462 Prawdopodobnie to właśnie było bezpośrednią przyczyną wielkiego pożaru w Trzebnicy, który 

w ciągu jednej doby strawił całe miasto, wspominanego w kalendarzu z 1640. Pożary miast, 
powstałe z zaprószenia ognia w jednym z domów, zdarzały się w średniowiecznej i nowożytnej 
Europie nie tylko na Śląsku. 

463 Już w 1377 r. władze Wrocławia wprowadziły nakaz budowania w mieście murowanych budyn-
ków, a przynajmniej konstruowania z cegieł i kamieni tej ich części, w której znajdowały się piece 
i inne urządzenia związane z ogniem, por. J. Gilewska-Dubis, op.cit., s. 112–113. 

464 P. Gothard, op.cit., 1615, Caput I, Von Krankheiten, nlb.; Gothard, op.cit., 1617, Caput I, Von 
Krankheiten, nlb. Te same zalecenia powtarzają się w kalendarzach do końca XVII w.
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winni byli pamiętać o noszeniu dobranej do pory roku odzieży. Powinna ona chro-
nić ciało przed wilgocią i zimnem. Ważnym czynnikiem ochrony przed chorobami 
podczas jesieni i zimy było też dobre odżywianie465. Autorzy kalendarzy zalecali 
odżywianie obfite, składające się z produktów, które uznawali za pożywne. Czytel-
nicy powinni byli gromadzić w domu własne zapasy produktów żywnościowych, 
z których jesienią i zimą mogliby skorzystać. Najbardziej sprzyjającym czynnikiem 
dla powstawania chorób związanych z zimnym i wilgotnym powietrzem było bo-
wiem niedożywienie i głód, dotkliwy szczególnie w czasie wojny466. Ludzie głodni 
nie mieli bowiem dość siły, by ich organizmy zdołały powrócić do równowagi.

W kalendarzach zwracano uwagę, by przechowując produkty na zimę gromadzić 
je w taki sposób, aby ograniczyć ich zanieczyszczenie lub zepsucie. Spożywając źle 
przechowywaną żywność ludzie narażali się na zatrucie, którego powinni byli uni-
kać467. Zatrucie pokarmowe mogło być skutkiem spożywania pokarmów zgniłych, 
spleśniałych, zanieczyszczonych zatrutym powietrzem468 itp. Jego skutkiem zawsze 
była choroba, a często także śmierć. Kalendarzowe zalecenia profilaktyczne doty-
czyły więc konieczności spożywania pokarmów właściwie przechowywanych i kon-
serwowanych, a przede wszystkim znanych. W okresach jesieni i zimy zdarzało się 
bowiem masowe występowanie głodu. Głodujący ludzie uznawali wtedy za nadają-
cy się do spożycia każdy rodzaj dostępnych im produktów. Dochodziło wówczas do 
częstych zatruć z powodu spożywania nieznanych roślin i potraw wykonywanych 
z produktów uznawanych zwykle za niejadalne. Zatruć tych można by było uniknąć, 
gdyby ludzie wykazali wcześniej więcej przezorności gromadząc w domu zapasy. 
Miały one pochodzić nie tylko z zebranych jesienią plonów, lecz także z upolowanej 
zwierzyny i dobrze uwarzonego piwa. Mięso upolowanych zwierząt i piwo należało 
w odpowiedni sposób przygotować do spożycia, aby uniknąć zatrucia469. 

Kolejną przyczyną chorób związanych ze złą pogodą, opisywaną przez autorów 
kalendarzy, było podejmowanie różnych rodzajów aktywności poza domem, bez 
przykładania odpowiedniej wagi do zgubnych skutków wilgoci i zimna. Kalendarze 
przestrzegały więc czytelników przed wyruszaniem w podróż bez potrzeby, w nie-
korzystnych warunkach pogodowych470. Podróżowanie późną jesienią i zimą naraża 
człowieka na szkodliwe wpływy deszczu, śniegu, wiatru i mrozu. Jeżeli więc moż-
liwe jest samodzielne zaplanowanie terminu podróży, nie powinno się jej podej-
mować w tym okresie. Jeżeli podróż jest jednak konieczna (na przykład w związku 

465 V. Hanncke (Froelich), op.cit., 1634, Astrologisches Judicium.
466 G. Gebhard, op.cit., 1642, Von vermitlichen Zufalen.
467 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Von Kireg und Unglück, nlb.; Gebhard, op.cit., 1640, Von 

etlichen Aspecten.
468 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Von Krieg und Unglück.
469 G. Gebhard, op.cit., 1640, Von etlichen Aspekten.
470 Ibidem.
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z wykonywanym zawodem) należy podzielić ją na krótkie odcinki, chroniąc się na 
noc przed zimnem. Konieczne podróże związane z pracą zawodową autorzy radzą 
jednak planować w ten sposób, aby większość czasu ich trwania przebiegała już wio-
sną, mimo że trzeba było je rozpocząć zimą. Dlatego radzono podróżnym, by zapo-
znawali się z prognostykami zamieszczanymi w kalendarzu na dany rok. Każde go 
roku pogoda, na którą wpływ wywierały gwiezdne konstelacje, była bowiem inna. 
Można było rozpocząć konieczną podróż „pod dobrą gwiazdą”, zapowiadającą za-
nikanie oznak zimy471. Wzrost bezpieczeństwa zdrowotnego w koniecznej podróży 
mogło zapewnić także takie zaplanowanie jej terminu, by dostosować go do czasu 
pełni Księżyca472. Terminy wszystkich pełni czytelnicy mogli znaleźć w kalenda-
rzach na dany rok. Podróżowanie w tym czasie było zalecane jako bardziej bez-
pieczne, ponieważ na drogach było jaśniej. Umożliwiało to skrócenie czasu trwania 
nocnej podróży, co skracało czas wystawienia organizmu na zimno. Podróżując 
po jaśniej oświetlonych drogach czytelnik miał także mniej okazji aby ulec wy-
padkom lub zostać napadniętym przez zbójców ukrywających się w ciemnościach. 
Jeżeli wpływ niekorzystnych warunków klimatycznych na dorosłych uznawano za 
bezsporny, to tym bardziej na ich skutki narażone były dzieci. Zdecydowanie więc 
zalecano, aby dzieci nie podróżowały w okresie zimowym. Dzieci uczące się poza 
domem należało wyprawić do szkół już wczesną jesienią, aby nie narażać ich na 
wpływ wilgoci i zimna473. 

Zagrożenia zdrowia związane z klimatem i pogodą groziły także mieszkańcom 
Śląska w miesiącach wiosennych i letnich. Twórcy kalendarzy zwracali na nie uwagę 
czytelnikom i publikowali porady profilaktyczne, jak można unikać tych zagrożeń. 
Wiosną poważnym zagrożeniem dla zdrowia i życia były gwałtowne roztopy lub 
silne opady deszczu, których skutkiem były powodzie. I w tych przypadkach zale-
cano czytelnikom uwzględnianie astrologicznych prognostyków, zapowiadających 
wystąpienie w danym miesiącu i dniu tego rodzaju zdarzeń. Dysponując taką wie-
dzą czytelnik powinien był tak planować swoje działania (np. podróże), aby uniknąć 
związanego z ulewami i powodziami zagrożenia474. Kalendarze przestrzegały też 
czytelników przed innymi zagrożeniami związanymi z wodą. Określone konstelacje 
gwiazd i planet mogły te zagrożenia zwiększać, wywierając na przykład niekorzyst-
ne dla zdrowia wpływy dla osób urodzonych pod znakiem Wodnika lub Ryb475. 

Wiosną i latem wzrastało także zagrożenie zdrowia i życia z powodu ognia. Było 
to związane np. z wypalaniem ściernisk, paleniem ognisk itp.476 W kalendarzach 

471 Ibidem.
472 Ibidem.
473 Ibidem.
474 G. Gebhard, op.cit., 1640, Von etlichen Aspecten.
475 Ibidem.
476 Ibidem.
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zwracano także uwagę na szkodliwe skutki nadmiernie wysokiej temperatury i su-
chego gorącego powietrza, których wpływy mogły zaburzyć równowagę humorów, 
powodując przewagę humorów gorących i suchych477. Metody profilaktyczne zale-
cane w kalendarzach w miesiącach wiosennych i letnich opierały się na tych samych 
zasadach, co w miesiącach zimowych. Człowiek nie powinien wystawiać swojego 
ciała bez wyraźnej potrzeby na niekorzystne wpływy klimatu i pogody. Nie powi-
nien dopuścić do nadmiernego wpływu gorącego i suchego powietrza na organizm, 
ponieważ zaburzona równowaga humorów doprowadzi do wystąpienia choroby. 

Szczegółowe porady profilaktyczne, wpisane w kontekst astrologiczny, wszy-
scy autorzy kalendarzy z lat 1615–1662 przedstawiali czytelnikom jako pożyteczne 
i mogące skutecznie ochronić ich zdrowie. Porady te miały uzupełniać wiedzę czy-
telników opartą na ich własnym doświadczeniu, o takie elementy, których wpływu 
ów czytelnik nie jest świadomy, nie spodziewa się go, ani nie domyśla. Według auto-
rów, czytelnik uzyskując dzięki astrologicznym prognostykom dostęp do ukrytych 
przyczyn zjawisk, zapisanych w gwiezdnych i planetarnych konstelacjach, może 
skuteczniej zabezpieczyć się przed chorobami. 

Przedstawiane w XVII-wiecznych kalendarzach przykłady działań profilaktycz-
nych nawiązujące do przesłanek moralnych lub społecznych wykazują spójność pod 
względem podstaw teoretycznych, które łączą światopogląd chrześcijański z astro-
logią. Możliwości zapobiegania różnego rodzaju zagrożeniom, których skutkami 
mogą być choroba lub śmierć, były ściśle związane ze sposobem definiowania tych 
zagrożeń. Do ich przyczyn autorzy kalendarzy zaliczali niekorzystne koniunkcje 
gwiazd i planet, wpływ klimatu i pogody, wpływ niekorzystnych działań innych 
ludzi, a także niewłaściwe postępowanie samego człowieka. Omówione wyżej me-
tody profilaktyczne były ściśle związane ze standardem patologii humoralnej, który 
uznawano za realistyczny i przedstawiający we właściwy sposób przyczyny chorób. 

Kalendarzowa profilaktyka odnosiła się jednak także do innych zagrożeń 
zdrowia, których przyczyny określano w inny sposób i którym inaczej starano się 
zapobiegać. Już w kalendarzu na 1634 r. pojawia się świadomość tego, że wielu cho-
rób nie wywołują ani wpływy astralne, ani czynniki humoralne, ale brud478. Autor 
zachęcał w związku z tym do częstego mycia rąk, twarzy i oczu. Zachęcał także do 
mycia stołu przeznaczonego do przygotowywania potraw, naczyń i przyborów ku-
chennych, kufli do piwa itp. Dbałość o czystość Hanncke (Froelich) uznał za po-
winność pani domu i stwierdzał, że w tym kierunku należy wychowywać kobiety. 
Namawianie czytelników do przestrzegania zasad higieny odbywało się w sytu-
acji powszechnej w śląskich miastach dostępności do wody, już od XIV w. w wie-
lu z nich była dostępna woda pochodząca z domowych studni lub, sporadycznie, 

477 Ibidem. 
478 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Astrologisches Judicium.
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z wodociągów. Jednakże w kalendarzu wydanym na 1634 r. zalecenia profilaktycz-
ne związane z higieną osobistą i domową przekazywane są w warunkach nadzwy-
czajnych, związanych z wojną. Pomimo związanych z nią utrudnień autor uważał 
częste mycie za ważne dla zachowania zdrowia skóry i prawidłowej pracy układu 
pokarmowego. Powszechne ówcześnie przekonanie, że szkodliwość potraw i napo-
jów można rozpoznać po nieprzyjemnym zapachu i odmienionym smaku i kolorze 
stanowiło uzasadnienie dla zalecania częstego mycia naczyń kuchennych i przezna-
czonych do przechowywania żywności. Nie traciła ona wówczas swoich smakowych 
właściwości, i mogła być uznawana za bezpieczną. 

Z higieną odżywiania, a nie tylko z dążeniem do poprawy smaku, wiązały się 
także liczne zalecenia stosowania ziół, obecne we wszystkich kalendarzach z  lat 
1615–1662. Zalecano zioła ułatwiające trawienie i pobudzające pracę układu po-
karmowego. Kalendarzowi autorzy polecali też zioła stosowane w chorobach układu 
moczowego, łagodzące napięcie nerwowe, ułatwiające zasypianie itp. Wśród zale-
canych czytelnikom ziół występowały przede wszystkim surowce lokalne, tanie, ła-
two dostępne i możliwe do samodzielnego stosowania w domu, co było głównym 
celem profilaktyki479. 

Przez cały wyróżniony tutaj okres zostaje utrzymana ranga dwóch czynników, 
uznanych za ważne w kwestiach związanych ze zdrowiem. Pierwszym z nich jest 
odnoszenie ludzkiego zdrowia i życia do jego metafizycznego kontekstu, do Boga 
jako Stworzyciela świata i relacji ludzi ze Stwórcą. Drugim jest silne powiązanie po-
glądów patologicznych z naturalnym środowiskiem życia człowieka, którego wpły-
wom podlega jego organizm. Pomimo tego, że choroby są opisywane w kategoriach 
czerpanych z koncepcji patologii humoralnej, która zarówno autorom kalendarzy, 
jak i czytelnikom wydaje się dość dobrze znana, to w polu problemowym profi-
laktyki występują elementy supranaturalistyczne, łączące przyczyny chorób z ludz-
ką winą i karą Bożą, będącą jej następstwem. Świadomości społecznych przyczyn 
chorób, związanych ze stylem życia i nierozsądnym postępowaniem, towarzyszy 
przekonanie zakorzeniające te przyczyny w obszarze gwiezdnych i planetarnych 
wpływów. W następnych dekadach XVII i w początkach XVIII w. następują w tych 
obszarach dość istotne zmiany, których przykłady przedstawię poniżej. 

479 P. Gothard 1615; P. Gothard 1617; V. Hanncke (D. Froelich) 1634; G. Gebhard 1640; G. Gebhard 
1642; E. Wagner 1662. Problematyka ta zostanie przedstawiona szerzej w następnym rozdziale 
poświęconym terapii. Wiele z zalecanych ziół miało znaczenie profilaktyczne, jak i lecznicze.
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5.3 Profilaktyka od II połowy lat 60. XVII w. do początków XVIII w.

Pod koniec XVII w. zostały zainicjowane zmiany w pojmowaniu świata i możli-
wości tłumaczenia zachodzących w nim zjawisk w kontekście astrologicznym. Nie 
można tu określić ścisłych cezur, ponieważ w różnych kalendarzach nowe inter-
pretacje pojawiały się w różnym czasie. Wspomniany wyżej wzrastający krytycyzm 
czytelników wobec racjonalności astrologii nie przyczynił się jednak do zmiany 
ogólnej konwencji, w której przedstawiano w kalendarzach zalecenia profilaktycz-
ne. Zalecenia te nadal wiązano w kalendarzach z konkretną datą i zaznaczano wiele 
z nich w kalendarium odpowiednim symbolem. Posługiwano się także kategorią 
„dobrych dni”. Jednak zarówno autorzy, jak i czytelnicy kalendarzy traktowali ten 
sposób przedstawiania kwestii profilaktycznych już raczej jako element porządku-
jący pewne zachowania w czasie, np. w ciągu danego kwartału lub miesiąca, niż 
ściśle związane z konkretną datą dzienną. Wydaje się, że coraz więcej czytelników 
nie wierzyło już, że wykonanie takich zabiegów profilaktycznych jak upust krwi, 
przystawianie pijawek, stawianie baniek czy postrzyżyny w innym dniu, niż podany 
w kalendarzu na dany rok i miesiąc, miałoby być dla nich szczególnie niebezpiecz-
ne. Coraz częściej występują w omawianym okresie stwierdzenia, wyrażane przez 
autorów publikowanych tekstów, że podejmowane działania profilaktyczne muszą 
być oparte na dobrym rozpoznaniu zagrożeń, kojarzonych raczej z wpływami natu-
ralnego środowiska ziemskiego i działaniami ludzi, niż z wpływami gwiazd i planet. 
Zmiany te wiązały się z upowszechnianiem się wśród czytelników elementów nowe-
go obrazu świata, którego sposób funkcjonowania miał być określany przez prawa 
naturalne, i nie był bezpośrednim wyrazem bożej woli. W programach nauczania 
śląskich szkół średnich to nowe podejście do otaczającego świata znajdowało coraz 
szersze odbicie. Czytelnicy kalendarzy coraz bardziej interesowali się w związku 
z tym astronomią. Nie było to jednak równoznaczne z automatyczną eliminacją 
z kalendarzy astrologii. Autorzy kalendarzy musieli jednak coraz częściej przekony-
wać czytelników do tego, że astrologię należy traktować poważnie, że jest ona opar-
ta na podstawach naukowych i z tego powodu może być użyteczna. Wzrost ilości 
tekstów podejmujących ten temat może być świadectwem tego, że poglądy czytel-
ników zaczęły się już rozmijać z poglądami autorów kalendarzy, którzy dla utrzy-
mania popytu na ten rodzaj publikacji z pewną determinacją uzasadniali słuszność 
astrologicznej perspektywy. Można przyjąć, że nie były to działania do końca udane, 
ponieważ probabilistyczna interpretacja astrologii nie oferowała już czytelnikom 
deklarowanej pewności rzeczywistego występowania zapowiadanych w astrologicz-
nych prognostykach zdarzeń i zjawisk. W związku z tym została z czasem uznana 
przez czytelników za mało użyteczną. Przekonanie o realnych wpływach gwiazd 
i planet na przebieg zdarzeń na świecie było wśród nich coraz słabsze, pojawił się 
natomiast inny czynnik, łączący jednostkę ludzką z otaczającym światem. Był nim 
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precyzyjnie określany czas, jako wartość stała, którego przebieg i wpływ był coraz 
bardziej przez ludzi uświadamiany i w coraz większym stopniu porządkował ich 
codzienną praktykę. Na przełomie XVII i XVIII w. zmieniało się także pojmowanie 
relacji pomiędzy otaczającym ludzi światem a Bogiem. Coraz częściej do czytel-
ników docierały echa filozoficznych debat na ten temat, których elementy były im 
przedstawiane także w szkolnej dydaktyce480. W standardzie profilaktyki publiko-
wanej w kalendarzach pojawiają się w związku z tym pewne zmiany.

Ważna zmiana następuje w polu problemowym profilaktyki w związku z pró-
bami silniejszego zakorzeniania przyczyn chorób w naturalnym, ziemskim środo-
wisku życia człowieka. Ludzie zaczynają obserwować (i są to obserwacje dobrze 
uzasadnione – np. w przypadku chorób wenerycznych), że choroby mogą przenosić 
się przez kontakt z człowieka na człowieka481. Utrwala się także wiedza o możliwo-
ści zarażenia się chorobą epidemiczną, mimo iż nie wiedziano, w jaki sposób to 
następuje. Jednak fakt, że w trakcie epidemii większość kontaktujących się ze sobą 
ludzi wykazuje podobne objawy chorobowe przyczyniał się do osłabienia wiarygod-
ności twierdzeń publikowanych w astrologicznych prognostykach, zgodnie z któ-
rymi o potencjalnym zagrożeniu chorobą epidemiczną decyduje przede wszystkim 
data urodzenia i znak Zodiaku danej osoby, które mają powodować, że ludzie są 
w różnym stopniu podatni na niekorzystne oddziaływania planet. Potoczne ob-
serwacje wyraźnie temu przeczyły. W trakcie ataku epidemii chorowali ludzie uro-
dzeni w różnych latach i pod różnymi znakami Zodiaku. Rodziło to podejrzenie, 
że astrologia nie dostrzega realnych przyczyn chorób epidemicznych. Tego rodza-
ju zmiana w świadomości czytelników przyczyniła się do wprowadzenia pewnych 
zmian także w treści kalendarzy. Częściej niż uprzednio pojawiają się w nich ostrze-
żenia kierowane do wszystkich, a nie tylko do osób urodzonych pod określonym 
znakiem Zodiaku. Zalecenia na wypadek epidemii wiążą też wzrost zagrożenia jej 
wybuchem z określonymi miesiącami roku (przede wszystkim od początku maja 
do końca sierpnia), a nie z konkretną datą dzienną. Kalendarze zawierają też coraz 
więcej porad praktycznych odnoszących się do życia codziennego ludzi, a coraz 
mniej rozważań dotyczących wpływu konkretnych układów gwiazd i planet. 

480 Por. 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 przeko‑
nań teologicznych na kształtowanie się obrazu świata u wybranych uczonych nowożytnych, „Rocz-
nik Antropologii Historii” 2018, nr 11, s. 93–118; P. Badyna, Bóg i przyroda w XVIII‑wiecznym 
piśmiennictwie przyrodoznawczym jako konstrukt kulturowy. Wybrane przykłady, [w:] B. Płon-
ka-Syroka, A. Syroka (red.), Obrazy świata jako konstrukty kultury. Analiza historyczno‑porów‑
nawcza. Studia z Dziejów Kultury Medycznej, t. 12, Wrocław 2012, s. 15–34.

481 Por.: Ch. Neubarth, Haus und Wirthschafft Kalender, 1681. W roczniku tym Neubarth zawarł 
swoje rozważania nad genezą i sposobem przenoszenia się dżumy – tu pojawia się porównanie 
z chorobą francuską, tzw. „francą”.
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W polu problemowym profilaktyki pojawiają się nowe idee, które silniej wią-
żą los i pomyślność człowieka z jego własnym rozsądkiem i postępowaniem. Tego 
rodzaju perspektywę poznawczą możemy wprawdzie uznać, co do jej ogólnego 
kierunku, za zgodną z prezentowaną wcześniej, tj. w pierwszych sześciu dekadach 
XVII w., i opartą na Biblii pedagogiką moralną. Istotna jest jednak zmiana akcentów. 
Pod koniec XVII i na początku XVIII w. kalendarze przekazują swoim czytelni-
kom, że głód i choroby są już przede wszystkim wynikiem działań ludzi: opartych 
na niedostatecznym rozeznaniu sytuacji, podejmowanych bez planu, realizowa-
nych niestarannie itp. Profilaktyka opierać się zaczyna na założeniu, że człowiek 
ma obowiązek sam zadbać o zabezpieczenie sobie i rodzinie dobrych warunków 
życia, co uchronić go może przed głodem i chorobą. Wprawdzie nadal w kalenda-
rzach z przełomu XVII i XVIII w. oznaczane są daty świąt kościelnych, wskazujące 
czytelnikom dni, w których powinni wypełniać powinni praktyki religijne, jednak 
dla zachowania dobrego zdrowia i ogólnego bezpieczeństwa to już nie wystarczy. 
Pragnąc zachować zdrowie człowiek nie powinien zdawać się wyłącznie na Boga 
i Jego miłosierdzie, ale powinien sam zatroszczyć się o siebie.

Zmiana charakteru profilaktyki obecnej w treści kalendarzy z przełomu wieków 
łączy się ze zmianą formy, w jakiej autorzy zwracają się do czytelników. W pierw-
szych dekadach XVII w. przypominała kazania, a autorzy kalendarzy kierowali do 
czytelników różnego rodzaju napomnienia, łącząc choroby z Bożą karą za niemo-
ralne życie ludzi. Na przełomie wieków autorzy kalendarzy zmieniają tę optykę, 
propagując wśród czytelników przekonanie, że za pojawiające się nieszczęścia i cho-
roby ludzie w poważnej mierze odpowiadają sami. Zamieszczają w kalendarzach 
wiele opowieści i anegdot, w których losy ich bohaterów są tego dobitnym przykła-
dem. Spotykamy tu pewne charakterystyczne typy postaci, których postępowanie 
wywołuje negatywne skutki łatwe do odczytania przez czytelników: egoistycznego 
władcy, przeznaczającego swoje zasoby na zbytki i zabawy, a nie na ochronę granic 
państwa i na wojsko (skutek: utrata władzy, upadek państwa), leniwego i głupiego 
chłopa, nie troszczącego się o zasiewy i zbiory, nie gromadzącego zapasów (skutek: 
bieda i głód), nierozsądnego mieszczanina, nie wykonującego starannie swojej pra-
cy (skutek: utrata majątku, bieda, głód) itp. Zapobieganie chorobom zostaje w tych 
anegdotach i opowieściach wpisane w propagowany ład moralny, do którego cech 
należą: rozsądek, racjonalność, pracowitość, pilność, cierpliwość, zaangażowanie 
w pracę i nastawienie na jej efektywność, umiejętność planowania i przewidywania 
skutków swoich działań, odpowiedzialność za swoje czyny, odpowiedzialność za 
osoby, nad którymi człowiek sprawuje opiekę (rodzina, czeladnicy, żołnierze itp.), 
zainteresowanie otaczającym światem, poszukiwanie możliwości dokonywania 
różnych praktycznych ulepszeń w otoczeniu, nastawienie na współpracę z innymi, 
a nie na walkę z nimi oraz legalizm: uznanie uprawnień władzy państwowej i władz 
lokalnych do sprawowania rządów na danym terenie.
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Przykładem kalendarza, w którego treści możemy odnaleźć elementy należące 
do poprzedniego okresu (tj. z lat 1615–1662), a zarazem zapowiadających zmiany, 
które pojawią się w kalendarzach osiemnastowiecznych, jest New und Alter Schreib 
Calender… Christopha Neubartha na 1666  r. W  prognostyku astrologicznym 
Ch. Neubarth rozważa możliwość traktowania komet w kategorii znaków Bożych482. 
Autor stwierdza, że natura komet nadal pozostaje tajemnicza („arcanum Naturae 
Misterium”). Podtrzymuje też pogląd, że wywierają one szkodliwy wpływ na zdro-
wie ludzi, uznając go za ugruntowany. Zapoznaje zarazem czytelników z różnymi 
interpretacjami dotyczącymi komet, przedstawianymi przez uczonych i astrono-
mów. Powołuje się na Tychona de Brahe, Johannesa Keplera, Athanasiusa Kirchera 
oraz innych badaczy, mniej znanych nam współcześnie. Wszyscy oni zgodnie twier-
dzą, że komety nie świecą własnym blaskiem, ale ich blask jest odbiciem promieni 
słonecznych. Uczeni różnią się natomiast co do tego, czy możemy uważać komety 
za znaki Boże. Neubarth przytacza opinię Kirchera, profesora medycyny na Uni-
wersytecie w Lipsku, który we wstępie do swojego traktatu o dżumie stwierdza, 
że komety mogą przyczyniać się do wywołania epidemii tej choroby. Oświetlają-
ce je promienie Słońca powodują, że komety wydzielają ze swojej materii szko-
dliwe opary (lub wapory, Dämpfe), które mogą docierać na Ziemię. Dzieje się tak 
„za przyzwoleniem Bożym” („durch Gottes sonderbare Disposition”). Opary mogą 
osadzać się na wielkich chmurach, z których opadają na Ziemię i są wdychane przez 
ludzi. Wg Kirchera tak samo należy tłumaczyć szkodliwe działania planet, które 
wydzielają pewne fluidy („Effluvia”), wchłaniane później przez ludzi483. Pojawienie 
się komety należy, zdaniem Kirchera, traktować jako znak Boży, ostrzegający ludzi 
np. przed epidemią. Inne stanowisko w tej sprawie zajmował Tycho de Brahe, który 
twierdził, że istnienie komet jest tak naturalne dla Kosmosu, jak to, że morze jest 
pełne ryb, powietrze ptaków, a ziemia licznych żyjących na niej stworzeń. Czasem 
niektóre z nich okazują się groźne dla zdrowia ludzi484. Kepler z kolei podzielał 
w tej sprawie stanowisko Kirchera, sądząc, że pojawienie się komet odbywa się za 
szczególną dyspozycją Bożą i zgodnie z zrządzeniem Bożym. Bóg stworzył bowiem 
ciała niebieskie, tak samo jak stworzył zwierzęta żyjące na Ziemi. Stworzył także 
komety, które nie świecą stale jak gwiazdy, ale jedynie wtedy, gdy Bóg chce ludziom 

482 Ch. Neubarth 1666, Astrologisches Bedenken, Caput I, Die andere Betrachtung. Vom Frühling. 
Was sagen die neuen Physici und Astronomi von der Cometen Materia und Ursprung.

483 Interpretacja A. Kirchera (1601–1680), podzielana przez wielu ówczesnych uczonych katolickich, 
łączy poglądy astronomiczne, astrologiczne i zgodne ze standardem patologii humoralnej, wg 
której epidemie roznoszą się przez powietrze. Obecne w nim czynniki chorobotwórcze są w spo-
sób bezpośredni wdychane przez ludzi, wywołując chorobę. Mogą także oddziaływać w sposób 
pośredni, osadzając się na domach, odzieży, sprzętach itp., tworząc nowe źródła zagrożenia.

484 Tycho de Brahe był protestantem. Jego naturalistyczna interpretacja komet nawiązywała do po-
glądów uczonych starożytnych, takich jak np. Anaksagoras, Demokryt i Pitagoras. 



215

coś oznajmić. Ukazanie się komety jest więc, wg Keplera, wyrazem woli Boga485. 
Ch. Neubarth obszernie relacjonuje dyskusje między uczonymi na temat roli komet. 
Ostatecznie skłania się do podtrzymania stanowiska prezentowanego we wcześniej-
szych kalendarzach. Nie tylko uznaje, że komety należy traktować jak znaki Boże, 
lecz także uważa za racjonalną samą koncepcję Bożych znaków, niosących ludziom 
ostrzeżenie i napomnienie. Jest to istotne dla dalszego podtrzymania przez Ch. Neu-
bartha koncepcji profilaktyki moralnej. Wg tego autora szczęście, radość i pokój 
są dane ludziom przez Boga, tak jak wszystko inne w ich ziemskim życiu. Jeżeli 
chcą więc zachować zdrowie i żyć bezpiecznie, powinni wypełniać swoje obowiązki 
wobec Boga i żyć moralnie486. Komety mają do spełnienia pewną rolę: kiedy Bóg 
pragnie coś szczególnego przekazać światu, posługuje się kometami487. Wg tego au-
tora rola komet ukazuje się szczególnie wyraźnie w związku ze zdrowiem. Komety 
należy uznawać z jednej strony za zwiastuny chorób, a z drugiej za czynnik spro-
wadzający te klęski. Była to koncepcja znana już w starożytności488, którą nadal 
podtrzymuje wielu uczonych. Komety są bowiem zbudowane z tzw. materii wodnej 
(tj. lodu), która pod wpływem ciepła słonecznego ulega rozpuszczeniu i opada na 
Ziemię. Zdaniem Neubartha materia ta może doprowadzić do obniżenia plonów, co 
wywoła głód489, a także spowodować epidemię skażając powietrze490. Konkludując 
autor stwierdza, że negować ostrzegawczą rolę komet mogą tylko ignoranci, którzy 
nie chcą przyjąć do wiadomości stanowiska w tej kwestii zarówno astrologów, jak 
i teologów. Ch. Neubarth formułuje na koniec wnioski dotyczące profilaktyki cho-
rób, możliwe do wprowadzenie w życie w związku z pojawianiem się komet. Stwier-
dza, że należy potraktować Boże ostrzeżenie poważnie, dokonać moralnej reorien-
tacji własnego życia, ale także podjąć działania praktyczne: zabezpieczyć się przed 
skutkami wybuchu wojny lub epidemii. Gdy bowiem wiemy o istnieniu zagrożenia, 
możemy próbować ograniczać jego potencjalne skutki491. Jak więc widzimy, natura-
listyczny standard przyrodoznawstwa jest jeszcze trudny do przyjęcia przez autora. 

485 Johannes Kepler był luteraninem, a podobieństwo jego opinii dotyczącej komet do stanowiska Kir-
chera wskazuje, że nie było w tym zakresie różnic między uczonymi należącymi do obu wyznań.

486 Ch. Neubarth, op.cit., 1666, Astrologisches Bedenken. 
487 Ibidem. Pojawienie się komety może zwiastować wojnę, wraz z jej wszystkimi następstwami dla 

zdrowia i życia ludzi.
488 Ibidem. Ch. Neubarth przytacza np. poglądy Hipokratesa na ten temat.
489 Ibidem. Autor przywołuje przykład komety, która pojawiła się w 1525 r. W roku tym wystąpił 

wielki głód, wojny i epidemie. W 1618 r. na niebie widoczne były aż trzy komety, co zwiastowało 
wybuch wojny. Wkrótce pojawił się także głód i epidemie. Także liczne przypadki śmierci z po-
wodu ran wojennych należy uznać, zdaniem Ch. Neubartha, za zwiastowane przez pojawienie się 
tych trzech komet. 

490 Ch. Neubarth, Historischer Discurs [pod kalendarium], [w:] Newe und Alter Schreib=Calender, 1668.
491 Ch. Neubarth przywołuje tu opinie na temat znaków Bożych, zawartą w kalendarzu Hannckego 

(Froelicha) na 1634 r., za pomocą których Bóg przesyła ludziom swoje ostrzeżenia. Zalicza do 
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Wydaje się jednak, że standard ten jest coraz szerzej akceptowany przez wykształ-
conych śląskich czytelników, których poglądy wyrażające obojętność dla koncep-
cji znaków Bożych (lub nawet całkowite odrzucenie tej koncepcji) Ch. Neubarth 
potępia jako wyraz ignorancji. Z drugiej strony szeroko przedstawia czytelnikom 
naturalistyczną interpretację komet. Pomimo tego, że expressis verbis od tej inter-
pretacji się dystansuje, to stwarza jednak czytelnikom możliwość zapoznania się 
z argumentami naturalistów. O ukierunkowaniu konkluzji Ch. Neubartha w kwestii 
znaków Bożych mogło (w warunkach istniejącej cenzury) decydować zarówno jego 
autentyczne przekonanie co do racjonalności tej koncepcji, jak i niechęć do wcho-
dzenia w spory z cenzurą. Dodajmy, że z edytorskiego punktu widzenia sam temat 
był „chwytliwy”. 

W kalendarzu Ch. Neubartha spotykamy zarazem inne typy zaleceń profilak-
tycznych, charakterystyczne także dla kalendarzy z lat 1615–1662. Są tu wypowiedzi 
określające potencjalne zagrożenia zdrowia, mogące wystąpić w kolejnych porach 
roku, wraz z zaleceniami profilaktycznymi przedstawianymi w formie piktogra-
mów492. Jest także specjalny rozdział o zarazach i chorobach493, w którym autor 
omawia miesiące, w których epidemie mogą najprawdopodobniej wystąpić, wraz 
z objawami, na które czytelnik powinien zwrócić uwagę. Poza izolacją i ucieczką 
z terenu objętego epidemią nie pojawiają się jednak żadne nowe wskazania pro-
filaktyczne, umożliwiające ochronę przed chorobą. Znakiem nowych czasów jest 
jednak nowy rozdział, zamieszczony w kalendarzu na 1666 r. Rozdział ten, oznaczo-
ny numerem piątym, jest zatytułowany O owocności/płodności‑ lub bezowocności/
bezpłodności Ziemi (Von Frucht‑ oder Unfruchtbarkeit der Erde‑Gewächse). Autor 
przedstawia w nim charakterystyczną dla nowych czasów zasadę: walkę z cho-
robami należy zacząć od walki z głodem. Należy zacząć tworzyć plany zasiewów 
i przeprowadzać prace rolne zgodnie z rolniczym kalendarzem. Tylko racjonalnie 
zaplanowana uprawa ziemi pozwoli osiągnąć tak wysokie plony, aby oddalić widmo 
zagrożenia głodem. Ten obszerny rozdział, zawierający wiele porad praktycznych, 
na pewno budził zainteresowanie czytelników. Tematyka ta znajdowała odtąd odbi-
cie we wszystkich dalszych kalendarzach Neubartha i jego kontynuatorów, zapew-
niając im trwałe powodzenie wśród czytelników494. 

nich m.in. zaćmienia Słońca i Księżyca, plamy na Słońcu lub Księżycu itp. Skutki zaćmień są 
zawsze groźne dla ludzi. Neubarth wymienia wśród nich choroby, wzrost przestępczości, zabu-
rzenia w sprawowaniu rządów, a nawet upadek władców. 

492 Upusty krwi, przyjmowanie środków przeczyszczających i purgujących, kąpiele, zalecenia diete-
tyczne itp.

493 Ch. Neubarth, New und Alter Schreib‑Calender, 1666, Das IV Capitel. Von Seuchen und Krankheiten. 
494 Tylko ta jedna seria kalendarzy, założonych jeszcze w XVII w., utrzymała się na śląskim rynku 

sto lat później. Decydował o tym coraz bardziej praktyczny charakter tych wydawnictw, koncen-
trujących tematykę poradniczą przede wszystkim na sprawach „ziemskich”, takich jak racjonal-
na dieta, planowanie upraw, dostosowywanie prac rolnych do kalendarza rolniczego itp. Coraz 
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Nowe praktyczne tendencje w kształtowaniu problematyki profilaktycznej zna-
lazły odbicie także w kalendarzach na 1668495 i na 1672 r.496, wydanych przez tego 
samego autora. W tym pierwszym znajdują się m.in. rozdziały poświęcone wojnie 
i pokojowi497 oraz zarazom i chorobom498. W treści obu tych rozdziałów zwraca 
uwagę przede wszystkim probabilistyczna interpretacja astrologicznych prognosty-
ków. W pierwszym z nich Ch. Neubarth przypomina znane z historii fakty doty-
czące skutków wojen, których efektem są krew, rany i choroby. Autor przestrzega 
czytelników przed możliwością wybuchu wojny, ze względu na mające wystąpić 
koniunkcje Marsa i Saturna, ale – jak się wydaje – przestrzega ich przede wszystkim 
przed skutkami wojen i zamieszek, które sami mogliby spowodować albo w nich 
uczestniczyć. Zaleceniem profilaktycznym jest tu przede wszystkim opanowanie 
nadmiernych ambicji i wybujałych afektów, które mogły pobudzić ludzi do narusze-
nia pokoju. Jeszcze wyraźniej ten ton pojawia się w rozdziale O wojnach i zarazach, 
które nie są analizowane jako plaga Boża albo dopust Boży, ale jako skutek dzia-
łań ludzi. Ch. Neubarth przytacza liczne przykłady z historii starożytnego Rzymu, 
z czasów wojen perskich, czy walk z Turkami. Wojny te określa „komedią ludzką”, 
niosącą za sobą śmierć. Prognozowane na 1668 r. położenie Marsa w gwiazdozbio-
rze Skorpiona, które może zwiastować wojnę, wydaje się jednak raczej pretekstem 
do zwrócenia uwagi czytelników na pozytywne skutki pokoju i śmiertelne skut-
ki wojny. To od ludzi zależy, jaką rolę będą grali w teatrze życia. Tak ukierunko-
wana stylistyka treści kalendarza dotyczących potencjalnych zagrożeń, płynnie 
przechodzi do kolejnego rozdziału, poświęconego płodności Ziemi499. Tak samo 
jak w kalendarzu na 1666 r. znajdujemy tu szereg porad praktycznych, umożliwia-
jących zachowanie dobrego zdrowia dzięki ograniczeniu możliwości wystąpienia 
głodu. Autor przedstawia zalecenia dotyczące kalendarza rolniczego (tj. właści-
wych terminów zasiewów) nawiązując do astrologicznej konwencji. Podaje jednak 
te terminy z dokładnością do miesiąca (a nie jak niegdyś to bywało w kalendarzach, 
do konkretnego dnia). Potwierdza to wyeliminowanie z kalendarzy szczegółowych 
prognostyków pogody na dany rok, miesiąc i dzień, które obecnie uznaje się już za 
niewiarygodne. Kalendarz podaje pewne zalecenia ogólne, odwołując się do do-
świadczenia czytelników i ich bieżących obserwacji pogody500. 

mniej miejsca zajmowały natomiast w tych kalendarzach tradycyjne prognostyki astrologiczne, 
budzące malejące zainteresowanie czytelników i nie obdarzane ich zaufaniem. 

495 Ch. Neubarth 1668, New und alter Schreib‑Calender.
496 Ch. Neubarth 1672, New und alter Schreib‑Calender.
497 Ch. Neubarth, op.cit., 1668, Das III Capitel, Von Krieg und Fried und anderen vermutlichen 

Welt‑händeln.
498 Ibidem, 1668, Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten.
499 Ibidem, 1668, Das V Capitel, Von Frucht‑ oder Unfruchtbarkeit der Erden.
500 Pełny zwrot ku poradom praktycznym, związanym z profilaktyką zdrowotną i prowadzeniem go-

spodarstwa rolnego jest widoczny w kalendarzu domowym i gospodarczym redagowanym przez 
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Sygnalizowane tu tendencje występują również w kalendarzu Ch. Neubartha 
na 1672 r.501 Autor określa sam siebie mianem „teoastrologa”, tj. znawcę zarówno 
spraw Bożych, jak i gwiezdnych wpływów. Podobnie jak to zostało przedstawione 
w kalendarzu na 1662 r. wydanym przez E. Wagnera, tak i Ch. Neubarth uważa 
astrologię za naukę zgodną z chrześcijaństwem. Powołuje się przy tym na uznanie 
dla niej wyrażane przez wielkich władców, w tym np. cesarza Karola V Habsburga. 
Wspomina też znanych filozofów, np. św. Alberta Wielkiego, którzy przyznawali 
racjonalność astrologii. Za szczególnie istotną rolę astrologii Ch. Neubarth uzna-
je prognozowanie wojen i innych nieszczęśliwych wydarzeń, o których wiedząc, 
ludzie mogą się odpowiednio zabezpieczyć. Mogą także starać się przezwyciężać 
pobudzające do wojen i zamieszek planetarne wpływy, co może przyczynić się do 
tego, że ostatecznie owe wojny nie wybuchną. Pożytkiem z astrologii jest także wpo-
jenie czytelnikom, że podlegają silnym wpływom naturalnego środowiska: gorąca 
i zimna, wody i wiatru, światła i ciemności. Te naturalne czynniki silnie oddziału-
ją na ich zdrowie i życie. Należy uwzględniać ich wpływy, planując różne rodzaje 
aktywności. Za szczególnie silne należy uznać wpływy Słońca, którego aktywność 
zmienia się w czterech porach roku. Neubarth przytacza poglądy na temat Słoń-
ca, wypowiadane przez Ptolemeusza, Kopernika i Tychona de Brahe, zachęcając 
czytelników do zapoznania się z ich stanowiskiem. Uważa astrologię za podstawę 
innych nauk, daje bowiem ogólną orientację w świecie umożliwiając rozpatrywanie 
przez uczonych innych kwestii szczegółowych, np. teorii ruchu, teorii światła, teorii 
ciepła itp. Po tym wstępie zamieszcza w kalendarzu rozdziały, w których w różnym 
stopniu podejmuje zagadnienia związane z profilaktyką. Rozdział I poświęca pro-
gnozowanym zagrożeniom w kolejnych czterech porach roku502. Istotne jest w jego 
interpretacji postrzeganie tych zagrożeń jako „naturalnych”503, a także potencjal-
nych, a nie prognozowanych deterministycznie. Pragnąc skutecznie ochronić swoje 
zdrowie, czytelnik – zgodnie z poradami Neubartha – powinien dobrze przygoto-
wać się na każdą zimę, aby móc ją bezpiecznie przeżyć, a nie tylko na taką, która 
w prognozie na dany rok jest zapowiadana jako wyjątkowo sroga. Postępowanie 
dobrze chroniące człowieka od niebezpieczeństw związanych z zimą powinno być 
dobrze zaplanowane, a plany wykonane przed wystąpieniem prognozowanego nie-

Ch. Neubartha, później przez jego syna Johanna, następnie przez ich kontynuatorów. Co ciekawe, 
od momentu przejęcia tytułu po V. Hannckem, przez kilkadziesiąt lat, bez zmian, publikowane są 
w nim zalecenia dotyczące profilaktyki zdrowotnej i czynności gospodarczych (do lat 30. XVIII w.).

501 Ch. Neubarth, op.cit., 1672, Astrologische Practica.
502 Ch. Neubarth, op.cit., 1672, Caput 1, Von Betrachtung der Vier unterschiedenen Zeiten dess Jahres 

mit ihrer Natürlichen Witterung.
503 To jest związanych z oddziaływaniami natury, bez włączania w tę interpretację konieczności 

bezpośredniego boskiego zaangażowania, inicjującego np. pewne zjawiska związane z klimatem 
lub pogodą. 
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bezpieczeństwa. Tylko wtedy kalendarzowe prognostyki mają sens504. Tłumaczy 
także czytelnikom przyczyny chorób, wywołanych przez niekorzystne warunki kli-
matyczne. Korzysta tu z pojęć czerpanych z patologii humoralnej. Choroby przed-
stawia jako skutek zaburzenia równowagi humorów, która pod wpływem różnych 
bodźców ulega zmianom naruszając indywidualną konstytucję danego człowieka, 
typ jego temperamentu itp. Dlatego profilaktyka powinna być personalnie zaplano-
wana, ponieważ to, co może być korzystne dla osoby o silnej konstytucji cielesnej, 
w sile wieku i o temperamencie cholerycznym, może nie być pomocne (a nawet 
okazać się szkodliwe) dla osoby w innym wieku, o innej konstytucji i temperamen-
cie505. Ch. Neubarth wypowiada się także na temat często zdarzających się latem 
gorączek, przytaczając poglądy innych autorów na temat ich przyczyn. Okazują się 
one zgodne: gorączki są skutkiem wdychania szkodliwych waporów, roznoszonych 
przez powietrze. Zalecaną metodą profilaktyki jest zatem unikanie wystawiania cia-
ła na wpływy wiatru, chronienie się przed gorącem, a także stosowanie zwykłych 
zabiegów poprawiających krążenie humorów506. W kalendarzu tym znajdują się 
dalej identyczne rozdziały, jak w tych wydanych na lata 1666 i 1668. Ogólną ce-
chą zaleceń profilaktycznych publikowanych w wyżej wymienionych kalendarzach 
Ch. Neubartha jest dążenie ich autora do nadania im walorów zgodnych z nauką 
jego czasów i, także, ze zdrowym rozsądkiem. Autor, posługując się tradycyjną 
konwencją prognostyków astrologicznych, stara się nadać jej nową treść, wolną 
od mitów i elementów uznawanych za irracjonalne. Przytacza wiele nazwisk uczo-
nych, zarówno starożytnych, jak i jemu współczesnych, których czytelnicy znali ze 
szkolnej edukacji. Zabieg ten miał sprawić, iż kalendarze nadal byłyby traktowano 

504 Jak wszyscy autorzy kalendarzy śląskich, publikujący zarówno wcześniej, jak i później, Ch. Neu-
barth stwierdza, że wpływy zimnej pogody są groźne dla zdrowia od listopada do marca. Należy 
tak zaplanować swoje działania, aby nie być przez niekorzystne warunki pogodowe zaskoczo-
nym. Trzeba zgromadzić zapasy opału i żywności, postarać się o odpowiednie odzienie, a przede 
wszystkim nie narażać ciała na wychłodzenie. Robienie zapasów lub zabezpieczanie przed zimą 
mieszkań dopiero wtedy, gdy zima już nadejdzie, wystąpią silne mrozy i opady śniegu lub zimne-
go deszczu, nie pozwoli przeżyć zimy zdrowo i bezpiecznie. Należy zatroszczyć się o to wcześniej 
(„besorgen zuvor”). Podobne, oparte na zdrowym rozsądku, ostrzeżenia autor przekazuje czytel-
nikom na pozostałe trzy pory roku. Wskazuje na przykład, że zimnej i niosącej za sobą choroby 
pogody należy spodziewać się także wiosną, i nie będzie to w świetle długoletnich obserwacji 
pogody nic dziwnego, że także w kwietniu wystąpić mogą opady śniegu i mróz. 

505 Zwróćmy uwagę, że uzasadnienie indywidualnego charakteru profilaktyki jest tu czerpane nie 
z astrologicznych horoskopów, będących w pierwszej połowie XVII w. jego podstawą, ale z ob-
serwacji różniących się właściwości ciał poszczególnych ludzi. Wyznacza to zupełnie nowe pod-
stawy dla tworzenia modelu profilaktyki, dostosowanego do wieku, płci, budowy ciała, warun-
ków wykonywanej pracy itp., a nie – jak dawniej – opartego na dacie urodzin i przynależności 
do pewnego znaku Zodiaku.

506 Są to takie zabiegi, jak upusty krwi, przyjmowanie leków przeczyszczających i purgujących. Za-
lecana jest także niezbyt obfita, ale urozmaicona dieta.
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przez czytelników poważnie, pomimo utraty ich zaufania do astrologii, szczególnie 
w jej ujęciu deterministycznym. 

Do lat 80. XVII w. Ch. Neubarth wydał jeszcze kilka innych kalendarzy, wśród 
nich Haus und Wirthschaffts Kalender, w których podtrzymał przedstawione powy-
żej ujęcie teoretyczne, stanowiące podstawę dla praktycznych zaleceń profilaktycz-
nych. W kalendarzu na 1681 r. znajdują się te same, co wcześniej, rozdziały, a wśród 
nich jeden poświęcony epidemiom i innym chorobom507. Autor łączy w nim poja-
wianie się epidemii z miesiącami wiosennymi i letnimi, tłumacząc wzrost zagroże-
nia już nie tylko koniunkcjami gwiazd i planet, lecz przede wszystkim wpływem po-
gody. Wśród chorób, których wystąpienie przewiduje w ciepłych miesiącach roku 
wymienia malarię trzeciaczkę, podagrę, zapalenia oczu, a także choroby kobiece. 
W miesiącach zimnych mogą za to wystąpić np. choroby płuc, melancholia i róż-
nego rodzaju zatrucia. Zalecenia profilaktyczne pozostają nadal te same: dbałość 
o zachowanie równowagi humorów. W kalendarzu tym zwraca uwagę rozdział VIII, 
w którym autor wymienia różnego rodzaju curiosa, interpretując je nie jako znaki 
Boże, ale jako cuda natury (Mirabilia Naturae)508. Potwierdza to stopniową naturali-
zację obrazu świata w kalendarzach z omawianego okresu. W kalendarzu na 1685 r. 
konwencja ta zostanie podtrzymana przez jego syna i następcę, Johanna. Zalecenia 
profilaktyczne nadal są utrzymane w standardzie patologii humoralnej i związanej 
z nią dietetyki509. Johann Neubarth zaleca profilaktyczne stosowanie upustów krwi 
(ale niezbyt obfitych, by nie wyrządziły szkody), spożywanie pożywnych, ale nie-
zbyt obfitych potraw mięsnych i popijanie ich winem, unikanie wpływów zimnego 
powietrza (szczególnie przez dzieci). Zalecenia te autor uznaje za umożliwiające za-
chowanie dobrego zdrowia. Dla orientacji czytelników Johann Neubarth zamiesz-
cza dokładną instrukcję wykonywania takich zabiegów profilaktycznych, jak upusty 
krwi, stawianie baniek i podawanie środków „purgujących”510. Kalendarz przypo-
mina także o niebezpieczeństwach i chorobach związanych z wojną511, która może 
grozić od kwietnia do września, rozwijając ten temat w rozdziale o epidemiach 
i chorobach512. Zalecenia profilaktyczne są tożsame z występującymi wcześniej. 

Charakterystykę kalendarzy z omawianego okresu przełomu wieków zamyka-
ją dwa wybrane roczniki kalendarzy gospodarczych wydane przez kontynuatorów 

507 Ch. Neubarth, Neu und Alter Schreib‑Calender, 1681, Das VII Capitel, Von Seuchen und Krank‑
heiten.

508 Ch. Neubarth, op.cit., 1681, Das VIII Capitel, Vom zu‑ oder Miss‑wachs der Erdgewächse.
509 J. Neubarth, Winter, [w:] Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts‑Calender, 1685. 
510 J. Neubarth, Neu und Alter Haus‑Wirtschaffts‑und Schreib‑Calender, 1685, Deutliche Regeln im 

Aderlassen, Schröpfen, Purgiren.
511 Ibidem, 1685, Das VI Capitel, Von Krieg und Fried und andern Begebenheiten.
512 Ibidem, 1685, Das VII Capitel, Von Seuchen und Krankheiten, nlb.
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Valentina Hannckego i Neubarthów513 – na 1692514 i na 1693 r.515 O innowacyjności 
tej serii (wydawanej od II poł. XVII w.) świadczy już sam tytuł: kalendarz domowy 
i gospodarczy, wyraźnie podkreślający jej charakter praktyczny, dostosowany do 
potrzeb związanych z życiem codziennym czytelników. W wyniku zastosowania 
się do publikowanych w kalendarzu porad ma być ono zdrowsze, bardziej owoc-
ne i bezpieczne. W zakresie porad zdrowotnych i profilaktycznych zamieszcza-
nych w kalendarium, kalendarz ten niewiele różni się od wcześniejszych publikacji 
Neubarthów516, jest ich kontynuacją. Tak jak uprzednio, konkretne praktyki pro-
filaktyczne przedstawiane są formie piktogramów, po kalenadrium podano także 
instrukcję ich wykonywania517 a przy każdym miesiącu, w odrębnej kolumnie, za-
warte są te same, jak już wspomniałem, zalecenia prozdrowotne. Szerzej jednak, niż 
we wcześniejszych typach kalendarzy (Neu und Alter Schreib‑Calender), w tzw. do-
datku, przedstawiane są tutaj kwestie związane z rolnictwem i wyżywieniem, gdyż 
dobre zbiory, zapewniane przez dostosowanie upraw do warunków klimatycznych 
Śląska i przestrzeganie harmonogramu prac rolnych, są uznawane za podstawę 
bezpiecznego i zdrowego życia. Kalendarz przytacza wiele informacji dotyczących 
środowiska przyrodniczego nie tylko na Śląsku, lecz także w innych krajach Eu-
ropy, od Włoch po Hiszpanię, ukazując na przykładach wpływ pogody i klimatu 
na płodność ziemi. Zawiera także wiadomości o zwierzętach, żyjących na Śląsku 
i w okolicach. Informacje te odzwierciedlają nowy stosunek do przyrody, wystę-
pujący wśród europejskiego mieszczaństwa i właścicieli ziemskich na przełomie 
XVII i XVIII w. Jego cechami są zainteresowanie lokalną florą i fauną, a także moż-
liwością zwiększenia zbiorów płodów rolnych i wprowadzeniem nowych gatunków 
roślin uprawnych. Pojawiają się także teksty dotyczące sposobów wykorzystywania 
roślin w celach spożywczych i leczniczych. W kalendarzu na 1692 r. pojawiają się 
też ryciny. Jedna z nich przedstawia np. nowoczesną maszynę rolniczą (siewnik) 
wraz z instrukcją obsługi518. Kalendarz zamieszcza tradycyjny rozdział o wojnie 
i pokoju519, w którym mając na względzie tragiczne skutki wojen namawia czytelni-
ków, aby czynili wszystko, co jest w ich mocy, aby zapowiadana przez niekorzystne 

513 Nazwisko V. Hannckego pojawia się na okładce, natomiast w zakończeniu wstępu występuje też po-
wołanie się na J. Neubartha, którego wydawca nowego kalendarza uznaje się za jego kontynuatora. 

514 Neu und Alter Haus ‑Wirtschaffts‑ und Schreib‑Calender, 1692.
515 Neu und Alter Haus‑ Witrschaffts‑ und Schreib‑Calender, 1693.
516 Zawiera zresztą te same działy, omawia te same zagrożenia związane z poszczególnymi kwartała-

mi i miesiącami roku, a także te same typy zaleceń profilaktycznych, nawiązujące do humoralnej 
teorii choroby. 

517 Deutliche Regeln im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, [w:] Neu und Alter Haus und Wirthschaffts…, 
1692.

518 Ibidem.
519 Neu und Alter Haus und Wirtschaffts…, 1692, Das VI Capitel, Vom Krieg und Frieden.
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koniunkcje planet wojna nie wybuchła. W rozdziale o epidemiach i chorobach520 
pojawia się zalecenie, że aby ustrzec się przed nimi człowiek musi być silny, powi-
nien dobrze się odżywiać, umiejętnie korzystać z plonów i zasobów ziemi521. Zwraca 
uwagę czytelników na efektywną wymianę handlową publikując wykaz jarmarków 
na Śląsku, na Łużycach i w Królestwie Polskim522. Kalendarz ten, adresowany do 
osób parających się rolnictwem, posiadaczy majątków ziemskich lub gospodarstw, 
wydawany przez kontynuatorów Hannckego i Neubarthów na 1693 r. jest, jak już 
wspomniałem, bardzo podobny do poprzedniego, zarówno w formie, jak i w tre-
ści523. Wszystkie informacje dotyczące chorób i sposobów zapobiegania ich wystą-
pieniu związane są ze standardem patologii humoralnej. Kalendarz upowszechnia 
także wśród czytelników – jako ogólną zasadę profilaktyczną – konieczność za-
bezpieczenia się przed głodem. W tym kontekście omawia zasady uprawy zbóż, 
np. jęczmienia524 i owsa525. Informacje dotyczące możliwości zwiększenia zbiorów 
i gromadzenia zapasów są obszerniejsze, niż rozdziały poświęcone wojnie i choro-
bom526, których treść staje się także coraz bardziej schematyczna.

Podsumowując możemy stwierdzić, że zasadnicze kierunki zmian w treści ka-
lendarzy publikowanych w latach 1666–1693, znalazły swoją kontynuację w wy-
dawnictwach z XVIII stulecia. Za najważniejszą z tych zmian możemy uznać nową 
koncepcję profilaktyki, której istotą nie jest już wyłącznie unikanie zagrożeń progno-
zowanych w kalendarzach na dany rok i miesiąc, niepodejmowanie działań, które są 
opisywane w tym czasie jako niebezpieczne, przeczekanie już istniejących groźnych 
zdarzeń, izolowanie się od nich albo chronienie się ucieczką. Pod koniec XVII w. 
ten „negatywny model profilaktyki” został w kalendarzach zanegowany, uznany 
za niewystarczający. Został zastąpiony przez inny, w  którym podstawą wszyst-

520 Ibidem, 1692, Das VII Capitel, Von Seuchen und Krankheiten.
521 Ibidem, 1692, Das VIII Capitel, Von Frucht‑ und Unfruchtbarkeit der Erd‑Gewächse.
522 Ibidem, 1692, Verzeichnis der Jahrmärckte des Landes Schlesien, Lausitz und anderer fürnehmen 

Städte, so wol der Kron Polen.
523 Neu und Alter Haus‑ Wirtschaffts‑ Schreib‑Calender. 1693.
524 Ibidem, Was ist von der Gerste nötig zu wissen?, 1693. 
525 Ibidem, Was hat man beym Hafer zu nehmen?, 1693.
526 W kalendarzach wydanych wcześniej, szczególnie przed 1662 r., rozdziały te zajmują poważną 

część ich ogólnej objętości. W kalendarzach z lat 90. XVII w. ich objętość sięga kilku stron. 
W następnym stuleciu nadal pojawiają się w kalendarzach rozdziały po tymi samymi tytułami 
(O wojnie i pokoju; O epidemiach i chorobach), ale ich objętość bywa zredukowana zaledwie do 
jednej strony. Stanowi to wyraz utraty wiary zarówno autorów, jak i czytelników kalendarzy 
w sensowność przepowiedni wystąpienia wojen, epidemii i chorób w związku z wpływem cha-
rakterystycznych dla danego miesiąca i roku układów planet. W krótkich rozdziałach poświęco-
nych astrologicznym przepowiedniom występują wprawdzie informacje na ten temat, nie mają 
one już jednak istotnej roli w organizacji praktyki życiowej czytelników. Są już jedynie wyrazem 
konwencji, charakterystycznej dla kalendarzy jako pewnego typu wydawnictw, o czym piszą 
w XVIII w. ich autorzy.
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kich działań profilaktycznych stało się przekonanie, że zagrożenia zdrowia i życia 
mogą wystąpić każdego roku, w każdym miesiącu i dniu, a nie tylko w określonych 
w astrologicznych prognostykach terminach. W związku z tym człowiek, dla zacho-
wania zdrowia i bezpieczeństwa, powinien podejmować ciągłe, a nie okazjonalne, 
działania zapobiegawcze. Nie powinien nastawiać się jedynie na to, aby przeczekać 
niebezpieczeństwo albo uciec przed nim. Powinien mieć zamiast tego opracowany 
plan, który może wprowadzić w życie, kiedy problemy realnie się pojawią. W tym 
nowym modelu profilaktyki podstawową metodą ochrony przed chorobami staje się 
przestrzeganie racjonalnych zasad dietetycznych. Są one popularyzowane nie tylko 
w kalendarzach, lecz także w innych wydawnictwach propagujących podstawy wie-
dzy o zdrowiu. Przestrzeganie tych zasad jest jednak możliwe wyłącznie wtedy, gdy 
zostanie opanowany jeden z podstawowych problemów tego czasu: głód. Zasygna-
lizowane powyżej kwestie stają się podstawą kalendarzowej profilaktyki po 1700 r., 
której przykłady zostaną przedstawione w ostatniej części tego rozdziału. 

5.4 Zalecenia profilaktyczne w kalendarzach śląskich z XVIII w.

Podstawą zaleceń profilaktycznych publikowanych w kalendarzach z XVIII w. jest 
założenie, że ich sformułowanie powinno być poprzedzone dokładnym rozpozna-
niem zagrożeń. Rozpoznanie to powinno opierać się na dobrze udokumentowa-
nych faktach, a sposoby uchronienia się przed zagrożeniami powinny być określone 
przez specjalistów. 

Do częstych zagrożeń, występujących na Śląsku w XVIII w., należał głód527 i jego 
skutki528. W kalendarzach – w związku z profilaktyką zagrożeń zdrowia – zaczęto więc 
publikować coraz więcej informacji umożliwiających opanowanie tego problemu. 
Podstawowym sposobem walki z głodem miała być poprawa wydajności śląskiego 
rolnictwa, która jest tematem często podejmowanym w kalendarzach z tego okresu. 

527 Masowe występowanie głodu powtarzało się w XVIII w. na Śląsku co kilka-kilkanaście lat. Było 
związane z prowadzonymi na tym obszarze wojnami, a także powodziami i suszami. W niektó-
rych latach masowy głód występował jedynie lokalnie, to jest w kilku powiatach tej prowincji, 
natomiast w innych obejmował większą część obszaru Śląska. Najpoważniejsze przykłady wy-
stępowania masowego głodu przypadają na lata wojny trzydziestoletniej oraz po zajęciu Śląska 
przez Prusy.

528 Skutkiem występowania masowego głodu były nie tylko pojawiające się w tym samym czasie 
epidemie, lecz także zamieszki (tzw. bunty głodowe) wśród ludności. Wiązało się to ze znacznym 
obniżeniem dochodów budżetu państwa uzyskiwanych z podatków. Z czasem władze państwo-
we zdecydowały się na wyasygnowanie kwot przeznaczonych na stworzenie rozwiązań organiza-
cyjnych, umożliwiających zabezpieczenie ludności przed głodem. Omawiam je w dalszej części 
tego rozdziału. Największe bunty głodowe wystąpiły na Śląsku w II połowie XVIII w., związane 
m.in. z gwałtownym zubożeniem tkaczy.
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Kwestiom związanym z uprawą roślin i zwiększeniem płodności ziem uprawnych jest 
poświęcony specjalny rozdział (Vom zu und Misswachs der Feld‑Früchte) w śląskich 
kalendarzach domowych i gospodarczych (Haus‑ Wirtschaffts ‑Schreibkalender) wy-
dawanych po 1700 r.529 Warto zwrócić uwagę na występującą w tytule tego rozdziału 
zmianę pojęć. W XVII w. występował w tytułach rozdziałów poświęconych tej te-
matyce wyłącznie wyraz „ziemia” (Erd), stosowany także w prognostykach astro-
logicznych dotyczących innych kwestii530. W XVIII w. spotykamy w tych tytułach 
także wyraz „pole” (Feld)531. Zmiana ta wiązała się z postrzeganiem urodzajności 
pól jako wyniku współistnienia warunków naturalnych (żyzność gleby) i ludzkich 
starań (racjonalnie zaplanowane uprawy). Nawet w tych kalendarzach z XVIII w., 
w których zachowane zostało pojęcie Erd532, głód nie jest już rozpatrywany w kontek-
ście kosmicznym lub metafizycznym (plaga Boża), ale jako skutek niedostatecznych 
starań ludzi. W kalendarzach śląskich wydanych od początku do końca XVIII w. pro-
blematyka ta podejmowana była wielokrotnie. Możemy śledzić w niej kolejne mo-
tywy i innowacje. W kalendarzu na 1718 r. spotykamy np. zalecenia, jak skutecznie 
walczyć ze szkodnikami (np. kretami) niszczącymi uprawy533. W 1720 r. kalendarz 
przedstawia obszerne informacje dotyczące konieczności stosowania do zasiewów 
nasion dobrej jakości i zalecenia dotyczące prawidłowego wykonywania zasiewów 
w  odpowiednich terminach534, podobne znajdują się w  kalendarzu na 1721  r.535 
W kolejnych kalendarzach pojawiają się szczegółowe informacje o roślinach, które 
można uznać za przydatne do spożycia. W 1724 r. omawia się w tym kontekście np. 
morwę, która została uznana za roślinę pożyteczną nie tylko ze względu na swoje 
zdrowe i smaczne owoce, lecz także dlatego, że na drzewach morwy można prowa-
dzić hodowlę jedwabników, co mogłoby przynieść ludności dodatkowe dochody536. 

529 Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirtschaffts‑und Schreib‑Calender z lat 1714, 1718, 1720, 
1721, 1724, 1725, 1727, tu: Das VIII Capitel, Vom zu‑ und Misswachs der Feld‑Früchte, nlb. 

530 Ziemia jest tu pojmowana jako jeden z elementów Kosmosu, a na wysokość plonów miały wpły-
wać oddziaływania innych ciał niebieskich. 

531 Jest oczywiste, że pola uprawne są położone na Ziemi, jednak kwestie związane z wysokością 
plonów nie są już rozpatrywane w kontekście kosmicznym czy astrologicznym. O wydajności 
upraw decyduje klimat typowy dla danej okolicy, oraz wiedza i postępowanie człowieka: prawi-
dłowy dobór upraw, przestrzeganie kalendarza prac rolnych, a także urodzajność gleby.

532 Neu und Alter Schreib Calender (kontynuacja) 1769. Das X Capitel, Von Fruchtbarkeit der Erde 
und vom Säen und Pflanzen. 

533 Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirtschaffts und Schreib=Calender, 1718, Das III Capitel, Wie 
die Maulwürffe auff andere Art zu fangen, nlb.

534 Neuer, Verbesserter und Alter Haus und Wirtschaffts und Schreib=Calender, 1720. Das IX Capitel, 
Von Säen und Pflanzen in diesem Jahr.

535 Neuer, Verbesserterund Alter Haus ‑Wirtschaffts und Schreib=Calender, 1721. Das IV Capitel, Von 
Säen und Pflanzen in diesem Jahr.

536 Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirtschaffts‑und Schreib=Calender, 1724. Das VI Capitel, 
Vom Krieg und Frieden. Wie macht man es aber, wenn man sich Seiden‑Würme zulegen will. 
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W kalendarzu na 1732 r.537 znajdujemy m.in. informacje na temat właściwych termi-
nów zasiewów pszenicy, lnu, fasoli, na 1746 r.538 kapusty, rzepaku, grochu, soczewicy, 
jęczmienia oraz lnu, na 1759 r.539 białej i czerwonej kapusty, na 1760 r.540 warzyw 
kapustnych, żyta, jęczmienia, owsa, lnu, żyta ozimego. Kalendarz na 1760 r. podaje 
także właściwe terminy szczepienia i przesadzania drzew. Do końca XVIII w. tego 
rodzaju informacje znajdują się we wszystkich śląskich kalendarzach541. Kalendarze 
z drugiej połowy XVIII w. zawierają zalecenia najbardziej odpowiednich dla Śląska 
odmian roślin strączkowych i kapustnych. Dowiadujemy się także, że kalendarze są 
łatwo i powszechnie dostępne. Można je kupić we wszystkich urzędach pocztowych 
na Śląsku lub u faktora we Wrocławiu. 

W latach 80. XVIII w. wśród tematów dotyczących walki z głodem pojawiają 
się nowe elementy, coraz bardziej uwzględniające socjalne podłoże głodu, wskazu-
jące na konieczność zmiany tej sytuacji, w tym z uwzględnieniem zaangażowania 
państwa. Przykładem jest tu kalendarz na 1781 r.542, w którym autor przytacza ar-
gumenty na rzecz wspierania ubogich, cierpiących z powodu głodu. „Żaden roz-
sądny i sprawiedliwy człowiek nie może poddać w wątpliwość tego, że opieka nad 
biednymi kierowana jest rozumem i religią543, oraz że jest przez nie utwierdzana. 
Żaden członek jakiejś społeczności nie może się wyłączyć z udzielania pomocy 
potrzebującym współobywatelom”. Pomoc ta nie może jednak polegać na udzielaniu 
datków żebrakom, zarówno stale zamieszkującym miasta Śląska, jak i wędrownym. 
Ludzie ci unikają stałej pracy i prowadzą próżniacze życie. Popełniają też wiele prze-
stępstw. Dlatego konieczna jest zmiana tej sytuacji, pisze autor. W każdej miejsco-
wości powinny zostać stworzone organizacje, które sprawnie zapewniłyby biednym 

537 Neuer, Verbesserter (…) Schreib=Calender, 1732. Das VII Capitel, Von Fruchtbarkeit der Erden/
wie auch von Säen und Flanzen, nlb. 

538 Neuer Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender, 1746. Das VI Capitel, Von Säen 
und Pflanzen. 

539 Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Schreib=Calender 1759. Das VI Capitel, Von Säen und 
Pflanzen.

540 Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Schreib=Calender 1760. Das VI Capitel, Von Säen und 
Pflanzen.

541 Np. w: Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Schreib=Calender 1767, Das VI Capitel, Vom 
Säen und Pflanzen, nlb.; Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1770, Das X Capitel. 
Von den Fruchtabkeit der Erden und von Säen und Pflanzen, nlb.; Alter, Historischer und Schreib=‑
Calender 1775, Das X Capitel, Von Fruchtbarkeit der Erden und von Säen und Pflanzen, nlb.; 
Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1782, Von Fruchtbarkeit des Erde und vom 
Säen und Pflanzen.

542 Alter Historischer=und Schreib=Calender, 1781. Von der Armen Verpflegung. 
543 Zwróćmy uwagę na kolejność tych pojęć. Opieka nad biednymi nie jest przedstawiana w kalen-

darzu jedynie jako powinność moralna, podbudowana chrześcijańską ideą miłosierdzia. Pierw-
szym uzasadnieniem dla tej opieki jest rozum, z którego wynika, że jest to idea racjonalna i daje 
się to uzasadnić za pomocą konkretnych argumentów. 



226

pomoc. Zarazem zostały wydane państwowe zarządzenia, nakładające na policję 
obowiązek walki z żebractwem. Żebrzące w miastach osoby bezdomne powinny 
być umieszczane w zorganizowanych przez policję ośrodkach, zapewniających im 
schronienie i wyżywienie. Powinno się im stwarzać możliwości wykonywania pracy, 
aby mogli sami zarobić na swoje utrzymanie. Organizacje charytatywne powinny 
pomagać finansowo tylko tym, którzy nie są zdolni do wykonywania pracy. Dopóki 
takich organizacji w danym mieście nie ma, koszty utrzymania biednych nie mo-
gących znaleźć pracy powinny być pokryte przez władze miejskie, z oficjalnie zbie-
ranej jałmużny dla biednych, którzy nie mogą znaleźć zajęcia, z którego mogliby 
się utrzymać. Osoba biedna, która chciałaby korzystać z tego rodzaju oficjalnego 
wsparcia, musi przedstawić zaświadczenie ubóstwa wydane przez policję. Unie-
możliwi 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 kierowani do 
nadzorowanych przez policję ośrodków opiekuńczych przymusowo i tam siłą być 
zatrudniani do wykonywania pracy, którą mogą wykonywać. Policyjny nadzór nad 
ubogimi pozwoli odróżnić tych, którzy nie mogą zabezpieczyć swoich podstawo-
wych potrzeb życiowych z powodu różnych złych okoliczności544, od tych, którzy nie 
chcą pracować, a 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 przydatności545. Takie zmiany, angażujące 
obywateli danego miasta, należy wprowadzić w życie, aby utrzymanie biednych nad-
miernie nie obciążało państwa. Dla uzyskania środków umożliwiających skuteczną 
walkę z biedą i głodem należy organizować zbiórki kościelne, kwesty w niedziele 
i święta, oraz w innych „szczęśliwych okolicznościach”, takich jak śluby, czy chrzty. 
Można także organizować zbiórki comiesięcznych dobrowolnych datków wśród 
osób bogatych. Tak zebrana oficjalna jałmużna powinna być przeznaczana na two-
rzenie i utrzymanie ośrodków dla ubogich, a w razie potrzeby na ich powiększanie. 
Dwie trzecie zebranych środków powinno być przeznaczane na utrzymanie bied-
nych mieszkających w tych ośrodkach, a jedna trzecia na powiększanie ich kapitału. 
Kapitał ten może być uzupełniany także przez spadki, darowizny, zapisy i pożyczki, 
a także np. przez część opłat wnoszonych za kształcenie dziecka w szkole, za wypi-
sanie na pergaminie ważnych świadectw i dokumentów, a także część opłat za lecze-

544 Np. z powodu sieroctwa, kalectwa, utraty majątku, choroby lub starości (1781).
545 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 po-
moc. Nie powinno się za to wspierać wędrownych muzyków, stowarzyszających się z żebrakami 
i próbujących uzyskiwać środki do życia na tych samych zasadach, co żebracy (1781).
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nie pobieranych przez lekarzy. Te wszystkie środki umożliwią zapewnienie stałego 
finansowania pomocy dla ubogich. Autor kalendarza na 1781 r. uznał te wszystkie 
środki za konieczne, ponieważ w wielu krajach „bieda bardzo się pogłębiła, a utrzy-
mywanie biednych ze zwykłej jałmużny staje się niemożliwe”546.

Kalendarz na 1787 r. pokazuje, że wymienione w 1781 r. postulaty walki z biedą 
i głodem, jako ważne środki w profilaktyce chorób, już po kilku latach zostały wdro-
żone547. Państwo pruskie przeznaczyło w 1785 r. w skali całego kraju poważne sumy 
na cele socjalne, w tym: na budowę domów dla chłopów i remonty już istniejących, 
na zakup zboża dla chłopów, którzy z powodu nieurodzaju lub powodzi odczuwają 
niedostatek, na zakup ziarna siewnego i na chleb dla zrujnowanych rolników, na 
odszkodowania dla rolników, którzy ponieśli straty z powodu burz, na zakup owiec 
z Hiszpanii i zwiększenie w całym kraju liczby magazynów wełny548, na budowę 
i modernizację przędzalni wełny i tkalni materiału wełnianego, a także na pomoc dla 
małych zakładów krawieckich i kaletniczych w większych miastach549, na zakładanie 
fabryk pończoch bawełnianych, tkalni lnu, fabryk taśm i worków konopnych, na 
zakładanie plantacji morwy, zakup kokonów jedwabników, utworzenie przędzalni 
jedwabiu i budowę domów dla pracowników przędzalni550, na zakup drewna dla 
ubogich mieszkańców miast, aby mogli zbudować sobie domy i na budowę domów 
dla robotników, na odbudowę podupadłych miast. Podobne wydatki państwo pru-
skie poniosło na Śląsku, w tym: na budowę nowych domów dla rolników, na budowę 
nowych magazynów zbożowych w miastach, na pokrycie w wielu miejscowościach 
domów dachówkami (zamiast drewnem), na budowę nowych dróg i mostów, na 
wsparcie dla fabrykantów tworzących miejsca pracy dla tkaczy. Ze środków pań-
stwowych budowano również nowe szkoły i szpitale. Na Śląsku zostały także rozdane 
wśród mieszkańców odszkodowania za straty doznane w wyniku wielkiej powodzi 
z 1785 r. Ogółem wydatki te wyniosły w skali kraju 2.901.156 talarów. Szczegółowe 
przedstawienie wydatków państwa pruskiego przeznaczonych na walkę z głodem 
wskazywało, że politykę tę realizowano nie poprzez rozdawnictwo różnego rodzaju 
zasiłków, ale przede wszystkim przez tworzenie nowych miejsc pracy i umożliwie-
nie uzyskania przez mieszkańców stałego zatrudnienia, zapewniającego możliwość 
utrzymania się wraz z rodziną, co miało – jak można sądzić – pobudzać zamożnych 
mieszkańców Śląska do włączenia się do tych działań i ustanowienia stałych dotacji 
przeznaczonych na lokalne cele społeczne, w tym na walkę z głodem, postrzeganym 

546 Alter Historischer=und Schreib=Calender, 1781, Von der Armen Verpflegung.
547 Astronomischer, Historischer, und Schreib=Calender, 1787. Historische Nachrichten.
548 Hodujący owce chłopi mogli sprzedawać wełnę do tych magazynów, uzyskując w ten sposób 

środki pozwalające za zaspokojenie swoich potrzeb.
549 W tych zakładach mogli otrzymać pracę biedni, co dawało im środki utrzymania.
550 Na Śląsku powstawać zaczęły od tego czasu bardzo liczne plantacje drzew morwowych. Sadzono 

je także masowo wzdłuż dróg.
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w tej epoce (nie bez racji) za jedną z najważniejszych przyczyn chorób. Kalendarz na 
1788 r. przynosi potwierdzenie, że polityka socjalna prowadzona przez króla Prus 
Fryderyka II spotkała się z aprobatą śląskiej arystokracji i szlachty, którą wyraził 
w jej imieniu hrabia von Hochberg551. Mówca uznał, że Prusy są pierwszym pań-
stwem w Europie, które prowadzi tego rodzaju politykę, mającą na uwadze szczęście 
poddanych i wzmocnienie siły państwa. Powinna ona stać się wzorcem do naślado-
wania także dla innych krajów europejskich, wytyczając kierunki działań dla ogól-
nego pożytku ludzkości. 

Podsumowując ten obszar zaleceń profilaktycznych możemy stwierdzić, że za-
pobieganie wystąpieniu masowego głodu jest w XVIII w. stałym elementem treści 
kalendarzy śląskich. Skuteczne opanowanie tego zagrożenia nie jest w kalendarzach 
przedstawiane jako rezultat łaski Bożej552, ale jako skutek dobrze zaplanowanych 
i przeprowadzonych przez ludzi działań, dostosowanych do różnych warunków, tak-
że tych niekorzystnych. Wysoki poziom zbiorów wynikać ma nie ze szczęśliwego 
zrządzenia losu, ale ze stosowania wysokiej jakości ziarna siewnego, z prawidłowego 
doboru roślin do warunków glebowych i klimatycznych, z przestrzegania kalendarza 
zasiewów i innych prac rolnych. Skuteczną walkę z głodem na Śląsku powinno za-
pewnić też gromadzenie zapasów w publicznych magazynach, których zasoby mogą 
być w miarę potrzeb wykorzystywane w trakcie klęsk żywiołowych i w latach nieuro-
dzaju. W kalendarzu na 1763 r. autor stwierdza553, że wszystkie ludzkie starania o do-
bre plony oraz dobra pogoda mogą okazać się bezskuteczne „w okolicach, przez które 
przechodzi wojna”. Brak ludzi do uprawy ziemi554, a także zwierząt pociągowych555 
zawsze przyczynią się do realnego spadku plonów. W następstwie tego zawsze wy-
stąpi głód, którego skutkiem będą liczne choroby, a nawet śmierć. Kalendarze pro-
pagują więc tezę, że ludzkie działania w walce z głodem powinny być podejmowane 
systematycznie, w przewidywaniu możliwych problemów z aprowizacją556. Warto 
też zauważyć, że rośliny propagowane w kalendarzach jako podstawa codzienne-
go pożywienia ludności Śląska były w warunkach pokojowych łatwo dostępne (ze 
względu na swoją niską cenę i duży obszar zasiewów) praktycznie dla wszystkich 
mieszkańców. Kalendarze odnoszą się więc w swoim modelu profilaktyki, opartym 

551 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender, 1788, Historische Nachrichten, nlb.
552 Przejawiającej się np. w postaci dobrej pogody, braku powodzi, suszy i in.
553 Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender, 1763. Das V Capitel, Vom Zu‑ 

und Misswachs der Erd‑Gewächse, nlb.
554 Wielu zostało powołanych do wojska, wielu innych zginęło i już nie powrócą na rolę.
555 Wiele koni zostało zarekwirowanych na potrzeby własnej armii, a inne zostały przejęte przez 

obcych żołnierzy. 
556 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender na 1788 podaje np. szczegółowy przepis do-

mowego wypieku chleba. Mogli z niego skorzystać np. ci spośród mieszkańców miast, którzy 
uzyskali od państwa lub władz miejskich pomoc w trudnych warunkach życiowych w formie 
zboża, a nie potrafiąc upiec chleba nie mogli z niej we właściwy sposób skorzystać. 
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na skutecznej walce z głodem, do już istniejących materialnych zasobów i pewnego 
poziomu kultury organizacyjnej i agrarnej. W tych warunkach przedstawiane w ka-
lendarzach z XVIII w. zalecenia profilaktyczne uznać należy za realistyczne. Niemal 
każdy z mieszkańców Śląska mógł się do nich dostosować, oczekując następnie od 
Boga nagrody za swoje starania. Jak pisał autor kalendarza na 1763 r.: „Niech Bóg 
pobłogosławi każdego rolnika, jego trud i pracę, i zabezpieczy mu bogate żniwa”557. 
Warto też zauważyć istotną zbieżność czasową w treści zaleceń dotyczących instytu-
cjonalizacji walki z głodem, przedstawionych w kalendarzu na 1781 r. i z wydanym 
zaledwie dwa lata wcześniej w Austrii projektem policji lekarskiej Johanna Petera 
Franka z 1779 r., przygotowanym na zlecenie cesarza Austrii Józefa II558. Oba projek-
ty wyrastają z ducha oświeceniowego absolutyzmu, postulują zwiększenie aktywno-
ści władz na rzecz walki z głodem, tworzenie instytucjonalnej opieki nad ubogimi 
i dążenie do zapewnienia im dochodów z pracy, a także przeznaczanie przez bo-
gatych w sposób systematyczny pewnych kwot na walkę z biedą i głodem. Zaczę-
to powoli zdawać sobie sprawę z tego, że siedliska biedy i głodu są często źródłem 
epidemii. W obu monarchiach walka z głodem nie opierała się już w tym okresie na 
podstawach religijno-moralnych. Ich podstawą były popularne ówcześnie doktryny 
społeczno-polityczne: populacjonizm i kameralizm. Pierwsza z nich łączyła wzrost 
siły państwa ze wzrostem liczby jego obywateli, natomiast druga ze wzrostem ich za-
możności i zdolności do płacenia podatków559. W tym kontekście walka z głodem zo-
stała uznana w Prusach w końcu XVIII w. za jeden z priorytetów polityki zdrowotnej 
państwa absolutystycznego, mając świadczyć o sile władzy i sprawności administra-
cji560. Publikowane w kalendarzach indywidualne zalecenia profilaktyczne wpisywały 
się już wówczas w istniejący szerszy system instytucjonalnych oddziaływań prozdro-
wotnych, koordynowanych przez administrację i nadzorowanych przez policję. 

Kolejny obszar zaleceń o charakterze profilaktycznym, którego przykłady znaj-
dujemy w kalendarzach, dotyczy korzystania z czystej wody, do picia i do celów 

557 J. Neubarth (kontynuacja) Alter Historischer und Schreib=Calender 1763. Das V Capitel. Vom Zu 
– und Misswachs der Erd‑Gewächse, nlb.

558 Por. B. Płonka-Syroka, Johann Peter Frank i Christoph Wilhelm Hufeland jako pionierzy profilaktyki 
medycznej z XVIII i XIX wieku, „Kwartalnik Historii Nauki i Techniki” 2018, t. 63, nr 4, s. 47–70.

559 Por. B. Płonka-Syroka, 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.

560 Pomimo tego, że zaangażowanie państwa pruskiego w tworzenie podstaw organizacyjnych dla 
rozwiązań systemowych, mających na celu poprawę warunków życia ludności, było w końcu 
XVIII w. największe w Europie, skutki wdrożenia zaplanowanych wówczas działań okazały się 
niewystarczające dla realnej poprawy stanu zdrowia populacji. Dopiero po 1848 r., a szczególnie 
po 1883 r., wraz z wdrożeniem nowych rozwiązań organizacyjnych, udało się przezwyciężyć 
większość problemów, które w końcu XVIII w. były jeszcze niemożliwe do rozwiązania. 
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higienicznych, oraz zapewnienia dostępu do niej. Już w kalendarzach z XVII w. zda-
wano sobie sprawę z zagrożeń związanych z używaniem wody zanieczyszczonej, 
zabarwionej na jakiś kolor i o brzydkim zapachu (za zdrową uznawano wodę prze-
zroczystą i pozbawioną zapachu). W XVIII w. temat ten podejmowany jest w kalen-
darzach w sposób ciągły, zwykle w tych samych miejscach (w kalendarium na każdy 
miesiąc), w postaci zaleceń indywidualnych. Czasem tylko pojawiają się inne in-
formacje związane z wodą. Na przykład w kalendarzu na 1721 r. autor przedstawia 
sposoby umożliwiające odnalezienie pod ziemią nowych źródeł wody561. We wszyst-
kich kalendarzach z XVIII w. znajdują się zalecenia dotyczące konieczności sys-
tematycznego zachowywania higieny osobistej: kąpieli całego ciała, mycia głowy, 
strzyżenia włosów, a także częstego obmywania rąk i twarzy. Kalendarze nie traktują 
zaleceń dotyczących higieny osobistej jako postulatywnych, ale odnoszą się do już 
istniejącego standardu, niejako przypominając o konieczności jego zachowywania 
w praktyce. W XVIII w. w wielu śląskich miastach (w tym w największym z nich 
Wrocławiu) woda była już dostarczana do prawie wszystkich domów mieszkalnych, 
drewnianymi lub ołowianymi rurami562, istniały też liczne studnie miejskie. Także 
domy położone poza murami miejskimi oraz na wsi miały murowane studnie. 
W większości domów miejskich znajdowały się już pokoje kąpielowe, a w wielu tak-
że toalety. Łatwa dostępność do wody w domach sprzyjała korzystaniu z kąpieli 
i zachowywaniu higieny osobistej przez mieszkańców, a także utrzymywaniu w czy-
stości kuchni i naczyń kuchennych. Dla potrzeb uboższych mieszkańców w mia-
stach śląskich działały publiczne łaźnie. Zachowywanie zasad higieny osobistej jako 
forma ochrony przed chorobami zależało więc jedynie od woli danego człowieka 
i jego upodobania do czystości, które kalendarze pragnęły popularyzować. Nie są to 
zalecenia, związane z higieną ciała, obce czytelnikowi, ponieważ większość odbior-
ców (zwłaszcza należących do zamożniejszej warstwy społecznej) już je stosowała. 
Zatem nie są konieczne szersze uzasadnienia, dlaczego należałoby to robić. Z tego 
powodu zalecenia profilaktyczne dotyczące mycia się i kąpieli są zwykle zamiesz-
czane w kalendarzach w skrótowej formie piktogramów563. Tylko niekiedy uzupeł-
niane są krótkimi wyjaśnieniami dotyczącymi pożądanej w różnych okresach roku 
temperatury wody564. I ten obszar profilaktyki przedstawiany w kalendarzach należy 
w związku z przedstawionymi wyżej argumentami uznać za realistyczny. 

561 Neuer, Verbesserter und Alter Haus=und Wirthschaffts=und Schreib=Calender, 1721. Das II Ca-
pitel. Vom Frühling und desselben Beschaffenheit, nlb.

562 Nie zdawano sobie wówczas jeszcze sprawy ze szkodliwego oddziaływania ołowiu na ludzki 
organizm. 

563 Konwencja ta zachowała się w kalendarzach od początku do końca XVIII w., por. np.: Schreib=‑
Calender na 1730, 1732, 1773, 1775, 1782.

564 Nie wymieniam konkretnych roczników, w których podawane są zalecenia dotyczące mycia się 
i kąpieli, ponieważ występują one we wszystkich. W Calendarium na każdy miesiąc znajdowały 
się piktogramy na ten temat, a obok Calendarium krótkie uwagi dotyczące kąpieli.
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W kalendarzach z XVIII w., obok walki z głodem i popularyzacji korzystania 
z czystej wody pitnej, znajdują się także zalecenia dotyczące prawidłowego odżywia-
nia. Zalecenia na ten temat są przedstawiane zgodnie ze standardem humoralnym, 
podobnie jak w XVII w. Prawidłowe odżywianie uznawane było w tym standar-
dzie za podstawową metodę profilaktyki chorób. Propagowano spożywanie potraw 
w regularnych odstępach czasu, zachowanie różnorodności potraw i spożywane ich 
we właściwej ilości (nie nadmierne, ale i niezbyt skromne ilościowo)565. Pojawia 
się jednak pewna nowość, dotycząca spożywania alkoholu. Kalendarze zaczynają 
ostrzegać czytelników przed jego systematycznym i nadmiernym spożywaniem. 
Sam alkohol, jak wcześniej, uznawany jest w XVIII w. za służący zdrowiu i pożyw-
ny (np. piwo), ułatwiający trawienie potraw mięsnych (wino) i zdrowszy od wody. 
Powinien być jednak przyjmowany w postaci rozcieńczonej. Spożywanie mocnego, 
nierozcieńczonego alkoholu, często i w dużych dawkach, uznawano w kalendarzach 
za szkodliwe dla zdrowia, ponieważ mogło spowodować zaburzenia równowagi hu-
moralnej566. Przestrzegano przed taką praktyką.

W XVIII w. znacznie rozwinął się w kalendarzach zakres zaleceń profilaktycz-
nych dotyczących chorób epidemicznych. Utrwala się wówczas praktyka łączenia 

565 Neuer (…) Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1727 (kontynuacja Hanckego i Neu-
barthów): zalecenia dotyczące umiaru w jedzeniu i piciu występują we wszystkich kalendarzach 
tej linii, umieszczone w Calendarium, w tym szczególnie w miesiącach zimnych, w których 
spożywano wiele produktów długo przechowywanych lub konserwowanych. Np. w zaleceniach 
profilaktycznych na kwiecień 1727 r. autor zaleca unikać nadmiernego spożywania suszonych 
ryb i solonych śledzi. Mogą bowiem powodować „wzburzenie humorów”. W miesiącach letnich 
(czerwiec, lipiec, sierpień) kalendarz zaleca natomiast spożywanie wielu potraw chłodnych, 
aby nie doprowadzić do dominacji gorących humorów w organizmie. Należy też dużo pić, aby 
wyrównać utratę płynów wraz z potem. W upalne dni należy unikać napojów „rozpalających”, 
w tym mocnych alkoholi. Można natomiast spożywać lekkie piwo i wino rozcieńczone wodą. 
W zdrowej diecie na wrzesień należy uwzględniać potrawy z mleka, w tym serwatkę, którą autor 
zaleca jako zdrową i pożywną. Kwaśne mleko i serwatka powodują zarazem rozluźnienie stolca, 
co jest uważane za bardzo pożyteczny objaw w standardzie profilaktyki humoralnej. W paź-
dzierniku należy zwiększyć ilość środków przeczyszczających, co autor uznaje za prozdrowotne. 
Zalicza do nich moszcz winny, mleko i jego przetwory. Zaleca też spożywanie buraków, gruszek 
i rzepy, które będą właściwym uzupełnieniem mięs (wołowego, drobiowego – kur, kaczek, gęsi, 
dzikich ptaków) oraz ryb. Od listopada korzystne działanie prozdrowotne ma dieta uzupełniona 
o konfitury, zioła i przyprawy korzenne, a także miód i dobre wino. Podobne zalecenia dietetycz-
ne, zgodne ze standardem humoralnym, zawierały też kalendarze kontynuatorów J. Neubartha 
(Schreib Kalender) z XVIII w. Dieta była uznawana za nieodłączny składnik nie tylko profilak-
tyki, lecz także i terapii. Bardziej szczegółowe regulacje jej dotyczące zostaną w związku z tym 
omówione w następnym rozdziale. 

566 Krótkie przestrogi przed spożywaniem zbyt mocnych alkoholi występują w sposób systema-
tyczny w części kalendarzy zwanej Calendarium. Podkreśla się rozgrzewające oddziaływanie 
alkoholu, który nie powinien być nadużywany przez osoby o temperamencie sangwinicznym 
oraz w gorących miesiącach roku.
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epidemii z określonymi porami roku i miesiącami. Za niebezpieczne uważane są 
w tym kontekście szczególnie miesiące ciepłe. Opisywanie epidemii w kalendarzach 
bywa oparte na obserwacjach, które zarówno dla redaktorów kalendarzy, jak i dla 
ich czytelników mają charakter faktyczny. W kalendarzach z XVIII w. za tego ro-
dzaju fakt uznawany jest związek epidemii z wojną, co znajduje wyraz np. w kalen-
darzu na 1725 r.567, a także w wielu innych. Autorzy odnoszą się też w tym okresie 
do astrologicznych prognostyków, które w XVII stuleciu wiązały epidemie z poja-
wieniem się komet. W XVIII w. tego rodzaju poglądy uznaje się już za wątpliwe. 
Na przykład kalendarz na 1723 r. donosi, że w 1721 r. widziano kometę w wielu 
krajach Europy568, jednak powszechna wojna europejska wówczas nie wybuchła. 
Należy więc uznać, że samo pojawienie się komet nie powoduje w sposób koniecz-
ny skutków zapowiadanych przez prognostyki. W 1723 r. przeważa już opinia, że 
epidemie występują najczęściej w trakcie wojen, albo wkrótce po nich. Epidemie 
występują wówczas znacznie częściej, niż w czasach pokoju. Doświadczenie podpo-
wiada, pisze autor tego kalendarza, że zapobieganie wybuchom wojen jest skutecz-
nym sposobem zapobiegania nadejściu epidemii. 

Profilaktyka epidemii w kalendarzach z pierwszej połowy XVIII w. jest realizo-
wana w ten sposób, że czytelnikom dostarcza się wiedzę o epidemiach, by potrafili je 
odróżnić od chorób zwykłych i próbowali się przed nimi chronić. W kalendarzu na 
1721 r. znajdujemy np. opis czerwonej biegunki i febry569, te same choroby są opisa-
ne w 1724 r.570 W dalszych kalendarzach wydawanych do końca wieku pojawiają się 
przykłady innych chorób oraz metod, które w standardzie humoralnym uznawane 
były za umożliwiające powstrzymanie rozwoju choroby po zauważeniu jej pierw-
szych objawów. W standardzie humoralnym uznawano bowiem, że epidemie szerzą 
się przez powietrze, a po wchłonięciu go do organizmu prowadzą do zwarzenia hu-
morów. Zaburzenie równowagi humoralnej, w zależności od indywidualnych cech 
konstytucjonalnych organizmu danego pacjenta, mogło prowadzić do rozwinięcia 
się objawów różnych chorób. Wierzono także, że choroby mogą przechodzić jedne 
w drugie. W związku z tego rodzaju teorią praktyki profilaktyczne były bardzo pro-
ste i wg ówczesnych poglądów te same zalecenia mogły być uważane za skuteczne 
w zapobieganiu rozwojowi wielu różnych chorób. Z tego powodu zalecenia profi-
laktyczne zamieszczane w kalendarzach z XVIII w. są podawane w bardzo uprosz-
czonej formie, w postaci piktogramów umieszczanych w kalendarium na każdy 

567 Neuer (…) Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, 1725. Das VI Capitel. Vom Krieg und 
Frieden. 

568 M.in. w Niemczech, we Włoszech, w Portugalii, we Francji oraz w Anglii. Ibidem. 
569 Neuer (…) Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, 1721. Das VII Capitel. Von Seuchen und 

Krankheiten. 
570 Neuer (…) Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, 1724. Das VII Capitel. Von Seuchen und 

Krankheiten.
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miesiąc roku i znajdujących się niekiedy przy nich krótkich objaśnień. Np. w kalen-
darzu gospodarczym na 1727 r.571 znajdują się zalecenia dotyczące przeczyszczeń 
i flebotomii, które to zabiegi mają usunąć z organizmu zwarzone humory mogące 
być przyczyną chorób. Obydwu czynności najlepiej jednak nie wykonywać bez po-
trzeby. Prawidłowe oczyszczanie organizmu, jeżeli jest potrzebne dla przywrócenia 
równowagi humorów, należy zacząć rano. Następnie, jeszcze na czczo, należy wypić 
wódkę (Aqua Vitae) rozcieńczoną wodą, zmieszaną z anyżem i jednocześnie z de-
stylowanym korzeniem anyżu. Można też wypić mocne wino (Brandwein) zmie-
szane z cukrem. Obie mieszanki należy pić powoli, w niewielkich ilościach. Dla od-
zyskania sił i zachowania zdrowia po zabiegach oczyszczających należy spożywać 
ciepłe posiłki z dodatkiem przypraw, takich jak goździki, pieprz i  anyżek, oraz 
przyjmować osobno niewielkie ilości tych substancji572. Zalecenie spożycia zaraz po 
przebudzeniu kieliszka wódki „na poprawę krążenia humorów” spotykamy w wielu 
miejscach wspomnianego wyżej kalendarza gospodarczego na 1727 r.573 Ten sam 
kalendarz, w zaleceniach na maj, zaleca przeprowadzenie kuracji oczyszczającej po 
zimie574. Zastosowanie wówczas upustów krwi i środków przeczyszczających po-
zwoli oczyścić krew z nadmiaru czarnej żółci575, poprawi pracę wątroby, rozcieńczy 
nadmiernie zagęszczone humory, co przyczyni się do poprawy ich krążenia. Aby 
majowa kuracja oczyszczająca była bardziej skuteczna, należy ją połączyć z zażywa-
niem kąpieli i myciem głowy. W cieplejszych miesiącach roku576 ten sam kalendarz 
zaleca dla utrzymania równowagi humoralnej powstrzymywanie się od gorących 
kąpieli (poza wielką potrzebą ich odbycia)577. Takie same zalecenia profilaktyczne 
występują w kalendarzach do końca XVIII w. i były dosłownym powieleniem porad 
zawartych w kalendarzach z II połowy XVII w.

571 Nothiger Vorbericht, [w:] Alter Hausz=Wirthschaffts Calender, 1727. 
572 Więcej informacji o tego rodzaju zaleceniach znajdzie się w rozdziale dotyczącym terapii. Stoso-

wano bowiem w profilaktyce i terapii te same metody. 
573 Np. w zaleceniach profilaktycznych na styczeń, luty i marzec, przedstawianych w Calendarium. 

Zalecenia te można uznać w pewnym sensie za uzasadnione. Alkohol nie tylko poprawiał „krą-
żenie humorów”, lecz także – jak dziś wiemy – podnosił niskie ciśnienie krwi, a w połączeniu 
z przyprawami korzennymi i ziołami miał działanie bakteriostatyczne i bakteriobójcze. Przy 
spożywaniu zimą długo przechowywanych i nie zawsze właściwie konserwowanych potraw, pro-
filaktyczne przyjmowanie niewielkich dawek alkoholu mogło być pożyteczne.

574 Calendarium. May, [w:] Alter Hausz=Wirthschaffts Calender, 1727. 
575 Powinno to poprawić nastrój osoby poddającej się kuracji oczyszczającej. Nadmiar czarnej żółci 

uważany był bowiem za przyczynę złego nastroju (melancholii). 
576 Calendarium. Brachmonat (Junius); Beumonat (Julius); Augustmonat (Augustus) [w:] Alter 

Hausz=Wirthschaffts Calender, 1727. 
577 Zwróćmy uwagę na różnicę tego zalecenia od występujących we wcześniejszych kalendarzach 

z XVII w. porad, aby kąpać się wyłącznie we wskazanych dniach, uznawanych za dobre, tj. wolne 
od niekorzystnych wpływów pewnych układów gwiazd i planet. Obecny standard profilaktyki, 
traktujący o bezpieczeństwie kąpieli, odwołuje się już tylko do argumentów humoralnych. Zbyt 
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W drugiej połowie XVIII w. w kalendarzach umacnia się pogląd, zgodnie z któ-
rym poszukiwanie przyczyn epidemii wśród gwiazd i planet jest irracjonalne. W ka-
lendarzu kontynuatorów Neubarta na 1751 r. opinia ta wyrażona została w sposób 
zdecydowany: „Jest rzeczą niezaprzeczoną, że powietrze w pewnym czasie zdrow-
sze jest niż w innym, natomiast w pewnym okresie występuje więcej chorób, niż 
w pozostałych. Dalej, że pewne okresy sprzyjają pewnym rodzajom chorób, a inne 
okresy innym. Zależność zdrowia i chorób względem powietrza jest niezaprzeczal-
na i nie można w to wierzyć, że położenie planet jest główną przyczyną tych zja-
wisk”578. Utrwala się w tym samym czasie pogląd, iż epidemie są skutkiem dzia-
łań ludzi, mają związek z wojną, następującą w jej trakcie i po niej biedą, głodem 
i zanieczyszczeniem wody. Poglądy te wyraził expressis verbis autor kalendarza na 
1759 r.579, pisząc: „Chciałbym usłyszeć, żeby Bóg powiedział, że przyrzeka pokój. 
Jest to życzenie każdego rozsądnego człowieka. Kto zna biedę, nędzę i cierpienie 
sprowadzane przez wojnę, ten tęskni za pokojem. (…) Miłosierny Bóg niech da 
każdemu człowiekowi w podarunku ducha pokoju, na równi ludziom niskiego, jak 
i wysokiego stanu. Zostanie przez to wojna zakończona i zapanuje przyjemny pokój”. 
Przytaczam te słowa po to, by uwypuklić zmianę w sposobie opisywania przyczyn 
wojen w kalendarzach z XVII i XVIII w. W tych pierwszych za wywołanie wojen 
kalendarze przypisują odpowiedzialność wyłącznie władcom, królom i książętom, 
których pobudza do tego ambicja, pycha i chęć powiększenia swojej władzy. Człon-
kowie niższych warstw społecznych są w tym kontekście przedstawiani wyłącznie 
w roli ofiar. Kalendarze przypisują im za to dążenie do buntu. Każde z tych dzia-
łań przedstawiane są w XVII w. jako pobudzane przez układy planetarne, którym 
nie można się przeciwstawić (w pierwszej połowie XVII w.), lub jest to niezmiernie 
trudne (w drugiej połowie XVII w.). Sto lat później argumenty o wywoływaniu wo-
jen przez kosmiczne wpływy wydają się autorom kalendarzy (i ich czytelnikom) 
irracjonalne580. W ujęciu redaktora kalendarza na 1770 r. powinniśmy modlić się do 

gorące kąpiele mogą być szkodliwe, ponieważ doprowadzą do przewagi humorów uznawanych 
za gorące, co przy ciepłej letniej pogodzie może być szczególnie niebezpieczne. Kalendarz pozo-
stawia już jednak czytelnikom pełną swobodę w określeniu terminu gorącej kąpieli, którą można 
zastosować także latem, jeżeli czytelnik „odczuwa gwałtowną potrzebę”, aby się wykąpać. Uwaga 
ta świadczyć może także o tym, że wśród zamożnych śląskich mieszczan praktyka zażywania 
ciepłych kąpieli jest już w XVIII w. dobrze ugruntowanym zwyczajem higienicznym, którego 
kalendarze nie mogą zabraniać, bez narażenia się na utratę wiarygodności. 

578 Neu (…) Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender, 1751. Das II Capitel, Von Seuchen 
und Krankheiten. 

579 J. Neubarth (kontynuacja) Neuer (…) Alter Historischer und Schreib=Calender, 1759. Das III 
Capitel, Vom Krieg und Frieden. 

580 J. Neubarth (kontynuacja) Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender, 1770. Von Seuchen 
und Krankheiten, nlb. Autor pisze tu, podważając wiarę w racjonalność astrologii: „Gdy się powie, 
że w tym roku różne choroby się znajdą, nie będzie to pomyłką; ponieważ nie ma takiego roku, 
w którym ludzie nie chorowali, chociaż wiadomo, że bywają lata, w których choroby bardziej gra-
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Boga nie tyle o pokój, ale o zachowanie pokoju (a więc w domyśle: także zdrowia), za 
który odpowiadamy „my wszyscy” – bogaci, sprawujący władzę i dysponujący du-
żym majątkiem, jak i biedni, wykonujący polecenia władzy i pozbawieni większych 
własnych zasobów. Ujęcie to stanowi kontekst kulturowy dla profilaktyki zdrowot-
nej przedstawianej w treści kalendarzy z drugiej połowy XVIII stulecia. Zgodnie 
z tym ujęciem, za własne zdrowie odpowiadamy „my sami”. Powinniśmy starać się 
korzystać, odpowiadając za własne zdrowie, ze wszystkich dostępnych nam zaso-
bów, chroniąc się przed głodem (gromadząc domowe zapasy tanich i powszechnie 
dostępnych produktów), zimnem (budując trwałe, ciepłe, najlepiej murowane domy, 
chroniące lepiej przed pożarem), rzetelnie pracując (gromadząc oszczędności, które 
mogą być w razie potrzeby przeznaczone na leczenie), stosując proste do wykonania 
metody domowej profilaktyki, a w przypadku choroby lecząc się u lekarza. Najlepszą 
metodą profilaktyki w kalendarzowej pedagogice jest zatem aktywna postawa życio-
wa, dążenie do sprawowania kontroli nad własnym życiem, a nie zdawanie się na los 
lub na miłosierdzie innych. W końcu XVIII w. mieszkańcy Śląska mogą już także 
liczyć na częściowe wsparcie państwa. 

Od lat 20. XVIII w. spotykamy się w kalendarzach śląskich także z innym spo-
sobem opisywania epidemii, której występowanie nie jest związane ze standardem 
humoralnym, a dotyczącym epidemii ospy581. Pojawia się tu interesująca nowość. 
Redaktor kalendarza na 1724 r. przedstawia możliwość przenoszenia się tej choroby 
w inny sposób, niż przez powietrze, mianowicie przez kontakt582. Wspomina tak-
że o możliwości zaszczepienia dzieci przeciw ospie583 przez specjalnego operatora. 
Szczepienia są wykonywane w ten sposób, że operator nacina skórę zdrowego dziec-
ka na ramieniu, upuszcza kilka kropel krwi i wciera w rankę niewielką ilość „materii 
chorobowej” pobranej od dziecka, które wcześniej zapadło na ospę. Doświadczenie 
potwierdzało, że wiele zaszczepionych dzieci nie chorowało później na ospę. W ka-
lendarzu na 1724 r. szczepienia przeciw ospie są wymieniane w kilku miejscach, 
a opinie o nich przedstawiane są z różnych punktów widzenia584. Autor stwierdza, 

sują. Z tego nie wynika, czy położenie lub bieg planet mają z tym jakiś związek. Według zwyczaju 
można zapoznać się [w kalendarzu] z przypuszczeniami aktualnymi w danym roku. W większości 
w każdym miesiącu zauważa się promieniowanie planet, które traktuje się jako szkodliwe w dal-
szym okresie. Zauważa się też zdrowe aspekty, które przechylają się w stronę zdrowego powietrza”.

581 Alter Hausz und Wirthschaffts (…) Schreib=Calender 1724. Das I, Capitel. Von des Winter Anfange 
und Zustande. Was wird denn durch das Blatter, Beltzen oder Eindropffung der Blattern verstanden? 

582 Wprawdzie o możliwości zarażenia się przez kontakt wspomina już wcześniej jeden z kalendarzy 
z XVII w. (Ch. Neubarth 1681) pisząc o tzw. chorobie francuskiej, przy okazji rozważań na temat 
dżumy i jej rozpowszechniania jednak wzmianka ta pojawia się w tym okresie zaledwie dwa razy 
i (prawdopodobnie ze względów obyczajowych) temat ten nie jest w kalendarzach kontynuowany. 

583 Szczepienie dotyczyło tzw. ospy wietrznej, nie prawdziwej.
584 Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1724. Das III Capitel, Von Sommer und 

seiner Eigenschaft. Was giebet denn solch Blatter, Belsen oder Dropffen von Nutzen?, nlb.; ibidem, 
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że o szczepieniach przeciw ospie wypowiadają się lekarze i uczeni nie tylko w Niem-
czech, lecz także w innych krajach Europy. We Francji zbadaniem tej metody za-
jęło się Królewskie Towarzystwo Naukowe i uznało ją, w wyniku doświadczeń, za 
skuteczną. Jednak badania przeprowadzone w Anglii wykazały, że szczepienia nie 
zawsze kończą się szczęśliwie, a niektóre dzieci po zaszczepieniu poważnie chorują, 
a inne nawet umierają. Szczepienia nie są więc metodą, którą można wszystkim po-
lecić jako bezpieczną. Wielu osobom pomagają, chroniąc je przed zachorowaniem, 
ale zarazem są przyczyną tragedii w wielu innych rodzinach, gdy zaszczepione dzieci 
wkrótce po tym zabiegu chorują lub umierają. Autor stawia na zakończenie tekstu 
na temat szczepień przeciw ospie ważne pytanie, na które nie potrafi odpowiedzieć. 
Pyta, w jaki sposób jednorazowy kontakt dziecka z „materią chorobową”, którą ope-
rator wciera w wykonaną na jego ramieniu rankę, może zabezpieczyć to dziecko 
przed zachorowaniem na ospę na całe dalsze życie? 

Temat ospy i szczepień przeciwospowych pojawia się w kilku dalszych kalenda-
rzach śląskich z XVIII w. Szczepienia okazały się bowiem jedyną znaną w tym czasie 
metodą profilaktyki chorób epidemicznych, która okazywała się skuteczna, przynaj-
mniej wobec części osób, u których ją zastosowano. Kwestię ospy podejmują m.in. 
kalendarze na 1727585, 1732586 1769587 i 1770588. W tym ostatnim problem ten po-
traktowano znacznie szerzej, ponieważ w 1769 r. sprawą ospy zajęło się – na rozkaz 
króla Fryderyka II – Najwyższe Kolegium Medyczne w Berlinie, które przedstawiło 
kilka ustaleń na ten temat. Stały się one podstawą wydania zarządzenia królewskiego 
w sprawie ospy, którego treść kalendarz na 1770 r. w skrócie przytacza. Rozporzą-
dzenie Najwyższego Kolegium Medycznego zostało wydane dla poinformowania 
wszystkich obywateli państwa pruskiego (w tym dla mieszkańców Śląska) o istocie 
ospy i zalecanych sposobach zachowywania się podczas tej choroby. Szczególnym 
adresatem rozporządzenia byli ci spośród mieszkańców państwa, którzy nie mogli 
uzyskać dostępu do lekarza i musieli poradzić sobie z tą chorobą sami. W pierwszej 
części rozporządzenia Kolegium przedstawiało opis objawów ospy, umożliwiający 
odróżnienie jej od innych chorób589. Informowano też, że ospa jest chorobą bardzo 
zakaźną (ansteckend), przenoszącą się pomiędzy ludźmi, groźną zarówno dla do-

Das IV Capitel, Vom Herbst und dessen Beschaffenheit. Ist denn diese Operation auch in anderen 
Ländern glücklich vorgenommen worden? 

585 Neu und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1727. Das VI Capitel, Vom Krieg und 
Frieden, nlb.; ibidem, Das VII Capitel, Von Seuchen und Krankheiten.

586 Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 1732. Das VIII, Von Kranheiten.
587 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1769. Das XI Capitel, Von Seuchen und Krank‑

heiten.
588 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1770. Das XI Capitel, Von Seuchen und Krank‑

heiten. 
589 Podano, że ospa charakteryzuje się występowaniem małych wrzodzików na skórze. Ważne jest, 

aby odróżnić ospę od łuszczycy, z którą można ją pomylić w jej początkowym stadium. 
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rosłych, jak i dzieci. Powstaje na skutek zapalenia krwi590. Choroba ma różne stop-
nie nasilenia, a przy niewłaściwym do niej podejściu może okazać się śmiertelna. 
Podstawową zasadą profilaktyki ospy, ogłaszaną w zarządzeniu króla Fryderyka II, 
była umiejętność samodzielnego rozpoznania ospy prawdziwej, którą powinno się 
umieć odróżnić od ospy wietrznej591. Objawy ospy prawdziwej są inne592, odznacza 
się także większą śmiertelnością. Najwyższe Kolegium Medyczne w Berlinie zaleciło 
na wypadek ospy podane niżej środki profilaktyczne, które przedstawia kalendarz 
na 1770 r. Gdy tylko mieszkańcy usłyszą o tym, że ospa występuje w okolicy, po-
winni zapobiegawczo podać dzieciom środki przeczyszczające. Powinni też zmie-
nić sposób odżywiania, ograniczając ogólną ilość pokarmów, a szczególnie jedzenie 
tłuszczów, wędzonek, mąki i innych ciężkich potraw. Kolegium zalecało w celach 
profilaktycznych spożywać lekkie potrawy i przyjmować środki przeczyszczające593. 
Gdy pojawiały się pierwsze objawy ospy, kolegium zalecało odizolować chorą osobę 
od zdrowych i umieścić ją w osobnym pomieszczeniu o umiarkowanej temperaturze, 
aby nie zarażała innych. Nie należało chorego przegrzewać594. Pokój chorego należa-
ło kilka razy dziennie okadzić595, a następnie wywietrzyć, chroniąc jednak chorego 
przed skutkami przeciągu. Należało zachowywać w pokoju czystość, a także chronić 
chorego przed światłem słonecznym, aby szkodliwie nie wpłynęło na jego zapalone 
oczy. Można było podawać choremu rozcieńczone wino lub koniak596, krost ospo-
wych nie należało jednak smarować maścią siarkową albo terpentyną, gdyż „przez 

590 Lekarze z Berlińskiego Kolegium Medycznego nie byli w stanie przedstawić bardziej szczegóło-
wych wyjaśnień, w jaki sposób „zapalenie krwi” przenosi się przez kontakt pomiędzy ludźmi.

591 Ospa fałszywa lub dobrotliwa nie była uznawana za chorobę niebezpieczną i śmiertelną. Jej 
objawami były niewielkie krosty i zmiany skórne, zanikające po kilku dniach. Pełny opis obja-
wów ospy dobrotliwej, wg opisu Najwyższego Kolegium Medycznego w Berlinie, zamieściłem 
w rozdz. IV, s. 165–168. 

592 Ospa prawdziwa (zwana także złośliwą lub zlewającą się) jest chorobą o bardzo poważnym prze-
biegu. Chorują na nią i dorośli, i dzieci, jeżeli pojawiła się w danej okolicy. Pierwsze na tę choro-
bę zapadają zwykle dzieci, a przebieg choroby jest u nich gwałtowny. Pełny opis objawów ospy 
złośliwej, wg opisu Najwyższego Kolegium Medycznego w Berlinie, zamieściłem w rozdz. IV, 
s. 165–168. 

593 W celach profilaktycznych zalecano dorosłym stosować dietę, np. kubek (lub pół kubka) kaszki 
manny, sok z manny, sok z rabarbaru. Dzieciom, które mają mniej niż 1 rok, zalecano podawać 
kaszkę owsianą, oseskom tylko mleko matki, do którego należy dodać 15–20 sztuk pigułek Hoff-
manna (lub podobnych). Dzieciom w wieku 2–3 lat można podać 3–4 łyżki letniego naparu ze 
śliwek lub naparu z senesu.

594 Łóżko chorego powinno znajdować się daleko od pieca, nie należało także chorego okrywać zbyt 
ciepłą kołdrą.

595 Metoda ta była stosowana od wieków, jej istotą było unieszkodliwienie mających się znajdować 
w powietrzu chorobotwórczych miazmatów. Celem tego zabiegu miało być zapobieżenie roz-
przestrzenieniu się ospy poza pokój, w którym przebywał chory.

596 Alkohol podawano w celu przyspieszenia krążenia humorów.
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takie leki ospa dobrotliwa staje się jak najbardziej prawdziwą”597. Za najlepszą meto-
dę profilaktyki, chroniącą przed przekształceniem się ospy wietrznej w ospę praw-
dziwą, Najwyższe Kolegium Medyczne w Berlinie uważało podawanie chorym wielu 
płynów pobudzających wydzielanie potu i moczu598 i zachowywanie lekkiej diety599. 
Gdyby podane wyżej środki profilaktyczne okazały się jednak nieskuteczne, i choro-
ba okazałaby się ostatecznie ospą prawdziwą, powodując dużą liczbę zgonów wśród 
dzieci, członek rodziny chorego powinien powiadomić o tym lokalne władze na wsi 
lub powinien udać się do Rady Ziemskiej, aby ta mogła podjąć odpowiednie kroki 
zgodne z edyktem króla Fryderyka II, który zarządził, aby w przypadku wystąpienia 
ospy prawdziwej biednym mieszkańcom państwa pruskiego służyć radą i pomocą 
i przekazywać im za darmo skuteczne i niedrogie leki. Komentując standard zaleceń 
profilaktycznych wydanych przez Najwyższe Kolegium Medyczne w Berlinie mu-
simy zauważyć, że ze względu na stan wiedzy medycznej z lat 70. XVIII w. trudno 
uznać je (poza zalecaną izolacją osób chorych) za skuteczne. Zwróćmy także uwagę, 
że metody profilaktyki zalecane przez Kolegium nadal są utrzymane w standardzie 
humoralnym i praktycznie nie różnią się od tych, które były zalecane w kalenda-
rzach w ciągu wcześniejszych dwóch stuleci. 

Ta sama sytuacja występuje w kalendarzach z XVIII stulecia w przypadku innych 
publikowanych w nich zaleceń profilaktycznych, w których ze względu na specyfikę 
standardu patologii humoralnej trudno jest oddzielić środki o charakterze leczni-
czym od tych, które należałoby stosować w celach profilaktycznych. W kalenda-
rzu na 1714 r. spotykamy np. wykaz domowych środków leczniczych, które można 
stosować także w celach profilaktycznych600. Autor omawia konkretne wskazania 

597 Był to pogląd zgodny z ówczesnym standardem patologii humoralnej, w którym uważano za 
możliwe przechodzenie jednych chorób w drugie. Taka interpretacja została wyeliminowana 
z medycyny dopiero po wprowadzeniu standardu bakteriologicznego, w którym połączono po-
szczególne choroby z wywołującymi je bakteriami. Nastąpiło to jednak prawie sto lat po wyda-
niu zarządzenia Fryderyka II w sprawie ospy.

598 Była to na przykład zielona herbata lub napar z kwiatu bzu.
599 Jedną z lekkich potraw zalecanych w ospie wietrznej, które mogły ochronić przed jej przekształce-

niem się w ospę prawdziwą, była zupa z owsa, jęczmienia lub ryżu, z dobrze upieczonymi owoca-
mi i łyżeczką octu winnego. Rozporządzenie podaje przepisy także na kilka innych lekkich potraw.

600 Prognosticum. Haus‑Arzney‑Mitteln, [w:] Neuer, Verbessertet Hausz=Wirthschaffts und Schreib=‑
Calender 1714. W standardzie patologii humoralnej tego rodzaju ujęcie było całkowicie uzasad-
nione i racjonalne. Te same środki i metody można było stosować w celu utrwalenia równowagi 
humorów (a więc zachowania dobrego stanu zdrowia), w celu zahamowania początkowego za-
chwiania tej równowagi (tj. jest w początkowym stadium chorób), jak i w celu wyrównania sil-
niej naruszonej równowagi humorów (tj. w rozwiniętym stadium chorób). Autorzy kalendarzy 
już w XVII w. zachęcali swoich czytelników do obserwacji własnego stanu zdrowia i przyjmo-
wania leków oraz stosowania różnych metod wpływających na równowagę humoralną w okresie 
pojawiania się tzw. prodromów (tj. pierwszych zaburzeń zdrowia, w stanach złego samopoczu-
cia), a nie dopiero wtedy, gdy choroba zaatakowała z całą siłą.
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zalecane w profilaktyce bólu kończyn, chorób oczu i uszu, przeciw skurczom, prze-
ciw bólom piersi u kobiet karmiących niemowlęta, przeciw krwawieniom z nosa, 
a także w zapobieganiu zaburzeniom uwagi i pamięci. Obok upustów krwi, baniek 
i środków przeczyszczających są to liczne środki pochodzenia roślinnego i zwierzę-
cego. W kalendarzu na 1718 r. znajdujemy np. wiadomości, w jaki sposób może-
my stosować w celach profilaktycznych różne części ciała kreta601, w 1727 znajduje 
się opis możliwości profilaktycznego zastosowania tytoniu602, ruty i mięty polej603, 
a w 1775 żeńszenia604. Kalendarz na 1718 r. zawiera poradę, jak łagodzić skutki 
ugryzienia przez zwierzęta, aby nie dopuścić do poważnej choroby605, a na 1720 r. 
w jaki sposób łagodzić złe samopoczucie u dzieci606, na 1772 jak prawidłowo spo-
żywać trufle607, na 1775 jak uniknąć zatrucia szalejem jadowitym (cykutą)608, jak 
korzystać z brzozy609 itp. Tego rodzaju drobnych i szczegółowych porad znajdujemy 
w XVIII-wiecznych kalendarzach więcej. Dotyczą one różnych dolegliwości, z któ-
rych nie wszystkie można określić jako choroby. 

5.5 Wnioski

Na podstawie przedstawionych powyżej analiz dotyczących działań profilaktycz-
nych zawartych w kalendarzach z XVII i XVIII w. można sformułować podane niżej 
wnioski:

601 Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1718, Das IV Capitel, 
Vom Herbste und seinem Gewitter. Von der Maulwürffe Gebrauch und Nutzen; Das V Capitel, Von 
den Finsternissen dieses 1718 Jahres. Wie man die Maulwürffs‑Fellchen liedern und zubereiten sol.

602 Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1727. Das V Capitel, Von den Fin‑
sternissen des 1727sten Jahres. Kan man auch wol den Toback durch Kunst verbessern? Tytoń moż-
na było zarówno palić, jak stosować go w inny sposób, np. w postaci syropu, w którym moczono 
gąbkę używaną do przemywań skóry.

603 Ibidem, 1727. Calendarium. Merz.
604 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1775. Das VII Capitel, Vom Krieg und Frie‑

den. Von den ehemals so berühmten Wurzeln Ginseng und Ninsin. 
605 Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1718. Das VI Capitel, 

Von Kriege und Frieden. Wie man die Weisse zu verhleichen Fellchen bereiten soll.
606 Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1720, Das VII Capitel, 

Von Seuchen und Krankheiten.
607 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1772. Das XII Capitel, Vom Krieg und Frie‑

den. Annerkennung über die Truffeln.
608 Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1773. Das XII Capitel, Vom Krieg und Frie‑

den. Kurze Erinnerung wegen der schädlichen und tödtlichen Würkung des Wasserschirlings.
609 Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 1780, Von der vermeintlichen doppelten Rei‑

sezeit des Birken‑Saamens, nlb. Sok z brzozy zalecano jako środek przeciwbólowy i przeciwgo-
rączkowy. 
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– W trakcie dwóch stuleci nastąpiła znacząca ewolucja poglądów dotyczących 
przyczyn chorób, która wywarła poważny wpływ na stosunek autorów źródeł do 
problemu możliwości zapobiegania ich wystąpieniu i, ogólnie, możliwości zacho-
wania przez człowieka dobrego zdrowia i bezpieczeństwa. Ewolucja ta nastąpiła 
pomimo tego, że i w XVII, i w XVIII stuleciu interpretacja prawidłowego funk-
cjonowania ludzkiego organizmu, jak i odchyleń od tego stanu (tj. choroby) opie-
rała się na standardzie patologii humoralnej i stosowanych w niej kategoriach.

– W XVII w. sposób funkcjonowania ludzkiego ciała, przedstawiany w standardzie 
patologii humoralnej, uzupełniany był o elementy czerpane ze standardu wiedzy 
astrologicznej. Aż do lat 60. XVII w. przyjmowano w kalendarzach za wiarygodne 
uzasadnienie powstawania chorób przekonanie, że są one w sposób bezpośredni 
wywoływane przez kosmiczne fluidy (opary lub wapory), które w określonych 
miesiącach i dniach każdego roku, w związku z pewnym układem ciał niebie-
skich, wywołują szczególnie groźne skutki. Skutki te oddziaływać miały nie tylko 
na ludzkie ciało, lecz na całe środowisko, w którym przebiegało ludzkie życie. 
Proces ten miał prowadzić zarówno do wywołania poważnych zaburzeń w stanie 
pogody, wywoływać powodzie lub susze, nadzwyczajne wahania temperatury, 
jak i równie poważne zakłócenia równowagi humoralnej organizmu. Wiodącą 
rolę w tego typu wydarzeniach przypisywano Księżycowi. Zgodnie z przytaczaną 
tu interpretacją jedyną uzasadnioną metodą profilaktyki była próba uniknięcia 
zagrożeń, których terminy były oznaczane przez astrologiczne prognostyki. In-
terpretowano je w sposób deterministyczny i wiązano z konkretną datą roczną, 
miesiącem i dniem. Tworzona w tym standardzie profilaktyka była „profilakty-
ką negatywną”, a istotą zaleceń profilaktycznych publikowanych w kalendarzach 
było schronienie się przed zagrożeniami, przeczekanie ich, izolacja lub ucieczka. 

– Ponieważ człowiek nie ma żadnego wpływu na bieg ciał niebieskich i powstawa-
nie takich ich układów, które uznawano za szczególnie niekorzystne lub groźne, 
do lat 60. XVII w. jedyną możliwość ochrony przed uznawanymi za nieuchron-
ne zagrożeniami dawała wiara w Boże miłosierdzie. Za skuteczną metodę za-
pobiegania wystąpieniu zagrożeń (w tym chorób) związanych z wpływem ciał 
niebieskich uznawano więc tzw. profilaktykę moralną, tj. przestrzeganie norm 
moralnych i modlitwę.

– Próbowano także stosować metody zapobiegania chorobom, związane ze stan-
dardem patologii humoralnej (upusty krwi, przyjmowanie środków przeczysz-
czających, lekką dietę, kąpiele oraz zioła), ale uznawano, że o sukcesie zastoso-
wania środków profilaktycznych decydowała wola Boża oraz termin wykonania 
określonych zabiegów. Był on zróżnicowany w zależności od daty urodzenia da-
nej osoby i jej znaku Zodiaku. Te same zabiegi profilaktyczne wykonane w tzw. 
dobre dni, określone w astrologicznym prognostyku, uznawano za potencjalnie 
skuteczne i bezpieczne, natomiast w inne – za niebezpieczne i szkodliwe.
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– Od końca lat 60. XVII do początków XVIII w. następuje stopniowy rozkład 
przedstawionego tu systemu przekonań, co wywiera poważny wpływ na sposób 
postrzegania efektywności profilaktyki. Ważnym impulsem, który przyczynił 
się do tego rozkładu była zmiana interpretacji prognostyków astrologicznych, 
z deterministycznej na probabilistyczną. Spowodowało to konieczność poszu-
kiwania innych przyczyn chorób i zdarzeń uznawanych za niebezpieczne i nie-
korzystne dla ludzkiego zdrowia, ponieważ wyjaśnienia odwołujące się do ko-
smicznych fluidów (oparów/waporów) oraz możliwości ścisłego określenia dat 
dziennych przewidywanych przez astrologów zagrożeń coraz częściej czytelnicy 
uznawali za irracjonalne. Przez jakiś czas wydawcy kalendarzy próbowali bro-
nić dawnego standardu interpretacyjnego, ale z powodów komercyjnych musieli 
dostosować się do nowej świadomości odbiorców, kształtowanej przez moderni-
zujące się programy szkolne. 

– Wśród nowych wyjaśnień przyczyn chorób pojawiają się w związku z tym czyn-
niki związane z ziemskim środowiskiem naturalnym (klimat, pogoda, rodzaj 
ziem uprawnych itp.) i związane z działaniami ludzi. Między 1666 a 1693 r. przy-
czyny chorób zostają wpisane w stały cykl miesięczny, a wyjaśnienia ich obja-
wów są przedstawiane coraz częściej już wyłącznie w kategoriach humoralnych, 
przy zmniejszaniu się roli wpływów astrologicznych. Zasadniczą metodą profi-
laktyki staje się stopniowo tzw. profilaktyka pozytywna, to jest podejmowanie 
działań mających na celu zachowanie równowagi humoralnej organizmu, co ma 
skutecznie zapobiec jej poważniejszemu naruszeniu, którego skutkiem byłaby 
choroba. Wśród przyczyn chorób związanych z działaniami ludzi na pierwsze 
miejsce wysuwa się wojna, której skutkiem są rany bitewne, różnego rodzaju ob-
rażenia, kalectwo, głód, epidemie i znaczne zwiększenie śmiertelności. Do me-
tod profilaktycznych zalecanych w kalendarzach w związku z wojną należą gro-
madzenie zapasów żywności w celu zapobieżenia śmierci głodowej i epidemiom 
związanym z głodem. Autorzy kładą też duży nacisk na racjonalizację życia 
codziennego i poddanie jego przebiegu samokontroli, m.in. przez pogłębienie 
wiedzy o otaczającej przyrodzie. Człowiek żyjący racjonalnie i umiarkowanie, 
przestrzegający reguł moralnych i zasad prawa, powinien także poszerzać swoją 
wiedzę o świecie, w tym dotyczącą chorób i możliwości zapobiegania ich wystą-
pieniu, starając się zachować równowagę humorów. 

– Zaznaczające się w końcu XVII w. zmiany w podejściu do profilaktyki znajdują 
swoje rozwinięcie w treści kalendarzy z XVIII w. Pojawia się przekonanie, że 
można skutecznie starać się zapobiegać występowaniu chorób i unikać różnego 
rodzaju zagrożeń zdrowia i bezpieczeństwa. Podstawą nowej koncepcji profi-
laktyki staje się samokontrola, oparta na regułach moralnych (wiara) i własnym 
rozsądku człowieka (opartym na wiedzy naukowej tego czasu). Do połowy 
XVIII w. profilaktyka ma charakter indywidualny, a zalecenia profilaktyczne pu-
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blikowane w kalendarzach odnoszą się do czytelników i ich rodzin. Konkretne 
zalecenia profilaktyczne wyprowadzane są ze standardu patologii humoralnej 
i praktycznie nie różnią się od XVII-wiecznych. Pojawia się nowa metoda profi-
laktyki: szczepienia przeciw ospie wietrznej, które są wiązane z zakażeniem przez 
kontakt. Zainicjowana w końcu XVII w. refleksja nad powiązaniem przyczyn 
większości chorób z głodem i wojną w pierwszych pięciu dekadach XVIII w. 
znajduje praktyczne odbicie w treści kalendarzy. Za najważniejszą metodę pro-
filaktyczną uznana zostaje walka z głodem, która jest realizowana poprzez upo-
wszechnienie w kalendarzach wiedzy umożliwiającej poprawę wydajności ziemi 
i racjonalizacji upraw. Dopiero opanowanie masowego głodu uznane zostaje za 
warunek umożliwiający istotną poprawę stanu zdrowia społeczeństwa, racjona-
lizację diety, zmianę stylu życia na prozdrowotny. W pierwszej połowie XVIII w. 
zdecydowanie podważono wiarygodność astrologii, jako koncepcji mogącej 
uzasadnić racjonalne działania profilaktyczne.

– W drugiej połowie XVIII w. pojawia się nowy wymiar profilaktyki, w której in-
dywidualne działania skierowane na zachowanie zdrowia i ochronę przed cho-
robami zostają wpisane w kontekst profilaktyki instytucjonalnej realizowanej 
przez państwo pruskie, które przejęło władzę polityczną nad Śląskiem. W 1769 
i w 1770 r. zostaje opublikowane zarządzenie króla pruskiego Fryderyka II do-
tyczące profilaktyki ospy, w 1781 r. projekt ograniczenia ubóstwa jako podło-
ża chorób, a w 1785 r. zostają wprowadzone w życie zasady interwencjonizmu 
państwowego na rzecz poprawy warunków życia obywateli państwa pruskiego. 
Ich szczegóły zostają obszernie przedstawione w kalendarzach. W nowym wy-
miarze profilaktyki indywidualne działania ochronne (przestrzeganie zasad hi-
gieny, zachowywanie prozdrowotnego stylu życia, przyjmowanie środków i sto-
sowanie pewnych praktyk profilaktycznych) zostają wpisane w system planowany 
przez władze państwowe, koordynowany przez władze lokalne i przez policję, 
oraz wspierany instytucjonalnie i finansowo przez członków zamożnych warstw 
społecznych. Zapobieganie chorobom zostaje uznane za jeden z najważniejszych 
elementów polityki wewnętrznej państwa pruskiego. Uzasadnieniem tej zmiany 
są oświeceniowe doktryny polityczne: populacjonizm i kameralizm, wiążące siłę 
państwa z liczebnością, stanem zdrowia i efektywnością gospodarczą jego oby-
wateli. W tym kontekście główne zagrożenie dla stanu zdrowia populacji, jakim 
jest głód, staje się obszarem profilaktycznych działań państwa, które przeznacza 
na ten cel znaczne środki. Tworzone są także podstawy instytucjonalnej profi-
laktyki epidemii.

– Pomimo przedstawionych powyżej przemian, charakteryzujących ogólny stan-
dard profilaktyki w XVIII stuleciu, nie uległy w nim jednak zmianie konkretne 
metody profilaktyczne oraz wykorzystywane w profilaktyce leki. Nadal są zwią-
zane ze standardem patologii humoralnej.
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– Omówione w niniejszym rozdziale zmiany w sposobie diagnozowania chorób, 
w którym nastąpiła stopniowa eliminacja elementów wyprowadzanych ze stan-
dardu astrologii, a większe znaczenie uzyskiwały czynniki związane z natural-
nym środowiskiem i działaniami ludzi, wiąże się z procesem medykalizacji świa-
domości społecznej mieszkańców Śląska, którego odbicie znajdujemy w treści 
kalendarzy z przebadanych dwóch stuleci. U progu tego procesu choroby są 
postrzegane w kontekście supranaturalistycznym (jako kara Boża, jako plaga) 
i astrologicznym (jako skutek nie dających się przezwyciężyć oddziaływań ko-
smicznych), który dominuje nad ich wyjaśnianiem medycznym, za pośred-
nictwem kategorii czerpanych z patologii humoralnej. W kolejnych dekadach 
XVII  w., ze szczególnym uwzględnieniem ostatnich trzech dekad, następuje 
stopniowa naturalizacja obrazu świata, z czym wiąże się naturalizacja sposobu 
pojmowania choroby. Zaczyna być ona pojmowana w kategoriach medycznych, 
co wiąże się ze wzrostem zainteresowania efektywnością profilaktyki. Skoro cho-
roba jest pojmowana jako wypadkowa warunków środowiskowych oraz dzia-
łań ludzi, pojawia się nastawienie na poprawę tych warunków i racjonalizację 
ludzkich działań, jako służących zachowaniu zdrowia. W XVIII stuleciu sposób 
pojmowania choroby jest już zmedykalizowany, co zwiększa zainteresowanie 
wzrostem efektywności profilaktyki. Kalendarze przedstawiają związane z tym 
zagadnienia, kierując swoją treść do czytelników, którzy reprezentują ten sam 
punkt widzenia. W ostatnich dekadach XVIII w. medykalizacja świadomości 
społecznej związanej z zagadnieniem choroby znajduje odbicie również w dzia-
łalności państwa pruskiego. Zostają przez nie stworzone podstawy państwowego 
systemu medycyny publicznej, którego podstawowym celem jest utrzymanie do-
brego stanu zdrowia całej populacji.

– Obserwowane w sposobie definiowania profilaktyki zmiany, które miały miejsce 
w drugiej połowie XVIII w., po przejściu Śląska spod politycznej władzy Austrii 
pod władzę Prus, nie powinny być, jak się wydaje, interpretowane wyłącznie 
w nawiązaniu do tego czynnika. Wiążą się one raczej z ogólnymi procesami roz-
wojowymi środkowoeuropejskich państw absolutystycznych, w których wyniku 
stopniowo wzrastało zaangażowanie państwa na rzecz zdrowia i bezpieczeństwa 
swoich obywateli. Wzrastał też w tym okresie ogólny poziom wiedzy, w tym me-
dycznej, która w połowie XVIII w. wkracza w fazę medycyny klinicznej. Reformy 
w dziedzinie zdrowia publicznego realizowane były w drugiej połowie XVIII w. 
zarówno w Austrii, jak i w Prusach, a lekarze w tych państwach leczyli wg tego 
samego standardu. 

– Medykalizacja choroby, będąca podstawą zmian w standardzie profilaktyki, nie 
wiązała się w świadomości społecznej z upowszechnieniem filozofii materiali-
stycznej, albo ze wzrostem tendencji ateistycznych. Ludzkie życie nadal ujmowa-
no w kalendarzach z XVIII w. w jego perspektywie metafizycznej i w odniesieniu 



do Boga. Jednak pojmowanie choroby pozostaje już pod wpływem rodzącego się 
ówcześnie standardu medycyny klinicznej, a lekarzom przyznawana jest ranga 
głównych autorów zaleceń dotyczących zdrowotnego obszaru życia. Profesjo-
nalny autorytet lekarzy w kwestiach dotyczących profilaktyki został dodatko-
wo wzmocniony przez nadanie mu rangi instytucjonalnej. Zalecenia wydawane 
przez Naczelne Kolegium Medyczne w Berlinie są podstawą rozporządzeń kró-
la Prus. Tym samym instytucjonalizacja profilaktyki staje się elementem we-
wnętrznej polityki państwa. 
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ROZDZIAŁ VI

Koncepcja terapii w kalendarzach śląskich z XVII–XVIII w. 
Od średniowiecznego dziedzictwa 
do początków medycyny klinicznej

6.1 Uwagi wprowadzające

Próbując przedstawić ewolucję koncepcji terapii w kalendarzach śląskich z XVII 
i XVIII stulecia należy podkreślić, iż bardzo często występowała ona razem z profi-
laktyką, tak ujęta, że mogła być rozumiana jako jej wykładnia. Ujmując to lapidarnie 
– profilaktyka i terapia były często traktowane orzez autorów „zamiennie”. W ujęciu 
kalendarzowym nie wchodziły w konflikt z prawem, bowiem nie naruszały kom-
petencji lekarzy i aptekarzy. Wiąże się to przede wszystkim z tym, w jaki sposób 
i w jakich okolicznościach czytelnik mógł sam zadbać o swoje zdrowie, wykonując 
zabiegi i wytwarzając podstawowe leki we własnym domu lub modyfikując swój 
styl życia w kierunku uznawanym za prozdrowotny. Czytelnicy kalendarzowych 
porad mogli więc przyjmować do wiadomości publikowane tam porady, a następ-
nie dostosowywać do nich, lub nie, swoje postępowanie. Aż do lat 60. XVIII w. 
żadna ze świeckich instytucji państwowych nie mogła wywierać wpływu na ten 
stan rzeczy. Dopiero aktywne wkroczenie administracji pruskiej w dziedzinę zdro-
wia publicznego i wydanie określonych regulacji prawnych w randze rozporządzeń 
(np. wydanych w 1769 r., dotyczących konieczności izolowania dzieci chorych na 
ospę, aby uniemożliwić zarażenie innych, opublikowanych m.in. w kalendarzu na 
1770 r.) wprowadza tu pewne innowacje. Miały one jednakże charakter ograni-
czony do nielicznych stref codziennego życia, które objęto państwową kontrolą. 
Inaczej rzecz się miała w odniesieniu do instytucji kościelnych, które mogły wywie-
rać, z różnym skutkiem, instytucjonalne naciski na codzienne życie i postępowa-
nie wiernych należących do obu wyznań chrześcijańskich (katolików i luteranów). 
Z przynależnością do danego wyznania wiązał się bowiem obowiązek podporząd-
kowania życia codziennego określonym regułom. Zalecanych przez instytucje ko-
ścielne praktyk, takich jak post czy nakaz wstrzemięźliwości seksualnej w okresie 
Wielkiego Postu lub Adwentu, nie możemy jednak traktować w kategoriach praktyk 
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terapeutycznych lub profilaktycznych w sensie medycznym, pomimo tego, że mogły 
wywierać wpływ na zdrowie wyznawców610. 

Podstawowe zasady, w sensie prawnym, działalności leczniczej były już od śre-
dniowiecza w Europie południowo-zachodniej wyraźnie określone. W Rzeszy Nie-
mieckiej od 1231 r. obowiązywał edykt cesarza Fryderyka II Barbarossy z dynastii 
Hohenstaufów (tzw. „konstytucje medyczne”), zgodnie z którym leczeniem mogli 
zajmować się wyłącznie lekarze, którzy nabyli stosowne uprawnienia w szkole w Sa-
lerno. Z czasem zakres tego edyktu rozszerzono także na szkoły katedralne prowa-
dzące kształcenie medyczne (tzw. studium particulare), a ostatecznie uniwersytety. 
Od XIV w. ten stan prawny obowiązywał także w księstwach śląskich611. Ze względu 
na niewielką, choć stale rosnącą, liczbę lekarzy posiadających dyplom uniwersytec-
ki, na ich opiekę, także na Śląsku, mogli liczyć do końca XVIII w. niemal wyłącznie 
przedstawiciele społecznej elity. Członkowie pozostałych warstw społecznych bądź 
to uzyskiwali pomoc lekarską jedynie okazjonalnie, bądź też skazani byli na samo-
leczenie i korzystanie z pomocy kształconych w cechach chirurgów. Korzystano też 
z pomocy cyrulików i „praktyków” (Heilpraktiker), oferujących niezbyt rozbudowa-
ny arsenał metod leczniczych. 

Zastrzeżenie, że legalne prawo do leczenia mają jedynie dyplomowani lekarze 
korespondowało z obecną w prawie obowiązującym na Śląsku zasadą, która ograni-
czała legalną dystrybucję leków wyłącznie do aptek612. Apteki działały na podstawie 
koncesji uzyskiwanych od władz miejskich i podlegały ich nadzorowi (uprawomoc-
nionym do nadzoru nad aptekami był fizyk miejski). Apteki sprzedawały tylko leki 
sporządzone według recepty lekarskiej. Aptekarzom nie wolno było samodzielnie, 
według własnej receptury, wytwarzać leków, które następnie mogliby sprzedawać 
swoim klientom. Nie wolno też im było udzielać klientom porad związanych z dia-
gnozą i terapią, ponieważ była to działalność zastrzeżona dla lekarzy. Nie oznacza to 

610 Praktyka wielodniowego postu ilościowego i jakościowego mogła np. przyczynić się do obni-
żenia nadmiernej masy ciała, do obniżenia poziomu cholesterolu i cukru itp., skutki te nie były 
jednak ani przez władze kościelne, ani przez wiernych uświadamiane. Praktyka postna podej-
mowana była w celach kultowych, a nie profilaktycznych. To samo zastrzeżenie może odnosić się 
do zakazu aktywności seksualnej w określonych okresach roku (Adwent, Wielki Post), co mo-
gło mieć istotne znaczenie dla wydłużenia odstępów czasowych pomiędzy kolejnymi ciążami. 
Przyczyniało się to do poprawy ogólnego stanu zdrowia kobiet i zwiększało szanse przeżycia ich 
niedawno urodzonych dzieci. Zajście matki w kolejną ciążę kończyło bowiem okres naturalnego 
karmienia noworodka i oznaczało przejście dziecka na pokarm sztuczny. Wiązało się to aż do 
końca XIX w. ze znaczącym wzrostem śmiertelności dzieci, z powodu nieuświadamianego ów-
cześnie zagrożenia związanego z zanieczyszczeniem bakteriologicznym tego pokarmu, a w koń-
cu XIX w. także z brakiem opanowania w dostatecznym stopniu procesu jego sterylizacji.

611 Edykt medyczny biskupa Tomasza z Sarepty z 1355 r., wydany na zlecenie cesarza Karola.
612 Por. B. Płonka-Syroka, A. Syroka, Ustawodawstwo apteczne Piastów brzeskich w XVII wieku, 

„Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka” 1985, nr 2, s. 275–280.
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jednak, by osoby zainteresowane samoleczeniem nie mogły nabyć w legalny sposób 
dość szerokiego asortymentu naturalnych produktów, z których można było samo-
dzielnie sporządzić leki używane w leczeniu domowym. W omawianym okresie, tak 
jak w minionych wiekach, zioła, z których sporządzano środki stosowane w lecze-
niu domowym, można było nabyć w legalnie działających aptekach oraz u wędrow-
nych kramarzy, którzy przywozili je do miast na targi613. Można też było samemu 
zbierać rośliny lecznicze lub hodować je we własnych ogrodach. W wolnym obrocie 
nabywano na Śląsku sprowadzane z zagranicy przyprawy korzenne, a także wiele 
innych składników wykorzystywanych do domowej produkcji leków. 

Z wyżej podanych względów wszystkie zalecenia publikowane w analizowanych 
w tej pracy kalendarzach dotyczyły leków stosowanych w samolecznictwie i możli-
wych do samodzielnego wykonania przez czytelników. Były to przeważnie tzw. sim‑
plicia, to jest proste środki jednoskładnikowe lub czasami złożone z kilku elementów, 
którym przypisywano właściwości lecznicze614, podczas gdy większość aptecznych le-
ków recepturowych stanowiły composita, to jest leki złożone (wieloskładnikowe), na 
które składało się od kilku do kilkudziesięciu składników w odpowiednich propor-
cjach i postaci. Ważne też było towarzyszące kalendarzowym informacjom dotyczą-
cym terapii wskazanie, że leczenie domowe należy stosować wyłącznie w zwalczaniu 
pierwszych objawów choroby (tzw. prodromów), w celu złagodzenia ich uciążliwości 
oraz zapobieżenia dalszemu rozwojowi choroby. W przypadku zaostrzenia objawów 
zalecano skorzystanie z pomocy lekarza, który zapisze zdiagnozowanemu pacjen-
towi właściwy, odpowiednio dobrany lek. Stosowanie leków domowych było także 
zalecane w chorobach przewlekłych, których wyleczenie nie było wówczas możli-
we. Kalendarze przedstawiały w tym celu różne porady, których wspólną cechą było 
nastawienie na łagodzenie lub likwidację objawów choroby, a nie na zwalczenie jej 
przyczyn. Terapia chorób przewlekłych albo związanych z wiekiem mogła odbywać 
się pod kontrolą lekarza i wspomagać jego działania, lub – w przypadku braku do-
stępu do lekarza – mogła być prowadzona samodzielnie przez chorego i jego rodzi-
nę. Uważano jednak za właściwe, aby lekarz postawił konkretną diagnozę choroby, 
zwłaszcza przewlekłej, wskazując zarazem możliwe do samodzielnego stosowania 
przez chorego środki, które złagodzą jego cierpienia. 

613 Na Śląsku wielkim poważaniem cieszyli się np. zrzeszeni w specjalnym cechu zielarze, tzw. labo-
ranci, którzy oferowali zbierane w Karkonoszach i na Pogórzu Sudeckim zioła. Jako hurtownicy 
oferowali je zarówno aptekarzom, jak i indywidualnym klientom. Cech laborantów dobrze funk-
cjonował w XVII w. i w pierwszych dekadach XVIII. Po 1763 r., to jest po oficjalnym przejęciu 
politycznej władzy nad Śląskiem przez Prusy, jego działalność była stopniowo ograniczana.

614 Przykładem takiego domowego środka leczniczego mogą być różnego rodzaju nalewki sporzą-
dzone na bazie alkoholu. Występowały w nich dwa składniki, którym przypisywano korzystne 
właściwości terapeutyczne: roślina oraz alkohol. W terapii stosowano alkoholowe ekstrakty ro-
ślin (takich jak np. róża, czarny bez), dodawano je do alkoholu w postaci sproszkowanej (np. im-
bir). W leczeniu domowym stosowano także wina i miody lecznicze, do których dodawano zioła. 
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W leczeniu domowym stosowano opisane w kalendarzach specyfiki, dostosowu-
jąc je do obserwowanych objawów. Rozpoznania przyczyn dolegliwości najczęściej 
dokonywano samodzielnie, miały bowiem, w odczuciu samego chorego, jak i jego 
rodziny, charakter ewidentny. Do objawów, których likwidowanie albo ogranicze-
nie związanych z nimi dolegliwości umożliwiały zalecane w kalendarzach środki 
domowe, należały różnego rodzaju bóle, gorączka, przeziębienie, zmiany skórne, 
obrzęki, świąd, urazy itp. Środki zalecane przez autorów i redaktorów kalendarzy 
jako skuteczne w zwalczaniu różnych dolegliwości były przygotowywane, a następ-
nie podawane chorym w zalecanej postaci. Były to m.in. napary z ziół, odwary, 
nalewki alkoholowe, mieszanki z alkoholu i sproszkowanych ziół, plastry, maści, 
a także nasiadówki i kąpiele. Czasami w kalendarzach przedstawiano szerzej, jaki 
ma być oczekiwany cel terapeutyczny, który zamierzano osiągnąć dzięki zastoso-
waniu określonego leku lub procedury615. Większość terapeutycznych zaleceń była 
przedstawiana w formie krótkich zaleceń, bez żadnego rozbudowanego komen-
tarza. Wskazywano także dokładną datę dzienną, kiedy należy zastosować dany 
rodzaj leczenia. W tych kalendarzach, w których ich redaktorzy wyjaśniali czytel-
nikom sens praktyk leczniczych, które im polecali, spotykamy najczęściej uzasad-
nienia odwołujące się do patologii humoralnej. Zalecane w tym celu środki zawsze 
miały działanie ogólne.

Wśród informacji terapeutycznych podawanych przez kalendarze znajdują się 
także porady, dotyczące relacji pacjenta z lekarzem, który ma przejąć opiekę nad 
chorym, gdy domowe metody leczenia okażą się zawodne, a choroba zacznie się 
rozwijać. Autorzy kalendarzy zwracają w ciągu dwóch stuleci uwagę na różne, istot-
ne ich zdaniem, aspekty. W pierwszej połowie XVII w. nakazują czytelnikom, że 
powinni pamiętać swoją datę urodzenia i znak Zodiaku, bo to znacznie ułatwi le-
karzowi postawienie prawidłowej diagnozy. Natomiast w drugiej połowie XVIII w. 
najczęściej ograniczają się do wskazań adresowanych do potencjalnych grup, m.in. 
publikują już szczegółowe pouczenia dla rodziców, w jaki sposób powinni rozróż-
nić, na podstawie obserwowanych objawów u dziecka, z jaką chorobą mają do czy-
nienia. Jeżeli uznają pojawiającą się np. wysypkę za jeden z objawów ospy, powinni 
szybko skontaktować się z lekarzem i powiedzieć mu o swoich podejrzeniach616. 
Przykład ten stanowi ilustrację zmian związanych z medykalizacją choroby w ka-
lendarzach śląskich, której postrzeganie uwalnia się stopniowo od interpretacji me-
tafizycznych i astrologicznych.

Wśród porad dotyczących leczenia, w XVII i XVIII w. obserwujemy niewiel-
kie różnice. Jest wręcz typową praktyką, że zalecenia terapeutyczne powtarzały się 

615 „Dobre na krew”, „ułatwia oddawanie moczu”, „rozrzedza śluz” itp.
616 Podobne objawy skórne mogły występować w początkowych stadiach różnych chorób, takich jak 

łuszczyca, ospa wietrzna, ospa prawdziwa lub zatrucie. Nie znano reakcji alergicznych. 



249

w tym samym brzmieniu przez kilkadziesiąt lat. W omawianym czasie nie uległa bo-
wiem zmianie ogólnie akceptowana koncepcja patologiczna, za pośrednictwem któ-
rej wyjaśniano istotę procesu chorobowego, jak dochodzi do wystąpienia choroby 
i jak należy ją leczyć. Skoro powszechnie akceptowano pogląd, że choroby powstają 
na skutek naruszenia równowagi humorów krążących w ludzkim organizmie, to za 
istotę choroby przyjęto efekty tego procesu. Z tego powodu kalendarzowe zalecenia 
terapeutyczne mają charakter ogólny. Środki stosowane w leczeniu domowym mają 
działać na cały organizm, nawet wtedy, gdy rodzaj i sposób podania leku617 lub miej-
sce jego zastosowania618 są ograniczone tylko do pewnego obszaru ciała. Jest to jesz-
cze bardziej zrozumiałe w przypadku leków podawanych doustnie, które miały „roz-
grzewać”, „ochładzać”, „ożywiać”, „uspokajać”, „oczyszczać”, a także upustów krwi, 
stawiania baniek, środków prowokujących wymioty lub przeczyszczenie. Ważny był 
sposób odczuwania przez pacjenta ich działania, a nie konkretna interpretacja me-
dyczna, której czytelnik kalendarzy nie byłby w stanie zrozumieć. Ten sam lek do-
mowy mógł być z tej przyczyny polecany dla łagodzenia objawów różnych chorób, 
których źródło przedstawiano czytelnikom tak samo: zaburzenie równowagi humo-
rów. W leczeniu wyznaczano terapii jeden główny cel: przywrócenie tej równowagi, 
co miało nastąpić w wyniku zastosowania się chorego do zalecanych procedur. Jeżeli 
nie następowała poprawa i konieczne było zastosowanie bardziej skomplikowanej 
terapii, kalendarze zalecają swoim czytelnikom zwrócenie się do lekarza. 

Dodajmy, że w kalendarzach nie znajdujemy żadnych informacji o powikłaniach 
terapii, natomiast spotykamy przekonanie o przechodzeniu jednych chorób w dru-
gie. Brak informacji o powikłaniach powstałych w wyniku leczenia domowego wy-
nikał być może z tego, że autorzy kalendarzy nie wiedzieli (nie będąc lekarzami), że 
mogą one wystąpić, a być może nie chcieli przekazywać takich wiadomości czytel-
nikom, aby nie podważyć ich zaufania do podawanych przez siebie zaleceń. Wystę-
pujące w kalendarzach przekonanie o możliwości przechodzenia chorób jednych 
w drugie mogło się natomiast realnie wiązać z wystąpieniem takich powikłań, gdy 
obraz pierwotnie rozpoznanej przez lekarza choroby ulegał poważnym zmianom 
nie ze względu na błąd rozpoznania, ale np. z powodu zastosowania przez pacjenta 
zbyt silnie działających lub źle dobranych środków. Powodowały one pojawienie się 
nowych objawów, takich jak biegunka, krwawienia, nadmierne pobudzenie czy sen-
ność, zwykle nie występujących w danym rodzaju choroby. Możliwe jest także rów-
noczesne występowanie u chorego dwóch lub więcej schorzeń, z których jedno było 
już dobrze rozpoznane pod względem objawowym619, natomiast inne nie. Lekarze 

617 Np. postaci maści.
618 Np. bańki postawione na plecach chorego.
619 Mowa tu na przykład o malarii, której objawy były znane lekarzom od czasów starożytnych 

i zostały trafnie powiązane z zamieszkiwaniem w tzw. „malarycznych okolicach”, tj. obfitujących 
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stosowali wówczas terapię skierowaną na leczenie choroby, która była im znana620, 
a pozostałe schorzenia pozostawały poza ich kontrolą. W związku z tym stan ogól-
ny chorego się pogarszał, czego nie potrafiono wytłumaczyć w oparciu o ówczesną 
wiedzę medyczną. Uzupełniano wówczas tę argumentację przez elementy wypro-
wadzane z metafizycznej interpretacji choroby, dowodząc, że jest to kara za grzechy 
popełnione przez chorego albo też dopust Boży, mający przyczynić się do reorien-
tacji jego postawy moralnej. 

W latach 1615–1740 nieskuteczność leczenia (zarówno profesjonalnego, jak 
i domowego), oraz wystąpienie w jego przebiegu różnych komplikacji, tłumaczono 
też w kalendarzach wpływami astralnymi. Między 1685 r. a 1700 r. ranga argumen-
tacji astrologicznej ulega wyraźnej dewaluacji, w latach 1700–1740 ten typ inter-
pretacji choroby zanika. Po 1740 r. traktowany jest już jako przesąd. Nieskuteczne 
leczenie albo pojawiające się w jego trakcie komplikacje są wyjaśniane czytelnikom 
kalendarzy jako efekt braku profesjonalnie postawionej diagnozy lub zbyt późnego 
jej postawienia. Brak efektu leczenia domowego tłumaczony jest jeszcze bardziej 
dobitnie: kalendarze stwierdzają expressis verbis, że terapia ta opierała się na prze-
sądach i  ignorancji, dlatego nie mogła wywierać oczekiwanego skutku. Powyżej 
przedstawiane zmiany interpretacji terapii są wyraźnym świadectwem procesu me-
dykalizacji choroby. 

Kalendarzowe zalecenia terapeutyczne na ogół cechował optymizm, co jest cha-
rakterystyczne dla wydawnictw o charakterze użytkowym i poradnikowym. Ich wy-
dawcy przedstawiali swoje porady jako oparte na dobrze uzasadnionych przesłan-
kach i skuteczne, bo tylko takie mogły zainteresować czytelników i skłonić do 
samodzielnego ich zastosowania. Wiele ze znajdujących się w kalendarzach porad 
mogło odznaczać się rzeczywistą skutecznością, dlatego też były one przez dwa stu-
lecia powtarzane. Dotyczy to szczególnie leczenia wszelkiego rodzaju zatruć pokar-
mowych, w których zalecano szybkie podanie już przy pierwszych objawach silnych 
środków wymiotnych, a także niestrawności i zaparć (wywołanych przez niewła-
ściwą dietę, leczonych środkami poprawiającymi trawienie i przeczyszczającymi). 
Terapia ta mogła odnosić oczekiwany skutek. Pozytywne efekty mogło przynosić też 
leczenie bólu, bezsenności, obrzęków itp. Zalecanej przez kalendarze terapii domo-
wej nie można więc uznawać za leczenie paliatywne lub oparte na efekcie placebo, 
wielokrotnie bowiem mogła prowadzić do realnej poprawy stan zdrowia chorego, 
dzięki umiejętnemu zastosowaniu właściwie dobranych leków ziołowych.

w miejsca stojącej wody i o umiarkowanym i ciepłym klimacie. Przyczyna malarii (zarodziec) 
i sposób jej przenoszenia (komary) zostały ustalone dopiero w XIX w. 

620 Niezależnie od tego, czy była to terapia skuteczna, wiązała się z przyjmowaniem przez pacjenta 
określonych leków lub stosowaniem zabiegów, które prowadziły do modyfikacji naturalnego 
przebiegu choroby oraz stanu ogólnego organizmu. 
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W ciągu dwóch wieków (XVII–XVIII) nie uległ zmianie zasadniczy kierunek 
terapii, oparty na zasadzie contraria contrariis curantur. Jej celem było dążenie do 
przywrócenia równowagi humorów i poprawy ich krążenia. Stałe też pozostały me-
tody leczenia domowego, oparte na simpliciach roślinnych, oraz takie metody jak 
stawianie baniek i kąpiele. Systematycznie i często zalecane w XVII w. upusty krwi 
w następnym stuleciu zaczęły tracić na popularności. W trakcie tych dwóch stuleci 
uległa natomiast zasadniczej zmianie waga, jaką przywiązywano w kalendarzach 
do roli kosmicznych wpływów w powstawaniu choroby, co wiązało się ze zmiana-
mi zaleceń dotyczących terapii domowej. W początkach XVII w. wpływy te przed-
stawiano w kalendarzach jako rzeczywiste i na tyle silne, że należało próbować je 
przezwyciężać za pomocą systematycznych i częstych upustów krwi i przyjmowania 
środków przeczyszczających. Miały one umożliwić oczyszczenie organizmu z krą-
żących w nim szkodliwych elementów, które powstały pod wpływem kosmicznych 
fluidów. W kolejnych dekadach XVII w. przekonanie o sile płynących z kosmosu 
zagrożeń stopniowo słabnie. W kalendarzach pojawiają się w związku z tym zale-
cenia, które uzależniają zastosowanie tych zabiegów od ogólnego stanu chorego. 
Kalendarze wprawdzie nadal drukują szczegółowe daty upustów krwi, wyznaczo-
ne w astrologicznym prognostyku, jednak równocześnie ukazują się instrukcje dla 
pacjentów, wyjaśniające właściwe zasady stosowania tej metody. Nie jest zatem, 
dzięki nim, stosowana automatycznie, ponieważ zagrożenie kosmicznymi fluidami 
nie budzi już obaw. W XVIII w. powoływanie się w poradach dotyczących terapii 
na kosmiczne wpływy ulega marginalizacji. Występuje wprawdzie jeszcze w treści 
kalendarzy do lat 30.–40. XVIII w., lecz można przyjąć, że ma to już charakter kon-
wencji, która nie jest uznawana za wiarygodną ani przez czytelników, ani też przez 
wydawców kalendarzy. Ci ostatni posługują się szczątkową argumentacją astrolo-
giczną ze względu na charakter wydawnictwa, jakim jest kalendarz i pewną zwią-
zaną z tym tradycję. W latach 40. XVIII w., a jeszcze wyraźniej od 1763 r. po ofi-
cjalnym przejęciu władzy nad Śląskiem przez Prusy, konwencja ta zaczyna zanikać 
w kontekście związków z terapią. Jest to wyrazem procesu medykalizacji choroby 
i interpretowania jej przyczyn i przebiegu z użyciem argumentów nawiązujących 
do ziemskiego środowiska naturalnego i pojmowania ludzkiego organizmu jako 
pozostającego z nim w powiązaniu. 

Wraz ze zmianami w kalendarzach, zmniejszającymi rolę gwiazd i planet w po-
wstawaniu chorób i powiązaniem tych przyczyn z działaniami ludzi, skutkami ich 
postępowania i stylem życia, pojawiają się w treściach dotyczących terapii nowe 
elementy. Zaczyna podkreślać się, że choroby nie są nieuchronne, że występowaniu 
wielu z nich można skutecznie zapobiec wprowadzając pewne zmiany w codzien-
nym życiu, a gdy choroba już wystąpi, można z nią skutecznie walczyć, nie zdając 
się na przypadek lub los. W treści kalendarzy coraz częściej pojawiają się artykuły 
przedstawiające specyficzne cechy poszczególnych roślin leczniczych i wyjaśniające 
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sposób ich oddziaływania na konkretne objawy. Leczenie domowe propagowane 
przez kalendarze staje się w związku z tym coraz bardziej precyzyjne, chociaż do 
końca XVII w. utrzymuje się charakterystyczna dla niego zasada: ten sam środek lub 
metoda mogły być popularyzowane jako skuteczne w terapii wielu różnych dolegli-
wości i schorzeń. Jednakże zaczyna stopniowo zanikać interpretacja, w myśl której 
leczenie domowe ma zawsze charakter ogólny. W XVIII w., a szczególnie w jego 
drugiej połowie, pacjent przyjmując w ramach leczenia domowego lek typu simpli‑
cium, wykonany z rośliny o określonych właściwościach, powinien już rozumieć, 
że istotą leczenia nie jest działanie „na humory”, ale wywołanie określonego skutku 
terapeutycznego. W związku z tym obszernie przedstawiane są właściwości lecz-
nicze lokalnie występujących roślin. Czytelnicy mogą na podstawie tak uzyskanej 
wiedzy dobrać rośliny o konkretnym działaniu terapeutycznym do domowego le-
czenia schorzeń o konkretnych objawach. Od lat 70. XVIII w. kalendarze zaczynają 
też przybliżać swoim czytelnikom nowy sposób myślenia, charakterystyczny dla 
ówczesnych lekarzy klinicznych. Ma to ułatwić porozumienie lekarzy z pacjenta-
mi621 i może wpłynąć na skuteczność leczenia domowego, w którym pacjenci będą 
dokładniej stosować się do zrozumiałych dla nich zaleceń lekarskich. 

W kalendarzach z XVII i XVIII w. możemy dostrzec – w związku z postępującą 
medykalizacją choroby – wyraźne zmiany w zakresie metafizycznej interpretacji 
choroby oraz wpływu związanej z nią argumentacji na terapię (choroba jako kara 
za grzechy, plaga, dopust Boży),. Obecność tego rodzaju interpretacji w treści ka-
lendarzy jest związana z charakterem tego źródła. Nie są to przecież podręczniki 
akademickie, pisane przez lekarzy i do lekarzy adresowane, ale wydawnictwa po-
pularne o charakterze poradnikowym. Ich celem jest kształtowanie świadomości 
odbiorców z uwzględnieniem aktualnego w danym czasie standardu medycyny, ale 
ze skierowaniem uwagi czytelników na te aspekty choroby, które są najważniejsze 
dla laików. Są to takie problemy, jak np. sens choroby i cierpienia, i wpisanie tych 
zjawisk w ogólną perspektywę życiową. Kalendarze podejmując tematykę związa-
ną z metafizyczną interpretacją choroby próbują jakoś na te pytania odpowiedzieć, 
dostarczając zarazem czytelnikom argumentów do pogodzenia się z faktem zaist-
nienia choroby i do podjęcia działań umożliwiających jej przetrwanie. W począt-
kach XVII w. w kalendarzach występują poważne i silne argumenty metafizyczne, 

621 Przykładem są tutaj informacje dotyczące oceny skuteczności metod leczniczych w przypadku 
zatruć np. szalejem jadowitym. Czytelnikom przedstawia się wyjaśnienia, w jaki sposób ocena 
ta jest przez lekarzy dokonywana. Dzieli się pacjentów na dwie grupy, jednej z nich podając 
oceniany środek leczniczy, a następnie porównuje się skutki leczenia w obu grupach. Ostateczną 
metodą oceny terapii jest sekcja zwłok, którą przedstawia się czytelnikom jako naturalną. Leka-
rze mogą w trakcie sekcji ocenić, dlaczego terapia okazała się nieskuteczna. Na podstawie oglą-
du zmienionych chorobowo organów mogą stwierdzić, czy właściwie rozpoznali zakres zmian 
chorobowych, i czy zastosowana przez nich terapia mogła wywrzeć jakieś skutki terapeutyczne. 
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mające wytłumaczyć czytelnikom nieuchronność chorób i związanej z nimi śmierci 
(w tym śmierci masowej, związanej z epidemiami). Ten rodzaj argumentacji jest 
związany z ówczesnym poziomem wiedzy medycznej, której efekty terapeutycz-
ne są na ogół znikome. Kalendarze tłumaczą więc czytelnikom, że choroba bar-
dzo często pojawia się jako kara, na którą w dużej mierze sami zasłużyli, podobnie 
jak wielu innych ludzi. Medycyna nie ma żadnych środków, które pozwalałyby na 
opanowanie zagrożenia ze strony kosmicznych fluidów lub morowego powietrza – 
ani profilaktycznych, ani terapeutycznych. Kalendarze kształtują w związku z tym 
świadomość czytelników w kierunku pogodzenia się z ich występowaniem, przy 
jednoczesnym zachowaniu wiary w miłosierdzie Boże. Najlepszą metodą terapii 
jest w tym ujęciu modlitwa, ponieważ zapanowanie nad zagrożeniami leży tylko 
w mocy Bożej, wykracza poza kompetencje ludzi. Wraz z pojawieniem się w kalen-
darzach nowych interpretacji przyczyn choroby (m.in. pojawieniem się hipotezy, że 
choroby mają charakter zakaźny i mogą się przenosić przez kontakt622) zmienia się 
sposób ujmowania choroby także w perspektywie metafizycznej. Z Biblii korzysta 
się w nowy sposób, a kalendarze podsuwają swoim czytelnikom cytaty, uzasadnia-
jące bardziej aktywny stosunek do chorób. Skoro wiele z nich może być uznane za 
skutek niewłaściwych działań ludzi, to działania te należy modyfikować w ten spo-
sób, aby zmniejszyć związane z nimi zagrożenie wystąpienia choroby623. Pojawiają 
się w związku z tym w kalendarzach nowe, nie występujące wcześniej aspekty mo-
ralne624, związane z leczeniem i ogólnie rzec biorąc z praktycznym stosunkiem do 

622 Pierwsza tego typu hipoteza dotyczy sposobu rozprzestrzeniania się kiły, tzw. francy, a w począt-
ku lat 80. XVII w. także epidemii dżumy oraz kataru (będącego – jak dziś wiemy – jednym z ob-
jawów przeziębienia lub grypy). Hipoteza ta była już w XVII w. dobrze oparta na obserwacjach 
wykonanych przez ówczesnych lekarzy. 

623 Od 1681 r. ten kierunek interpretacji staje się w kalendarzach wyraźny, a z czasem jeszcze bar-
dziej się utrwala.

624 Ich przykładem jest odwoływanie się do poczucia odpowiedzialności rodziców dziecka chorego 
na ospę, którzy powinni zastosować jego izolację, aby uchronić od zarażenia inne dzieci. Innym 
aspektem postępowania rodziców wobec chorego na ospę dziecka, uwzględniającym aspekty 
moralne, jest propagowany w kalendarzach z II połowy XVIII w. aktywny stosunek do przebiegu 
tej choroby u potomka. Rodzice powinny nauczyć się (m.in. z kalendarzy) rozpoznawania obja-
wów ospy, a jeżeli dziecko na nią zachoruje, powinni szybko rozpocząć jej leczenie, o ile nie ma 
możliwości wezwania pomocy lekarza. Aktywność rodziców ma podbudowę moralną, kalen-
darze bowiem wyraźnie stwierdzają, że nie podjęcie takich działań doprowadzi do zaostrzenia 
choroby, może też spowodować śmierć dziecka. Niezależnie od tego, że zalecane w kalendarzach 
domowe metody terapii nie miały (jak dziś wiemy) realnych właściwości leczniczych, jednak 
sama idea aktywnych działań rodziców wobec chorego na ospę dziecka stanowiła znaczącą 
zmianę w stosunku do choroby pojmowanej jako plaga. Gdy przyczyny choroby stały się dla 
lekarzy uchwytne (trafnie stwierdzili, że rozprzestrzenia się przez kontakt chorego dziecka ze 
zdrowym), ospa nie jest już rozważana w kalendarzach w taki sam sposób, jak wcześniej, to jest 
w związku z moralną winą, karą Bożą albo dopustem Bożym. Za powstanie choroby u dziecka 
i jej dalszy rozwój często odpowiedzialni są rodzice i ich niewłaściwe postępowanie definiowane 
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choroby625. W la tach 60. XVIII w. ten rodzaj argumentacji, oparty na medykalizacji 
choroby, zdominował już kalendarzowe poradnictwo terapeutyczne.

Zmiany w treści kalendarzy dotyczące sposobów leczenia domowego, uzasad-
nień stosowania konkretnych metod oraz wyjaśnień istoty ich działania mają na 
przestrzeni dwóch wieków związek ze zmianami ówczesnego standardu nauk przy-
rodniczych. Treści medyczne przedstawiane w kalendarzach musiały pozostawać 
w zgodzie ze zmieniającymi się programami nauczania. Popularyzowany w ka-
lendarzach standard wiedzy medycznej musiał być także zgodny ze stanowiskiem 
władzy, która sprawowała nad tymi wydawnictwami nadzór cenzorski. Treści doty-
czące terapii popularyzowane w kalendarzach nie mogły wywoływać skutków uzna-
wanych potencjalnie za niebezpieczne. Powyższe uwagi pozwolą lepiej zrozumieć 
charakter zalecanych w kalendarzach porad jej dotyczących. Charakter ten możemy 
uznać za konserwatywny i skonwencjonalizowany. Popularyzowane były w kalen-
darzach tylko te metody leczenia domowego, które uznawano za możliwe do samo-
dzielnego zastosowania przez pacjentów. Celem stosowania tych metod było nie-
sienie ulgi w znoszeniu objawów chorobowych, a nie samodzielne leczenie choroby 
lub samodzielne stawianie diagnozy. Leczenie domowe nie mogło wkraczać w gra-
nice zakreślone prawnie jedynie dla lekarzy, mogło je tylko uzupełniać. Szczególnie 
wtedy, gdy objawy nie były zbyt gwałtowne, gdy choroba dopiero się rozpoczynała, 
albo wtedy, gdy lekarze – zgodnie ze stanem swojej wiedzy – nie mogli już pomóc 
choremu, na przykład w dolegliwościach związanych z wiekiem lub w zaawanso-
wanych stadiach chorób przewlekłych. Stosowanie domowych środków leczniczych 
było już wówczas raczej przejawem troski rodziny o osoby bliskie, niż przykładem 
aktywnego postępowania terapeutycznego. Od lat 60. XVIII w. obserwujemy w tym 
obszarze tematycznym poważne zmiany, związane z uświadomieniem sobie przez 

w kontekście medycznym, a nie religijnym: nie odizolowanie chorego dziecka od innych, nie 
podjęcie na wczesnym etapie choroby prób samodzielnego leczenia dziecka, nie wezwanie do 
dziecka lekarza, jeżeli jest to możliwe, a wcześniej – nie poddanie dziecka szczepieniom ochron-
nym, choć ta ostatnia kwestia jest w kalendarzach traktowana jako dyskusyjna, ze względu na 
zdarzające się powikłania poszczepienne. Problem winy związanej z chorobą przenosi się w tym 
zmedykalizowanym ujęciu z obszaru wiary religijnej do obszaru prawa państwowego. Władze 
Prus wprowadziły bowiem stosowne regulacje normujące zachowania rodziców na wypadek 
ospy. Jeżeli rodzice nie dostosują się do tych regulacji, będą odpowiadali przed sądem, a nie 
wyłącznie przed Bogiem, jako osoby łamiące prawo państwowe, a nie jako grzesznicy.

625 Rzadkim przykładem prezentowania w kalendarzach informacji dotyczących medycyny, w któ-
rych sygnalizowano by istnienie nierozwiązanych jeszcze problemów i wątpliwości, a nie uka-
zywano wiedzy medycznej jako budzącej zaufanie i zasadniczo „prawdziwej”, jest pojawiające 
się przy okazji omawiania szczepień pytanie, zadane przez jednego z autorów: w jaki sposób 
jednorazowe zaszczepienie dziecka „materią ospy wietrznej”, pobranej od innego chorego na 
tę chorobę dziecka, ma uchronić poddawane szczepieniu dziecko przed chorobą na całe życie? 
Na to pytanie ani lekarze, ani autor kalendarza nie potrafił czytelnikom odpowiedzieć.
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lekarzy klinicznych skutków niekontrolowanego rozprzestrzeniania się epidemii 
chorób zakaźnych. Zostają wówczas wdrożone konkretne zalecenia praktyczne 
i prawne, których treść została przekazana czytelnikom kalendarzy. 

Ze względu na obszerny zakres materiału źródłowego, który wykorzystałem do 
analizy treści odnoszących się do zalecanych metod terapii z lat 1615–1786, w tym 
rozdziale zostaną przedstawione tylko te fragmenty źródeł, które umożliwią ukaza-
nie ich ewolucji. Wskazuję, w jaki sposób ewolucja ta była związana z dokonującym 
się równolegle procesem medykalizacji świadomości zdrowotnej. 

6.2 Terapia w kalendarzach śląskich z XVII w.

Poglądy dotyczące terapii publikowane w kalendarzach śląskich z XVII w. przed-
stawiane były czytelnikom jako zalecenia naukowe, oparte na publikacjach znanych 
i wiarygodnych autorów, uznawanych przez wydawców za autorytety. Publikując 
praktyczne porady medyczne wydawcy wyrażali expressis verbis intencje, którymi 
się kierowali. Ich celem było wyjaśnienie czytelnikom nieznanych kwestii, aby wypo-
sażeni w tak uzyskaną wiedzę mogli z niej z pożytkiem korzystać w swoim codzien-
nym życiu626. W kalendarzu P. Gotharda na 1615 r. znajduje się specjalny rozdział 
O chorobach627, w którym autor powołuje się na dzieła Hipokratesa628 i Galena629 dla 
uzasadnienia naukowego charakteru zalecanych przez siebie porad terapeutycznych. 
Dzieli choroby, zgodnie z autorytetami starożytnymi, na zwyczajne (morbi vulgari) 
i nadzwyczajne, pojawiające się co jakiś czas w postaci epidemii (morbi epidemi‑
ci), w których powstaniu szczególną rolę miały odgrywać wpływy ciał niebieskich. 
W tym kontekście przytacza nazwisko innego autorytetu naukowego, tym razem 
z czasów mu współczesnych, Tychona de Brahe, wybitnego przedstawiciela naukowej 
astronomii. Tego rodzaju przywołania służą Gothardowi za uzasadnienie jego spo-
sobu rozumienia wiedzy medycznej, zakorzenionej jednocześnie w dwóch źródłach: 
w poglądach klasyków medycyny starożytnej i nowoczesnych badaniach astrono-
micznych. Wg niego tworzą one spójną i wzajemnie uzupełniającą się całość, ponie-
waż koncepcje medyczne stworzone w starożytnej Grecji i rozwijane w Rzymie, na-
dal, pomimo upływu kilkunastu wieków, zachowują swoją aktualność. Wg Gotharda 
występowanie różnych chorób można połączyć z określonymi konstelacjami ciał nie-
bieskich. Mogą one sprzyjać np. epidemiom ospy (Variola), szaleństwa (Phrenesis) 

626 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum 1615, Kurzer Untersicht und Anweisung von dem Nutz 
und Gebrauch dieses Calenders.

627 P. Gothard, op.cit., 1615, Gross Prognostikon. Altera pars symptomatica. Caput 1, Von Krankhei‑
ten, nlb.

628 Hipokrates, De aeris, aquis et locis [O klimatach, wodach i miejscach].
629 Galen, De methodi medendi [O sztuce leczenia].
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lub gorączki (Febris)630. Wprawdzie choroby te występują na Ziemi, a ich powstanie 
jest jakoś zakorzenione w naturalnym środowisku (pisze o tym Hipokrates), ale roz-
powszechnianiu epidemii sprzyjają czynniki o pozaziemskim rodowodzie. Powsta-
wanie tych chorób autor wiąże z wydzielanymi przez ciała niebieskie fluidami. Szcze-
gólnie niebezpieczne jest w tym zakresie oddziaływanie Saturna, które może jeszcze 
dodatkowo zwiększyć swoją szkodliwość w określonych układach zodiakalnych. 
Określone typy zagrożeń płynących z ciał niebieskich można połączyć z pewnymi 
grupami ludzi631, natomiast inne dotyczą wszystkich. P. Gothard stwierdza, że ze 
względu na siłę tych oddziaływań, leczenie epidemii wywoływanych przez ciała nie-
bieskie nie jest możliwe w warunkach domowych. Czytelnicy mogą jedynie poznać 
z astrologicznych prognostyków przewidywania, gdzie i kiedy wystąpią wywołane 
przez wpływy ciał niebieskich zaburzenia równowagi humorów632 i próbować je wy-
równać domowymi sposobami. W przypadku epidemii można próbować się chro-
nić tylko izolacją lub ucieczką633. Brak skuteczności leczenia chorób epidemicznych 
może także wynikać z innych przyczyn. Choroby te mogą bowiem występować jako 
kara Boża za ludzkie grzechy, w tym związane z wojną634. Wiemy o tym z teozofii 
chrześcijańskiej. Bóg nie jest bezpośrednią przyczyną zła (tu: epidemii), ale może, 
karząc ludzi za ich postępowanie, dopuścić występowanie zła, którego sprawcą jest 
diabeł. Można jednak podejmować leczenie w przypadku innych chorób powodo-
wanych przez kosmiczne fluidy, to jest tzw. chorób zwyczajnych (morbi vulgari), ale 
tylko w ich początkowej fazie. Czytelnicy powinni zaczynać domową terapię zaraz 
po ukazaniu się pierwszych objawów choroby (tzw. prodromów), a nie dopiero wte-
dy, gdy choroba już się rozwinie. W przypadku, gdy stan zdrowia chorego nadal 
się pogarsza, należy szukać pomocy lekarza. Najważniejszym środkiem leczniczym 
możliwym do zastosowania przy ujawnieniu się pierwszych objawów choroby były 
zalecane w kalendarzu Gotharda upusty krwi (flebotomia). Stosować je można było 
zarówno profilaktycznie (gdy człowiek nie odczuwał żadnych objawów choroby), 
jak i leczniczo (to jest wtedy, gdy jakieś objawy choroby były już przez niego od-
czuwane)635. Waga przypisywana do tego zabiegu i przekonanie o jego niezwykłej 

630 Pod tym pojęciem występowało wiele chorób, m.in. malaria określana jako „gorączka trzeciacz-
ka” lub „gorączka czwartaczka”, także inne, trudne współcześnie do jednoznacznego rozpozna-
nia. Sama gorączka jeszcze w pierwszych trzech dekadach XIX w. była uznawana za chorobę, 
a nie za objaw choroby.

631 Na przykład urodzonych pod tym samym znakiem Zodiaku, albo też wyłącznie mężczyzn, ko-
biet lub dzieci. 

632 P. Gothard, Calendarium Tychoriganicum 1615, Caput II. Von Krankheiten.
633 W kalendarzu na 1615 r. prognostyki astrologiczne dotyczące zagrożeń związanych z wystąpie-

niem i rozprzestrzenieniem się konkretnych epidemii publikowano w specjalnych tabelach. 
634 P. Gothard, op.cit., 1615, Von Krieg.
635 Według dni określonych w astrologicznym prognostyku dla osoby urodzonej w danym roku, 

miesiącu i dniu. 
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skuteczności wiązały się z omówionym przeze mnie we wcześniejszych rozdziałach 
sposobem definiowania choroby w kategoriach humoralnych. Upuszczenie pewnej 
ilości krwi miało umożliwić usunięcie z organizmu „zwarzonych humorów”, przy-
wrócić równowagę pomiędzy humorami i zlikwidować dokuczliwe dla pacjenta ob-
jawy. W tym przypadku mamy do czynienia zarówno z terapią, jak i profilaktyką. 
W kalendarzu Gotharda na 1615 r. został ustanowiony schemat dotyczący sposobu 
przedstawiania czytelnikom tej metody leczenia. W Calendarium zaznaczano daty 
jej stosowania w postaci piktogramów przy datach dziennych. Sposób ten został za-
chowany w kalendarzach przez następne 150 lat. W tym samym kalendarzu znajdu-
jemy również przykłady innych metod terapii, których znaczenie utrzymało się przez 
następne dwa stulecia: podawania środków przeczyszczających i „purgujących”636 
oraz stawiania baniek. Obie te metody można było stosować albo profilaktycznie, 
albo leczniczo. W pierwszym przypadku – zgodnie z datami zaznaczonymi w Ca‑
lendarium odpowiednimi symbolami, gdy czytelnik nie odczuwał jeszcze objawów 
choroby sprowokowanych przez wpływy ciał niebieskich, w tym drugim – kiedy owe 
objawy odczuwał. Obie te metody propagowano w kalendarzach jako skuteczne, 
zmierzające do oczyszczenia organizmu ze zwarzonych humorów. W Calendarium 
publikowano także krótkie porady terapeutyczne, nie uzasadniając jednak szerzej, 
jak i dlaczego należałoby je stosować. Peter Gothard w kalendarzu na 1615 r. osadza 
swoje porady terapeutyczne w kontekście metafizycznym i astrologicznym, dostrze-
ga jednak także społeczne uwarunkowania chorób, np. wiążąc je z wojną. Autor wią-
że jednak wybuchy wojen z tak silnymi wpływami ciał niebieskich oraz decyzjami 
Boga637, że ludzie nie są w stanie im się przeciwstawić. Terapia wszystkich rodzajów 
chorób, wymienianych w kalendarzu Gotharda, powinna być prowadzona w stan-
dardzie humoralnym, z zastosowaniem upustów krwi, środków przeczyszczających, 
baniek, kąpieli, prostych leków roślinnych (tzw. simpliciów) oraz diety, której przypi-
sywano również właściwości lecznicze. 

Podobne ujęcie występuje w kolejnym kalendarzu P. Gotharda, wydanym na 
1617 r.638 Gothard szerzej rozważa tu problem wywoływania przez planetarne wpły-
wy nie tylko epidemii, lecz także chorób „zwyczajnych”, które bardziej nadają się do 
leczenia domowego. Przedstawia szczegółowe analizy wpływu poszczególnych pla-
net i ich koniunkcji na ziemskie środowisko człowieka, oddziałujące na jego zdrowie 
w sposób bezpośredni. Na przykład określone położenie Marsa na niebie sprzyja 
występowaniu dużych opadów śniegu. Groźne skutki oddziaływania tej planety 
mogą się jeszcze wzmocnić, gdy występuje koniunkcja Marsa i Jowisza. Gdy pla-
nety te znajdują się blisko siebie, prognostyki astrologiczne przewidują szczególnie 

636 To jest ułatwiających wypróżnienie i swobodne oddawanie gazów.
637 P. Gothard, op.cit., 1615, Caput III. Von Krieg.
638 P. Gothard, Calendarium Juliano Julianum 1617. Gross Prognosticon. Altera pars symptomatica. 

Caput 1, Von Krankheiten.
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długą i mroźną zimę, która stanie się przyczyną określonej grupy chorób. Wg Got-
harda będą wówczas szczególnie często pojawiały się choroby płuc (w tym szcze-
gólnie suchoty płucne), choroby żeber, chrząstek, wątroby, żył, żołądka i brzucha. 
Ich objawami będą kłucie w piersiach, kłucie w boku, biegunka i kolka. Możliwe jest 
także pojawienie się kamieni w pęcherzu, chorób skóry i gorączki melancholicznej 
(melancholische Fieber)639. Wszystkie te objawy można w ich początkowej fazie pró-
bować leczyć środkami domowymi. Nie zawsze będą to próby udane, jeżeli pacjent 
jest osłabiony, a wpływy kosmicznych fluidów okażą się zbyt silne. Gothard łączy ze 
szkodliwymi wpływami planet występowanie pojedynczych objawów chorobowych 
lub podaje lokalizację anatomiczną pewnych dolegliwości. Leczenie domowe może 
okazać się nieskuteczne, gdy planety wywierające szkodliwe wpływy skumulują 
swoje oddziaływania640. Mogą one bowiem skutkować poważnym zaburzeniem 
równowagi humoralnej. W kalendarzu Gotharda znajdujemy w związku z takim 
rodzajem wyjaśnień liczne praktyczne porady, umożliwiające podjęcie prób przy-
wrócenia tej równowagi. Ich wspólną cechą jest dążenie do wydalenia z organizmu 
„złych płynów” (bose Flüsse), co ma doprowadzić do jego oczyszczenia ze związa-
nych z nimi skażeń. Jeżeli działanie to zostanie podjęte szybko, pacjent ma szansę 
powrócić do zdrowia. Gothard nie zaleca w celu usunięcia „złych płynów” z piersi 

639 Analizując ten fragment kalendarza możemy stwierdzić, że choroby wiązane przez Gotharda 
z nakładającymi się wpływami Marsa i Jowisza, mającymi wystąpić od stycznia do marca 1617, 
miały poważną szansę wystąpienia zgodnie z przewidywaniami astrologicznych prognostyków, 
tyle że z innych przyczyn niż te, które autor wymienia. Wśród opisywanych przez Gotharda 
objawów możemy rozpoznać schorzenia związane ze sposobem odżywiania w miesiącach zi-
mowych, z brakiem świeżych owoców i warzyw, za to korzystaniem z produktów długo prze-
chowywanych, z których spożyciem mogły wiązać się zatrucia lub zakażenia bakteryjne. Wzrost 
częstotliwości zaburzeń nastroju, określanych jako melancholia, oraz choroby skóry wiążemy 
obecnie z brakiem witamin m.in. A i D. Początki poszukiwań innych niż wpływy gwiazd i planet 
przyczyn opisanych tu objawów zaczynają się w drugiej połowie XVII w., z czym wiąże się coraz 
większa rola prawidłowej i zróżnicowanej diety, nie tylko w profilaktyce, lecz także w terapii 
„chorób zwykłych”, charakterystycznych na Śląsku dla miesięcy zimowych. W XVIII w. kwestie 
dietetyczne będą rozpatrywane w kalendarzach jeszcze częściej, ale już w coraz słabszym związ-
ku z astrologią. W II połowie XVIII w. związek ten w praktyce zaginie. 

640 Gothard przypisuje (por. rozdz. o chorobie) poszczególnym planetom odpowiedzialność za wystę-
powanie zlokalizowanych w danej części ciała objawów. Wpływom Merkurego przypisuje choroby 
głowy, mózgu, twarzy, oczu, uszu, zębów i języka, a także rąk i nerwów. Wpływom Saturna – za-
burzenia węchu, choroby gardła i nóg (zarówno kości, jak i mięśni, od ud przez łydki aż do stóp). 
Wpływom Marsa – choroby korpusu, w tym: przełyku, piersi, płuc, śledziony, przepony i okolic 
pępka, a także choroby serca. Na podstawie złożenia szkodliwych wpływów tych planet, dwóch 
albo trzech jednocześnie, zaczynająca się od początkowo łagodnych prodromów choroba może 
przybierać na sile, co może narazić chorego na niebezpieczeństwo utraty życia. Jak widać, praktycz-
nie każda lokalizacja bólu lub upośledzenie sprawności jakiejś części ciała mogła być wyjaśniana 
jako skutek nałożenia się planetarnych wpływów. Było to postrzegane jako wiarygodne, szczegól-
nie wtedy gdy obszar odczuwania bólu czy ograniczenia sprawności stopniowo się rozszerzał. 
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i płuc jakichś konkretnych środków. Ponieważ nie zawsze pierwsze objawy choroby, 
których zwalczenie może być skuteczne za pomocą środków domowych, są dosta-
tecznie wyraźnie odczuwane przez chorego, najlepiej będzie, gdy pacjent skorzy-
sta z astrologicznego prognostyku. Będzie mógł w nim odczytać, jakie zagrożenia 
związane z koniunkcjami planet są dla niego szczególnie niebezpieczne w pewnych 
dniach roku, którego prognostyk dotyczy. Dni te są zaznaczone w Calendarium 
w postaci piktogramów, a do każdego rocznika kalendarza jest dołączona szczegó-
łowa instrukcja, umożliwiająca dostosowanie prognozowanych zagrożeń do swojej 
daty urodzenia. W te dni należy wykonać zalecane w kalendarzu zabiegi (upust 
krwi, przyjęcie środków przeczyszczających, stawianie baniek itp.), co umożliwi 
zapanowanie nad chorobą, której pełnych objawów czytelnik jeszcze nie odczuwa, 
ponieważ jeszcze się w pełni nie ujawniła. O ile nie podlega wątpliwości osadzenie 
w kalendarzu Gotharda zaleceń dotyczących terapii w kontekście metafizycznym641 
i medycznym642, o tyle jego interpretacje astrologiczne nie są już tak jednoznacz-
ne. Podważa bowiem przekonanie o uniwersalności astrologicznych prognostyków 
i o możliwości jednoznacznego przewidzenia przyszłości, w tym chorób, na pod-
stawie układów ciał niebieskich. Prognozowane zdarzenia faktycznie mogą się nie 
wydarzyć, jednak aby właściwie korzystać z porad dotyczących terapii, czytelnicy 
muszą te czynniki brać pod uwagę, a także to, że nowoczesna astrologia opiera swą 
wykładnię na współczesnych badaniach astronomicznych, które są dokładniejsze, 
niż w starożytności. Zalecenia terapeutyczne publikowane w kalendarzu na 1617 r. 
nie różnią się od tych, które podano dla 1615 r.643, i są podstawą standardu przyję-
tego w całym XVII stuleciu. 

Wydany dziesięć lat później kalendarz Eliasza Krätschmera na 1627 r.644 jest nie-
co bogatszy w wiadomości dotyczące terapii. Jego autor był jedynym wśród autorów 
kalendarzy śląskich, który miał wykształcenie medyczne i wypowiadał się na temat 
terapii korzystając z własnego doświadczenia. W kalendarzu na 1627 r. znajduje 
się obszerny fragment o simpliciach645, w którym przedstawiono czytelnikom wiele 
istotnych informacji. Pod nazwą simplicia rozumiano wówczas substancję leczni-
czą, której skład stanowił jeden surowiec, pochodzenia roślinnego, zwierzęcego lub 
mineralnego. Zanim Krätschmer przystąpił do omawiania simpliciów, wyjaśnił jak 

641 Bóg panuje nad wszystkim, w tym nad wpływami ciał niebieskich, może więc nie dopuścić do 
tego, aby okazały się dla człowieka szkodliwe. Może też jednak dopuścić do pojawienia się cho-
roby, jeżeli taka będzie Jego wola. 

642 Gothard pojmuje standard humoralny jako rzeczywisty, oparty na właściwym rozpoznaniu 
przyczyn chorób, ich istoty, a związane z tą teorią metody terapii uznaje za racjonalne. 

643 Różnią się tylko konkretne daty dziennie sugerujące wykonanie określonych praktyk leczniczych 
(a zarazem profilaktycznych), co wynika z przebiegu roku kalendarzowego. 

644 E. Crätschmair [Krätschmer] 1627, Newer und Alter Calender.
645 E. Crätschmair [Krätschmer], op.cit., 1627, Von Einsammlung der Simplicien, nlb.
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działają. Stwierdził, że ich moc zależy zarówno od samej substancji, z której lek się 
składa, jak i od czynników zewnętrznych. W tym pierwszym przypadku miał na 
myśli wiek i budowę surowca. W tym drugim twierdził, że istotny wpływ na dzia-
łanie simplicium ma potrójny ruch Słońca, Księżyca i powietrza (die außwendige 
dreyfache Bewegung), od którego zależą działania harmoniczne, sympatia i antypa-
tia między danym surowcem a planetami. Autor przywiązywał szczególną wagę do 
wzajemnych relacji zachodzących między Słońcem a Księżycem. Swoje własne (jak 
podkreślał) obserwacje postanowił opublikować w kalendarzu, nakłoniony do tego 
przez wydawcę, Davida Müllera. Stosując schemat typowy dla kalendarza astro-
logicznego, Krätschmer podporządkowywał porę pozyskiwania surowców leczni-
czych określonym miesiącom roku. Tak samo postąpił przy opisie ich właściwości. 
W lutym zalecał np. zbieranie kory brzozowej, dobrej do robienia okładów. Nale-
żało ją osuszyć w cieniu lub pozostawić do zwiędnięcia, i dopiero po tym stosować. 
W tym samym miesiącu Krätschmer zalecał zbierać również korę żarnowca, waw-
rzynu, jałowca, leszczyny, bukszpanu, jesionu itp., z których można było otrzymać 
przez prażenie znakomity olej, skuteczny w wielu chorobach646. Inny miesiąc (tym 
razem maj) Krätschmer uważał za właściwy dla przeprowadzenia zbioru kwiatu 
i naci kopytnika. Kwiaty tej rośliny, po ich wysuszeniu, można było długo przecho-
wywać i w razie konieczności stosować jako środek przeczyszczający, o wypróbowa-
nym przez samego autora działaniu „na obstrukcję”. Czasami podawane przez tego 
autora zalecenia dotyczące terminu zbioru roślin leczniczych nie ograniczały się 
tylko do określenia właściwego dla tej czynności miesiąca, lecz zawierały także daty 
dzienne. Tak było na przykład przy określaniu właściwych terminów (dobrych dni) 
zbioru tarniny i pigwy647, prymuli, malwy, rumianku, biedrzeńca, pokrzywy, kozłka 
lekarskiego, paprotki pospolitej, tojeści, sasanki i botwinki648. Z podanych wyżej 
roślin można sporządzić wg autora doskonałe lekarstwo domowe, mieszając je (po-
jedynczo) z winem Malwasia. Na maj przypada też pora zbiorów kwiatów w pąkach, 
które mogą służyć do wyro bu domowych leków, np. dzikich i domowych róż. Należy 
zbierać je tylko rano lub wieczorem, aby Słońce nie ujęło mocy ich właściwościom 

646 Ze względu na różnice w składzie kory wspomnianych w tym kalendarzu roślin, wynikające 
z różnic gatunkowych między nimi, można przyjąć, że czytelnicy musieli dysponować z innych 
źródeł wiedzą na temat tego, w jakich schorzeniach należy stosować każde z tych drzew. Można 
też przyjąć, że olej drzewny stosowano w domowej terapii np. ze względu na jego właściwości 
„rozgrzewające”, przed zabiegiem uprzednio go podgrzewając. Kalendarz Krätschmera koncen-
truje się na podaniu czytelnikom właściwej pory zbioru kory drzew, służącej do wytwarzania 
oleju leczniczego. Pozyskanie tej kory w lutym, gdy nie krążyły w niej soki, ułatwiało jej wysusze-
nie i sporządzenie z niej przez prażenie domowego leku.

647 Krätschmer zalecał ich zebranie w dniu 11 maja. Tarninę i pigwę przedstawiał jako dobre dla 
astmatyków.

648 Te wszystkie rośliny Krätschmer zalecał zbierać w dniach 14, 15 i 16 maja, rano, nim Słońce 
wzejdzie, najpóźniej do godziny wpół do dziewiątej. 
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leczniczym649. Kalendarz Krätschmera na 1627 r. kończy swoje porady na temat 
właściwych terminów zbioru roślin na październiku. Być może dlatego, że kończyła 
się już wegetacja roślin650. W wykazie domowych środków leczniczych znajduje się 
w kalendarzu Krätschmera także tzw. ziemia pieczętna (terra sigillata)651, od wie-
ków stosowana na Śląsku niemal jako panaceum, a także tutaj produkowana652. Była 
to glinka kaolinowa, o właściwościach dezynfekujących, wysuszających i ściągają-
cych, wymieniana nie tylko w kalendarzu Krätschmera, lecz także w wielu innych 
poradnikach i spisach leków, zarówno w XVII, jak i w XVIII w. W farmakopeach 
austriackich spotykamy ją jako środek dopuszczony do oficjalnego obrotu apteczne-
go aż do końca XIX w. Był skuteczny w różnego rodzaju zatruciach pokarmowych 
i biegunkach (również w przypadkach trudno gojących się, ropiejących ran), a ze 
względu na ich częste występowanie był równie często zalecany do leczenia domo-
wego. Popyt na ten produkt stale się utrzymywał. Ponieważ nie wszystkie rodzaje 
glinki miały właściwości lecznicze, miasta, w których okolicach wydobywano glinkę 
o potwierdzonych właściwościach, opatrywały pastylki swoją pieczęcią (stąd ich 
nazwa: ziemia pieczętna). Przedstawiony w kalendarzu Krätschmera wykaz roślin 
leczniczych, wraz z zalecanymi terminami ich zbiorów, jest jednym z najobszer-
niejszych z występujących w śląskich kalendarzach z XVII w. Na jego zalecenia 
powołuje się m.in. Ch. Neubarth w swoich kalendarzach. Być może to, iż nie był 
on w swojej pełnej postaci później przedrukowywany wynika z tego, że czytelnicy 
przechowywali nieaktualne już roczniki kalendarzy, nadal korzystając z zawartych 
w nich praktycznych zaleceń. Nie można też wykluczyć, że w kolejnych dekadach 
tego stulecia charakterystyczne dla Krätschmera astrologiczne zakorzenienie terapii 
stawało się dla czytelników po prostu coraz mniej wiarygodne. Tymczasem jednak, 
tj. w kalendarzach z lat 30. i 40. XVII w., zakorzenienie treści dotyczących terapii 
w astrologii nadal się utrzymuje, choć pojawiają się tu nowe elementy. 

Zalecenia wiążące konkretne dolegliwości lub objawy z wpływami określonych 
ciał niebieskich, a przyjmowanie leków z konkretną datą (na podstawie prognosty-

649 Zalecenia te znajdują uzasadnienie w standardzie współczesnej farmakognozji. Wskazanie na 
Słońce jako przyczynę, która „może odjąć moc leczniczą” zbieranym przez ludzi w środku dnia 
roślinom nie musi być więc łączone wyłącznie z wpływami astrologii, w której Słońce uznawa-
no za najsilniej oddziałujący na inne ciała niebieskie, a za ich pośrednictwem ludzkie zdrowie 
i życie, element kosmosu. Poranny lub wieczorny zbiór roślin leczniczych zapewniał, że zostaną 
zebrane nasycone sokami i nie będą zwiędłe od upału. 

650 Można też tu postawić inną hipotezę, łączącą te porady z astrologią. Od października do lutego 
miały dominować nad nieboskłonem planety uznawane za szkodliwe dla ludzkiego zdrowia: 
Mars, Jowisz i Saturn. Być może, ze względu na wywierane przez nie szkodliwe fluidy, nie zale-
cano w tym okresie pozyskiwania surowców leczniczych (np. kory drzew), w których fluidy te 
mogłyby zaznaczyć swoje oddziaływanie.

651 E. Crätschmair [Krätschmer], op.cit., 1627, Von Einsammlung der Simplicien.
652 Była pozyskiwana np. w okolicach Strzegomia.
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ków astrologicznych określających dobre dni, w których ich zastosowanie będzie 
właściwe) znajdują się np. w kalendarzach V. Hannckego (D. Froelicha) na 1634653, 
1635654, 1637655 i 1638 r.656 oraz G. Gebharda na 1640 r.657 i 1642 r.658 W kalendarzu 
na 1634 r. Hanncke (D. Froelich) przedstawia swoje rozważania na temat przyczyn 
chorób i możliwości ich leczenia domowego w kilku działach swojego kalendarza659. 
Obszernie omawia, interpretując kosmiczne wpływy w sposób deterministyczny, 
w których dniach roku wystąpią szczególnie niebezpieczne dla osób urodzonych 
pod wspólnym znakiem Zodiaku oddziaływania planet i na czym one polegają660. 
Dodaje do nich także wyjaśnienie o charakterze supranaturalistycznym. Astrologicz-
ne przyczyny chorób, prognozowanych na 1634 r., zostaną zdaniem V. Hannckego 
(D. Froelicha) wzmocnione przez diabła i jego działania, zmierzające do wyrządze-
nia szkody ludziom661. Z tego powodu wielu z nich umrze, ponieważ leczenie okaże 

653 V. Hanncke (D. Froelich) 1634, New und Alter Schreib Kalender, nlb. Po śmierci V. Hannckego jr. 
(1626) prawa do tytułu wykupił David Froelich. Zachował w tytule nazwisko Hannckego, sam 
określając się „Valentini Hannckens continuatorem”. W wymienionym roczniku na stronie tytu-
łowej pisze: „Valentini Hannckens, Continuatore (D.F.C) numer ins Achte Jahr” (numer na ósmy 
rok). Twórca tego kalendarza, Hanncke, opracował i wydawał go z dużym zapewne wzięciem, 
skoro od 1627 roku do 1648 jego następca, David Froelich, zachowuje jego nazwisko. Podob-
nie zrobił, zapewne ze względów handlowych, następca Froelicha, Ch. Neubarth. Ten z kolei 
umieszcza w tytule swoje nazwisko, podkreślając jednak w niektórych rocznikach, iż autoryzo-
wany przez niego kalendarz jest kontynuacją rocznika V. Hannckego.

654 V. Hanncke (D. Froelich) 1635, New und Alter Schreib Kalender.
655 V. Hanncke (D. Froelich) 1637, New und Alter Schreib Kalender.
656 V. Hanncke (D. Froelich) 1638, New und Alter Schreib Kalender.
657 G. Gebhard 1640, New und Alter Schreib Kalender. 
658 G. Gebhard 1642, New und Alter Schreib Kalender.
659 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit. 1634, Von Krieg und Unglück; Bedeutung der Aspekten / Zusam‑

menkunft und Gegenschen der Planeten unter einander; Von etlichen Königreichen und Ländern.
660 Froelich uważa, że dla wielu krajów Europy można tworzyć na podstawie obserwacji układów ciał 

niebieskich te same astrologiczne prognostyki zagrożeń. Wystąpią one w jednym czasie zarów-
no na Śląsku, dla którego wydany jest jego kalendarz, jak i w innych krajach ówczesnej Rzeszy 
Niemieckiej (takich jak np. Austria, Czechy, Bawaria i Saksonia), ale także we Francji, w Anglii, 
we Włoszech (wymienia tu np. takie miasta, jak Neapol, Florencja i Ferrara), na Górnym Ślą-
sku oraz w Polsce (a konkretnie w Małopolsce; autor posługuje się tu pojęciem Klein Polen, np. 
w Krakowie). Informacje te mogą wskazywać na kontakty wydawców kalendarzy z tych krajów, 
zapożyczających od siebie wzajemnie treści konkretnych prognostyków albo czerpiących je z kil-
ku wspólnych źródeł. Z tego powodu, mimo znacznej rozległości terytorialnej opisanego przez 
Hannckego obszaru, prognostyki brzmieć mogą identycznie i wskazywać te same zagrożenia, 
związane z wpływem niekorzystnych koniunkcji planet, występujące w tym samym miesiącu 
i dniu, w grupie osób urodzonych pod tym samym znakiem Zodiaku, a szczególnie pod tą samą 
datą dzienną. Zagrożenie płynące z Kosmosu jest więc, jak widać, postrzegane przez Hannckego 
jako poważniejsze, niż wpływy lokalnego ziemskiego środowiska w tych krajach, bardzo przecież 
różniącego się od siebie pod względem geograficznym, klimatycznym i pogodowym.

661 Opis prognozowanej na 1634 r. epidemii przyjmuje postać biblijnej plagi. Wybuch epidemii ma 
poprzedzić zatrute powietrze, susza i wysoka temperatura, z powodu których wystąpi nieuro-



263

się nieskuteczne. Choroby okażą się bowiem zbyt silne. Wielu jednak wyzdrowie-
je i powrócą do wcześniejszego poziomu swoich sił życiowych662. W kalendarzu 
Hannckego (Froelicha) możemy także odnaleźć, oparte na wcześniejszych obser-
wacjach, prognozy dotyczące przewidywanego przebiegu epidemii zapowiadanej 
przez astrologiczny prognostyk na 1634 r. Epidemia ta ma się rozpocząć wczesnym 
latem, tj. w czerwcu, wykazując szybki wzrost liczby zachorowań. W lipcu nasilenie 
epidemii będzie stopniowo malało, aby w sierpniu ustać zupełnie. Do tego czasu 
bardzo wielu ludzi umrze, ci jednak, którzy dotąd nie zachorowali, przeżyją. Ustanie 
epidemii V. Hanncke (D. Froelich) tłumaczy zakończeniem szkodliwych wpływów 
Saturna, które w sierpniu ustąpią wraz ze zmianą układu planet663. W kalendarzu 

dzaj. Nie będą owocować drzewa i krzewy, np. winorośli, mimo że wiosną będzie wiele kwiatów. 
Źródła i studnie będą miały mało wody lub całkiem wyschną. Pozostała woda będzie miała 
zmieniony smak i zapach, będzie gorzka lub podobna do krwi. Z powodu zmiany poziomu i wła-
ściwości wody będą chorowali ludzie, zwierzęta czworonożne, ptaki i ryby. Epidemia w ujęciu 
Hannckego jest wpisana w obraz zmienionego naturalnego środowiska. Totalny charakter tej 
zmiany wyklucza próby ujmowania epidemii wyłącznie w kategoriach medycznych. Podjęcie 
prób leczenia wydaje się niemożliwe, jedynym ratunkiem przed epidemią, jaki zaleca autor ka-
lendarza, jest ucieczka – najlepiej w wysokie góry. 

662 Widzimy tu przykład charakterystycznej dla kalendarzowych prognostyków stylistyki. Kalen-
darz określa tylko dwie możliwości zakończenia choroby: wyleczenie albo śmierć (z powodu 
ogromnej siły kosmicznych oddziaływań, które wydawca definiuje jako wywołujące „rewolucje”, 
wspartych działaniami diabła). Każdy z chorych miał więc przed sobą tylko jedną z tych per-
spektyw, która ujawniała się pod koniec choroby. Prognostyk zawsze się sprawdzał dla jakiejś 
grupy chorych. Można więc było uznać, że właśnie ich dotyczył. Jeżeli domowe środki leczenia 
zawiodły, nie oznaczało to w ujęciu wydawców kalendarzy z omawianego tu okresu, że były źle 
dobrane, zastosowane w niewłaściwy sposób albo bez potrzeby itp. Niepowodzenie terapii było 
przedstawiane jako skutek działań siły diabelskiej, której człowiek nie był w stanie się przeciwsta-
wić, albo też słabości organizmu, która nie była w stanie oprzeć się sile wpływów kosmicznych. 

663 Charakterystyka epidemii, która kryje się za tym prognostykiem, oparta jest na ówczesnych 
realiach. Epidemia miała wystąpić w trakcie wojny (którą dziś określamy mianem trzydziestolet-
niej). Zmasowane działania wojenne rozpoczynały się zwykle w maju, a ich skutkiem mogło być 
pojawienie się w czerwcu epidemii chorób roznoszonych drogą fekalno-pokarmową. Ze źródeł 
historycznych wiemy, że faktycznie często się one pojawiały. W kolejnym miesiącu, w lipcu, nie 
następował już dalszy wzrost zachorowań, ponieważ objęta epidemią armia traciła zdolność 
bojową i zdolność przemieszczania się. Na obszarze, na którym przebywała, stała się źródłem 
zakażenia miejscowej ludności. Skutkiem epidemii była wysoka śmiertelność. Ponieważ prze-
mieszczanie się armii poza obszar, na którym epidemia wystąpiła, okazywało się trudne lub nie-
możliwe ze względu na wysoki poziom strat, w trzecim miesiącu od zmasowanego wystąpienia 
jej objawów, tj. w sierpniu, zagrożenie epidemiczne ustawało. Kalendarz przedstawia przebieg 
krzywej epidemicznej zgodnie z realiami, znajdującymi potwierdzenie także w innych źródłach 
historycznych. Ponieważ przyczyna choroby nie została rozpoznana w sposób prawidłowy, nie 
stawiano w tym kierunku żadnych hipotez, uznano ją za wynik oddziaływań gwiazd i planet, 
wspartych siłą diabła. Próby zapobiegania wybuchowi epidemii, opisywanej w taki sposób pod 
względem etiologicznym, a także próby jej leczenia nie mogły być skuteczne, ponieważ wyja-
śnienia etiologiczne odnosiły się do czynników pozostających poza kompetencjami ludzi.
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Hannckego (D. Froelicha) na 1634 r. wymienione są także inne choroby wywoły-
wane przez wpływy ciał niebieskich, jednak o mniej nasilonym przebiegu i wystę-
pujące w sposób powtarzalny co jakiś czas. Przykładem mogą być te, które autor 
wiąże z oddziaływaniami Księżyca. Wg Froelicha wpływ Księżyca uznać należy 
za niewątpliwy. Czytelnicy kalendarzy mogą poznać z astrologicznych prognosty-
ków daty pełni Księżyca, kiedy wahania równowagi humoralnej będą szczególnie 
silne, i próbować je ustabilizować np. za pomocą upustu krwi. Z niekorzystnymi 
wpływami Księżyca można, zdaniem Froelicha, powiązać także niektóre konkretne 
choroby. Szczególnie groźny jest Księżyc w fazie jego zaćmienia. Może on wówczas 
wywoływać malarię (tj. gorączkę trzeciaczkę), krwotoki, a nawet dżumę. Jak może-
my stwierdzić, opisane przez Froelicha choroby wiązały się pod względem charak-
terystyki objawów z wydzielaniem potu, krwawieniem lub wydalaniem kału, co tłu-
maczono w kategoriach humoralnych. Wieloskładnikowych leków recepturowych 
zapisywanych pacjentom przez ówczesnych lekarzy czytelnicy kalendarzy nie mogli 
jednak sporządzać sami664, wydawcy nie publikowali więc receptur umożliwiających 
ich sporządzanie. Uznawali choroby epidemiczne „wywołane przez ciała niebieskie”, 
w tym Księżyc, za nienadające się do domowego leczenia i zalecali szybkie wezwanie 
lekarza, którego działania być może okażą się skuteczne. Drukowali jednak zalece-
nia możliwe do zastosowania w domowej terapii dotyczące tzw. chorób zwykłych. 
W kalendarzu Hannckego (D. Froelicha) na 1634 r. znajdujemy szczegółowe infor-
macje obejmujące reguły właściwego wykonywania upustów krwi i innych metod 
terapii humoralnej (stawiania baniek, podawania środków przeczyszczających i ką-
pieli)665. Usystematyzowanie tych reguł wydawało się wówczas konieczne, ponieważ 
kalendarz był opublikowany w trakcie wojny trzydziestoletniej, w czasie której stan 
zdrowia ludności Śląska bardzo się pogorszył666. Ponieważ podstawą metodą lecze-

664 Współczesne badania farmakognostyczne, prowadzone m.in. na Wydziale Farmaceutycz-
nym Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, wykazały, że wiele znanych od starożytności 
leków wieloskładnikowych miało realne działanie bakteriobójcze i bakteriostatyczne. W XVII 
i XVIII w. wiele z tych leków było zapisywanych przez lekarzy, którzy uzyskiwali pozytywne 
efekty terapii, mimo że nie zdawali sobie sprawy z realnych przyczyn skuteczności zalecanych 
przez nich leków recepturowych. Uzyskiwane wyleczenia nie były jednak regularne, ani syste-
matyczne, ze względu na różnice surowców (nie zawsze stosowano te same, które zalecali lekarze 
starożytni), inne niż w oryginale wzajemne proporcje między tymi surowcami, różnice dawek 
podawanych pacjentom oraz czas terapii. Brak skuteczności leczenia za pomocą starożytnych 
leków wieloskładnikowych mógł także wynikać ze zróżnicowania patogenów, przeciw którym je 
stosowano. Kwestie te pozostawały jednak poza świadomością lekarzy z XVII i XVIII w., których 
zalecenia terapeutyczne autorzy kalendarzy przedstawiali swoim czytelnikom.

665 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1634, Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, Ba‑
den und Zwangen acht zunehmen sind, nlb. Reguły te były powtarzane w kalendarzach śląskich 
przez następnych kilkadziesiąt lat. 

666 W trakcie wojny trzydziestoletniej szkody ponosiła głównie ludność cywilna, a wśród 6 milionów 
ofiar tej wojny cywile stanowili większość. Większość z nich nie umierała jednak z powodu ran, 
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nia w standardzie humoralnym były upusty krwi, z pewnością ich nadużywano, 
co mogło przyczyniać się do zwiększenia śmiertelnych skutków wojny667. Froelich 
przedstawia więc czytelnikom systematyzujące tę praktykę reguły, aby uczynić ją 
bardziej bezpieczną668. 

Kalendarz V. Hannckego (D. Froelicha) na 1635 r. wykazuje wiele podobieństw 
do poprzedniego. Podstawową metodą terapii zalecanej przez autora pozostają upu-
sty krwi i inne metody terapii humoralnej (bańki, środki przeczyszczające i kąpiele). 
W związku z tym kalendarz przedrukowuje reguły ich właściwego wykonywania669. 
Terapia humoralna jest przedstawiana w  kontekście astrologicznym, a  wpływy 
gwiazd i planet na ludzkie ciało są postrzegane jako rzeczywiste i stanowiące realne 
zagrożenie. W ten sposób definiowane są także choroby epidemiczne, za których po-
wstawanie autor czyni odpowiedzialnym wpływy Saturna670. Dla zachowania zdro-
wia i w leczeniu objawów chorób Froelich zaleca (obok regularnie wykonywanych 

ale na skutek chorób roznoszonych przez przemieszczające się wojsko (tyfus, dżuma) oraz z gło-
du. Wielu mieszkańców Śląska zmarło też w tym okresie z powodu spożycia produktów nie nada-
jących się do spożycia, zanieczyszczonych, źle przechowywanych lub mylnie zidentyfikowanych 
jako jadalne (wygląd zbieranych, dziko rosnących roślin przypominał bowiem rośliny uprawne, 
w rzeczywistości były to rośliny trujące). Problematyka ta znalazła w związku z tym miejsce 
w treści kalendarzy, jednak w późniejszych dekadach XVII w., a przede wszystkim w XVIII w. 

667 Śmierć spowodowana przez choroby, a także związana ze stosowaniem nieskutecznych lub nie-
właściwych metod leczenia była główną przyczyną strat demograficznych, jakich doznała lud-
ność Śląska w latach wojny trzydziestoletniej. Zakres tych strat i dążenie władz państwowych 
do ich wyrównania były jednymi z czynników wpływających na zmiany w organizacji systemu 
zabezpieczeń medycznych ludności. Dopiero jednak działania podjęte w tym kierunku przez 
władze Prus, od lat 40. XVIII w. okazały się skuteczne, a poziom zaludnienia Śląska powrócił do 
stanu sprzed wybuchu wojny trzydziestoletniej.

668 Zawarte są w Etliche Regeln/so im Aderlassen, Schröpfen/Purgieren/Baden und Zwagen in acht 
zunehmen sind. Reguły adresowane są do ludzi: którzy chcąc zachować zdrowie powinni prakty-
kować stawianie baniek, upusty krwi i stosować środki powodujące puszczanie gazów; gdy krwi 
jest zbyt dużo, zalecają jej puszczanie bo mogą pojawić się rożne choroby, wywołujące wysoką 
gorączkę; stawiać bańki należy po ciepłej kąpieli, mocząc uprzednio nogi od stóp po kolana, wte-
dy krew żywiej płynie; bańki stawiać, w przypadku chorób głowy, płuc, oczu, krótkiego oddechu, 
zaburzeń żołądkowych, na strupy i inne bezwstydne nieczystości – na nogach, ramionach, klatce 
piersiowej; osoby zmęczone nie powinny jeść i pić w trakcie kąpieli, bo może to wywołać wysoką 
gorączkę; nie należy pić [alkoholu] w trakcie kąpieli; nie należy pić [alkoholu] zaraz po kąpieli; 
w przypadku niedyspozycji żołądka, płuc, wątroby i innych narządów należy zastosować purga-
tiwa; najlepszym czasem do wykonywania upustów krwi jest wiosna, w okresie od kwietnia do 
maja, w jasne i słoneczne dni lub porankami; przed samą kąpielą nie należy się przejadać, żołą-
dek powinien być w „połowie pusty”; jeżeli nastąpi przypływ płynów [humorów], bóle głowy, 
oczu, zębów, zimnica lub wysoka gorączka, nie należy zażywać kąpieli by nie podrażnić ciała; 
powinno się często myć nogi ciepłą wodą, to samo głowę i oczy; głowę należy myć co 25 dni.

669 V. Hanncke (D. Froelich), New und Alter Schreib Kalender, 1635, Etliche Regeln so im Aderlassen, 
Schröpfen, Purgiren, Baden und Zwangen in acht zunehmen sind, nlb

670 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1635, Astrologisches Judicium, nlb.



266

zabiegów humoralnych) stosowanie ziół. Za najskuteczniejsze wśród nich uważa 
surowce lokalne671. Celem terapii domowej ma być umożliwienie ludziom osiągnię-
cie celów życiowych, które zostały przed nimi postawione przez Boga672. Metody le-
czenia domowego powinny być proste i możliwe do zastosowania przez wszystkich. 
Pierwszą z nich, konieczną do stosowania także w czasie epidemii, jest zapewnienie 
dobrego powietrza w domu. Należy wietrzyć mieszkanie rano i wieczorem, aby usu-
nąć szkodliwe opary wydzielane przez domowników w nocy i w porze obiadowej. 
Powietrze można też uczynić zdrowszym rozpylając w nim dym z ziół, takich jak 
majeranek, kmin polny, szałwia, czy rozmaryn. Powietrze oczyszcza także skórka 
cytryny. Najlepsze są jednak okadzania mieszkań dymem z owoców jałowca, któ-
ry zdaniem autora posiada szczególne właściwości oczyszczania powietrza. Metodę 
okadzania zalecał już Hipokrates, w dziele De Praenotionibus, uznając ją za skutecz-
ną673. D. Froelich zalecał, aby chroniąc się przed epidemią (o której pojawieniu się 
w pobliżu czytelnik się dowiedział), unikać spożywania świeżych owoców, po któ-
rych spożyciu często występuje biegunka. Jest ona szczególnie groźna dla dzieci i lu-
dzi starszych, dlatego spożywanie przez nich owoców w czasie zagrożenia epidemią 
należy uznać za zbędne. Pozostali, o silniejszej kondycji, mogą spożywać owoce, ale 
nie surowe, lecz przede wszystkim pieczone, które nie wywołują takich skutków674. 
Ponieważ w standardzie humoralnym, w którym Froelich przedstawiał swoje po-
rady dotyczące terapii, bardzo ważną rolę odgrywała urozmaicona i zróżnicowana 

671 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1635, Appendix. Astrologischer Unterricht: zu Erhaltung und 
Erlängerung des Lebens nützlich und dienstlich, nlb.

672 D. Froelich („Hannckens continuator”) uważa, nawiązując do biblijnej przypowieści o talentach, 
że ludzie są obdarzeni różnym poziomem zdolności, a cele życiowe, które mogą w związku z tym 
osiągnąć, są zróżnicowane. Autor postrzega różnice między ludźmi także w kategoriach humo-
ralnych (podobne poglądy wyrażali autorzy wcześniej wydanych kalendarzy). Ludzie wykazują 
różnice temperamentu, związane ze zdominowaniem ich organizmu przez jeden z humorów. 
Z tego powodu osoby obdarzone temperamentem flegmatycznym będą zdolne osiągnąć inne 
cele życiowe, niż np. sangwinicy, których witalność i ogólna sprawność życiowa jest większa. 

673 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1635, Appendix, podaje, że Hipokrates stwierdził, że dym z pa-
lonych drzew oczyścił powietrze Aten w czasie epidemii dżumy. Okadzanie nie zapobiegło więc 
całkowicie wystąpieniu tej epidemii, jednak doprowadziło do jej zakończenia (dzięki oczyszcze-
niu powietrza), a tym samym do zmniejszenia potencjalnych strat. Ten właśnie pogląd popula-
ryzuje Hanncke (D. Froelich) pisząc o okadzaniach jako środku przeciw epidemiom. Stosowanie 
zalecanych przez niego okadzeń z ziół leczniczych nie zapobiegnie całkowicie wystąpieniu epi-
demii w danym mieście, ale przynajmniej niektórych jego mieszkańców może ochronić przed 
zachorowaniem. 

674 Froelich nie zdawał sobie jeszcze sprawy z zagrożenia bakteriologicznego związanego ze spo-
żywaniem świeżych owoców, na podstawie doświadczenia ówczesnych lekarzy zalecał jednak 
przed spożyciem ich obróbkę termiczną. Jej skutkiem było unieszkodliwienie zagrożenia cho-
robotwórczego ze strony znajdujących się na świeżych owocach patogenów. Owoce stawały się 
wówczas bezpieczne do spożycia, mimo że nie wiedziano, dlaczego tak się dzieje. 
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dieta, której przypisywano zarówno właściwości profilaktyczne, jak i lecznicze, autor 
kalendarza na 1635 r. zalecał czytelnikom spożywanie owoców tak jak dotychczas, 
aby przyjmowane przez nich pokarmy nie były monotonne, co może doprowa-
dzić do zaburzenia równowagi humoralnej. Lecznicze wartości diety ma zapewnić 
występująca w niej różnorodność pokarmów, ułatwiająca zachowanie równowagi 
humoralnej i jej przywrócenie, gdy została zachwiana. Za elementy zdrowej diety 
Froelich uważał przede wszystkim produkty lokalne. Wśród owoców: np. jabłka, 
gruszki, wiśnie i kasztany jadalne. Owoców pochodzących z obcych krajów, m.in. 
cytryn i pomarańczy, Froelich radził nie spożywać na surowo, bo mogą przenosić 
„chorobową truciznę”. Można natomiast jeść je pieczone. Jako elementy zdrowej die-
ty Froelich zaleca spożywanie potraw mięsnych, przede wszystkim sporządzonych 
z młodych zwierząt. Ich właściwości lecznicze polegają na przywróceniu spożywa-
jącym je osobom sił witalnych. Mięso należy spożywać tylko ugotowane albo upie-
czone. Uzupełnieniem leczniczej diety powinno być wino, przyprawione korzeniami 
i cukrem. Nie należy jednak w okresie zagrożenia epidemią i w jej trakcie spożywać 
surowych winogron, ponieważ może się na nich osadzać trucizna chorobowa, po-
dobnie jak i innych surowych owoców. W tym okresie należy dużo pić, jednak nie 
surowej wody, ale zmieszanej z alkoholem (winem). Należy unikać mocnych trun-
ków, bo mogą spowodować śmierć. Froelich poleca w terapii epidemii ówcześnie 
znany i uznawany za bardzo skuteczny lek: teriak (inaczej mitrydat). Należy roz-
puścić jedną kroplę teriaku w winie albo wodzie różanej i spożywać codziennie po 
kilka kropli tak przygotowanego roztworu. Najlepiej jednak byłoby przyjmować ten 
lek przez cały rok, co może zwiększyć możliwość ochrony przed zachorowaniem. 
Nie w każdym przypadku teriak bywał skuteczny, szczególnie w leczeniu dżumy, nie 
należy więc zawsze spodziewać się wyleczenia. Ludzie biedni, którzy nie mogą sobie 
pozwolić na zakup teriaku ani innych drogich leków, powinni stosować w leczeniu 
epidemii preparaty z drzewa laurowego, pokrzywy lub z jałowca, przygotowane na 
gorąco z cukrem. Powinni także dużo pić. Aby dowiedzieć się szczegółów dotyczą-
cych innych metod leczenia epidemii, Froelich radzi skorzystać z dzieł Paracelsusa. 

W kalendarzu Hannckego (Froelicha) na 1637 r. po raz kolejny występuje prze-
druk reguł dotyczących właściwego wykonywania upustów krwi i innych podstawo-
wych zabiegów humoralnych675. Porady terapeutyczne występujące w tym roczniku 
podawane są w kontekście epidemii dżumy, która nawiedziła Śląsk i przyniosła po-
ważne straty demograficzne. Autor w swoim kalendarzu próbuje opanować panujące 
w społeczeństwie nastroje, wywołane przez brak możliwości ochrony przed tą choro-
bą i możliwości jej leczenia, które jeszcze kilka lat wcześniej uznawano (choć poten-
cjalnie) za możliwe. Froelich odwołuje się w tym celu do argumentów metafizycznych 

675 V. Hanncke (D. Froelich), Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren, Baden und Zwan‑
gen in acht zunehmen sind, [w:] New und Alter Schreib Kalender 1637. 
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i moralnych, łącząc pojawienie się chorób masowych z poprzedzającą je ludzką winą. 
Podważa przekonanie, że nie wszystkie nieszczęścia (w tym epidemie) bywają powo-
dowane przez wpływy szkodliwych kosmicznych fluidów oddziałujących na Ziemię. 
Stwierdza, że ich występowanie należy pojmować głównie jako skutek kary Bożej za 
liczne ludzkie grzechy i występki. Jego zdaniem, współcześnie znajdują potwierdze-
nie słowa Księgi Psalmów676: „Twój gniew, o Boże, przez nasze grzechy. Z tego po-
wodu umieramy”, a nie z powodu oparów komet i planet. Pomimo tego, w kalenda-
rzu znajduje się szczegółowy astrologiczny prognostyk, wiążący choroby i epidemie 
z niebieskimi konstelacjami. Dżuma (zaraza morowa) i inne zaraźliwe choroby mają 
wystąpić, zgodnie z prognostykiem, w 1637 r., uwzględniając obie z wyżej wymienio-
nych przyczyn, zarówno te związane z interpretacją metafizyczną, jak i astrologicz-
ną. Wnioski z tych rozważań są pesymistyczne: Froelich nie zamieszcza już żadnych 
praktycznych porad, jak należy się leczyć w trakcie epidemii. Tylko skrucha, pokora 
i pobożność mogą bowiem złagodzić gniew Boży, którego skutkiem są epidemie. 
Są zasłużoną karą za ludzkie złe postępowanie, którą należy uważać za nieuchron-
ną677. Kalendarz na 1637 r. przedstawia opisy wcześniej występujących epidemii dżu-
my678, które są przedstawiane w kategoriach plagi. Z każdej sytuacji może jednak 
płynąć dobro: epidemia stwarza bowiem okazję do pokuty i reorientacji moralnej 
dla tych, którzy ją przeżyją.

Kalendarz Hannckego (Froelicha) na 1638 r. niewiele różni się pod względem 
treści dotyczących terapii od wyżej omówionych z tej samej serii. Powtarzają się 
m.in. reguły dotyczące właściwego stosowania upustów krwi, podstawowej metody 
leczenia w standardzie humoralnym679. Spotykamy też jednak pewne nowe elemen-
ty. Froelich stwierdza w nim bowiem, że ludzie należący do różnych stanów spo-
łecznych chorują w inny sposób, pomimo tego, że na ich ciała oddziałują te same 
wpływy kosmiczne. Może to stanowić uzasadnienie dla występujących ówcześnie 
różnic w dostępie do profesjonalnej pomocy lekarskiej oraz stosowaniu w terapii 
członków różnych warstw społecznych innych leków680. Pogląd ten uznać należy 
za przeniesienie różnic stanowych w pole zainteresowania medycyny. Dodajmy, że 
kondycja organizmu osób z warstw wyższych była generalnie lepsza niż z warstw 
niższych. Podstawowe środki leczenia domowego pozostają w kalendarzu Hannc-
kego (Froelicha) takie same. Obok wspomnianych już upustów krwi, są to środki 
przeczyszczające, bańki i kąpiele, wspomagane przyjmowaniem środków ziołowych. 

676 Księga Psalmów. Psalm 90.
677 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1637, Astrologisches Judicium.
678 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1637, Hat aber all solches Unglück…
679 V. Hanncke (D. Froelich), New und Alter Schreib Kalender, 1638, Etliche Regeln so im Aderlassen, 

Schröpfen, Purgiren, Baden und Zwangen in acht zunehmen sind, nlb.
680 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1638, Von allen Standen der Menschen nach der Planeten Natur 

und Eigenschaften, nlb.
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Kalendarz na 1638 r. wymienia wiele chorób681, które uznaje zasadniczo za nieule-
czalne metodami domowymi. Do objawów wielu z nich należała biegunka. Z bra-
ku dostępu do lekarza można było próbować ją leczyć w warunkach domowych. 
Do polecanych sposobów ich leczenia należała dieta, pożywna, ale niezbyt obfita. 
Model terapii w kalendarzach Hannckego (Froelicha) ma, tak samo jak u Gotharda, 
charakter indywidualistyczny. Obiektem troski czytelników jest jedynie ich rodzi-
na, a koncepcja leczenia domowego ogranicza się wyłącznie, jak wynika z arsenału 
proponowanych środków, do ludzi zamożnych. W kalendarzach z tego okresu nie 
występują żadne sugestie, że mogłoby być inaczej. Koncepcja ta nie budzi także wąt-
pliwości. Jedynym przykładem świadomości roli różnic społecznych w zróżnicowa-
niu dostępu do terapii są stwierdzenia zawierające aprobatę dla tego stanu rzeczy, 
czerpiące uzasadnienie z Biblii. W interpretacji kalendarzy różnice między ludźmi 
występują dlatego, że Bóg powierzył im do wykonania inne cele i obdarzył ich in-
nymi talentami, które mogą to umożliwić. Różniący się między sobą ludzie chorują 
inaczej, powinni także leczyć się inaczej, co autorzy uznają za całkowicie naturalne. 
Z tego rodzaju przekonań wyprowadzono pogląd, że ludzie zamożni mogą leczyć 
się wszystkimi z istniejących w danym czasie środków, w tym tak drogimi jak te-
riak, natomiast ludzie biedni muszą poprzestać na stosowaniu lokalnych tanich ziół. 
Nie ma żadnych przesłanek uzasadniających zmianę tego poglądu.

Interpretacje dotyczące terapii występują także w kolejnej wydawanej w I poło-
wie XVII w. serii – w kalendarzach Georga Gebharda. W kalendarzu wydanym na 
1640 r. Gebhard682 – jak wszyscy wydawcy z tego okresu – jest zwolennikiem deter-
ministycznej interpretacji astrologicznych prognostyków, co uzasadnia stosowanie 
tych samych środków i medykamentów zarówno w profilaktyce, jak i w terapii683. 
Każdy czytelnik może, posługując się zamieszczoną w kalendarzu tabelą, określić 
konkretne dni w roku, w których wpływy ciał niebieskich będą dla niego szczegól-
nie niekorzystne, a nawet groźne. Powinien więc w tych dniach zastosować wska-
zane w kalendarzu zabiegi (upust krwi, bańki, albo środki przeczyszczające). Jeżeli 
czytelnik urodzony pod określonym znakiem Zodiaku nie czuje w zapowiadanym 
w astrologicznym prognostyku dniu objawów choroby, środki te będą miały działa-
nie profilaktycznie. Gdy natomiast odczuwa objawy choroby lub wykazuje ogólnie 
złe samopoczucie, ich stosowanie będzie miało charakter leczniczy684. Zale cenie to 
G. Gebhard uznaje za tak samo uzasadnione, jak określnie na podstawie wskazań 

681 V. Hanncke (D. Froelich), op.cit., 1638, Von Krankheiten, nlb. Autor wymienia wśród nich czer-
woną cholerę, febrę, ospę wietrzną, choroby płuc, żołądka, zapalenia oczu i in. Wspomina także 
chorobę weneryczną, którą określa jako chorobę francuską (Franza).

682 G. Gebhard 1640, New und Alter Schreib Kalender.
683 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput 2, Von etlichen Aspekten…
684 Określenie, w jakim celu – profilaktycznym czy leczniczym – miało dla praktyki lecznictwa 

domowego istotne znaczenie. Na przykład jeżeli upust krwi wykonywano profilaktycznie, krew 
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astrologicznych tzw. dobrych dni dla wykonania innych praktyk z zakresu życia 
codziennego685. Koncepcja tzw. dobrych dni jest jednak wg Gebharda szczególnie 
istotna w przypadku leczenia chorób. Znając właściwe terminy, w których przyjęcie 
leków jest bezpieczne, człowiek ma większą szansę, by wyzdrowieć686. Powinien brać 
pod uwagę poglądy wyrażane w tej kwestii przez zajmujących się tą problematyką 
uczonych. Wówczas, stosując się do ich opinii, będzie miał pewność, że działania 
lecznicze okażą się bardziej skuteczne687. Tego rodzaju uzasadnienie podkreślać mia-
ło naukowy charakter porad dotyczących metod terapii zalecanych w kalendarzach 
i odróżnić je od praktyk ludowych. Czytelnicy mogli uzyskać szczegółową wiedzę 
dotyczącą zagrożeń chorobami z prognostyku na dany rok688. Kwestie sygnalizo-
wane w kalendarzu Gebharda na 1640 r. w odniesieniu do przewidywań dotyczą-

upuszczano z dowolnego miejsca, z którego dało się ją pobrać. Jeżeli natomiast wykonywano 
ten zabieg leczniczo, krew pobierano z miejsca znajdującego się możliwie jak najbliżej od tego, 
w którym pacjent odczuwał jakieś dolegliwości (ból, obrzęk itp.). 

685 Wg Gebharda uzasadnienie astrologiczne może mieć każdy rodzaj praktyki z zakresu życia co-
dziennego. Jest to zgodne z koncepcją Opatrzności Bożej, wg której Bóg stworzył świat i określa 
porządek wszystkich zjawisk, które w nim zachodzą. Bóg wie o zdarzeniach, które nastąpiły, 
jak i o  tych, które dopiero nastąpią i w swojej dobroci ujawnia część tej wiedzy ludziom za 
pośrednictwem astrologii. Korzystając z astrologicznych prognostyków ludzie mogą korzystać 
z pomocy Bożej w realizacji swoich życiowych planów i zamierzeń.

686 Autor udowadnia wiarygodność tej tezy w ten sposób (Gebhard 1640, Caput 3), że prognostyki 
astrologiczne były wykorzystywane przez ludzi jeszcze przed narodzeniem Chrystusa. Praktyka 
ta trwa więc już wiele wieków. Prognostyki są potwierdzone przez doświadczenie i ludzki ro-
zum (ratio humana), który musi przyznać, że o przebiegu wielu zjawisk bardziej decyduje natura, 
w tym ciała niebieskie, niż ludzka wola. Obserwacje spełniania się prognostyków często zbiegały 
się z ludzkimi przewidywaniami kierowanymi rozumem. Wg Gebharda prognostyki te należy 
traktować jak ostrzeżenia Boże dotyczące zjawisk, które mogą się wydarzyć lub pewnych dyspozy-
cji do ich wystąpienia. Bóg kieruje je do nas, abyśmy żyli w pomyślności i abyśmy byli szczęśliwi. 

687 Gebhard wymienia tu takie, istotne jego zdaniem kwestie, jak odpowiedzi na pytania: Kiedy 
możemy określić wzajemne położenie ciał niebieskich jako korzystne? Co jest podstawą wyróż-
nienia tzw. dobrych dni dla podejmowania różnych praktyk leczniczych? Co właściwie znaczy 
pojęcie szczęśliwe aspekty (glückliche Aspekten) i jak należy je rozumieć? W jaki sposób możemy 
to zbadać doświadczalnie? Które koniunkcje ciał niebieskich możemy uważać za szczęśliwe i jak 
można je odróżnić od nieszczęśliwych? Jakie dyspozycje do różnego rodzaju chorób i cierpień 
wiążą się z nieszczęśliwymi koniunkcjami gwiazd i planet? W jaki sposób możemy ocenić wpływ 
Księżyca w każdej z czterech jego kwadr na oddziaływania płynące z gwiazd i planet, zarówno te 
dobre, jak i złe? Autor stawia także inne pytania, ważne dla jego uzasadnienia racjonalnej terapii: 
Czy można uważać pewne gwiazdy i planety za dobre lub złe ze swej natury, lub czy takie cechy 
mają tylko skojarzone wpływy kilku z nich, działając razem? Czy wpływ Księżyca zwiększa, 
czy zmniejsza dobre i złe oddziaływania ciał niebieskich? Czy na siłę tych oddziaływań mogą 
wpływać czynniki atmosferyczne, takie jak wilgoć i chmury, które sprawiają, że światło gwiazd 
i planet dociera do Ziemi raz mocniej, raz słabiej? 

688 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput 2. Von etlichen Aspekten welche dieses Jahr in Acht zu nehmen, 
nlb. 
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cych skuteczności terapii miały poważne znaczenie praktyczne. Mogły mieć wpływ 
np. na rodzaj zalecanych środków leczniczych i ich dawki, co nie było obojętne dla 
zdrowia, np. w przypadku środków przeczyszczających, które podane w nadmiernej 
dawce mogły spowodować śmierć pacjenta689. W standardzie patologii humoralnej 
związanej z interpretacjami astrologicznymi, w której podstawą terapii była reguła 
contraria contrariis curantur, ważne było by ustalić, jaką siłę mają w danym dniu 
szkodliwe oddziaływania planetarne, zaburzające równowagę humorów. Miało to 
wpływ na określenie, z jaką siłą należy tym oddziaływaniom się przeciwstawiać. 
Z tego typu rozumowania wywodzi się np. pogląd o szczególnej sile planetarnych 
oddziaływań podczas pełni Księżyca i przy towarzyszącej jej dobrej, suchej pogo-
dzie690. Sądzono, że niekorzystne oddziaływania nie były wówczas tłumione przez 
wilgoć i przez chmury, mogły więc wywoływać silniejsze zaburzenia równowagi hu-
moralnej, której naruszenie jest przyczyną chorób. Z tego powodu należało wówczas 
stosować bardziej aktywne metody terapii, niż w nowiu Księżyca lub przy dużym 
zachmurzeniu nieba. Komentując poglądy Gebharda wpisującego chorobę w kon-
tekst astrologiczny i metafizyczny możemy stwierdzić, że jego przekonanie, iż przed-
stawia czytelnikom kalendarza na 1640 r. poglądy zgodne z ówczesnym standardem 

689 Fakt ten może stanowić uzasadnienie dla występujących w kalendarzach tłumaczeń, próbują-
cych wyjaśnić, dlaczego zastosowanie środków przeczyszczających nie tylko nie przyczyniło się 
do poprawy stanu zdrowia pacjenta, lecz pogorszyło ów stan, a czasem ich podanie spowo-
dowało nawet zgon chorego. Wydawcy kalendarzy nie tłumaczyli tych faktów niepotrzebnym 
zastosowaniem tej metody przez pacjenta, przyjęciem zbyt gwałtownie działających środków 
lub ich zbyt dużej dawki. Uznając za właściwe zalecenia klasyków patologii humoralnej, w której 
ta metoda terapii należała do najczęściej stosowanych i była uważana przez nich za skuteczną, 
szkodliwe lub śmiertelne efekty jej zastosowania wyjaśniali w ten sposób, że metoda została 
zastosowana w niewłaściwym dniu. Pacjenci powinni byli stosować środki przeczyszczające 
w dniach podawanych przez kalendarze za bezpieczne, wyznaczanych według daty urodzenia 
chorego i jego znaku Zodiaku. Zastosowanie kuracji przeczyszczającej w innym dniu mogło 
narazić pacjenta na niebezpieczeństwo, ponieważ mogły się w nim zbiegać silne oddziaływania 
kosmiczne, wynikające ze szczególnego układu planet, z działaniem środków przeczyszczają-
cych. W efekcie równowaga humorów mogła ulec tak silnemu naruszeniu (przez wydalenie 
przez pacjenta nadmiernej ilości śluzu, a czasem także krwi), że nie mogła już powrócić do 
pierwotnej postaci. Wyznaczanie dat dziennych, w których zastosowanie środków przeczysz-
czających uznawano za bezpieczne znajdowało też swoje uzasadnienie w tym, że poszczególnym 
planetom przypisywano cechy podobne do cech humorów (zimna, gorąca, wilgotna i sucha). 
Szczegóły tych zależności były przedstawiane we wszystkich kalendarzach z XVII w., w I połowie 
w rozwiniętej formie, a w II połowie już w formie dość skrótowej.

690 Pogląd o szczególnie silnym oddziaływaniu Księżyca w pełni na ludzkie zdrowie miał w świa-
domości Europejczyków charakter trwały. Utrzymał się nie tylko w kalendarzach z II poło-
wy XVII w., np. w kalendarzu Ch. Neubartha z 1681 r., lecz także w kalendarzach wydanych 
w XVIII w. Uzasadnieniem zachowania wiarygodności tego poglądu były dostrzegane naocznie 
odziaływania Księżyca na wysokość pływów morskich. Były one najsilniejsze w pełni Księżyca. 
Także w XIX i XX w. ten pogląd utrzymał się w świadomości potocznej.
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medycyny akademickiej są nieuzasadnione. Przez wielu lekarzy związanych z wy-
działami lekarskimi europejskich uniwersytetów jego wyjaśnienia zostałyby uzna-
ne za anachroniczne. W kalendarzu Gebharda na 1640 r. znaleźć jednak możemy 
pewne bardziej racjonalne elementy. Autor ten poświęca bowiem więcej miejsca niż 
we wcześniej omawianych kalendarzach chorobom, których bezpośrednie przyczy-
ny wiąże z wojną i związaną z nią drożyzną691. Wprawdzie nadal odwołuje się do 
„głębszych przyczyn” tych zdarzeń, których wystąpienie zależy, jego zdaniem, od 
koniunkcji gwiazd i planet i ich oddziaływań na ludzi, jednak opisane przez niego 
przyczyny (wojna, drożyzna) stanowią uzasadnienie dla poszerzenia informacji do-
tyczących terapii o nowe obszary692. Kalendarz na 1640 r. przedstawia na przykład 
sposoby „oszukania głodu”, dzięki spożyciu dziko rosnących roślin. Zwraca jed-
nak uwagę na możliwość zatrucia, z powodu niewłaściwego ich rozpoznania jako 
zdatnych do spożycia. Jedyną metodą terapii ratującą życie jest w takim przypadku 
szybkie zastosowanie środków wymiotnych. Najpewniejszym sposobem zachowa-
nia zdrowia jest jednak, wg Gebharda, unikanie chorób, z wykorzystaniem możli-
wości stwarzanych przez astrologię. Jest to możliwe dzięki umiejętnemu korzystaniu 
z prognostyków astrologicznych, które lekceważą tylko desperaci693 i dostosowanie 

691 G. Gebhard, op.cit., 1640, Caput 2, Von etlichen Aspekten…, nlb.
692 Gebhard wyobraża sobie następującą hierarchię przyczyn chorób, w których tzw. przyczyny 

bezpośrednie (wojna, głód) usytuowane są na niższym poziomie, niż wpływy gwiazd i planet. 
Wg niego, w niektórych dniach i okresach roku nakładające się wpływy ciał niebieskich, ukła-
dających się względem siebie w pewnych charakterystycznych koniunkcjach, które wzmacniają 
ich siłę, wzbudzają nadmierny poziom ludzkich afektów. Ludzie wyprowadzeni w ten sposób 
z równowagi nie są w stanie panować nad swoim postępowaniem, afekty są bowiem silniejsze 
niż racje rozumu. Pobudzają ludzi do wojen, zamieszek i rewolucji, które są wywoływane przez 
czynniki wyższej natury, niż ludzka wola. Jedyne co ludzie mogą w tej sytuacji uczynić, to – 
wiedząc z astrologicznych prognostyków o zagrożeniach związanych z konkretną datą – próbo-
wać przeciwstawić się „rewolucyjnym wpływom” ciał niebieskich. Wojny wywołane przez ludzi 
kierowanych nadmiernym poziomem afektów przynoszą ze sobą nie tylko rany, lecz także głód 
i drożyznę, które stają się przyczynami chorób. Ludzie nie mogący zapewnić sobie odpowied-
niego poziomu wyżywienia stają się słabsi, bardziej podatni na niekorzystne oddziaływania pla-
netarne, łatwiej więc jest u nich doprowadzić do poważnego zaburzenia równowagi humorów, 
a w konsekwencji choroby i śmierci. Jak widać, socjalne przyczyny chorób są przez autora do-
strzegane, jednak nie wyprowadza on z tych obserwacji wniosków o charakterze systemowym. 
Ujęcie to pojawi się w kalendarzach znacznie później. 

693 Gebhard stwierdza (Caput 2, Von etlichen Aspekten…, 1640, nlb), że realność astrologicznych 
prognostyków potwierdza codzienne doświadczenie i publikacje innych autorów, w tym Eliasa 
Crätschmaire’a Rota Mundi. Te same układy gwiazd powtarzają się co około 20 lat, potwierdzają 
to badania astronomów. Autor podaje konkretne daty, w których takie powtarzalne układy wy-
stąpiły lub wystąpią: 1603, 1623 i 1643. Twierdzi, że na podstawie obserwacji skutków oddziały-
wań tych układów, które obserwowano w 1603 i 1623 r. można stworzyć astrologiczne progno-
styki nie tylko na 1643 r. (który przypadnie trzy lata po opublikowaniu kalendarza na 1640 r.), 
lecz także na następne dziesięciolecia, aż do 1783 r. Od tego czasu bowiem wzajemne położenie 
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postępowania do reguł chrześcijańskiej moralności. Nad wszystkimi zjawiskami na 
Ziemi panuje Bóg694, do którego można się odwoływać, m.in. prosząc o uleczenie 
z choroby. 

W kalendarzu Gebharda wydanym na 1642 r. jego treść została zdominowa-
na przez wojnę695. Jako główne przyczyny chorób – obok szkodliwych fluidów ciał 
niebieskich – kalendarz wymienia niski poziom plonów, wywołane nim wysokie 
ceny żywności oraz głód. Osłabieni z powodu głodu ludzie częściej chorują, cierpią 
z powodu ran i obrażeń. Śląsk pustoszą także epidemie. Zalecenia terapeutyczne 
publikowane w tym kalendarzu są schematyczne i powtarzane za wcześniejszymi 
rocznikami696. Kalendarz zachowuje deterministyczną interpretację astrologicznych 
prognostyków, powołując się w tym zakresie na autorytet innych współczesnych 
wydawców697. Przyjęta w kalendarzach G. Gebharda z lat 40. XVII w. perspekty-
wa jest indywidualistyczna. Porady dotyczące terapii domowej są kierowane do 
czytelnika i jego rodziny, większe grupy i społeczności pozostają poza obszarem 

gwiazd i planet ulegnie poważniejszym zmianom i trzeba będzie opracować nowe prognostyki, 
określające przewidywane wpływy ciał niebieskich na życie na Ziemi. 

694 W kalendarzu Gebharda występuje chronologia oparta na Biblii, w którą wpisuje najważniejsze 
wydarzenia dotyczące Śląska. 1640 r. jest datowany od narodzenia Chrystusa. Rok ten dzieli 
odległość 5589 lat od stworzenia świata, 3933 lat od potopu, 1607 lat od zmartwychwstania 
Chrystusa, 1687 lat od wprowadzenia kalendarza juliańskiego, 58 lat od wprowadzenia nowego 
skorygowanego kalendarza gregoriańskiego, 675 lat od wprowadzenia chrześcijaństwa na Śląsku, 
366 lat od objęcia przez Rudolfa I Habsburga tronu cesarza Rzeszy. Gebhard dodaje zarazem, 
że 1640 r. jest 22 rokiem trwania wojny. Przedstawiona tu krótka chronologia biblijna, którą 
Gebhard uznaje za rzeczywistą, uwidacznia najważniejszy punkt odniesienia kalendarzowej 
narracji w tym okresie, a także jeszcze kilka dziesięcioleci później. Jest nim Bóg, Stworzyciel 
świata, w pełni panujący nad światem. Kalendarz Gebharda nie przedstawia w zarysowanej tu 
perspektywie ludzkiego postępowania jako działania autonomicznego. To, jak człowiek postąpi 
w określonych okolicznościach, nie jest wynikiem jego autonomicznej decyzji, a tym bardziej 
nie jest w zakresie jego możliwości decydowanie o wystąpieniu tych okoliczności. W takich ra-
mach interpretacyjnych pojawianie się chorób postrzegano jako nieuchronne, a możliwości ich 
skutecznego leczenia pozostawały wątpliwe. Nie było bowiem jasne, czy samo pojawienie się 
choroby nie jest jakoś zakorzenione w nieznanym ludziom „planie Bożym”. Ten punkt widzenia 
ulegnie zmianie w treści kalendarzy śląskich w XVIII w.

695 G. Gebhard, New und Alter Schreib=Calender, 1642, Von vermutlichen Zufallen als Krieg, Krank‑
heit… Treści związane z wojną znajdują się również w wielu innych miejscach tego rocznika.

696 G. Gebhard, op.cit., 1642, Astrologische Muthmassung, nlb. W kalendarzu znajdują się obszer-
ne i szczegółowe prognostyki astrologiczne na cztery pory roku. Przy każdym z miesięcy są 
dodawane drobne wzmianki dotyczące zalecanych metod leczenia, takie jak np. u P. Gotharda 
w 1615 r. Przy każdej dacie dziennej zamieszczone są piktogramy, podające dni, w których osoby 
urodzone w danym roku i pod danym znakiem Zodiaku powinny wykonać upust krwi, przyjąć 
środek na przeczyszczenie lub postawić bańki. Uzasadnienia do wykonywania tych zabiegów 
jako profilaktycznych lub leczniczych pozostają niezmienne. 

697 G. Gebhard powołuje się na Petera Krügera z Gdańska, znakomitego matematyka, autora astro-
logicznych prognostyków i kalendarzy wydawanych dla Pomorza.
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zainteresowania zarówno wydawców, jak i nabywców kalendarzy. Brak jest także 
jakichkolwiek sugestii, iż ta sytuacja powinna ulec zmianie.

Niewiele się zmieniło w treści porad dotyczących terapii, publikowanych w ka-
lendarzach z II połowy XVII w., po zakończeniu wojny trzydziestoletniej, pomimo 
że w tekstach dotyczących zdrowia, choroby i profilaktyki możemy zauważyć zmia-
ny. Praktyczne zalecenia dotyczące leczenia domowego pozostają w tym okresie te 
same, jak w I połowie XVII w. W zmieniającym się zewnętrznym kontekście porad 
terapeutycznych nadal podstawową metodą leczenia są upusty krwi, a kilka innych 
jest zalecanych równie często (stawianie baniek, przyjmowanie środków przeczysz-
czających, kąpiele). Kalendarze zalecają także simplicia roślinne. Pomimo zachwia-
nia w tym okresie wiarygodności deterministycznej interpretacji astrologicznych 
prognostyków, kalendarze nadal zamieszczają daty dobrych i złych dni, w których 
wykonywanie tych zabiegów jest przedstawiane jako bezpieczne. Charakterystykę 
treści dotyczących terapii publikowanych w II połowie XVII w. umożliwiają kalen-
darze Hannckego (Ch. Neubartha) z 1650 r.698, Wagnera z 1662 r.699, serii kalendarzy 
Neubarthów700 oraz dwóch kalendarzy gospodarczych, jako reprezentatywnych dla 
tej serii, z lat 1692701 i 1693702. 

W kalendarzu Hannckego (Ch. Neubartha) na 1650 r. znajdują się wszystkie 
metody terapii domowej, zalecane wcześniej przez autorów tego typu wydawnictw. 
Kalendarz przedrukowuje po raz kolejny opublikowaną w tej samej serii w 1638 r. 
(złożoną z 14 punktów) instrukcję dotyczącą właściwego sposobu wykonywania 
upustów krwi703. Reguły te będą powtarzane w kolejnych kalendarzach (przede 
wszystkim w gospodarczych) przez następnych kilkadziesiąt lat. Ich liczba wzrośnie 
ostatecznie do 20. Zgodne z dotychczasową tradycją humoralną były także inne, za-
lecane w kalendarzu na 1650 r., metody terapii, które dobierane były w ten sposób, 
by stosowane leki wywierały działanie przeciwne do czynników powodujących za-
burzenia704. Poradnictwo terapeutyczne w kalendarzu Hannckego (Ch. Neubartha) 
na 1650 r. nadal wykazuje zakorzenienie w astrologii. Autor wyraża np. przeko-

698 V. Hanncke (Ch. Neubarth – po śmierci D. Froelicha opracowanie i wydawanie przejął, wyku-
pując prawa do tytułu Christian Neubarth. W kilku pierwszych rocznikach nie wprowadził na 
stronę tytułową swojego nazwiska)1650, New und alter Schreib=Calender.

699 E. Wagner 1662, New und alter Schreib=Calender.
700 Zachowały się kalendarze Neubarthów z lat 1666, 1667, 1668, 1672, 1673, 1675, 1676, 1678, 

1679, 1681, 1882, 1685, 1689 i 1692.
701 Neu=und Alter Hausz‑Wirtschaffts=und Schreib=Calender, 1692. 
702 Neu=und Alter Hausz‑Wirtchaffts=und Schreib=Calender, 1693.
703 V. Hanncke (Ch. Neubarth), op.cit., 1650, Etliche Regeln so im Aderlassen Schröpfen Purgiren 

Baden und Zwangen ich acht zunehmen sind.
704 Np. środki „rozgrzewające” zalecano podawać w chorobach wywołanych przez humory „zimne” 

(śluz) oraz przez gwiazdy i planety, którym przypisywano cechę „zimna”. Por. Hanncke (Ch. Neu-
barth)1650, Das III Capitel, Von den Vier Zeiten des 1650 Jahres; Das IV Capitel, Von Krankheiten. 
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nanie, że przyczynami biegunek mogą być zaćmienie Księżyca, szkodliwe wpływy 
Wenus lub Saturna705. Terapia jest w związku z tym precyzyjnie określona w czasie 
na podstawie astrologicznych prognostyków. Należy wykonać opisywane w kalen-
darzu zabiegi profilaktycznie (aby choroba nie wystąpiła) lub leczniczo (kiedy czy-
telnik już źle się czuje). Hanncke (Ch. Neubarth) zajmuje się także w kalendarzu na 
1650 r. chorobami wywołanymi przez przyczyny społeczne: wojnę i głód706. Przed-
stawia symptomy zarazy707, jednak uważa domowe leczenie chorób epidemicznych 
za nieskuteczne. Czytelnicy odczuwający pierwsze objawy choroby, takie jak sen-
ność, melancholia, osłabienie, zaburzenie świadomości, ucisk klatki piersiowej, ból 
brzucha, „oziębienie żołądka”, mogą próbować się leczyć stosując środki na poprawę 
krążenia humorów, ale powinni raczej poszukać pomocy lekarza. W kalendarzu 
Hannckego (Ch. Neubartha) spotykamy też opis tzw. francuskiej choroby, tj. kiły708. 
Autor zdaje już sobie sprawę, że kiła szerzy się przez kontakty seksualne709, może 
także przechodzić z matki na dziecko, powodując np. rodzenie się dzieci z różny-
mi uszkodzeniami, tzw. potworków. Ponieważ uważa kiłę za chorobę nieuleczalną 
w leczeniu domowym, jedyną metodą, którą w związku z nią poleca, jest zwracanie 
uwagi na jej objawy i nie wchodzenie w bliższe relacje z dotkniętymi nią osobami. 
Jest to dość proste, ponieważ objawy kiły są łatwo rozpoznawalne710. Ponieważ kiłę 
objaśnia w kategoriach humoralnych, nie ostrzega np. czytelników przed korzy-
staniem z tych samych narzędzi do wykonywania upustów krwi przez domowe-
go cyrulika. Nie zdaje sobie sprawy z możliwości przeniesienia choroby tą drogą. 
W kalendarzu Hannckego (Ch. Neubartha), wydanym niedługo po zakończeniu 
wojny trzydziestoletniej, pojawiają się także zalecenia terapeutyczne, w których 
zmedykalizowany sposób postrzegania choroby łączy się z  ujęciem moralnym. 
W tym ostatnim nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu zaliczane są do 7 grzechów 
głównych, a równolegle, w ujęciu medycznym, obżarstwo i opilstwo są przedsta-
wiane jako źródło chorób. Zalecana w wywołanych przez nie chorobach terapia 
domowa opiera się na modyfikacji diety, która nie powinna być zbyt obfita i nie 
powinno w niej zabraknąć lokalnych warzyw. Kalendarz przedstawia w związku 
z tym właściwe pory zasiewów i zbiorów warzyw, aby nie brakowało ich na ślą-
skich stołach711. Zalecenie uproszczenia diety i oparcia jej na niedrogich lokalnych 

705 V. Hanncke (Ch. Neubarth), op.cit., 1650, Das II Capitel, Von Finsternüssen.
706 V. Hanncke (Ch. Neubarth), op.cit., 1650, Das III Capitel, Von Krieg.
707 V. Hanncke (Ch. Neubarth), op.cit., 1650, Das IV Capitel, Von Krankheiten.
708 Ibidem. 
709 Można się nią zarazić np. od „kobiet wszetecznych”, których zachowanie jest „wstrętne” i „plu-

gawe”.
710 Hanncke (Ch. Neubarth) zaliczał do nich cechy widoczne i te, które ujawniają się podczas ba-

dań lekarskich. Do tych pierwszych zaliczał wysypkę, przechodzącą stopniowo w owrzodzenia, 
różnego rodzaju bóle, przykry zapach ciała. Do tych drugich mętną, „soczystą” krew.

711 V. Hanncke (Ch. Neubarth), op.cit., 1650, Verzeichniss der Länder und Städte…
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produktach odwołuje się do przesłanek medycznych (taka dieta jest przedstawiana 
jako zdrowa, a nawet może być uznana za leczniczą), a nie moralnych, choć te ostat-
nie także wydają się nie bez znaczenia w obliczu powtarzających się przypadków 
masowego głodu. W tym kontekście choroby z przejedzenia wydają się naganne 
moralnie, choć nie jest to wyrażane expressis verbis. W przytaczanym kalendarzu na 
1650 r. elementy moralne odgrywają dość ważną rolę. Świadomość śląskich czytel-
ników, których kraj został spustoszony przez trwającą trzy dekady wojnę, a ludność 
znacznie się zmniejszyła, mogła być postrzegana przez władców jako sygnał suge-
rujący jakiejś formy pomocy. W pierwszych latach powojennych była ona udzielana 
z uwzględnieniem aspektów moralnych i metafizycznych. Można to potraktować 
jako jeden z aspektów terapii występujących w kalendarzach, tyle że ujmujących 
ludzkie zdrowie i życie w szerszej perspektywie. 

Powyższe ukierunkowanie kalendarzowej narracji uległo jeszcze wzmocnieniu 
w kalendarzu Eliasza Wagnera na 1662 r.712, w którym kwestie religijno-moralnego 
kontekstu choroby są potraktowane szczególnie szeroko, a zdrowie (i powrót do 
zdrowia po chorobie) są przedstawiane przede wszystkim w kategoriach łaski Bo-
żej. Ujęciu temu sprzyja zła sytuacja ekonomiczna Śląska, która w dwie dekady po 
zakończeniu wojny trzydziestoletniej niewiele się poprawiła, a kraj jest stale pusto-
szony przez kolejne epidemie713. Nieprawidłowe rozpoznanie ich przyczyn i ogólnie 
niska efektywność leczenia sprzyjają szerzeniu się nastrojów pesymizmu, czemu 
władze państwowe pragną jakoś zapobiec. Powoduje to z jednej strony powrót do 
koncepcji choroby jako kary Bożej za popełnione wcześniej złe czyny, natomiast 
z drugiej popularyzowanie przez kalendarze środków mogących być z dobrym 
skutkiem wykorzystane w terapii domowej. Choroby są interpretowane humoral-
nie, a najważniejszą przyczyną ich powstania są wg autora kosmiczne fluidy, wy-
wołujące gorączki, zapalenia, bóle głowy, choroby skóry, organów wewnętrznych 
(wątroby, nerek, płuc). Można je leczyć domowymi środkami, zalecanymi już we 
wcześniejszych kalendarzach, jednak najlepszym lekarstwem jest spokój (lub pokój 
– gra słów?), do którego należy dążyć714. 

W innym kierunku rozwijała się argumentacja dotycząca kwestii zdrowotnych, 
w tym dotycząca terapii, w serii kalendarzy Christopha Neubarta i jego kontynu-
atorów. Podstawową ich cechą było ukierunkowanie praktyczne, uwzględniające 

712 E. Wagner 1662, New und Alter Schreibkalender.
713 W tym kontekście kalendarz na 1662 r. przypomina czytelnikom, że wojny od zawsze towarzy-

szyły ludzkości. Toczyły się w różnych czasach i na wszystkich kontynentach. Były opisywane 
w Biblii i w dawnych kronikach. Zawsze jednak kiedyś się kończyły, a razem z nimi towarzyszące 
im nieszczęścia i choroby. Tak będzie także i obecnie. Por. Wagner, op.cit., 1662, Sectio IV. Caput 
I, Von Africa dem Andern Theil der Welt, nlb.; Caput II, Von dem Königreich Aegypten, nlb. 

714 Autor rozumie go przede wszystkim jako spokój ducha i nieuleganie nadmiernym afektom. 
Może być także rozumiany w kategoriach humoralnych – jako równowaga płynów. 
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najnowsze zdobycze ówczesnej medycyny, a także pewien optymizm, wiązany ze 
stosowaniem tych zdobyczy w likwidowaniu problemów życia codziennego. Ten ro-
dzaj narracji spotkał się z uznaniem śląskich czytelników i seria kalendarzy sygno-
wana nazwiskiem Christopha Neubartha, później jego syna Johanna, a następnie ich 
kontynuatorów okazała się najpopularniejszym śląskim wydawnictwem tego typu. 
W kalendarzach Neubarthów z II połowy XVII w. utrzymuje się humoralna interpre-
tacja choroby i zwiazana z nią terapia. Słabnie w nich stopniowo ujmowanie choroby 
w kontekście astrologicznym, które z czasem przyjmuje charakter konwencjonalny. 
W każdym z kalendarzy z tego okresu znajduje się wyodrębniony rozdział O epide‑
miach i chorobach715, w którym choroby są osadzane w czasie rocznym (pory roku). 
W strukturze tych kalendarzy są także szczegółowe omówienia chorób, które mogą 
wystąpić w każdym z 12 miesięcy roku. Choroby są również wspominane w wystę-
pujących w każdym roczniku rozdziałach O wojnie i pokoju716. Porady terapeutyczne 
na 1666 r. opierają się na stosowaniu simpliciów i tradycyjnym zestawie środków 
terapii humoralnej (upusty krwi, bańki, środki przeczyszczające, środki wymiotne 
i kąpiele). Autor zaleca także stosowanie urozmaiconej i niezbyt obfitej diety. 

Od 1668 r. w kalendarzach Neubarthów zaczyna się systematyczne publikowanie 
rozdziałów zatytułowanych O owocności i nie owocności Ziemi717. Rozdziały te znaj-
dują się w strukturze kalendarzy z tej serii w bezpośrednim sąsiedztwie rozdziałów 
poświęconych epidemiom i chorobom718. W kalendarzach Neubarthów pojawia się 
od tego czasu nowy sposób przedstawiania choroby: nie w kategoriach plagi Bożej, 
ale sytuacji życiowej w jakiś sposób zawinionej przez ludzi. Na czoło, wśród przyczyn 
chorób, wysuwa się głód, a kalendarze stwierdzają, że można próbować go ograni-
czyć. Tym samym choroby przestają być postrzegane jako nieuchronne, a ich lecze-
nie (i zapobieganie im) przedstawia się jako potencjalnie skuteczne. Skuteczność le-
czenia i profilaktyki powinna zacząć się od poprawy stanu odżywienia. W rozdziale 
O owocności ziemi… z 1668 r. nie traktuje się już wysokości plonów jako przypadku, 
ale jako wynik racjonalnej uprawy. Ta sama idea pojawia się w tym czasie w podej-
ściu do chorób, których przyczyny są coraz silniej wiązane z niedożywieniem i nie-
prawidłowym stylem życia, a nie z zagrożeniem płynącym ze strony kosmicznych 
fluidów. Zmienia się w związku z tym koncepcja terapii: staje się ona stopniowo 
elementem programu zdrowego życia, w którym należy natychmiast reagować na 
każde odstępstwo od normy, nie pozostawiając swych losów przypadkowi. Przyjmu-
jąc zalecane w kalendarzach simplicia, stosując umiarkowaną i urozmaiconą dietę 
i inne zalecenia profilaktyczne, a w przypadku niepowodzenia leczenia domowego 

715 Ch. Neubarth 1666, Neu und Alter Schreibkalender., Das IV Capitel. Von seuchen und Krankheiten.
716 Ch. Neubarth, op.cit., 1666, Das III Capitel. Vom Krieg und Fried.
717 Ch. Neubarth 1668, Neu und Alter Schreib Calender, Das V Capitel. Von Frucht‑ oder Unfrucht‑

barkeit der Erden.
718 Ch. Neubarth, op.cit., 1668, Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten.
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kontaktując się z lekarzem, powinniśmy mieć nadzieję na długie i zdrowe życie. 
Kalendarz na 1668 r. rozpoczyna systematyczne upowszechnianie tezy, że przyjmo-
wane od czasu do czasu domowe leki nie są w stanie zrównoważyć szkód, jakie wy-
rządzamy sobie sami prowadząc nieodpowiedni dla zachowania zdrowia styl życia. 
Tendencja do składania w ręce czytelników odpowiedzialności za własne zdrowie 
i życie będzie już odtąd stale obecna w serii kalendarzy Neubarthów719. 

Zarysowane tu kierunki narracji są kontynuowane w kalendarzach Neubarthów 
z lat 70. i 80. XVII w. W kalendarzu na 1672 r.720 choroby są wpisane w poszcze-
gólne pory i miesiące roku, jednak ich astrologiczne konteksty schodzą na dalszy 
plan wobec występujących w tytule rozdziału naturalnych warunków pogodowych 
charakterystycznych dla każdego z tych okresów721. Zmienia się w związku z tym 
sposób postrzegania zagrożeń zdrowia, uznawanych za najsilniejsze. Nie są już nimi 
planetarne i kosmiczne fluidy (choć nadal pozostają obecne w kalendarzu w jego 
części wstępnej, zgodnej z konwencją tego typu wydawnictw), ale za groźniejsze 
uważa się niedożywienie i głód, błędy diety, zły styl życia. Choroby są nadal inter-
pretowane humoralnie, a terapia opiera się na różnych rodzajach simpliciów, stoso-
wanych po zauważeniu pierwszych objawów choroby oraz na klasycznym zestawie 
„przywracającym równowagę humorów” (upusty krwi, środki przeczyszczające 
itp.). W kolejnych kalendarzach Neubarthów zarysowane tu tendencje są rozwijane. 
W kalendarzu na 1673 r. (i w następnych, aż do końca XVII w.) stałemu poszerzeniu 
ulega rozdział o naturalnych warunkach pogodowych, mogących być przyczyną 
chorób722. Zagrożenia związane z oddziaływaniem wpływów kosmicznych są z tych 
rozdziałów systematycznie eliminowane. Zamiast nich podkreśla się te związane 
ze stylem życia. Wśród wymienianych w kalendarzach chorób, które można leczyć 
metodami terapii domowej pojawiają się nowe schorzenia, np. hipochondria lub 
marazm (Marasmus)723 i nadmierny smutek (Melancholia), które cechują przesadne 
odczuwanie objawów chorób (także tych realnie nieistniejących) oraz brak chęci do 
jakiejkolwiek aktywności. Choroby te można, zdaniem autora, leczyć przywracając 
chorego do normalnej aktywności724. Jedną z możliwych metod terapii jest zwięk-

719 „Życie jest wielką komedią, w której gramy” – pisał Ch. Neubarth (Das IV. Capitel. Von Seuchen 
und Krankheiten). W kontekście zdrowia i choroby można dodać: i w dużej części sami piszemy 
sobie rolę.

720 Ch. Neubarth 1672, New und Alter Schreib Calender.
721 Ch. Neubarth, op.cit., 1672, Von Betrachtung der Vier unterschiedlichen Zeiten des Jahres mit ihrer 

Natürlichen Witrerung.
722 Ch. Neubarth, Von Betrachtung der Vier unterschiedlichen Zeiten des Jahres mit ihrer Natürlichen 

Witerung, [w:] Neu und Alter Schreib Calender, 1673. 
723 Ch. Neubarth, Gnade, Warmhersigkeit und Friede, [w:] Neu und Alter Schreib Calender, 1675. 
724 Jest to zgodne z duchem protestanckiej pedagogiki moralnej, w której codzienne życie człowieka 

powinna cechować aktywność, a także wykonywanie jakiejś pożytecznej pracy. Pogrążanie się 
w wyimaginowanych dolegliwościach lub uleganie nadmiernym afektom zasługuje w tej pedago-
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szenie ilości światła, które będzie oddziaływało na te osoby. Słońce może bowiem 
przezwyciężyć niekorzystne i skumulowane wpływy Księżyca i Saturna, występu-
jące szczególnie w miesiącach zimowych. Inną metodą, którą można zastosować 
w domu, będzie ogrzanie chorego. Pozwoli to ożywić zwolnione krążenie humorów 
i przezwyciężyć nadmierne wpływy czarnej żółci725. Kalendarz zwraca także uwa-
gę czytelników, że wymienione wyżej schorzenia mogą być skutkiem obżarstwa726. 
W tym przypadku skuteczną metodą leczenia domowego będzie modyfikacja diety. 

Kalendarz na 1676 r. zwraca uwagę czytelników na „choroby wywołane przez 
Marsa” i „choroby wywołane przez Wenus”727. Określenia te należy bardziej trak-
tować jako metafory, wiążące pewne choroby z emocjami, odczuciami i zachowa-
niami uznawanymi w XVII w. za charakterystyczne dla jednej z tych płci, pomimo 
że autor kalendarza przedstawia je w kontekście astrologicznym. Domowe sposoby 
terapii tych chorób wiążą się z ich charakterystyką, w której w roli przyczyn wystę-
pują silne afekty, nad którymi człowiek utracił kontrolę. W „chorobach wywołanych 
przez Marsa” są to gniew, mściwość, kłótliwość, wojowniczość i występność. Bez-
pośrednią przyczyną nadmiernego ożywienia tych afektów jest zaburzenie równo-
wagi humoralnej i dominacja wśród nich żółci i czarnej żółci. Skutkiem tego jest 
pojawienie się takich objawów, jak bóle w różnych częściach ciała, stany zapalne, 
gorące wrzody, dreszcze, febry, żółtaczka, czerwonka, ospa i padaczka. W „choro-
bach wywołanych przez Wenus” główną przyczyną jest natomiast nadmiar wilgoci 
(śluzu), który może np. wiązać się z lubieżnością. Z tego powodu kobiety mogą 
zapadać na choroby związane z życiem seksualnym. Mogą to być zarówno proble-
my zdrowotne związane z macierzyństwem, jak i choroby weneryczne. Leczenie 
tak scharakteryzowanych chorób metodami domowymi opiera się na podawaniu 
środków prowadzących do przywrócenia równowagi humoralnej. Jej osiągnięcie 
pozwoli uzyskać (albo odzyskać) kontrolę nad nadmiernie rozbudzonymi afektami, 
co za tym idzie – umożliwić zachowanie (lub powrót) do zdrowia.

W kalendarzu Neubartha na 1678 r.728 najważniejszą, zasługującą na uwagę, no-
wością jest opublikowanie nowej listy reguł dotyczących właściwego wykonywania 
upustów krwi. Jest ich już 20, o 6 więcej niż w kalendarzu Hannckego (Froelicha) 
na 1634 i 1638 r.729 Pojawiają się wśród nich nowe elementy730, ale ogólne zasady tej 

gice na przyganę. Człowiek pobożny powinien dążyć do zachowania zdrowia, sam aktywnie się 
o to starając. 

725 Ch. Neubarth, op.cit., 1675, Von Betrachtung der vier unterschiedlichen Zeiten des Jahres.
726 Ch. Neubarth, op.cit., 1675. Das III Capitel. Vom Kriegs‑Wesen. 
727 Ch. Neubarth, 1676, New und Alter Schreib Calender.
728 Ch. Neubarth 1678, New und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib Calender.
729 Ch. Neubarth, op.cit., 1678, Etliche Regeln so im Aderlass Schröpfen Purgiren und Baden ich acht 

zu nehmen sind.
730 Do poprzednich zasad (patrz przyp. 678) dodano 6 kolejnych: po kąpieli nie powinno się wy-

chładzać – szkodzi to głowie, kościom, szpikowi i kręgosłupowi, powoduje skurcze i gorączkę; 
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najpopularniejszej metody terapii pozostały bez zmian. Charakterystyczna jest za 
to zmiana w treści rozdziału O chorobach731. Rozdział ten ma zaledwie pół strony 
i próżno w nim szukać występujących wcześniej w tego typu rozdziałach ścisłych 
astrologicznych przepowiedni, jakie choroby wystąpią w 1678 r. w określonych 
miesiącach, wraz z określonymi koniunkcjami gwiazd i planet. Pojawia się za to 
perspektywa, zgodnie z którą autor kalendarza przekonuje czytelników, że choroby 
stanowią naturalny aspekt ludzkiej egzystencji. Raz pojawiają się te, a innym ra-
zem inne, ale samo ich występowanie nie jest niczym nadzwyczajnym i w historii 
ludzkości występuje od zawsze. Ich przyczyną są najczęściej zimne humory (kalte 
Flüsse), których wpływów należy w miarę możliwości unikać. Z rozdziałem O cho‑
robach sąsiaduje (jak zwykle w kalendarzach Neubarthów) rozdział O owocności 
i nie owocności ziemi732, w którym autor przekonuje czytelników do podejmowania 
prac rolnych zgodnie z właściwym dla nich harmonogramem, a nie w sposób przy-
padkowy. Umożliwi to zwiększenie plonów i ograniczenie niebezpieczeństwa głodu. 
W kalendarzu na 1678 r., w komentarzach do Calendarium, znajdują się także licz-
ne drobne porady dotyczące metod leczenia domowego z wykorzystaniem roślin 
leczniczych. Porady te są powtórzeniem zamieszczanych od 1615 r. w kalendarzach 
śląskich zaleceń i będą powtarzane także później, w niemal dosłownej postaci, aż 
do 1740 r. (np. w kalendarzach gospodarczych redagowanych przez Neubarthów), 
a z pewnymi zmianami aż do 1786 r. 

W kalendarzu Ch. Neubartha na 1679 r.733 znajdujemy rzadki w kalendarzach 
przykład zaleceń do stosowania w terapii domowej środków odzwierzęcych, dlatego 
przedstawię go nieco bliżej. W tym miejscu Caledarium, w którym od wielu dziesię-
cioleci pojawiały się te same, corocznie powtarzane zalecenia dotyczące simpliciów, 
kalendarz na 1679 r. zamieszcza rozbudowany artykuł O krecie734, którego treść bar-
dziej odpowiadałaby raczej tytułowi O pożytkach z kreta. Autor stwierdza, że wbrew 
negatywnym skojarzeniom wiązanym z tym zwierzęciem, które jest oskarżane o wy-
rządzanie szkód w uprawach rolnych, można z pożytkiem wykorzystać ciało kreta 
w domowym leczeniu wielu schorzeń i dolegliwości. Użyteczne jest przede wszyst-
kim futerko, którego nie powinno się wyrzucać po złapaniu i zabiciu zwierzęcia. 
Można z jego futerka (raczej kilku futerek !) wykonać ogrzewający piersi staniczek, 
który będzie szczególnie przydatny dla kobiet w ciąży oraz matek karmiących. Będzie 

stosować środki odgazowujące w miarę potrzeby a nie czekać na pełnię Księżyca; kąpiel powo-
duje wychudzenie, chudzi ludzie powinni się kąpać tuż przed jedzeniem; pomiędzy ostatnią 
kwadrą a nowiem Księżyca nie powinno się stosować upustów krwi; jesienią dogodne jest by 
stosować łagodne środki; starzy ludzie, także ci bez sił, nie powinni stosować upustów krwi.

731 Ch. Neubarth, op.cit., 1678, Das IV Capitel. Von Krankheiten.
732 Ch. Neubarth, op.cit., 1678, Das V Capitel. Von Frucht‑ oder Unfruchtbarkeit der Erd‑Früchte.
733 Ch. Neubarth 1679, Neu und Alter Schreib Calender.
734 Ch. Neubarth, op.cit., 1679, Von Maulwurf.



281

chronił je przed wpływem zimna. Z futerka kreta można także sporządzić bardzo 
dobrą podszewkę do kaftana, oraz wykorzystywać ją z dobrym skutkiem do masażu 
bolących części ciała. Skórkę z kreta można też zastosować jako lek na wrzody, ale 
wówczas należy ją przykładać do ciała nieowłosioną stroną. Łapki kreta można sto-
sować przeciw bólowi zębów, podobnie jak zęby tego zwierzęcia. Należy zawiesić je 
na szyi, a ból zębów minie. Krew kreta, rozpuszczona w winie, może być stosowana 
jako lek na uspokojenie. Można podawać to wino do wypicia ząbkującym dzieciom 
i położnicom, w dawkach po kilka kropel. Można też w celach leczniczych wykorzy-
stać upieczone ciało kreta, razem z łapkami. Można z niego sporządzić papkę, którą 
matki karmiące (mające wkrótce zakończyć karmienie) powinny przykładać do pier-
si. Papkę tą można przykładać również do dziąseł ząbkujących dzieci, dla ułatwienia 
wyrzynania się zębów. Ciało kreta, które nie było jeszcze używane do innych zabie-
gów, można przykładać na chore kończyny. Skórka kreta może być dobrym środkiem 
na ból kończyn. Należy z niej uszyć pończochy i ubrać je na bolące nogi. Ból minie 
w ciągu godziny. Pończochy z kreciej skórki mogą być skuteczne w leczeniu dolegli-
wości związanych z podagrą, na którą nie mamy dotąd żadnego dobrego środka na 
ukojenie bólu. Można także z kreta zrobić amulet przeciwko dżumie. Tak obszerne 
przedstawienie „pożytków z kreta” Ch. Neubarth kończy krótkim zdaniem: „Ach, 
szkoda, że te czasy już minęły”. Swoje „historyczne” porady ujął w konwencji prakty-
kowanej wśród czytelników. Objawy chorób są osadzone w ciele, a metody leczenia 
nie są przedstawiane w kategoriach humoralnych. Nie jest to też terapia ogólna, lecz 
można ją scharakteryzować jako „miejscową”. Określone części ciała zwierzęcia są 
zalecane do zastosowania w celu likwidacji określonych objawów przypisanych do 
pewnego obszaru ciała. W 1679 r. metody te musiały być dla wydawcy kalendarza 
rzewnym wspomnieniem, skoro zdecydował się na ich tak obszerne omówienie, 
opatrując je krótkim komentarzem dotyczącym minionych czasów. W tym samym 
Calendarium spotykamy również wiele szczegółowych porad dotyczących wykorzy-
stania w terapii roślin735. Były one już wielokrotnie publikowane wcześniej a w kon-
tekście rozprawy o krecie możemy je również potraktować jako „retroporady”.

W kalendarzu Ch. Neubarta na 1681 r.736 po raz kolejny zostały przedrukowane 
reguły właściwego wykonywania upustów krwi, w wersji złożonej z 20 punktów737, 
bez żadnych zmian w stosunku do wcześniejszej wersji. Na uwagę zasługuje w tym 
roczniku rozdział o właściwościach jesionu738. Tekst ten otwiera cały cykl publikacji 

735 Np. w przypadku potłuczenia autor zalecał przemycie obolałego miejsca wodą z naparem z kwiatów 
lipy albo konwalii. Na inne schorzenia i urazy zalecano stosowanie rozmarynu, dziurawca, czarne-
go bzu i innych ziół, podawanych w postaci naparów, rozpuszczonych w winie lub w miodzie. 

736 Ch. Neubarth 1681, New und Alter Schreib=Calender.
737 Ibidem, 1681, Etliche Regeln so im Aderlass Schröpfen Purgiren und Baden in acht zu nehmen sind.
738 Ibidem, 1681, Gründliche und richtige Beschreibung deß Fraxini oder wolbekandten Esch‑Baums/

sonsten Wund Holtz genandt, [Jesion].
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na temat możliwości zastosowania w terapii lokalnych roślin, które będą ukazywały 
się w kalendarzach śląskich w kolejnym stuleciu. Jesion został scharakteryzowany 
jako roślina o silnym działaniu, która może być skutecznie zastosowana w leczeniu 
wielu chorób. Przede wszystkim można ją używać do przygotowywania kąpieli, która 
ma chronić przed zarazą. W celu przygotowania kąpieli należy spalić kawałki jesionu 
na popiół i zmieszać go z przeznaczoną do kąpieli wodą. Zabieg ten można wykony-
wać zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Kąpiel w naczyniu (wannie) ze spopielonym 
drewnem jesionowym może być także skutecznym środkiem przeciwko truciznom. 
Jesion można też stosować w kąpielach chorych, których cierpienia wynikają z nad-
miaru żółci, cierpiących na kamienie, bóle lędźwi i bioder, oraz w leczeniu krwo-
toków z nosa. Należy wówczas potrzeć twarz spopielonym drewnem jesionowym, 
natrzeć zimną wodą i umyć. Następnie trzeba przyłożyć drewno jesionowe do nosa, 
z tej strony, z której krwawi, i trzymać aż do zagrzania. Kawałki jesionowego drewna 
hamują także nadmierny wypływ krwi podczas zabiegu stawiania baniek. Wystruga-
ny z jesionowego drewna kolec można stosować jako wykałaczkę i do przekłuwania 
bolących dziąseł, aż do puszczenia krwi. Kołkiem tym można także nakłuwać dziąsła 
ząbkujących dzieci, dla przyspieszenia wyrzynania zębów. Jesion można także sto-
sować do likwidowania obrzęków, które należy przemywać zimną wodą zmieszaną 
ze spopielonym drewnem z tego drzewa. Można go też używać do likwidacji blizn, 
do „wciskania przepukliny”, do pielęgnacji położnic. W tym celu należy sporządzić 
z jesionu i gliny rodzaj „ciasta”, które należy wcierać w chore miejsce. Jesion można 
stosować także doustnie. Należy ściągnąć z drzewa sok, a następnie go przedesty-
lować. Otrzymany lek należy pić łyżeczką, w niewielkiej ilości, co 24 godziny, rano, 
na czczo, stosując go jako lek napotny. Zdaniem autora kalendarza na 1681 r., taki 
destylat ma też działanie ochronne przeciw epidemiom, np. przeciw dżumie. Jeden 
surowiec leczniczy, jesion, jest przedstawiany w kalendarzu na 1681 r. jako podstawa 
leków na bardzo różne schorzenia. Zasada ta i ogólna logika tak formułowanych 
zaleceń wynika z rozumowania w kategoriach humoralnych. Wszystkie choroby, 
niezależnie od ich zróżnicowanych objawów, wyprowadzane są w tym systemie po-
jęciowym z jednego wspólnego źródła. Dlatego jest uznawane za logiczne, że można 
zwalczać różne rodzaje chorób za pomocą środka o tym samym składzie. Niezależ-
nie bowiem od tego, w jakiej postaci środek ten będzie zastosowany (kąpiel, okład, 
destylat i in.) i na jaki obszar ciała, jego działanie i tak ostatecznie będzie oparte 
na ogólnej reakcji organizmu. Ten sam sposób interpretacji występował już wcze-
śniej w opublikowanych w tym stuleciu kalendarzach, jako uzasadnienie stosowania 
upustów krwi, przyjmowania pastylek terra sigillata, leczniczych miodów i win itp. 
W kalendarzu Ch. Neubartha na 1681 r. znajdujemy też zasługującą na uwagę re-
ceptę na lek, którego sporządzanie było (i później nadal będzie) zastrzeżone tylko 
dla aptekarzy, przygotowujących leki wg recept wystawianych przez lekarzy. Wobec 
spodziewanego ataku kolejnej epidemii dżumy, Ch. Neubarth opublikował w 1681 r. 
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sporządzoną ponad pół wieku wcześniej, bo w 1624 r., przez Kolegium Lekarskie739 
receptę na pigułki przeciwko dżumie740. Recepta ta była stosowana przed 1681 r. 
w siedmiu wcześniejszych epidemiach dżumy, ale ze zmiennym skutkiem. W sześciu 
z nich miała okazać się skuteczna, ale w siódmej już nie741. Skład recepty przedstawiał 
się następująco: 4 łuty (Loth) żółtego aloesu, 2 łuty mirry i 2 łuty szafranu należało 
wymieszać z substancją określoną jako Erdrauch Syrup742. Ze składników tych na-
leżało sporządzić pigułki. Po raz drugi władze zdecydowały się na opublikowanie 
w kalendarzach śląskich recepty na lek wieloskładnikowy dopiero po kilkudziesięciu 
latach, w zarządzeniu przeciw epidemii ospy, które zostanie poniżej omówione. 

Kalendarz Ch. Neubartha na 1682 r.743 został zdominowany przez epidemię dżu-
my, której nadejścia się spodziewano. Występowały wprawdzie w tym roczniku także 
typowe dla kalendarzy treści, wiążące choroby z ich kosmicznymi przyczynami744, 
a terapię ze standardem humoralnym745, jednak zagrożenie ze strony tej epidemii sta-
ło się podstawą opublikowania obszerniejszych rozważań na jej temat, wraz z próbą 
określenia możliwych do zastosowania środków zaradczych. W rozdziale O lecie746 
autor stwierdza, że ostatnia epidemia dżumy zaczęła się w 1679 r. i trwała w Europie 
jeszcze w 1680 r. (kalendarze redagowano i obliczano z rocznym wyprzedzeniem). 

739 Najprawdopodobniej było to Kolegium Lekarskie w Wiedniu.
740 Ch. Neubarth, New und Alter Schreib Calender 1681, Caput VII. Von Kranckheiten und Sterben.
741 W świetle naszej współczesnej wiedzy z zakresu farmakognozji można potwierdzić bakterio-

bójcze i bakteriostatyczne działanie wielu znanych od czasów starożytnych wieloskładnikowych 
leków roślinnych. Jednak dawne opisy epidemii nie pozwalają stwierdzić z całą pewnością, z jaką 
chorobą miano wówczas do czynienia (jest to możliwe na podstawie zestawienia tekstów pisa-
nych i wyników badań mikrobiologicznych, o ile dostępny jest materiał biologiczny z czasów 
badanej epidemii). Zmienna skuteczność opisanych w kalendarzu na 1681 r. pigułek przeciw 
dżumie (Yersinia pestis) mogła wynikać więc z różnych przyczyn. Jedną z nich mogła być muta-
cja wywołującego chorobę patogenu lub wytworzenie się zjawiska oporności na leczenie. Drugą 
mógł być fakt, że do sporządzania pigułek przeciw dżumie użyto różniących się w trakcie kolej-
nych epidemii surowców. Mogły być one świadomie zafałszowane przez hurtownika, mogły też 
– długo lub niewłaściwie przechowywane – stracić swoje właściwości. Trzecią hipotetyczną przy-
czyną zmiennej skuteczności pigułek przeciw dżumie mógł być fakt, że okazały się one pomocne 
w innej niż dżuma chorobie, która została przez lekarzy błędnie rozpoznana. Przy prawidłowym 
rozpoznaniu dżumy w trakcie siódmej z kolei epidemii, pigułki okazały się pozbawione wartości 
terapeutycznej. Nie jesteśmy obecnie, tylko w oparciu o opis składu tabletek przeciw dżumie 
opracowanych przez lekarzy w 1624 r. ustalić, czy miały one potencjalną wartość terapeutyczną. 
Opinię na ten temat można by wyrazić dopiero po przeprowadzeniu badań mikrobiologicznych.

742 Chodzi tu o syrop z dymnicy lekarskiej. 
743 Ch. Neubarth 1682, New und Alter Schreib Calender.
744 Ibidem, 1682, Astrologischer Bericht und Unterricht; Wie man aus dem Lauf des Mundes durch die 

zwölf himmliche Zeichen des Zodiaci, kan und fel in Krankheiten erkennen, ob der Patient genesen 
oder sterben werde? 

745 Ibidem, 1682, Der Mond ist Domina humorum. Szczegółowe porady dotyczące leczenia domo-
wego znajdowały się, jak zwykle, w Calendarium.

746 Ibidem, 1682, Caput III. Vom Sommer.
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Jest więc bardzo prawdopodobne, że może w 1682 r. dotrzeć także na Śląsk. Kalen-
darz przedstawia dżumę jako chorobę zakaźną, szerzącą się przez kontakt747. Osoby 
zdrowe zarażają się od chorych, podobnie jak w chorobie wenerycznej zwanej fran-
cą albo w katarze. Czynnikiem roznoszącym infekcję jest „morowa trucizna”, której 
charakter nie jest jeszcze bliżej znany. Wiadomo jednak, że zaraza szerzy się wraz 
z przemieszczaniem się chorych ludzi, którzy stają się źródłem zakażenia dla następ-
nych. „Morowa trucizna”, zwana także „trucizną dżumową” jest wydzielana przez 
chorych w postaci mgiełki, która osadza się w otoczeniu. Stąd jest przejmowana 
przez osoby zdrowie, przez dotyk albo przez wdychane przez nich powietrze. Dlatego 
ludzie uciekający przed dżumą mogą przyczyniać się do jej rozprzestrzeniania, niosą 
bowiem na sobie osadzone na swoich ciałach elementy „morowej trucizny”. Trucizna 
ta unosi się także w postaci smrodliwych oparów, które można dostrzec patrząc pod 
światło748. Niektórzy także twierdzą, że choroba ta może szerzyć się za pośrednic-
twem zwierząt (psów, kotów, świń). Autor wspomina poprzednie epidemie dżumy, 
w tym m.in. w 1266 r. we Wrocławiu749, w 1453 r. w Jaworze i Strzegomiu, w 1479 r. 
we Florencji, w 1540 i 1542 r. ponownie we Wrocławiu, a także w Czechach, w 1551 r. 
w Weronie, w Gdańsku (1566) i Hamburgu (1566). Epidemie te przyniosły dziesiątki 
tysięcy ofiar. Zagrożenia związanego z możliwością ponownego wystąpienia dżumy 
we Wrocławiu czytelnicy nie powinni więc lekceważyć. Pomimo braku jasności co 
do sposobów rozprzestrzeniania się dżumy, pewne jest, że jest to choroba zakaźna. 
Jej wystąpienia często były związane z wojną750. Dżuma zwykle pojawiała się w mie-
siącach letnich751, a zimą ustępowała752. Ostrzeżenia przed dżumą nie wiążą się jed-
nak z przekazaniem przez autora czytelnikom porad terapeutycznych, które mogliby 
zastosować w leczeniu domowym. Wręcz przeciwnie, autor stwierdza, że nie ma jak 
dotąd skutecznej metody leczenia dżumy, dlatego jeżeli epidemia dotrze na Śląsk, 
to bardzo wiele osób umrze753. Ponieważ wiadomo, że choroba ta szerzy się przez 

747 Autor stosuje pojęcie contagium. 
748 Jest to wyjaśnienie dżumy nawiązujące równocześnie do dwóch teorii patologicznych: konta-

gionistycznej, w której czynnikiem inicjującym chorobę jest „morowa trucizna”, roznosząc się 
przez kontakt, oraz humoralnej, w której czynnikiem inicjującym są unoszące się w powietrzu 
„smrodliwe opary”, miazmaty. Autor przytacza obie te koncepcje, uznając je za potwierdzone 
przez doświadczenie. 

749 W jej wyniku zmarło 16.000 mieszkańców Wrocławia.
750 Np. epidemia dżumy wystąpiła w trakcie wojny chłopskiej w Niemczech w 1551 r.
751 W tych właśnie miesiącach w tej epoce toczone były wojny, trwał także ożywiony ruch handlo-

wy, co sprzyjało rozprzestrzenianiu się epidemii.
752 Autor wiąże to z wpływem czynników klimatycznych i kosmicznych, tj. koniunkcji gwiazd i pla-

net sprzyjających powstaniu epidemii, a także z głodem, powstającym w następstwie niskich 
plonów, będących skutkiem złych warunków pogodowych. Ch. Neubarth, op.cit., 1682, Von Seu‑
chen und Krankheiten.

753 Ch. Neubarth określa z tego względu dżumę mianem „Boskiej strzały”. Z powodu braku skutecz-
nych metod leczenia, kogo ta strzała ugodzi, będzie to oznaczało dla niego wyrok śmierci.
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kontakt, należy go unikać z osobami zadżumionymi, dobrze się odżywiać754 i zacho-
wywać higienę, aby uniknąć osadzania się na skórze, odzieży i sprzętach „trucizny 
dżumowej” rozprzestrzenianej w formie mgiełki755. Można także próbować stosować 
klasyczne środki terapii humoralnej (upusty krwi, środki przeczyszczające i wymiot-
ne), lecz nie wiadomo, czy okażą się skuteczne. 

Kalendarz Johanna Neubartha na 1685 r.756 jest już utrzymany w spokojniej-
szym tonie. Ustało bowiem zagrożenie tureckie (po klęsce Turków pod Wiedniem 
w 1683 r.), a wraz z nim poważne zagrożenie epidemiczne związane z przemieszcza-
niem się wielkich armii. Kalendarzowe porady terapeutyczne powróciły do wcze-
śniej prezentowanego standardu. Po raz kolejny zostały w 1685 r. przedrukowane 
reguły właściwego wykonywania upustów krwi i innych zabiegów domowej tera-
pii (bańki, kąpiele)757. Nowością są jednak reguły właściwego prowadzenia domu, 
uwzględniające aspekty zdrowotne i higieniczne758. Kalendarz wymienia obszary 
życia domowego, za które odpowiadają pan i pani domu, a  także administrator 
ich dóbr. Właściwe prowadzenie domu musi uwzględniać troskę o ciało i duszę, 
musi być oparte na precyzyjnym określeniu obowiązków każdego z domowników. 
Elementem dobrze prowadzonego gospodarstwa domowego jest dobrze zaopatrzo-
na apteczka, z której w razie potrzeby można skorzystać. Autor wymienia w Calen‑
darium wiele domowych leków, które (można powiedzieć tradycyjnie) kalendarze 
propagują jako skuteczne: nalewki, wina, wina ziołowe (Wermuthwein) itp. Takie 
samo jest także ukierunkowanie terapii, zmierzające do uzyskania równowagi hu-
morów. Porady terapeutyczne publikowane w kalendarzach Neubarthów mają, tak 
jak w poprzednich, charakter indywidualistyczny. Zmienia się w nich jednak spo-
sób postrzegania zagrożeń. Znaczne nasilenie epidemii, które wystąpiły na Śląsku 
w II połowie XVII w., dało mieszkańcom tej dzielnicy możliwość przekonania się 
w sposób naoczny, że żadne metody leczenia i profilaktyki ograniczone jedynie do 
indywidualnego gospodarstwa domowego nie są skuteczne. Stawiało to na równi 
bogatych i biednych, uprzywilejowanych i podporządkowanych, zagrożenie ze stro-
ny epidemii dotykało ich bowiem w ten sam sposób. Byli tak samo bezradni wobec 

754 Osoby wygłodzone są bardziej narażone na śmierć w wyniku tej choroby.
755 W wydanym prawie 100 lat później kalendarzu, przy okazji omawiania sposobów leczenia do-

mowego epidemii ospy, jako skuteczną metodę postępowania zapobiegającą rozprzestrzenianiu 
się tej choroby zalecano okadzanie pomieszczenia, w którym został umieszczony chory. Z ka-
lendarzy z I połowy XVII w. wiadomo, że metoda ta była już wówczas zalecana i stosowana. Być 
może dlatego kalendarz o niej nie wspomina, mogła być już bowiem dobrze znana czytelnikom. 

756 J. Neubarth 1685, Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib Calender, nlb.
757 J. Neubarth, op.cit., 1685, Etliche Regeln im Aderlassen, Schöpfen, Purgiren und Baden in ach zu 

nehmen sind, nlb.
758 J. Neubarth, op.cit., 1685, Wie kann und soll auf einem Forberge oder vornehmen Ritter‑Gut eine 

Haushaltung recht angestelltet werden?, nlb.
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objawów dżumy, z powodu których cierpieli, jak i wobec jej skutków, choroba była 
tak samo śmiertelna we wszystkich warstwach śląskiego społeczeństwa759. Żadne 
metody leczenia, w tym te najdroższe (teriak), nie okazały się bowiem skuteczne. 
Ze względu na masowe rozprzestrzenienie się epidemii nie była możliwa do zasto-
sowania tradycyjna dla członków warstw uprzywilejowanych strategia ratunkowa: 
ucieczka do odizolowanych posiadłości. Nie można było do nich bezpiecznie doje-
chać, ani też nie można było bezpiecznie przeczekać w ukryciu kolejnych epidemii 
dżumy. W kalendarzach J. Neubartha nie znajdujemy jeszcze opisów jakichś plano-
wanych działań, które mogłyby ochronić zamożnych mieszkańców Śląska przed za-
rażeniem się, nie są także odnotowywane jakieś działania państwa idące w tym kie-
runku. Możemy jednak stwierdzić pojawienie się „problemu epidemii” jako kwestii 
wymagającej jakiegoś rozwiązania, ponieważ niesione przez nie straty ograniczały 
członkom warstw uprzywilejowanych możliwość prowadzenia bezpiecznego życia 
i spokojnego prowadzenia interesów. W przedstawionym tutaj kontekście koncepcja 
leczenia domowego nadal jest ograniczona do indywidualnego gospodarstwa, jed-
nak zagrożenie związane z chorobami jest już postrzegane jako wspólne dla wszyst-
kich mieszkańców jednej okolicy, niezależnie od ich położenia materialnego. 

Charakterystykę poradnictwa dotyczącego domowej terapii w  kalendarzach 
z XVII w. kończą dwa przykłady kalendarzy z lat 90. Są to kalendarze gospodarcze 
na 1692 i 1693 r.760 Zalecane w nich metody terapii domowej pozostają niezmienne, 
są przedstawiane w tej samej formie, w tym samym miejscu kalendarza i są tak samo 
uzasadniane761. Kalendarz na 1692 r. ponownie przedrukowuje 20 reguł właściwego 
wykonywania upustów krwi i podstawowych zabiegów domowej terapii oczyszcza-
jącej762. Te same reguły znajdują się również w kalendarzu na 1693 r.763 Nowością 
w tych kalendarzach jest brak odniesień do astrologii. W obu kalendarzach znajdują 

759 W II połowie XVII w. odżywa w związku z tym w monarchii habsburskiej (nie tylko na Śląsku, 
lecz także w Czechach) średniowieczny motyw tańca śmierci, wobec której wszyscy są równi. 
Przedstawienie plastyczne tego motywu spotykamy w wielu kościołach i kaplicach cmentarnych 
z tego okresu, a także w budynkach szpitalnych, np. w położonym ok. 30 km od Kudowy szpitalu 
w miejscowości Kuks (Czechy).

760 Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts‑Schreib Calender, 1692; New und Alter Haus‑Wirtschafts‑Schreib 
Calender, 1693. Mimo że na ich stronie tytułowej pojawia się nazwisko Hannckego, pod wstę-
pem pojawia się także podpis, informujący, że ta seria kalendarzy jest także kontynuacją kalen-
darzy Neubartha (Der ietztige Continuator des Neubarthischen und Hannckischen Kalenders). 
Pierwszy zachowany egzemplarz tej serii pochodzi z 1678 r.

761 Są umieszczane w Calendarium. Do podstawowych metod leczenia domowego należą upusty 
krwi, środki przeczyszczające, stawianie baniek i kąpiele. 

762 Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts…, 1692, Etliche Regeln so in Aderlassen, Schröpfen, Purgiren 
und Baden in acht zu nehmen sind, nlb.

763 Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts…, 1693, Etliche Regeln so in Aderlassen, Schröpfen, Purgiren 
und Baden in acht zu nehmen sind, nlb. 
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się wprawdzie tradycyjne rozdziały O epidemiach i chorobach764, ale nie mają już one 
charakteru dawnych astrologicznych prognostyków, które zapowiadają wystąpie-
nie chorób i epidemii w określonych miesiącach i dniach danego roku, w związku 
z występującym wówczas niekorzystnym układem gwiazd i planet. Zamiast tego 
pojawiają się informacje, jakie choroby mogą pojawić się w danych okresach roku, 
w związku z panującymi w nich warunkami klimatycznymi i pogodowymi. Choro-
by oraz domowe metody ich leczenia (upusty krwi, środki przeczyszczające, bańki, 
kąpiele i simplicia) wpisane zostają w schemat pór roku, miesięcy i dni. Czytelnicy 
są także obszernie informowani o porach zasiewów i żniw, o nowych odmianach 
roślin siewnych i o ich właściwościach. Ważnym kierunkiem porad staje się dieta, 
zróżnicowana i oparta na lokalnych produktach765. 

Podsumowując poradnictwo dotyczące terapii występujące w  kalendarzach 
z XVII w. można postawić tezę, że uchwytne w ich treści w ostatniej dekadzie tego 
stulecia zmiany związane z utratą wiarygodności astrologii jako kontekstu tych po-
rad wiążą się z medykalizacją świadomości zarówno wydawców, jak i czytelników 
śląskich kalendarzy. Przyczyniły się do tego z pewnością zamieszczane w kalenda-
rzach na lata 1681 i 1682 ostrzeżenia przed epidemią dżumy i przede wszystkim 
wyjaśnienia dotyczące sposobów jej rozprzestrzeniania.

Przez całe XVII w. we wszystkich kalendarzach śląskich, także w tych, w których 
zmieniał się kontekst terapeutycznych porad, same porady nie ulegały zmianom. 
Prócz pojawiających się wątpliwości i nowych pytań, nie wynaleziono w tej dzie-
dzinie nic nowego, co można byłoby czytelnikom zaproponować. Zainicjowane 
w XVII w. zmiany w świadomości zdrowotnej mieszkańców Śląska miały znaleźć 
swą kontynuację w XVIII w. Proces ten występował w tym czasie również w innych 
krajach europejskich766. 

6.3 Terapia w kalendarzach śląskich z XVIII w.

Pierwsze cztery dekady XVIII w. nie przyniosły większych zmian w standardzie 
kalendarzowych porad dotyczących terapii. Sprzyjała temu ówczesna sytuacja poli-
tyczna Śląska, pozostającego pod władzą Austrii767. Aż do 1741 r., to jest do zajęcia 

764 Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts…, 1692, Das VII Capitel. Von Seuchen und Krankheiten, nlb.; 
Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts…, 1693, Das VII Capitel. Von Seuchen und Krankheiten.

765 Por. np.: Neu und Alter Haus‑Wirthschaffts…, 1693, Was ist von der Gerste nöthig zu wissen?, 
(O jęczmieniu); Was hat man beym Hafer in acht zu nehmen? (O owsie). 

766 Por. M. Nowacka, Rozwój medycyny a poziom świadomości zdrowotnej w XVII wieku, „Roczniki 
Filozoficzne” 2014, t. 62, nr 4, s. 103–120.

767 W 1702 r. został we Wrocławiu powołany przez cesarza Leopolda I Habsburga uniwersytet, na ba-
zie istniejącego tu od 1670 r. kolegium. Uczelnia otrzymała nazwę Akademia Leopoldina. Jej po-
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Wrocławia i części Śląska przez Prusy, nie było zewnętrznych impulsów prowoku-
jących tego rodzaju zmiany. Także w ówczesnej medycynie europejskiej nie wy-
pracowano w tym okresie nowych metod leczenia, które można by popularyzować 
wśród czytelników.

W repertuarze kalendarzowych porad dotyczących terapii domowej nadal poja-
wiają się simplicia. Drobne porady terapeutyczne są przedstawiane w Calendarium 
oraz w prognostyku opisującym stan pogody w poszczególnych miesiącach. W kalen-
darzach nadal spotykamy przedruk instrukcji dotyczącej właściwego wykonywania 
zabiegów upustu krwi, np. w kalendarzu wydanym na 1714 r.768 Instrukcja ta pojawia 
się kilkadziesiąt lat od jej opracowania w niezmiennym brzmieniu769. W kalendarzu 
na 1714 r., w tytule prognostyku, pojawia się jednak anons, zapowiadający zmiany. 
Przedstawiane dotąd w różnych miejscach kalendarzy środki terapii domowej miały 
być odtąd zebrane w jednym miejscu. Wyrazem tej tendencji był tytuł części ka-
lendarza, poświęconej omówieniu użytecznych domowych środków leczniczych770. 
Ich zebranie w jednym miejscu, to jest w rozdziałach poświęconych poszczególnym 
porom roku, miało ułatwić czytelnikom korzystanie z porad terapeutycznych. Były 
bowiem wiązane ze schorzeniami występującymi szczególnie często w każdej z nich. 
Np. porady terapeutyczne na zimę dotyczą domowych metod leczenia urazów koń-
czyn, zgnieceń i stłuczeń, o które w tym okresie jest szczególnie łatwo771. Jest wśród 
nich przepis na „domową maść” (Haus‑Salbe), uśmierzającą bóle. Wśród porad na 
wiosnę znajdujemy np. sposoby usuwania cierni i drzazg772, a na lato metodę usu-
wania szczypawek z ucha773. Porady na jesień dotyczą domowych sposobów tamo-
wania krwawień z nosa i likwidacji skurczów774. W dalszych częściach prognostyku 
spotykamy metody leczenia bólu piersi u kobiet karmiących775 i chorych oczu776, 

wołanie było przejawem polityki integracyjnej prowadzonej przez dynastię habsburską w pro-
wincji zamieszkałej w większości przez protestantów. Uniwersytet miał dwa wydziały: teologii 
katolickiej i filozofii. Uczelnia cieszyła się dużą popularnością. W 1724 r. studiowało w niej 1300 
studentów. W 1741 r., gdy Wrocław został zbrojnie zajęty przez Prusy, gmachy uczelni zostały 
częściowo zdewastowane przez wojsko pruskie. Uczelnia wznowiła wprawdzie działalność, ale 
w nowej sytuacji politycznej była ona utrudniona. Obniżył się także poziom nauczania. W 1773 r., 
w związku z likwidacją zakonu Jezuitów, Akademia Leopoldina została zlikwidowana. 

768 Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirthschaffts‑Schreib Calender, 1714.
769 Ibidem, 1714, Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfenm Purgiren und Baden in acht zu nehmen 

sind.
770 Ibidem, 1714, Prognosticum, … nebens untermischten nützlichen Haus‑Arzney‑Mitteln, nlb.
771 Ibidem, 1714, Das I. Capitel. Vom Winter und desselben Beschaffenheit, nlb. 
772 Ibidem, 1714, Das II Capitel. Vom Frühlinge und seinen Eigenchaften, nlb.
773 Ibidem, 1714, Das III Capitel. Vom Sommer und desselben Witterung, nlb.
774 Ibidem, 1714, Das IV Capitel. Vom Herbste und seinen Eigenschaften, nlb.
775 Ibidem, 1714, Zur bose Brüste schugender Frauen, nlb.
776 Ibidem, 1714, Zur Schaden an Augen, nlb.
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a także środki wspomagające pamięć i percepcję777. Ten sam schemat powtarza się 
w następnych kalendarzach. W kalendarzu na 1718 r.778 po regułach dotyczących 
właściwego stosowania upustów krwi779, znajdujemy m.in. sposoby wykorzystywania 
w terapii domowej ciał kretów780 oraz leczenia kataru781. W kalendarzu na 1720 r.782, 
po regułach właściwego wykonywania upustów krwi783, znajdziemy m.in. informa-
cje o zalecanym przez lekarzy wykorzystaniu ziaren zbóż784. Reguły właściwego wy-
konywania upustów krwi powtarzane są w kolejnych kalendarzach gospodarczych, 
wydanych przez kontynuatorów Hannckego na lata 1721785, 1724786, 1725787 i 1727788. 
Możemy w nich także znaleźć drobne porady terapeutyczne. Kalendarz na 1721 r. 
zaleca stosowanie w domowym leczeniu chorób lokalnych roślin, takich jak np. roz-
maryn, lawenda, czy kora dębu789. Kalendarz na 1724 r. zawiera informacje dotyczące 
szczepień przeciw ospie790, które autor przedstawia w pozytywnym świetle, ocenia 
jako skuteczne791 i użyteczne792, i omawia stosowanie tej metody w innych krajach793. 
W kalendarzu na 1727 r. pojawia się ostrzeżenie przed wykonywaniem upustów 
krwi i przyjmowaniem środków przeczyszczających bez potrzeby, ponieważ może to 

777 Ibidem, 1714, Wider die Dummigket und Wergessenheit, nlb. (dosłownie: środki przeciw głupocie 
i zapominaniu).

778 Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirthschaffts Schreib Calender, 1718.
779 Ibidem, 1718, Etliche Regeln so im Aderlassen, Schröpfen, Purgiren und Baden in acht zu nehmen 

sind.
780 Ibidem, 1718, Wie man die Maulwürffs‑Felchen‑liedern und zubereiten sol.
781 Ibidem, 1718, Von Seuchen und Krankheiten.
782 Neuer, Verbesserter und Alter Haus=Wirthschaffts Schreib Calender, 1720.
783 Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts… 1718, Etliche Regeln so im Aderlassen, 

Schröpfen, Purgiren und Baden in acht zu nehmen sind, nlb.
784 Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer, Vebesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts… 1720.
785 Etliche Regeln so im Aderlassen…[w:] Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts=und 

Schreib Calender 1721.
786 Etliche Regeln so im Aderlassen… [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirthschaffts=und 

Schreib Calender 1724. 
787 Etliche Regeln so im Aderlassen… [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirthschaffts=und 

Schreib Calender 1725. 
788 Etliche Regeln so im Aderlassen… [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Haus‑Wirthschaffts=und 

Schreib Calender 1727. 
789 Das I. Capitel. Vom Winter und seinem Gewitter; Das Fortsetzung der Materie… [w:] Neuer, 

Verbesserter und Alter Haus=Wirthschaffts=und Schreib=Calender 1721.
790 V. Hanncke (kontynuatorzy), op.cit., 1724. Das I Capitel. Vom Winters Anfange und Zustande; 

Was wird denn durch das Blatter, Beltzen oder Einpfropffung der Blattern verstanden? nlb. 
791 Das II Capitel. Vom Frühling und seinem Gewitter; Wer hat denn diese Einpfropfung der Blattern 

erfunden? [w:] V. Hanncke, op.cit., 1724.
792 Das III Capitel. Vom Sommer und seiner Eigenschaft; Was giebt denn solch Blatter‑Beltzen oder 

Propffen vor Nutzen? [w:] Ibidem 1724.
793 Vom Herbst und dessen Beschaffenheit; Ist denn diese Operation auch in anderen Ländern glück‑

lich vorgenommen worden? [w:] Ibidem 1724.
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doprowadzić do znacznego osłabienia osoby chorej. Jeżeli taki zabieg już wykonano, 
a pacjent po nim źle się poczuł, należy mu podać wódkę z anyżkiem, wódkę z cukrem 
albo destylowany korzeń anyżu. Powinno się je pić powoli, w małej ilości. Upust krwi 
dobrze jest wykonywać rano, najlepiej na czczo (podobnie jak przyjmować środek 
przeczyszczający), po tych zabiegach dobrze jest wypić kilka kropli przygotowanego 
wg powyższych zaleceń alkoholu i spożyć ciepły posiłek, przyprawiony goździkami, 
pieprzem, anyżkiem lub podobnymi substancjami. Przyczyni się to do przywrócenia 
pacjentowi sił794. W tym samym kalendarzu na 1727 r., w Calendarium795, spotykamy 
krótkie porady dotyczące stosowania roślin leczniczych. Są to m.in. szałwia, mięta 
polej, ruta itp. Autor zaleca także spożywać w celach leczniczych piwo, wino rozcień-
czone wodą, napój z jęczmienia i serwatki, kozie mleko, a do potraw mięsnych (z wo-
łowiny, kaczek, gęsi, kur, ryb i dzikiego ptactwa) radzi dodawać owoce i warzywa 
(np. buraki, rzepę, gruszki) oraz przyprawy korzenne (szafran, anyż, pieprz, imbir). 
Korzenie można dodawać w celach leczniczych także do konfitur i do miodu. Przed-
stawione tu zalecenia mają zapewnić zachowanie urozmaiconej diety, składającej się 
z różnych grup pokarmów, co ma umożliwiać prawidłowe trawienie. Dodatek przy-
praw korzennych ma wykazywać działalność leczniczą przy zaparciach, a dodatek 
wina lub piwa do wody pitnej ma zwalczać biegunki. Podobne zalecenia dietetyczne 
powtarzają się w kalendarzach od 1615 r., można więc sądzić, że wyprowadzały za-
sady zdrowego odżywiania ze wspólnego źródła, jakim były średniowieczne odpisy 
prac lekarzy starożytnych, poświęconych prawidłowemu odżywianiu. Mogły też od-
zwierciedlać upodobania kulinarne śląskich warstw zamożnych w XVII i XVIII w., 
w których lokalne produkty są uzupełniane importowanymi owocami i przyprawa-
mi, sprowadzanymi do państwa Habsburgów z Turcji, zarówno przez porty włoskie, 
jak i szlakiem lądowym wiodącym ze Stambułu przez Lwów do Krakowa, a stamtąd 
dalej na zachód. W 1727 r. wśród domowych środków leczniczych pojawia się ty-
toń796. Syrop z tytoniu kalendarz zaleca jako środek grzybobójczy. Mógł też być sto-
sowany do przemywania skóry, za pomocą namoczonej w tym syropie gąbki. 

Jako przykłady kalendarzowych zaleceń terapeutycznych z lat 30. XVIII w. przy-
toczę dwa kalendarze wydane przez kontynuatorów Neubartha (na 1731 i 1732 r.) 
oraz, porównawczo, kalendarze A.D.  Hoffmana i  G.  Hoffmana, opublikowane 
w Jeleniej Górze i w oficynie Trampa w Brzegu. Kalendarz Neubarthowski na 1731 r. 
nadal przedstawia upusty krwi i stawianie baniek jako skuteczne metody leczenia 
domowego797. Uzależnia właściwy czas wykonywania tych zabiegów od fazy i po-

794 Etliche Regeln so im Aderlassen… [w:] Ibidem, 1727.
795 Calendarium, [w:] Ibidem, 1727.
796 Wie macht man nun mit den eingesammleten Tobaco‑Blattern und Saamen? Kan man auch wol 

den Tobaco durch Kust verbessern? [w:] Ibidem, 1727.
797 Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender, 1731. 
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zycji Księżyca798, jednak zwraca uwagę na ogólną kondycję pacjenta. Autor radzi, 
aby u osób w starszym wieku bez pilnej konieczności w ogóle nie wykonywać upu-
stów krwi799, a u pozostałych tylko wtedy, gdy naprawdę występuje taka potrzeba800. 
Flebotomia powinna być wykonywana we wczesnych godzinach rannych, ale już 
przy świetle dziennym, w przewiewnym pomieszczeniu, co ma zapewnić pacjentowi 
bezpieczeństwo801. W kalendarzu kontynuatorów Neubartha na 1732 r. znajdujemy 
natomiast m.in. porady dotyczące domowych sposobów leczenia kataru i bólu zę-
bów802. „Na nieprzyjemny katar” należało nalać na dłonie wodę majerankową, a do 
ust wziąć trochę wina lub piwa. Równocześnie należało jedną dziurkę w nosie zatkać 
palcem, a do drugiej wciągnąć wodę majerankową. Zabieg ten należało powtarzać 
kilkakrotnie. Innym domowym lekarstwem na katar był sok z cebuli. W celu przy-
rządzenia leku na katar należało cebulę wycisnąć, uzyskany sok podgrzać, a następ-
nie – jeszcze ciepły – raz lub dwa wciągnąć do nosa. Przeciwko bólowi zębów miał 
być skuteczny korzeń imbiru. Należało go drobno pokroić, wsypać do wina i płukać 
tym zęby. Wino z imbirem należało stosować podgrzane, na czczo. Przeciw bólowi 
zębów kalendarz zalecał także gorzkie ziele, które należało przeżuć803. Bardziej eg-
zotyczną poradę zamieszcza autor kalendarza na 1732 r. w przypadku bólu zębów 
u małych dzieci. Należy schwytać starego koguta, uciąć mu grzebień i krwią kogu-
ta posmarować dziąsła dziecka804. Ten sam kalendarz podaje też domowy środek 
przeciw robakom u dzieci. W celu jego przygotowania należy zebrać robaki, które 
dziecko wydaliło z kałem i wysuszyć je na rozgrzanej cegle. Gdy wyschną, należy 
je pokruszyć na proszek i podać dzieciom do spożycia. Skutkiem tego zabiegu ma 
być wydalenie przez dzieci pozostałych robaków805. W zaleceniach tych występują 

798 Wg ówczesnych przekonań upust krwi wykonany podczas pełni Księżyca mógł być dla słabszych 
pacjentów niebezpieczny. Krew miała bowiem silniej wypływać i trudniej krzepnąć po zakoń-
czeniu zabiegu.

799 W kalendarzu na 1731 r. zagrożenia związane z wykonywaniem zabiegu flebotomii u osób star-
szych są uznawane za przeważające nad korzyściami płynącymi z tej metody.

800 Określenia, czy taka potrzeba występuje mógł dokonać sam pacjent, jego rodzina, lub mający 
wykonać ten zabieg cyrulik, ale nie (jak w XVII w.) astrolog, określający z rocznym wyprzedze-
niem właściwy termin tego zabiegu w prognostyku. Te same zalecenia autor kalendarza odnosi 
do stawiania baniek. Wykonanie tych zabiegów jest przez autora uzależnione od stanu zdrowia 
pacjenta w danym dniu, a nie od prognostyków astrologicznych. 

801 Zalecenia wykonywania flebotomii w przewiewnym pomieszczeniu miały zapewnić pacjentowi 
lepsze możliwości oddychania. Przeprowadzenie upustu krwi w zamkniętym, niewietrzonym 
pokoju mogło doprowadzić do utraty przytomności, a słabe światło utrudniało zauważenie nie-
korzystnych zmian u pacjenta.

802 Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender, 1732.
803 Calendarium, [w:] Ibidem, 1732.
804 Calendarium, [w:] Ibidem, 1732.
805 Calendarium, [w:] Ibidem, 1732.
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elementy magii sympatycznej806 i koproterapii807, a także elementy wiedzy farma-
kognostycznej808. Do tej ostatniej można zaliczyć podany w kalendarzu na 1732 r. 
opis leczniczych właściwości wody jałowcowej. Autor przedstawia ją jako skuteczny 
środek przeciwbólowy i ułatwiający oddawanie moczu. W terapii „rwania w biod-
rze” należało pić wodę jałowcową rano i wieczorem, po trzy łuty. W leczeniu utrud-
nionego oddawania moczu, połączonego z odczuwaniem bólu, należało pić wodę 
jałowcową dwa lub trzy razy dziennie. Woda jałowcowa była także zalecana jako 
środek w terapii otwartych ran i bólu kończyn. Rany należało przemywać, a na bolą-
ce kończyny kłaść zmoczoną w wodzie jałowcowej ciepłą chustkę809. W tym samym 
kalendarzu znajdujemy także porady, jak radzić sobie z insektami i gryzoniami, 
oraz jak postępować w przypadku zatruć. Podawane sposoby zwalczania szkod-
ników trudno uznać za skuteczne810. Natomiast zalecenie szybkiego zastosowania 
przy pierwszych objawach zatrucia środków wymiotnych, mogło uratować życie 
pacjenta. Porady terapeutyczne w kalendarzach Neubarthów z lat 30. XVIII w. mają 
charakter indywidualistyczny. Nie obserwujemy w nich żadnych zmian w stosunku 
do treści kalendarzy publikowanych w tej samej serii w końcu XVII w.

Zalecenia dotyczące terapii zamieszczone w wydanym w Jeleniej Górze kalenda-
rzu A. Hoffmana na 1730 r. stanowią przykład porad publikowanych w rocznikach 
próbujących wejść na śląski rynek wydawniczy (jedna lub dwie edycje). Podstawo-
we metody terapii domowej są tu takie same, jak w kalendarzach gospodarczych 
i wydawanych przez kontynuatorów Neubartha: upusty krwi, środki przeczyszcza-
jące i kąpiele811. Różni je od kalendarzy Neubarthów nadal obecny astrologiczny 
kontekst terapii812. Kalendarz A. Hoffmana wymienia 7 planet i Księżyc oraz opisuje 

806 Wypłaszanie robaków przez preparaty wykonane z robaków, leczenie zębów i dziąseł u małych 
dzieci, najprawdopodobniej w trakcie ząbkowania, krwią z grzebienia koguta.

807 Preparat wykonany z robaków mógł budzić obrzydzenie, spełniał więc definicję „leku wstrętnego”.
808 Imbir i gorzkie zioła mają rzeczywiste własności ściągające, przeciwbólowe i przeciwzapalne.
809 Calendarium, [w:] Ibidem, 1732.
810 Calendarium, [w:] Ibidem, 1732. Autor kalendarza radzi, aby walczyć z myszami za pomocą 

drożdży winnych. Roztwór tych drożdży należało wlać do głębokiej miednicy i postawić tę pu-
łapkę w jakimś wygodnym miejscu. Zwabione myszy miały wejść do miednicy i tam, przykle-
jone drożdżami, pozostać. W walce z pluskwami autor zalecał wykorzystanie oliwy. Uważał, 
że w ochronie przed pluskwami należy smarować sprzęty, w tym zwłaszcza łóżka, w których 
zagnieździły się pluskwy, maścią z oliwy, która spowoduje, że wyginą. Kontakt pluskwy z oliwą 
powoduje bowiem, wg autora kalendarza, śmierć tego zwierzęcia. Innym skutecznym środkiem 
chroniącym przed ugryzieniem przez pluskwy jest żółć owcza zmieszana z oliwą lub roztwór 
sproszkowanej siarki z  wodą. Odnalezione siedliska pluskiew (w meblach tapicerowanych, 
w łożu itp.) należy polać tymi preparatami i w ten sposób można było je wytępić. 

811 A. Hoffman 1730, Neuer Hirschbergischer Stadt‑ und Land‑Kalender.
812 A. Hoffman, op.cit., 1730, Das VI Capitel. Nützliche Erklärung derer Aspecten oder Zeichen der 

Planeten und was eigentlich ein Aspect sey, nebst einem nöthigen Unterrichte, vom Aderlassen, 
Baden und Schröpfen.
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ich wzajemne położenie względem siebie w ciągu roku. Autor wyprowadza z nich 
zalecenie, aby upusty krwi oraz zabiegi stawiania baniek wykonywać przynajmniej 
dwa razy do roku, na początku roku i jesienią. Zabiegi te należy wykonywać w róż-
nych terminach, w zależności od wieku pacjenta. Osoby młode powinny wykony-
wać je „z nowym Księżycem”, ale tylko do pierwszej kwadry. Mężczyźni, którzy nie 
ukończyli jeszcze 40 lat, mogą wykonywać te zabiegi od pierwszej kwadry aż do 
pełni. Mężczyźni w wieku 40–50 lat mogą je wykonywać między pełnią a ostat-
nią kwadrą. Ci zaś, którzy osiągnęli już wiek 50 lat i więcej, nie powinni wykony-
wać obu zabiegów bez koniecznej potrzeby, ponieważ mogą być dla nich niebez-
pieczne. Zabiegi powinny być wykonywane wcześnie rano, wieczorem lub w nocy. 
Pacjentom należy zapewnić świeże powietrze. Kalendarz przestrzega przed wyko-
nywaniem upustów krwi i stawianiem baniek przy określonych położeniach planet, 
ponieważ może to doprowadzić do poważnego naruszenia równowagi humorów. 
U pacjentów może się wówczas ujawnić przewaga żółci lub śluzu, co niekorzyst-
nie wpłynie na ich zdrowie i temperament. Za najwłaściwszy czas wykonywania 
upustu krwi przez wszystkich pacjentów autor uznaje czas poprzedzający pełnię 
Księżyca, a zabiegu stawiania baniek koniec miesiąca księżycowego. Takie reguły 
dotyczą także terminów kąpieli leczniczych. W stosunku do kalendarzy wydawa-
nych przez kontynuatorów Hannckego i Neubartha porady terapeutyczne zawarte 
w kalendarzu A. Hoffmana są mało rozbudowane, a ich astrologiczne uzasadnienia 
anachroniczne i schematyczne.

Podobnie scharakteryzować można porady terapeutyczne autorstwa G. Hoffma-
na, zawarte w kalendarzu na 1732 r. opublikowanym w Brzegu w oficynie Trampa813. 
I  w  tym wypadku został utrzymany astrologiczny kontekst tych porad. Są one 
umieszczone w części zatytułowanej Obwieszczenie astronomiczne i astrologiczne814, 
w podrozdziałach pt. Sprawdzone metody domowe815, towarzyszących astrologicz-
nym opisom kolejnych miesięcy. Zestaw tych środków obejmuje te same co zwykle 
domowe medykamenty, takie jak wina ziołowe (Wermuth), nalewki alkoholowe, 
napary wykonane z lokalnych ziół, przyprawy korzenne itp. Jednak jest ich mniej, 
niż w kalendarzach wydanych przez kontynuatorów Neubartha. Wskazania do te-
rapii w kalendarzu G. Hoffmana mają charakter objawowy816. Nazwy leków czasami 
wywodzą się od objawu, który mają leczyć (np. „pobudzająca woda”), innym razem 
od substancji, która stanowi ich tworzywo (np. „węgiel drzewny”, „woda źródlana”). 
Kalendarz zawiera krótkie, mało rozbudowane zalecenia. Np. wysypkę, występu-
jącą u dzieci chorych na ospę wietrzną i odrę, autor zaleca smarować tłuszczem. 

813 G. Hoffman 1732, Neuer, Verbesserter in allen Stücken übereinstimmender Schreib‑Kalender 1732.
814 Astronom‑ und Astrologische Verkündigung, [w:] Ibidem, 1732.
815 Bemährte Haus‑Mittel, [w:] Ibidem, 1732. 
816 W kalendarzu są podawane sposoby domowego leczenia bólu zębów, skóry, bólu głowy, koń-

czyn itp.
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Ma to uchronić ich skórę przed plamami i bliznami. Podstawowe metody terapii 
humoralnej, takie jak upusty krwi oraz środki przeczyszczające, są przedstawiane 
w postaci piktogramów. 

W pierwszych czterech dekadach XVIII w., tj. do końca austriackiego panowa-
nia na Śląsku, w kalendarzowym poradnictwie terapeutycznym nie zaszły znaczące 
zmiany. Miało ono charakter indywidualistyczny. Adresowane do względnie za-
możnych czytelników kalendarze łączyły zalecenia terapeutyczne z profilaktyczny-
mi. Dużą wagę przywiązywały do porad dietetycznych, których stosowanie również 
mogło pełnić jedną z tych dwóch funkcji. Środki wykorzystywane w domowej tera-
pii opierały się głównie na lokalnych, łatwo dostępnych produktach, chociaż w po-
radach dietetycznych polecano stosowanie importowanych ze Wschodu korzeni. 
Domowe leki podawano chorym w kilku postaciach, możliwych do samodzielnego 
wytworzenia w domu. Przyjmowano je zarówno doustnie (nalewki, wina, miody 
lecznicze, krople, napary, wywary, pigułki), jak i w formie okładów i maści, a także 
kąpieli. Kalendarze publikowane w latach 1700–1740 w niektórych oficynach wy-
dawniczych (np. seria kontynuatorów Neubartha) starały się nadążać za postępami 
ówczesnej wiedzy, m.in. z zakresu medycyny, i przekazywać swoim czytelnikom 
informacje nawiązujące do aktualnego standardu naukowego. W tym samym cza-
sie inne opracowania kalendarzy, szczególnie wydawane w mniejszych miastach 
(Brzeg, Jelenia Góra – Hoffmanowie) utrzymywały sposób przekazywania treści 
dotyczących terapii zbliżony do kalendarzy XVII-wiecznych, i to publikowanych 
przed 1680 r. Propagowane przez nie metody leczenia domowego były schema-
tyczne i niezbyt rozbudowane, a sposoby ich uzasadniania anachroniczne, co już 
niebawem wystawiło ich wydawców na krytykę i bardzo szybko przyczyniło się do 
zakończenia publikacji ich autorstwa. 

W 1741 r. większość obszaru Śląska została zajęta przez Prusy. I choć ostateczne 
uregulowanie politycznej przynależności tej dzielnicy nastąpiło dopiero w 1763 r., 
w wyniku postanowień pokoju w Hubertsburgu, już w latach 1741–1763 zmienio-
na sytuacja polityczna radykalnie wpłynęła na możliwości dalszego publikowania 
kalendarzy. Wraz z objęciem przez Prusy faktycznej władzy nad większością teryto-
rium Śląska, stał się on prowincją zarządzaną z Berlina, pozostającą poza granica-
mi Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Ułatwiło to realizowanie przez pruskie władze 
na Śląsku własnych planów dotyczących kształtowania świadomości mieszkańców 
zgodnie z głównym kierunkiem polityki społecznej tego państwa. Celem tej poli-
tyki było wypieranie ze Śląska wpływów austriackich i dążenie do zintegrowania 
podbitego obszaru z resztą państwa pruskiego. Władze Prus inspirowały w związ-
ku z tym politykę tzw. „nowego początku” i „zerwania z przeszłością”817, wprowa-

817 Władze pruskie nie zamknęły wprawdzie po 1741 r. jezuickiego uniwersytetu we Wrocławiu, 
jednak jego zabudowania zostały w trakcie wojen z Austrią zdewastowane. Uczelnia utraciła wie-
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dzając ograniczenia w funkcjonowaniu wydawnictw i obejmując je pruską cenzurą 
prewencyjną. W 1744 r. władze pruskie wprowadziły zakaz dalszego publikowania 
wszystkich wydawanych w śląskich oficynach wydawniczych serii kalendarzy, z wy-
jątkiem jednej – kontynuatorów Neubartha. Umożliwiło to objęcie pełną kontrolą 
treści tego popularnego wśród odbiorców wydawnictwa. W kalendarzach kontynu-
atorów Neubartha zostały już w latach 40. zainicjowane zmiany w sposobie prze-
kazywania treści medycznych. Poddawano krytycznej ocenie występujące w nich 
wcześniej interpretacje, które nie spotkały się z aprobatą pruskiej władzy, oraz wpro-
wadzano stopniowo nowe elementy, przygotowując czytelników za pośrednictwem 
odpowiednio dobieranych argumentów do ich zaakceptowania. Elementem pruskiej 
polityki społecznej w latach 1741–1786 było wprowadzenie nadzoru państwowego 
nad stanem zdrowia mieszkańców państwa. Świadomość zdrowotną czytelników 
kalendarzy kształtowano w sposób umożliwiający zrozumienie i akceptację wyda-
wanych przez władze zarządzeń. 

W kalendarzach z lat 40. XVIII w., jeszcze przed podpisaniem prusko-austriac-
kiego traktatu pokojowego dotyczącego przejęcia Śląska, w faktycznie zarządzanej 
przez Prusy prowincji zmienia się kontekst porad terapeutycznych publikowanych 
w jedynej aprobowanej przez władzę w Berlinie serii kalendarzy wydawanej przez 
kontynuatorów Neubartha. Proces ten przebiegał stopniowo, aby ułatwić odbiorcom 
zrozumienie i akceptację nowych interpretacji praktycznych kwestii medycznych. 
Z treści zostają wyeliminowane elementy astrologii, traktowanej zgodnie z duchem 
Oświecenia, któremu sprzyjał pruski władca, jako przesąd. Pojawia się wprawdzie 
samo pojęcie astrologii818, jednak inny jest już, niż wcześniej, sposób pojmowa-
nia jej roli. Astrologia, zredukowana do ścisłych obserwacji astronomicznych, jest 
przedstawiana czytelnikom jako nauka o przemianach dokonujących się w czasie, 
jako systematyczne, regularne ruchy planet i gwiazd (makrokosmos), wiążące się 
upływami kolejnych miesięcy roku kalendarzowego. Z takiego sposobu jej przed-
stawiania czytelnikom już nie wynika, że gwiazdy i planety oddziałują w jakiś bez-
pośredni sposób na ludzkie ciała. Ich ruch na niebie jest naturalny, podobnie jak 
zaćmienia Słońca i Księżyca, którym kalendarz nie przypisuje już żadnych związ-
ków z zagrożeniem zdrowia819. 

lu studentów i wykładowców, nie mając dostatecznych środków na odbudowanie ze zniszczeń 
swoich zabudowań (oddanych do użytku zaledwie w 1739 r.). Do likwidacji zakonu Jezuitów 
w 1773 r. działała tylko w ograniczonym zakresie. Po 1773 r. zaprzestała działalności. 

818 Np. w Neuer Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender na 1746 r. opublikowany 
został tradycyjny prognostyk na cztery pory roku (Astronom‑ und Astrologische Bericht), jednak 
znajdujące się w nim przewidywania dotyczące chorób, które mogą wystąpić w każdej z nich 
wiązane są z warunkami klimatycznymi i pogodą, a nie z kosmicznymi wpływami.

819 Ibidem, 1746, Vom Fünsternis… Kalendarz podaje w spokojnym i rzeczowym tonie, że dniu 
7 marca 1746, między godz. 3.27 a 4.54 po południu będzie można obserwować zaćmienie 
Księżyca nad Wrocławiem. Wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć to naturalne zjawisko 
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Wraz z eliminacją astrologii jako głównego kontekstu domowych porad tera-
peutycznych kalendarze z  lat 40. i 50. XVIII w. podejmują próbę nowego zdefi-
niowania tego kontekstu. Czasem czynią to wprost, a czasem w sposób pośredni, 
np. posługując się treściami historycznymi. Ich przykładem może być opubliko-
wana w kalendarzu na 1746 r. opowieść o starożytnym Egipcie820, w której zawarte 
są odniesienia do astrologii. Jest ona przedstawiana jako koncepcja, która została 
kiedyś stworzona przez egipskich kapłanów i była przez nich uznawana za naukową. 
Została od nich później przejęta m.in. przez uczonych greckich i arabskich, pod 
których wpływem została przekazana dalej, m.in. do nauki europejskiej. Egipt pozo-
stanie dla Europy na zawsze skarbnicą kultury, ale stworzona tam wówczas wiedza 
ma już obecnie charakter historyczny. Europejska nauka, współczesna publikacji 
tego kalendarza, opiera się już na innych zasadach. W kalendarzu kontynuatorów 
Neubartha na 1746 r. pojawia się także – podkreślający zmienność ludzkiej wiedzy 
– artykuł o różnych rachubach czasu821. Rok 1746, liczony wg rachuby przyjętej 
przez współczesnych chrześcijan w większości państw europejskiego kontynentu, 
różni się o 11 dni od starej rachuby kalendarzowej, stworzonej jeszcze w czasach 
rzymskich, nadal obowiązującej w Rosji, w Szwecji i w Anglii. Różni się też od ra-
chuby przyjętej przez Żydów, którzy liczą swoim sposobem 5506 lat od stworze-
nia świata, a chrześcijański 1746 r. rozpoczęli już 27 września 1745. Rok ten ma 
353 dni i 15 cyrkulacji Księżyca. Kalendarz arabski, którym posługują się Turcy, 
określa 1746 r. jako 1159, licząc od Hidżry, czyli ucieczki Mahometa z Mekki do 
Medyny. Mimo tych różnych rachub świat jest przecież jeden, jest także jeden czas, 
który różni ludzie różnie określają. Podobne treści przedstawiane są również w ko-
lejnych kalendarzach z lat 40. XVIII w. Ich analiza ma doprowadzić czytelników 
do wniosku, że w świecie, w którym żyją, zdarzają się różne interpretacje, że te wy-
stępujące dawniej wymagają modyfikacji i są w rzeczywistości modyfikowane, gdy 
są uznawane za niedoskonałe. Wyrazem tych tendencji są np. zamieszczane w ka-
lendarzu na 1746 r. obszerne omówienia właściwości lokalnych roślin, które mogą 
być użyteczne jako pokarm i jako leki, gdyż zdrowa i urozmaicona dieta jest przed-
stawiana jako najlepszy środek profilaktyczny i leczniczy822. Kalendarz wymienia 
także liczne zioła lecznicze, możliwe do stosowania domowego823. W kalendarzach 

astronomiczne. Zaćmienie przedstawione w taki sposób nie ma żadnego związku z prognozo-
waniem występowania chorób. Ani nie powoduje ich występowania, ani też przed tym występo-
waniem nie ostrzega.

820 Ibidem, 1746, Was ist sonst noch in Egypten merchwürdig? W tym samym roczniku występują też 
inne fragmenty poświęcone historii Egiptu.

821 Von dem Jahre insgemein, [w:] Ibidem, 1746.
822 Das VI. Capitel, Vom Saen und Pflanzen, [w:] Ibidem, 1746. Autor wymienia takie rośliny, jak 

kapusta, groch, soczewica, zboża (żyto, pszenica, jęczmień). 
823 Calendarium, [w:] Ibidem, 1746.
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na 1750824, 1751825, 1757826 i 1759 r.827 obserwujemy kontynuację zarysowanej wyżej 
tendencji. W jednym z nich autor stwierdza, że prognostyki astrologiczne zawierają 
tylko przypuszczenia, a nie wiedzę pewną828. Z kolei w kalendarzu na 1751 r.829, 
w kontekście rozważań na temat sposobów rozprzestrzeniania się chorób, autor 
stwierdza, że nie można wierzyć w to, że przyczyną epidemii są wpływy ciał nie-
bieskich, związane z położeniem planet. Żaden astrolog nie wydałby już takiego 
osądu. Prognostyków astrologicznych publikowanych w kalendarzach nie należy 
w związku z tym traktować jako przepowiedni (tj. jak proroctw), ale jako ostrzeże-
nia, że pewne choroby mogą wystąpić w określonych latach lub miesiącach danego 
roku830. Kalendarz wyjaśnia czytelnikom, że choroby roznoszą się przez powietrze, 
które czasem staje się bardziej szkodliwe, niż w pozostałym czasie. Należy więc za-
chowywać środki ostrożności zalecane przez lekarzy. I w tym kalendarzu możemy 
znaleźć liczne informacje dotyczące lokalnych roślin użytkowych, które powinny 
znajdować się w zdrowej i urozmaiconej diecie, stosowanej zarówno profilaktycz-
nie, jak i leczniczo831. W kalendarzu na 1757 r. znajdujemy z kolei naganę pijaństwa 
i związanej z nim rozpusty832. Autor, pisząc o rzymskich bachanaliach, wywodzi ich 
genezę ze starożytnego Egiptu, którego religię określa jako nonsensowną833. Z roz-
ważań o bachanaliach czytelnik może wyciągnąć wniosek, że państwa, które nie po-
trafiły oprzeć się na właściwych podstawach religijnych i etycznych musiały przejść 

824 New zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 
1750.

825 New zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer Schreib=Calender 1751.
826 Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender 1759.
827 Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Kalender 1759.
828 Das XII Capitel, Von Krieg und Frieden, samt einigen anderen vermutlichen Welt‑Händeln, [w:] 

Neu zu jedermanns Gerbrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 
1751.

829 Das V Capitel, Vom Seuchen und Krankheiten, [w:] Ibidem 1751.
830 Tego rodzaju ostrzeżenia można było uważać za racjonalne i odwołujące się do doświadczenia, 

ponieważ epidemie zwykle występują w czasie wojny. Jeżeli więc wojna już się toczy lub z dużą 
pewnością można się spodziewać jej wybuchu ostrzeżenie przed epidemią traktować należy jako 
uzasadnione. Podobnie uzasadnione są ostrzeżenia przed chorobami występującymi w pew-
nych miesiącach roku. Są racjonalne, ze względu na cechy pogody, występującej zwykle w tych 
miesiącach. 

831 Das VI Capitel, Vom Saen und Pflanzen, [w:] op.cit., 1751.
832 Von Römischen Bakchanalien, [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calen‑

der 1757. 
833 Autor stwierdza (ibidem), że nie może dziwić, że nierząd i opilstwo tak łatwo znalazły zwo-

lenników w Egipcie, którego religia zawiera najwięcej nonsensów ze wszystkich religii świata. 
Orgiastycznym praktykom starożytnych Egipcjan i Rzymian autor przeciwstawia współczesną 
kulturę umiaru i samokontroli, która jest warunkiem rozwoju społeczeństw, m.in. dzięki temu, 
że są zdolne do panowania nad afektami i planowania swoich działań. W kalendarzu na 1757 r. 
występują ich liczne przykłady, m.in. w obszarze rolnictwa. 
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do historii. W kalendarzu na 1759 r.834 autor podejmuje temat związków choroby 
i wojny. Wyraźnie stwierdza, że nie jest wiadomym, czy ciała niebieskie, które Bóg 
stworzył i nadaje im ruch, w jakiś sposób wpływają na wywołanie wojen. Natomiast 
możemy stwierdzić na pewno, że winę za wojny i zniszczenia ponosi człowiek, i w to 
już nikt nie wątpi. Całe zło, które powstaje podczas wojen spowodowane jest przez 
samego człowieka. Wojny powodują dalsze skutki, takie jak głód i epidemie. Dlatego 
powinniśmy, każdy we własnym zakresie, starać się powściągnąć wybuchy konflik-
tów i modlić się do Boga o pokój. 

Omawiane tu kalendarze z lat 40. i 50. XVIII w. przybliżają czytelnikom nowe 
stanowisko wobec występujących wcześniej w tego typu wydawnictwach proble-
mów835. Problemy te są obecnie ujmowane w sposób naturalistyczny. Odwoływanie 
się do argumentacji astrologicznej jako uzasadniającej wykonywanie określonych 
praktyk terapii domowej zanika, choć samo pojęcie astrologia nadal występuje 
w tytułach opisowej części tych kalendarzy836. Z kalendarzy znikają po 1741 r. prze-
drukowywane w nich wcześniej, od kilku dziesięcioleci w tym samym brzmieniu, 
praktyczne porady dotyczące właściwego stosowania upustów krwi, zabiegów sta-
wiania baniek i kąpieli. Wynika to przede wszystkim z krytyki określania terminów 
tych zabiegów w odniesieniu do kontekstu astrologicznego, a także z tendencji do 
indywidualnej oceny tego, czy stan zdrowia danego pacjenta rzeczywiście wymaga 
ich zastosowania. Znaczne zmiany występują także w tradycyjnie publikowanych 
w kalendarzach rozdziałach O wojnie i pokoju837 oraz O epidemiach i chorobach838. 
Ich objętość ulega znacznemu skróceniu, a podawane w nich prognozy dotyczące 
tych zdarzeń, wyprowadzane na podstawie położenia względem siebie ciał niebie-
skich, nie są już traktowane jako wiarygodne nawet przez wydawców kalendarzy839. 

834 Das IV Capitel, Vom Krieg und Friede, [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender 1759. 

835 Można zestawić ich katalog: wpływ ciał niebieskich na powstawanie chorób, wywoływanie wo-
jen oraz innych poważnych zaburzeń, których skutkiem jest głód; pojmowanie zaćmień Słońca 
lub Księżyca jako wywołujących choroby lub jako znaków Bożych; pojmowanie astrologii jako 
nauki zdolnej przewidzieć przyszłość. Każda z tych kwestii jest obecnie interpretowana inaczej, 
niż wcześniej, co stwarza podstawę do stworzenia nowego modelu polityki zdrowotnej, której 
założenia zostaną przedstawione czytelnikom kalendarzy śląskich w latach 60. i 70. XVIII w. 

836 Astronom‑ und Astrologischer Bericht… [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 
1744.

837 Das III Capitel, Vom Krieg und Frieden, [w:] Ibidem, 1744.
838 Das III Capitel, Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Ibidem, 1744.
839 W rozdziale pt. Vom Krieg und Frieden autor stwierdza, że prognozowane wojny zdarzają się, 

albo nie. Zależy to bowiem od działań ludzi. Pozostaje mieć nadzieję, że dobry Bóg sprawi, że 
w chrześcijańskich krajach te wojny nie wybuchną. W rozdziale Von Seuchen und Krankheiten 
znajduje się stwierdzenie o podobnym brzmieniu. Kalendarz przytacza prognozy dotyczące cho-
rób i epidemii, ale to, czy one realnie wystąpią zależy od jakości powietrza. Jeżeli będzie one 
czyste i zdrowe, to choroby nie wybuchną. 



299

W kalendarzach pojawiają się za to objaśnienia dotyczące czynności higienicz-
nych840, które już bezpośrednio wiązane są z zachowaniem zdrowia i stanowią kon-
tekst dla drobnych porad z zakresu terapii. 

Kształtowanie świadomości mieszkańców Śląska zgodnie z ustanowionym przez 
władze pruskie naturalistycznym kierunkiem interpretacji kwestii zdrowotnych 
umożliwiał wspomniany już wyżej zakaz rozpowszechniania na terenie tej pro-
wincji jakichkolwiek kalendarzy nie zatwierdzonych przez pruskie władze, w tym 
wydanych za granicą. W kalendarzach publikowano w związku z tym corocznie 
i w pełnym brzmieniu treść edyktu króla Prus Fryderyka II z 1744 r.841, regulujące-
go tę kwestię. Wszystkie treści publikowane w śląskich kalendarzach wydanych po 
1744 r. musiały być zatwierdzane przez Pruską Akademię Nauk w Berlinie, a doty-
czące treści medycznych także przez Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berli-
nie. Druk i rozpowszechnianie nielegalnie wydawanych kalendarzy, a także sprowa-
dzanie na Śląsk kalendarzy wydawanych za granicą, miały być karane więzieniem 
lub grzywną. Praktyczne porady z zakresu leczenia domowego musiały uzyskać 
aprobatę Nadkolegium, eliminowano więc z nich te, wcześniej występujące, wąt-
ki, które obecnie uznano za irracjonalne. Główny kierunek kalendarzowych porad 
z zakresu leczenia domowego pozostał jednak w latach 40. i 50. XVIII w. ten sam, co 
przed przejęciem Śląska przez Prusy. Kalendarze kontynuatorów Neubartha nadal 
popularyzowały metody humoralne: upusty krwi (choć ostrożniej niż wcześniej), 
przyjmowanie środków przeczyszczających, stawianie baniek, kąpiele i proste leki 
ziołowe (simplicia)842. Zalecenia dotyczące stosowania domowych metod leczenia 
nadal miały charakter objawowy. Pojawianie się tzw. chorób zwykłych wiązano 
przede wszystkim z nieprawidłową dietą, toteż jej zmodyfikowanie (wprowadzenie 
różnorodności potraw i zmniejszenie ilości spożywanego pokarmu) uznano za pod-
stawowy kierunek w zalecanej domowej terapii. Drugim była dbałość o regularne 
wypróżnienia, co umożliwiało spożywanie odpowiednich produktów, a nie tylko 
przyjmowanie medykamentów domowej produkcji, wykonywanych głównie z su-
rowców roślinnych. Wdrażano czytelnikom przekonanie, że choć choroby i cierpie-
nie stanowią nieodłączny element kondycji ludzkiej, a ludzkie życie nieuchronnie 

840 Erläuterungen und andere Zufälle, [w:] Ibidem, 1744.
841 Edict, Das Verboth fremder Kalender betreffend. De Dato Berlin den 29sten Februarii 1744. [w:] 

Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender…, 1750. Treść edyktu, datowanego na 1744 r., 
była przedrukowywana we wszystkich kalendarzach śląskich jeszcze przed formalnym przeję-
ciem tej prowincji przez Prusy w 1763 r., a także w latach 1764–1786, to jest do cezury końcowej 
niniejszej pracy.

842 Porady dotyczące tych metod występowały w kalendarzach w Calendarium, w formie pikto-
gramów, w wyżej wymienionych kalendarzach na 1744, 1746, 1750, 1751 r., jak również w ka-
lendarzach wydawanych przez kontynuatorów Neubartha na lata 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 
1758 i 1759. Piktogramy są zamieszczane przy datach dziennych, a objaśnienie ich znaczenia 
w początkowej części każdego kalendarza na dany rok.
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kończy się śmiercią, to jednak od ludzkiej dbałości o zdrowie zależy, czy choro-
by rzeczywiście wystąpią843. Zalecenia terapeutyczne nadal miały w tym okresie 
w kalendarzach charakter indywidualny („osobowy” lub „rodzinny”), choć obok 
nich w sposób systematyczny pojawiać się zaczęły nowe interpretacje, kształtujące 
szersze niż wcześniej granice wspólnoty, która powinna być obejmowana zaintere-
sowaniem czytelników. Kalendarze kontynuatorów Neubarthów usiłują zaszczepić 
u odbiorców gotowość do poszerzenia granic wspólnoty, objętej ich zainteresowa-
niem w ramach „leczenia domowego”, także poza rodzinę. Przygotowywało to stop-
niowo czytelników kalendarzy do zaakceptowania nowego modelu pruskiej polityki 
zdrowotnej, który został im przedstawiony po oficjalnym przejęciu zwierzchności 
politycznej nad Śląskiem przez Prusy (1763). 

W kalendarzach wydanych po 1760 r. edykt Fryderyka II z 1744 r., zakazujący 
rozpowszechniania na Śląsku kalendarzy nie zatwierdzonych przez Pruską Aka-
demię Nauk, publikowany był w pełnym brzmieniu do 1786 r., będącego cezurą 
końcową niniejszej pracy844. Porady dotyczące leczenia domowego w  latach 60. 
XVIII w. pozostawały niezmienne. Były też zamieszczane w tych samych co wcze-
śniej miejscach, w Calendarium i w części zawierającej porady na każdy miesiąc 
roku845. W kalendarzach z tej dekady w pełni podtrzymano krytyczne stanowisko 
wobec astrologii, wiarygodności astrologicznych prognostyków dotyczących epi-
demii i wyznaczania przez autorów kalendarzy właściwych dat dziennych dla wy-
konania zabiegów leczniczych, określanych na podstawie koniunkcji gwiazd i pla-
net i znaku Zodiaku pacjenta. Zamiast tych, uznanych za irracjonalne, koncepcji 
upowszechnia się inne, zgodne z ówczesnym stanem wiedzy medycznej. Epidemie 
są przedstawiane jako choroby zakaźne (ansteckende Seuchen), a nie wywoływane 
przez kosmiczne fluidy. Kalendarze zwracają uwagę na możliwości ograniczenia wy-
stępowania epidemii, przez likwidację głodu i ograniczenie wojen. Upowszechniają 
pogląd, że ludzie powinni podejmować planowane działania na rzecz zachowania 
zdrowia, które zostaną wsparte przez Bożą łaskę846, a nie zdawać się wyłącznie na 
nią. Informując o możliwym w danym roku zagrożeniu epidemicznym (np. prze-
widywanym na 1760 r.847), wiążą je z czynnikami klimatyczno-pogodowymi i spo-
łecznymi (wojna, głód), a nie z kosmicznymi. Takie same interpretacje występują 

843 Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Ka‑
lender, 1753. 

844 Edict, Das Verboth fremder Kalender betreffend. De Dato Berlin den 29sten Februarii 1744 [w:] 
Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und Schreib=Calender 1760.

845 Calendarium oraz Astronom‑ und Astrologischer Bericht, [w:] Ibidem 1760 
846 Das IV Capitel. Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Historischer 

und Schreib=Calender 1761.
847 Astronom‑ und Astrologischer Bericht auf das Jahr, [w:] Neuer, Verbesserter und Alter Histori‑

scher…, 1760.
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w kalendarzach na 1761848, 1762849 i 1763 r.850 Redaktorzy kalendarzy budzą zarazem 
zainteresowanie czytelników prowadzeniem świadomych działań skierowanych na 
zwiększenie plonów i sadzenie roślin, uważanych za składnik prawidłowo skom-
ponowanej, zróżnicowanej diety. Należała do nich np. kapusta, której kalendarz na 
1760 r. przypisuje wiele korzystnych właściwości851. Kapusta, sałata, groszek, socze-
wica i fasola są popularyzowane jako zdrowe składniki diety także w kalendarzu na 
1763 r.852 Przyrządzane z nich potrawy autor przedstawia jako powszechnie dostępne 
i tanie, co umożliwia skuteczną walkę z głodem przedstawianym jako główna przy-
czyna chorób.

Występujące w kalendarzach na lata 1760–1763 zalecenia przyjęcia przez miesz-
kańców Śląska bardziej aktywnego stosunku do chorób epidemicznych, co zostanie 
wsparte przez Boga853, stają się stałym elementem treści kalendarzy po zakończeniu 
wojny z Austrią i przejęciu Śląska przez Prusy854. Za główną metodę zapobiegania 
epidemiom kalendarze uznają ograniczenie głodu i dbałość o czystość powietrza. 
Tak zwane „choroby zwykłe” są nadal przedstawiane w  kalendarzach z  lat 60. 
XVIII w. w ujęciu humoralnym. Kalendarze interpretują je jako skutek zaburzenia 
równowagi humorów albo przewagi w organizmie jednego z humorów, prowadzącej 
do ukształtowania się indywidualnego typu temperamentu (cholerycznego, flegma-
tycznego, sangwinicznego i melancholicznego)855. Kierunek porad zalecanych w le-
czeniu domowym pozostaje ten sam, co wcześniej. Warto też zwrócić uwagę na 
dążenie do zmniejszenia lęku czytelników przed zjawiskami, które niegdyś uważa-
no za źródło chorób, np. przed zaćmieniami Słońca i Księżyca. W kalendarzu na 
1769 r. został tej tematyce poświęcony specjalny artykuł opatrzony ilustracjami856. 
Zaćmienia, przedstawiane niegdyś jako znaki Boże, lub też uznawane za groźne 
z powodu rzekomego nasilenia wpływu kosmicznych fluidów na ludzkie ciała, są 

848 Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer Verbesserter und Alter Historischer…, 
1761.

849 Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer Verbesserter und Alter Historischer…, 
1762.

850 Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer Verbesserter und Alter Historischer…, 
1763.

851 Das VI Capitel, Von Säen und Pflanzen, [w:] Neuer Verbesserter und Alter Historischer…, 1760.
852 Das VI Capitel, Von Säen und Pflanzen, [w:] Neuer Verbesserter und Alter Historischer…, 1763.
853 Das IV Capitel, Von Seuchen und Krankheiten…, 1760. To samo powtarzane jest w tym samym 

rozdziale publikowanym w rocznikach 1761, 1762, 1763.
854 Te same interpretacje pojawiają się w rozdziałach pt. Von Seuchen und Krankheiten w kolejnych 

kalendarzach wydawanych przez kontynuatorów Neubartha, na latach 1764, 1765, 1766, 1767, 
1768 i 1769.

855 Die andere Historie, [w:] Neu zu jededrmanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Histori‑
scher und Schreib=Kalender, 1766. 

856 Von Finsternis, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und 
Schreib=Kalender, 1769.
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przedstawiane jako zjawiska naturalne, które każdy zainteresowany może obejrzeć, 
nie obawiając się żadnych szkodliwych skutków. Artykuły o tej tematyce były pu-
blikowane w kalendarzach już wcześniej, skoro jednak wydawcy zdecydowali się je 
powtarzać, może to świadczyć, iż zaćmienia nadal były dla niektórych przynajmniej 
czytelników źródłem lęku. Do końca lat 60. XVIII w. prezentowany w kalendarzach 
model terapii ma nadal charakter indywidualistyczny. Adresatem kalendarzowych 
porad jest rodzina nabywcy, wywodzącego się z zamożnych warstw społecznych, 
zarówno miejskich, jak i wiejskich. Od początku lat 70. XVIII w. kalendarze za-
czynają propagować nowy model terapii domowej, będącej odbiciem w praktyce 
ogólnych założeń pruskiej państwowej polityki zdrowotnej.

W 1769 r. Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berlinie wydało rozporządze-
nie dotyczące sposobu domowego leczenia ospy. Treść tego rozporządzenia została 
opublikowana w kalendarzu na 1770 r.857 Jest to pierwszy odnotowany przykład 
ingerencji państwa w metody leczenia domowego. Adresatem rozporządzenia są 
wszyscy mieszkańcy Prus, na których nakłada się określone obowiązki. Publiko-
wane wcześniej w kalendarzach porady dotyczące metod terapii domowej nie były 
obarczone żadnymi sankcjami, czytelnicy mogli się do nich dostosować, albo nie, 
pozostawało to bowiem ich prywatną sprawą. Rozporządzenie z 1769 r. wprowadza 
w tym zakresie radykalną zmianę. Nakazuje mieszkańcom państwa pruskiego okre-
ślony kierunek postępowania, wskazuje metody leczenia domowego, które mają być 
zastosowane oraz wprowadza sankcje za ich niezastosowanie. Leczenie domowe zo-
staje w ten sposób wpisane w schemat walki z chorobą zakaźną (ospą), zaplanowany 
przez państwo. Obywatele monarchii habsburskiej, a także państwa pruskiego byli 
już wcześniej przyzwyczajeni do tego, że musieli podporządkowywać się państwo-
wym i miejskim zarządzeniom sanitarnym858. Podlegali też zarządzeniom fizyków 
miejskich, którzy w imieniu Rady Miasta organizowali życie mieszkańców w czasie 
epidemii. Po raz pierwszy jednakże zarządzenie państwowe wkroczyło w obszar 
życia domowego, nakładając na rodziców chorych na ospę dzieci określone obo-
wiązki, wynikające z troski o ich własne dziecko, lecz także z troski o obce dzieci, 
którym ze strony ich dziecka groziło zakażenie. Uzasadnieniem wydania zarządze-
nia były względy medyczne. Pojęcie ospy zostało już całkowicie zmedykalizowane 
przez lekarzy, stąd też zadaniem kalendarza na 1770 r. było spopularyzowanie tego 
ujęcia wśród czytelników. 

857 Aus der Pr. Königl. Majestät allerhöchsten Befehl, vom Königl. Ober‑Collegio Medico zu Berlin 
herausgegeben Anleitung: wie der Landmann und diesjenigen, so seinen Arzt erlangen können, 
bey grassirenden Pocken sich zu verhalten haben, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter 
Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1770. 

858 Regulowały one np. zasady wyrzucania i składowania odpadków domowych i wytwarzanych 
w zakładach rzemieślniczych, zasady korzystania ze studni publicznych, czystości ulic itp.
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Ze względu na powszechność zagrożenia związanego z ospą, która jak wiado-
mo szerzy się przez kontakt, Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berlinie zaleca 
wszystkim rodzicom samodzielne podjęcie się leczenia domowego tej choroby, je-
żeli nie mają możliwości szybkiego wezwania lekarza. Brak możliwości wezwania 
lekarza może wystąpić szczególnie na obszarach wiejskich. Z tego powodu konkret-
ne zalecenia dotyczące domowego leczenia dzieci są adresowane przede wszystkim 
do mieszkańców tych obszarów. Najważniejszym zadaniem, jakie Królewskie Nad-
kolegium Medyczne w Berlinie wyznacza rodzicom, jest prawidłowe rozpoznanie 
ospy. Powinni odróżnić ospę (Pocken) od łuszczycy/odry (Blatter) na podstawie 
opisanych w rozporządzeniu objawów859, ponieważ od tego rozpoznania zależało 
ich dalsze postępowanie.

Domowe leczenie ospy, które mieli w myśl tego zarządzenia poprowadzić rodzi-
ce, zostało rozłożone na etapy. W pierwszym z nich, gdy tylko rodzice usłyszą, że 
choroba występuje w sąsiedztwie, powinni podać dzieciom środki przeczyszczające. 
Powinni to uczynić jeszcze zanim ich dzieci zachorują. Powinni także zmienić spo-
sób odżywiania dzieci, ograniczyć ilość przyjmowanego przez nie pokarmu, a także 
niektórych jego rodzajów (tłuszczów, wędzonek, mąki i innych ciężkich potraw). 
Sami rodzice także powinni zastosować się do tych wskazań dietetycznych. Jako 
środki przeczyszczające dla dzieci są zalecane sok z kaszki manny albo sok z ra-
barbaru860. Ponieważ nie można tych środków podać oseskom, odżywiającym się 
jeszcze mlekiem matki, środki przeczyszczające powinna zażyć matka, a wraz z jej 
mlekiem zostaną przyjęte przez karmione przez nią dziecko. Aby uzyskać oczeki-
wany efekt przeczyszczający matka powinna zażyć od 15 do 20 sztuk pigułek Hoff-
mana, Stahla albo tzw. polychrestpillen861. Dzieciom w wieku 2–3 lat można poda-
wać środki przeczyszczające już bezpośrednio. Powinny otrzymywać około ćwierć 
kubka (to jest ok. 3–4 łyżek) ciepłego naparu ze śliwek. Można im także podawać 

859 Prawidłowe rozpoznanie przyczyn ospy i łuszczycy, z uwzględnieniem aspektów przyczyno-
wych, a nie wyłącznie objawowych, nie było w tym okresie możliwe. Ospa jest bowiem chorobą 
wirusową, a odkrycie tego czynnika etiologicznego miało miejsce dopiero w XX w. Por: Wielka 
Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1966, t. 8, s. 336–337; Domowy poradnik medyczny 
PZWL, Warszawa 1990, s. 224. W XVIII w. lekarze sądzili, że ospa wietrzna może (z powodu nie-
odpowiedniego leczenia, złej pielęgnacji chorego, lub ogólnego osłabienia organizmu pacjenta) 
przekształcać się w ospę prawdziwą, o znacznie cięższym przebiegu i znacznie wyższym pozio-
mie śmiertelności. Z tego powodu tak ważne było jej prawidłowe rozpoznanie przez rodziców 
i szybkie rozpoczęcie leczenia. Brak takich działań mógł bowiem doprowadzić – zdaniem ów-
czesnych lekarzy – do przekształcenia się epidemii ospy wietrznej w epidemię ospy prawdziwej, 
która mogła doprowadzić do masowego wymierania ludności Prus, co w okresie panowania 
austriackiego na Śląsku wystąpiło w związku z powtarzającymi się epidemiami dżumy. Opis ospy 
dobrotliwej i złośliwej, wg przytoczonego źródła, zmieściłem w rozdz. IV (choroba), s. 165–168.

860 W ilości jednego lub połowy kubka, zależnie od wieku i wielkości dziecka.
861 Nie udało mi się ustalić, jaki rodzaj leku kryje się pod tą nazwą.



304

(po ostudzeniu) tę samą ilość odcedzonego naparu z liści senesu, zalanych wcześniej 
wrzątkiem. Podane tutaj zalecenia miały przygotować organizm dziecka na przyjęcie 
zakażenia, uwalniając układ pokarmowy (dzięki zastosowaniu środków przeczysz-
czających) od już w nim obecnych skażeń. Zalecane przez Królewskie Nadkolegium 
Medyczne w Berlinie metody miały na celu wyrównanie równowagi humoralnej 
organizmu dziecka. Miało to utrudnić, gdy już pojawi się zakażenie przez kontakt, 
dalsze zaburzenie tej równowagi w sposób zagrażający życiu małego pacjenta. 

Drugi etap domowego postępowania wobec dzieci chorych na ospę zaczynał się 
wtedy, gdy rodzice zaobserwują już pierwsze objawy choroby i gdy dzieci zaczną się 
na nie uskarżać. Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berlinie wydaje na ten etap 
dwa rodzaje zaleceń. Pierwsze odnoszą się do sposobu pielęgnacji chorego, a dru-
gie do jego leczenia. Dzieci chore na ospę powinny być umieszczone w izolowa-
nych, dobrze przewietrzonych pomieszczeniach, które należy dodatkowo kilka razy 
dziennie okadzać dymem. Pomieszczenie powinno być zaciemnione, a oczy dziecka 
winny być chronione od światła. Chorych nie należy umieszczać blisko pieca, ani 
też za bardzo nie okrywać w łóżku862. Odnosząc się do terapii, Kolegium zabrania 
domowego leczenia ospy u dzieci winem z baranim tłuszczem, baranim łub gęsim 
łojem z koniakiem, oraz teriakiem. Zakazuje także smarować skórę chorych na ospę 
dzieci tłuszczem, maścią siarkową lub terpentyną863. Uzasadnienie tych zakazów 
Kolegium wyjaśnia w kilku płaszczyznach. Po pierwsze, zakazane środki wywołują 
u dzieci szkodliwe i uciążliwe dla nich objawy: zapalenia, biegunkę i gnicie ran na 
skórze. Z tego powodu wiele dzieci umiera. Po drugie, o szkodliwości tych środków 
dla dzieci chorych na ospę zaświadczają obserwacje i dane porównawcze. Znacz-
nie więcej małych pacjentów umiera na ospę wśród dzieci leczonych tymi meto-
dami, niż wśród tych, w leczeniu których tych metod nie stosowano. Po trzecie, 
zastosowanie zakazanych przez Kolegium środków może doprowadzić do tego, że 
ospa dobrotliwa (tj. wietrzna) przekształci się w najbardziej złośliwą (prawdziwą). 

862 Pomimo że ogłasza się, iż ospa szerzy się przez kontakt, jednak zalecenia pielęgnacyjne są zgod-
ne ze standardem humoralnym i zasadą contraria contrariis curantur. Należy zapewnić dzieciom 
możliwość schłodzenia rozgorączkowanego ciała. Nie należy natomiast dążyć do wywoływania 
u dziecka nadmiernych potów (kładąc dziecko przy piecu lub okrywając je grubą kołdrą), ze 
względu na możliwość zbyt silnego naruszenia równowagi humoralnej. Okadzanie pokoju cho-
rego dziecka ma na celu zapobieżenie rozprzestrzenianiu się „materii chorobowej” przez powie-
trze. Zalecenia te są bardzo zbliżone do opublikowanych w kalendarzu na 1781 r., dotyczących 
postępowania z osobami, które chorują w trakcie innych epidemii, w tym dżumy. 

863 W kalendarzach publikowanych kilkadziesiąt lat wcześniej zalecano smarować skórę dzieci cho-
rych na ospę tłuszczem (por. G. Hoffmann), co miało m.in. nie dopuścić do pogłębiania się 
owrzodzeń i tworzenia się blizn. Ponieważ kalendarzowe porady terapeutyczne były przez wiele 
lat powtarzane, można przypuszczać, że pewne praktyki terapii domowej zdołały się upowszech-
nić i utrwalić wśród czytelników. Z tego powodu Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berlinie 
wyraźnie zakazuje wykonywania niektórych z nich, ogłaszając je jako szkodliwe. 
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Przedstawione tu argumenty są zgodne ze stanem ówczesnej wiedzy medycznej 
oraz metodologią, na której ta wiedza się opierała864. 

Królewskie Nadkolegium Medyczne w Berlinie przekazuje następnie rodzicom 
dzieci chorych na ospę zalecenia konieczne do zastosowania w leczeniu domowym. 
Pierwszym z nich jest podawanie chorym dzieciom odpowiedniej do ich stanu ilości 
napojów. Trawione gorączką dzieci silnie się pocą, należy więc uzupełniać utracone 
wraz z potem niedobory wody. Dzieciom należy w tym celu podawać np. zieloną 
herbatę lub herbatę z kwiatu bzu. Należy płyny podawać systematycznie, za to w ma-
łych dawkach. Można także podawać im inne, przygotowane wg instrukcji napoje, 
takie jak: woda jęczmienna, woda z ryżu, drobna kaszka z owsa, łącznie z dobrze 
upieczonym owocem i z taką samą ilością umytego jęczmienia. Ogólna objętość tak 
przygotowanego pożywnego napoju powinna wynosić pół litra865. Chorych na ospę 
można także odżywiać innymi potrawami, odpowiednimi do ich stanu866. Kolegium 

864 Obserwujemy tu przede wszystkim oparcie się berlińskich lekarzy na doświadczeniu i obserwa-
cjach, porównywanie skutków różnych rodzajów terapii pacjentów i ocenę skuteczności tera-
pii w zależności od uzyskanych wyników leczenia. W zaleceniach Królewskiego Nadkolegium 
Medycznego w Berlinie obserwujemy zarazem charakterystyczne dla tego okresu przekonanie, 
o możliwości przechodzenia jednych chorób w drugie. Zostało ono ostatecznie wyeliminowane 
z medycyny klinicznej dopiero wraz z wprowadzeniem do niej standardu bakteriologii, tj. la-
tach 1860–1883.

865 Pełna garść jęczmienia miała wystarczyć do przygotowania potrawy z dwóch ćwiartek wody. 
Jęczmień należało zaparzyć, potem do ćwierci litra wody źródlanej dodać łyżeczkę octu winne-
go, dwie łyżeczki octu piwnego oraz 2–3 łyżeczki miodu. Całość należało zmieszać i przecedzić. 
Tak przygotowaną potrawę, której ze względu na skład (ocet, miód) przypisywano właściwości 
lecznicze, można było podawać choremu po ustąpieniu dreszczy.

866 Zalecano na przykład podawanie dzieciom (w bardzo małych ilościach) gęstego ryżu, kaszy 
owsianej lub krup, oraz gęstej zupy mięsnej z marchwią i  jarzynami. Te potrawy Królewskie 
Nadkolegium Medyczne w Berlinie uważało za najlepsze. Dzieciom można też było podawać 
półpłynne leguminy z rodzynkami, pieczonymi czereśniami, śliwkami i dżemem z bzu, z lekko 
przypieczoną bułką. Tego rodzaju potrawy służyły wzmocnieniu chorych. Dopuszczano także 
podawanie dzieciom (w małych ilościach) soków owocowych i owoców (czereśni, jagód, malin, 
truskawek, porzeczek i podobnych), zarówno w stanie surowym, jak i gotowanym. Do owoców 
należało podać w formie dodatku małą ilość bułki, wina, cukru, cynamonu lub skórek cytry-
nowych. Poza tym można było podawać bułki przypiekane z masłem i suchary. Zakazane było 
natomiast mleko. Przedstawiona tu dieta w domowym leczeniu chorych na ospę dzieci miała 
im dostarczyć uznawanych ówcześnie za pożywne lekkich pokarmów przygotowanych na bazie 
roślin. Były to w większości potrawy gotowane, podawane w stanie półpłynnym lub płynnym, co 
miało zapobiegać zaparciom, w standardzie patologii humoralnej zawsze uważanym za groźne. 
W diecie tej wprowadzono też zakaz podawania dzieciom mleka. Być może było to oparte na 
obserwacjach, zgodnie z którymi dzieci odstawiane od piersi i przestawione na pokarm sztuczny 
(mleko krowie lub od innych zwierząt) w ciągu kilku dni (do 2 tygodni) chorowały, a wiele z nich 
umierało (jak można sądzić z powodu chorób spowodowanych bakteriologicznym zanieczysz-
czeniem mleka, z którego nie zdawano sobie wówczas sprawy). Za niebezpieczne dla małych cho-
rych dzieci uznano w związku z tym samo mleko, którego spożywania w trakcie ospy zakazano. 
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podało rodzicom również proste metody leczenia związanych z ospą objawów, które 
mogli sami zastosować. Pierwszym z nich było płukanie gardła chorych dzieci867, 
odblokowanie zatkanego nosa868 i okłady na oczy869.

Jeżeli zalecane powyżej metody domowego leczenia zawiodły, a stan dziecka 
się pogarszał, rodzice mogli ubiegać się o leki apteczne (recepturowe), które mogli 
otrzymać za darmo. Ich otrzymanie było możliwe wtedy, gdy zgodnie z zarządze-
niem króla Prus Fryderyka II dotyczącym ospy (1769) zgłosili wcześniej zacho-
rowanie dziecka na ospę do Rady Ziemskiej (osobiście lub za pośrednictwem lo-
kalnych władz zwierzchnich). Jeżeli było to możliwe ze względów organizacyjnych 
(dostępność lekarza blisko miejsca zamieszkania chorego) mogli także otrzymać 
radę i pomoc, jak dalej postępować z chorym dzieckiem. Brak zgłoszenia chorego 
dziecka do odpowiedniego urzędu mógł narazić rodziców na karę. 

W publikowanych w kalendarzu na 1770 r. zaleceniach Królewskiego Nadko-
legium Medycznego w Berlinie, dotyczących domowego leczenia ospy, nie znaj-
dujemy jakichkolwiek odniesień astrologicznych ani metafizycznych. Obowiązki 
związane z domowym leczeniem ospy są nakładane na rodziców dlatego, że są 
mieszkańcami państwa, w którym obowiązuje określony porządek prawny, którego 
zasadom powinni się podporządkować. Władze państwowe zdają sobie sprawę ze 
skali zagrożenia, interpretują je w kategoriach medycznych, wydają rozporządzenia 
wprowadzające zalecany sposób postępowania, zapewniają także rodzicom pomoc 
ze strony istniejących w państwie instytucji (darmowe leki, pomoc lekarska), ale 
określają skalę tej pomocy w sposób realistyczny. Zostanie udzielona tam, gdzie 
okaże się to możliwe. Rodzice chorych na ospę dzieci nie mogą jednak nie podjąć 
nałożonych na nich obowiązków. Domowe leczenie ospy jest nakazane w sposób 
bezwzględny, a wdrożenie podanej instrukcji w życie nie jest kwestią ich wyboru. 

W latach 70. kontekstem dla kalendarzowych porad terapeutycznych staje się 
program „walki z przesądami”, realizowany przez ówczesne pruskie władze. Celem 
tego programu w odniesieniu do medycyny było oparcie terapii domowej na środ-
kach i metodach, które zostały potwierdzone przez specjalistów i wyeliminowanie 
z nich tych, które takiego potwierdzenia nie uzyskały. Z braku dostatecznej liczby 
lekarzy większość ludności Śląska musiała poprzestawać na samolecznictwie w te-
rapii podstawowych schorzeń, stąd też z punktu widzenia prowadzącego aktywną 
politykę zdrowotną państwa było ważne, jakie metody będą w tym celu stosowane. 

867 Zalecano płukanki ziołowe z jedną łyżką miodu na ćwierć litra wody, dla poprawy smaku. Płu-
kanki te mogą być nawet przez dzieci przypadkowo połknięte, ważne, aby nie w ilości większej 
od paru łyżek (1770).

868 Małym dzieciom, które mają noski zatkane przez wysypkę, matki powinny je przepłukiwać 
wstrzykując do nosa mleko. Starszym dzieciom można było zastosować w tym celu płukanki 
z gotowanego mleka z kwiatami bzu (1770).

869 Na chore oczy zalecano przykładanie okładów z naparów z kwiatów bzu (1770).
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Ponieważ do podstawowych środków stosowanych w leczeniu domowym należały 
produkty roślinne, w latach 70. XVIII w. w kalendarzach Neubarthowskich zaczęto 
publikować artykuły poświęcone omówieniu właściwości poszczególnych roślin, 
zarówno odżywczych, jak i leczniczych. Przytoczę kilka ich przykładów. 

W roczniku na 1771 r. ukazał się artykuł o klonie jaworowym (jaworze ostro-
listnym)870. Autor przekonuje czytelników, że człowiek dbający o swoje zdrowie 
powinien orientować się w swoim otoczeniu, powinien interesować się otaczającą 
przyrodą, dowiadywać się, co może pożytecznego z niej czerpać oraz rozpoznać, 
co może mu grozić. Korzystając z lokalnej szaty roślinnej może – idąc za porada-
mi specjalistów – skutecznie leczyć w domu wiele zwykłych schorzeń, likwidując 
uciążliwe objawy i hamując dalszy rozwój choroby. Klon jaworowy ma właściwości 
lecznicze podobne do lipy. Jego młode liście mogą służyć do przygotowania sałatki, 
z suszonych można przygotować napar, a z mleczka smaczny syrop o właściwo-
ściach leczniczych. 

W kalendarzu na 1772 r. opublikowano artykuł na temat modnych wśród zamoż-
nej publiczności trufli871. Autor stwierdza, opisując warunki uprawy i właściwości 
smakowe tej rośliny, że – mimo iż uważana jest za smaczną – nie ma żadnych właści-
wości odżywczych. Jej spożywanie nie zaspokaja także głodu, a nawet go pobudza. 
Trufle mogą także wywierać szkodliwe działanie, które nie jest szerzej znane. Konsu-
mentów trufli określa jako osoby, które mają za dużo pieniędzy do wydania, które 
mogłyby przeznaczyć na lepiej wybrane z punktu widzenia zachowania zdrowia 
cele. Niektóre z gatunków trufli są nawet sprzedawane we Francji i w Niemczech 
w aptekach, jako składnik do produkcji maści. Uważa jednak, że za tę samą cenę 
można zakupić inne, znacznie tańsze, i sprawdzone w swym działaniu środki. 

W 1773 r. opublikowano artykuł dotyczący opisu wyglądu i właściwości szaleju872. 
Autor zamierzał przypomnieć czytelnikom szkodliwe właściwości tej rośliny, mogą-
ce doprowadzić spożywające ją osoby do ciężkiego zatrucia i śmierci. Podstawowym 
zagrożeniem związanym z szalejem jest to, że roślina ta bywa mylona z innymi ro-
dzajami roślin, np. z pasternakiem i jest wykorzystywana jako pokarm. Czynnikiem 
„trującym” w szaleju jest lotna, oleista i odurzająca substancja, o ostrym i gryzącym 
smaku. Jest ona „związana” ze słodkim, wodnistym płynem. Spożycie wymienionej 
substancji, bez wspomnianego płynu, powoduje zawroty i silne bóle głowy oraz 
wściekłość. Natomiast razem z płynem wiążącym substancja ta powoduje bardzo 

870 Vom deutschen spitzblättrigen Berghorn, [w:] Neu zu jeddermanns Gebrauch eingerichteter Astro‑
nomischer, Historischer und SchreibCalender, 1771.

871 Anmerkungen über die Trüffeln, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, 
Historischer und Schreib=Calender, 1772.

872 Kurze Erinnerung wegen der schädlichen und tödtlichen Würkung des Wasserschirlings, [w:] Neu 
zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer uns Schreib=Calender 1773.
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silne pieczenie i śmierć. Próby dokonane z tą substancją na zwierzętach nie mogą 
w całości być miarodajne dla człowieka, ale jedno jest pewne: jej śmiertelne skutki 
jeszcze bardziej zostały potwierdzone, choć wrażliwość i odporność organizmów 
zwierząt i ludzi nie są takie same873. I zwierzęta, i ludzie po spożyciu soku z szaleju 
wpadają we wściekłość i konwulsje, a gdy szczęśliwym zbiegiem okoliczności lub 
w wyniku działań ratunkowych ujdą z życiem, to pozostaną bardzo osłabieni. Przez 
jakiś czas będą „całkowicie umysłowo chorzy” i będą chodzić „słaniając się jak pija-
cy”. Jeżeli nie zostanie zastosowane odpowiednie leczenie (które jednak nie zawsze 
pomoże), po kilku godzinach nastąpi śmierć. Po 2–3 godzinach od spożycia szaleju 
występują silne konwulsje, palpitacje serca, uczucie wstrętu, skłonność do wymio-
tów, ból żołądka i brzucha. Następnie zatrute osoby zaczynają silnie wymiotować, 
a potem szaleć. Po 4–5 godzinach następuje śmierć. Sekcja zwłok osoby zatrutej wy-
kazuje, że zarówno żołądek, jak i wnętrzności wykazują objawy silnego zapalenia. 
Czasami zauważa się oddzielenie „skóry wewnętrznej mózgu”, a w samym mózgu 
znajduje się ślady silnego zapalenia. Wszystkie naczynia krwionośne w mózgu są 
silnie napełnione krwią, twarz denata jest mocno nabrzmiała. Autor przedstawia 
czytelnikom jedyną metodę terapii, mogącą potencjalnie uratować życie osoby, któ-
ra przypadkowo spożyła szalej, myląc go z pasternakiem. Gdy taka osoba zauważy, 
że smak potrawy różni się od zwyczajnego, i wkrótce po jej spożyciu pojawią się 
pierwsze, słabe objawy zatrucia, szczegółowo opisane powyżej, trzeba natychmiast 
przyjąć (lub podać osobie zatrutej) silny środek wymiotny. Uratowanie życia zależy 
od tego, jak szybko zostanie on podany i od tego, jak dużo trującej rośliny zostało 
pomyłkowo spożyte874. Dodajmy, że artykuł ten został opublikowany w okresie pa-
nowania głodu na Śląsku. 

W kalendarzu na 1774 r. ukazał się artykuł o właściwościach leczniczych tzw. 
migdałów ziemnych (Cibora jadalna)875. Autor polecał je jako skuteczny środek 
w domowym leczeniu gorączek kurczowych, w chorobach płuc, w suchym kaszlu, 
w różnych przypadkach podagry, w katarach i bezsenności876. Ciborę można było 

873 Zwróćmy uwagę na sposób analizy właściwości szaleju, odpowiadający ówczesnemu standardo-
wi medycyny klinicznej.

874 Zarówno opis morfologiczny szaleju, jak i skutków jego spożycia są zgodne z ówczesnym stanem 
wiedzy medycznej. Lekarze w 1773 r. nie wiedzieli jeszcze o istnieniu alkaloidów, do których 
należała „oleista substancja” zawarta w szaleju. Jest to związek alkaloidów, występujących w całej 
roślinie, o zasadowym odczynie i o silnych właściwościach toksycznych.

875 Von Erdmandeln, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer 
und Schreib=Calender, 1774.

876 Opis właściwości leczniczych cibory jest charakterystyczny dla kalendarzowych zaleceń doty-
czących leczenia domowego. Ta sama roślina przedstawiana była jako skuteczna w terapii wielu 
chorób, różniących się zarówno pod względem objawów, jak i przyczyn. Ich wspólną cechą była 
odczuwana przez chorego „słabość”, którą leczenie domowe powinno pozwolić pokonać. 
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stosować w różnych postaciach877, jednak wywierać miała ten sam skutek: wzmac-
niać organizm osób bardzo osłabionych. 

W kalendarzu na 1775 r. opublikowano artykuł o żeńszeniu i korzeniu zwa-
nym ninsin878. Przy okazji omawiania ich właściwości879 autor wyraził uwagi ogólne 
dotyczące stosowania surowców o źle rozpoznanych i niedokładnie określonych 
właściwościach. Stwierdzał, że tak jak długo niewiedza i zabobon będą górować nad 
historią naturalną880 i nauką o lekarstwach, tak długo nieuczciwe osoby będą czer-
pały zyski z oferowanych produktów nieświadomym nabywcom. Będą im oferować 
drogie leki, przywożone z obcych krajów, i przedstawiać je jako bardzo skutecz-
ne. Proceder ten autor uznał za „nielegalny haracz”, pobierany przez nieuczciwych 
sprzedawców dlatego, że ich klienci są nieświadomi, iż kupują towary o niespraw-
dzonych właściwościach lub w ogóle pozbawione właściwości leczniczych. Ten pro-
ceder będzie musiał jednak stopniowo się skończyć, z chwilą „gdy nauka podniosła 
głowę i w różnych gałęziach spożywczych równocześnie zaświeciło się światło”881. 
Autor stwierdzał, że właściwości obu korzeni nie są dobrze znane nawet apteka-
rzom, którzy stosują je w różnych mieszankach. Kalendarz nie zalecał więc samo-
dzielnego stosowania żeńszenia i ninsinu przez czytelników, zanim ich właściwości 
nie zostaną lepiej poznane. Podane wyżej przykłady artykułów są zgodne z ogól-
nym kierunkiem kalendarzowego poradnictwa zdrowotnego po objęciu władzy nad 

877 Autor zalecał np., aby migdały ziemne utłuc z wodą, rosołem z drobiu lub z mlekiem i podać 
choremu do zjedzenia jako dietetyczną potrawę. 

878 Von den ehemals so berühmten Wurzeln Ginseng und Ninsin, [w:] Neu zu jedertmanns Gebrauch 
eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender, 1775. 

879 Żeńszeniowi przypisywano właściwości środka wzmacniającego osłabione członki i nerwy, przy-
spieszającego krążenie krwi i innych humorów, rozcieńczającego, oczyszczającego i rozpuszcza-
jącego śluz oraz ułatwiającego wydalanie moczu. Korzeń ninsin miał wykazywać słabsze dzia-
łanie. Mógł znajdować zastosowanie jako łagodny środek wymiotny. Do właściwości obu tych 
roślin autor kalendarza odnosił się jednak sceptycznie.

880 Wiedzę na temat roślin zaliczano w tym czasie do dziedziny określanej tym mianem.
881 Von einst berühmten Würzeln…, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomi‑

scher…, 1775. Tłumaczenie własne. Kalendarz odnosi się tu prawdopodobnie do rozporządzeń 
króla Prus Fryderyka II, wprowadzających stopniowo nadzór nad obrotem surowcami leczni-
czymi. Celem tych rozporządzeń było ograniczenie przemytu i pokątnego handlu surowcami, 
które sprzedawcy zachwalali jako lecznicze. Dotyczyło to również rodzimych surowców lecz-
niczych o niepotwierdzonych dotąd przez lekarzy uniwersyteckich właściwościach, wprowa-
dzanych do obrotu handlowego m.in. przez śląskich laborantów. Badania nad skutecznością 
sprzedawanych przez laborantów surowców i wytwarzanych przez nich leków doprowadziły 
ostatecznie do ograniczenia działalności ich cechu. Z oferty śląskich laborantów utrzymało się 
na rynku pod koniec XVIII w. zaledwie 20 surowców, sprzedaż pozostałych została oficjalnie 
zakazana. W latach 30. XIX w. zakazano przyjmowania do cechu nowych uczniów, a w połowie 
XIX w. dalszej działalności tego cechu zakazano. Por. B. Płonka-Syroka, Lecznictwo naturalne 
w Sudetach – rys historyczny, [w:] B. Płonka-Syroka, A. Syroka, K. Sudoł (red.), Lek roślinny – 
historia i współczesność, t. 1, Wrocław 2012, s. 219–229.
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Śląskiem przez Prusy. Do jego cech należy „zwalczanie dotychczasowych błędów” 
i popularyzowanie wśród czytelników rzetelnej wiedzy opartej na faktach, a nie na 
przesądach. 

Artykuły o właściwościach roślin publikowano także w kalendarzach z lat 80. 
XVIII w. Kalendarz na 1780 r. zamieszcza np. artykuł o leczniczych właściwościach 
brzozy882. Autor wymienia łacińską nazwę tej rośliny (Betula alba), zaproponowa-
ną przez znanego botanika owych czasów – Linneusza. Omawia cechy brzozy i jej 
liczne zastosowania medyczne. Przedstawia produkty z brzozy jako sprawdzone 
środki pomocne w wielu chorobach, skuteczne w likwidowaniu wielu uciążliwych 
objawów. Ze względu na użyteczność brzozy jako rośliny leczniczej, autor zaleca jej 
sadzenie w ogrodach, a nie tylko pozyskiwanie surowców z drzew rosnących dziko. 
W kalendarzu na 1783 r. znajduje się artykuł o kasztanach jadalnych883. Drzewa 
kasztanowe, obok dębów, platanów i morwy, uznawane są przez autora nie tylko 
za piękne, lecz także użyteczne884. Mogą przyczynić się do upiększenia miast (dla-
tego autor zaleca ich sadzenie), lecz także do oczyszczenia miejskiego powietrza ze 
„smrodliwych wyziewów”, które roznoszą choroby. 

W kalendarzach z lat 70. i 80. XVIII w. utrzymuje się wypracowany w państwie 
pruskim stosunek do epidemii. W poświęconych tej tematyce tekstach podkre-
śla się konieczność podejmowania działań zapobiegających ich wystąpieniu, po-
nieważ dotychczasowa wiedza medyczna nie oferuje jeszcze przeciw chorobom 
epidemicznym skutecznego leczenia prowadzonego przez lekarzy, a tym bardziej 
prowadzonego w warunkach domowych. Opinie na ten temat występują w rozdzia-
łach zatytułowanych O epidemiach i chorobach885. Rozdziały te stają się w latach 
1770–1777 coraz mniej obszerne886, a od 1778 r. zaniechano ich dalszej publikacji. 
Uznano bowiem, że prognozowanie pojawiania się chorób i epidemii na podstawie 
układów gwiazd i planet na dany rok uznać należy za irracjonalne, podobnie jak na 
podstawie przewidywań pogody opracowanych z rocznym wyprzedzeniem, któ-
re rzadko się sprawdzały887. Kalendarze z lat 70. XVIII w. wiążą przyczyny chorób 

882 Von der vermeintlichen doppelten Reifezeit des Birken=Saamens, [w:] Neuer und Alter Historischer 
und Schreib=Calender, 1780.

883 Anmerkungen über den zahmen Kastanien‑Baum, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichte‑
ter Astronomischer, Historischer und Schreib=Kalender, 1783.

884 Użyteczność kasztanów i żołędzi przejawiała się w tym, że można nimi było karmić zwierzęta 
domowe. Drzewa można było także ściąć i sprzedać, co mogło przynieść dodatkowe środki do 
domowego budżetu. Owoce morwy były smaczne i zdrowe, ale użyteczne były też same drzewa, 
na których można było hodować jedwabniki. 

885 Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, 
Historischer und Schreib=Kalender, 1770. Występują one we wszystkich kalendarzach do 1780 r.

886 Ich objętość jest mniejsza, niż pół strony.
887 Nie sprawdzenia się zapowiadanych w prognostykach na dany rok przepowiedni dotyczących 

epidemii nie można już było przedstawiać XVIII-wiecznym czytelnikom w taki sam sposób, jak 
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z niekorzystnym wpływem warunków pogodowych (przeziębienie lub przegrzane), 
z brakiem higieny, niewłaściwym trybem życia i nieprawidłowym odżywianiem. 
Choroby nadal są interpretowane w kategoriach humoralnych. Pojawiać się jed-
nak zaczynają, jako kontekst zaleceń dotyczącej domowej terapii, nowe elemen-
ty. Jak pamiętamy, w XVII w. w kalendarzowej pedagogice występowała kategoria 
„owocności” (Fruchtbarkeit), zgodnie z którą ludzkie życie nie powinno być na-
stawione wyłącznie na doświadczanie przyjemności lub pokonywanie przeszkód, 
„które los nam przyniesie”. Zamiast tego kalendarze krzewią postawę życia owoc-
nego, w którym stawiamy przed sobą jakieś wyższe cele i planowo dążymy do ich 
realizacji. W ostatniej ćwierci XVIII w. pojawia się w kalendarzach nowa katego-
ria – przydatności (rozumianej zamiennie z pożytecznością). Ludzkie życie jest 
oceniane przez autorów kalendarzy już nie tylko w kategoriach indywidualnego 
sukcesu czy indywidualnej zasługi, zrealizowania zaplanowanych celów itp., lecz 
także z punktu widzenia jego użyteczności dla innych. W związku z tą nową inter-
pretacją pojawia się nowe uzasadnienie celowości prowadzenia domowej terapii, 
mającej zapewnić człowiekowi dobre zdrowie. Celem tym nie jest już wyłącznie 
„moje własne zdrowie” i „zdrowie członków mojej rodziny”, pozwalające nam na 
zrealizowanie „naszych życiowych celów”. Propagowanym przez kalendarze celem 
staje się dobro wspólnoty, szerszej niż „moja rodzina”. Kalendarze przekonują te-
raz swoich czytelników, że miarą użyteczności ich życia będzie idea praktycznego 
czynienia dobra, angażowanie się na rzecz innych, w przypadku członków warstw 
uprzywilejowanych – przede wszystkim finansowe. Jednak nie – jak wcześniej – na 
zasadzie jałmużny czy okazjonalnych działań dobroczynnych, ale w formie działań 
planowych, systemowych, koordynowanych przez władze państwowe i lokalne, oraz 
z udziałem lokalnych instytucji religijnych. „Boże naucz nas – pisze autor kalenda-
rza na rok 1777 – korzystać ze zdrowych dni ku pożytkowi”888. 

Jednym z najważniejszych obszarów tego pożytecznego zaangażowania na rzecz 
innych mają być podejmowane działania dotyczące ich zdrowia. Troska o zdrowie 
mieszkańców lokalnej społeczności ma stać się równie ważna, co zabieganie o zdro-
wie własne, a sposoby jej praktycznej realizacji porównywane są w kalendarzach 
do racjonalnego postępowania rolników889. Kalendarze promują pogląd, zgodnie 
z którym panujący nad wszystkim Bóg obdarza swoją łaską tych, którzy troszczą 

to czyniono w XVII w., powołując się na Boga, który „odwrócił” wynikające z układów gwiazd 
i planet zagrożenie dla ludzi, ponieważ taka była Jego wola. Tego rodzaju wyjaśnienia nie prze-
mawiały już do odbiorców kalendarzy, dlatego wydawcy zdecydowali się na rezygnację z pu-
blikowania przepowiedni o mających nastąpić w danym roku chorobach, aby nie narazić się 
u czytelników na utratę wiarygodności. 

888 Von Seuchen und Krankheiten, [w:] Neuer und Alter Historischer und Schreib=Kalender, 1777.
889 Kurze Betrachtung über die Gründe des Ackerbaues und des Wachstumes der Feldfrüchte, [w:] 

Johannis Neubarthi (…) Neuer und Alter Historischer und Schreib=Kalender, 1778.
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się o swoje życie, zarówno w kontekście walki z chorobami, jak i troski o zapew-
nienie dobrych plonów. Możemy Boga o to prosić, jak również możemy tego od 
Niego oczekiwać890. Dobre zdrowie wymaga codziennych domowych zabiegów hi-
gienicznych i pielęgnacji, w związku z tym kalendarze przypominają o właściwych 
metodach leczenia domowego (nadal są to metody humoralne). Tuż obok występują 
w kalendarzach zalecenia dotyczące właściwej pielęgnacji ziemi uprawnej, aby zacho-
wać ją w dobrym naturalnym stanie (fein natürliches Zustand) i uzyskać oczekiwane 
plony. W obu tych dziedzinach życia ludzie nie powinni zdawać się na przypadek. 
Aby osiągnąć swoje cele, powinni postępować według reguł opracowanych przez spe-
cjalistów891. Człowiek stosujący się do porad lekarzy powinien dbać o zachowanie 
równowagi humorów892, a oczekujący wysokich plonów rolnik o zachowanie owoc-
ności ziemi893. 

890 Von Seuchen und Krankheiten; Vom Saen und Pflanzen, [w:] Neuer und Alter Historischer Schreib=‑
Calender…, 1777. 

891 Ideę tę należy uznać za podstawową dla świadomości warstw panujących w epoce Oświecenia. 
Zgodnie z nią wszelkie działania, które miały zostać uznane za skuteczne, musiały być wcześniej 
zaplanowane w oparciu o aktualny stan wiedzy naukowej. Aby osiągnąć ich pozytywne skutki 
w praktyce, należało je popularyzować w szerszych kręgach społecznych, czasem też w drodze 
przymusu. Był on usprawiedliwiony szczególnie wówczas, gdy dotychczasowe elementy świado-
mości zdrowotnej i zgodne z tą świadomością praktyki zostały przez władze uznane za irracjo-
nalne. Była to główna przesłanka uzasadniająca zakaz rozpowszechniania na Śląsku innych niż 
koncesjonowane przez pruskie władze wydawnictw masowych, do których w pierwszym rzędzie 
należały kalendarze. 

892 W kalendarzowym poradnictwie często pojawia się w tym okresie określenie „naturalny”. Jest 
ono rozumiane jako zrównoważony, cechujący się harmonią itp. Choroba definiowana jest jako 
stan „nienaturalny”, wymaga więc rozpoznania jej przyczyn i zastosowania odpowiedniego le-
czenia, a także podejmowania możliwych do wykonania starań, aby nie wystąpiła. Za naturalną, 
właściwą dla kondycji ludzkiej, jest uznawana tak zwana ostatnia choroba, prowadząca do śmier-
ci, lub poprzedzająca śmierć starość. I w tych wypadkach ludzie powinni jednak próbować się 
leczyć, powierzając swoje życie Bogu, zdając sobie jednak sprawę, że w pewnym wieku śmierć 
także staje się „naturalną” perspektywą. 

893 Von Fruchtberkeit der Erden und vom Saen und Pflanzen, [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch einge‑
richteter Astronomischer, Historischer und Schreib=Calender 1779. Owocność ziemi (Fruchtbar‑
keit) rozumiano w tym czasie jako zdolność osiągania oczekiwanych wysokich plonów, ale bez 
naruszenia naturalnych właściwości ziemi. Tak samo człowiek powinien był, w ujęciu autorów 
kalendarzy, zachować w życiu równowagę między wysiłkiem i odpoczynkiem, między pracą 
i snem, odżywiać się w sposób zróżnicowany i umiarkowany, nie dopuszczając do nadmiernego 
pobudzenia pod względem fizycznym i psychicznym, bo skutkiem tego będzie wyczerpanie sił 
życiowych oraz przedwczesna śmierć. Umiar i równowaga w kształtowaniu zdrowego życia są 
traktowane przez autorów kalendarzy wydawanych w czasach Oświecenia jako możliwe do wy-
pracowania poprzez wychowanie, a także samowychowanie czytelników, podporządkowujących 
swoją świadomość naukowym racjom, a swoje praktyczne postępowanie ukształtowanej przez 
wiedzę i poddanej kontroli rozumu świadomości. 
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Kalendarze z lat 70. i 80. XVIII w. prezentują zaangażowanie państwa pruskiego 
na rzecz biednych, jako podstawową metodę walki z chorobami. Omawiają róż-
ne formy pomocy żywnościowej, świadczonej przez państwo, tłumacząc czytelni-
kom cele tych działań. Głównym celem jest pożytek publiczny. Ratując ubogich od 
śmierci głodowej i wzmacniając ich siły rząd zapobiega wybuchom epidemii, które 
mogą objąć wszystkich mieszkańców danej okolicy. Poprawia także warunki upra-
wiania działalności gospodarczej, czyniąc ją bardziej efektywną. Korzystają na tym 
wszyscy, zarówno ubodzy, jak i zamożni (chroniąc się przed chorobami, skutecz-
nie gospodarując), oraz państwo (uzyskując podatki)894. Wprowadzona w drodze 
rozporządzenia królewskiego pomoc żywnościowa była kierowana do instytucji, 
zajmujących się leczeniem biednych i opieką nad nimi (szpitale i przytułki) oraz do 
osób, znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji życiowej. Zarysowana tu ten-
dencja zostanie podtrzymana w kalendarzach z lat 80. XVIII w. Autorzy kalendarzy 
będą przekonywać czytelników do włączenia się w działania władz państwowych 
zmierzających do likwidacji głodu. Argumentem na rzecz tej postawy ma stać się 
szersze niż dawniej definiowanie granic domu (Kammer – izba) i „leczenia domo-
wego”, wpisane w doktrynę kameralizmu895. 

Próba skierowania uwagi czytelników w stronę zwiększenia podejmowania dzia-
łań prospołecznych, zwiększających bezpieczeństwo zdrowotne całej populacji, a nie 
tylko ich własnej rodziny, przeprowadzana jest w kalendarzach z lat 80. XVIII w. 
z  uwzględnieniem argumentów, które ci czytelnicy mogą uznać za racjonalne. 
Stwierdzając, iż wszelkie ludzkie działanie musi być oparte na rzetelnej wiedzy i opi-
niach specjalistów z danego zakresu896 upowszechniają przekonanie, że wszelkie 

894 Oekonomiche Betrachtung über die allgemeinen Hülfsmittel bey allen Nahrungs‑Zweigen, [w:] Neu 
zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer…, 1776.

895 Zgodnie z tą doktryną władza państwowa traktowała swoich poddanych w kategoriach zasobów, 
z których można z pożytkiem korzystać wtedy, gdy zadba się o ich stan. Państwo jest zaintere-
sowane zebraniem jak największych środków z podatków, aby jego władze mogły realizować 
swoje cele. Jest to możliwe wtedy, gdy będzie przeznaczać pewne środki budżetowe na wsparcie 
gospodarki i udzielenie pomocy biednym. Osiąganie przez większość mieszkańców państwa 
takiego poziomu dochodów, aby mogli utrzymać się przy życiu, jest możliwe wtedy, gdy państwo 
zorganizuje system opieki medycznej, chroniącej mieszkańców przed epidemiami, oraz system 
pomocy publicznej, umożliwiający udzielenie wsparcia w  przypadkach klęsk żywiołowych. 
W XVIII w. doktryna kameralizmu była nauczana w pruskich szkołach i była traktowana jako 
ważny element kształtowania stosunku obywateli do państwa.

896 Von Säen und Pflanzen, [w:] Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 1780. Auto-
rzy kalendarzy często posługują się przykładami z praktyk związanych z racjonalną uprawą roli. 
Wysokie plony, a tym samym zyski, zapewni odpowiednia dbałość o ziemię uprawną, zakup 
dobrej jakości nasion, dostosowanie prac polowych do kalendarza upraw opracowanego przez 
specjalistów. Podobnie dbałość o zdrowie nie tylko własnej rodziny, lecz także mieszkańców oko-
licy (w postaci podatków, darowizn na cele lecznicze itp.) okaże się dla darczyńców korzystna. 
Ponosząc pewne nakłady na rzecz innych, zapewnią pomyślność zdrowotną także sobie samym. 
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działania lecznicze – o ile mają być skuteczne – muszą być aprobowane przez le-
karzy, którzy uznają je za racjonalne i bezpieczne897. Leczenie musi być oparte na 
rzetelnej wiedzy, opartej na sprawdzonych i wiarygodnych informacjach, a nie na 
przesądach. Ponieważ wiadomo jest lekarzom, że epidemie rozpowszechniają się 
przez powietrze i przez kontakt, a najczęściej chorują ludzie biedni i niedożywieni, 
właściwą formą „leczenia domowego” będzie objęcie także ich jakąś formą opieki898. 
Opiekę tę już podejmuje państwo pruskie, co przedstawiały kalendarze z lat 70. 
XVIII w. W latach 80. pojawia się w kalendarzach się nowa, istotna teza: wszyscy 
obywatele państwa pruskiego zasługują na właściwe leczenie, bo tak będzie bez-
pieczniej dla całej populacji. Ponieważ jednak środki, które należałoby przeznaczyć 
na ten cel wykraczają poza możliwości pruskiego budżetu państwowego, koniecz-
ne jest zaangażowanie finansowe bogatych obywateli, którzy powinni przeznaczyć 
część swoich dochodów na ten cel. Rozszerza się w ten sposób granice „leczenia 
domowego” poza własną rodzinę i własne miejsce zamieszkania, na znajdujące się 
już w okolicy szpitale i przytułki, które należy wspomagać finansowo, a także na 
te, które należy dopiero utworzyć. Pomoc finansowa, umożliwiająca objęcie opieką 
medyczną uboższych sąsiadów, poszerza pojęcie „leczenia domowego” na człon-
ków lokalnej wspólnoty terytorialnej. Jest to w ujęciu kalendarzy z lat 80. XVIII w. 
zarówno obowiązek moralny899, jak i postępowanie racjonalne z punktu widzenia 
troski o zdrowie własnej rodziny. Uwzględnia bowiem aktualną wiedzę medyczną. 
W tej nowej koncepcji „leczenia domowego” państwo zapewnia środki na zakup 
leków, które rozdawane są za darmo biednym w czasie epidemii. Państwo prowa-
dzi także akcję rozdawnictwa żywności, gromadząc na ten cel odpowiednie zasoby. 
Ludzie zamożni powinni stworzyć stale działające instytucje, których działania na 
rzecz biednych zmniejszą zagrożenie epidemiologiczne, poprawią stan zdrowia po-
pulacji900 i okażą się korzystne ekonomicznie dla wszystkich. 

897 Wykonywanie irracjonalnych praktyk leczniczych zawsze prowadzić musi, zgodnie z koncepcją 
nauki charakterystyczną dla epoki Oświecenia, do skutków niekorzystnych dla zdrowia. Prakty-
ki te nie zapewnią bowiem możliwości wyleczenia chorób, ani nie zlikwidują ich objawów. Mogą 
za to okazać się dla chorych niebezpieczne.

898 Von der Armen Verpflegung, [w:] Neuer und Alter Historischer=und Schreib=Calender 1781.
899 Ludzie zamożni, zgodnie z zasadami moralności chrześcijańskiej powinni świadczyć pomoc ubo-

gim. By nie dopuścić do marnotrawstwa przekazywanych środków, w Prusach z lat 80. XVIII w. 
popularyzuje się tezę, że chrześcijańska jałmużna powinna zostać zinstytucjonalizowana.

900 Zalecane w kalendarzach formy „społecznej walki z epidemiami” spotkały się z odzewem wśród 
zamożnych mieszkańców Śląska. Ich działalność nie rozwiązała jednak problemów zdrowot-
nych, ponieważ nie było to jeszcze wówczas z wielu względów możliwe. Zostały jednak w końcu 
XVIII w. wypracowane pewne koncepcje, które zostały wdrożone do realizacji sto lat później, 
w postaci powszechnego systemu ubezpieczeń pracowniczych, finansowanego ze składek pra-
cowników i pracodawców, ze wsparciem budżetu państwa niemieckiego (1883). 
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Pogląd o zakaźnym charakterze chorób epidemicznych jest w kalendarzach z lat 
80. XVIII w. stale przypominany czytelnikom. Rozprzestrzenianie epidemii nastę-
puje przez powietrze, w szczególnie niekorzystnych warunkach klimatycznych901 
oraz w okresach różnego rodzaju klęsk żywiołowych. Ponieważ choroby występują 
wówczas masowo, nie jest możliwe zachowanie zdrowia przez jednostki bez po-
dejmowania przez nie pewnych działań na rzecz zbiorowości (przez bogatych na 
rzecz biednych). Leczenie domowe bez uwzględnienia jego społecznego kontekstu 
będzie nieskuteczne, nie będzie bowiem w stanie utrzymać w dobrym stanie zdro-
wia ludzi zamożnych, otoczonych w swoim środowisku przez biednych i chorych. 
Propagując tego rodzaju idee kalendarze z lat 80. XVIII w. przytaczają odpowied-
nie przykłady, mające kształtować świadomość czytelników. Kalendarz na 1785 r. 
przynosi opis zarazy, która wystąpiła w 1783 r. w Turcji902. W tym samym roku we 
Włoszech wystąpiło silne trzęsienie ziemi w okolicach Kalabrii. W całej Europie 
w 1783 r. odnotowano także poważne zaburzenia klimatyczne, po bardzo długiej 
i mroźnej zimie wystąpiło deszczowe i mgliste lato. Skutkiem tego był ogromny 
wzrost śmiertelności, która była znacznie wyższa, niż w 1782 r. Kalendarz na 1786 r. 
pogłębia tego rodzaju argumentację, przedstawiając przegląd wydarzeń z 1784 r.903 
Wśród nich znajduje się opis gwałtownych powodzi w okresie roztopów (luty), któ-
re przyniosły na Śląsku duże straty. Aby zapobiec wystąpieniu głodu i epidemii król 
Prus Fryderyk II przyznał na wsparcie mieszkańców i gospodarki Śląska 170.000 
talarów. Informacja ta miała kształtować świadomość czytelników, uświadamiając 
im realne istnienie zagrożeń zdrowia w skali całej populacji, związanych z klęskami 
żywiołowymi, informując o zaangażowaniu państwa na rzecz opanowania tych za-
grożeń i mobilizując ich do własnej aktywności na tym polu. 

6.4 Wnioski

Z przeprowadzonej analizy kalendarzowych zaleceń dotyczących terapii można 
wyprowadzić kilka wniosków, dotyczących ewolucji samej koncepcji leczenia do-
mowego, jak również zmieniającego się kontekstu, w którym były przedstawiane 
zalecenia praktyczne. 

Pierwszym i najważniejszym wnioskiem, który można postawić jest wykaza-
nie trwałości patologii humoralnej jako koncepcji umożliwiającej wyjaśnienie 

901 Nie ma już w kalendarzach z tego okresu interpretacji epidemii poszukujących ich przyczyn 
wśród kosmicznych wpływów. 

902 Historisches Bericht des Jahres 1783 [w:] Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomi‑
scher, Historischer und Schreib=Calender 1785. 

903 Historisches Bericht des Jahres 1784 [w:] Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Histo‑
rischer und Schreib=Calender 1786. 
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czytelnikom istoty procesu chorobowego, co umożliwiało wyjaśnienie sensu metod 
terapii, które były im zalecane jako skuteczne. Choroba jest przez dwa stulecia wy-
jaśniana jako powstająca w wyniku zaburzenia równowagi humorów, toteż celem 
terapii powinno być dążenie do jej przywrócenia. W XVII i XVIII w. utrzymuje się 
to samo ukierunkowanie terapii, oparte na zasadzie contraria contrariis curantur. 
Kalendarzowe porady terapeutyczne mają w zdecydowanej większości charakter 
ogólny, to jest skierowany na znormalizowanie pracy całego organizmu, niezależnie 
od tego, w jakiej postaci podano pacjentowi lek. Zarówno leki przyjmowane do-
ustnie (lecznicze wina ziołowe, nalewki, wywary, napary, tabletki), jak i stosowane 
w formie maści, okładów czy kąpieli miały wykazywać działanie ogólnoustrojowe. 
Działając na jeden humor, który rozpoznawano jako przyczynę choroby (np. go-
rączki cholerycznej, czy melancholii), korygowano zarazem zaburzoną równowagę 
ich wszystkich. 

Polecane w kalendarzach metody terapii rzadko miały charakter miejscowy. Wy-
stępowały wtedy, gdy przyczyna dolegliwości uznawana była za ewidentną (np. upa-
dek, skaleczenie, otarcie skóry) lub była związana z funkcją organizmu uznawaną za 
oczywistą (np. karmienie piersią niemowląt). Środki zalecane w takich wypadkach 
miały wywołać ściśle określony efekt terapeutyczny (zmniejszenie bólu doznanego 
w wyniku urazu, zatamowanie krwawienia itp.), a w przypadku karmiących kobiet 
miały łagodzić dolegliwości uznawane w związku z tą czynnością za naturalne (ska-
leczenia brodawek sutkowych, ból, obrzęk itp.). Dolegliwości związane z urazami 
lub naturalnymi funkcjami organizmu nie uważano za choroby w ścisłym tego sło-
wa znaczeniu, nie poszukiwano więc ich wyjaśnień humoralnych.

Przez prawie 130 lat, tj. od 1615 do 1741 r., podstawową metodą terapii były 
upusty krwi, zalecane wszystkim pacjentom jako metoda sprawdzona i skuteczna. 
Od lat 30. XVIII w. zaczynają się jednak pojawiać ograniczenia w jej stosowaniu, 
a w II połowie tego stulecia kalendarze zalecają jej stosowanie tylko w razie koniecz-
ności. Wpłynął na to zmieniający się kontekst zewnętrzny, uzasadniający stosowa-
nie tej metody. W XVII w., w związku z uznawaniem szkodliwego oddziaływania 
kosmicznych fluidów na organizm człowieka, co powodować miało skażenie hu-
morów albo poważne naruszenie ich równowagi, systematycznie stosowane upusty 
krwi uznawane były za skuteczną metodę zapobiegania tym wpływom, a także za 
skuteczną metodę leczenia wywołanych przez kosmiczne wpływy skutków. W mia-
rę jednak jak obawy dotyczące wpływu kosmicznych fluidów na organizm malały, 
zaczęto stosować upusty krwi ostrożniej. Uświadomiono sobie bowiem, że zagroże-
nia związane ze stosowaniem tej metody mogą być większe, niż te, które za pomocą 
tej metody miano zwalczać. Dalsze ograniczenie częstości stosowania upustów krwi 
wynikało z upowszechnienia się przekonania o możliwości przenoszenia chorób 
przez kontakt (np. chorób wenerycznych, ospy wietrznej, kataru i in.). W przypad-
ku tych chorób, o wyraźnie sprecyzowanych objawach, w których można było po-
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równywać efekty terapii prowadzonej u wielu chorych, okazało się, że stosowanie 
upustów krwi nie poprawia stanu chorego, ani nie prowadzi do wyleczenia. Zaczęto 
więc unikać polecania tej metody czytelnikom kalendarzy. 

Swoje znaczenie utrzymały natomiast inne, zalecane przez kalendarze humo-
ralne metody terapii: podawanie środków przeczyszczających i wymiotnych oraz 
stawianie baniek. Dwie pierwsze z tych metod miały w omawianym w tej pracy 
okresie realne znaczenie terapeutyczne, mogły bowiem ratować życie pacjenta 
przed zatruciem związanym ze spożyciem skażonych lub z różnych względów nie 
nadających się do spożycia pokarmów. Zdawano sobie z tego sprawę i zalecano za-
stosowanie tych środków przy pierwszych oznakach zatrucia. Utrzymanie się przez 
dwa stulecia przyjmowania środków przeczyszczających, pełniącego rolę jednego 
z podstawowych środków terapii domowej, było związane ze znaczeniem prawi-
dłowego trawienia w potocznym pojmowaniu zdrowia. Za jego warunek uważano 
regularne wypróżnienia i „puszczanie gazów”, a jeżeli występowały w nich zabu-
rzenia uznawano to za przesłankę pojawienia się poważnych schorzeń. Natomiast 
trzecia z metod, stawianie baniek, zawdzięcza swą popularność temu, iż sądzono, 
że metoda ta działa „rozgrzewająco”, poprawia zwolnione krążenie humorów i po-
budza osłabiony organizm do pracy. Nie wykazano, aby metoda ta miała realne 
skutki terapeutyczne, nie wpłynęło to jednak na utratę zaufania do niej wśród XVII- 
i XVIII-wiecznych pacjentów.

Obecne w kalendarzowych poradach terapeutycznych leki przeznaczone do sto-
sowania domowego składały się głównie z lokalnych ziół o powszechnie rozpozna-
wanym wyglądzie i właściwościach. Z tego powodu ich stosowanie nie było w kalen-
darzach szeroko omawiane. Dopiero w XVIII w. pojawiają się obszerne omówienia 
wyglądu roślin, właściwych warunków ich zbioru (miesiąc, pora dnia) i właściwości 
leczniczych. Autorzy kalendarzy namawiają też czytelników do uprawy niektórych 
z nich, ze względu na ich udowodnione właściwości lecznicze. Charakterystyczną 
cechą kalendarzowych porad dotyczących leczniczego wykorzystywania roślin jest 
to, iż jedna roślina (a rzadziej jedna grupa roślin: np. zboża czy rośliny kapustne) 
uznawana jest za skuteczną w domowej terapii wielu różnych schorzeń. Dla au-
torów i czytelników kalendarzy z XVII i z I połowy XVIII w. tak szeroki zakres 
wskazań do stosowania w leczeniu domowym nie był jednak faktem budzącym 
wątpliwości. Dopiero w II połowie XVIII w. pojawiają się w kalendarzach artykuły, 
mające przekonać czytelników do tego, że rośliny lecznicze mają cechy specyficzne 
dla każdego ich gatunku oraz że ich działanie nie polega na wyrównaniu równowagi 
humorów, ale jest ściśle określone co do oczekiwanego efektu. Mogło likwidować 
ból, zapalenie, wysypkę, gorączkę, biegunkę, zaparcie, bladość itp., jednak już nie 
w takim znaczeniu jak to przedstawiano w kalendarzach dawniej. Wśród czytel-
ników upowszechnia się wiedzę, że pojedyncze objawy są związane z jednostkami 
chorobowymi, że należy porównywać objawy (podobne do siebie lub odmienne) 
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i poszukiwać (na podstawie obserwacji) jaka choroba je wywołała. Czytelnikom 
przedstawia się także metody oceny skuteczności terapii, stosowane przez lekarzy, 
oparte na porównywaniu efektów leczenia w dwóch grupach pacjentów. Pomimo 
tego, że w ciągu dwóch analizowanych w tej pracy stuleci nie pojawiły się nowe 
metody leczenia, stosowano także w większości te same, co wcześniej, lokalne rośli-
ny lecznicze, sposób uzasadniania stosowania tych metod przedstawiany w kalen-
darzach czytelnikom uległ poważnym zmianom. Odzwierciedlał (choć z pewnym 
opóźnieniem) medykalizację choroby w medycynie oficjalnej i usiłował przekonać 
do tych zmian czytelników.

Istotą procesu medykalizacji choroby było stopniowe uwalnianie się jej interpre-
tacji spod wpływów elementów metafizycznych i astrologicznych. Proces ten znaj-
dował odbicie w zmieniających się wyjaśnieniach dotyczących skuteczności i nie-
skuteczności terapii, przedstawianych przez kalendarze czytelnikom. W początkach 
XVII w. skuteczność ta była przedstawiana głównie w kategoriach łaski Bożej (po-
dobnie jak zachowanie dobrego zdrowia), natomiast nieskuteczność w kategoriach 
kary Bożej (podobnie jak wystąpienie choroby). Choroba była też przedstawiana 
w kategoriach wykraczających poza ludzkie kompetencje, zarówno w zakresie jej 
zrozumienia, jak i opanowania. Człowiek nie był bowiem w stanie w żaden spo-
sób wpłynąć na jej „głębsze przyczyny”, zarówno metafizyczne, jak i kosmiczne. 
W ostatnich dekadach XVII w. to ujęcie zaczęło się zmieniać. Przyczyn choroby 
przestano postrzegać w kategoriach plagi lub zrządzenia losu, ale jako skutek dzia-
łań ludzi, jako zdarzenia zakorzenione społecznie. Ten nowy sposób ujmowania 
przyczyny choroby spowodował zmianę w postrzeganiu chorób jako zjawisk nie-
uchronnych. Jeżeli choroby są skutkiem działań ludzi, to również ludzkie działa-
nia mogą przyczynić się do ich ograniczenia. Zdecydowanemu przesunięciu uległ 
punkt widzenia. W kolejnych dekadach XVIII w. to nowe ujęcie staje się głównym 
kontekstem kalendarzowych porad dotyczących leczenia domowego. „Ziemskie” 
postrzeganie przyczyn chorób i zwiazana z tym terapia niejako wymogły zmiany 
w polityce społecznej władców. Zmianie ulega także zakres definicji profilaktyki 
i terapii – z pojęcia ograniczonego do najbliższej rodziny na rozszerzone na szerszą 
lokalną wspólnotę. 

Kalendarzowe poradnictwo terapeutyczne odzwierciedla również zmiany 
w stop niu zaangażowania państwa na rzecz zdrowia obywateli. W latach 1615–1741 
jest ono nieznaczne i ogranicza się do wyrażenia zgody na funkcjonowanie miej-
skich systemów ochrony przed epidemiami i akceptowania przez cenzurę treści 
porad medycznych publikowanych na łamach kalendarzy. Po 1741 r., tj. po prze-
jęciu Śląska przez Prusy, a jeszcze wyraźniej po oficjalnym zatwierdzeniu tej sytu-
acji w traktacie pokojowym (1763), kalendarzowe porady terapeutyczne stają się 
elementem polityki zdrowotnej państwa pruskiego. Terapia domowa przestaje być 
sprawą prywatną, państwo dąży do wyeliminowania z lecznictwa domowego prak-



tyk, które uznaje za oparte na przesądach i nieskuteczne, popularyzuje za to inne, 
które lekarze związani z Królewskim Nadkolegium Lekarskim w Berlinie uznają za 
oparte na naukowych podstawach i mogące wywierać realne skutki terapeutyczne. 
Kalendarze śląskie z II połowy XVIII w. krzewią wśród czytelników program me-
dycznego Oświecenia, zmierzając do jego przyswojenia przez czytelników i wdro-
żenia przez nich w praktyce. I mimo tego, że obiektywna skuteczność praktyki le-
karskiej nie była jeszcze w tej epoce wysoka, program ten należy ocenić pozytywnie. 
Uwalniał bowiem czytelników od dawnych lęków i prostował błędne przekonania, 
stwarzając podstawy dla wytworzenia się wśród nich nowego typu świadomości 
zdrowotnej. Jego cechą było przyjęcie na siebie odpowiedzialności za własne zdro-
wie i życie, a – w formie postulatów na przyszłość – także za zdrowie i życie in-
nych członków lokalnej wspólnoty. Ten „podział” odpowiedzialności łagodził sła bą, 
mimo podejmowanych w tym okresie działań, opiekę państwa (władcy), i nie tyle 
nakłaniał, co zmuszał bardziej oświeconych czytelników do podejmowania racjo-
nalnych działań związanych z zachowaniem ich zdrowia, redukując tym samym 
nadmierne roszczenia poddanych kierowane w stronę władców.





321

ZAKOŃCZENIE

Przeprowadzona w  opracowaniu analiza treści 128 tomów kalendarzy śląskich 
z XVII i XVIII w. umożliwiła dokonanie ewidencji znajdujących się w nich infor-
macji związanych z problematyką medyczną i zdrowotną, które autorzy i wydawcy 
pragnęli przekazać czytelnikom, kształtując w ten sposób ich świadomość i wpły-
wając na ich praktykę życiową. Informacje te dotyczyły w pierwszym rzędzie spo-
sobu pojmowania zdrowia, metod umożliwiających jego zachowywanie oraz przy-
czyn, o których sądzono, że mogą to uniemożliwić. Prezentowane w kalendarzach 
metody dotyczące zachowania dobrego zdrowia nie ograniczały się tylko do tych 
związanych z medycyną, samo zdrowie nie było bowiem pojmowane wyłącznie 
w kategoriach medycznych. Było rozumiane szerzej: jako ogólny dobrostan (obej-
mujący sferę cielesną, psychiczną i duchową), brak objawów chorobowych, a także 
poczucie własnego bezpieczeństwa. 

Następnym obszarem tematycznym znajdującym odbicie w treści kalendarzy 
były zagadnienia związane ze sposobem pojmowania choroby. Autorzy i wydaw-
cy kalendarzy przedstawiali na ten temat poglądy nawiązujące do ówczesnego, 
sięgającego jeszcze wzorców starożytnych, standardu uniwersyteckiej wiedzy me-
dycznej, wzbogacając go jednak o pewne dodatkowe elementy, wykraczające poza 
ów standard, za to – w opinii tychże autorów i wydawców – mające walor prak-
tyczny i istotne znaczenie dla kształtowania świadomości czytelników. Uzasadnie-
niem takiego ujęcia problematyki choroby w analizowanych kalendarzach śląskich 
był przede wszystkim fakt, że autorzy i wydawcy kalendarzy nie legitymowali się 
profesjonalnym wykształceniem medycznym. Możemy więc stwierdzić, że treści 
dotyczące problematyki choroby, publikowane w  śląskich kalendarzach, pisane 
były przez laików i przede wszystkim dla laików, co nadawało charakterystyczne 
ukierunkowanie występującym w kalendarzach interpretacjom. Twórcy kalenda-
rzy występowali w nich jedynie w roli swoistych, lepiej wyedukowanych pośred-
ników, uczestnicząc w przekazywaniu wiedzy medycznej tworzonej przez innych, 
uznawanych przez nich za „profesjonalistów”. Do grona „profesjonalistów” zaliczali 
w równym stopniu lekarzy, których poglądy zostały uznane za wiarygodne jeszcze 
w starożytności (Hipokrates, Galen), jak i współczesnych im anonimowych lekarzy 
nowożytnych. Dla autorów i wydawców kalendarzy było bowiem wystarczające by 
stwierdzić, że „takie są poglądy lekarzy”, a te nowsze były w ich ujęciu jedynie uzu-
pełnieniem tych starszych. Stąd też w ogólnym rozumieniu choroby i sposobie jej 
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definiowania niemal nic się od czasów starożytnych nie zmieniło. Zarówno w XVII, 
jak i w XVIII w. była ona definiowana w kategoriach wyprowadzanych z patologii 
humoralnej, którą uważano za obiektywnie opisującą rzeczywistość. Zachęcano 
więc czytelników do zapoznania się z podstawami tej patologii i tłumaczono im 
jej zasady, by mogli sami zastosować je w praktyce – zarówno wykonując zalecane 
w kalendarzach proste zabiegi profilaktyczne i lecznicze, jak i odpowiednio przygo-
tować się do rozmowy z lekarzem, by później z większym zrozumieniem stosować 
metody terapii, którą ów lekarz ordynował. 

Prezentowane tu ujęcie problematyki zdrowia i choroby było zgodne z zasadni-
czym celem wydawania kalendarzy, jakim było dostarczanie czytelnikom nie tylko 
interesujących, lecz także pożytecznych dla nich informacji. Zapoznanie czytelni-
ków przez autorów i wydawców kalendarzy z takimi obszarami życia, jak zdrowie 
i choroba, miało pozwolić im lepiej zrozumieć zalecenia lekarzy, a nie przeciwsta-
wiać się ich opiniom tworząc własne, i nie ulegać wpływom ówczesnych znacho-
rów, czy partaczy leczących bez uprawnień, których poglądy i praktykę kalendarze 
oceniały tak samo w ciągu dwóch analizowanych stuleci: negatywnie, stwierdzając, 
że są one oparte na niewiedzy i przesądach, którym czytelnicy nie powinni dawać 
wiary i według nich postępować.

Uzyskując wiedzę dotyczącą zdrowia i choroby czytelnicy śląskich kalendarzy 
mogli próbować radzić sobie z chorobą samodzielnie tylko w ograniczonych co 
do zakresu przypadkach: gdy choroba miała charakter zwyczajny, a jej objawy nie 
były gwałtowne, gdy na podstawie rozpoznania pierwszych objawów, występują-
cych często i nietrudnych do rozpoznania, można było próbować je leczyć stosując 
powszechnie dostępne i łatwe do zastosowania tzw. środki domowe, gdy nie moż-
na było szybko uzyskać profesjonalnej pomocy lekarskiej, na przykład w związku 
z zamieszkiwaniem daleko od miasta, w którym praktykowali i mieszkali lekarze. 
W każdym z tych przypadków zalecenia praktyczne dotyczące utrzymania dobrego 
zdrowia i podejmowania działań samoleczniczych z wykorzystaniem środków „do-
mowych”, wskazywanych w tekstach kalendarzy, nie podważały celowości zasięgnię-
cia porady lekarskiej. Podsuwały natomiast czytelnikom zrozumiałe dla nich sposoby 
postępowania, które można było zastosować bez większej szkody czy ryzyka, zanim 
w sprawie choroby pacjenta w sposób kompetentny nie wypowiedział się lekarz. 

Prezentowane tu ujęcie jest jeszcze silniej zaznaczone w tekstach dotyczących 
zapobieganiu chorobom i ich terapii. Uzasadnienie zawartych w nich metod, umoż-
liwiających zapobieganie chorobom wykraczało poza obszar codziennego życia pa-
cjentów i ich domowych, prywatnych praktyk zapobiegawczych. Zgodnie z przyję-
tą w kalendarzach definicją choroby, łączącą jej humoralne przyczyny z wpływem 
elementów metafizyczno-moralnych i oddziaływaniem ciał niebieskich, działania 
zapobiegawcze przedstawiane były czytelnikom jako potencjalnie skuteczne tylko 
wtedy, gdy uwzględniały szerszy niż należący do obszaru medycyny kontekst po-
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wstawania choroby. Poszerzony kontekst obejmował moralny, zgodny z zasadami 
wyznawanej wiary, tryb życia i praworządność. Były to zalecenia profilaktyczne 
adresowane do wszystkich czytelników. Istotą prezentowanych w kalendarzach za-
leceń profilaktycznych był w związku z tym ich charakter społeczno-hierarchicz-
ny i zaszczepiany w świadomości czytelników legalizm. Praktyczne postępowanie 
profilaktyczne, by okazało się skuteczne, miało być podporządkowane zaleceniom 
hierarchicznie usytuowanych instytucji. Były to w I połowie XVII w. przede wszyst-
kim instytucje religijne, stojące na straży moralności. W drugiej kolejności życie 
prywatne poddanych podlegało instytucjom władzy świeckiej, które tworzyły reguły 
prawa normujące ich postępowanie, np. w trakcie epidemii czy w okresie zagrożenia 
epidemią. Dopiero na trzecim miejscu w tej hierarchii pojawiali się lekarze, zaj-
mujący się leczeniem i mający prawo wydawania zaleceń ingerujących w prywatne 
życie swoich pacjentów. Nie było jednak w tym okresie żadnych reguł prawnych, 
które zmuszałyby pacjenta do bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom 
lekarzy. Poza okresem epidemii, w trakcie którego mieszkańcy miast musieli się 
podporządkować zaleceniom miejskich lekarzy urzędowych (fizyków miejskich), 
istniała w tym zakresie pełna dowolność. W XVII w. podporządkowaną pozycję le-
karzy, zarówno wobec instytucji religijnych, jak i władz świeckich, a nawet wobec ich 
pacjentów, dokumentują treści analizowanych kalendarzy. Nie spotykamy w nich 
żadnych informacji zawierających krytyczne oceny lekarzy dotyczące stosunku wła-
dzy duchownej i świeckiej do choroby. W treści kalendarzy choroby są przez całe 
XVII stulecie przedstawiane w kontekście tzw. profilaktyki moralnej. Traktowane 
są jako kara za grzechy, co oznacza, że najskuteczniejszym sposobem profilaktyki 
jest pobożne i moralne życie. Czytelnicy muszą pogodzić się z tym, że choroby wy-
stępują stale i powszechnie, i są związane z ludzką egzystencją. W końcu XVII w. 
takie opinie zaczynają już jednak być kwestionowane. Zmiana stanowiska autorów 
i wydawców kalendarzy dotyczy tu przede wszystkim obszaru profilaktyki moralnej. 
Ze względu na masowe występowanie w trakcie wojny trzydziestoletniej (a także po 
jej zakończeniu) epidemii oraz wysoki poziom śmiertelności związany z głodem, 
wśród mieszkańców Śląska zrodziły się wątpliwości, czy wszystkie zdarzenia ma-
jące negatywny wpływ na życie i zdrowie ludzi rzeczywiście należy traktować jako 
słusznie zasłużoną karę Bożą. W ostatnich dekadach XVII w. pogląd ten jest już 
kwestionowany, a autorzy kalendarzy podejmują na ten temat dyskusje. Choroby 
(nie tylko epidemiczne) i przypadki masowego głodu zaczyna się wówczas przed-
stawiać czytelnikom w innym porządku przyczynowym. Pojawia się stwierdzenie, 
że Bóg nie odpowiada za występowanie wszystkich chorób i nieszczęść, może je 
jednak dopuszczać. W kalendarzach pojawia się teza, że choroby – jak wszystkie 
rodzaje zła – powiązać należy z postępowaniem ludzi, za które są odpowiedzialni 
i którego skutki zmuszeni są ponieść. Przyczyną chorób nie jest już wyłącznie nie-
moralne ludzkie postępowanie (za które Bóg słusznie karze, np. chorobą), lecz także 
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postępowanie nierozsądne, kierowane nadmierną ambicją, motywowane emocjami 
a nie rozumem, nie oparte na racjonalnym planowaniu, nie uwzględniające środ-
ków, które mają zaprowadzić do wyznaczonego przez człowieka celu itp. Takie usta-
wienie interpretacji dotyczących przyczyn chorób zupełnie zmienia perspektywę 
standardu działań profilaktycznych. O ile w XVII w. chronienie się przed chorobami, 
pojmowanymi w kategoriach plagi Bożej, powinno było przede wszystkim uwzględ-
niać dostosowanie swojego prywatnego życia do reguł obowiązującej moralności, 
a konkretne działania ochronne przyjmowały postać tzw. profilaktyki negatywnej, 
której istotą była w przypadku chorób epidemicznych izolacja albo ucieczka, to na 
przełomie XVII i XVIII w. rodzi się nowy standard profilaktyki. Jest to tzw. stan-
dard pozytywny, którego istotą jest dążenie do określenia czynników, które sprzyjają 
pojawianiu się chorób i podejmowaniu prób ich eliminacji. Przedstawia się go nie 
w formie sprzeciwu przeciwko wyrokom Boskim lub dążenia do unikania zasłu-
żonej kary Bożej, ale jako uprawnioną i racjonalną troskę o swoje zdrowie i życie. 
Wyeliminowanie zagrożeń związanych z występowaniem czynników, które zostają 
uznane za sprzyjające występowaniu chorób lub za ich bezpośrednią przyczynę, ma 
prowadzić – w dłuższej lub krótszej perspektywie – do wyeliminowania samych cho-
rób. To nowe określenie modelu profilaktyki nie zostało samodzielnie sformułowane 
przez lekarzy. Nie zostało też przez nich zainicjowane. Wiązało się z decyzjami władz 
państwowych, w których realizację włączano lekarzy traktowanych jako ekspertów. 
Problem, który należało rozwiązać określali przedstawiciele władzy, natomiast spo-
soby jego rozwiązania mieli przedstawić profesjonaliści. Dopiero wtedy w treści ka-
lendarzy pojawiają się bardziej rozbudowane zalecenia profilaktyczne formułowane 
na podstawie opinii lekarzy. Zaczyna się także przedstawiać ich coraz bardziej roz-
budowaną argumentację. Próżno by jednak poszukiwać w treści kalendarzy jakich-
kolwiek przejawów krytyki wcześniejszego standardu, w którym choroby uznawano 
za naturalne i nieuchronne, i nie wymagano w związku z tym od władz państwowych 
podejmowania prób ograniczenia związanych z nimi zagrożeń. Dopiero wtedy, gdy 
władze państwowe uznały za konieczne wprowadzenie w XVIII w. skuteczniejszych 
niż dawniej instytucjonalnych form walki z głodem, uznanym wtedy za podstawowy 
czynnik zwiększający podatność mieszkańców państwa na choroby i skutkujący po-
wtarzającymi się przypadkami masowej śmierci głodowej, w kalendarzach pojawia-
ją się interpretacje, że konieczne jest podjęcie aktywnych działań w zakresie walki 
z tym zjawiskiem. Takie sugestie pojawiają się już latach 40. XVIII w.

Działania te są przedstawiane w kalendarzach jako podstawowa metoda profilak-
tyki chorób. Ludzie dobrze odżywieni będą bowiem w stanie lepiej sobie z nimi po-
radzić. Działania skierowane na walkę z głodem w XVIII stuleciu są przedstawiane 
w kalendarzach jako uzasadnione, racjonalne, naturalne i konieczne. Instytucjona-
lizacja walki z głodem, czyniąca z niej jeden z podstawowych obszarów profilakty-
ki, usuwa z treści kalendarzy interpretowanie głodu jako plagi Bożej. Zamiast tego 
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pojawia się nowe usytuowanie tej kwestii, która wkracza w pole problemowe me-
dycyny. Kalendarze zaczynają zamieszczać liczne artykuły na temat tego, jak należy 
prawidłowo się odżywiać, w jaki sposób gromadzić zapasy żywności aby uchronić je 
przed zepsuciem, jakie przyprawy stosować, aby bez uszczerbku dla zdrowia spoży-
wać w miesiącach zimowych konserwowaną (suszoną, wędzoną, soloną, przechowy-
waną w tzw. „lodowych piwnicach”) żywność itp. Wprawdzie stosowanie racjonalnej 
diety od zawsze było uznawane za podstawę dobrego zdrowia, to w XVIII stuleciu 
profilaktyka uznająca prawidłowe odżywianie za jego podstawę obejmuje szersze 
obszary tematyczne. Od początku tego stulecia zalecenia kalendarzowe wskazują 
na nowy kierunek profilaktyki, nastawiony na poprawę odżywiani zarówno pod 
względem ilościowym, jak i jakościowym, dotyczący także uboższych warstw spo-
łecznych. Nową profilaktykę łączą postępująca centralizacja instytucji państwa z wy-
posażeniem władzy państwowej w realne środki oddziaływania na życie codzienne 
poddanych, m.in. przez tworzenie rozwiązań systemowych umożliwiających panu-
jącym skuteczną realizację swoich strategicznych celów. Zarówno Austria, jak i Pru-
sy wkroczyły w XVIII stuleciu w okres oświeconego absolutyzmu, z czym wiązało się 
nowe określenie roli państwa w zabezpieczaniu potrzeb zdrowotnych mieszkańców 
tych państw. Zgodnie z doktrynami populacjonizmu i kameralizmu państwo powin-
no było odgrywać na tym polu bardziej aktywną rolę, aby zapewnić pożądany przez 
jego władze wzrost kondycji zdrowotnej poddanych. W tym kontekście głód i bieda 
przestały być tylko niepokojącym zjawiskiem, stały się jednym ze źródeł problemów 
rzutujących na kondycję państwa. W podobny sposób, poprzez odpowiednie zarzą-
dzenia, próbowano walczyć z dżumą i ospą. Nie znając przyczyn powstawania tych 
chorób, starano się określić ich symptomy, źródła pochodzenia i drogi przenoszenia, 
zmierzając tym samym do ograniczenia skutków epidemii.

Tak określone zostały zadania dla lekarzy, którzy – występując w roli powoły-
wanych przez władze ekspertów – mieli określić potrzeby zdrowotne ludności i za-
grożenia zdrowia, jak i sposoby, które należało w tym celu zastosować. W Austrii 
rolę gremium ekspertów odgrywał Wydział Lekarski Uniwersytetu Wiedeńskiego, 
natomiast w Prusach – Pruska Akademia Nauk w Berlinie. Na łamach kalendarzy 
publikowano wydawane przez te gremia opinie, zgodne z ówczesnym stanem wie-
dzy medycznej, oraz zarządzenia władz, również zgodne z tym standardem, po-
parte sankcjami policyjnymi za ich nieprzestrzeganie. Z tradycyjnego repertuaru 
argumentów, którymi posługiwano się pisząc o chorobie i metodach profilaktyki, 
wyeliminowano w XVIII w. występujące wcześniej w kalendarzach sugestie o pod-
łożu religijnym. Wiązało się to ze stopniowym ograniczeniem roli tzw. profilaktyki 
moralnej w zapobieganiu chorobom na rzecz profilaktyki opartej na podstawach 
medycznych. Najbardziej wyrazistym przykładem tej zmiany jest prezentowany 
na łamach kalendarzy z XVIII w. nowy stosunek do działalności charytatywnej. 
W XVII stuleciu i w 1 poł. XVIII w. ten temat nie był w ogóle poruszany. W latach 
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60. XVIII w. pojawia się w kalendarzach krytyka dotychczas praktykowanej działal-
ności charytatywnej. Pojawiają się natomiast propozycje nowego modelu tych dzia-
łań, opierających się na zupełnie nowych rozwiązaniach instytucjonalnych. Rozwią-
zania te miały mieć charakter świecki i byłyby koordynowane przez świeckie władze 
i nadzorowane przez policję. Ubodzy tracili w ten sposób swój uprzywilejowany 
status, jako adresaci religijnie motywowanej jałmużny. Ubodzy nie wykonujący 
żadnej pracy, żyjący z żebractwa lub przestępstwa, są przedstawiani w kalendarzach 
jako potencjalne zagrożenie dla pozostałej części populacji. W kształtowanie tego 
nastawienia wprzęgnięta zostaje medycyna. Związani z uniwersytami lekarze-eks-
perci wykazują, że to właśnie ze środowisk strukturalnej nędzy pochodzi największe 
zagrożenie zdrowia publicznego. Na podstawie tak postawionej diagnozy podejmo-
wane są praktyczne działania, zmierzające z jednej strony do zapewnienia możli-
wości uzyskania przez ludzi biednych pewnego poziomu dochodów, umożliwiają-
cego im utrzymanie się przy życiu, natomiast z drugiej – do wprowadzenia domów 
pracy przymusowej, w których mogłyby znaleźć zatrudnienie osoby zdrowe, ale 
uchylające się od pracy. Nowa koncepcja profilaktyki obejmuje także budowanie 
szpitali finansowanych ze środków państwowych i rozbudowę już istniejących przy-
tułków, w których miałyby znaleźć miejsce osoby stare i chore. Możliwość odizo-
lowania osób ubogich i chorych od reszty populacji miała skutecznie zapobiegać 
rozprzestrzenianiu się chorób epidemicznych. Uznano to – obok walki z głodem 
– za główny kierunek działań profilaktyczno-ochronnych, inicjowanych i finanso-
wanych przez świeckie władze. Pokłosiem tych inicjatyw i polityki były informa-
cje zawarte w treści kalendarzy dotyczące epidemii (przenoszenia chorób) i głodu 
(wraz z opisem metod, które miały zapobiegać jego występowaniu). W kontekście 
głodu wzrastała także liczba artykułów dotyczących zjawisk przyrodniczych oraz 
tzw. farmakobotaniki, przedstawiających wiele różnych gatunków roślin i możliwo-
ści ich praktycznego wykorzystania. 

Na przykładzie poglądów dotyczących profilaktyki, publikowanych na łamach 
kalendarzy śląskich na przestrzeni XVII i XVIII w. możemy prześledzić zmianę 
zakresu problemów, uznawanych za „należące do obszaru medycyny” oraz tych, 
które określano jako „pozostające poza tym obszarem”. Nie można między nimi wy-
znaczyć stałej granicy, określanej w sposób ahistoryczny, ponieważ ona realnie nie 
występowała. Nie możemy też, bez popadania w sprzeczność z faktami, stwierdzić, 
że na zmianę tych granic dominujący wpływ wywarli lekarze. Tak bowiem nie było, 
co zostało dobrze udokumentowane w analizowanych źródłach904 i znalazło odbicie 
w podsumowaniu rozdziału dotyczącego profilaktyki. 

904 Analizowane pod tym kątem śląskie kalendarze wpisują się w szerszy proces zachodzący w no-
wożytnej Europie, dobrze już opisany w istniejącym piśmiennictwie. Reprezentatywne przykła-
dy patrz: Bibliografia.
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Inaczej przedstawiają się wyniki analizy treści źródeł w zakresie terapii. W ka-
lendarzach z dwóch badanych stuleci obserwujemy tu stosunkowo niewiele zmian. 
Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym legalną praktyką lekarską mogli zaj-
mować się wyłącznie posiadający udokumentowane wykształcenie medyczne leka-
rze. Mogli ją wykonywać także chirurdzy, legitymujący się zaświadczeniem naby-
cia odpowiednich kwalifikacji wydanym przez cech chirurgów. W XVII i XVIII w. 
obszary działania lekarzy i chirurgów nie pokrywały się ze sobą. Niewielka liczba 
lekarzy legitymujących się pełnym wykształceniem uniwersyteckim, wysokie ceny 
ich usług oraz fakt, że większość z nich prowadziła swoją działalność w miastach, 
stwarzały przesłanki do tego, że większość mieszkańców Śląska w trosce o swoje 
zdrowie polegała na praktykach samoleczniczych, wykonywanych z wykorzysta-
niem tzw. środków „domowych”, lub korzystała z usług chirurgów, zarówno legity-
mujących się poświadczeniem kwalifikacji wydanym przez lokalny cech, jak i nie 
posiadających tego rodzaju poświadczenia. Korzystano także z leczniczych usług 
kata i jego żony905. Publikowanie różnego rodzaju porad medycznych i higienicz-
nych było powszechne w całej Europie. Wspierano tym samym samolecznictwo lub 
tzw. „sąsiedzką pomoc medyczną”. W przypadku ziem śląskich powoduje to wielo-
krotne występowanie w treści kalendarzy, zarówno z XVII, jak i z XVIII w., charak-
terystycznej formy przekazu informacji dotyczących leczenia. Tylko gdy wystąpi 
poważna choroba autorzy kalendarzy radzą swoim czytelnikom o zwrócenie się do 
lekarza, który jako jedyna osoba uprawniona może postawić właściwą diagnozę. 
Zalecenie to występuje w ciągu dwóch stuleci w niezmienionej formie, a kompe-
tencje lekarzy jako jedynych osób uprawnionych do leczenia nie były nigdy przez 
wydawców kalendarzy podważane. 

Dlaczego więc kalendarze w ogóle zajmują się tematem terapii i przedstawiają 
swoim czytelnikom różne sposoby identyfikowania (nie diagnozowania) i leczenia 
chorób? Czynią to po to, jak tłumaczą się wydawcy, by przy drobnych urazach lub 
lekkich schorzeniach czytelnik mógł sam sobie pomóc lub by umożliwić mu lepsze 
porozumienie się z lekarzem w kwestiach dotyczących własnego zdrowia, a przede 
wszystkim wezwać go na czas (lub udać się do niego), gdy nie jest jeszcze za późno 
na podjęcie leczenia. Podporządkowując się reżimowi terapii czy też stosując zale-
caną przez lekarza dietę pacjent może w znaczący sposób poprawić swoje szanse na 
wyzdrowienie, może także uchronić przed chorobą swoich bliskich. Popularyzowa-
nie wśród czytelników kalendarzy wiedzy dotyczącej podstaw terapii było możliwe, 
ponieważ w XVII i XVIII w. nie ulegała ona poważniejszym zmianom. Choroba 
(jak wskazują źródła) najczęściej przedstawiana bywała czytelnikom w kategoriach 
związanych ze standardem patologii humoralnej, więc i najczęściej omawiane me-
tody leczenia były zgodne z tym standardem. 

905 Por.: D. Wojtucki, Kat i jego warsztat pracy na Śląsku, Górnych Łużycach i w hrabstwie kłodzkim 
od początku XVI do połowy XIX wieku, Warszawa 2014, s. 300–316.
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Publikując zalecenia dotyczące terapii autorzy kalendarzy zwykle dodawali do 
nich trzy podstawowe zastrzeżenia. Pierwsze nawiązywało do zalecenia, by zacząć 
leczenie choroby od razu po wystąpieniu zauważonych przez pacjenta objawów, 
a nawet już w przypadku odczuwania pogorszenia samopoczucia. Środki zastoso-
wane przez pacjenta do leczenia wczesnej postaci chorób albo objawów złego sa-
mopoczucia były w zasadzie tożsame z tymi, które kalendarze wskazywały jako sku-
teczne metody profilaktyki. Pacjent przyjmujący leki na przeczyszczenie, wzywający 
cyrulika aby wykonał upust krwi albo postawił bańki, stosujący dietę redukującą 
ilość pożywienia, poddający się np. kąpielom albo okładom, zamierzał osiągnąć taki 
sam wynik jak wykształcony lekarz. Podstawowym celem było wyrównanie zabu-
rzonej równowagi humorów i poprawa ich krążenia. Główną różnicę w standardzie 
medycyny domowej i profesjonalnej stanowił bardziej złożony charakter diagnozy 
stawianej przez lekarza, stopień rozbudowania terapii oraz sposób przygotowania 
i skład zastosowanych leków wykonywanych przez aptekarza.

Publikowane w kalendarzach zalecenia dotyczyły mniej skomplikowanych me-
tod terapii, możliwych do wykonania samodzielnie, „przed przybyciem lekarza”, 
gdy dostęp do jego pomocy był utrudniony lub niemożliwy. Było to kolejne zastrze-
żenie. Z takim zastrzeżeniem popularyzowano wśród pacjentów metody leczenia 
przy użyciu środków, które mogli sami wykonać, korzystając z dostępnych na rynku 
produktów, którym przypisywano określone właściwości lecznicze (rozgrzewają-
ce, rozluźniające, poprawiające pracę układu pokarmowego, obniżające gorączkę, 
uśmierzające ból, ułatwiające sen, skuteczne w skaleczeniach, wrzodach, wypry-
skach, po ugryzieniu przez zwierzę, po upadku, itp.). Zalecenia terapeutyczne pu-
blikowane w kalendarzach dotyczyły łatwych do rozpoznania przez czytelników 
objawów i ewidentnych przyczyn różnych dolegliwości, takich jak np. zranienie czy 
oparzenie. Pacjenci mogli stosować zalecane w kalendarzach rodzaje terapii sami. 
Leczono domowym sposobem obrzęki, zaparcia, bóle nóg, a nie na przykład poda-
grę. Trzecim elementem różnicującym publikowane w kalendarzach zalecenia tera-
peutyczne od profesjonalnych, było uwzględnienie w „kalendarzowych” uzasadnie-
niach przesłanek metafizycznych i astrologicznych. Wśród zaleceń terapeutycznych 
występujących w kalendarzach z XVII w. ważne miejsce zajmuje jeszcze modlitwa 
o uzdrowienie, lub wykonywanie różnych typów praktyk religijnych. Metafizyczny 
sposób definiowania choroby, właściwy dla tego okresu, w pełni to usprawiedli-
wia. To samo odnosi się do astrologicznego uzasadnienia wykonywania określo-
nych praktyk terapeutycznych, które w XVII w. są zalecane w określonych dobrych 
dniach i  miesiącach, ponieważ uważano to za bardziej skuteczne i  bezpieczne. 
W XVIII w. kalendarzowy standard terapii uwalnia się stopniowo od tych elemen-
tów. Jest to wyrazem postępującego procesu medykalizacji choroby, który dokonuje 
się zarówno w świadomości autorów i wydawców kalendarzy, jak i ich czytelników. 
O ile dla XVII w. astrologiczne zakorzenienie propagowanych w kalendarzach me-
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tod terapii akceptowano906, to w XVIII w. staje się już jedynie zwyczajową kon-
wencją. Redaktorzy kalendarzy z tego stulecia wiązali przyczyny chorób z zupełnie 
innymi czynnikami, takimi jak głód, kataklizmy, wojny, rany, zaburzenia klimatu, 
nadmierna praca, podróże, wypadki, ataki dzikich zwierząt, błędy dietetyczne, brak 
higieny, przepracowanie, nadmierna ambicja, uleganie afektom itp. Wymieniano 
w tym kontekście także brak wiedzy, rozsądku i uleganie przesądom. Publikując 
porady mające kształtować świadomość czytelników w duchu racjonalizmu oraz za-
lecenia, które mogły mieć zastosowanie praktyczne, włączyli tym samym w zakres 
profilaktyki pojęcie bezpieczeństwa osobistego, rozbudowując zakres profilaktyki.

Przedstawione wnioski, oparte na konkluzjach zawartych w poszczególnych roz-
działach, wskazują, że sposób przedstawiania w kalendarzach kwestii związanych 
ze zdrowiem, chorobą, profilaktyką i terapią był spójny i zsynchronizowany pod 
względem merytorycznym i chronologicznym i odzwierciedlał zachodzący w świa-
domości społecznej mieszkańców Śląska proces medykalizacji. Zjawiska i czynności 
związane z życiem codziennym, postrzegane często odrębnie i bezrefleksyjnie, za-
częto stopniowo i powoli łączyć i kojarzyć z kondycją zdrowotną człowieka. 

Medykalizacja choroby oraz powiązanie przyczyn chorób z wpływami ziemskie-
go środowiska naturalnego, przyczyniły się ostatecznie w 2 połowie XVIII w. do 
pojawienia się rozróżnień między stosowaniem tych samych produktów lub metod 
leczniczych w celach profilaktycznych i leczniczych. Następuje także weryfikacja 
dotychczasowych, popularnych metod terapeutycznych, np. upustów krwi. W XVII 
i w pierwszych dekadach XVIII w. traktowano je niemal jak panaceum i stosowa-
no je często, zarówno jako metodę profilaktyczną, jak i  leczniczą. W 2 połowie 
XVIII w. w kalendarzach pojawiają się już ostrzeżenia przed nadużywaniem tej me-
tody, stosowanej zarówno w celach profilaktycznych, jak i leczniczych. Podkreśla się 
by stosować upusty krwi tylko na wyraźne zalecenie lekarza, który postawi diagnozę 
uzasadniającą wykonanie flebotomii. Do metod leczenia domowego, do których 
zaufanie wzrosło w 2 połowie XVIII w., należało leczenie dietą. Kalendarze popula-
ryzowały wzbogacenie diety o różne naturalne produkty, które mogłyby pozytywnie 
wpłynąć na stan zdrowia organizmu. Domowe leczenie dietetyczne było szczególnie 
wskazane w przypadku kobiet w połogu i matek karmiących. Było także ważnym 
elementem domowej opieki zdrowotnej nad osobami starszymi i chorymi prze-
wlekle, którym zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy oficjalna medycyna niewiele 
jeszcze mogła zaoferować. Dla kalendarzy z 2 połowy XVIII w. charakterystyczny 

906 Choć odnosi się to do terminów zalecanych praktyk terapeutycznych, a nie bezpośrednio do ich 
istoty. Kalendarzowe porady terapeutyczne nie opierały się bowiem na idei bezpośredniego od-
działywania przez domowe środki lecznicze na kosmiczne fluidy, ale na skutki ich oddziaływań, 
powodujące zaburzenie równowagi humoralnej. Bardzo wiele praktycznych porad terapeutycz-
nych odnosi się zarazem do objawów nie łączonych z wpływami gwiazd i planet, tj. różnego 
rodzaju urazów, bezsenności, niestrawności itp. 



jest związany z popularyzacją metod domowego leczenia optymizm. Wiara w moż-
liwość opanowania chorób towarzyszyła przekonaniu, że nie są one nieuchronne, 
a wielu związanych z nimi niedogodności można uniknąć stosując proste domowe 
metody i sposoby.

Przedstawiony w niniejszej pracy proces przemian świadomości zdrowotnej 
mieszkańców Śląska, znajdujący odbicie w treści analizowanych kalendarzy z dwóch 
stuleci, możemy określić jako zsynchronizowany. Zmiany w sposobie definiowania 
pojęcia zdrowia występowały w tym samym czasie, w którym pojawiały się nowe 
aspekty w definicji choroby. Pozwoliło to na stworzenie nowego modelu profilak-
tyki, który nie był już skoncentrowany jedynie na unikaniu skutków zagrożeń, 
których występowanie uznawano za nieuchronne, ale na dążeniu do rozpoznania 
przyczyn tych zagrożeń i stworzenia możliwości uniknięcia ich wystąpienia. Model 
„profilaktyki negatywnej”, przekształcając się w model „profilaktyki pozytywnej”, 
wiązał się z zakwestionowaniem idei nieuchronności występowania chorób, co stało 
się z kolei podstawą opracowania działań instytucjonalnych umożliwiających za-
pobieganie ich występowania. Dotyczyło to głównie chorób epidemicznych, które 
zaczęto postrzegać jako zakaźne, przenoszące się przez kontakt, a nie tylko – jako to 
czyniono od czasów starożytnych – przez powietrze. Model instytucjonalnej „profi-
laktyki pozytywnej” skoncentrował się zarazem na dążeniu do ograniczenia głodu, 
co uznano za podstawę skutecznych działań prozdrowotnych. Kalendarzowa peda-
gogika popularyzowała koncepcję osobistej odpowiedzialności za swoje zdrowie 
i życie. Kalendarze namawiały też czytelników do korzystania z pomocy lekarzy. 
Autorzy i wydawcy kalendarzy walczyli zarazem z przesądami, krytykowali kon-
cepcje, które straciły już na wiarygodności (jak np. wywoływanie epidemii przez 
kosmiczne wpływy) i popularyzowali inne (jak np. szczepienia przeciwospowe, za-
sady opieki i izolacji dzieci chorych na ospę, informacje o roślinach trujących lub 
bezwartościowych). Kształtowały świadomość czytelników w duchu Oświecenia, 
starając się upowszechnić związaną z nim optymistyczną ideę świata poddającego 
się racjonalnej kontroli i coraz bardziej bezpiecznego dla ludzi, których życie stanie 
się dzięki temu coraz zdrowsze i coraz dłuższe. Treść analizowanych kalendarzy 
jednoznacznie wskazuje, że to nie postępy akademickiej wiedzy medycznej, ale 
przede wszystkim warunki życia codziennego i czynniki gospodarczo-polityczne 
spowodowały publikowanie różnego rodzaju doniesień, które wpłynęły na kształto-
wanie się pojęcia medykalizacji w świadomości czytelników. Racjonalna, oparta na 
badaniach naukowych, wiedza medyczna zaczęła być wykorzystywana w praktyce 
społecznej dopiero w II połowie XVIII w., początkowo w formie administracyjnych 
nakazów, później, wsparta doświadczeniem i zaakceptowana przez odbiorców, stała 
się trwałym elementem procesu medykalizacji ich świadomości. 
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WYKAZ KALENDARZY

– Calendarium Tychoriganicum, Oder New und Alt Almanach und Schreib=Kalender, 
Auffs Jahr nach Jesu Christi unsers Herren und Heylandes Geburt 1615. Mit mancher‑
ley Erwehlungen und besonderm Verzeichnüß desz Gewitters / auch ander Zufällen / 
Aus waren Astronomischen gründen / und corrigirten motibus Luminarium, wie sie in 
H. D. Origani Ephemer. zu finden. Zu Nutz und gewöhnlichein Brauch / exercitii causa, 
mit besondern Fleiß und und Trew / gestellet und versertiget / Durch M. PETRUM GO‑
THARDUM von Bresslaw/ Philomat. und daselbst in Gymnasio Rhetor. und Historiar. 
Professorem. Gedruckt / In vorlegung Johan Eyrings, und Johan Perferts. [Gedruckt in 
der J.E. Stadt Briegk, bey Casp. Sigfried – miejsce druku podano w Gross Prognosti‑
con]. [1615].

– Calendarium Juliano Lilianum, Oder New und Alt Allmanach und Schreib=Kalender, 
Auff das Jahr nach Jesu Christi unsers Herrn unnd Heylandes Geburt 1617. Mit man‑
cherley Erwehlungen, und besondern Verzeichnüs deß Gewitters, Auch andern Zufäl‑
len, aus waren Astronomischen Gründen / und corrigirte motibus Luminarium Ty‑
chonicis. Zu Nutz und gewönlichen Brauch / mit besonderm Fleiß und Trewe, exercitis 
causâ gestellet unnd verfertiget/ Durch PETRUM GOTTHARDUM von Breszlaw, der 
freyen Künsten, und Philosophie Magistrum, P. C. L. Philomath. und in Gymnasio 
daselbst Rhetorices und Historiarum Professorem. Gedruckt zu Bresslaw, In vorlegung 
David Müllers Buchhändler in Bresslaw. [1617].

– Eliae Crätschmairi Philiatri. Newer und Alter Calender / auffs Jahr Christi 1627. Von 
Erschaffung der Welt 5593, Vom Leiden und Sterben J. C. 1593. Darinnen neben anderen 
gewöhnlichen sachen begrieffen werden. 1. Die vera longitudo aller Planeten auff den 1, 
11, 21 Tag eines jeden Monats / aus den newen restituirten tabulis Tychonico‑Longomon‑
tanis. 2. Die radices motuum mediorum anomal:augium nodorum. 3. Die Zeit des an‑
brechens der Morgenröthe / und verlierung des letzten Tageliechtes. 4. Was vor simplicia 
jeden Monat zu colligiren. Mit gebührlichem fleiß computirt ud gerichtet auff den meri‑
dian, und Horizont der Stadt Bresslaw. Gedruckt im Jahr 1626. [Breßlaw / Druckts Georg 
Bawman / Im Jahr 1626 –miejsce druku podano w Horologium Zodiacale]. [1627].

– New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi MDCXXXIV.  Auff Schlesien, 
Laußnitz, auch theyls auff Ungern, Böhmen, Mähren und andere umbliegende Provint‑
zien gestellet. Durch VALENTINI HANNCKENS, Continuatorem (D.F.C) nunmehr ins 
Achte Jahr. Gedruckt zu Breszlaw / durch Georgium Baumañ Cum Gratia &Privilegio. 
[1634].
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– New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahre Christi MDCXXXV. Auff Schlesien, Laus‑
znitz, auch theyls auff Ungern, Böhmen, Mähren unnd andere umbgräntzende Länder 
gestellet. Durch VALENTINI Hannckens, Continuatorem (D.F.C) nunmehr ins Neun‑
de Jahr. Gedruckt zu Breszlaw / durch Georgium Baumañ Cum Gratia & Privilegio.
[1635].

– New ud Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi MDCXXXVII. Auff Schlesien, Laus‑
znitz, auch theyls auff Ungern, Böhmen, Mähren und andere umbgräntzende Länder, 
gestellet. Durch VALENTINI Hannckens, Continuatorem (D.F.C) nunmehr ins Eylff‑
te Jahr. Gedruckt zu Breszlaw / durch Georgium Baumañ Cum Gratia & Privilegio. 
[1637].

– New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi MDCXXXVIII. Auff Schlesien, 
Lausznitz, auch theyls auff Ungern, Böhmen, Mähren und andere umbgräntzende 
Länder gestellet. Durch VALENTINI Hannckens, Contiuatorem (D.F.C) nunmehr ins 
Zwölffte Jahr. Gedruckt zu Breszlaw / durch Georgium Baumañ Cum Gratia & Privile‑
gio. [1638].

– New und Alter Schreib Kalender sampt Astronomischer Vorsagung, Astrologischer 
Muthmassung und Historischer Auffmerckung. Auffs Jahr Herren Jesu Christi wel‑
ches ein Schalt Jahr von 366. Tagen. MDCXXXX. Auff das Land Schlesien vornemlich 
gerichtet und gestellet, durch GEORGIUM GEBHARDUM CRUCIBURGENSEM SI‑
LES. Zu Breszlaw druckts Georg Baumann, In Verlegung Johan Lischkes Buchhändlers 
daselbst. [1640].

– New und Alter Schreib Kalender sampt Astronomischer Vorsagung, Astrologischer Muth‑
massung und Historischer Auffmerckung. Auffs Jahr Herren Jesu Christi MDCXXXXII. 
Auff das Land Schlesien vornemblich gerichtet unnd gestellet Durch GEORGIUM GEB‑
HARDUM CRICIBURGENSEM SILES. Zu Breslaw druckts und Verlegts Georg Bau‑
mann. [1642].

– Welt=Spiegel, oder Historischer=Kalender auffs Jahr nach Christi Geburt MDCXLVI. 
Darinnen nebenst dem gewöhnlichen Verzeichnüs der Monaten, Werck=und Feyertage, 
Himmels=Lauff und Erwehlungen, auch aller=hand nützliche und denckwürdige Ge‑
schichte auffgesetzet sind von DAVIDE FROELICHIO, Röm, Kays, Mtt. in dero König‑
reich Hungarn Astronomo. Zu Bresslaw druckts und Verlegts Georg Baumann / Cum 
Grat. & Priv. Sac. Caes. Maj. [1646].

– New und Alter Schreib Kalender Auffs Jahr Christi MDCL. Auff Schlesien, Ungern und 
andere Benachbarte Länder / als Mähren / Böhmen / Laußnitz etc. gestellet. Durch 
VALENTINI Hannckens, Continuatorem (D.F.C.M.) numehr ins Vier und Zwantzigste 
Jahr. Gedruckt zu Breszlaw / durch Georgium Baumañ Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. 
Maj. [1650].

– New und Alter Schreib=Calender Auffs das Jahr nach der Heilertigen Geburt Jesu 
Christi MDCLXII. Darinnen die Gestalt deß gestirnten Himmels, sampt dem Lauff, 
Schein und Aspecten der Planeten, und die daher verursachte Witterung und Erweh‑
lung, Auff=und Untergang der Sonnen / nebenst anderen natürlichen Eigenschafften 
der Zeitrichtig verzeichnet. Zum Gebrauch der Lande Schlesien und Lausitz mit Fleisz 



333

gestellet / und mit einer kurzen und gründlichen Welt=Beschreibung auszgefertiget / 
von ELIA WAGNERO, Lauba‑Lusato, Gedruckt zu Breszlaw. Cum Grat.&Priv. Sac. 
Caes. Majest. [1662]. 

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New=und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Seligmachenden Geburt Jesu Christi MDCLXVI. Darinn nicht nur der Lauff 
und fürnemste Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witterung und 
Erwehlung sampt anderen natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern auch ab‑
sonderlich der Sonnen und desz Mondes Auff=und Untergang, Tages=Anbruch und 
Länge, auff 51 Gr. gerechnet, wie auch ein Historischer Discurs von Cometen zu befin‑
den ist. Zum Brauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen umbgelegener Or‑
ter. Mit Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breszlaw. 
[1666].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New=und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Seligmechenden Geburt Jesu Christi MDCLXVI. Darinnen nicht allein der 
Lauff und vornemste Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witte‑
rung und Erwehlung nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern 
auch absonderlich der Sonnen uñ desz Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch 
und Länge, auff 51 Gr. Gerechnet: Wie auch ein Historischer Discurs / von unglückseli‑
gen Spielern, zu befinden ist. Zum Brauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen 
umbgelegener Orter, mit Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Ge‑
druckt zu Breszlaw. [1668].

– Newe und Alter Schreib=Calender, Auff das Schalt=Jahr, nach der Gnadenreichen 
Geburt und Menschwerdung, unsers Herren Heylandes und Erlösers Jesu Christi. 
M.DCLXVIII.  Mit dem Standt, Lauff, Aspecten der Planeten, Vier Jahres Zeiten, 
Monden=Schein, Sonn=und Mond=Finsternüssen und andern gehörigen Stücken, vor‑
nemblich gerichtet, auff das Fürstenthumb Liegnitz, mit Fleisz gestellet und zum Druck 
befödert. Durch L. FRIDERICUM DENNERTUM Philo‑Medico‑Chymicum und der 
Astronomiae Liebhabern. In der Fürstl. Stadt Liegnitz, Druckts und Verlegts Zacharias 
Schneider. [1668].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New=und Alter Schreib=Calender, Auff das Jahr, 
nach der Seligmechenden Geburt Jesu Christi MDCLXXII. Darinnen nicht allein der 
Lauff und vornemste Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witte‑
rung und Erwehlung nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern 
auch absonderlich der Sonnen uñ desz Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch 
und Länge, auff 51 Gr. gerechnet, zu bestinden ist. Zum Brauch der Lande Schlesien 
/ Lausitz, auch anderen umbelegener Orter, mit Fleisz gestellet. Cum Gratia & Privil. 
Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1672].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender, Auff das 
hoch=importirliche Jahr, nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXIII. Darinnen nebenst 
dem Lauff und vornemste Aspecten der Planeten, und dannenhero vorursachten Wit‑
terung und Erwehlung sambt andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: auch 
der Sondern und deß Mondens Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 
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51.Gr. Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, und 
anderer benachbarten Orter, mit Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Ma‑
jest. Gedruckt zu Breslaw. [1673].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXV. Darinnen nebenst dem Lauff und vornem‑
sten Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witterung und Erwehlung 
nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern auch der Sonnen und 
de. Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51.Gr. Gerechnet. 
Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen benachbarten Orter, mit 
Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1675].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender, Auff das 
Schalt=Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXVI. Darinnen nebenst dem Lauff 
und vornemsten Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witterung und 
Erwehlung nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern auch der 
Sonnen und de. Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51.Gr. 
Gerechnet. Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen benachbarten 
Orter, mit Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. 
[1676].

– Neu= und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi MDCLXXVIII. In welchem, nebenst andern nützlichen Sachen, 
auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schle‑
sien und Lausznitz gestellet, durch CHRISTOPHORUM NEUBARTHIUM Bol. Sil. 
VAL. Hanckens Contin. Gedruckt zu Breszlaw. Cum Gratia & Privil. Sac. Caes. Majest. 
[1678].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New=und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXIX. Darinnen nebenst dem Lauff und vornem‑
sten Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witterung und Erwehlung 
nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern auch der Sonnen und 
de. Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51.Gr. Gerechnet. 
Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen benachbarten Orter, mit 
Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1679].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXI. Darinnen nebenst dem Lauff und vornem‑
sten Aspecten der Planeten, und die dannenhero vorursachte Witterung und Erwehlung 
nebenst andern Natürlichen und Menschlichen Zufällen: Sondern auch der Sonnen und 
de. Mondes Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51.Gr. Gerechnet. 
Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderen benachbarten Orter, mit 
Fleisz gestellet. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1681].

– Neu= und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi MDCLXXXI. In welchem, nebenst andern nützlichen Sachen, auch 
zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesi‑
en und Lausznitz gestellet, durch CHRISTOPHORUM NEUBARTHIUM Bol. Sil. 
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VAL. Hanckens Contin. Gedruckt zu Breszlaw. Cum Gratia & Privil. Sac. Caes. Majest. 
[1681].

– Christophori Neubarthi Boleslâ‑Silesii, New und Alter Schreib Calender, Auff das Jahr, 
nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXII. Darinnen nebenst dem Lauff und vornem‑
sten Aspecten der Planeten, und dannenhero vorursachter Witterung und Erwehlung 
und anderer Natürlichen und Menschlichen Zufällen:auch der Sonnen und deß Mondes 
Auff=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51.Gr. Gerechnet, zu befinden ist. 
Zum Gebrauch der Lande Schlesien / Lausitz, auch anderer benachtbarten Orten, mit 
Fleisz gestellet und beschrieben. Cum Gratia &Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu 
Breslaw. [1682].

– JOHANNIS NEUBARTHI CHROSTOPHORI b.m. Filii, Neu=und Alter Schreib Calen‑
der, Auff das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXIII. 
Darinnen nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero 
verursachter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, 
auch der Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 
51. Gr. Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
anderer benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. 
Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1683].

– JOHANNIS NEUBARTHI CHROSTOPHORI b.m. Filii, Neu=und Alter Schreib Calen‑
der, Auff das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXIV. 
Darinnen nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero 
verursachter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, 
auch der Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 
51. Gr. Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
anderer benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. 
Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1684].

– Johannis Neubarthi Boleslâ‑Silesii Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=‑
und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXV. Darinnen nebenst 
dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witte‑
rung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und 
des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Ge‑
druckt zu Breslaw. [1685].

– Neu= und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi MDCLXXXV. In welchem, nebenst andern nützlichen Sachen, auch 
zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesien 
und Lausznitz gestellet, durch JOHANNEM NEUBARTHIUM Bol. Sil. VAL. Hanckens 
Contin. Gedruckt zu Breszlaw. Cum Gratia & Privil. Sac. Caes. Majest. [1685].

– Johannis Neubarthi Boleslâ‑Silesii Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=‑
und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXVI. Darinnen nebenst 
dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter 
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Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1686].

– Johannis Neubarthi Boleslâ‑Silesii Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das 
sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXVII. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1687].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXVIII. Darinnen nebenst dem 
Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, 
Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1688].

– Neu=und Allter Schreib=Calender, Auf das Schalt=Jahr nach der Geburt Jesu Christi, 
M.DC.LXXXVIII. Darinnen die Aspecten der Planeten, Erwehlung, Gewitter, samt an‑
dern zum Calender gehörigen Sachen mehr, zu befinden. Zum Gebrauch desz Landes 
Schlesien (iedoch dasz er in denen angräntzenden Ländern, als Mähren, Lausitz, Polen, 
Ungern und Böhmen auch füglich zu gebrauchen) aufgesetzt Durch CHRISTIANUM 
GRŰNEBERGEN Professorem Math. Publ.Francof. ietzigen Continuatorem ADOLPHI 
FRIDERICI. Brieg, druckts und verlegts Johann Christoph Jacob. [1688].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCLXXXIX. Darinnen nebenst dem 
Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, 
Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1689].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCI. Darinnen nebenst dem Lauff 
und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, Er‑
wehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
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Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1691].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCII. Darinnen nebenst dem Lauff 
und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, Er‑
wehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1692].

– Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi M.DC.XCII. So ein Schalt=Jahr. In welchem, nebenst anderen nütz‑
lichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden 
sind. Auff Schlesien und Lausznitz gestellet durch VALENTINI Hanckens Continuato‑
rem. Gedruckt zu Breszlaw. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. [1692].

– Neuer Astrosophischer Schreib=Calender. Aus Claudii Ptolemaei Pelusiensis, und 
Placidi de Titis Perusini der Nachwelt communicirer Stern=Kunst. Uber den Glätzer 
Meridian, wie er in Sausons Mappen kefindlich ist, eingerichet Auff das Schalt=Jahr 
nach der gnadenreichen Jungfrălichen Geburt M.DC.LXXXXII. Zum Gebrauch des 
Glatzischen territorii, wie auch des Landes Schlesien, Lausitz, Maren, Böhmen, Oe‑
sterreich, Ungarn und Pohlen. Mit dem vollständigen Planeten+Lauff, ihren Aspecten, 
schönen Erwöhlungen, und andern curieusen Sachen mehr, Von E.H.P.S. Glatz, Ge‑
druckt bey Andr. Franc. Pegen. [1692].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCIII. Darinnen nebenst dem 
Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, 
Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1693].

– Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi M.DC.XCIII. So ein Schalt Jahr. In welchem, nebenst anderen nütz‑
lichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden 
sind. Auff Schlesien und Lausznitz gestellet durch VALENTINI Hanckens Continuato‑
rem. Gedruckt zu Breszlaw. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. [1693].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCIV. Darinnen nebenst dem Lauff 
und vernehmsten Aspecten derer Planeten, und vermuthlicher Witterung, Erwehlung, 
und anderer Natürlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auf=und Untergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten Orten, mit 
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Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu 
Breslaw. [1694].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCVII. Darinnen nebenst dem 
Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, 
Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Ge‑
druckt zu Breslaw. [1697].

– Johannis Neubarthi continuirter Neu=und Alter Schreib Calender, Auff das sonder=und 
wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCXCVIII. Darinnen nebenst dem 
Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter Witterung, 
Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne und des 
Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. 
Gedruckt zu Breslaw. [1698].

– Johannis Neubarthi continuirter New und Alter Schreib=Calender Auff das Jahr nach 
der Geburt Jesu Christi M.DCC. Darinnen nebenst dem Lauffte und vornehmsten 
Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung, und anderer Na‑
turlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes Auff=und 
Untergang, Tages‑Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden ist. Zum 
Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, mit Fleiss 
gestellet und beschrieben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslau. 
[1700].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter, und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCI. Darinnen ne‑
benst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1701].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXI. Darinnen ne‑
benst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursachter 
Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der Sonne 
und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. Gerechnet, 
zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Ge‑
druckt zu Breslaw. [1711].
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– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXII. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1712].

– Neuer, Verbesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCCXIV. In welchem, nebenst andern nützlichen 
Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden sind. 
Auff Schlesien und Lausitz gestellet durch VALENTINI Hanckens Continuatorem. Cum 
Gratia et Privil. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breszlau. [1714].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXVI. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. Caes. 
Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1716].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXVII. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1717].

– Neuer, Vebesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts= und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCCXVIII. In welchen, nebenst anderen nützli‑
chen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befinden 
sind. Auff Schlesien und Lausitz gestellet durch VALENTINI Hanckens Continuatorem. 
Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breßlau. [1718].

– Neuer, Vebesserter und Alter Hausz=Wirthschaffts= und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCCXX. (Welches ein Schalt=Jahr ist.). In wel‑
chem, nebenst anderen nützlichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römi‑
schen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesien und Lausitz gestellet durch VALENTINI 
Hanckens Continuatorem. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Bresz‑
lau. [1720].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXX. Darinnen 
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nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1720].

– Neuer, Verbesserter und Alter Haus=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCCXXI. (Ist das erste nach dem Schalt=Jahr). In 
welchem, nebenst anderen nützlichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem 
Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesien und Lausznitz gestellet durch VA‑
LENTINI Hanckens Continuatorem. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. Gedruckt 
zu Breszlaw. [1721].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXII. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1722].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXIII. Dar‑
innen nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero 
verursachter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, 
auch der Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 
51. Gr. Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
anderer benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. 
Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1723].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib Calender, Auff 
das sonder=und wunderbare Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXIV. Darinnen 
nebenst dem Lauff und vernemsten Aspecten der Planeten, und dannenhero verursach‑
ter Witterung, Erwehlung, und anderer Natür=und Menschlichen Zufällen, auch der 
Sonne und des Mondes Auf=und Untergang, Tags=Anbruch und Länge, auff 51. Gr. 
Gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer 
benachbarten Orten, mit Fleisz gestellet und beschriben. Cum Gratia et Privil. Sac. 
Caes. Majest. Gedruckt zu Breslaw. [1724].

– Neuer, Verbesserter und Alter Haus=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCC.XXIV. (Welches ein Schalt=Jahr ist.) In 
welchem, nebenst anderen nützlichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem 
Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesien und Lausitz gestellet durch VALEN‑
TINI Hanckens Continuatorem. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest.Gedruckt zu 
Breßlau. [1724].
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– Neuer, Verbesserter und Alter Haus=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi M.DCCXXV. (Ist das erste nach dem Schalt=Jahr). 
In welchem, nebenst anderen nützlichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem 
Römischen Missal, zu befinden sind. Auff Schlesien und Lausznitz gestellet durch VA‑
LENTINI Hanckens Continuatorem. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. Gedruckt 
zu Breßlau. [1725].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 
Auff das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXVI. (Ist das andere nach dem 
Schalt=Jahre). Darinnen, nebenst dem Lauffe und vornehmste Aspecten derer Plane‑
ten, und vermuthlicher Witterung, Erwehlung, und anderer Naturlichen und menschl. 
Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes Auff=und Untergang, Tages=Anbruch und 
Länge, auff 51. Grad gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, 
Lausitz, und anderer benachbarten Oerter. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Kö‑
nigl. Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1726].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXVII. Darinnen nebenst dem Lauffe 
und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1727].

– Neu=und Alter Hausz=Wirthschaffts=und Schreib=Calender, Auff das Jahr nach der 
Geburt Jesu Christi M.DCCXXVII. So ein Schalt Jahr. In welchem, nebenst anderen 
nützlichen Sachen, auch zugleich die Evangelia nach dem Römischen Missal, zu befin‑
den sind. Auff Schlesien und Lausznitz gestellet durch VALENTINI Hanckens Continu‑
atorem. Cum Gratia & Privi. Sac. Caes. Majest. Gedruckt zu Breßlau. [1727].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXIX. Darinnen nebenst dem Lauffe und 
vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1729].

– Schreib Kalender Auf das Jahr nach Christi Geburt 1729. Mit Vermeckung etlicher gewis‑
ser Tage, an welchen das Ober, oder Fürsten=Recht, so wol das Königliche Mann=Recht, 
Stadt=Recht, Schöppenstube und Ferien bey Gerichte, als auch die Kleine und Grosse 
Wolle=schaar, in der Kayser=und Königlichen Stadt Breslau pfleget gehalten zu wer‑
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den. Allen Obrigkeiten, Doctorn, Cantzley=Verwandten, Advocaten und Kauffleuten, 
zu dienlichem Brauch sonderlich zugerichtet. Durch VALENTINI Hankens Continu‑
atorem. Breslau, in der Baumanisch. Erben Druckerey druckts. Joh. Theoph. Straubel, 
Factor. [1729].

– Neuer Hirschbergischer Stadt=und Land= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu 
Christi MDCCXXX. Aufgesetzt von D. Jo. Albino Hoffmañ, M. C./ Hirschberg Zufinden 
bey Christoph Scharffen. [1730].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXI. Darinnen nebenst dem Lauffe 
und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1731].

– Neuer, Verbesserter, In allen Stücken übereinstimmender Schreib=Calender, Auf das 
Schalt=Jahr nach der Geburt Jesu Christi, MDCCXXXII. Darinnen die Aspecten der 
Planeten, Erweählungen, Gewitter, saṁt andern zum Calender gehörigen Sachen mehr, 
zu befinden. Zum Gebrauche des Landes Schlesien (jedoch dasz er in denen angränt‑
zenden Ländern, als Mähren, Lausitz, Pohlen, Ungarn und Böhmen auch füglich zu 
gebrauchen, Aufgesetzet durch Gottfried Hoffmann, Jur. & Mathes. Cult. Lyc. Laub. 
Colleg. Mit Röm. Käyser=Königl. Maj. allergnädigstem neu confirmirtem Privilegio. 
Brieg, druckts und verlegts Gottfried Tramp. [1732].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 
Auff das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXII.(Welches ein Schalt=Jahr 
ist.) Darinnen, nebenst dem Lauffe und vornehmste Aspecten derer Planeten und ver‑
muthlicher Witterung, Erwehlung, und anderer Naturlichen und menschl. Zufällen, 
auch der Sonnen und des Mondes Auff=und Untergang, Tages=Anbruch und Länge, 
auff 51. Grad gerechnet, zu befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz 
und anderer benachbarten Oerter. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumaninnischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1732].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXIII. Darinnen nebenst dem Lauffe und 
vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und ande‑
rer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes Auff=ud 
Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden ist. Zum Ge‑
brauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, mit Fleiss gestellet 
und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. Poln. Und Chur=Sächs. 
Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben Buch=Druckerey, druckts 
Johann Theophilus Straubel, Factor. [1733].
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– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXIV. Darinnen nebenst dem Lauffe und 
vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und ande‑
rer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes Auff=ud 
Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden ist. Zum Ge‑
brauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, mit Fleiss gestellet 
und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. Poln. Und Chur=Sächs. 
Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben Buch=Druckerey, druckts 
Johann Theophilus Straubel, Factor. [1734].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXV. Darinnen nebenst dem Lauffe 
und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1735].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXVI. Darinnen nebenst dem Lauffe 
und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1736].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 
Auff das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXVII. Darinnen nebenst dem 
Lauffe und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erweh‑
lung und anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des 
Mondes Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten 
Oerter, mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Kö‑
nigl. Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1737].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender 
Auff das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXXXVIII. Darinnen nebenst dem 
Lauffe und vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erweh‑
lung und anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des 
Mondes Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu 
befinden ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten 
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Oerter, mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Kö‑
nigl. Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1738].

– Neuer, Verbesserter, In allen Stücken übereinstmmender Schreib=Calender, Auf das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi, MDCCXXXIX. Darinnen die Aspecten der Planeten 
Erwählungen, Gewitter samt andern zum Calender gehörigen Sachen mehr, zu befin‑
den. Zum Gebrauch des Landes Schlesien, (jedoch dsz er in denen angräntzenden Län‑
dern, als Mähren, Lausitz, Pohlen, Ungern und Böhmen auch füglich zu gebrauchen), 
Aufgesetzet durch Gottfried Hoffmann, Jur. & Mathes. Cult. Lyc. Laub. Colleg. Mit 
Röm. Kayser=und Königl. Mai. Allergnädigstem neu=confirmirtem Privilegio. Brieg, 
druckts und verlegts Gottfried Tramp. [1739].

– Neuer, Verbesserter, In allen Stücken übereinstmmender Schreib=Calender, Auf das 
Jahr nach der Geburt Jesu Christi, MDCCXL. Darinnen die Aspecten der Planeten Er‑
wählungen, Gewitter samt andern zum Calender gehörigen Sachen mehr, zu befinden. 
Zum Gebrauch des Landes Schlesien, (jedoch dsz er in denen angräntzenden Ländern, 
als Mähren, Lausitz, Pohlen, Ungern und Böhmen auch füglich zu gebrauchen), Auf‑
gesetzet durch Gottfried Hoffmann, Jur. & Mathes. Cult. Lyc. Laub. Colleg. Mit Röm. 
Kayser=und Königl. Mai. Allergnädigstem neu=confirmirtem Privilegio. Brieg, druckts 
und verlegts Gottfried Tramp. [1740].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXLI. Darinnen nebenst dem Lauffe und 
vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1741].

– Schreib Kalender Auf das Jahr nach Christi Geburt 1742. Mit Vermeckung etlicher gewis‑
ser Tage, an welchen das Ober, oder Fürsten=Recht, so wol das Königliche Mann=Recht, 
Stadt=Recht, Schöppenstube und Ferien bey Gerichte, als auch die Kleine und Grosse 
Wolle=schaar, in der Kayser=und Königlichen Stadt Breslau pfleget gehalten zu wer‑
den. Allen Obrigkeiten, Doctorn, Cantzley=Verwandten, Advocaten und Kauffleuten, 
zu dienlichem Brauch sonderlich zugerichtet. Durch VALENTINI Hankens Continu‑
atorem. Breslau, in der Baumanisch. Erben Druckerey druckts. Joh. Theoph. Straubel, 
Factor. [1742].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auff 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXLII. Darinnen nebenst dem Lauffe und 
vornemste Aspecten derer Planeten und vermuthlicher Witterung, Erwehlung und 
anderer Naturlichen und Menschlichen Zufällen, auch der Sonnen und des Mondes 
Auff=ud Utergang, Tages=Anbruch und Länge, auff 51. Grad gerechnet zu befinden 
ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oerter, 
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mit Fleiss gestellet und beschreiben. Mit sonderbaren Kayserliche wie auch Königl. 
Poln. Und Chur=Sächs. Privil. Gedruckt zu Breßlau, in der Baumannischen Erben 
Buch=Druckerey, druckts Johann Theophilus Straubel, Factor. [1742].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Schreib=Calender Auf 
das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCXLIV. (Welches ein Schalt‑Jahr ist,) Zum 
Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachtbarten Oerter, herausgege‑
ben Mit den Königlich‑Preuszischen Societät der Wissenschafften Allergnädigst erthei‑
len PRIVILEGIO. Breszlau in der Baumannischen Erben Buchdruckerey. [1744].

– Neuer Verbesserter, und Alter Historischer und Schreib=Calender Auf das Jahr nach 
der Geburt Jesu Christi MDCCXLVI. Welches ein Gemein Jahr von 365. Tagen ist. Zun 
Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten Oerter Herausgege‑
ben unter Approbation Der von Königl. Majest. In Preussen, in Dero Residentz Berlin 
gestifteten Academie der Wissenschaften. [w Astronom‑ und Astrologischer Bericht do-
dano von Johannis Neubarthi Continuatore]. [b.m.w.]. [1746].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCXLVIII. (Welches ein Schalt=Jahr 
von 366 Tagen ist.) Worinnen der Planeten Aspecten, Auf=und Untergang Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Berlin, 
gedruckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce druku podano w Fortset‑
zung…]. [1748]. 

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCL. (Welches ein Gemein Jahr von 
365. Tagen ist.) Worinnen der Planeten Aspecten, Auf=und Untergang Erwehlungen, 
Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. Fürs 
Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, berechnet und herausgegeben un‑
ter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Berlin, 
gedruckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce druku podano w Fortset‑
zung…]. [1750]. 

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLI. (Welches ein Gemein Jahr von 
365. Tagen ist.) Worinnen der Planeten Aspecten, Auf=und Untergang Erwehlungen, 
Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. Fürs 
Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, berechnet und herausgegeben un‑
ter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Berlin, 
ge druckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce druku podano w Fortset‑
zung…]. [1751]. 

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLII. (Welches ein Gemein Jahr von 
365. Tagen ist.) Worinnen der Planeten Aspecten, Auf=und Untergang Erwehlungen, 
Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. Fürs 
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Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, berechnet und herausgegeben un‑
ter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Berlin, 
gedruckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce druku podano w Fortset‑
zung…]. [1752]. 

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLII. (Welches ein 
Schalt Jahr von 366. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter Herausgegeben unter Approbation Der Königl. Preuszischen 
Academie der Wissenschaften. [b.m.w.]. [1752].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLIII. (Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften. 
[Johannis Neubarthi Continuatore – podano w Astronom‑und Astrologische Bericht]. 
[b.m.w.]. [1753].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLIV.(Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften. 
[Bresslau bey Tobias Wagner – miejsce druku podano w Fortsetzung…]. [1754].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLIV. Welches ein gemein Jahr von 
365. Tagen ist, worinnen der Planeten, Aspecten, Auf=und Utergang, Erwehlungen, Ge‑
witter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. Fürs Hert‑
zogthum Schlesien, und benachbarte Länder, berechnet und herausgegeben uter Genehm‑
haltung der Königl. Preuszlischen Academie der Wissenschaften. [Berlin, gedruckt bey 
Christian Siegismund Bergemann – miejsce druku podano w Fortsetzung…]. [1754].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLV. (Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften.
[b.m.w.]. [1755].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, Und 
Schreib= Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLVI. Welches ein Schalt 
Jahr von 366. Tagen ist, worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
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[Berlin, gedruckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce wydania podano 
w Fortsetzung…]. [1756].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer Und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLVI. Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften.
[b.m.w.]. [1756].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLVII. Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften. 
[b.m.w.]. [1757]. 

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLVIII. Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften.
[b.m.w.]. [1758].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, Und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLVIII. Welches ein Schalt 
Jahr von 366. Tagen ist, worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Berlin, gedruckt bey Christian Siegismund Bergemann – miejsce wydania podano 
w Fortsetzung…]. [1758].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLIX. (Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1759]. 

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLX. (Welches ein 
Schalt= Jahr von 366. Tagen ist.). Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1760]. 

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXI. Welches ein 
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Gemein=Jahr von 365 Tagen ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und an‑
dere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Ma‑
jestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaften. 
[b.m.w.]. [1761].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXIII. Welches 
ein Gemein=Jahr von 365 Tagen ist. Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1763].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, Und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXIV. Welches ein Schalt 
Jahr von 366. Tagen ist, worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preußischen Academie der Wissenschaften. 
[Berlin, gedruckt bey C. S. Bergemann – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1764].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, Und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXIV. Welches ein Schalt 
Jahr von 365. Tagen ist, worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preußischen Academie der Wissenschaften. 
[Berlin, gedruckt bey C. S. Bergemann – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1765].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXVI. (Welches ein Schalt 
Jahr von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preußischen Academie der Wissenschaften. 
[Berlin, gedruckt bey C. S. Bergemann – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1766].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXVI. (Welches 
ein Gemein=Jahr von 365 Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1766].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib=Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXVII. (Welches 
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ein Gemein=Jahr von 365 Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1767].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer, Verbesserter und Alter Historischer und 
Schreib= Calender Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXVIII. (Welches 
ein Schalt=Jahr von 366 Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und 
andere benachbarten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. 
Majestät in Preussen, in Dero Residentz Berlin gestifteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [b.m.w.]. [1768].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXIX. (Welches ein Ge‑
mein= Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, 
Erwehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1769].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXX. (Welches ein Ge‑
mein= Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, 
Erwehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1770].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und 
Schreib=Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXI. (Welches ein Ge‑
mein= Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, 
Erwehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1771].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXII. (Welches ein Schalt= Jahr 
von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1772].
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– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXIII. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1773].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXIV. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1774].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXV. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1775].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender, 
Auf das Jahr MDCCLXXVI. (Welches ei Schalt=Jahr von 366. Tagen ist.). Zum Ge‑
brauch der Lande Schlesien. Lausitz und anderer benachbarten Oerter. Herausgegeben 
unter Approbation der von Sr. Königlichen Majestät von Preussen i Dero Residenz Ber‑
lih gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, gedruckt bey Jogann Ernst Tramp 
– miejsce druku podano w Astronom‑und Astrologischer Bericht]. [1776].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXVI. (Welches ein Schalt= Jahr 
von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1776].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXVII. (Welches ein Schalt= Jahr 
von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1777].
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– Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 
Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXXVII. (Welches ein Gemein=Jahr 
von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benach‑
barten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Majestät von 
Preussen in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Astronom und Astro‑
logischer Bericht]. [1777].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 
Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXXVIII. (Welches ein Gemein=Jahr 
von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benach‑
barten Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Majestät von 
Preussen in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Astronom und Astro‑
logischer Bericht]. [1778].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXVIII. (Welches ein Schalt= Jahr 
von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1778].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXIX. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1779].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 
Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXXX. (Welches ein Schalt=Jahr von 
366. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benachbarten 
Oerter, Herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Majestät von Preussen 
in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, gedruckt bey 
Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Astronomischer Bericht]. [1780].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXI. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1781].
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– JOHANNIS NEUBARTHI continuirter Neuer und Alter Historischer=und SCHREIB=‑
CALENDER, Auf das Jahr nach der geburt Jesu Christi MDCCLXXXI. (Welches ein 
Gemein Jahr von 365. Tagen ist). Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausnitz und an‑
derer benachbarten Oerter, herausgegeben unter Approbation der von Sr. Königlichen 
Majestät von Preussen in dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaf‑
ten. [Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce druku podano w Astronomi‑
scher Bericht]. [1781].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXII. (Welches ein Gemein= 
Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1782].

– Johannis Neubarthii continuirter Neuer und Alter historischer und Schreb=Calender, 
Auf das Jahr Geburt Jesu Christi MDCCLXXXIII. (Welches ein Gemein Jahr vo 365. 
Tagen ist.). Zum Gebrauch der Lande Schlesie, Lausitz und anderer benachbarten Oer‑
ter, herausgegeben unter Approbation der von Sr. Königlischen Majestät von Preussen 
in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, gedruckt bey 
Johan Ernst Tramp – miejsce druku podano w Astronomischer Bericht]. [1783].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXIII. (Welches ein Gemein= 
Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1783].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXIV. (Welches ein Schalt= Jahr 
von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 
unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1784].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXV. (Welches ein Gemein= Jahr 
von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Erwehlun‑
gen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen befindlich. 
Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und herausgegeben 



unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. [Brieg, 
gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. [1785].

– Johannis Neubarthi continuirter Neuer und Alter Historischer und Schreib=Calender 
Auf das Jahr nach der Geburt Jesu Christi MDCCLXXXVI. (Welches ein gemeines=Jahr 
von 365. Tagen ist.) Zum Gebrauch der Lande Schlesien, Lausitz und anderer benach‑
barten Oerter, herausgegeben unter Approbation Der von Sr. Königl. Majestät von 
Preussen in Dero Residentz Berlin gestisteten Academie der Wissenschaften. [Brieg, ge‑
druckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Astronomischer Bericht]. 
[1786].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXVII. (Welches ein Gemeines= 
Jahr von 365. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1787].

– Neu zu jedermanns Gebrauch eingerichteter Astronomischer, Historischer, und Schreib=‑
Calender, Aufs Jahr nach Jesu Christi Geburt MDCCLXXXVIII. (Welches ein Schalt= 
Jahr von 366. Tagen ist.) worinnen der Planeten, Aspeckten, Auf=und Untergang, Er‑
wehlungen, Gewitter, Astrologische Vermuthungen und andere Calender=Sachen be‑
findlich. Fürs Hertzogthum Schlesien, und benachbarte Länder, Berechnet und heraus‑
gegeben unter Genehmhaltung der Königl. Preuszischen Academie der Wissenschaften. 
[Brieg, gedruckt bey Johann Ernst Tramp – miejsce wydania podano w Fortsetzung…]. 
[1788].
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ZDROWIE, CHOROBA, 
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ndrzej Syroka

Niniejsza publikacja jest pierwszą wydaną w języku polskim monografią, dzięki któ-
rej czytelnicy mogą zapoznać się z problemami zdrowotnymi i zagrożeniami zdrowia 
występującymi w XVII i XVIII w. na Śląsku. Autorzy kalendarzy śląskich nie byli 
(poza jednym) lekarzami. Korzystali jednak z dostępnych w swojej epoce opraco-
wań, pragnąc popularyzować treści aktualne i racjonalne, możliwe do skutecznego 
zastosowania w praktyce. Kalendarze były najpopularniejszym (po Biblii) wydaw-
nictwem kupowanym w nowożytnej Europie do domowych bibliotek. Spotykano je 
w XVII i XVIII w. w każdym zamożniejszym domu. Tworzyło to dogodne warunki 
do upowszechniania wśród czytelników najnowszych zdobyczy wiedzy medycznej, 
które były przedstawiane w prosty i zrozumiały sposób. Autorzy i wydawcy kalenda-
rzy nie zachęcali swoich czytelników do samoleczenia, ale do korzystania z pomocy 
lekarskiej. Ponieważ zgodnie z ówczesnym stanem medycyny należało starać się po-
wstrzymywać rozwój choroby już od ukazania się jej pierwszych objawów, kalendarze 
wyposażały czytelników w podstawową wiedzę na temat przyczyn chorób i metod 
tzw. leczenia domowego. Ich zastosowanie miało na celu wyleczenie tzw. chorób zwy-
kłych, które powstały na skutek niewielkiego zachwiania równowagi humorów, oraz 
utrzymanie przy życiu osób ciężej chorych aż do przybycia lekarza, który zaleci wła-
ściwe leczenie. Książka przedstawia liczne przykłady potencjalnych zagrożeń, domo-
wych metod leczenia i zapobiegania chorobom za pomocą powszechnie dostępnych 
w tej epoce środków, głównie roślin leczniczych, a także właściwej diety i zabiegów 
profilaktycznych. Przedstawia także ewolucję poglądów na temat przyczyn chorób, 
które zmieniały się w XVII i XVIII w. i były upowszechniane wśród czytelników 
jako racjonalne. Przyczyny te w XVII w. są ujmowane w kontekście astrologicznym. 
W XVIII w. kontekst ten stopniowo słabnie, aby w 2 połowie tego stulecia zniknąć 
zupełnie. Kalendarze omawiały zasady zdrowej diety, zachowania higieny osobistej, 
gromadzenia zapasów na zimę, a także wiele innych tematów, które miały na celu 
ukształtowanie świadomości zdrowotnej czytelników. Podstawową popularyzowaną 
w nich koncepcją była idea aktywnej profilaktyki, tj. zapobiegania występowaniu za-
grożeń zanim one się pojawią, a nie podejmowania prób radzenia sobie z nimi, gdy 
już wystąpiły. Monografia analizuje treści kalendarzy dotyczące zdrowia, choroby, 
leczenia i profilaktyki, ujmując je w szerszym kontekście kulturowym i społecznym. 
Ukazuje kształtowanie się nowoczesnej świadomości zdrowotnej, w której choroby 
definiowane są jako problemy medyczne wymagające rozwiązania opartego na do-
świadczeniu i obserwacji.
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