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Rozdział IV
Zachowaniu zdrowia człowieczego, od zarazy morowego
powietrza, doktora Antoniego Sznebergiera” — czyli jak
żyło się w XVI-wiecznym mieście podczas epidemii moru

Zarazy nękały ludzkość od zarania dziejów. Traktowane jako Boży dopust
głęboko wnikały w życie dawnych społeczności [Bogacz 2013:59]. Z racji tego,
że tak licznie pojawiały się w Europie, w tym również na ziemiach polskich,
zaczęto tworzyć na ich temat traktaty, księgi, dyskursy bądź poradniki
poświęcone przeciwdziałaniu morowemu powietrzu. W większości
przypadków były to prace medyków, kształcących się na uniwersytetach
włoskich (w Padwie oraz w Bolonii) oraz francuskich (Paryż czy Montpellier),
tak jak doktor Sznebergier [Paluch 1995:177].
Jednym z tego typu dzieł była napisana przez wspomnianego doktora

Antoniego Sznebergiera „Książka o zachowaniu zdrowia czlowieczego,
od zarazy morowego powietrza, doktora Antoniego Sznebergiera
z Lacińskiego na ięzyk Polski teraz nowo przes Jana Antoninusa przełożone”
ukazująca rzeczywistość w czasie zarazy moru [Schneeberger 1569:5].
Autor książki, Antoni Sznebergier, urodził się w 1530 r. w Zurychu. Zmarł

13 marca 1581 r. w Krakowie. Był wybitnym szwajcarskim botanikiem,
przyrodnikiem oraz lekarzem [Barycz 1971:65]. Studiował w Bazylei, Padwie,
Królewcu, a następnie w 1553 roku przybył na studia do Krakowa. Tytuł
doktora medycyny i filozofii uzyskał jednak we Francji na uniwersytecie
w Montpellier i w Paryżu. Po kilku latach ostatecznie powrócił do Krakowa,
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(w 1561 r.) osiągając tam wysoką pozycję spośród lekarzy i uczonych.
Był dwukrotnie żonaty, ale miał tylko jedno dziecko, które poszło w ślady

ojca, kształcąc się na lekarza we Włoszech na Uniwersytecie Padewskim
[Sznebergier 1569:445–446].
Sznebergier uważany był za twórcę traktatów medycznych i pierwszego

autora opisu flory okolic Krakowa z 1557 r.. Jego „Książka o zachowaniu
zdrowia człowieczego, od zarazy morowego powietrza, doktora Antoniego
Sznebergiera z Lacinskiego na ięzyk Polski teraz na nowo przes Jana
Antoninusa przełożone” została wydana w Krakowie w 1569 r. i zawiera
niecałe 200 stron. Podzielono ją na 10 rozdziałów, w których autor podjął się
zagadnienia dotyczącego zaraźliwego powietrza [Sznebergier 1569: 5]. Chociaż
samo dzieło nie jest pionierskie (podobne książki o tematyce moru były pisane
już wcześniej) to Sznebergier określił je przede wszystkim jako zbiór informacji
zdatnych dla ogółu społeczeństwa w czasie szalejących na przełomie XVI
i XVII w. zaraz w Europie. Jak sam przyznaje w przedmowie:

[…] gdym ia już wydać [dzieło] miał… […] dla pożytku pospolitego te prace
podał… [Sznebergier 1569: 15]

Oprócz celu powstania dzieła, w przedmowie znalazła się również dedykacja:

Oświeconemu Książęciu, a Panu Albrychtowi Frydrychowi Margrabi
Brandenburskiemu Pruskiemu […] Szletchyńskiemu, […] Pomorskiemu,
Kaszubskiemu y Słowackiemu Książęciu, Burgrabi Noremberskiemu etc…
Książęciu Panu mnie miłościowemu… [Sznebergier 1569:15]

Zjawisko dedykacji było bardzo popularne w dawnych czasach. Wówczas
znamienite dla nauki dzieła poświęcano osobom najczęściej o wysokiej randze
w państwie choć nie tylko władcom, ale i aptekarzom, którzy często mieli
o wiele większą wiedzę od ówczesnych lekarzy [Banaś 2020:51].
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☞Ilustracja 1. Strona
tytułowa „Zachowaniu
zdrowia człowieczego...”.

Przyczyny morowego powietrza wg Sznebergiera
Możliwe, że morowe powietrze na ziemiach polskich pojawiło się już przed
840 r. [Ściborowski 1861:3]. W Europie znane było już od czasów antycznych,
co widoczne jest w księgach historyków rzymskich (Tacyt), greckich
(Tukidydes) czy bizantyjskich (Prokopiusz z Cezarei, Scholastyk) (☞ rozdział
„Dżuma Justyniana w świetle źródeł historycznych…”). Od zawsze traktowano
je jako coś niespodziewanego, przerażającego oraz nieuleczalnego. Powietrze
morowe było, i nadal jest jedną z „trzech plag ludzkości” tuż obok wojny
i głodu. W kościelnej suplikacji (do dziś) to właśnie powietrze wymienia się



jako pierwsze: „Od powietrza, głodu, ognia i wojny… wybaw nas Panie!”
[Głowiński & Kościk 2013:8].
Czas zarazy (dziesiątkującej ludność Europy) był niejednokrotnie spra-

wdzianem dla cywilizacji, która często w nieświadomy sposób mogła stworzyć
odpowiednie warunki do jej powstania [Bogacz 2013:60]. Co
w takim razie miało wywołać początek epidemii? Sznebergier tłumaczył jej
powstanie w pierwszym rozdziale swojego dzieła:

Astrologowie i wiele przednieyszych lekarzów tak rozumieją, że to pewne
gwiazd niektórych przeciwko sobie położenie i znaczenie sprawuje iż
powietrze, którym obyczajem iad tu sobie ciągnie y wsie gi przyjmuje…
[Schneeberger 1569: 21]

Sprawa jednak się komplikowała, gdy:

[…] albowiem gdyby sama zagniłość powietrza takowey zarazi wierzono, że
gnijącem powietrze z iadem zsyła choroby na pewną społeczność i przyczyną
była, jednakobywszystko żywiące stworzenie trapiła… [Schneeberger 1569:21]

Pierwszą przyczyną powstawania chorób zakaźnych było wymienione
gnijące powietrze z jadem (zakaźnym), które trapiło każde żywe stworzenie
[Słonecki 2015:102].

[…] drugą […] przyczyną ziemia […] zaraza powietrza zagnietych puchów, które
trupy ludzkie y innego bydła ścierw wydychają albo które zbagnisk, łożysk,
jezior błotnych, kałuż osiatłych i innych tym podobnym mieysc powstaią
[Schneeberger 1569: 28].

Powodem moru na ziemi mogły być również wspomniane u Sznebergiera
wyziewy (niewidzialne zalążki choroby), bardzo często pojawiające się na terenach
bagnistych, w ludzkich czy zwierzęcych odchodach, a także w rozkładających się
zwłokach.Wnikając do ciała,wywoływały one chorobę [Słonecki 2011:102].
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[…] narychley gniją y zasmierdzają się, a prawie ropą pływają, trupy ludzkie gdy
się długo na słońcu gnei. Jak to więc bywa, tiedy po iatiey wielkiey bitwie trupy
obitych po polach, alboć todem zmarłych po mieściech leżą, a pogrzebu nie
maią [Schneeberger 1569: 28].

Zwłoki znajdywane na ulicach, czy polach były zjawiskiem dość po-
wszechnym. W wielu poradnikach doby nowożytnej polecano, aby umarłych
z powodu zarazy chować jak najszybciej, ponieważ mieli oni być siedliskiem
wspomnianych wyziewów. Wielu jednak bało się grzebać osoby zmarłe przez
wzgląd na możliwość zarażenia morowym powietrzem [Belofsky 2019:77].
Największe zagrożenie morem pojawiało się w okresie letnim oraz wczesno-

jesiennym, bo w przypadku zimy zalążki chorób zakaźnych „umierały”
[Ściborowski 1861:43].

[…] morowe powietrze nie tak szkodliwe z wody iako zinych przyczyn wczynać
się y wracać zwykło. […] o tej przyczynie powietrza morowego, która się rzadko
przydaie y dlatego też od wielu, którzy o morowym powietrzu spisali
albo opuszczona albo do głodu przyłączona bywa dosyć niechay będzie…
Teraz którym sposobem to zarażenie powietrza iednego do drugiego bądź
mieysca albo człowieka zaniesione bywa, powierzy… [Schneeberger 1569:49]

Sznebergier w swoim dziele wymienił sposoby zarażenia morowym
powietrzem:

[…] Albowiem albo dotknieniem zaraza albo zaniesieniem w rzeczy takowey
[…] któreyby się zakryć y zataić mogło… […] dotknieniem ci się zarażają, którzy
z zarażonymi obcuią… […] rzeczy, które zarażony na sobie miał albo się ich
dotykał żadnemu brać do rąk albo blisko nich chodzić nie radzę [Schneeberger
1569:50].
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O ile początkowo ludzie nie byli świadomi sposobu przenoszenia się choroby
to z czasem zaczęli zauważać, że kontakt z chorym lub jego rzeczami mógł
powodować zarażenie [Gajda 2021:231]. Osoby będące w pobliżu zakażonych
(dotyczyło to głównie medyków) bardzo często przywdziewały na ten czas
odpowiednie stroje składające się zpłaszczaorazmaski [Pollak1970:214].Wielu
ludzi decydowało się jednak na ucieczkę z miejsca owładniętego epidemią.
W trakcie morowej zarazy nie wszyscy zostali dotknięci chorobą. Uczeni

uważali, że część ludzkości mogła być uodporniona:

[…] czytaliśmy też y słychaliśmy o tym iż… […] niektórzy ludzie nie jedno
z zarażonym mieszkaią, ale też y umarłych się dotykają awżdy im nie szkodzi,
a na ine ludzi iad z siebie wypuszczają i tych zarażają [Schneeberger 1569: 53].

Nie wiadomo od czego zależała w tamtych czasach odporność na dżumę,
Możemy się jednak domyślać, że nabyta przez pewną część społeczeństwa
odporność w dużej mierze zależała od trybu życia, diety oraz ilości kontaktu z
osobami zarażonymi [Gajda 2021:322].
Najbardziej podatne były młode pokolenia, nieuodpornione na „zarazki”

ówczesnego świata. O tym również nadmienił Sznebergier:

Ale co się lat tycze, tedy dzieci y podrostkowei albo młodzieńczy przychy-
lnieyszy y sprawnieyszy ku zarażeniu niż którzy ini bywaią. Dzieci pospolicie
powietrze morowym umierają, dlatego iż wiele powietrza iadowitego w się
biorą. […] wiele w sobie wilgotności tu zagniłości łącnychmaią y bes porządku
i miary, żywot swoy wiodą [Schneeberger 1569:55].

W dawnych czasach, przez cyklicznie powtarzające się epidemie, odbywała
się naturalna selekcja, wwyniku której życie traciło wiele dzieci i młodych osób
będących najsłabszym ogniwem w społeczeństwie [Kuchowicz 1954:97].
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Znaki towarzyszące moru
Drugi rozdział autor poświęcił najbardziej znanym znakom towarzyszącym
morowemu powietrzu.

[…] są iedny widome y obecne, a drugie skrite y tajemne tych sprzyrodzenia
skrytych lud pospolity widzieć niemoże [Schneeberger 1569:57].

W tym cytacie można od razu spostrzec, że Sznebergier podzielił znaki
pojawiającego się moru na widoczne (obecne pośród ludzi) i skryte (nieznane
zwykłemu ludowi).

[…] znaki, które każdemu na powietrzu, na wodzie, na ziemi y rzeczach sniey
pochodzących, iawne bywaią, abowiem o tych które są sprzyrodzenia skryte,
wzmianki czynić nie będziemy… [Schneeberger 1569: 58]

Autor nie podjął się opisania tajemniczych znaków towarzyszących
morowemu powietrzu zapewne przez ich niepoznaną moc. Zapisał tylko, że:
[…] jesieni obłoki gęste chmurne y ciemne […] mór znaczą przeto iż dni
dżdżawe lepsze są niż chmurne y mgliste [Schneeberger 1569:59].
Ludzie dawniej wierzyli, że pojawiające się anomalie natury (zaćmienia,

komety, meteory, mgły, ulewne deszcze, wiatry, gwałtowne zmiany pór roku
czy robactwo) były bardzo często zwiastunemmoru [Gloger 1972:236].Mimo
takiej wiedzy nie potrafili rozróżnić z czym tak naprawdę mają do czynienia.

[…] lato chmurne i suche bez wiatru, jesieni częste wiatry, a zwłaszcza
społudnia y z zachodu. […] zimne grzmienie… […] smetna, która przed tym
czysta zawsze była… […] wód wylanie, ryb zdechłych po wodzie pływanie,
morowe powietrze to wszystko obiecuie [Schneeberger 1569:60].

Znaki widoczne były również pośród zwierząt: […] ptactwo […] gdzie
powietrze nieczyste y zarażone iaką mocą iadowitą bywa ucieka y precz
odlatuje… [Schneeberger 1569:65]
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Dziś również na czas nadchodzącego zagrożenia zwierzęta opuszczają
niepewne dla nich miejsca, unikając tym sposobemmożliwość zarażenia.

Jak wyzbyć się moru?
Rozdział trzeci pracy szwajcarskiego medyka dotyczył „O staraniu około
powietrza morowego y naprawie iego”.
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[…] zarażone powietrze iest naywiększą przyczyną moru przystoi nam abyśmy
wszyscy o nimwielkie staraniemili ieśli, że wiec we zdrowiu chcemy zachowani
być od niego: […] i bez [powietrza] thego żadna miara żyć nie może: nie iako
bez iedzenia […] bez picia… […] wolnego oddechu iak skoro mieć nie będzie
zarazem umrzeć musi… [Schneeberg 1569:67]

Jak doskonale wiemy, powietrze było, jest i będzie potrzebne każdemu,
żyjącemu stworzeniu na świecie. Bez możliwości oddychania nikt nie przeżyje
na ziemi. Warto więc byłoby zadbać, aby nie dopuścić do moru, bo jak zapisał
sam autor:

[…] smrodliwego y zaplugawionego, a zagniłego powietrza wszyscy spilnością
chronić y wystrzegać się mamy [Schneeberger 1569:67].

Od wieków uważano więc, że metodą na skażone powietrze jest przede
wszystkim znane wszystkim kadzidło wykorzystywane już w czasach
antycznych podczas obrzędów religijnych. Z czasem zaczęto go używać nie
tylko w celach religijnych, ale i do oczyszczania pomieszczeń i przedmiotów
mających jakikolwiek kontakt z morowym powietrzem [Winczewski
2004:113]. Była to rzecz bardzo potrzebna, według samego autora:

[…] tymi tedy rzeczami kurzyć, y takowe do gonia miotać potrzeba. Ale
kadzidło y modzierzowa żywica maią nie jaką wielką skrytą moc w sobie, tu
wymiękczeniu powietrza morowego, a przeto nimi czasu powietrza morowego
często kadzić iest rzecz barzo pożyteczna… [Schneeberger 1569: 81]

Prócz kadzidła (i wykorzystywanych do tego roślin o mocnym zapachu jak
róża, lawenda, goździki, szafran, bazylia, majeranek) należało więc na czas
moru wietrzyć wspomniane pomieszczenia i wykorzystywać dobra naturalne
(nie tylko aromatyczne zioła), aby pozbyć się z miejsc zamieszkania wilgotności
oraz zanieczyszczenia (☞ rozdział „Złoty eliksir życia…”) [Vican 2010:17].
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Jedzenie na czas morowej zarazy
Zasady dotyczące odżywiania się w czasie ataku morowego powietrza
Sznebegier omówił w czwartym rozdziale swojej pracy — „Około sprawy
w iedzeniu czasu morowego powietrza”. Wymienił w nim co należałoby
spożywać, aby utrzymać swoje zdrowie jak najdłużej w najlepszym stanie: […]
Nalepszy tedy iest chleb […] dobrze zagnieciony w miare nasolony
y zakwaszony […] piecu pięknie upieczony. [Schneeberger 1569:97].
Od czasów najdawniejszych medycy uważali, że w przypadku choroby czy

zarazy pożywienie powinno być lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem.
Odpowiednie odżywanie miało być alternatywą leczenia [Seyda 1873:49].
Sznebergier nie odmawiał więc ludziom wypieczonego chleba i mięsa,
zastrzegając jego pochodzenie (głównie z młodych zwierząt):

Między domowemu albo swojskimi ptaki nayzdrowsze są. […] kury
y gołębie młode. Między dzikimi zasie, […] kuropatwy, iarząbki, drozdy, czyże,
zieby y inni wszyscy, które wiele lataią. […] Między czwornogim bydłem
koźlęta, cielęta.Między drobnemi białemi rybkami: okunie, pstrągi… […] Zioła
za się to iedzeniu barzo użyteczne są [Schneeberger 1569: 97].

Do odpowiedniego trawienia wspomnianego nawet chleba, a przede
wszystkim mięsa ptaków, bydła i niektórych ryb miały się w dużej mierze
przysłużyć zioła, które dzięki swoim właściwościom bardzo często poprawiały
stan ludzkiego zdrowia [Brzeziński 2000:167].
Były również rady czego należało się wystrzegać, aby nie zachorować

i zdrowie swoje utrzymać:

[…] lypkich y wilgotnich iako śwyniego mięsa, ryb stoiacey wody, a zwłaszcza
piskorzy, węgorzy y linów. Ptaków wodnich iako gesi, kaczek. Mleka
y wszelakiego nabiału chiba czasem kisiałego zieść trochę nie szkodzi. Sera też
zbitnie tłustego albo słonego. […] Kapusta, rzepa, szpinak y ine wszelakie
iarzym tego to czasu nie do kończa zdrowe [Schneeberger 1659:100].
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Aby uniknąć dodatkowej wilgotności ciała warto było jednak z pewnym
umiarem zjadać nawet polecane przez Sznebergiera mięso. Zalecał on również
unikać poszczególnych gatunków ryb oraz ptaków, żyjących w wodzie (w celu
uniknięcia dodatkowej wilgotności). Nie był również mile widziany nabiał
(wyjątkiem były nieco przestarzałe wyroby) oraz niektóre jarzyny. Dodatkowo
autor zalecał, aby pośród roślin i zwierząt wybierać przede wszystkim te, które
nadawały się nie tylko do spożycia, ale również do celów leczniczych
[Szajewski 2005:9].
Dieta w dawnych czasach nie była prostą sprawą, ponieważ nie wszyscy mieli

dostęp do odpowiednich medyków, a także informacji mimo powstawania
poradników czy traktatów wyjaśniających co należałoby czynić na czas
morowy. Tym, którzy tego nie otrzymali zalecano po prostu wstrzemięźliwość
w spożywaniu pokarmów [Vigarello 1997:33].

Napoje na czas morowy
Wprzypadku dozwolonych przez Sznebergiera produktów płynnych możemy
wyczytać pewne wskazówki w piątym rozdziale: „Około sprawy w piciu czasu
powietrza morowego”. W czasie zarazy woda stanowiła bardzo istotną rzecz,
ale należało ją wówczas chronić przed zagrożeniem, ogrzewać i spożywać tylko
w bezpiecznych miejscach. Woda była bowiem stosowana nie tylko jako nie-
zbędny do życia płyn (który łatwo było zatruć), ale również jako lek
oczyszczający ciało z toksyn [Vigarello 1997:5]. Prócz wspomnianej wody
polecano również pić wino oraz piwo (☞ rozdział „Morowe remedium…”), o
właściwościach odkażających (tak bardzo istotnych na czas morowy; ☞
rozdział „Morowe remedium…”): […] piwo białe, lekkie, dobrze uważone y
chmielem nieprzesadzone… [Schneeberger 1569: 107]

Wysiłek fizyczny, a morowe powietrze
Kolejny, szósty rozdział, dotyczył „O pracei y poruszaniu ciała czasu powietrza
morowego”.
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[…] praca y poruszanie ciała pożyteczne, a barzo potrzebne iest tu zachowaniu
zdrowia człowieczego y stad ważna ona pospolita sentencia. […] mieć piecza
y staranie o zdrowiu nic inszego nie iest, iedno iedzeniu zbytniem się nie
obciążąć, a ochotnie pracować [Schneeberger 1569: 111].

Człowiek bez pracy pozbawiony jest chęci do życia, przestrzegania zasad czy
wykonywania podstawowych zadań. Istotne więc było, aby w czasie morowej
zarazy, tak trudnym dla ludzkości czasie, zająć czymś myśli. Warto więc jednak
podchodzić do tego z pewnym umiarem: […] gnuśność y od prace
odpoczynienie tak szkodliwe iest zdrowiu iako pożyteczne iest tegoż mierne
używanie [Schneeberger 1569: 111].
Sznebergier wykluczał na czas zarazy nadmierną pracę i zbyt duże

odpoczywanie, niewskazane dla ludzkiego organizmu. Dzień wypełniony
porządkami dnia codziennego i podejście do moru jako „bożego daru”
zesłanego na ludzkość miało pomóc oczyścić duszę i uratować spustoszone
ciało [Lebrun 1997: 16]. Kto chciałby się uwolnić od morowego powietrza
wówczas powinien: […] niechay pracuie tak abowiem czyto od zbytków
y wszelakiego plugastwa wyczyśwszy y wypróżniwszy bezpieczney żyć może
[Schneeberger 1569:115].
Oczyszczenie ciała z zalegających toksyn stanowiło istotną sprawę na czas

morowy i temu tematowi poświęcił kolejny rozdział szwajcarski medyk.

Oczyszczanie ciała
Kilka słów dotyczących wspomnianego oczyszczania nakreślił Sznebergier
w siódmym rozdziale. Toksyny, które nagromadziły się w chorym organizmie,
w czasie panującej zarazy należało jak najszybciej usunąć. Uważano bowiem, że
to one bardzo często prowadziły do wielu schorzeń. Stosowano więc
w dawnych czasach przeróżne metody wspomagające oczyszczanie. Spędzano
wówczas czas w łaźniach, upuszczano krew, nawadniano organizm oraz
spożywano medykamenty (często nieznanego pochodzenia) [Vigarello
1997:5]. Sznebergier nadmienił też czego bezwzględnie należałoby unikać
w czasie oczyszczania ciała:
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[…] wina mocnego picie […] przydłuskie wnet po iadle albo iedząc spanie
wednie zarazem po iedzeniu częste [Schneeberger 1569:140].

O ile autor wspominał, że wino było dobrym płynem na czas morowy, to
jego zbyt duża ilość była bardzo niekorzystna dla społeczności narażonych na
epidemię. Zbyt długi sen czy drzemki za dnia również nie wspomagały
ludzkiego organizmu o czym Sznebergier rozprawił słów kilka w kolejnym
rozdziale.

Sen, a mór
Sen jako naturalne lekarstwo, jest potrzebny każdemu. Nie sposób było go nie
wymienić wśród istotnych czynników dbania o zdrowie w czasie morowej
zarazy. O tym też rozpisał się autor o w ósmym rozdziale: „O spaniu y czuciu
czasu powietrza morowego”. W trakcie epidemii ludzie mieli pewną
dowolność ze snem, ale: […] spać w nocy iż iest rzecz przyrodzona y potrzebna
przeto też y pożyteczna, ale spać we dnie […] barzo nie zdrowa… [Schneeberger
1569:140].
Najbardziej zdrowy sen jest nocą. Drzemki w ciągu dnia bardzo często

burzyły porządek dnia, często doprowadzając do różnych schorzeń. Jeżeli
jednak był potrzebny, wówczas: […] nieżle by też prześcieradły w occie
zmoczonemi łoże ociągnąć albo iacy przy stronach rozwiesić [Schneeberger
1569:140].
Nie bez powodu bowiem został tutaj wspomniany ocet (o czym w swoim

dziele kilkakrotnie nadmienił Sznebergier). Ocet dzięki swoim silnie
odkażającym właściwościom był w dawnych czasach jednym ze specyfików
wykorzystywanych na czas moru; nie tylko jako środek spożywczy, ale i XVI-
wieczny „środek dezynfekujący” potencjalnie zakażone przedmioty [Gill
2017:59] (☞ rozdział „Aromatyczna walka z epidemiami…”).

Czas morowy
Przedostatni rozdział dzieła Sznebergiera to: „O odmianach y przypadłościach
dusznych czasu powietrza morowego”.
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[…] chora myśl wielką przyczyną y pobudką mych niemoci wszystkich bywa.
U dla tego dobrey myśli być potrzeba. […] Powściągaiąc się od gniewu, spraw
trudnych, smetku, troski, kłopotów, frasunków y zbytniego myślenia,
a nawiecey straszliwego zamyślenia y przedsięwzięcia [Schneeberger
1569:141].

Od stuleci tylko człowiek wolny od trosk mógł być zdrowy. Należało na czas
morowej zarazy wyzbyć się wszystkiego co budziło nasze troski. Choroby
bowiem bardzo często brały się od nadmiernego myślenia i tak samo było
w przypadku epidemii, której w rzeczywistości nikt nie mógł przewidzieć. Nie
należało więc nad tym zagadnieniem zbyt długo się pochylać. Ważne bowiem
było dla człowieka przede wszystkim zachowanie równowagi pomiędzy ciałem
a umysłem [Vigarello 1997:33].

Leki przeciwko morowemu powietrzu
W ostatnim rozdziale Sznebergier poświęcił uwagę ówcześnie powstającym
lekarstwom. Społeczności, które zmuszone były do pozostania w zakażonej
miejscowości czy wsi, musiały na różne sposoby zadbać o swoje zdrowie. Nie
było w tamtych czasach zbyt łatwego dostępu do lekarzy, często jawiących się
ówczesnym społecznościom jako osoby ze szczególną pozycją w społe-
czeństwie. Niestety większość z nich była nader chciwa, bardzo tajemnicza,
używająca wielu, nieznanych prostej ludności pojęć i przyrządów [Borkowski
2018:22]. Autor przez wzgląd na medyków zalecał: […] takowych lekarstw
używać potrzeba, któreby chłodziły y lekkim ściąganiem ducha, krew […]
hamowały [Schneeberger 1569: 144].
Istotne były więc leki, które miały chłodzić pobudzony organizm oraz

„hamować krew”. Równowaga w zażywaniu medykamentów była jednak
bardzo ważna. Autor po raz kolejny zalecał wino: […] wino też butniczne czasu
po: mo: wiele zalecają… […] bursztynu białego proch z winem pijaią na raz…
[Schneeberger 1569: 146].
Wino, traktowane jako silny środek antyseptyczny i jeden z napojów jakie

warto było spożywać w trakcie zarazy (przez wielu chwalone za swoje dobre
działanie już od czasów starożytnych), należało łączyć między innymi
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z bursztynem owłaściwościach leczniczych (☞ rozdział „Złoty eliksir życia…”)
[Estreicher 2006:6]. Kolejnym, naturalnym lekarstwem była cebula: […]
cebulę surową robotnicy y rzemieślnicy na czczo […] s solą y s chlebem […]
iadają…[Schneeberger 1569:147]
Przez wieki zauważono jej silne właściwości bakteriobójcze, wzmacniające i

odżywcze (tak ważne na czas moru). Zalecano ją spożywać z odpowiednio
wypieczonym pieczywem [Brelet 1995:37]: […] grzanki z masłem albo samo
masło iadać na czczo czasu powietrzamorowego rzecz barzo dobra ywszystkim
widoczna być mniemam [Schneeberger 1569:159].
Chleb, będący podstawą dawnych diet, o którym autor wspomniał z jednym

z poprzednich rozdziałów, podany z rozsądną ilością tłuszczy (w tym
przypadku z masłem — tłuszczem jadalnym), miał wspomagać ubogi
w składniki odżywcze organizm. Ważne bowiem było wewnętrzne
„natłuszczanie” organizmu (głównie płuc), aby nie zarazić się morowym
powietrzem i nie osłabić narządów. W przypadku owoców zalecano: […]
iałowcowe iagodki są osobliwe naprzeciwko zarazie… [Schneeberger 1569:159]
Polecana była również mirra: […] mirre raz albo do tego dnia pijać, barzo

dobrze [Schneeberger 1569:164].
Mirrę wykorzystywano w medycynie od wieków przede wszystkim jako

środek antyseptyczny czy przeciwbólowy. Według zaleceń samego autora
traktowano ją również jako jeden z bardzo skutecznych napojów na czas
pojawiającej się morowej zarazy, który należałoby sumiennie spożywać
przynajmniej raz dziennie (☞ rozdział „Złoty Eliksir Życia…”) [Lawless
2002:135].
Polecano także picie uryny (terapia ta znana jest od czasów starożytnych):

[…] mocz na czczo pity człowieka od zarażenia broni… […] jeśli się moczu
swego własnego napije,od tak nagłey zarazy, a prawie śmierci wyzwala iako
wiele poważnych autorów pije… [Schneeberger 1569:165]

Urynoterapię w czasach bliższych autorowi traktowano już jako lekarstwo
ludowe. Często jednak to mocz zastępował skażoną wodę w trakcie morowej
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zarazy [Słonecki 2015:132].Użyteczne jako leki były również wspomniane
dary natury: […] zioła, korzonki y ine szczególne lekarstwa naprzeciwko zarazie
po:mo barzo pożyteczne [Schneeeberger 1569:176].
Wierzono także, że prócz roślin, owoców czy warzyw odpowiednio

sporządzonych (o leczniczych właściwościach), lekarstwem mogą być nawet
kamienie szlachetne, w jakich lecznicze moce wierzono od stuleci [Kowalski
2007:200]. Tak samo było w przypadku często używanych produktów
odzwierzęcych jak wydzieliny, tłuszcz, krew, kości, żółć, skóra, mleko czy
narządy wewnętrzne [Banera 2020:37]: […] proch z żaby […] na serce
przyłożony niewymownie człowieka od zarażenia broni… [Schneeberger
1569:182]
Wiele jednak z tych receptur opartych było jedynie na wierzeniach, bo jak

sam autor książki przyznał: […]wiele rzeczy taiemną, a namnieświadomąmocą
dziwy sprawuią… [Schneeberger 1569:179].
Na koniec swojego dzieła Sznebergier nadmienił, że: […] teraźnieysza praca

wdzięczna y pożyteczna […] Amen [Schneeberger 1569:194].
Za wszelkie nieścisłości, jakie zostały zawarte w tekście przepraszał, uważając,

że: […] insze pomyłki jeśli się tedy trafią mądry czytelnik snadnie się domyślić
może y rozumem swym ostatek ogarnie [Schneeberger 1569:194].
Najważniejsze bowiem dla lekarza było to, że każdy kto w przyszłości

przeczyta jego dzieło, wyciągnął z niego coś dla siebie dla poratowania
własnego zdrowia, a przede wszystkim życia.

Podsumowanie
Czasy, w jakich przyszło żyć autorowi, były ciężkie mając na względzie
pojawiające się epidemie. Do tego dochodził wszechobecny lęk społeczny,
w dalszym ciągu niski poziom medycyny i brak pomocy ze strony ówczesnych
medyków. Zaraza mimo stosowania poszczególnych zasad, domniemanych
lekarstw czy procedur leczniczych, o jakich nadmienił w swoim dziele
Sznebergier, pochłonęła zbyt wiele istnień ludzkich. Każda bowiem epidemia
w historii zebrała ogromne żniwo nie bacząc na wiek, pochodzenie czy
majątek. Warto więc było stosować się do ówcześnie powstałych poradników,
traktatów czy ksiąg wielu uczonych wykształconych w Polsce i we Włoszech
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(głównie na Uniwersytecie Padewskim), mając przede wszystkim na uwadze
unikanie zmęczenia, poszczególnych produktów zwierzęcych i roślinnych oraz
zmian klimatycznych. Zastosowanie się do wyżej wymienionych zasad mogło
oczywiście dać gwarancję przeżycia, choć w dawnych czasach nic nie było
pewne i tylko odporność organizmu dawała jakiekolwiek szanse na przeżycie
[Karpiński 2015:25].
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Title: About maintaining the human health, from the plague of miasma, by Doctor Anthony
Sznebergier”— that is how one lived in a 16th century town during the plague.

Abstract: This article deals with the issue of plague air in the 16th century, described by one of the modern
authors, Antoni Schneeberger, a doctor, and botanist known at the time. For this topic, was very widely read
in the sixteen and eighteen centuries. The doctor’s work, like many others, was created during the plague,
which caused a lot of political, economic, cultural, and social damage in old Europe and Poland. The author
describing the epidemic deals with its emergence, describing signs in heaven and earth, diet, medications,
amount of sleep and the general situation during the plague the work, translated from Latin into Polish, has
been preserved to this day as one of the historical andmedical sources depicting the history of plague air and
old medicine.
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