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Rozdział VI
Morowe remedium. Obraz alkoholu jako ludowego
panaceum wobec wybranych epidemii na przestrzeni lat
oraz jego miejsce w świadomości społecznej

Epidemie
Od zarania dziejów Ziemię nękały epidemie różnych chorób. Samo słowo
powstało poprzez połączenie dwóch greckich wyrazów: epi oraz demos, co
dosłownie oznacza „na ludzi”. Termin ten określa chorobę omasowymzakresie
działania, która jest spowodowana specyficznym czynnikiem zakaźnym lub
jego toksycznym produktem i powstaje poprzez przeniesienie go w sposób
bezpośredni lub pośredni z osoby zakażonej na podatnego gospodarza [Rudolf
2019:8]. Przykładem z przeszłości jest chociażby epidemia dżumy w Europie,
mająca miejsce między 1346 a 1352 r. Pandemia zaś to nazwa epidemii, która
rozprzestrzeniła się na dużym obszarze, przez co przyjęła rozmiary globalne,
często obejmując całe kontynenty [Rudolf 2019:9]. Na myśl przychodzi od
razu pandemia grypy hiszpanki, która nawiedziła świat między 1918 a 1919 r.
i była odpowiedzialna za dziesiątki milionów zgonów.
Epidemie chorób są na tyle złożonymi zjawiskami, że często popełnia się

błędy w próbach ich zrozumienia. Jednym z nich jest przeświadczenie, że
wszystkie rozwijają się w sposób stabilny i schematyczny. Model, w którym
każdy chory zaraża podobną ilość osób jest już raczej przeżytkiem. Obecnie
wszelkie dane wskazują, że jest zupełnie inaczej. W 1977 r. zespół
epidemiologów na łamach artykułu „Heterogeneities in the transmission of
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infectious agents: Implications for the design of controlprograms”
zaproponował model 20/80, który zakładał inny odsetek zarażonych do
zarażających.Według niegow przypadku chorób takich jakHIV, czymalaria to
20% chorych jest odpowiedzialnych za około 80% przypadków zarażenia.
W 2003 r. po epidemii SARS badania wykazały, że ten sam odsetek chorych
odpowiada za 90% zakażeń [Kucharski 2020:65]. Teoria ta, zwana także teorią
superroznosicieli, pozwala klasyfikować każdą epidemię jako osobny twór, na
który należy patrzeć jak na matematyczne równanie — do każdego musimy
podłożyć odpowiedni wzór.
Ponadto, badając zachowania ludzi z przeszłości, należy pamiętać, że

epidemia, oprócz skutków zdrowotnych i ekonomicznych, wywiera zawsze
skutki społeczne. Andrew Haldane, główny ekonomista banku Anglii uważa,
że społeczeństwo dotknięte epidemią reaguje zwykle na dwa sposoby: ucieczką
lub ukryciem [Kucharski 2020:76]. O ile ucieczka w wielu przypadkach nie
jest możliwa, tak ukrycie się jest popularnym przykładem radzenia sobie
z zaistniałą sytuacją. To ono determinuje pogłębiane się kryzysu, gdyż
podlegają mu nie tylko przeciętni obywatele, ale także banki, firmy usługowe,
fundusze inwestycyjne, kościoły, gastronomia, czyli szeroko pojęty sektor
prywatny. Taki obraz sprawy doprowadza do izolacji. Ludzie zamykają się
w domach, gromadzą zapasy, unikają kontaktów. Pozostają sami albo ze
swoimi najbliższymi. Oparciem dla nich staje się najmniejsza komórka
społeczna, jaką aktualnie tworzą. I tutaj może pojawić się chęć rozładowania
emocji. Chęć, która może, aczkolwiek nie musi, przerodzić się w sięganie po
alkohol.
W poniższym rozdziale postaram się zobrazować, jak postrzegano alkohol

na przestrzeni lat w kontekście radzenia sobie z chorobami. Przedstawię jego
obraz w świadomości społecznej i kulturze na przestrzeni lat oraz omówię
zmiany w jego postrzeganiu na podstawie dostępnych tekstów źródłowych.
Postaram się również unaocznić, niejako per analogiam, obecną sytuację
w dobie pandemii COVID–19 i ukazać kierunek zmian społecznych
względem lat minionych.
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Dżuma
Wspomniana już dżuma wywoływana jest przez pałeczkę dżumy (Yersenia
pestis). Bakteria ta została opisana już w 1894 r., ale dopiero w następnych
latach prace Simonda zwróciły uwagę na rolę pcheł w szerzących się
zakażeniach [Yersin 1894; Kitasato 1894]. Nie oznacza to jednak, że nasi
przodkowie byli zupełnie bezradni. Teksty i ryciny z tamtego okresu ukazują
ich wyjątkową intuicję. Obrazy te wielokrotnie, nawet jeszcze przed 1894 r.,
przedstawiały myszy i szczury w miejscach objętych epidemią [Ruffie, Sournia
1996:79]. Niemal wszystkie epidemie tej choroby rodziły się na wschodzie
i docierały do Europy poprzez żeglugę. Wchodziły w głąb kontynentu
i objawiały się w ten sam schematyczny sposób. Według słynnego greckiego
historyka Tukidydesa były to: silnie rozpalona głowa, oczy zaczerwienione
i piekące; jama ustna i język nabiegały krwią, oddech stawał się nieregularny
imiał przykry zapach.Dodatkowowystępowały kaszel, nudności, owrzodzenie
i rozpalenie skóry, a przy tym ogromne bóle [Tukidyses 1991:144–149].
Słynna nazwa „czarna śmierć” pochodzi od zmian zgorzelinowych na skórze

chorego. Były one czarne i powstawały w miejscu ugryzienia pchły.
W literaturze ukazywane są motywy nagłej śmierci, gdzie ludzie pozornie
zdrowi potrafili momentalnie upadać i już się nie budzić. Ten rodzaj zgonów
były charakterystyczne dla odmiany płucnej, a ta mogła być przenoszona
poprzez ślinę, bez udziału pcheł [Ruffie, Sournia 1996:79-88]. Opisy te
zgadzają się ze znaną dzisiaj charakterystyką choroby. Przybiera ona jedną
z trzech form: dżumę dymieniczą (pestis bubonica), dżumę płucną (pestis
pneumonica), a także posocznicę dżumową (pestis septica). Sama bakteria jest
pałeczką gram-ujemną, której czynnikami wirulencji są m.in. lipopolisacharyd
(LPS), adhezyny, inwazyny, białka antyfagocytarne osłony zewnętrznej (YodA,
YopB), proteina YopM, czy też lipoproteina NlpD. Do zarażenia człowieka
dochodzi poprzez ugryzienie zainfekowanej pchły, która nabyła ów
drobnoustrój od chorego gryzonia [HHP 2012, Dzierżanowska 2001:191].
Czarna śmierć pochłonęła wiele ludzkich istnień. Przypuszcza się, że mogło

to być nawet dwadzieścia procent ludności Eurazji. Dziś wiemy, że
wspomniany wcześniej współczynnik zarażających do zarażonych wynosi
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20/50, zatem choroba ta wykazuje zupełnie inną dynamikę niż na przykład
malaria [Loyd-Smith 2005].

„Wojna peloponeska”
Jak szerząca się zaraza wpływała na mieszkańców starego kontynentu? Już
starożytne teksty sugerują nam powiązanie występowania epidemii ze zmianą
ludzkiego myślenia. Tukidydes opisywał na łamach „Wojny peloponeskiej”, że
„kiedy zło szalało z ogromną siłą, […] zaczęto lekceważyć na równi prawa boskie
i ludzkie”, a także „każdy chciał prędko i przyjemnie użyć życia uważając
zarówno życie, jak i pieniądze za coś krótkotrwałego” [Tukidyses 1991:75–76].
Oczywiście zaraza ateńska, która wystąpiła w drugim roku wojny

peloponeskiej jest na tyle odległa, że ciężko jest zbadać, jak ówczesne
społeczeństwo radziło sobie z jej skutkami. Niewątpliwie jednak alkohol mógł
być zarówno docelową uciechą w tamtych chwilach, jak i jedynie drogą, która
prowadziła do dalszego „używania życia”. Sam Tukidydes, opisując przebieg
drugiej wojny peloponeskiej, był naocznym świadkiem przebiegu zarazy, której
to podłoża do dziś nie da się ustalić. Przypuszcza się, że mógł być to tyfus, odra,
dżuma, ospa, tudzież wirus Ebola. Sam autor znany był ze swojego
pragmatyzmu i obiektywizmu, odrzucał bowiem ingerencję bogów w losy
historii. Skrupulatnie opisywał towarzyszące objawy, takie jak gorączka,
krwotoki z jamy ustnej, problemy z oddychaniem, pęcherze na skórze czy
nudności. Całość jego twórczości uznawana jest po dziś dzień jako wyznacznik
relacjonowania biegu zdarzeń tamtych czasów. Świadczy o tym fakt, że dzieło
to było wielokrotnie powielane i czytywane w starożytności. Niosło bowiem
za sobą przekaz dla potomnych i odzwierciedlało realia w sposób obiektywny.

„Dekameron”
Z powyższym obrazem społeczeństwa koresponduje wiele innych tekstów
kultury— zarówno starszych, jak i tych bliższych naszym czasom. Odniesienia
do rozpusty podczas epidemii znaleźć można też w czternastowiecznym
utworze „Dekameron” Giovanniego Boccaccia. Jest to opowieść o charakterze
moralizatorskim i pośród opisu wielu scen z tamtego okresu, autor wymienia
cztery schematy zachowań podczas panującej we Florencji w 1348 r. zarazy
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dżumy. Jednym z nich jest właśnie oddawanie się hedonistycznym uciechom,
jednocześnie unikając zarażonych [Boccaccio 1975:4–5].
Początkowo Boccaccio tworzył dzieła typowo erudycyjne. Brak w nich

znacznych wartości historycznych. Jednakże „Dekameron” jest opowieścią
zupełnie inną. Idealnie ukazuje on synergizm ludzkiej natury, która dopiero
jako całość jest puentą naszej historii. Z jednej strony mamy do czynienia
z ogromnym strachem przed śmiercią, który wynikał z średniowiecznego
ascetyzmu, z drugiej widzimy chęć zapomnienia o lęku. Średniowiecze było
bowiem epoką momentami dość skrajną. Najdobitniejszym przykładem
na poparcie tego twierdzenia jest postrzeganie ludzkiego ciała. Ze strony
duchowej było ono przeszkodą do życia wiecznego i elementem niemalże
zbędnym, stąd liczne przykłady zaniedbywania własnego ciała, a także niskie
skupienie społeczeństwa na kwestiach higieny. Z drugiej strony (paradoksalnie
również duchowej) ciało było uświęcone ofiarą Chrystusa. Ów dyskurs
pomiędzy interpretacją cielesności znajdował ujście we wszelkiego rodzaju
zabawach.

Ludzie gromadzili się w swoich domach, gdzie żyli odcięci od świata całego.
Jadali letkie potrawy, pili powściągliwie wybornewina i chuciom cielesnymnie
folgując, czas swój na muzyce i innych dostępnych im przyjemnościach trawili
dla zapomnienia o zarazie i śmierci, o których słyszeć nie chcieli [Banaś 2019].

„Król mór”
Innym przykładem, gdzie alkohol, a wręcz pijaństwo, towarzyszy spustoszeniu
wszechobecnej epidemii jest „Król Mór” napisany przez Edgara Allana Poe’go.
Przedstawiono tam wesoło biesiadujących majtków, zapuszczających się
w odległe rejony Londynu, zakazane dekretem królewskim. Tam spotykają
groteskowe postacie, które w alegoryczny sposób ukazują przygnębiający obraz
zarazy. Siedzący pośród zgliszczy i trupów Król Mór oddaje się pijaństwu
i biesiadzie. Znamienne jest, że to właśnie odmowa wspólnego wypicia galonu
black–stropu sprowadziła na pijanych już majtków chorobę. Analiza
biograficzna autora dostarcza wielu ciekawychwniosków.Dowiadujemy się, że
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kontekst medyczny nie był przypadkowy w jego twórczości. Życie autora
naznaczyły takie choroby jak żółta febra, cholera, gruźlica. Ponadto analiza pod
kątem zaburzeń psychicznych i alkoholizmu rzuca nowe światło na jego dzieła.
Jego matka, brat i macocha zmarli na gruźlicę; Poe był naocznym świadkiem
żółtej febry, a jego współpracownik—Nathaniel Parker Willis — obserwował
rozwój epidemii cholery we Francji [Rudolf 2019:58–68].

„Maska czerwonej śmierci”
Ten sam autor w powieści „Maska czerwonej śmierci” opisał wielką zarazę
nieznanej dotąd choroby opisanej jako „czerwona śmierć”. Do dziś kwestią
sporną jest, czy sugerował się on gruźlicą, cholerą, dżumą dymieniczą, czy też
czerwonką, jednak najważniejszy jest wydźwięk samej powieści. Traktuje
bowiem ona o księciu Prospero, który żyjąc w zamku, pomimo szalejącej
w całym księstwie zarazy, postanawia zamknąć się w nim i wyprawić wielki bal
maskowy, aby dać upust emocjom i zatriumfować nad śmiercią. Jak można
łatwo się domyślić, wśród biesiady i wszelkich uciech, począwszy od tańca
przez alkohol po ucztowanie, to śmierć wkrada się do zamku i to ona
ostatecznie triumfuje nad hedonistycznymi uciechami biesiadników. Bal
maskowy nie jest tu jednak przypadkowym motywem. Sam topos maski
w literaturze wiąże się z czymś nieznanym, z ukryciem, z lękiem. Roger Caillois
twierdził, że: Maska i panika […] występują stale razem, nierozłącznie
związane, zajmujące centralne miejsce w praktykach magiczno-religijnych
bądź w świętach stanowiących paroksyzm danych społeczeństw. Dostrzegalna
tradycja wenecka przebija do czytelnika obrazem karnawału z maskami. Jest
ona połączona z francuską kulturą balów maskaradowych. Michaił Bachtin,
będący rosyjskim kulturoznawcą i literaturoznawcą, uważał, że karnawał
stanowił święto liminalne, gdzie zostaje odwrócona hierarchia społeczna. Ukuł
on twierdzenie wytworzenia „czasu poza czasem”. Właśnie taki obraz
odskoczni od doczesnych lęków przyświecał bohateromutworu.Niemniej Poe
w prosty sposób udowadnia czytelnikowi, jak płytkie jest tego typu
rozumowanie, bowiem kiedy milknie mahoniowy zegar na zamku księcia
Prospero, goście uświadamiają sobie, że nie ma już powrotu do dawnego życia
[Rudolf 2019:58–68].
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☞Ilustracja 1. Fragment frontyspisu autorstwa Artura Rackhama. Według „Poe’s Tales of
Mystery and Imagination” (1935).

☞ Ilustracja 2. Chłopskie wesele. P. Bruegel, 1568 r. Obraz ukazuje między innymi
wszechobecny alkohol w kulturze wiejskiej. Creative Commons CC BY-SA 4.0



Angielskie remedium na dżumę
Przykłady zarówno historyków, jak i literatów opisujących fikcyjne historie
oparte o topos zarazy mają jeden wspólny mianownik — ludzie chcąc zaznać
ukojenia, oddają się pokusom.
Bez wątpienia jednym z elementów tradycji biesiadnej Europejczyków

w każdym niemal pokoleniu był alkohol. To on wprawiał ich w dobry nastrój.
To on był elementem spotkań, wesel, często także dodatkiem do posiłku. Czy
zatem oddawanie się uciechom i „zatapianie smutków”w alkoholu związanych
z trudną sytuacją jest czymś nowym? Historia jasno odpowiada nam na to
pytanie. Badania z zakresu projektu „Intoxicating Spaces” wykazały szereg
zależności pomiędzy występowaniem dżumy dymieniczej w Anglii w latach
1603, 1625, 1636 i 1665, a zmianą modelu konsumpcji alkoholu w tym
społeczeństwie. Ówcześni mieszkańcy Londynu dobrze rozumieli, że zaraza
rozprzestrzenia się poprzez kontakty międzyludzkie. Chorzy już wtedy byli
poddawani kwarantannie (która przecież była wynalazkiem z XIV wieku, gdy
to załogi statków przybijających do portów Wenecji zostawały objęte 40–
dniową izolacją). W mieście w 1665 r. wprowadzono wręcz godzinę policyjną
po 21:00. Wynikała ona z tego, że władze zdawały sobie sprawę ze skutków
przesiadywania w piwiarniach, pubach i piwnicach. Materiały źródłowe nie są
wystarczające, by jednoznacznie stwierdzić, jak zmienił się model konsumpcji
alkoholu, wobec tak daleko idących restrykcji, jednak sugeruje się, że zaczęto
pić w domach [Brown 2021].
Daniel Defoe w swoim dziele „Due Preparations for the plague” opisuje

przypadek pewnego londyńskiego sklepu spożywczego. Jego właściciel
bowiem dobrowolnie poddał się kwarantannie. Co więcej, podjął się on jej
razem z całą rodziną i zapasem wszelkiej maści alkoholi. Bohater nie zamierzał
próżnować i zabezpieczył się po wielokroć, bowiem zabrał ze sobą dwanaście
beczek piwa, baryłki czterech rodzajów wina, szesnaście galonów brandy oraz
wiele rodzajów destylatów. Jakkolwiek pokaźna by nie była jego rodzina, to aż
uderza w oczy ilość zgromadzonego alkoholu. Autor sam podkreśla, że zapasy
te były wręcz niezbędne, ponieważ w tamtych czasach pospolitym
przekonaniem było, jakoby to właśnie alkohol posiadał wartości zdrowotne.
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Oczywiście nie była to prosta zależność, a jedynie drobna właściwość napojów
wyskokowych, zatem zalecano pić je umiarkowanie. Lekarze w tamtym okresie
również podzielali takową teorię. Sądzono, że picie wzmacnia mózg, serce
i wątrobę. Powszechnie także zalecano alkohol, aby odpędzić stany lękowe,
w tym ówczesną melancholię, która dziś jest znana pod nazwą depresji.
Wielokrotnie zalecano stosowanie preparatów na bazie napojów
spirytusowych i ziół leczniczych. Kufel wina z Malagi, z samego rana w dzień
roboczy, był w tamtym okresie angielską receptą i zaleceniem lekarza. Tak też
Defoe opisywał pomysł sklepikarza na spędzenie kwarantanny z rodziną —
jako zupełnie naturalny środek, spożywanie którego miało zapewnić zdrowie
psychiczne i fizyczne [Brown 2021].
W „Londyńskim–Gorzelniku” (oryg. The London–Distiller) z 1667 r.

możemy znaleźć mnogość przepisów na samodzielne sporządzanie napojów
alkoholowych. Jednym z nich jest „Plague Water”. Specyfik ten na bazie
alkoholu, a dokładniej rzecz biorąc pięćdziesięcioprocentowego destylatu
zwanego Proof–spirit jest bogatą mieszanką ziół, korzeni i innych części roślin.
Całość, poza roślinami wykazującymi charakter prozdrowotny, jak korzeń
arcydzięgla (Angelica archangelica), biała kurkuma (Curcuma zedoaria),
korzenie lepiężnika (Petasites spp.) czy owoce jałowca (Juniperus communis),
zawiera także składniki absolutnie niepożądane w kuracji, jak chociażby opium
(Papaver somniferum), ciało żmii (Vipera sp.) oraz trawa wężowa (Persicaria
bistorta). (Opium i ciało żmii było traktowane jako panaceum od czasów
antycznych—przyp. red. A. S.).Napój ten zalecany był zarówno podczaswalki
z chorobą, jak i w celach prewencyjnych [French 1667:19]. Takie a nie inne
zestawienie składników wynikało z empirycznej praktyki ówczesnych
mieszkańcówLondynu.Odzwierciedleniembyła„mikstura”niemalwszystkich
jak na owe czasy „prozdrowotnych” komponentów nadających się do spożycia
w formie napoju. Jakwidać jednym z nich był alkohol. (Rycina przedstawiająca
człowieka pijącego „Plague Water” podczas wybuchu epidemii dżumy w 1665
r. jest zamieszczona na stronie 53; ☞ rozdział „Aromatyczna walka
z epidemiami…”).
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Wpiwie ratunek — historia i obraz napoju w kontekście
zdrowotnym
Piwo było napojem towarzyszącym ludzkości od wieków. Pierwotnie
produkowano je na potrzeby domowe i ciężko było nawet doszukiwać się
w nim dużego stężenia alkoholu. Wynikało to z braku starannie
wyselekcjonowanych szczepów drożdży i powszechności napoju. Na terenach
Polski znana była już od dawna pieśń ludowa o chmielu, w której to jasno
utożsamia się go z napojem biesiadnym:

Oj, chmielu, oj niebożę,
niech ci Pan Bóg dopomoże,
chmielu niebożę.

Ażebyś chmielu, na te tyczki nie lazł,
nie robiłbyś ty z panienek niewiast.
Ref: Oj, chmielu, oj, niebożę...

Analiza tonalności utworu wskazuje na niemal zamierzchłe czasy
przedchrześcijańskie. Z pewnością można uznawać ją za jedną z najstarszych
pieśni polskich [Prosak 1979:7]. Jedną z ciekawych interpretacji podaje sędzia
piwny PSPD i BJCP Tomasz Kopyra, który zauważa, że ówczesne społe-
czeństwo miało prawo rozumieć zależność pomiędzy spożywaniem napojów
na bazie chmielu, tudzież pracą przy jego zbiorze a wzrostem kobiecych piersi,
za co odpowiedzialne są fitoestrogeny w nim zawarte [Kopyra 2016:26–27].
W Anglii w czasie rozgrywania się akcji powieści Defoe powszechne były

różne rodzaje piwa i choć dziś te w stylu angielskim uważane są za dosyć nudne
i nie dorównują one popularnością nowofalowym modom na piwa kwaśne
lubmocno chmielone, to dawniej angielskie piwo było symbolempewnej klasy
i kunsztu. Powszechnie pito lekkie Ale, piwa nachmielone z dodatkiem ziół,
portery czy nawet piwo „Colquintida” o bardzo specyficznym smaku
i aromacie, przy czym najpopularniejsze było to pierwsze. Ale to pod
względem rozpowszechnienia historyczny przodek lagera. I choć dziś rynek

108

Łukasz Martowski



piw otwiera się na nowe i stare style, to wciąż ciężko wyobrazić sobie, że
dominującym z nich jest właśnie Ale. Jest to bowiem piwo przygotowane
poprzez wykorzystanie drożdży Saccharomyces cerevisiae przeprowadzających
górną fermentację, a co za tym idzie cały proces prowadzony może być
w wyższych temperaturach (16–24˚C), a gęstwa drożdżowa zbiera się na
powierzchni brzeczki. Piwo to potrafiło zawierać od 3 do 6% alkoholu jako
głównego (poza wodą) surowca używano słodu jęczmiennego, a obok niego
także owsa i pszenicy [Kennig 2010; Gies 2018:251]. Ciężko było uzyskać
wyższe stężenie ze względu na możliwości biochemiczne drożdży. Co ciekawe,
piwo tego typu produkowano w warunkach domowych, a zajmowały się tym
kobiety. Joseph i Francesa Gies podają, że w średniowieczu żadna wieś nie
mogła obyć się bez kiperów Ale, którzy oceniali jakość oraz monitorowali ceny
piwa warzonego na sprzedaż, przy czym był to jedyny urząd, jaki mogły
zajmować wtedy kobiety [Gies 2018:80]. Podkreślić także należy, że piwo było
napojem bardzo powszechnym. Ulegało ono procesowi pasteryzacji, czyli
podgrzania do odpowiednio wysokich temperatur, w których giną drobno-
ustroje chorobotwórcze. Nawet niepasteryzowane piwo musi ulec zacieraniu
w odpowiednio wysokich temperaturach. Zatem jego spożycie było
paradoksalnie o wiele bezpieczniejsze niż picie wody miejskiej, w której
nierzadko można było znaleźć mnogość bakterii i pasożytów.
Odkrycie, że spożywanie piwa zamiast wody chroni przed zarazą było

wydarzeniem na tyle głośnym i jak na tamte czasy niewyjaśnionym, że żyjący
w XI wieku opat Arnold z Soissons został z tego powodu świętym [Gatley
2012]. Do dziś jego pomniki stoją w tamtejszych browarach. Te same odkrycia
z pewnością przewijały się przez niemal całą Europę jeszcze przez wiele lat, przy
okazji niejednej zarazy. Brak komunikacji, analfabetyzm i raczkująca nauka
sprawiały, że wiedza ta, nawet nierozumiana, nie rozprzestrzeniła się po
świecie.Mimo że patron belgijskich browarników żył niemal 800 lat wcześniej,
to lekarz John Snow z Londynu odkrył tę zaletę piwa na nowo. Gdy
w 1854 r. w Soho (centralnej części dzielnicy West End) wybuchła epidemia
cholery to on nakazał zamknięcie pobliskiej studni. Doszedł do tego
na podstawie obserwacji, w której to zauważył, że robotnicy pijący piwo nie
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zapadali na śmiertelną chorobę. Woda bowiem dalece odbiegała od obecnych
standardów. Kompanie, które zajmowały się dostarczaniem wody butelko-
wanej niekiedy pobierały ją prosto z Tamizy. Z tej samej Tamizy, do której wiele
domostw wylewało ścieki. Ryciny z tamtych lat zwracają uwagę na problem,
który musiał być zatem dobrze rozumiany. Jedna z nich, autorstwa Williama
Heatha, z roku 1828 w karykaturalny sposób przedstawia zawartość kropli
wody rzecznej i reakcję ówczesnych Brytyjczyków na taki stan rzeczy. Zapewne
Snow znał takową praktykę i pomimo upływu lat wiedział, że nawet piwo
warzone na tej samej wodzie nie wykazuje takich niepożądanych skutków. Do
teraz w Londynie przy Broadwick Street 39 znajduje się pub nazwany jego
imieniem [Lynch 2017]. Dziś możemy z pełną stanowczością stwierdzić, że to
właśnie wieki średnie swoją makabryczną historią epidemii nadały rytm
nowoczesnemu browarnictwu. Prawdopodobnie jego rozwój i tak by nastąpił,
jednak masowe zarazy tamtych czasów zadziałały jak katalizator i przyspieszyły
powstawanie coraz to większych browarów miejskich, jednocześnie
uprzemysławiając ową dziedzinę. Było to spowodowane między innymi
zauważalną koincydencją pomiędzy piciem piwa a niższą śmiertelnością
z powodu panującej choroby, względem osób pijących jedynie wodę.
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☞Ilustracja 3 .Karykaturalne przedstawienie kropli wody z Tamizy. Londyn, 1828 r.

W. Heath. Wellcome Collection, CC BY-NC 4.0



Paradoks francuski — „woda życia”
Wino zadomowiło się w Anglii na dobre w drugiej połowie XVII w. i było
efektem dużego importu z Europy na rzecz coraz liczniejszej i bogatszej klasy
kupieckiej. W języku perskim wino oznacza życiodajne tchnienie lub czas. Eau
de vie— woda życia, nie bez przyczyny ta nazwa była utożsamiana właśnie
z winem [Zagajewski 2015:38–44]. Do XVI wieku powszechne było
mniemanie uznające destylat winny za lek. Według tych przekonań pomagał
on na kolkę, gorączkę i smutek. Wino samo w sobie jest napojem
otrzymywanym poprzez fermentację moszczu z winogron lub dosłodzonego
moszczu z innych owoców, które powinno zawierać między 9 a 18% alkoholu
etylowego. Jego zdrowotne właściwości są przedmiotem wielu badań. Jedno
z nich, opublikowane w 1992 r.przez Klatsky’ego było prowadzone przez 7 lat
i dotyczyło 129 000 osób. Wykazano w nim, że wino zapewnia ochronę przed
chorobami serca i układu krążenia wyższą o 40% względem innych napojów
alkoholowych. Zaś inne badanie (opublikowane w czasopiśmie Circulation
1997, 95, 3, 577) dowodziło, że wśród 22 000 lekarzy amery-kańskich obu płci
spożywanie dziennie jednego lub dwóch napojów alkoholowych
w porównaniu z tymi, którzy spożywali alkohol raz w tygodniu doprowadziło
do zmniejszenia o 32% ryzyka zachorowania na żylaki kończyn dolnych.
W winie znajdują się także cząsteczki związku z grupy polifenoli, jakim jest
resweratrol. Zespół prof. Pezzuto z Uniwersytetu w Illinois wykazał jego
znaczne działanie przeciwnowotworowe. Sam resweratrol obecny jest
w znacznych ilościach w skórkach winogron. Jest on pochodną stilbenu,
znanego szerzej jako scyntylator używany do pomiarów koincydencyjnych.
Resweratrol występuje w izomerii cis-trans, jednak aktywna biologicznie jest
jedynie forma trans. Przejawia się ona poprzez: blokowanie mutacji
komórkowego DNA i działanie antyoksydacyjne w pierwszej fazie
nowotworu, hamowanie enzymu cyklooksygenazy w drugiej fazie, a także
zapobieganie rozmnażania i rozprzestrzeniania się komórek rakowych
w trzeciej fazie. To właśnie obecność resweratrolu w skórkach winogron, a co
za tym idzie w winie, odpowiadać ma za tak zwany „paradoks francuski”,
w którym to pomimo dość tłustej diety i spożywania dużych ilości alkoholu,
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Francuzi wykazują wyjątkową długość średniej życia. Poniżej przedstawiono
obie formy resweratrolu. Jako że tylko izomer trans jest aktywny biologicznie,
należy zabezpieczyć go przed działaniem promieniowania słonecznego, gdyż
w procesie fotoizomeryzacji dochodzi do przekształcenia izomeru trans
w izomer cis [Montignac 2005:91–134].
Nasi przodkowie też musieli zdawać sobie sprawę z zalet owego trunku, gdyż

najstarsza wzmianka o terapeutycznym wykorzystaniu wina pochodzi sprzed
czterech tysięcy lat przed naszą erą, z grobu wezyra Egiptu Plahhotepa. „Wino
jest rzeczą cudownie przeznaczoną dla człowieka, jeżeli zdrowy lub chory
będzie je przyjmował w stosownej porze i z umiarem” — to z kolei słowa
Hipokratesa. Co ciekawe, ten pradawny uczony znakomicie rozumiał istotę
działania nie tylkowina, ale i wszelkich środków leczniczych i nawiele lat przed
Paracelsusem był w stanie podłożyć podwaliny pod słynną definicję trucizny.
Miał on mawiać: „Różne substancje stają się środkiem leczniczym, jeżeli
zaaplikowane są w odpowiednim momencie: wino na przykład jest
lekarstwem; jeżeli jednak zalecimy jego picie choremu w nieodpowiedniej
chwili możemy doprowadzić do szaleństwa i majaczenia, a wówczas wina nie
możemy nazwać środkiem leczniczym, ale przyczyną choroby.”. SamBoccaccio
pisał, że oparł się epidemii dżumy umiarkowanie pijąc wino. [Montignac
2005:91–134; Dydjow-Bendek 2015].
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☞Ilustracja 4 .Trans- (po lewej) i cis-resweratrol (po prawej).



Dziennik roku zarazy jako obraz błędnego koła świadomości
społecznej
W Anglii spożywano również wiele różnych napojów wysokoprocentowych,
w tym gin, choć dzień szczytu jego chwały miał dopiero nastąpić w następnym
stuleciu. Niemniej konsumpcja alkoholu wykraczała daleko poza kulturalne
picie na dworach najbogatszych. Dodatkowy impuls do jej zwiększenia,
w postaci kwarantanny i godziny policyjnej, nie zachęcał do abstynencji. Także
w drugiej książce Defoe o znanym tytule Dziennik roku zarazy, wydanej
w 1722 r., opisuje on dzieje z 1665 r. i nie zapomina o historii lekarza, który
podtrzymywał się na duchu poprzez nalewki i wino. Z tym jednak szczegółem,
że tutaj autor zwrócił uwagę na to, iż jego sposób na przeciwdziałanie zarazie
pozostał z nim już na zawsze. Nawet na długo po ustąpieniu dżumy z miasta
[Brown 2021].

Hiszpanka
Inną śmiertelną chorobą, która odcisnęła trwałe piętno na Europie była
pandemia grypy hiszpanki. Wywoływana przez szczególnie groźny podtyp
H1N1 wirusa A grypy (grupa ortomyksowirusów), zaraza była powodem
ogromnej liczby zgonów. Szacuje się, że wyniszczyła 5–10% ówczesnej
populacji. Coraz większa ekspansja kolei, mechanizacja żeglugi czy pierwsze
samoloty przyczyniały się do powolnej globalizacji. Tak też hiszpanka objęła
Europę, Azję, Afrykę i Amerykę Północną. Powszechna opinia przyjęła, że
grypa pochodzi z Hiszpanii (stąd nazwa). Jednak wynika to z pewnego zbiegu
okoliczności. W latach 1918–1919 świat pogrążony był w pierwszej wojnie
światowej, a Hiszpania pozostawała neutralna. To tam regularnie publiko-
wano dane na temat śmiertelności tej choroby, co spotęgowało złudne
wrażenie, że jest ona ponadprzeciętna. Sama hiszpanka była groźnym
schorzeniem układu oddechowego, utożsamianym z gorączką krwotoczną lub
innymi znanymi chorobami. Wiedza na temat wirusów była wtedy znikoma.
Zapewne dlatego, widząc te niespecyficzne objawy grypowe, takie jak krwotoki
z nosa, żołądka i jelit, szukano odpowiedzi w bakteriach [Erkoreka
2010:81–89; Karlamangla 2020]. Niestety postępujące zapalenia płuc nie
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dawały się uleczyć rosołem i aspiryną. A pomimo zabawnie brzmiącej recepty,
to właśnie one były często zalecane. Jak się okazuje- nie jako jedyne. Król
Norwegii Haakon VII zniósł na pewien czas obowiązującą w kraju prohibicję,
gdyż uważał (jak i wielu innych w tym okresie), że alkohol jest skutecznym
środkiem walki z hiszpanką. Nie dało to wiele, bowiem skuteczność alkoholu
w tej kwestii była niemal zerowa. Niemniej jednak decyzja ta doprowadziła do
tego, że obywatele pozostali zmile widzianymprzydziałem pół butelki koniaku
na głowę [Brzozowska 2020].

Whisky ostatnią kroplą ratunku
Nietypowym sposobem zapobiegania hiszpance było spożywanie whisky.
Okazuje się, że w czasie, gdy świat dziesiątkował wyjątkowo groźny wirus,
a medycyna stała na zupełnie innym poziomie niż za czasów Karola II, ludzie
znów uwierzyli w zbawczą moc alkoholu. Postawione pod ścianą ogromnej
pandemii społeczeństwo, znów uwierzyło nowym prorokom starych kłamstw.
Lekarze zaczęli zwracać uwagę, że whisky stymuluje osłabione chorobą serce
i układ oddechowy. Inni, idąc tropem XVII-wiecznych Anglików, twierdzili,
że wykazuje ona działanie uspokajające. Taka teza została nawet opublikowana
wmagazynieTheTimes of India 4 kwietnia 1919 r. Zaznaczono tam również,
że jej znaczna produkcja w tym okresie może świadczyć także o jej spożyciu
w celach innych niż terapeutyczne. Na łamach gazety Syracuse Herald
z 23 października 1918 r. pewien sprzedawca alkoholu z Syrakuz wykazał, że
sprzedaż whisky wzrosła trzykrotnie [Croyle 2020]. Josie Mabel Brown —
pielęgniarka marynarki wojennej USA wspominała służbę z tamtego okresu
i zaznaczyła, że przy tak wielkim natłoku pacjentów nieopodal Chicago,
personel szpitala nie był w stanie zaopiekować się wszystkimi. Jedynym
wyjściem pozostawało podanie im whisky [Ancheri 2021]. Problemem
w owym czasie stała się panującamiejscami prohibicja. Niemal połowa Stanów
Zjednoczonych podlegała takowym restrykcjom. Pomimo tego, gazety
stanowe donosiły, że lekarze wojskowi podawali w ukryciuwhisky, pochodzącą
z konfiskat kontrabandy w obozach wojskowych najbardziej dotkniętych
pandemią. Amerykańska prasa krajowa twardo dowodziła swojej racji przecząc
takowym informacjom. Twierdzono, że pochodzą one od niemieckich władz,
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które chcą narazić amerykańskich żołnierzy na diaboliczne skutki alkoholu.
Należy jednak zwrócić uwagę że, co prawda uznana na całym świecie
Farmakopea Stanów Zjednoczonych usunęła ze swoich notowań whisky,
brandy i wino jako środek terapeutyczny, to jednak zrobiła to dopiero
w 1916 r. Zatem do tego czasu powszechne było w mniemaniu, jakoby te
trunki zdawały się być skuteczne. Podczas prohibicji popularną profesją stali się
tak zwani rumrunnerzy, którzy to przemycali w specjalnie do tego zaprojekto-
wanych kurtkach butelki rumu [Daugherty 2020].

Medykamenty w okowach alkoholu
Absynt również znalazł swoje miejsce w historii lecznictwa. Był on
powszechnie stosowany jako środek na glisty i obleńce oraz inne pasożyty
jelitowe. Tak samo wiele innych mocnych alkoholi miało swoje epizody
w kuracjach pacjentów. Dr James Nicholls z Alcohol Research UK jest zdania,
że już w XVIII wieku wiele ludzi uważało mocne alkohole za przyczynę
pijaństwa, ubóstwa, nędzy i przestępczości. Wspomniany wcześniej szał na gin
wynikał z niskich restrykcji względem takich napojów jak wino, piwo, czy
whisky, a także ze względu na popularyzację i rozpowszechnienie nowych
metod destylacji. Sztandarowym przykładem jest słynny preparat Atkinson's
Infants Preservative, który zapewniał na łamach etykiety, że można z pełną
odpowiedzialnością podawać go dziecku, a zawierał on około 50% alkoholu
wśród składników [Berridge 2004].
Wszystkie te przykłady ukazują nam obraz społeczeństwa, w którym

przekonanie o korzyściach płynących ze spożywania alkoholu jest tak głęboko
zakorzenione, że na przestrzeni wieków nawet skok cywilizacyjny i rozwój
medycyny nie był w stanie zupełnie ich wyeliminować. W Polsce w XIX w.
również takowe przeświadczenie było powszechne. Jak wskazują prace
badawcze z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego na temat alkoholu
w lecznictwie ludowym na terenie Polski, picie wódki „z tłustem” było
praktyką zwyczajną i znaną w społeczności wiejskiej, jak i miejskiej. Faktem
jednak jest, że lekarze nie podzielali pomysłówmedycyny ludowej. Jednak zbyt
mała ich ilość w XIX w. sprawiała, że musiało upłynąć wiele lat, zanim
nastąpiły radykalne zmiany [Wdowiak 2013]. Problemem natomiast zaczął się

115

Morowe remedium. Obraz alkoholu jako panaceum



stawać rozwój przemysłu, który sprawił, iż ludzie zyskali powszechniejszy
dostęp do taniego alkoholu. Paradoksalnie to nie nadwyżki zboża w Polsce
sprawiły, że w XVII i XVIII w. ziemski pan nakazywał chłopom kupować
wódkę własnej produkcji i rozpił polskie społeczeństwo. Prof. Krzysztof
Zamorski z Uniwersytetu Jagiellońskiego podaje za przyczynę właśnie
industrializację w XIX w.. Ponadto w wywiadzie dla miesięcznika Znak
wskazuje przykłady, gdy nawet polscy duchowni zalecali w czasach zarazy
profilaktycznie wypić codziennie garnuszek wódki [Duch-Dyngosz 2014].
Dr Jan Kulesza w pierwszej polskiej nowoczesnej encyklopedii powszechnej

Samuela Orgelbranda, z drugiej połowy XIX w. w definicji diety (oryg.
Dyjeta) wymienia jej różne rodzaje, a przy tym dietę posilną i wzmacniającą,
której składnikami są mięso wołowe, zwierzyna, wino i piwo [Kita 2018].
Zatem przekonanie o dobroczynnym działaniu takowych napojów występo-
wało także wśród osób zajmujących się nauką. Oczywiście standardy
żywieniowe, szczególnie w miejscach specjalnie do tego przygotowanych jak
uzdrowiska i sanatoria, wzrosły w sposób niebywały od czasów średniowiecza.
Wiek XIX zatem stał pod znakiem swoistego dualizmu. Z jednej strony
doświadczano rewolucji żywieniowej, gdzie tacy pionierzy jak dr Apolinary
Tarnawski szerzyli nowoczesne podejście do odżywiania, związane z dietą
jarską, dostarczaniem pokarmu w odpowiednich warunkach czy też nie
spożywaniu alkoholu w większych ilościach [Kita 2018]. Z drugiej zaś
przemysł spirytusowy pędził do przodu, a nadciągająca globalizacja
i mechanizacja tylko temu sprzyjała.
Szpitale również wpisywały się w ówczesny rytm dietetyczny. Co prawda

podawano specjalnie zaplanowane posiłki dla pacjentów, gdzie starano się nie
obciążać organizmu chorego, jednak jak podaje Anna Marek na łamach
książki Historia diety i kultury odżywiania, Tom I, w rozdziale poświęconym
dietom szpitalnym: Jedynie przygotowujący sprawozdanie ze szpitala
w Kaliszu wspomina o dodawaniu do posiłków kwaterki piwa dubeltowego,
wódki czy polewki winnej. Z dostępnych informacji można wywnioskować, iż
podawanie jak wówczas mówiono napojów wyskokowych było czymś
normalnym. I chyba bardzo oczywistym, jeśli nie zamieszczono tych
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informacji w artykułach.Możemy zatem domyślać się, że były to praktyki ku
pokrzepieniu organizmu i duszy chorego [Kita 2018].

Czasy współczesne
Czy zatem dzisiejsza sytuacja pandemiczna odcisnęła swoje piętno na nas
samych? Wyniki badań profesora Jana Chodkiewicza z Uniwersytetu
Łódzkiego, z maja 2020 r., rzucają nam nowe światło na spożywanie alkoholu
podczas pandemii. W raporcie o nazwie „Życie w dobie pandemii” głównym
wnioskiem jest, że nie można, póki co stwierdzić, iż Polacy w trakcie epidemii
piją więcej alkoholu. Co więcej, wskazuje on na poprawienie się tej sytuacji
wśród osób młodszych, które nie posiadają dzieci i nie pozostają w związkach.
Oznacza to prawdopodobnie, że zamknięcie szkół, pubów i restauracji
ograniczyło znacząco ich interakcję z rówieśnikami, a to właśnie podczas
spotkań z nimi dochodziło do najczęstszego spożycia alkoholu w tej grupie
badanej [Chodkiewicz 2020]. Znamienna dla okresu dorastania jest malejąca
rola rodziców, a wzrastająca rola rówieśników. Zatem czasowa izolacja i dłuższe
przebywanie w gronie rodzinnym potrafią zahamować nabywanie wzorców
rówieśniczych, a co za tym idzie mogą ograniczyć spożywanie alkoholu w tej
grupie wiekowej [Świderska 2011: 232].
Identyczny komunikat wydała nawet Państwowa Agencja Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych. Niemniej, wskazała ona, że zalecane jest stałe
monitorowanie owej sytuacji [PARPA 2020]. Na podstawie badań portalu
PYMNTS.com, przeprowadzonych na 1994 dorosłych Amerykanach,
otrzymano zbieżne wnioski z tymi opublikowanymi przez profesora
Chodkiewicza. Nie da się jednak jednoznacznie poprzeć tezy, że alkohol
w dobie pandemii COVID–19 nie jest już ludowym panaceum,
a społeczeństwo zrobiło zwrot w kierunku nauki. Sklepy w tym czasie
odnotowały zwiększoną sprzedaż alkoholu. I choć zbiega się to ze zmniej-
szeniem spożycia w pubach i restauracjach, to stawia przed nami pytanie: co
gdy wrócimy do normalności? Problemem jest również fakt, że pomimo
radykalnego rozwoju medycyny i środków masowego przekazu nadal
powszechną wątpliwością jest czy spożycie alkoholu pomaga wyleczyć
COVID–19?. Jest to o tyle popularne pytanie, że WHO musiało wydać
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specjalny komunikat, w którym informuje, że jego zażywanie w żadnym
stopniu nie pomaga w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 [WHO 2020].
Alkohol może powodować uszkodzenia takich narządów jak: mózg, serce,

wątroba, przewód pokarmowy i inne systemy biologiczne. Jednak nie stanowi
on zagrożenia dla ludzi w sposób automatyczny. Nie jest ono nieuchronne, po
prostu stwarza ryzyko podpadnięcia w alkoholizm. Taki stan jest
prawdopodobny dla każdego człowieka, jednak to jego postawa wobec
kieliszka kształtuje jego dalsze wybory i ich skutki [Świderska 2011:224–225].
Do wpływu na taką czy inną reakcję przyczynia się z pewnością środowisko.

To ono będzie bombardować konsumenta reklamami, wzbudzać w nim
nastrój do podjęcia ryzyka, proponować wspólną zabawę. Tak też środowisko
będzie mogło go przygnębiać wizją lockdownu, a także smutkiem i strachem
związanym z pandemią. W przeszłości ten motyw bywał zauważalny i odcisnął
się w kulturze i świadomości ludzkiej. Z pewnością możemy znaleźć pewne
dobroczynne działanie czy to piwa czy wina, jednak niemożemy zapominać, że
słowo umiar jest tutaj kluczowe i w kontekście zdrowego odżywiania jest
warunkiem sine qua non. Dziś, czy to w dialogu społecznym czy w internecie
można natrafić na różne pomysły pokroju leczenia koronawirusa wódką,
jednak są one przejawem silnie zakorzenionego przekonania o nieomylności
ludowych praktyk, niechęci wobec nauki, jak i są podświadomym wyrazem
próby ucieczki w stronę zapomnienia niczym wDekameronie.

Podsumowanie
Stawianie znaku równości pomiędzy poprzednimi epidemiami a trwającą od
2019 r. pandemią COVID–19 jest błędem. W przeszłości alkohol był
traktowany jako tajemnicze panaceum ludowe. Dobroczynne właściwości
różnych napojów zawierających go były niekiedy błędnie przypisywane jemu
samemu. Stąd nierzadkie przekonanie o jego wręcz wszechstronnym działaniu.
Nasi przodkowie zdawali sobie sprawę ze skutkówubocznych spożywania owej
substancji. Jednakże widoczne jest znacznie bardziej liberalne podejście do jego
stosowania w poprzednich stuleciach. Odurzanie się alkoholem w celu
zatuszowania rzeczywistości podczas globalnych kryzysów epidemio-
logicznych nie było pochwalane niemalże nigdy. Alkohol nie był więc
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odpowiednim rozwiązaniem w trakcie epidemii, a jego mylne postrzeganie
jako ludowego panaceum głęboko utkwiło w społecznych przekonaniach.
Teksty historyczne dają nam jasno do zrozumienia, jak dalece zakorzeniony jest
to temat w ludzkim umyśle. Przed nami wyrasta zatem nowe, wielkie,
interdyscyplinarne pole dla nauki. Jej rozwój, w tym szczególnie farmacji
i medycyny, przyczynia się skutecznie do poprawiania tej sytuacji z dnia na
dzień. Bezsprzecznie można dostrzec, że wraz z postępem w tych dziedzinach
dokonuje się również powolny postęp w szerzeniu dobrych, zdrowotnych
nawyków, przy jednoczesnym zaprzeczaniu tak często powielanymmitom.
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Title: A remedy for the plague. The image of alcohol as a folk panacea in the face of the epidemic
over the years and its place in the social consciousness

Abstract: During the major outbreak of COVID–19 pandemic and far-reaching restrictions, the search of
alternative methods of treatment at home has become alarming. These searches often end with trust in
panacea properties of alcohol.
Themain aim of this article is to present its consuption as a folk remedy for epidemics. The guiding question
that precedes these considerations relates to socio-cultural patterns and it sounds: has alcohol been
considered as a folk panacea over the years? An extensive analysis of the source texts presents people’s optics
towards alcohol, not only for preventive, but also for curative consumption. Various types of alcohol usage
have been shown, both in medications and therapies.
The entire article was set chronologically, based on the time frame of the given cultural texts. Finally, the
activities and cultural patterns that are currently being implemented during the COVID–19 pandemic in
2021 were assessed. It shows a liberal approach to alcohol consumption in the past, attachment to folk
practices where it was treated as a common antidote and diagnosed as the cause of this state of affairs, poor
knowledge of biochemistry andmedicine in the past. The climax of these considerations is now the growing
social awareness that goes hand in hand with the development of science.
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