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Szanowni Państwo!

ozkład, szkielety, wiedźmy, memento mori, pamięć o zmarłych.
To wszystko kojarzy nam się z jesienią. Liście opadają, chlorofil
ulega rozpadowi przy pomocy chlorofilazy, kolory flawonoidów,
antocyjanów i karotenoidów się ujawniają. Jony magnezu,
które są centralnymi atomami w cząsteczkach chlorofilu są
transportowane, aby zachować je na kolejny rok. »Wpływ

alchemii na współczesny świat« jest już dostępny. W czasie druku jest także
pierwsze dzieło beletrystyczne — »Dżuma, kiła i Staphylococcus, czyli epidemie
okiem literatów«. Na stronie został dodany także nowy rodzaj produktu,
w postaci tematycznych toreb bawełnianych.

Podobnie jak rok temu, na okładce umieściłem zmodyfikowaną stronę
z kalendarza firmy farmaceutycznej, produkującej preparat Antikamnia
(1899 r.). Na wizytówce przedstawiciela farmaceutycznego lub farmaceuty,
unieśmiertelnionego na ilustracji, widnieje napis »ilość, nie jakość«, na torbie
zaś »nic prawdziwego/oryginalnego, tylko substytuty/podróbki«. Jak widać,
akwizycja i namiętne promowanie swoich produktów ma długą historię.
Jednak, w przeciwności do swoich historycznych odpowiedników, współcześnie
producenci nie mają tyle dystansu, a szkoda.

Na jakie choroby stosowano czaszkę ludzkąw dawnej medycynie i farmacji? Czy
ludzkie szczątki mogą stać się podstawą rolnictwa w niedalekiej przyszłości? Na
jakie dolegliwości można stosować olejek cyprysowy? Jacy znani lekarze z Polski
studiowali na Uniwersytecie w Padwie?

Na te i inne pytania znajdą Państwo odpowiedzi w niniejszej pracy.

Oto jedenasty numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego
farmacji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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Zapraszamy także na blog poświęcony
przyprawom z perspektywy botaniki eko-
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ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ NA NASZE KSIĄŻKI!
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Surowiec — ziele (Meliloti herba)

Tradycyjne zastosowanie — Nostrzyk żółty był tradycyjnie stosowany w formie naparu na żylaki, uczucie
ciężkości nóg i obrzeki. Wykorzystywano go również na stłuczenia, siniaki, zapalenie skóry w formie
przetworów wodnych i plastrów (Emplastrum Meliloti). WHiszpani jest zarejestrowany lek roślinny w formie
kapsułki, zawierający sproszkowane ziele nostrzyka. Do jego wskazań należą pomniejsze dolegliwości ze stron
układu krwionośnego, w obrębie nóg.

Substancje aktywne —Surowiec zawiera kumarynę, glikozydy (pochodna kwasu p-hydroksybenzoesowego),
kwas salicylowy, batainę, kwas kawowy, luteolinę, kwercetynę, kwas fumalowy.

Farmakologia — Wkilku badaniach klinicznych udowodniono działanie ekstraktu nostrzyka na przewlekłą
niewydolność żylną. Co więcej, plaster nostrzykowy rzeczywiście może być polecany na zapalenie skóry, gdyż
badania laboratoryjne potwierdzają działanie przeciwzapalne nostrzyka.

Nazwa polska — Nostrzyk żółty Melilotus officinalis (L.) Lam.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz
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Uwaga! Poniższy tekst zawiera fragmenty rozdziału Czaszka
ludzka (Cranium Homini) jako surowiec apteczny, który
zostanie opublikowany w monografii Człowiek jako lek i obiekt
badań jeszcze w tym roku!

Lanolina, wosk pszczeli, smalec wieprzowy, tran… Współcześnie ilość surowców
odzwierzęcych w recepturze aptecznej jest ograniczona. Poza powyższymi, z końskiego
moczu izoluje się skoniugowane estrogeny, wykorzystywane w hormonalnej terapii
zastępczej, a ze świńskich jelit — enoksyparynę — lek przeciwpłytkowy (jest to jedyne
legalne źródło tego preparatu. Podobnych przykładów jest kilka.

Z pewnością, nie da się tego porównać do dawnej (a może niedawnej?) oficjalnej
medycyny i farmacji. Wykorzystywano w niej setki, jeżeli nie tysiące surowców
odzwierzęcych; czasem w recepturze stosowano nawet całe zwierzęta (np. dżdżownice,
żaby, pryszczel lekarski, sowy). Częściej jednak posiłkowano się ich konkretnymi
fragmentami (głowa kota, kość wilka) lub wydzielinami/wydalinami (ambra, piżmo,
mocz królika).

Nie inaczej traktowano fragmenty ludzi. Tradycja ta jest stara, jak cywilizacja ludzka, bo
już Piliniusz Starszy w I w. n.e. opisywał picie krwi gladiatorów, jako lek na choroby
neurologiczne, a także spożywanie ludzkiego szpiku i mózgów dzieci. Palone kości
ludzkie były opisywane przez Galena, a także autorów arabskich.

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych trendów w stosowaniu
Cranium Humani w dawnej farmacji i medycynie.

mgr farm.AleksanderK. Smakosz

Czaszka ludzka zza pierwszego
stołu. Z historii medycznego

kanibalizmu

Redaktor naczelny i wydawca. Naukowo zajmuje się etnofarmakologią historyczną,
fitochemią i farmakognozją substancji aromatycznych i ziół, chemią kosmetyków,
toksykologią roślin oraz historią kulinariów. Doktorant na Katedrze Biologii
i Biotechnologii Farmaceutycznej (UMW). Prowadzi blog poświęcony przyprawom
z perspektywy botaniki ekonomicznej oraz farmacji — gulosus.pl.

HISTORIA NAUKI
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Czaszka jako lek na choroby neurologiczne

Dosyć ciekawą pracą dotyczącą wykorzystania zwłok w medycynie jest
praca doktorska Johna Guiliemi’ego Pauli’ego, obroniona przed
Christianem Friedrichem Bauerem (1696–1752) — De
Medicamentis e corpore Humano desumptis (łac. O lekach ze zwłok
ludzkich) z 1721 r. Pisał, że według niego, konieczne jest
wykorzystywanie szczątków doczesnych w medycynie, a także
surowców pochodzących z żywych ludzi. Wśród nich wymienił:
mięso, kości, zęby, żółć, kamienie żółciowe, krew, krew miesięczną,
tzw. odchody połogowe (łac. lochia — wydzielina zawierająca krew,
skrzepy, fragmenty nabłonka, śluz, resztki błony śluzowej), mleko
kobiece, nasienie, ślinę, włosy, paznokcie, ekskrementy, mocz, płyny
ustrojowe wypływające z dróg moczowo-płciowych zmarłego, smalec,
mózg, czaszkę (Convertor ad cerebrum) i mech z czaszki ludzkiej. Sama czaszka miała
mieć ugruntowaną pozycje jako lek na apopleksję, epilepsję i choroby mózgu.

Czaszka była powszechnie uznawana za źródło siły, stąd istniał zwyczaj podawania wody
chorym na epilepsję i ból głowy w czaszkach świętych. Co więcej, nierzadko
wykonywano odwiercenia w czaszkach świętych, aby w ten sposób zdobyc cenny
surowiec leczniczy.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Istnieje podanie, że w XVI w. niemieccy pracownicy Królewskiej Mennicy w Londynie
źle się czuli z powodu bólu głowy. Aby ich uleczyć, ugotowano odcięte głowy skazańców,
aż do oddzielenia kości od ciała. W końcu podano lek rzemieślnikom w tych czaszkach.

W pierwszym wydaniu Farmakopei Edynburskiej z 1722 r. wymieniony został jeden lek
z czaszki. Był to Pulvis Antiepilepticus, zwany także „kroplami na epilepsję”.

Kilka lat wcześniej podobny środek został podany królowi Angli, Szkocji i Irlandii —
Karolowi II. Co więcej, polecano mu pić alkohol z Cranium homini, dzięki temu miał
szybciej powrócić do zdrowia.

Mogłoby się wydawać, że te obrazy, rodem z filmu Indiana Jones i Królestwo
Kryształowej Czaszki są czymś bardzo odległym. Nic bardziej mylnego. Przykładowo
w 1909 r. w Szkocji zielarz Szkocji zielarz podał lek choremu na epilepsję chłopcu
w wyżej opisanym naczyniu.

HISTORIA NAUKI
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Czaszka ludzka a sprawa polska

Czaszka ludzka (obok mumii egipskiej) została niejako
„urzędowo” uznana za lek na ziemiach polskich w 1683 r.
Wtedy to została wydana Farmakopea Krakowska
(Pharmacopea Cracoviensis), autorstwa Daniela Matthia i Jana
Woyno. Jednym z czaszkowych leków tam opisanych było
Arcanum Microcosmicum (arkanum mikrokosmiczne)
Składało się ono z soli z czaszki ludzkiej, kości ludzkich,
włosów ludzkich, mumii, koralowców, miedzi, złota, chlorku
amonu.

Wiele informacji o stosowaniu czaszki ludzkiej i innych fragmentów zwłok w XVIII w.
na ziemiach polskich można znaleźć w farmaceutyczno-medycznym poradniku
medycznym Compedium Medicum Auctum, wydrukowanym na Jasnej Górze w 1725.

Receptariusz ten wymienia środki oparte o mumię, żółć ludzką,
kołtun, mleko kobiece, urynę dziecięcą. Anonimowy autor opisywał
również leki z innych gatunków zwierząt: kotów (głowa), żmii (ząb),
wilka (kość), mrówek, dżdżownic, psów, żab, sów, węgorza,
skorpionów…

Z czaszki wykonywano „proszek na kurcz pewny”.
Składał się on z: siarczku rtęci, czaszki ludzkiej,
bursztynu, przetworu ze srebra i manus christi
perlatum (rodzaj wyrobu z lukru, z dodatkiem pereł;
więcej na temat tego wyrobu pisałemwmojej książce:
Historia naturalna przypraw). Środek popijano
przy pomocy wódki wrotyczowej.

Na padaczkę — napady toniczno-kloniczne (grand
mal) aplikowano „proszek osobliwy doświadczony”.
Poza czaszką ludzką, składał się on, między innymi,
z: bezoaru, szmaragdów, szafranu, ambry i siarczku
rtęci.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery
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Redaktor podawał również, że:

Oprócz tego służą różne Spiritus, iako Spiritus Florum Tiliae, Cerasorum
nigrorum, Paeoniae, Liliorum Convall”.

Środki zdecydowanie mniej inwazyjne.

W tym samym okresie w Polsce został wydany Medyk Domowy, autorstwa Samuela
Beimlera Doktora kurfalskiego i germersheimskiego fizyka. Książka ta miała wymieniać

proste metody domowego i taniego leczenia popularnych
chorób.

Podobnie jak w Compedium… na padaczkę polecano
proszek leczniczy z czaszką ludzką i (między innymi)
jemiołą, preparatem z koralów, piżmem, hiacyntami,
kopytami łosia. Cóż, ciężko
nazwać ten środek prostym

i domowym, ale może w domowych apteczkach
osiemnastego stulecia takie surowce chłopi i mieszczanie
mieli. Na tę samą dolegliwość proponowano lek z rogiem
jednorożca — jednym z najdroższych, jeżeli nie
najdroższym surowcem dawnej farmacji. Można o tym
więcej przeczytać w mojej książce Etnofarmakologia rogu jednorożca.

Kolejnym dowodem na ugruntowaną pozycję czaszki w polskiej medycynie i farmacji jest
to, że w receptariuszach, jak Manuale sive Lexicon Pharmaceutico-Chymicum (1715)
Davida de Spiny wymieniona została Tragea — proszek na epilepsję Króla Polski

Władysława (Pulvis Epilepticus Regis Poloniae
Uladislai). Tragea (pol. łakotki cukrowe) była proszkiem
z cukrem podawany na pieczywie przed południem
w dawce 1 łyżeczki od kawy. Często zawierała substancje
zobojętniające sok żołądkowy lub wzmagające łaknienie
(np. przyprawy). W tym wypadku ciężko mówić
o wyjątkowych doznaniach organoleptycznych: przetwór
ze srebra, czaszka, bursztyn, koralowiec, cukier biały.

HISTORIA NAUKI
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Mech z czaszki ludzkiej

Innym surowcem związanym z czaszką był „mech z czaszki ludzkiej” — Muscus ex
Cranio Humano / Usnea a cranio humano.

Prawdopodobnie pierwszym, który uznał tę roślinę za surowiec był szwajcarski lekarz
i alchemik Philippus Aureolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim, zwany
Paracelsusem. W jednym ze swoich dzieł, jednym z niewielu wydanych za swojego życia
— Die Grosse Wundartzney (Wielka księga chirurgii; 1536 r.), we fragmencie
opisującym środki lecznicze powodujące powstawanie skrzepów w układzie
krwionośnym, wymienił Das mies auf den toten köpfen („mech z martwej głowy”).

Tabernaemontanus (Jacobus Theodorus, Jacob Diether; żył w latach 1525–1590) jest
zwany ojcem niemieckiej botaniki. Spisał on jeden z najważniejszych dzieł zielarskich
XVI stulecia — Neuw Kreuterbuch („Nowy zielnik”; 1588 i kolejne wydania). Praca ta
zawiera jedną z najbardziej znanych drzeworytów, przedstawiających Muscus ex Craneo
Humano (= Moß von Todten Kopff).

Jacobud Theodorus był zdania, że ludzie medycyny
powinni umieszczać czaszkę na terenach leśnych,
aby jej powierzchnia mogła być kolonizowana
przez mech. Po zarośnięciu surowiec był zbierany.
Podobnie jak Paracelsus, polecał on mech do
leczenia krwawień.

John Gerard (1545–1612) — cyrulik, botanik
i agronom w swoim dziele życia Great Herball or
Generall Historie of Plants (ang.Wspaniały zielnik
lub ogólna historia [naturalna] roślin) nadmienił,
że rodzaj mchu jest zbierany z czaszek lub nagich
skalpów kobiet i mężczyzn. Tak przetworzone

https://www.pharmacopola.pl/numery
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zwłoki miały być znajdywane w kaplicach grzebalnych i innych miejscach ostatniego
spoczynku. Sam surowiec miał być podobny do białego mchu, znajdywanego na
powierzchni pni starych dębów. Po zmieleniu i dodaniu do wina miał być lekiem na
krztusiec u dzieci i na epilepsję u dorosłych.

Do jakich gatunków należały wymienione mchy? Badając zachowane mchy z czaszki,
badacze doszli do wniosku, że należały one do taksonów: Homalothecium sericeum
(Namurnik jedwabisty) i Bryum capillare (Rozetnik włoskowaty).

Czy to wszystko?

Oczywiście poza wymienionymi, znano szereg innych półproduktów z czaszki ludzkiej.
Po wyprażeniu w piecu garncarskim otrzymywano cranium calcinatum (głównie
fosforany i węglany wapnia). Podobny produktem była cranium preparatum—prażona
i rozdrobniona. Znano również preparowaną czaszkę — cranium cranii (łac. czaszka
czaszki). Otrzymywano ją po połączeniu proszku z kwasem.

Podsumowanie

Mogłoby się wydawać, że współcześnie handel fragmentami zwłok ludzkich na potrzeby
medyczne już nie istnieje. Niestety cały czas istnieje problem handlu organami.
Przykładowo w 2005 r. udowodniono, że Rząd Chiński sprzedawał brytyjskim
pacjentom nerki po więźniach politycznych.

HISTORIA NAUKI
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W 2002 r. odkryto, że w Indiach stworzono sieć sprzedaży organów ludzkich na wielką
skalę — ok. 1972 nielegalnych przeszczepów. Organy były otrzymywane od ludzi
biednych lub konających. Przykładowo „dawcy” dostawali za oddanie nerki od 500 do
1000 $. „Mózgiem” całej operacji był chirurg ze szpitala w Kakkarze. Powiązany z całym
procederem był także rektor Rządowego Uniwersytetu Medycznego, za co został
ukarany.
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Komentarz autorki

W niniejszej pracy sformułowanie „na ludziach” zostało zastąpione
sformułowaniem „z udziałem ludzi”. Działanie to wynika z chęci okazania
szacunku osobom traktowanym przedmiotowo, postrzeganych jako obiekty
badawcze. Mając do czynienia z istotami żywymi posiadającymi własną
świadomość, zdaniem autorki przyznanie im roli uczestnika badań, a nie
obiektu badań, jest postępowaniem właściwym.

Wstęp

Ze zjawiskiem pełnego unieczłowieczenia, ubezwłasnowolnienia i uprzedmiotowienia
wiążą się czasy ogromnej i nagłej potrzeby rozwoju. Pierwszym tak dobrze
udokumentowanym wydarzeniem była druga wojna światowa. Wymagała ona od
uczestników podjęcia natychmiastowych działań w kierunku jak największego postępu
w zakresie broni chemicznej i palnej, poszukiwania nowych leków oraz sprawdzania
granic wytrzymałości ludzkiego ciała (Baader, 2005). Za przyspieszone wyniki badań
zapłacono życiem ludzi postrzeganych jako obiekty badawcze. Obsesja na punkcie wojny
wygrała z etyką, moralnością i empatią wobec drugiego człowieka. Uprzedmiotowienie
przychodziło łatwiej, jeśli człowiek należał do pewnych grup, takich jak więźniowie,
Żydzi, Romowie, obcokrajowcy (Baader, 2005).

Nie każde postępowanie może być usprawiedliwione chęcią rozwoju, nie każdy
eksperyment jest zaprojektowany właściwie, a w wielu przypadkach zaciera się granica
między badaniami a zwyczajnym bestialstwem. Takie przykłady znajdą Państwo poniżej.
Wszystkie opisane eksperymenty nie wynikły z chęci przysłużenia się nauce, lecz

KatarzynaWer

Eksperymenty „anioła śmierci”

Studentka V roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich weWrocławiu.
Założycielka i przewodnicząca SKN Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej. Przewodni-
cząca SKN Farmakologii Klinicznej i SKN Uroboros. Pasjonatka farmacji klinicznej
i nowoczesnej farmakoterapii opartej na dowodach oraz zagorzała przeciwniczka „medycyny
alternatywnej”. Prowadzi na Instagramie profil @farmacja_niekoloryzowana. Pragnie
spełniać się jako farmaceuta w roli specjalisty od farmakoterapii w zespole opieki zdrowotnej.
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osobistych pobudek. Pragnienia wzmocnienia swojej pozycji jako naukowiec.
Odbierania tysiącom ludzi życia jako lekarz.

Bliźnięta Anioła Śmierci

Anioł Śmierci — pod tym pseudonimem znany był mężczyzna odpowiedzialny za
eksperymenty z udziałem około trzech tysięcy dzieci (Blakemore, 2019) oraz bliżej
nieokreślonej liczby dorosłych, lekarz Josef Mengele. Nie bez powodu określany był tym
mianem, ponieważ w okresie aktywności zawodowej w obozie koncentracyjnym
w Auschwitz poprzez swoje niehumanitarne metody spowodował urazy psychiczne
i fizyczne oraz śmierć tysięcy osób. Przez współpracowników określany był jako ambitny,
wykształcony, chłodny, cyniczny, przebiegły, chytry i bystry (Halioua, 2019). Rzekomo
interesował się w szczególności bliźniętami oraz osobami dotkniętymi karłowatością
i gigantyzmem (Walker, 2015). Badania z udziałem bliźniąt rozpoczęły się
w Auschwitz w latach 40. XX wieku (Blakemore, 2019).

Nawiązując do historii ocaleńców, po przyjeździe do obozu ludzie dzieleni byli na dwie
grupy: silnych i mogących być wykorzystanych do ciężkiej pracy, oraz słabych,
wysyłanych do komory gazowej. W Auschwitz funkcjonowała jeszcze trzecia grupa,
mianowicie bliźnięta. Wśród grup przyjezdnych wypatrywali ich Mengele wraz
z asystentami (Blakemore, 2019).

Bliźnięta jednojajowe były w szczególności pożądane ze względu na praktycznie
identyczny kod genetyczny. Stanowiły zatem dla Mengele idealne obiekty badawcze,
jedno służyło za grupę kontrolną, drugie za badawczą. W przypadku, gdy jedno
z bliźniąt zmarło podczas eksperymentu, jego zwłoki poddawane były sekcji.
Rodzeństwo było uśmiercane, a jego ciało porównywane ze zwłokami brata lub siostry
(Blakemore, 2019). Lekarz był zafascynowany różnicami między bliźniętami, ich
indukcją pod wpływem chorób genetycznych oraz czynników środowiskowych. Uważał,
że Romów i Żydów cechowały nieprawidłowości genetyczne czyniące ich bardziej
podatnymi na niektóre choroby (Rugendorff). Eksperymenty z udziałem bliźniąt były
ściśle tajne. Nawet uczestnicy nie byli informowani o ich tematyce, nie przywiązywano
wagi do ich bezpieczeństwa, wszakże zapasy żywych ciał do badań były nieograniczone
(Mozes-Kor). Z historii Evy Mozes-Kor, jednej z bliźniaczek pod nadzorem Mengele,
wynika, że w ich baraku wiek bliźniąt oscylował od półtora roku do lat 13.
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Przeprowadzano badania z zakresu wielu odrębnych
dziedzin. Niektóre obejmowały usunięcie różnych
narządów wewnętrznych bez uprzedniego znieczulenia
uczestnika, wiadomo też o praktyce zakończenia życia
ludzkiego poprzez iniekcje domięśniowe w serce
a następnie przeprowadzeniu sekcji zwłok (Walker,
2015). Bliźnięta były poddawane cotygodniowej kontroli
i pomiarowi parametrów fizycznych. Niektórym
amputowano kończyny, opisane są również przypadki
zakażania jednego z bliźniąt pałeczkami Salmonella
enterica Typhi, wywołującej dur brzuszny, a następnie
transfuzji krwi zdrowemu rodzeństwu. Miklós Nyiszli,
więzień i lekarz, był świadkiem osobistego zamordo-
wania przez Mengele 14 bliźniąt poprzez iniekcję
chloroformu wmięsień sercowy (Rugendorff). Wiadomo
także, że podejmowano próby zmiany koloru oczu dzieci
poprzez wstrzyknięcie adrenaliny do gałki ocznej

(Halioua, 2019). Obserwatorka Vera Alexander opisuje przypadek zszycia dwóch
Romskich bliźniaczek plecami do siebie, co w zamyśle miało stworzyć „bliźnięta
syjamskie” (Rugendorff). Połączono ich naczynia krwionośne i narządy wewnętrzne.
Dzieci zmarły na gangrenę w przeciągu trzech dni. Mengele miał też zszyć drogi
moczowe 7-letniej dziewczynki z jej okrężnicą (Mozes-Kor).

Jedna z byłych uczestniczek, Eva Mozes-Kor, mówi o eksperymentach mających na celu
sprawdzenie, ile krwi można spuścić z dziecka, zanim umrze. Słyszała także o próbach
zmiany płci nastoletnich bliźniąt, o kastracjach i transfuzjach krwi między
przedstawicielami różnych płci (Mozes-Kor). Kolejna z ocalałych eksperymenty, Vera
Kriegel, wspomina bycie trzymaną wraz z siostrą w ciasnej klatce i otrzymywanie
bolesnych zastrzyków w plecy. Pamięta też eksperyment, w którym uczestniczyło ponad
sto innych bliźniąt, które infekowano patogenem powodującym rozwój raka wodnego
(Noma, cancrum oris) (Walker, 2015). Jest to martwicze zapalenie tkanek twarzoczaszki,
do którego rozwoju przyczyniają się drobnoustroje Fusobacterium necrophorum,
Pseudomonas aeruginosa, Prevotella intermedia, Klebsiella spp, Streptococcus gr. B i D,
Propionibacterium acnes, Staphylococcus spp, Neisseria spp, Stenotrophomonas
maltophilia, Ochrobactrum anthropi (Kozakiewicz, 2013). Nie jest wiadome, który
został użyty. Naturalnie zakażenie występuje najczęściej u osób niedożywionych,

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


19Pharmacopola No 5/2022

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

z zaburzeniami odporności. Nieleczone w 80–90% przypadków kończy się śmiercią
(Kozakiewicz, 2013), tak też było w przypadku opisywanego eksperymentu (Walker,
2015). Choroba, która obserwowana dotychczas była głównie w Afryce (Kozakiewicz,
2013), widocznie zaintrygowałaMendele. Zainfekowała rezydentówRomskiego Obozu,
co dla lekarza stwarzało niepowtarzalną okazję na jej bliższe poznanie. Eksperymenty
zaczął przeprowadzać z udziałem martwych ciał dzieci, które wcześniej zostały
pozbawione życia w celu analizy patofizjologii choroby. Ich narządy wewnętrzne,
a nawet całe głowy, zostały zakonserwowane i przesłane w słojach do wielu instytucji
naukowych (Rugendorff).

Inne grupy badawcze

Tadeusz Szymański, ocaleniec obozu Auschwitz i z wykształcenia lekarz, opisuje fakt
przeprowadzania eksperymentów z udziałem chorych na raka wodnego. Miały one
trwać od jesieni 1943 do czerwca 1944, a na ten czas dieta części chorych była
urozmaicona i uwzględniała gotowane jaja, smażone mięso, masło, mleko, chleb oraz
warzywa. Inni mieli pozostać przy typowo obozowej diecie i być leczeni
farmakologicznie (Szymański, 1962).

Josef Mengele znany był również z fascynacji osobami dotkniętymi karłowatością lub
wykazującymi inne anormalne cechy morfologiczne. Eksperymenty z ich udziałem
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obejmowały pomiary ciała, pobieranie krwi, izolację zdrowych zębów, podawanie im
leków oraz ekspozycję na promieniowanie gamma. Po śmierci ich szkielety wysyłane były
do Berlina w celu dalszych badań (Rugendorff).

Badania nie ominęły też kobiet w wieku rozrodczym. Jedna z nich, Ruth Elias,
wspomina poród noworodka o blond włosach w Auschwitz. Mengele, zainteresowany
jak długo dziecko przeżyje bez pokarmu, nakazał związać kobiecie piersi. Niemowlę było
pozostawione w agonii na kilka dni, a jego cierpienie zostało przerwane przez lekarkę,
która podała matce strzykawkę z wysoką dawką morfiny (Rugendorff). Opisany jest
również przypadek zmuszenia dziecka do obserwacji wymuszonego aktu seksualnego
między Romką a mężczyzną z karłowatością (Walker 2015), którego cel pozostaje
nieznany.

Gałki oczne na ścianie niczym kolekcja
wielobarwnych motyli

Kwestią mniej znaną, a równie istotną i wartą poruszenia, są okulistyczne
eksperymenty Mengele. Były one przeprowadzane w ramach współpracy między

wspomnianym lekarzem, a Instytutem im. Cesarza Wilhelma w Berlinie
(a konkretnie pracownikami Instytutu, lekarzami Karin Magnussen
i Otmarem Von Verschuerem). Należy przypomnieć, że Mengele nie był
okulistą, a genetykiem. WAuschwitz miał skupić się na dwóch tematach
badań, na których wykonanie dostał dofinansowanie od Ministerstwa
Nauki i Edukacji, mianowicie nad określeniem roli czynników

genetycznych w kolorze tęczówki, a także badaniami nad białkami
z wykorzystaniem reakcji Abderhaldena (Halioua, 2019).
Pierwsze z nich miało na celu określenie wpływu rasy na różnice
w zabarwieniu tęczówki, co z kolei stanowiłoby podwaliny do

utworzenia nowej tabeli barw tęczówki służącej do oceny
rasy. KarinMangussen zleciła Mengele wysyłania jej oczu

zakonserwowanych w roztworze formaldehydu
w razie śmierci heterochromicznych bliźniąt.

Preparaty były wysyłane w tym samym czasie, co
świadczy o zabijaniu ludzi w celu zdobycia
tkanek. Mengele uważał heterochromię za
chorobę, którą należy leczyć, a w tym celu
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wpierw trzeba poznać jej przyczynę. Chciał powtórzyć serię badań wykonaną przez
Mangussen z użyciem królików, poprzez wkraplanie środków farmakologicznych do
oka. Rolę królików miały odgrywać bliźnięta, a zamiast wkraplania zastosował iniekcje
do gałki ocznej. W eksperymenty włączano nawet dzieci w wieku niemowlęcym.
Wspomniane wcześniej wstrzyknięcia adrenaliny powodowały swędzenie, ból związany
ze stanem zapalnym i owrzodzenia gałki ocznej, w wielu przypadkach całkowitą utratę
wzroku, a u niektórych noworodków śmierć (Halioua, 2019). Iniekcje wykonywane
były również z użyciem błękitu metylenowego, w celu zmiany zabarwienia tęczówki oka
osób brązowookich na niebieski. Wskutek tych badań dochodziło do silnego bólu,
swędzenia, zaczerwienienia gałki ocznej oraz jej owrzodzeń, często do częściowej utraty
wzroku (Weindling, 2014). Vera Kriegel wspomina wnętrze laboratorium Mengele,
którego ściana pokryta była kolekcją ludzkich gałek ocznych. Ułożone były
kolorystycznie, niebieskie, zielone, brązowe (Walker, 2015).

Brak konsekwencji

Nocą 17 Stycznia 1945, podczas gdy armia Sowiecka nadchodziła ze wschodu, Josef
Mengele opuścił obóz koncentracyjny w Auschwitz. Uciekając, zabrał ze sobą wiele
wyników badań, zamienił mundur SS na mundur Wehrmachtu. Został aresztowany
przez Amerykańską armię i przetrzymywany w obozach przez 2 miesiące, nie udało się
jednak potwierdzić jego tożsamości. Przed procesem za masowe morderstwa i inne
zbrodnie uchronił go brak posiadania tatuażu jego grupy krwi, który zwykle
wykonywano przy przystąpieniu do SS. Resztę życia spędził w Ameryce Południowej
jako człowiek wolny, nigdy nie osądzony za popełnione przestępstwa (Rugendorff).
Zmarł w Lutym 1979 wwieku lat 67, w wyniku udaru mózgu podczas pływania na plaży
w pobliżu Sao Paulo, w Brazylii (Halioua, 2019).
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Mumie jako fertilizer

Proces mumifikacji zwierząt w czasach starożytnych przypominał ten stosowany
ówcześnie również u ludzi. Procedura ta obejmowała usuwanie wnętrzności ze zwłok,
następnie suszenie ich natronem, który jest naturalną mieszaniną dekahydratu węglanu
sodu i wodorowęglanu sodu z dodatkiem chlorku sodu oraz siarczanu sodu. Później
szczątki obmywano, zawijano w wiele warstw bandaży i umieszczano w sarkofagu. Tak
spreparowane zwłoki służyły jako wota dziękczynne lub błagalne. Odnalezienie tak
starannie przygotowanych pochówków zmumifikowanych zwierząt, z których
największa część znajdowała się na terenach obejmujących granice starożytnego Egiptu,
na początku nie wzbudzało w naukowcach zainteresowania. Ich wartość oceniano
najwyżej jako interesujący dodatek do badań nad ludzkimi mumiami.

Dopiero doktor Gaston Camille Charles Maspero opisał sprzedaż zmumifikowanych
zwierząt, a zwłaszcza egipskich kotów, w celach użyźniania gleby jako powszechną
praktykę w Londynie w XIX wieku. Wiele lat wcześniej ten sam pomysł skutecznie
zastosowano w Niemczech, stosując do niego zwłoki małp, które miały wzbogacić
w substancje odżywcze rozległe pola buraków.

Mimo częstego wykorzystywania zwierzęcych mumii jako nawozów (z angielskiego
fertilizer), paliw, proszków leczniczych lub balastów na statkach, wiele z nich
przetrwało do dzisiaj. Uatrakcyjniają one liczne wystawy w muzeach na całym świecie,
w tym w Muzeum Narodowym w Warszawie.

WiktoriaWściubiak

Czy ludzkie szczątki mogą stać się
podstawą rolnictwa w niedalekiej

przyszłości?

Studentka farmacji naUniwersytecieMedycznymweWrocławiu.Członek Polskiego
Towarzystwa Studentów Farmacji oddziału we Wrocławiu. Miłośniczka historii
Polski i medycyny.
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Legalizacja niekonwencjonalnych pochówków
w Stanach Zjednoczonych.

W 1970 roku oszacowano, że cmentarze amerykańskie zajmują dwa

miliony akrów ziemi.

Powszechnie uważa się, że proces balsamowania zwłok służy celom sanitarnym, przez to
stało się najczęstszą metodą pochówku zmarłych w Stanach Zjednoczonych, gdzie
oprócz cmentarzy lokalnych można jako miejsce złożenia w grobie bliskiej osoby wybrać
własne podwórko lub specjalnie przygotowane do tego ogrody cmentarne. W pobliżu
takich zbiorowych mogił często woda zostaje skażona przez bakterie i powoduje
rozprzestrzenianie się przeróżnych chorób. W ostatnich latach świadomość
społeczeństwa w sprawach zdrowotnych ma tendencje zwyżkową, dlatego pojawiła się
potrzeba znalezienia alternatywnego, bardziej naturalnego pochówku. Ma on na celu
zminimalizowanie złego wpływu na środowisko, dzięki zmniejszeniu zużycia substancji
chemicznych oraz materiałów nieroślinnych. Prawie wszystkie stany założyły we
współpracy z organizacjami przyrody co najmniej jeden zielony cmentarz w obrębie
swojej granicy. Niestety przepisy, które zmieniają się za wolno, utrudniają otwieranie
większej ilości takich miejsc. Wydzielone grunty cmentarne są zwolnione z podatków, co
powoduje ogromne możliwości nadużyć. Jednak praktyka zielonych pochówków nie
rozwiązuje problemów związanych z niedoborem ziemi.

21 maja 2019 r. gubernator stanu Waszyngton Jay Inslee podpisał senacką ustawę,
legalizującą nowy sposób usuwania szczątków ludzkich — „naturalną redukcję
organiczną”, znaną również jako „dekompozycja na powierzchni”, „rekompozycja” lub
„kompostowanie przez ludzi”.

ZDROWIE
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Spowodowało to potrzebę zmiany w branży zajmującej się śmiercią.
Do tej pory konwencjonalny pochówek opierał się na
umieszczeniu trumny wraz z ciałem zmarłego około sześciu stóp
pod ziemią. Taka ceremonia była zakorzeniona w
społeczeństwach od lat i trudno było wyobrazić sobie
wykorzystywanie zwłok bliskiej osoby w innych celach. Obawy,
które pojawiły się przed wprowadzeniem tej ustawy, nie opierały się jedynie na
sentymentach i tradycjach religijnych. Niepokój był podsycany przez biznesmenów, dla
których oznaczało to utratę zysków z prowadzenia parków pamięci.
Najprawdopodobniej jest to jeden z głównych powodów opóźniających tę decyzję

w innych stanach.

Wprowadzony lata wcześniej zielony pochówek stał się
preludium dla nowej idei kompostowania przez ludzi.
Procedura ta polega na umieszczeniu ciała w pojemniku

zawierającym mieszaninę zrębków drzewnych, lucerny, słomy
i pokryciu go tą samą kompilacją materiałów. Naczynie posiada

system wentylatorów, który umożliwia dostęp powietrza, przede wszystkim tlenu, co
umożliwia rozkład zwłok drobnoustrojom. Po miesiącu w miejscu
„pochówku” zbierana jest ziemia. Następnie pobrany materiał,
podobnie jak w przypadku zwierząt gospodarskich, jest
poddawany obróbce i podgrzewany w temperaturze około 131
stopni Fahrenheita. „Powstała gleba jest bardzo podobna do
wierzchniej warstwy gleby, którą można kupić w lokalnej szkółce”.
Jest to proces regulowany zarówno pod względem bezpieczeństwa, jak
i prawidłowych warunków sanitarnych. Każde ciało wytwarza około jednego metra
sześciennego kompostu. Bliskie osoby zmarłego mogą zabrać i wykorzystać tę glebę na
własną rękę lub przekazać do wybranego przez siebie lasu chronionego. Tam, gdzie
znajdują się pozostałości kompostowe, jest miejsce na rozwój innych działalności, dzięki
t emu nie dochodzi do niepotrzebnego poświęcania gruntów.

W ślad za legalizacją tej formy pochówku w Waszyngtonie w 2021
r. poszły stany Colorado i Oregon, a w czerwcu 2022 r. dołączył do
nich Vermont. Kalifornia planuje wprowadzenie ludzkiego
kompostowania od 2027 r. Ludność stanu Iowa na razie nie

posiada żadnej zielonej alternatywy dla pochówku zmarłych. Budzi to
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w mieszkańcach obawy przed zmianami klimatycznymi i pozwala domniemywać, że
i tam w przyszłości zostanie wprowadzona naturalna redukcja organiczna.

Oprócz rekompozycji istnieją również inne, nowatorskie sposoby godnego pochówku.
Hydroliza alkaliczna, legalna już w dziewiętnastu stanach, jest kolejną metodą, która

dzięki chemicznym procesom
umożliwia ponowne wykorzy-
stanie zwłok w postaci sterylnej
cieczy. Redukcja wody jest
uznawana za bardziej ekologiczną
alternatywę dla standardowej
kremacji. Proces ten opiera się
wyłącznie na przyśpieszeniu
naturalnego rozkładu, bazując na
użyciu gorącej wody, ługu oraz
wykorzystaniu ciśnienia i cyrku-
lacji płynów. W trakcie procedury
nie jest wymagane używania
drogich sprzętów, a także nie
powstaje nadmierna ilość nie-
czystości.

Ekologiczne
i finansowe
uzasadnienie
potrzeby zmian

Utylizacja ludzkich szczątków „jest
powszechnym obowiązkiem nało-
żonym na utrzymanie zdrowia
publicznego i przyzwoitości”.

Zależnie od statusu społecznego i finansowego zmarłego oraz jego rodziny zmieniają się
zwyczaje, a także rodzaj pochówku i normy religijne, które określają ich definicję
przyzwoitości. Oprócz tych wszystkich korelacji, wprowadzając zmiany w odprawianiu
człowieka na tamten świat, państwa powinny mieć na względzie przyszłą wizję katastrof
klimatycznych i ograniczyć czyny, które nas do niej przybliżają.

ZDROWIE
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„Pożary, ekstremalne susze, rekordowe fale upałów przypominają nam, że zmiany
klimatyczne są prawdziwe i musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby zmniejszyć
emisję metanu i CO2”.

Rekompozycja stanowi mniej szkodliwą alternatywę, również dla osób znajdujących
zatrudnienie przy procesach związanych z ostateczną dyspozycją. Inne procesy stanowią
dla nich źródła narażenia na toksyczne chemikalia, gazy trujące, a nawet podwyższone
dawki promieniowania.

Kompostowanie przez ludzi umożliwia rozwiązanie problemów środowiskowych,
a zajmowanie zbyt dużej powierzchni przez cmentarze nie będzie już jednym z nich. Ta
forma potrzebuje czasu, umożliwiającego adaptację w świadomości człowieka jako
godną, oddającą właściwy szacunek zmarłemu.

Pochówek stanie się tańszy, dzięki czemu również dostępniejszy. Wpływ kulturowy na
brak chęci do zmian w rytuałach śmierci może okazać się słabszy niż problemy
finansowe, z jakimi niestety mierzy się na co dzień wielu ludzi.
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Nazwa cyprys wywodzona jest z greckiego mitu o Cyparissusie lub Kyparissosie. Nie jest
to powszechnie znany mit i istnieją różne wersje, ale najbardziej znaną przekazał nam
Owidiusz. Cyparissus był towarzyszem Apolla. Pewnego dnia przypadkowym strzałem
z łuku śmiertelnie zranił swojego ulubionego jelenia. Cyparissus był tym nieszczęśliwym
wypadkiem tak zrozpaczony, że sam chciał umrzeć. Bogowie zamienili go więc w drzewo
cyprysowe, aby mógł opłakiwać przyjaciela w nieskończoność. Od tego czasu cyprys
w naszej kulturze kojarzy się z żałobą. Drzewa cyprysowe to charakterystyczny element
południowoeuropejskich cmentarzy.

Najbardziej znany olejek cyprysowy destyluje się z igliwia i gałązek drzew z gatunku
Cupressus sempervirens z rodziny sosnowatych. Na rynku można też spotkać olejek
cyprysowy z Callitris intratropica, nazywany cyprysem australijskim lub niebieskim,
który osiąga wysokie ceny. Inny olejek cyprysowy z Australii to tzw. cyprys biały,
otrzymywany z Callitris columellaris, syn. C. glaucophylla, Te olejki są jednak znacznie
mniej popularne niż olejek z Cupressus sempervirens, na którym się tu skupimy. Takich
„niszowych” surowców cyprysowych na pewno będzie jeszcze przybywać. Inna sprawa
to cyprysiki, czyli np. znany z koncepcji kąpieli leśnych hinoki (Chamaecyparis obtusa)
lub tajemniczy jeszcze dla nas olejek pemou (Fokienia hodginsii, syn. Cupressus
hodginsii). Ale kąpiele leśne, shinrin-yoku, i cyprysiki to zdecydowanie temat na osobny
artykuł.

Olejek cyprysowy z C. sempervirens zdecydowanie należy do moich ulubionych olejków
z drzew iglastych, obok olejku daglezjowego czy olejku świerku czarnego. To nuta serca
o przyjemnym zapachu, w którym od razu rozpoznać można drzewo iglaste. Jest on też
dość trwały jak na tę rodzinę zapachową. W perfumach naturalny ceniony jako składnik
dodający kompozycji więcej przestrzeni, co potrafi niewiele surowców.

mgrMarta K.Grochowalska

Olejek eteryczny cyprysowy

Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie.
Od lat zgłębia wszelkie tematy związane zezdrowiem. Ukończyła m.in. kurs
aromaterapii klinicznej w angielskiej akademii PennyPrice i kurs zielarz-fitoterapeuta.
Publikuje na tematy związane z aromaterapią na 1000roslin.pl i herbiness.com. Jest
wykładowcą na pierwszychwPolsce studiach z aromaterapii. Prowadzi tematyczny blog
na Instagramie —@aromarta
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Cyprys od razu budzi skojarzenie z Cyprem i szyprami. I nie
mam tu na myśli marynarzy i morskich zapachów, ale grupę
zapachów kojarzoną właśnie z Cyprem, inspirowaną
składnikami pochodzącymi z tego miejsca.

Chypre to po francusku Cypr. To także nazwa ważnej
rodziny oflaktorycznej w perfumiarstwie. Przeważnie
kojarzy się nam z perfumami François Coty z 1917 r., ale
Cypr i cyprysy w świecie perfum odgrywały dużą rolę
znacznie dłużej. To średniowieczne kadzidełka o ptasim
kształcie Oyselets de Chypre i cypryjska starożytna
manufaktura perfum. Zniszczona podczas trzęsienia ziemi i
ponownie odkryta dla świata dostarczyła nam sporo
informacji o historii destylacji i starożytnych perfumach.
Olejek cyprysowy zdecydowanie warto mieć w swoim
warsztacie perfum.Właściwie to składnik niezbędny. Dodaje
przestrzeni kompozycjom.

Główne składniki olejku cyprysowego to: alfa-pinen,
delta-3-karen, cedrol, alfa-terpineol, octan terpinylu,
mircen. Nie ma szczególnych zaleceń bezpieczeństwa.
W aromaterapii olejek cyprysowy tradycyjnie polecany jest
miejscowo na: stłuczenia, skaleczenia, obrzęki, poszerzone
naczynia krwionośne (teleangiektazje), dolegliwości, a także
z układu ruchu, a nawet z układu pokarmowego. Jak
wszystkie olejki z drzew iglastych sprawdzi się także
w terapiach dróg oddechowych, czyli np. do dyfuzuji
w pomieszczeniu np. w kabinie prysznicowej. Można
korzystać z niego solo lub w mieszankach. Doskonale łączy
się z olejkami ze skórek cytrusów, ale nie tylko. Na przykład
na drobne urazy skórne można połączyć:

• 2 krople cyprysa (Cupressus sempervirens)

• 2 krople lawendy (Lavandula officinalis)

• 1 kroplę kocanek włoskich (Helichrysum italicum)
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w 10 ml żelu lub emulsji. Natomiast do masażu obolałych mięśni czy stawów lepiej
skorzytać z bazy olejowej np. oleju ze słodkich migdałów.

Jeśli chcemy pójść krok dalej i wyjść z ram klasycznej współczesnej aromaterapii,
możemy pomyśleć o bardziej rozbudowanej kompozycji i perfumach naturalnych.
Typowa mieszanka aromaterapeutyczna zawiera 3–5 składników, a w przypadku
naturalnych perfum możemy tę liczbę podwoić lub zwiększyć do kilkunastu
składników. W takiej kompozycji inspirowanej szyprami warto użyć m.in. paczulę,
wetiwerię, benzoe, szałwię muszkatołową, różę, jaśmin, bergamotę, pieprz czarny lub
różowy. Takie perfumy mogą mieć formę olejową, sztyftu lub sprayu na bazie alkoholu.
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„Wolność Padwy jest absolutnie dla każdego” —
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Abstrakt: Tegoroczna uroczystość 800-lecia Uniwersytetu w Padwie jest doskonałą
okazją, aby przybliżyć sylwetki znanych, a często i zapomnianych polskich
naukowców studiujących na tejże uczelni w okresie jej największego rozkwitu.

Wielu dziś zapomina, ze Polska na przestrzeni wieków była silnie związana
z Włochami (w tym z Padwą) nie tylko politycznie, ale również kulturowo. Dzięki
temu znamienici rodacy mieli możliwość opuszczenia ówczesnej Akademii
Krakowskiej na rzecz włoskiego uniwersytetu.

W niniejszym artykule, poświęconym kilku medykom studiującym w Padwie,
została przedstawiona krótka historia wyboru włoskiej akademii przez polskich
studentów przełomu XVI-XVII wieku. Umotywowane to było głównie hasłem
padewskiej uczelni Universa Universis Patavina Libertas (Wolność Padwy jest
absolutnie dla każdego) zachęcającej do nauki każdego ówczesnego żaka poza
granicami własnego kraju.

Słowa klucze: Padwa, medycyna, lekarze, uniwersytet

Title: "Padua's freedom is absolutely for everyone"—a review of Polish doctors of the
modern era od the medical faculty on the occasion of the 800th anniversary of the
establishment of the University of Padua

Abstract:This year's celebration of the 800th anniversary of the University of Padua
is an excellent opportunity to present the profiles of well-known and often forgotten
Polish scientists studying at this university in its heyday.

Many people today forget that over the centuries Poland was strongly associated
with Italy (including Padua) not only politically but also culturally. Thanks to this,
eminent compatriots had the opportunity to leave the then Krakow Academy for the
benefit of the Italian university.

In this article, devoted to several medics studying in Padua, a short history of the
choice of the Italian academy by Polish students at the turn of the 16th and 17th
centuries is presented. It was mainly motivated by the slogan of the University of
Padua Universa Universis Patavina Libertas (Freedom of Padua is absolutely for
everyone), encouraging every student of that time to study abroad.

Keywords: Padua, medicine, doctors, university
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Wstęp

Uniwersytet Padewski założono w 1222 roku dzięki grupie
studentów i profesorów opuszczających dotychczasowy
Uniwersytet Boloński (Karpiński, 1982:50). W historii został
on zapisany jako drugi najstarszy uniwersytet we Włoszech
i jako piąty zachowujący ciągłość naukową na świecie (Skalski,
2016:177).

Początkowo na padewskiej uczelni wykładano jedynie nauki
prawne i teologię. Dopiero w 1399 roku podzielono go na dwie,
odrębne instytucje: Universitas Iuristarum (Uniwersytet
Prawa) oraz Universitas Artistarum (Uniwersytet Artystów).
Pierwsza z tych instytucji zajmowała się prawem cywilnym,
kanonicznym i teologią, a druga podstawami filozofii,
astronomii, medycyny, dialektyki oraz retoryki (Przeździecki,
1853:5).

Uniwersytet swój rozkwit zyskał wraz z nadejściem czasów
nowożytnych i z licznie przybywającymi do niego studentami
z całej Europy. Tak duże ilości żaków związane były
z brakiem opłat za studia, rozległymi przywilejami, dbaniem
o młodych, zapomogami, wolnością, wysokim poziomem
nauczania oraz tolerancją. W samym tytule artykułu zostało
wspomniane motto uniwersytetu „Wolność Padwy jest
absolutnie dla każdego” (Universa Universis Patavina
Libertas). Przyjmowano tutaj bowiem praktycznie wszystkich
studentów (Zahorski, 1983:223).

Z okazji tegorocznego 800-lecia Uniwersytetu Padewskiego
zostały przedstawione w artykule najważniejsze sylwetki
polskich medyków przełomu XVI–XVII wieku studiujących
na wydziale medycznym wyżej wspomnianej uczelni. Niewielu
jednak ludzi wie, że
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Polacy byli silnie powiązani z tym uniwersytetem, który chętnie
wybierali na miejsce swojej edukacji.

Polscy medycy w Padwie na
przestrzeni XVI-XVII wieku

Ślady obecności polskich studentówwidoczne są w całej Padwie
do dnia dzisiejszego. W XVI i XVII wieku na tutejszym
uniwersytecie studiowało bowiem wielu wybitnych Polaków.
Byli to przeważnie prawnicy, teologowie, literaci, astrono-
mowie oraz przyszli doktorzy medycyny. Polska nacja była więc
tutaj drugim, co do wielkości, stowarzyszeniem scholarów, tuż
po niemieckiej nacji (Windakiewicz, 1888:3). Przyczyną tego
było prawdopodobnie pojawienie się nowatorskich idei
renesansu, które mocno wpłynęły na ówczesnych Polaków
i wzbudziły w nich ruchliwość wynikającą z intelektualnego
oraz duchowego niepokoju i ciekawości. Do wyjazdu rodaków
przyczynił się również bardzo wysoki poziom nauczania, grono
znamienitych naukowców i uznanie Uniwersytetu Pade-
wskiego za ognisko ówczesnej nauki, w tym medycyny
(Wyczański, 1999:127).

Akademia Krakowska była z kolei uczelnią bardziej
staroświecką, prawowierną w swoim składzie, zachowawczą
wobec zagranicznych nowości, o nieco plebejskim charakterze,
nie potrafiącą dostosować się do nowoczesnych potrzeb
studentów medycyny i o znacznie niższym poziomie niż
uczelnia padewska. Wielu tutejszych wykładowców stawiało
także teorię nad praktykę, co niekoniecznie dobrze wpływało
na poszerzenie wiedzy medycznej ówczesnych żaków
(Starnawski, 1996:25).Pęd ku zagranicy nie był mile widziany,
bardzo się na to zżymano i próbowano nawet zakazami
powstrzymać. Bezskutecznie gdyż mimo przeciwności sporo
polskich studentówmarzących o karierze doktorów, a mających
możliwość wyjazdu za granicę, dokształcało się poza granicami
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własnego kraju. Dzięki wyjazdom do padewskiej uczelni polscy
żacy mieli dostęp do nowych metod nauczania. Poznawali tam
między innymi sposoby uprawy roślin leczniczych
w nowopowstałym ogrodzie botanicznym i ludzką anatomię
w trakcie przeprowadzanych w teatrze anatomicznym
publicznych sekcji zwłok (Bystroń, 1994:109).

Tłumne przybywanie do Padwy polskich studentów
potwierdzają zachowane dziś rejestry uniwersyteckie, w jakich
zapisano cele podróży (nie tylko naukowe) poszczególnych
scholarów (Brahmer, 1980:34). Pamięć o wielu z nich
przetrwała również w herbach zdobiących krużganki
uniwersytetu, w zachowanych księgach nacji polskiej,
w figurach zdobiących główny plac Padwy i na tabliczkach
upamiętniających w kościele św. Antoniego z Padwy
(Przeździecki, 1853:4).

Padwa: wejście do dawnego Theatrum anatomicum, 1623. Wellcome
Collection. Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
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Wielu polskich studentów z okresu XVI–XVII podejmowało
studia na padewskiej uczelni, wierząc, że po ich ukończeniu
osiągną duże kariery w kraju i odnajdą się w najbardziej
wpływowym gronie rodzimej Rzeczpospolitej (Quirini-
Popławska, 2013:28).

Dominującym kierunkiem na tej uczelni była wówczas
wspomniana medycyna, która pomimo wykładania na
Akademii Krakowskiej, wymagała znacznego uzupełnienia
wiedzy praktycznej na włoskiej uczelni (Barycz, 1984:22).
Przybywający tam scholarzy rozwijali się, doświadczali nowych
nauk, zdobywali pomysły na teksty medyczno — literackie
(pisane po łacinie i w rodzimym języku), a finalnie
pozyskiwali w Padwie tytuł doktora nauk medycznych
(Dziechcińska, 1980:198).

Maciej z Miechowa (1457-1523)

Grono znamienitych medyków, wykształconych w Padwie,
otwiera bez wątpienia znany Maciej z Miechowa (Miechowita),
pisarz, teolog i medyk uznany za rodzimego Hipokratesa
(Noszczyk, 2015:82). Był on między innymi nadwornym
lekarzem króla Zygmunta Starego i kilkukrotnym rektorem
Akademii Krakowskiej (Góralski, 1998:150).

Zasłynął jako płodny pisarz tekstów historycznych oraz
medycznych. Jako pierwszy na ziemiach dawnej
Rzeczpospolitej podjął on tematykę morowej zarazy, nękającą
ludzką społeczność od zarania dziejów. Wydał w 1508 roku
w Krakowie traktat Szczegółowe przepisy o zabezpieczeniu się
przed groźną dżumą (Dziechcińska, 1980:226).

Kilka lat później pisywał również inne książki dotyczące
ludzkiego zdrowia, poświęcając uwagę między innymi
flebotomii (Lach, 1929:26).
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Walenty Sierpiński (XVI wiek)

Był doktorem medycyny, plebanem w kilku parafiach, rajcą
miejskim, burmistrzem Lublina (1571-1572) oraz wydawcą
wielu prac medycznych. Studiował w Krakowie,
a następnie w Padwie (1547 rok) i w Bolonii. Stworzył dzieło
O różnych chorobach i leczeniu ich wydane w Krakowie w 1592
roku. Zadedykował je Janowi Zamoyskiemu (Riabinin,
1933:32).

Józef Struś / Strucius (1510–1568)

Struś, jako jeden z z najbardziej znanych i nowatorskich
medyków czasów nowożytnych w Polsce, był wybitnym
humanistą, burmistrzem Poznania (1557–1559), tłumaczem,
nadwornym lekarzem dwóch ostatnich Jagiellonów (Zygmunta
Starego i Zygmunta Augusta) oraz uznanym naukowcem
(Seyda, 1977:138).

W latach 1532–1535 studiował na uniwersytecie w Padwie
gdzie uzyskał tytuł doktora i profesora nadzwyczajnego
medycyny teoretycznej. W czasie studiów, prócz wnikliwej
nauki, tłumaczył dorobek Hipokratesa oraz Galena, który
kontynuował po powrocie do kraju (Seyda, 1977:446).

W swoich badaniach zajmował się tętnem i wydał na ten temat
w Bazylei w 1555 roku traktat (wynik 20-letnich
badań) Sphygmicae artis iam mille ducentos annos perditae
et desideratae libri V (poświęcony tętnu). W tym dziele
wyróżnił podstawowe pięć typów tętna i jego znaczenie.
Zaznaczył także wpływ temperatury i stanu nerwowego na
ludzkie tętno (Wikarjak, 1968: 21,53,109). Z jego traktatu
korzystał później William Harvey, znany jako odkrywca
krążenia (Seyda, 1977:138).
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Stanisław Chrościejewski
(1515–1583)

Żyjący w XVI stuleciu Stanisław Chrościejewski był pisarzem,
lekarzem, rajcą miejskim, dwukrotnym burmistrzem,
doktorem medycyny i filozofii. Stopnie naukowe (doktoraty)
pozyskał na padewskiej uczelni w 1544 roku (Topolski,
1981:109).

Był autorem wielu wierszy łacińskich i tekstów medycznych.
Napisał on między innymi Libellus de usu ligni Guaiaci
(O drzewie gwajakowca zwanym drewnem życia) i Pochwałę
źródeł karlsbadzkich. Księga zapachów (Liber de odore)
zachowana została jedynie z tytułu (Topolski, 1981:110).

Wojciech Oczko / Ocellus (1537–1599)

Ocellus był jednym z pionierów ówczesnej, polskiej medycyny.
Po uzyskaniu za granicą doktoratu z nauk medycznych
(studiował w Padwie i w Bolonii) zajmował się leczeniem kiły
(przymiotu), balneologią oraz propagowaniem sportu. Autor
powiedzenia: „Ruch zastąpi prawie każdy lek, podczas gdy
żaden lek nie zastąpi ruchu” (Seyda, 1977:447).

Przez lata był medykiem króla Stefana Batorego i Zygmunta II
Wazy oraz płodnym pisarzem (Banaś, 2022:18). Wielu uważało
go za ojca polskiej balneologii (Chodyniecki, 1833:181-182).

Zasłynął jako twórca Cieplic (1578) i Przymiotu (1581). Oba te
teksty napisał w duchu nowoczesnej medycyny, w jakich to
uwzględnił chirurgię, anatomię, dietetykę oraz nowoczesne,
polskie słownictwo medyczne (Giedroyć, 1911:563).
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Stanisław Kołakowski (1565–1622)

Wywodzący się ze szlacheckiej rodziny, Kołakowski był
staropolskim poetą, doktorem medycyny i filozofii. Studia
medyczne rozpoczął najpierw na uniwersytecie w Ingolstadzie,
ale to na padewskiej uczelni uzyskał doktorat nauk medycznych
(Budzyk, 1964:381).

Początkiem XVII stulecia osiadł w Warszawie gdzie udzielał się
jako bardzo szanowany lekarz, filantrop i poeta. Po śmierci
pozostawił bogaty księgozbiór z nauk medycznych
i przyrodniczych (Giedroyć, 1911:355).

Polscy padewczycy dużo pisali o gwajakowcu i chorobach wenerycznych.
Źródło: Straet, J. (1600). Hyacum, et lues venerea. Phls Galle Excu.

https://www.pharmacopola.pl/numery


45Pharmacopola 5(2)

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

Artykuły przeglądowe
H
IS
TO

R
IA

N
AU

K
I

Joachim Oelhaf (1570–1610)

Słynny gdańszczanin, lekarz miejski i nadworny (Zygmunta III
Wazy), pionier anatomii, badacz roślin, pisarz (autor
17 traktatów i rozpraw medycznych z zakresu anatomii) oraz
wykładowca w katedrze medycyny i nauk przyrodniczych
w Gdańskim Gimnazjum Akademickim (Giedroyć, 1911:568).
Na wałach miasta posiadał ogródek w jakim hodował rośliny
lecznicze. Za młodu studiował w Wittenberze, Altdorfie,
Krakowie, Padwie i w Montpellier (Seyda, 1977:456).

W lutym 1613 roku przeprowadził on jako pierwszy publiczną
sekcję zwłok. Była to sekcja dziecka (płodu) z zespołem wad,
z której to do dnia dzisiejszego zachowano 8-stronicowe
sprawozdanie po łacinie (Seyda, 1977:456). Sam medyk zmarł
w trakcie epidemii dżumy.

Hieronim Kołakowski (ok.
1600–1655)

Kolejny polski padewczyk był rektorem Akademii Zamojskiej,
rajcą miejskim, dziekanem, profesorem matematyki, doktorem
filozofii oraz lekarzem. Przez lata wykładał matematykę oraz
filozofię naturalną (Tworek, 1967:330).

W 1643 roku wyjechał do Padwy, aby studiować medycynę
i tam niebawem pozyskał kolejny tytuł naukowy, który
zapewnił mu możliwość nauki kolejnych pokoleń medyków
w Zamościu (Giedroyć, 1911:355).

Zakończenie

Uniwersytet w Padwie już od XIII wieku przyjmował chętnych
Polaków na studia. Jednakże dopiero na przełomie XVI i XVII
nabrał on większego znaczenia dla świeckiej części społe-
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czeństwa, kształcąc ówczesną elitę polską. Znaczenie tej uczelni
na polu naukowym nie bez powodu więc podkreślają liczni,
polscy badacze. Osoby tam wykształcone posiadały bowiem
olbrzymią kulturę, wszechstronne kompetencje i uzupełnioną
praktykę ze swojej profesji. Owi „padewczycy” po powrocie do
rodzimego kraju zdobywali często wysokie stanowiska, nie
tylko na tutejszej uczelni.

Z okazji okrągłej rocznicy 800-lecia powstania Uniwersytetu
w Padwie warto było, chociaż w szczątkowej formie, nakreślić
sylwetki kilku polskich medyków, którzy przebywali na tej
uczelni w okresie jej największego rozkwitu.

Wybitnych Polaków kształcących się w Padwie jest oczywiście
znacznie więcej. Studiowali tutaj, jak zostało wspomniane,
wspaniali filolodzy, prawnicy i teolodzy, ale to dzięki medykom
Uniwersytet w Padwie uznano za najlepszą uczelnię
w nowożytnej Europie.

Polacy często podróżowali doWłoszech w poszukiwaniu wiedzy. Źródło:
Anonim. (1646). Dubia prudentèr. J. Beyer.
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