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Szanowni Państwo!

uż w październiku wydamy pierwszą książkę: Epidemie — od
historycznych postaci leku po COVID-19. Jest to niezwykłe
studium zawierające 18 rozdziałów autorstwa farmaceutów,
aromaterapeutów, lekarzy, historyków medycyny i prawników.
Składać się będzie ono z trzech części: 1) Historia epidemia
i etnofarmakologia; 2) Zagrożenia współczesnego świata

i choroby cywilizacyjne; 3) COVID-19. Będzie to jednocześnie pierwszy numer
serii wydawniczej Acta Uroborosa.

Na okładce tego numeru znajduje się drzeworyt Hansa Holbeina młodszego
z 1545 z serii „Taniec Śmierci”. Wbrew pierwszym skojarzeniom szkielet nie
trzyma wcale specyfiku, który może uleczyć starca lub go zabić, lecz kolbę do
analizy organoleptycznej moczu (vide drugi numer Pharmacopoli). Motyw ten
był w kolejnych latach adaptowany, żeby nie powiedzieć plagiatowany, przez
wielu artystów i wydawców takich jak: Juan de Iciar, Eberhard Kieser, Thomas
Neale, Christian de Mechel, John Bewick, Ludwig Bechstein i innych.

Najprawdopodobniej grafika ta została pokolorowana przez osobę nie mającej
pojęcia o pracy dawnego lekarza — płyn w kolbie nie ma barwy uryny.

Jakich trucizn używali starożytni Grecy? Czym był kykeon? Jak wygląda historia
otrzymywania olejków eterycznych w Bułgarii? Na co powinien uważać
współczesny aromaterapeuta kliniczny?

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

Oto czwarty numer czasopisma Pharmacopola — periodyku poświęconego far-
macji, medycynie i ziołolecznictwu z perspektywy nauk humanistycznych
i społecznych. Zapraszam do lektury i współpracy.
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Surowiec—kwiat (Lavandulae flos)

Tradycyjne zastosowanie— Lawenda była wykorzystywana wewnętrznie w postaci wody aromatycznej jako
środek usypiający i przeciwbólowy (ból głowy i zębów). W postaci naparu leczyć miał brak apetytu, podrażnienie
błon śluzowych żołądka. Aplikowana zewnętrznie była stosowana jako środek uspokajający i przeciwskurczowy.
W postaci kąpieli na choroby układu krwionośnego.

Dawkowanie—Wpostaci naparu wewnętrznie: 0,8–1,6 g surowca na 150 ml wody (brak dawkowania); w postaci
nalewki (1:5; alkohol 50%): wewnętrznie 60 kropli dziennie. Zewnętrznie w postaci roztworu olejku w oliwie
(10%) lub jako czysty olejek (2–3 krople) W postaci olejkocukru (1–5 kropli (20–100 mg) na kostkę cukru, 2 razy
dziennie), kapsułki żelatynowe z olejkiem (80 mg olejku, raz dziennie).

Substancje aktywne— Surowiec zawiera terpeny (linalool, octan linalilu, terpine-4-ol, cis-ocymen limonen,
cyneol, flawonoidy, kumaryny (umbelifenon) i sterole..

Nazwa polska— lawenda wąskolistna Lavandula angustifolia Miller

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Zdjęcie to zostało
wykonane przez
Krzysztofa Florka
w Siekierczynie.
Fotograf ten prowadzi
profil na instagramie
dotyczący piękna
natury wokół nas.
@naturephotographer
_siekierczyn

ETNOBOTANIKAROŚLINY LECZNICZE OKIEM FOTOGRAFA NATURY
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H istoria trucizn sięga po-
czątków dziejów człowieka.
Jest co najmniej tak stara jak

leki i cała medycyna. Można to stwie-
rdzić, ponieważ fakt, czy dana substancja
wywoła efekt toksyczny, zależy
od przyjętej dawki przez organizm.

Autorem stwierdzenia: „Wszystko jest
trucizną i nic nie jest trucizną. Dawka
sama czyni truciznę” (łac. Omnia sunt
venena, nihil est sine veneno. Sola dosis
facit venenum) jest Paracelsus, którego
okres działalności przypada na wiek
XVI, ale już dużo wcześniej zdawano
sobie z tego sprawę. Ludzie od staro-
żytności wykorzystywali trujące
substancje w różnych celach — odu-
rzenia, zamachu na władzę, samobójstwa
czy wykonywania wyroków śmierci.
Zanim człowiek nauczył się syntezować
chemiczne związki, posługiwał się tym,
co dała mu natura — surowcami rośli-
nnymi, mineralnymi oraz zwierzęcymi.
Znanymi przypadkami zastosowania

trucizn w historii jest samobójstwo
Kleopatry czy wyrok na Sokratesa.

Odkrywanie działania
różnych substancji

Informacji o wiedzy medycznej
człowieka w dalekiej przes-
złości dostarczają nam już
antyczne źródła, m.in. pisma
starożytnych Sumerów czy
Papirus Ebersa, datowany
na rok 1550 p.n.e., a odkryty
w 1873 roku przez niemie-
ckiego egiptologa. Zawiera on
teksty o chorobach wewnę-
trznych oraz środkach
leczniczych pochodzenia
zwierzęcego i mineralnego.

Na jego podstawie wiemy, że leki
podawano chorym w postaci pigułek,
maści, czopków, kropli, kąpieli
i kadzideł. Rozpuszczano je w wodzie,
mleku, piwie lub winie. Oznacza to, że
od zarania dziejów ludzi interesowało

mgr. farm Marta Fijałkowska

Czym otruto Sokratesa? Krótko
o starożytnych truciznach. Cz. I

Absolwentka Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medy-
cznego. Na co dzień pracuje w aptece ogólnodostępnej. Interesuje się botaniką,
farmakognozją, lekami pochodzenia naturalnego, farmacją kliniczną. Ponadto jej pasją
jest siatkówka i rysowanie. Prowadzi konto na Instagramie farm_artystka.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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działanie obcych substancji na organizm.
Odkrywali możliwe drogi podania oraz
skuteczne i bezpieczne dawkowanie
leków.

Już w starożytności znano cykutę,
akonitynę, opium, działanie wyciągów
z naparstnicy Digitalis czy pokrzyku
Atropa belladonna. Wyciąg zawierający
atropinę był wykorzystywany również
do odurzania, podobnie jak wysuszony
sok z makówek z Papaver somniferum.
Zatem historia narkotyków również
sięga dawnych czasów. Podobnie ludzie
byli świadomi szkodliwego działania
niektórych minerałów, np. metali
ciężkich. Znali m.in. ołów, arsen,
antymon, rtęć.

Odtrutki i Mitrydates

Za poznawaniem trucizn szło również
szukanie odtrutek. Władcy zawsze
mogli obawiać się o zamach na swoje
życie, szczególnie w czasach staro-
żytnych. Często niewolnicy byli
wykorzystywani do próbowania potraw
przed panami, by wyłączyć możliwość
spożycia zatrutego posiłku. Król Pontu
—Mitrydates VI Eupator, panujący
w latach 120–63 p.n.e., miał obsesję
na tym punkcie. Szukał uniwersalnego
antidotum, które uchroniłoby go od
każdej znanej toksyny. Eksperymentował
na niewolnikach, podając im zabójcze

substancje, a następnie potencjalne
odtrutki. W ten sposób stworzył
Mitrydat (Mithridatum) — mieszaninę
złożoną z 54 składników (wg Pliniusza
Starszego), rozpuszczonych w miodzie.
Sam również regularnie zażywał małe
dawki trucizn, aby przyzwyczaić się
do ich działania i nauczyć organizm
neutralizacji toksyn. Odtrutka zyskała
dużą popularność, także w średnio-
wieczu i wiekach póżniejszych.

Ojcowie toksykologii

Nauka o substancjach toksycznych i ich
wpływie na organizm to toksykologia.
Podwaliny tej dziedziny tworzyli
starożytni uczeni, m.in. Dioskurides,
jeden z pierwszych encyklopedystów.
Był lekarzem rzymskich legionów.
W czasie wypraw wojennych poznawał
nowe rośliny, również trujące, opisywał
ich właściwości i działanie, czym
zasłużył się dla ziołolecznictwa. Stworzył
ważne dzieło dla historii medycyny pt.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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De materia medica libri quinque
(O środkach leczniczych ksiąg pięcioro).

Kolejnym encyklopedystą był Pliniusz,
autor Historii naturalnej. Opisał
lecznicze efekty różnych substancji,
m.in. żywicy (w zapaleniach górnych
dróg oddechowych), wina (na trawienie,
biegunkę), mleka krowiego (na piekący
ból w jamie brzusznej, jako odtrutka na
ukąszenie węży i zatrucie Colchicum
autumnale). Według niego antidotum
na trucizny mineralne miało być mleko
osła.

Ważną postacią dla rozwoju
medycyny i toksykologii był
również Scribonius Largus,
rzymski lekarz i twórca
„Składu leków”. Opisał 242
rośliny, 29 zwierzęcych i 36
mineralnych substancji
leczniczych. Zostawił także opisy
przygotowywania medykamentów, m.in.
sposób otrzymywania opium z makówek.

Swój wkład w rozwój toksykologii miał
także Galen (ur. 129/130, zm. ok.
200–216 n.e.) – wybitny rzymski lekarz
pochodzenia greckiego. Wywarł ogro-
mny wpływ na rozwój nauk medycznych
w następnych epokach. Stworzył naukę
o postaciach leków, dlatego został uzna-
ny za starożytnego ojca farmacji.

Wprowadził takie formy jak np. proszki,
pastylki, pigułki, powidła, środki do
wcierania, maści, plastry oraz środki do
okadzania. Stosował także płynne
postaci jak odwary, napary, nalewki na
wodzie, winie lub occie. Spreparował
własne antidotum i nazwał je Theriac.
Składało się z 57 składników, włączając
w to niecodzienne składniki jak mięso
żmii. Podobno zalecał przyjmowanie go
codziennie Markowi Aureliuszowi, aby
uodpornił się na trucizny.

Kolejny uczony znany ze swych
zainteresowań odtrutkami to
Nikander
z Kolofonu (185–135
p.n.e.). Był poetą, pisarzem
i lekarzem króla Pergamonu
Attalosa III. Wykonywał
ekspery-menty na skazańcach

królewskich, podając im różne
trucizny. Efekty swych badań zamieścił
w licznych dziełach, z których zachowały
się dwa: „Theriaka” i „Aleksipharmaka”.
Opisał w nich jadowite zwierzęta,
antidota na ich toksyny oraz inne
trucizny. Znalazły się tam m.in.
akonityna, lulek czarny i opium. Opisał
objawy zatrucia cykutą, wymieniając
niedowład kończyn dolnych, duszenie
się i zaburzenia świadomości.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Teofrast z Eresos, (ok. 372–287 r. p.n.e.)
był greckim filozofem i przyrodnikiem,
uczniem Arystotelesa. Rozbudował
metodę obserwacji naukowej i stosował
ją w badaniach z dziedzin biologii,
medycyny, meteorologii, a także
w rozważaniach etycznych i charaktero-
logicznych. Sformułował różnicę między
światem fauny i flory, miał wkład
w rozwój systematyki, morfologii,
geografii i fizjologii roślin, za co
otrzymał miano ojca botaniki. Opisał
działanie oraz lecznicze zastosowania
soków i żywic wraz z metodami ich
pozyskiwania. W dziele Historia
Plantarum zawarł również sposób

przygotowania cykuty, by szybko
i bezboleśnie powodowała śmierć.

Ciąg dalszy w kolejnym numerze
czasopisma Pharmacopola!

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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R eligia zajmowała bardzo
ważne miejsce w sercach mie-
szkańców Hellady. Każdy

z ich bogów miał przypisaną sobie rolę,
lub dziedzinę, której patronował. Zatem
nikogo nie powinno dziwić, że na
każdym kroku wierzenia przeplatały się
ze sprawami życia codziennego. Wiele
z elementów kultury starożytnych ma
swoje miejsce właśnie w mitologii.
Podobnie sprawa ma się z tajemnicznym
kykeonem, który przez setki lat obrósł
w wiele kontrowersji i stał się prze-
dmiotem dyskusji między historykami,
etnobotanikami i farmakologami.

Kykeon — co to takiego?

Ustalenie definicji kykeonumoże być
nieco zawiłe, ponieważ w dawnych
czasach szykowano go na różne sposoby.
Większość z odmian bezalkoholowych
była przygotowana na bazie alfity, czyli
mąki z prażonego jęczmieniu, którą
później należało rozgotować w wodzie.
Taki napój można było doprawić zio-

łami, jeśli używało się go w celach
medycznych. Była jeszcze bardziej
popularna wersja kykeonu, alkoholowa.
Jeden z najbardziej znanych przepisów
znajdziemy w „Iliadzie” Homera. W tej
wersji kykeon przygotowano z lesbi-
jskiego wina, alfity i tartego koziego
sera. W bardzo podobny sposób napój
szykuje czarownica Kirke w „Odysei”,
jednak dodaje do niego jeszcze miód
i swój magiczny eliksir, dzięki któremu
może przemienić Odyseusza i jego
kompanów w dzikie świnie. Miał nie
tylko zastosowanie rekreacyjne.
O wykorzystaniu medycznym kykeonu,
a tak właściwie tisana (napój o działaniu
medycznym) wspomina komedia
Arystofanesa, gdzie bóg Hermes zaleca
go jako środek przeciw zaparciom.

Była jeszcze jedna wersja kykeonu, dzięki
której ten napój zyskał swoją sławę.
Mowa tutaj o tak zwanym kykeonie
Demeter, który pito w trakcie rytuałów
misteryjnych.

Konrad Krajniak

Eluzyjski entogen zapomniany przez
wieki

Filomata, pasjonat nauk humanistycznych i przyrodniczych. Na codzień zajmuję się
aromaterapią i na tym skupiam większą część mojej działalności.W wolnych chwilach
zagłębiam tajniki alchemii i inne systemy hermetyczne, badam kultury z okresu
starożytności i wczesnej epoki żelaza, oraz uczę się wymarłych języków.W internecie
prowadzę stronę eteralium.pl, gdzie opowiadam głównie o aromaterapii i ziołach.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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Sekrety misteriów
eleuzyjskich

Religia helleńska zna wiele przykładów
kultów misteryjnych, do których dostęp
mieli jedynie inicjowani (mystai).
Jednym z najbardziej znanych zwy-
czajów, który po dziś jest dla nas
zagadką, były misteria eleuzyjskie
(eleuzynie). Zaczęto je obchodzić około
1500 lat przed naszą erą, a po raz ostatni
miały miejsce w IV w. n. e. Misteria
odbywały się raz do roku w mieście
Eleusis, nieopodal Aten, z podziałem na
Misteria Mniejsze w okolicach lutego
i marca i Misteria Większe które
przypadały na początek jesieni. Ich
celem było upamiętnienie jednego
z najstarszych mitów helleńskich,
o Demeter i Persefonie.

Skąd się wzięły eleuzynie?

Bogini Demeter była odpowiedzialna za
płodność, rolnictwo i wegetację. Wraz z

Zeusem miała córkę Persefonę, zwaną
też Kore (dziewica, niewiasta). Któregoś
razu Persefona została uprowadzona do
podziemi przez Hadesa, który chciał
uczynić z niej swoją żonę. Zrozpaczona
Demeter postanowiła ukarać wszystkich
odbierając ziemi zdolność do wydawania
plonów. Bogowie zaniepokojeni losem
ludzi błagali ją o przywrócenie
płodności ziemi, a Zeus rozkazał
swojemu bratu wypuścić Persefonę z
krainy Hadesu. Od tej pory Kore miała
część roku spędzać na ziemi z matką,
a drugą część w podziemiu wraz z
Hadesem. Gdy córka powracała do
Demeter, następowała wiosna i rozkwit
roślin. A kiedy wracała, rozżalona matka
sprowadzała zimę.

W czasie gdy Persefona zniknęła,
a Demeter błąkała się po ziemi w jej
poszukiwaniu, zawędrowała do miasta
Eleusis pod postacią śmiertelnej kobiety.
Królewska para okazała jej łaskę
i Demetrze pozwolono zatrzymać się
w pałacu, pod warunkiem, że zajmie się
wychowaniem ich dzieci. W trakcie
kolacji, królowa Metaneira chce
poczęstować zasmuconą boginię
kykeonem z czerwonego wina. Demeter
odmawia, gdyż jest w żałobie po stracie
córki. W zamian nakazuje przygotować
sobie napój z jęczmienia, wody i mięty
polej. Chcąc odwdzięczyć się za gościnę,
postanawia podarować nieśmiertelne

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA
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życie bogów Triptolemusowi, jednemu
z synów króla. W tym celu co wieczór
naciera dziecko ambrozją i składa go
w płomieniach, które mają spalić jego
ziemskie życie. W trakcie rytuału została
przyłapana przez Metaneirę, która myśli,
że staruszka chce zabić jej dziecko.
Demeter w gniewie ukazuje swoją

prawdziwą boską postać i tłumaczy
swoje zamiary. Wtem postanawia
odwdzięczyć się inaczej i uczy ludzi
tajemnic uprawy zboża. Wedle greckich
legend, to w Eleusis założono pierwsze
pola jęczmienia i na cześć tych wydarzeń
wybudowano świątynię Demeter i Kore.
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Obchody misteriów

W trakcie Misteriów Większych, tysiące
pielgrzymów zbierało się w sanktuarium
Eleusinion, u podnóży ateńskiego
Akropolu. Stamtąd wyruszano ku mia-
stu Eleusis, gdzie Demeter miała
przebywać na ziemi i uczyć ludzi
agrokultury. Misteria trwały dziewięć
dni i nocy, czyli tyle, ile bogini spędziła
na ziemi poszukując swojej córki. Ze
względu na charakter święta, główne
obchody i uczty miały miejsce po
zmroku. Znany jest nam pełen przebieg
eleuzyni za wyjątkiem dnia siódmego
i ósmego, gdy przyszli wtajemniczeni
zbierali się w świątyni Telesterion. Miały
tam miejsce rytuały, które opisywano
jako to, co wypowiedziane (logomena),
odegrane (dromena) i zobaczone
(deiknymena).

W trakcie tych ceremonii pito kykeon
Demeter. Podania mówią, że przez całe
dnie zachowywano ścisły post, który
łamano dopiero na wieczór, właśnie
kykeonem. Miało to na celu upa-
miętnienie Demetry, która w żałobie nic
nie jadła i nie piła, aż do wizyty w pałacu
królewskim. Punkt kulminacyjny
stanowiła epopteia, czyli święte wizje,
zesłane przez boginię. O ile w misteriach
można było brać udział co roku, to
epopteia była do przeżycia tylko raz. Pod
groźbą kary śmierci nie można było

wyjawić szczegółów przebiegu
misteriów, dlatego wszystko co wiemy
na ich temat, tyczy się głównie pie-
lgrzymki, którą obserwowała cała masa
ludzi nie przystępująca do inicjacji.
Wydarzenia mające miejsce w Tele-
sterionie już na zawsze pozostaną
tajemnicą.

Kykeon jako enteogen

Historyków na przestrzeni lat
najbardziej zaintrygowało jedno —
jakim cudem uczestnicy misteriów
przeżywali stany duchowe i wizje, przez
prawie dwa tysiące lat? Zauważono, że
w przypadku eleuzyni, wszystkie opisy
euforii, ekstazy i transu pojawiają się tuż
po spożyciu kykeonu. Mimo braku
twardych dowodów, niektórzy stwie-
rdzili, że może to być zapomniany przez
historię enteogen. W tym przypadku
należy ustalić co konkretnie wywołuje
działanie psychoaktywne, jednak jak
wspomniałem, natrafiono na mur.
Dokładny przepis na kykeon Demeter
przepadł. Jego przygotowaniem
zajmowali się jedynie najwyżsi kapłani,
a cały proces był trzymany w ścisłej
tajemnicy. Historia zna jeden przypadek
wykradzenia receptury i sprofanowania
kykeonu na ateńskim przyjęciu, jednak
osoby odpowiedzialne za to zostały
bardzo szybko ukarane. Zagadka trwała
w martwym punkcie aż XX wieku, gdy
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w Hiszpanii na stanowisku archeo-
logicznym Mas Castellar odkryto ruiny
świątyni Demeter i Kore. Znaleziono
tam wazy, a na ich ściankach wykryto
pozostałości po drożdżach, piwie
i sporyszu. Fragmenty tego ostatniego
znaleziono również w kamieniu
nazębnym 25 letniego mężczyzny,
którego zwłoki znajdowały się na tym
stanowisku.

Sporysz i jego alkaloidy

Sporysz to sklerocjum pasożytniczego
grzyba Buławinka czerwona (Claviceps
purpurea). Buławinka jest grzybem
infekującym głównie trawy i zboża,
szczególnie żyta, rosnącego na terenach
podmokłych, lub przechowywanych
w spichlerzach. Zatrucie sporyszem,
a konkretnie jego alkaloidami, może
doprowadzić do rozwinięcia się tzw.
ergotyzmu, do którego głównych
objawów zalicza się: silny ból, demencja,
halucynacje, skurcz naczyń krwio-
nośnych mogący doprowadzić do
gangreny, stymulacja mięśni gładkich
macicy (co w przypadku kobiet
ciężarnych może doprowadzić do
poronienia) i niewydolność nerek.
Epidemie ergotyzmu w czasach
średniowiecznych nie należały do
rzadkości. Co ciekawe, w czasach
nowożytnych też się takie zdarzyły.
Ostatnia miała miejsce w 1951 roku, we

francuskiej wsi Pont-Saint-Esprit, gdzie
z powodu zanieczyszczenia mąki do
wypieku chleba alkaloidami sporyszu,
zmarło siedem osób, a ok. 250 doznało
halucynacji. Obecnie takie epidemie są
rzadkie, szczególnie na terenie krajów
Unii Europejskiej, ze względu na bardzo
restrykcyjne programy kontroli
i oczyszczania zbóż.

W sporyszu znajdziemy około 40
różnych alkaloidów. Niektóre z nich, te
najbardziej toksyczne, ergotamina
i ergotoksyna, nie są rozpuszczalne
w wodzie, w przeciwieństwie do tych
o działaniu psychoaktywnym. Pochodne
kwasu izolizergowego nie są aktywne,
jednak mają zdolność do izomeryzacji
w roztworach wodnych i osiągania
równowagi z aktywnymi pochodnymi
kwasu lizergowego. Alkaloidy sporyszu,
których prekursorem jest kwas
lizergowy, klasyfikuje się jako amidy
(ergometryna), pochodne peptydowe
(ergotamina) lub alkaloidy klawinowe.
Sugeruje się, że to ergometryna mogła
być głównym powodem różnych wizji
i stanów mistycznych, głównie ze
względu na jej podobieństwo stru-
kturalne do dietyloamidu kwasu
lizergowego (LSD). Jednak porównując
obie substancje, ergometryna jest
znacznie mniej psychoaktywna. Jako
ciekawostkę dodam, że to właśnie
alkaloidy sporyszowe wykorzystał
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Albert Hofmann w 1938 roku do
syntezy LSD.

Mystai pijący kykeon, w którym
znajdują się rozpuszczalne w wodzie
alkaloidy sporyszu, dosyć szybko mogli
zacząć doznawać najróżniejszych wizji
i stanów przypominających trans. Nie
można wykluczać, że samo miejsce i czas
mogły potęgować doznania. Legenda
dotycząca sporyszu w kykeonie mówi, że
kapłani z Eleusis zbierali zboża za-
infekowane C. purpurea z Pól
Raryjskich, które miały być polami na
których Demeter uczyła ludzi
agrokultury. W 2008 wysnuto kolejną
teorię, jakoby gatunek wykorzystywany
w kykeonie miał nie być C. purpurea,
a C. paspali, który infekuje głównie
trawy i inne rośliny, a nie zboża.
Stwierdzono tak przez wzgląd na skład
chemiczny obu sporyszów, ten drugi
zawiera w sobie większe ilości
potencjalnie psychoaktywnych
alkaloidów. Jednak tutaj zaczynają
pojawiać się pewne komplikacje.

Problemy praktyczne
i teoretyczne

Do tej pory nie przeprowadzono
żadnych badań, dzięki którym możemy
ocenić potencjał psychoaktywny
C. purpurea na ludziach, a większość
założeń opiera się o lekką psycho-

aktywność ergometryny. Kolejni badacze
stwierdzili, że prawdopodobnie sporysz
ze Starożytnej Grecji mógł być bardziej
psychoaktywny, niż ten badany
w czasach nowożytnych. Jednak ten tok
myślenia również się nie sprawdza.
Kykeon indukujący wizje był w użyciu
przez prawie dwa tysiące lat, zatem
poziom jego alkaloidów nie mógł tak
drastycznie spaść w ciągu niecałych 1500
lat. Wówczas zaproponowano teorię
dotyczącą użycia C. paspali, ale tutaj też
napotykamy na mur, ponieważ jego
występowanie było bardzo rzadkie
w tamtym miejscu i czasie. Musimy
pamiętać, że misteria eleuzyjskie miały
miejsce co roku, a brały w nich udział
tysiące ludzi. Zatem szukając
potencjalnego enteogenu trzeba wziąć
pod uwagę kolejne czynniki, takie jak
występowanie i ilość surowca, którego
potrzeba w ogromnych ilościach.
Napotykamy jeszcze jeden problem,
a mianowicie sposób przeprowadzania
zbiorów. Receptura na kykeon Demeter
była trzymana w tajemnicy przez tak
długo, że psychoaktywny składnik nie
mógł być szerzej znany wśród ludności,
a jego zbiory nie wzbudzały podejrzeń.
Tutaj broni się C. purpurea, którą
można wygodnie pozyskać z zainfeko-
wanych zbóż, np. w trakcie rytualnego
oczyszczania plonów. Tak jak wspo-
mniałem, C. paspali występował rzadko
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i głównie na trawach, dlatego zebranie
odpowiedniej ilości wiązałoby się
ze skrupulatnym przeczesywaniem
okolicy, co mogłoby wzbudzić
zainteresowanie miejscowej ludności.

Jeżeli nie sporysz — to co?

Ze względu na te i na inne argumenty,
poszukiwania potencjalnego enteogenu
nadal trwają. Przez jakiś czas brano pod
uwagę grzyby z rodzaju Psilocybe, które
są jednymi z bardziej popularnych
enteogenów na świecie. Szybko
odrzucono tę teorię, bo mimo, że
psylocybina jest rozpuszczalna w wodzie
i teoretycznie kykeon mógłby być jej
nośnikiem, to zauważono problemy
natury praktycznej. Główną przeszkodą
jest pora roku. Czas eleuzyniów w Grecji
to moment, kiedy temperatury powoli
spadają i dopiero wzrasta wilgotność.
Nie byłoby możliwym zebranie
odpowiedniej ilości grzybów w tym
czasie. Teoretycznie na miejsca zbiorów
można by wyznaczyć góry otaczające
Eleusis, ale nadal nie zebrano by
satysfakcjonującej ilości. Jednak po raz
kolejny — nie dałoby się tego zrobić
dyskretnie. Nawet jeżeli zbierano by
grzyby po eleuzyniach, w grudniu,
kolejnym problemem jest przecho-
wywanie. W przeciwieństwie
do sporyszu, grzyby Psilocybe, nawet
wysuszone, nie są łatwe i trwałe

w przechowywaniu. Finalnym
„gwoździem do trumny” teorii
magicznych grzybów jest fakt, że Grecy
prawdopodobnie ich nie znali. Gdyby
rosły na tamtejszych terenach pospolicie
i miały swoje właściwości, to z pewno-
ścią byłyby w użyciu.

Inne teorie przywołują grzyby z rodzaju
Amanita, z A. muscaria na czele.
Pojawiają się też głosy, że efekty
psychoaktywne mogły być wywołane
dodatkiem Papaver somniferum,
a konkretnie opium pozyskiwanym
z jego soku mlecznego. Jednak im dalej
w las, tym propozycje i argumenty stają
się coraz bardziej wątpliwej jakości.
Dlatego przyjęto, zważając na drobne
dziury i niedociągnięcia, że teoria ze
sporyszem jest najbardziej
prawdopodobna. Wydaje się, że
znalezisko z Hiszpanii jedynie ją
potwierdza, mimo, że jest jedynym
dowodem dotyczącym wykorzystania
sporyszu przez osoby czczące Demeter
i Kore.

Przez jakiś czas ciekawość badaczy
budziła też mięta dodawana do kykeonu,
a konkretnie Mięta polej (Mentha
pulegium). Z początku to jej
przypisywano działanie napoju,
aczkolwiek nie zawiera w sobie nic, co
miałoby prawo działać w taki sposób.
Obecnie uważa się, że jej obecność miała
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charakter czysto perfumeryjny, aby
nadać kykeonowi przyjemny zapach
świeżej mięty i nieco urozmaicić smak.
Mięta polej zawiera w sobie toksyczny
keton pulegon, ale po krótkiej maceracji
na zimno nie powinno stanowić to
problemu. Jeszcze inni są zdania, że jej
dodatek mógł hamować nudności
wywołane spożyciem alkaloidów
sporyszu i mogą mieć rację, ponieważ
działanie przeciw nudnościom jest
jednym z jej zastosowań farmako-
logicznych. Przez jakiś czas podej-
rzewano, że substancje wM. pulegium
działają jako katalizatory dla psycho-
aktywnych alkaloidów sporyszu, ale nie
mamy żadnych dowodów potwie-
rdzających, lub wykluczających, tę
teorię.

Tajemnica (nie)odkryta

Misteria i spożywany na nich kykeon to
niewątpliwie fascynujący temat.
Niestety, ale większość z naszych
rozważań może już na zawsze pozostać
zaklasyfikowane jako tylko (a może aż?)
teoria. Mimo, że sporysz jest najbardziej
sensownym kandydatem na „brakujące
ogniwo” kykeonu, to pojawiają się różne
nieścisłości i błędy logiczne, które nadal
go wykluczają. Chociaż patrząc na to
pod kątem mitologicznym, fioletowy
(kolor Demeter) sporysz o fallicznym
kształcie, wyrastający ze zbóż, wydaje się

być bardzo odpowiednim wyborem. Jak
było — tego nie wie nikt. Całym
kluczem misteriów były tajemnice.
A niektóre z nich, na zawsze pozostaną
nieodkryte.
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R óża towarzyszyła ludziom od
wieków w ich życiu co-
dziennym, obyczajowym

i sakralnym- ceremoniach i obrzędach
religijnych. Starożytni uzdrowiciele
z Indii, Chin, Egiptu byli przekonani, że
lecznicze właściwości roślin są ściśle
związane z ich aromatem. Uważano, że
im mocniej pachnie roślina, tym większe
i wszechstronne działanie lecznicze
wykazuje. Najbardziej pachnące gatunki
z królestwa róż, z których można było
wydobywać aromat stały się istotnym
elementem w kulturze obyczajowej
i praktyk medycznych wielu narodów.
Tym sposobem róża damasceńska zajęła
czołowe miejsce w panteonie kwiatów.
Najprawdopodobniej wywodzi się
z wiecznie zielonych drzew różanych
w południowych prowincjach Chin

i lasów deszczowych Indii, a rozpoczęcie
jej szerokiego zastosowanie w życiu
codziennym nastąpiło tysięcy lat temu
w wysoko rozwiniętych krajach i uro-
dzajnych ziemiach koło rzek: Indus, Nil,
Amu-darja, Тygrys i Eufrat. Kwiaty i
owoce róży były używane do produkcji
olejków aromatycznych, win, herbat
i leków. W Fenicji, Asyrii, Babilonie,
Persji i Egipcie róża była jedną z naj-
bardziej czczonych roślin.

W starożytności to Persja była krainą
róż. W staroperskim języku słowo „gul”
oznaczało różę i kwiat. W języku
bułgarskim „gul” nadal oznacza różę.
Nie ma wystarczających źródeł
historycznych, które jasno określiłyby
kiedy dokładnie róża damasceńska
zagościła na terytorium Bułgarii.

Dr Slaviana Holc

Śladami róży damasceńskiej. Dlaczego
najcenniejszy olejek eteryczny na świecie
jest symbolem Bułgarii?

Bułgarka, doktor socjologii, dziennikarka i aromaterapeutka. Od lat zajmuje się
badaniem historii i kultury ro ́ży bułgarskiej i jej zastosowań w aromaterapii
i psychoterapii. Prowadziła wiele wykładów na temat historii i kultury róży bułgarskiej
na Uniwersytecie Warszawskim, Poznan ́skim i w ro ́żnych ośrodkach kultury.
Właścicielka firmy Roseshop.pl

Marta Holc

Bułgarka, studentka biotechnologii na Uniwersytecie Warszawskim, rozwijająca się
w kierunku etnobiologii. Badaczka bułgarskiej róży, pasjonatka fitoterapii i
aromaterapii w naukowym wymiarze. Od lat związana z Gruzją, której kulturę
przedstawia w popularnonaukowym i krajoznawczym profilu @sakartveloved.
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Najprawdopodobniej jej introdukcja do
ziem bułgarskich nastąpiła kilkukrotnie.
Najstarszą znaną ludnością, która
zamieszkiwała terytorium Bałkanów
i uprawiała róże były plemiona trackie.
Według Herodota (484–425 r. p.n.e.)
„na ziemiach trackich dobrze znane są
róże, każda z nich miała po 60 płatków,
a ich niespotykanie silny aromat
odróżniał je od innych gatunków”.
W „Historii Naturalnej” Pliniusz Starszy
(24–29 r. n.e.) opowiada, że w trackich
prowincjach Imperium Rzymskiego
Tracy od dawna hodowali co najmniej
12 gatunków róż, a jedna z nich nosi
nazwę „Róża Tracka”. Upamiętniona
została na monetach trackiego władcy
Amatoka (389–356 r. p.n.e.), co wska-
zuje na głębokie zakorzenienie w życiu
obyczajowym oraz kultowym ówcze-
snych bałkańskich plemion.

Nie wyklucza się również wersji, że
w tym okresie żołnierze Aleksandra
Wielkiego przywieźli różę damasceńską
na Półwysep Bałkański podczas swoich
słynnych wypraw.

Najprawdopodobniej róża tracka zaczęła
zanikać jako gatunek w późnej
starożytności z powodu mniejszego
zainteresowania różą jako symbolu kultu
we wschodnich prowincjach Imperium
Rzymskiego. Nie ma też żadnych
informacji wskazujących na wystę-
powanie róży damasceńskiej dziko
w przyrodzie.

Według innych źródeł historycznych
róża damasceńska przywędrowała z
Bliskiego Wschodu do Europy w XIII w.
W 1270 r. podczas wypraw krzyżowych
hrabia de Bruyet przeniósł ją do Francji,
a w XVI w. Osmanie nasadzili ją na
ziemiach dzisiejszej Bułgarii. Tam, w
dolinie rozpostartej u stóp monu-
mentalnych gór, znalazła nareszcie swój
dom. Pod wpływem korzystnych
warunków wynikających z bardzo
specyficznego mikroklimatu doliny,
Rosa damascena zaczęła rozwijać się
inaczej, dając znacznie więcej olejku,
lepszego gatunkowo, który charakte-
ryzował się niespotykanym składem
chemicznym. Bułgarski olejek różany
wydobywany drogą destylacji parowej,
zawiera około 300 różnych składników,
a zawartość procentowa tych składników
jest unikatowa. Jego skład i pochodzenie
jest szczegółowo badane w Instytucie
Róży w Kazanlyku, gdzie certyfikowany
jest olejek oraz każdy produkt zawie-
rający bułgarski olejek różany. Zapobiega

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Rys.1 Moneta władcy Odrysów Amatoka
(389–356 r. p.n.e.)
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to sprzedaży falsyfikatów. Swoje szerokie
zastosowanie w perfumerii, farmacji,
kosmetologii i żywności bułgarski olejek
różany zawdzięcza właśnie swоjemu
niepowtarzalnemu składzie chemi-
cznemu. Dlatego nazwa „Olejek z róży
bułgarskiej” została w 2014 roku
chroniona patentem jako bułgarski
produkt w rejestrze nazw geograficznych
chronionym przez Komisję Europejską.

Pierwsze dane o dużych plantacjach
różanych na Półwyspie Bałkańskim
pochodzą z XVII w. i dotyczą miej-
scowości wokół Edirne (Odrin), na
Nizinie Trackiej, w dzisiejszej północno-
zachodniej części Turcji, która
w tamtym czasie należała do Bułgarii.
W połowie XIX w. teren między
miastami Kazanlyk, Karlowo i Strelcza
został oficjalnie nazwany Doliną
Różaną. Jest to jeden z największych

naturalnych ogrodów różanych na
świecie.

W 1820 r. Donczo Papazow (Papazoglu)
założył pierwszy zajmujący się handlem
olejkiem różanym bułgarski kantor z
siedzibą w Kazanłyku. Papazow sprze-
dawał własny oraz skupiony olejek
różany. Zanim olejek różany trafiał na
sprzedaż przechodził przez kilku pośre-
dników, co znacząco podnosiło ceny
olejku. Główne drogi handlowe bułga-
rskiego olejku różanego w tym okresie
prowadziły z Kazanlyk do Konstanty-
nopola i statkami do Marsylii, Londynu
i Nowego Jorku, a karawanami
z Bukaresztu do Wiednia, Paryża
i Berlina.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Rys.2 Fot. National Geographic
Society

Rys. 3. Produkcja olejku różanego przez Papazoglu, początek XIXw., Kazanlyk. Źródło: archiwumMuzeum historycznego

w Kazanlyk
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Z powodu licznych wędrówek i zako-
rzenienia w wielu kulturach, warto
wspomnieć, że pochodzenie Rosa
damascena nie jest w pełni poznane —
tak samo jak większości gatunków
z rodziny Rosaceae. Najprawdo-
podobniej w trakcie swojej tysiącletniej
podróży napotkały ją wiele zmian
genetycznych. Rosa L. charakteryzują się
wysoką plastycznością i zmiennością
genetyczną, co bardzo utrudnia dotarcie
do ich przodków. Wiadomo, że róza
damasceńska jest efektem krzyżowania
się R. gallica i R. moshata. Bardziej
precyzyjne badania wskazały domieszkę
R. fedtschenkoana. Jednakże najnowsze
doniesienia bułgarskich badaczy
wskazują na to, że bułgarska róża to
hybryda R. centifolia x R. gallica, co
jeszcze bardziej komplikuje ustalenie
pochodzenia róży damaceńskiej rosnącej
w Bułgarii. Pomimo tego, że nazwa
pochodzi od syryjskiego miasta
Damaszek, to najprawdopodobniej

genetycznym centrum pochodzenia róży
damasceńskiej był obszar śródziemno-
morski, w którym doszło do pierwszych
krzyżowań gatunków, które dały po-
czątek róży damasceńskiej, a z biegiem
czasu do rozprzestrzeniana się jej dzięki
człowiekowi do innych miejsc, gdzie
przechodziła kolejne genetyczne mutacje
i krzyżowania. Jednakże teoria ta jest tak
samo prawdopodobna jak pochodzenie
praprzodków róży z Chin. Dlaczego
więc bułgarska róża (Rosa damascena
f.trigintipetala (Dieck) R. Keller, R.
kazanlika V.T., Rosa damascenaMill.)
jest tak inna od pozostałych róż
damasceńskich? Róża damasceńska
która dotarła do Kazanlyku prawdo-
podobnie została odizolowana od
napływu nowych odmian i nie była tak
celowo i intensywnie modyfikowana.
Ponadto, w 1894 r. pewien emigrant
z Kazanlyku zaintrodukował bułgarską
różę damasceńską do Turcji, a olejek
który był z niej produkowany różnił się
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Rys.2 Fot. National Geographic

Rys. 3. Produkcja olejku różanego przez Papazoglu, początek XIXw., Kazanlyk. Źródło: archiwumMuzeum historycznego
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diametralnie od tego, wytwarzanego w
Dolinie Różanej w Bułgarii z tej samej
odmiany róży (Rosa damascena
f.trigintipetala (Dieck) R. Keller, R.
kazanlika V.T., Rosa damascenaMill.),
co tylko potwierdza jej odmienność od
innych róż damasceńskich.
Najprawdopodobniej oprócz izolacji
genetycznej bułgarskiej róży, tajemnica
tkwi jeszcze w przystosowaniu odmian
do specyficznego środowiska Doliny
Różanej (ekologiczny kompromis) oraz
ingerencji człowieka. Rosa damascena
f.trigintipetala była zasadzona również
we Francji i Holandii, jednakże para-
metry olejku różanego oraz jego
walorów zdrowotnych różniły się
diamteralnie od olejku pochodzącego
z Doliny Różanej, mimo tego samego
genomu roślin. Zapewne jest jeszcze
więcej czynników wpłwających na
odmienne składy produktów różanych
pochodzących z tego samego gatunku,
czy nawet odmiany, rosnąych w różnych
miejscach, o których badacze jeszcze
nawet nie wiedzą.

W czasach współczesnych z tradycyjnej
Rosa damascena f.trigintipetala (Dieck)
R. Keller (R.kazanlika V.T.), Rosa
damascenaMill, rosnącej w Dolinie
Różanej wyprowadzono 4 kultywary,
które delikatnie różnią się ilością i
jakością produkowanego olejku
różanego, jak i wyglądem. Jednak dla

niewprawionego oka może być wy-
zwaniem próba odróżnienia tych
kultywarów od siebie, bez wglądu na
parametry chemiczne olejku różanego
pochodzącego z tych odmian
selekcyjnych.

Różozbieranie w Dolinie Różanej
zaczyna się w drugiej połowie maja
i trwa około miesiąca. W tym czasie
oprócz wytężonej pracy na polu odbywa
się tradycyjne Święto Róży, któremu
towarzyszą odpowiednie rytuały, tańce
i śpiewy ludowe. W dzisiejszych czasach
Święto wzbogacone jest o intensywny
program kulturowo-rozrywkowy. Od
1903 r. co roku wybierana jest Królowa
Róż — najładniejsza młoda dziewczyna
z regionu. Wszystko i wszyscy w Dolinie
Różanej pachną różami. Kwiaty róży
zbierane są ręcznie bardzo wcześnie rano
od godz. 4.00 do około 11.00 w za-
leżności od pogody. Jest to konieczne
w celu zachowania maksymalnego

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Rys. 4. Bułgarska róża, Kazanlyk, fot. własna
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aromatu i wilgoci płatków do ich
późniejszej ekstrakcji podczas destylacji.
Kwiaty powinny być świeże i nie
w pełnym rozkwicie. Płatki róży
bułgarskiej zawierają 0,02–0,04% olejku
eterycznego, a w rzadkich przypadkach
mogą osiągnąć 0,09%. Zazwyczaj z 2–3
ton kwiatów wydobywa się ok.1 kg
olejku różanego.

Do określenia wagi olejku różanego
istnieje specjalna miara zwana muskał.
Nazwa pochodzi z języka arabskiego
i oznacza „waga”. Jeden muskal (miskal)
równa się 4,98 g. Standardowo stosuje
się muskal o pojemności 1, 2, 3 lub 5 g.
Tradycyjny muskał (jako przedmiot)
zawiera dwie części: zewnętrzną –
drewnianą i wewnętrzną — szklaną
fiolkę, w której umieszczony jest olejek
różany. Ten sposób przechowywania jest
bardzo bezpieczny i wygodny do prze-
noszenia. Większe ilości olejku różanego
były przechowywane w tzn. konkumach.
Są to miedziane cynowane naczynia o
pojemności około 850 muskała, czyli
4088 g.

ETNOBOTANIKA I ETNOFARMAKOLOGIA

Rys. 5.Tradycyjne naczynia miskali, Muzeum
róży, Kazanlyk

Rys. 6. Współczesna wersja miskali

Rys. 7. Konkumy, różne rozmiary, Muzeum róży,
Kazanlyk
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Naczynia można obejrzeć w Muzeum
Róży w Kazanlyk, który powstał w 1969
r. Obecnie przechowywane są w nim
ponad 15 000 eksponatów związanych
z tradycjami różozbierania i doku-
mentów ukazujących historię powstania
pierwszych kantorów handlu olejkiem
różanym oraz ich rozwoju na skalę
światową. Można zobaczyć archiwa
rodzinne największych familii przed-
siębiorców z branży, którzy za swoich
czasów byli multimiliarderami na skalę
europejską. Wśród eksponatów znajdują
się narzędzia do obróbki ogrodów
różanych, pojemniki do przecho-
wywania i eksportu olejku różanego
i wody różanej. WMuzeum Róży
zrekonstruowano magazyn olejku
różanego i pierwsze laboratorium do
badań olejku, założone w 1912 r. przez
nauczyciela chemii w szkole kazanlackiej
Hristo Yaramova. Godnym uwagi
obiektem w muzealnej ekspozycji jest
naczynie na olejek różany – konkum,
którego ostatnio użyto w 1947 r. ale
wciąż niesie w sobie zapach róż.
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L udzie od zarania dziejów chcieli
utrzymać swoje zdrowie po-
przez nieustanną walkę z cho-

robami czy z cyklicznie pojawiającymi
się epidemiami. Medycyna w tamtych
czasach była jednak wobec nich
bezradna. Nie znano bowiem metod
leczenia czy lekarstw, które byłyby
w stanie zachować w jak najlepszym
stanie ludzkie zdrowie, a często nawet
i życie.

Pons-Augustine Alletz

Pons-Augustine Alletz, autor
wspomnianego poradnika, urodził się w
1703 roku w Montpellier. Zmarł
7 marca 1785 roku w Paryżu. Był
francuskim agronomem (posiadał
teoretyczną oraz praktyczną wiedzę na
temat rolnictwa) oraz prawnikiem w
Montpellier. Ostatecznie porzucił bycie
rolnikiem oraz prawnikiem na rzecz
pisania. Jego dziełem życia okazał się
„Agronom, czyli przenośny słownik
rolnika” z 1760 roku, który uznano za

podręcznik życia wiejskiego z poradami
dotyczącymi ogrodnictwa, medycyny,
hodowli zwierząt, łowiectwa oraz
produkcji wina. Stworzył również
poradnik składający się z trzech części
(sekretów) z czego pierwszą z nich
poświęcił zdrowiu ludzkiemu.

„Albert Nowy…”

Interesującym nas tekstem jest właśnie
poradnik - „Albert Nowy czyli
teraźnieyszy, albo sekreta nowe,
doświadczone y aprobowane. Zebrane
z wynalazków naypóźnieyszych, iedne
maiąc za cel zaradzenia wielkiey liczbie
przypadków tyczących się zdrowia;
drugie wiele rzeczy potrzebnych do
wiadomości względem różnych potrzeb
życia; trzecie nakoniec to wszystko, co
się ściąga do wdzięków y przyiemności
tak na Wsi, iako i w Mieście”. Książka ta
została wydrukowana w 1770 roku w
Paryżu, na język polski przetłumaczona
dwadzieścia lat później. Opublikowana
ostatecznie w Wilnie.

mgr Agnieszka Banaś

„Sposób długiego zachowania zdrowia”
w świetle XVIII-wiecznego poradnika
Pons-Augustin’a Allet’za

Absolwentka Uniwersytetu Opolskiego. Obecnie doktorantka III roku studiówdoktoranckich
w dziedzinie literaturoznawstwa oraz studentka IV roku na Wydziale Teologicznym Uni-
wersytetu Opolskiego. Zainteresowania badawcze skupione wokół dawnej medycyny, historii
kobiet oraz postrzegania śmierci w tekstach staropolskich. Uczestniczka wielu konferencji
związanych z medycyną i historią dawnej Rzeczypospolitej
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[…] w tym zebraniu podzieliliśmy te

Sekreta na trzy części. Pierwsza iest

tych, które maią za cel zdrowie, czyli

choroby, którym ludzie zwyczaynie

naybardziey są podlegli, z tych nie-

które nie koniecznie wyciągają by-

tności Doktora; a w takiem przypa-

dkach można próbować pewnych

lekarstw, któreśmy tu podali za

wszelką ich skutku pewnością; byle

choroba nie miała iakich przyczyn

ukrytych lub złych skutków za sobą

ciągnących. A iako to Dzieło zdaie

się nayprzyzwoitsze Osobom ma-

iącymWieyjskie dobra, które owych

część iaką roku przybywają,

sposoby leczenia tu podane tym

pożytecznieysze staną się dla nich

gdy nie zawsze mieć mogą Doktora

dla poradzenia się, ile w słabościach

zwyczaynych, które za sobą złych

skutków nie ciągną.

Autor tego dzieła liczył, że:

[…] czytelnik w iednym Tomie wielką

liczbę Sekretów pożytecznych

i ciekawych, które w niezmienney

liczbie Ksiąg innych sa rozproszone,

spodziewamy się wdzięczności za

zebranie ich w iedno, i że wiele osób

doświadczy ich pożytku.

„Albert Nowy czyli teraźnieyszy…”
miał przede wszystkim na celu zebranie
w jednym miejscu dotychczasowych
praktyk medycznych. Pierwsza z części,
dotycząca zdrowia, jest typowo
podręcznikowa, w jakiej zawarto porady
dotyczące chorób, dolegliwości, przepisy
na leki oraz opis przebiegu konkretnego
leczenia. Ta część zawiera 91 stron porad
dotyczących ludzkiego zdrowia.

Przy każdy schorzeniu, jakie przedstawił
Alletz, widoczne są rady oraz przepisy
dotyczące medykamentów odpwiednich
dla osób, które w danej chwili nie mogły
zasięgnąć lekarskiej porady. Sam bowiem
autor wspomniał o tym w przedmowie
„Alberta Nowego czyli terźnieyszego…”,
że to co tu [w dziele] zapisał, jest dla
użytku ówczesnych ludzi.

W dziele tym omówione zostały między
innymi zagadnienia dotyczące narządów
wewnętrznych, układu oddechowego,
narządów zmysłu, ukąszeń, skurczów
czy chorób zakaźnych. Najbardziej
jednak istotne z porad, jakie zostaną
tutaj przedstawione to te, które miały
bardzo często wpływ na ludzkie życie.

HISTORIA NAUKI
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Ukąszenie pszczoły

Pierwszym ze sposobów, jakiego podjął
się omówić Alletz był „Sposób bardzo
łatwy przeciwko ukąszeniu pszczoły”.
Jak doskonale wiemy wielu ludzi od
zarania dziejów było uczulonych na jad
owadów. Co w takim razie należało
uczynić, aby osobę ukąszoną uratować?

Skoro tylko kto od pszczoły

ukąszony zostanie, natychmiast

dostać trzeba maku białego, o który

naWsi nie trudno; i utarłszy go,

kilka kropel tego mleka wpuścić na

ukąszenie, ból się natychmiast

uśmierzy, i iuż nie spuchnie, iak

zwykło się trafiać; ten sekret iest

niezawodny.

Już po tym pierwszym opisie można
spostrzec, jak silnie ówczesna medycyna
związana była z naturą. Sam Alletz
wspomniał, że o rośliny na wsi nie było
trudno. Mak, który został tutaj
wymieniony znany był już znany od
czasów starożytnych. Pisał o nim między
innymi historyk rzymski, Pliniusz
Starszy. Wspomniany mak wykorzy-
stywano od stuleci nie tylko jako
dodatek do potraw, ale również jako
składnik leku, źródło opium (stosowane
jako środek uspokajający, a także
przeciwbólowy co w przypadku
ukąszenia stanowiło istne zbawienie).

Guzy i wrzody

Innym problemem zdrowotnym jaki
trapił od stuleci ludzkość były liczne
dolegliwości wewnętrzne między innymi
guzy, wrzody czy narośla jakich
ówczesna medycyna nie potrafiła

HISTORIA NAUKI
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wyleczyć. Jak w takim razie na ich temat
wypowiadał się autor poradnika?

Wrzody są to humory, które nie są

naturalne i które ciągną do zepsucia,

czyli zgnilizny, iest to zbiór humorów

i krwi, który się formuie w części

wewnętrzney ciała, podaie się tu

lekarstwo bardzo zachwalone dla

zmiękczenia tych twardych

nabrzmiałości.

Szansa na skuteczne wyleczenie po-
danych schorzeń pojawiła się dopiero na
przełomie XVIII/XIX wieku wraz
z postępem w medycynie i nowo-
czesnymi praktykami lekarskimi. We
wcześniejszych stuleciach zabiegi mające
na celu pozbycie się tych dolegliwości
kończyły się najczęściej śmiercią
pacjenta. W XVI chociażby wieku tego
typu śmiertelną chorobą, o której pisał
Alletz, mogło być zapalenie ucha.
Franciszek II, mąż królowej Szkocji,
Marii Stuart, przeżywszy zaledwie
piętnaście lat zmarł najprawdopodobniej
przez wyżej wymienione wrzody.
W książce Albert Nowy czyli
teraźnieyszy… możemy jednak odnaleźć
pewien sposób zwalczenia pojawiających
się w ciele tego typu schorzeń. Czy
skuteczny?

Weź masła młodego, tłustości

wieprzowey, łożu skopowego, wosku

żółtego, każdego po funcie, włóż

wszystko do stopienia w kociołek,

przyday do tego gleytry złotey, na

proszek utartey i oliwy funtów dwa,

mieszay to ustawicznie łopatką

drewnianą, aż się maść usmaży,

zdeym potym z ognia, i mieszay

aż ostygnie.

Masło wykorzystywano oczywiście
jeszcze w innym przypadku, uważając, że
natłuszczanie (nie tylko ciała) ciała jest
w tym przypadku bardzo zdrowe:

Szczaw z młodym masłem

umieszany, albo ugotowany pod

gorącym popiołem uwinąwszy w liść

gruszkowy przykładay, albo babkę,

ziele utłuczone z oliwą liliową, albo

drożdży z starym wieprzowym

sadłem wymieszanych w różnych

częściach.

Morowe powietrze

Kolejnym zagadnieniem z medycyny,
jakiego podjął się Alletz, było zaraźliwe
powietrze. Jak doskonale wiemy wielu
twórców doby nowożytnej opisywało
morowe powietrze i metody, dzięki
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którym można było się przed nim
zabezpieczyć. Najlepszym oczywiście
sposobem była ucieczka z miejsca za-
rażonego, pozostawiając bliskich na
śmierć. Ci natomiast, którzy pozostali,
starali się jak najbardziej wystrzegać
kontaktów międzyludzkich, a jeżeli do
nich doszło, wówczas:

Ci, którzy nawiedzają chorych,

powinni dla ustrzeżenia się zarazy,

wziąć sobie za zwyczay, nie

połykania śliny, lecz ustawicznego

iey wypluwania przez wszystek

czas, który zostawać będą pośrzód

fetorów, potu i oddechu chorych. […]

ślina ciągnie w siebie łatwo zarazą, a

zatym iest materyą przyzwoitą do

wprowadzenia iey do żołądka, gdzie

nieszczęśliwe swoie czyni skutki.

Uważano, że spotkanie z osobą chorą
mogło w pewien sposób przyczynić się
do szybkiego zachorowania. Już bowiem
od czasów starożytnych uważano, że
przede wszystkim należy unikać ko-
ntaktu z osobą zarażoną i jak najmniej
opuszczać swoje domostwo. Śmierć
w czasie zarazy mimo, że nie była czymś
nowym, nadal wywoływała ogromne
przerażenie pośród ówczesnych ludzi.

Nowotwory

Alletz w swoim dziele sporo miejsca
poświęcił również chorobom nowo-
tworowym. W dobie nowożytnej
umiano je w pewien sposób identy-
fikować, a ówcześni felczerzy próbowali
leczyć je znanymi sobie sposobami.
O jednym z nich wspomina autor:

Doskonały iden Felczer woyskowy,

ogłosił sposób uleczenia Raka

w piersiach, z którego wychodziła

ropa bardzo smrodliwa, a nawet

i krwotok. Sposób leczenia zawisł,

na dobrey dyecie, na Dekoktach z

drzew, do którego przydawana była

essencya Mirrowa i tynktura

z Antimonium, także pigułki aloe-

sowe, które chory wewnętrznie

zażywał.

W leczeniu nowotworów istotna była
również dieta. Starano się bowiem, aby
w wyważony sposób sporządzać pewne
potrawy, które nie zaszkodziłyby
choremu. Do potraw, według przepisu
jaki zamieścił Alletz, dodawano między
innymi mirrę, znaną od czasów
Hipokratesa. Odpowiednio przy-
rządzoną używano nie tylko jako środek
przeciwbólowy, wspomagający gojenie,
bo w formie olejku miała ona z kolei
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uzdrawiający wpływ na układ
oddechowy. Tak samo istotny był wtedy
aloes znany w starożytnym Egipcie,
a w dobie średniowiecza wykorzy-
stywany na szeroką skalę.

Febra

Inną chorobą zakaźną, jaką opisał Alletz
była febra. Podzielił ją na trzy kategorie,
(febrę codzienną, niecodzienną oraz
purpurową) nadmieniając przy tym
w jaki sposób należy się jej wystrzegać.
Każdy z jej rodzajów można było
oczywiście przejść w sposób bardzo
łagodny, uchodząc z życiem. Jak to
jednak bywało w przypadku chorób
zakaźnych bardzo często pojawiały się na
tyle ciężkie objawy i powikłania, że
mimo wyleczenia wiele osób umierało.
Co w takim razie autor poradnika
zalecał na febrę codzienną:

Woda z gotowaney w niay sałaty

gubi febrę; a ieżeliby iey tak prędko

pozbyć nie można; picie prostych

ziółek z samych korzonków ziela

goryczki zwanego, gotowane w tey

wodzie w mierze przyzwoitey,

wyprowadzi do szczęta we dwóch

lub trzech dniach kwasy

wewnętrzne, które utrzymuią febrę.

Wprzypadku febry niecodziennej:

[…] niecodzienne powierzchowne

okładanie zielem Starzec nazwanym

świeżo zebranym, dobrze utłu-

czonym i zgniecionym, żeby ybło iak

ciasto. To się na żołądek zimno

przykłada choremu, co w kilka

godzin sprawuie womity; lecz nie

trzeba tego lekarstwa używać, tylko

w dzień wolny od febry.

A z kolei na febrę purpurową Alletz
zaproponował:

Weź pół kwarty wody, dwie łyżki

wódki, trochę cukru i dziesięć, albo

dwanaście kropel spirytusu z soli

Zamorskiey.

Ważne było również zachowanie
odpowiednich proporcji, ponieważ
zupełnie inna dawka leku miała być
stosowana u dorosłego mężczyzny czy
kobiety, a co dopiero u dziecka.
Do tego mówiono, aby:

[…] w czasie zażywania tego,

wystrzegać się używania mleka, aby

się w żołądku nie zsiadało. Trzeba

także i usta płókać kilka razy na

dzień tym trunkiem, maiąc staranie

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


32Pharmacopola No 4/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

wypluwać natychmiast. Te

przygotowania zachowuią od tey

choroby.

Niestety, jeżeli już ktoś zachorował
wówczas:

[…] którzy tę chorobę iuż cierpią,

powinni tego używać co dzień nie

równie więcey, i płókać często usta i

gardło.

To według przekazów (jakie zebrał
autor) miało zapewnić wyleczenie, a
następnie zachować zdrowie.

W dziele Alletza zostało wymienionych
oczywiście znacznie więcej sposobów
ratowania ludzkiego zdrowia zostały
jednak nadmienione rady na te
schorzenia, jakie najbardziej dotykały
ówczesnych ludzi. Sam autor
wielokrotnie w poradniku podkreślał, że
nie sposób wymienić wszystkie choroby
i dolegliwości. Warto jednak pochylić się
nad tym mało pionierskim, acz bardzo
ciekawym źródłem do medycyny czasu
XVIII wieku, bo stulecie, w jakim
przyszło żyć autorowi „Alberta…” było
inne od tych, w jakich żyli jeszcze ludzie
z przełomu XV/XVI wieku. Śmierć w
czasach autora była po prostu
niepożądanym skutkiem choroby, którą
można było odsunąć w czasie (o czym też
nadmienił autor).

Wraz z tym stuleciem zaistniała również
większa potrzeba poznania doktryn
medycznych i umiejętności
wspomagających rozpoznanie i leczenie
poszczególnych chorób, zarówno
konkretnych jednostek jak i szerszej
społeczności.
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Ś wiadomość korzeni pozwala
oswoić zjawisko, nieważne
o jakim zjawisku mowa.

Znajomość ich podziemnego przebiegu,
impulsów, pod wpływem których
zbaczały z uprzednio obranego toru,
charakteru drążonej latami gleby,
absorbowanych minerałów i wchłanianej
wody - całej tej sekretnej, zagmatwanej
opowieści - znacznie ułatwia
zrozumienie tego, co nad powierzchnią.

I właśnie dlatego przystankiem
początkowym rozpoczynającej się w tym
miejscu wycieczki po przedziwnej
krainie alchemii jest — budząca
zwyczajowo powszechną ekscytację —
etymologia, nauka o korzeniach. Co
nam o sobie powiesz, alchemio?
A właściwie - co powie nam o tobie
twoje imię?

Przedrostek al- wskazuje na arabskie
pochodzenie słowa, tutaj sprawa jest
prosta. Mniej oczywiste są za to źródła
drugiego członu, chemii. Być może

pochodzi on od egipskiego kam-it czy
też kem-it, oznaczającego barwę czarną,
co nawiązywałoby do żyznej gleby delty
Nilu. Być może od syryjskiego kimiya—
transliteracji greckiego khumeia lub
khemeia, określenia odnoszącego się do
sztuki topienia metali i tworzenia
stopów. A może od hebrajskiego kim
Yah— boskiej nauki.

Tego typu urodzaj może wprawić w
konsternację, tym bardziej że opcji jest
jeszcze kilka, nie ma jednak powodów do
niepokoju — jako turyści możemy po-
przestać na samej tylko obserwacji, bez
konieczności dokonywania jakich-
kolwiek wyborów. Pierwszy punkt
programu odhaczony, ruszajmy więc
dalej.

Alchemia powstała w starożytnym
Egipcie, w swoim pierwotnym wydaniu
odbiegała jednak dalece od tego, czym
stała się w ciągu kolejnych wieków.
Początkowo była to bowiem zwyczajna
metalurgia — zaawansowana, można

Katarzyna Król

Alchemia nuklearna, czyli dwa
tysiące lat transmutacji

Studentka kierunku lekarskiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach.
Prowadzi instagramowe konto @lekarskie_bajki, gdzie poczytać można m.in. o czarnej
żółci, bezoarach czy złym powietrzu, w skrócie — o dawnej medycynie. A czasem też
o tej, która dopiero się starzeje.

HISTORIA NAUKI

https://www.pharmacopola.pl/numery


34Pharmacopola No 4/2021

Wszystkie numery dostępne na www.pharmacopola.pl/numery

wręcz powiedzieć, że doprowadzona do
perfekcji, wciąż jednak metalurgia.
Egipcjanie byli w stanie oczyszczać złoto,
a także tworzyć stopy metali do złu-
dzenia ten kruszec przypominające
i najpewniej właśnie ten fakt legł
u podstaw przekonania, że każdy metal
jest tak naprawdę stopem, którego
właściwości wynikają ze wzajemnego
stosunku głównych składowych, czyli —
jak się wkrótce przyjęło — siarki i rtęci.
To doprowadziło z kolei do narodzin
koncepcji transmutacji — potencjalnej
przemiany jednego metalu w drugi. Tym
drugim, jak można się domyślić, biorąc

pod uwagę uniwersalność człowieczych
fantazji, miało być oczywiście złoto.

Teorie te rozprzestrzeniły się na
sąsiednie państwa i szybko zyskały
popularność — proces sztucznego
wytwarzania złota z metali
nieszlachetnych, znany także jako
chrysopoeia, stanowi w końcu kuszącą
alternatywę dla żmudnej pracy zaro-
bkowej. Trochę inaczej na tę kwestię
zapatrywali się natomiast ci nieco wyżej
ulokowani na drabinie społecznej,
dlatego praktykowanie alchemii zostało
w pewnym momencie zakazane. Jak to
jednak zwykle bywa w podobnych
sytuacjach, zjawisko nie zniknęło,
a jedynie przeniosło się do podziemia,
gdzie w chłodku i ciemności zmuszone
było cierpliwie czekać na rozwój
wydarzeń. Czekało tam do wieku VII,
w którym alchemiczne koncepcje zostały
na nowo podchwycone i rozwinięte
przez Arabów, a następnie —w wyniku
tłumaczenia arabskich tekstów na łacinę
— trafiły do Europy, gdzie wywołały
ogólne poruszenie. Mimo szczerych
chęci, wielu starań i prób, nikt nie
potrafił doprowadzić jednak do upra-
gnionej transmutacji. Przyczyny takiego
stanu rzeczy zaczęto doszukiwać się
w końcu w braku kluczowego składnika
alchemicznej mieszaniny — kamienia
filozoficznego (lub filozofów — przyp.
A. S.), lapis philosophorum, którego
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pozyskanie stało się wkrótce nowym
priorytetem. Proces, który miał do
wytworzenia kamienia prowadzić —
opus magnum, czyli wielkie dzieło —
stanowić miał zaś od tej pory podstawę
alchemicznej działalności.

Wielkie dzieło składało się klasycznie
z kilku kroków, z których każdemu
przypisane były określone barwa,
symbolika oraz znaczenie.

Na początku nigredo, czerń — rozkład
starej materii poprzedzający jej re-
witalizację, redukcja i dekompozycja
złożonej substancji do najprostszych
składników.

Następnie albedo, biel — przemiana
w srebro, oczyszczenie, dotarcie do
esencji, z którymi można dalej pracować
lub też redukcja do dwóch przeciwności.

Citrinitas, żółć — etap, w którym
materia zaczyna emitować własne
światło, uniezależniając się od światła
zewnętrznego, które do tej pory mogła
jedynie odbijać.

I w końcu rubedo, czerwień —
przemiana w złoto, faktyczna
transformacja, zjednoczenie
przeciwieństw i odkrycie rewelacji
uprzednio ukrytych.

Mimo tak precyzyjnych wytycznych,
stworzenie kamienia wciąż pozostawało
w sferze marzeń. W czasach renesansu
zaczęto poważnie powątpiewać
w możliwość transmutacji i skupiono się
na innych potencjalnych zastosowaniach
alchemii — poszukiwaniu uni-
wersalnego lekarstwa na wszelkie
choroby czy też eliksiru życia, specyfiku
zdolnego do przedłużenia ludzkiej
egzystencji, przy czym co bardziej
ambitni rozważali opcję przedłużania jej
w nieskończoność. Samą transmutację
również zaczęto postrzegać szerzej — już
nie tylko jako przemianę metalu
A w metal B, lecz także przejście od
stanu — znowuż — choroby do
zdrowia, starości do młodości, życia
ziemskiego do supranaturalnego.
Podobnie zmieniły się cele wielkiego
dzieła. Rozwodnione koncepty mają
jednak to do siebie, że z czasem przestają
pociągać - w baroku zainteresowanie
alchemią zaczęło przygasać, by chwilę
później, w oświeceniu, ostatecznie
zaniknąć. A przynajmniej alchemią
w tradycyjnym tego słowa znaczeniu.

Teraz wziąć musimy spory rozbieg, bo
czeka nas skok do wieku XX,
z lądowaniem w roku 1934.
Wmagazynie Nature ukazuje się
artykuł Frédérica i Irène Joliot-Curie,
informujący świat o odkryciu zjawiska
sztucznej promieniotwórczości.
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Sztucznej, to znaczy wzbudzonej przez
człowieka, a nie tej naturalnej, samo-
istnej — z jej istnienia zdawano sobie już
wtedy sprawę. Trasa naszej wycieczki
pomija bowiem kilka punktów—
Henriego Becquerela, który pewnego
razu włożył do kieszeni rudę uranu oraz
kliszę fotograficzną, a po kilku dniach
spostrzegł, że ta druga uległa zacie-
mnieniu, odkrywając tym samym
promieniotwórczość, choć nie był
w stanie w pełni poprawnie tego
wydarzenia zinterpretować. Pomija

dokonania Marii
i Pierre’a Curie, ludzi,
którzy ową becquerel-
owską osobliwość
zbadali i wyjaśnili,
odkrywców radu
i polonu, a przy okazji
rodziców Irène. Pomija
w końcu Ernesta
Rutherforda, który dał
światu precyzyjny opis
zjawiska rozpadu
promieniotwórczego —
fenomenu, wokół
którego tak naprawdę
obraca się cała ta
historia. Żeby to
dostrzec, wystarczy
przyjrzeć się jego
definicji —prze-
kształcenie jądra

atomowego w jądro innego pierwiastka,
mogące przebiegać według kilku
schematów w zależności od typu
rozpadu, to w końcu nic innego jak
transmutacja.

Wylądowaliśmy w punkcie, w którym
udowodniono, że — zgodnie
z wielowiekowymi marzeniami
alchemików—możliwym jest zmuszenie
materii do przekształceń. Po prostu
niekoniecznie w złoto.
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O tym, że kamień filozoficzny kamie-
niem w dosłownym tego słowa zna-
czeniu wcale nie jest wzmiankowano już
w przeszłości, dziś jednak jest to sprawa
oczywista. XXI-wieczny lapis philoso-
phorummoże przybrać kilka postaci —
reaktora jądrowego, akceleratora cząstek,
ewentualnie kompaktowego generatora,
np. molibdenowo-technetowego, który
można, jak krowę, wydoić, by uzyskać
radioizotopowe mleko. A co z XXI-
wieczną transmutacją? Nie jest już na
pewno celem samym w sobie, raczej
środkiem do tegoż.

Medycyna nuklearna to dziedzina
zajmująca się wykorzystywaniem
zjawiska promieniotwórczości w celach
diagnostycznych i terapeutycznych, od
radiologii różniąca się przede wszystkim
tym, że promieniowanie pochodzi tu nie
z zewnątrz organizmu (tak jak
w przypadku zdjęć rentgenowskich czy
klasycznej tomografii komputerowej),
a z jego wnętrza — radiology done
inside out. Wszystko dzięki izotopom
radioaktywnym, radośnie transmu-
tującym w tkankowym zaciszu.

Współczesnego opus magnum
dopatrywać można się w kilku
miejscach, lecz na potrzeby naszej
wycieczki wybrałam spośród nich jedno
— pracownię tomografii, gdzie
przyjrzymy się badaniu PET

(Pozytonowej Tomografii Emisyjnej).
Pacjentowi podano już radioizotop,
który dopłynąwszy naczyniami
w najdalsze zakamarki ciała, zgromadził
się tam, gdzie był szczególnie mile
widziany. Teraz badany wsunięty zostaje
do gantry tomografu, tego bielutkiego
obwarzanka o obłych kształtach, a nam
pozostaje jedynie chwilkę zaczekać.

Na początek nigredo rozpadu beta plus,
a zaraz po nim albedo, w którym
niestabilne jądro radionuklidu ulega
rozdziałowi na pomniejsze składowe —
jądro nowego pierwiastka, pozyton
i neutrino. Ów pozyton, pierwotnie
rozpędzony, dość szybko zwalnia, by
wejść w interakcje ze swoim —
napotkanym w pobliskiej tkance —
przeciwieństwem, czyli elektronem.
Przeciwieństwa się przyciągają, to każdy
słyszał, ale co właściwie dzieje się, gdy
już się przyciągną? W tym przypadku
dochodzi do anihilacji, zamiany czegoś
w nic, której jedyną pozostałością są 2
fotony, wyruszające natychmiast
w przeciwnych kierunkach, zgodnie
z naturą citrinitas, by ostatecznie
natrafić na detektor aparatu. Wtedy
następuje etap najważniejszy, rubedo —
komputer generuje barwny obraz
odpowiadający natężeniu procesów
metabolicznych zachodzących
w organizmie pacjenta. Cudowny dar
gnozji, czyli poznania, odsłonięcia
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prawdy. Może nie tej ostatecznej, przez
wielkie P, jak oczekiwano dawniej, ale
już takiej zwykłej, ludzkiej prawdy —
o tym, co ukryte przed naszymi oczyma
pod cienką warstwą skóry — owszem.

A to tylko jeden z przykładów— poza
badaniem PETmamy scyntygrafię,
pozwalającą na obrazowanie chociażby
kośćca czy tarczycy i SPECT, jej
trójwymiarową koleżankę, a wreszcie
całą gałąź terapeutyczną, młodziutką
jeszcze i niezdrewniałą, na której,
miejmy nadzieję, wypączkuje w
najbliższych latach niejeden listek.

Alchemia XXI wieku nie dąży już do
chrysopoeii, bo złoto okazało się koniec
końców nie być aż tak istotnym. Nie
dąży również do zapewnienia wiecznej
młodości ani nieśmiertelności — tego
nic nie jest w stanie zapewnić, w
medycynie czy też poza nią, ale może to
i lepiej (choć to już temat na zupełnie
inną dyskusję). Nuklearna alchemia
może jednak przywrócić zdrowie, jeśli
nie całe, to jego kawałek, dokonując
w ten sposób transmutacji największej
z możliwych — czasu potencjalnie
straconego w taki, który można jeszcze
wykorzystać.
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Łyk gorącej kawy o poranku, wędzona
ryba nad morzem, dziadek palący fajkę
przy kominku, łyk zimnego piwa
podczas wspólnie oglądanego meczu
z przyjaciółmi. Wszystkie te czynności
okraszone szczyptą nostalgii i roma-
ntyzmu potrafią wywołać niekontro-
lowany uśmiech na naszej twarzy.
Przywołują wspomnienia, dają poczucie
odpoczynku w trudnych chwilach,
a przede wszystkim są naturalnym
elementem naszej kultury, której
łącznikiem jest słowo „umiar”. To
właśnie ono określa, czy celebracja
porannej kawy jest nadal częścią naszej
tożsamości i dobrowolnym rytuałem czy
może stała się już uzależnieniem od
kofeiny. To dzięki umiarowi potrafimy
wskazać, że Pep Guardiola po zdobyciu
mistrzostwa Anglii wypali jedno „cygaro
zwycięstwa”, a Maurizio Sarri nadal
będzie borykał się z uzależnieniem od
papierosów. Ostatecznie to właśnie
umiar odpowie nam na pytanie, czy
lampka czerwonego wina, wypita

podczas romantycznej kolacji będzie dla
nas ubogaceniem kulturowym i nie-
groźnym, wręcz poprawiającym pracę
układu krążenia, elementem naszej
tożsamości czy przerodzi się ucieczkę
od problemów życia codziennego. Czy
dziś po ponad półtora roku od
wystąpienia pandemii COVID-19 nadal
jesteśmy tym samym społeczeństwem i
nasza lampka wina nie stała się lampą,
która zaczyna rozświetlać pustkę
lockdownu? Warto zadać sobie to
pytanie i uczciwie rozliczyć samego
siebie, ponieważ historia uczy nas, że jak
śpiewał poeta „wszystko już prawie
widział świat”.

Ziemię w poprzednich stuleciach nękały
epidemie. Słowo to powstało poprzez
połączenie dwóch greckich słów- „epi”
oraz „demos”, co dosłownie oznacza „na
ludzi”. Termin ten określa chorobę
o masowym zakresie działania, która jest
spowodowana specyficznym czynnikiem
zakaźnym lub jego toksycznym produ-

Łukasz Martowski

Alkohol w czasach zarazy – czyli jak
historia uczy nas na błędach Cz. 1

Student trzeciego roku farmacji na Uniwersytecie Medycznym weWrocławiu, członek
Polskiego Towarzystwa Studentów Farmacji, miłośnik sportu i pasjonat piwowarstwa.
Gdy tylko mogę zgłębiam wiedzę na temat historii browarnictwa i tematów
pokrewnych, pomagam też w tworzeniu jednej z największych w Polsce kolekcji
zabytkowych telefonów oraz wspieram działania na rzecz dzieci z celiakią.
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ktem i powstaje poprzez przeniesienie go
w sposób bezpośredni lub pośredni
z osoby zakażonej na podatnego gosp-
odarza. Przykładem z przeszłości jest
chociażby czarna śmierć, czyli epidemia
dżumy w Europie, mająca miejsce
między 1346 a 1352 rokiem. Pandemia
zaś to nazwa epidemii, która rozprze-
strzeniła się na dużym obszarze, przez co
przyjęła rozmiary globalne, często obej-
mując całe kontynenty. Na myśl
przychodzi od razu pandemia grypy
„hiszpanki”, która nawiedziła świat
między 1918 a 1919 rokiem i była
odpowiedzialna za dziesiątki milionów
zgonów. Epidemie chorób są na tyle
złożonymi zjawiskami, że często
popełnia się błędy w próbach ich zrozu-
mienia. Nie trzeba chyba nikomu
specjalnie tłumaczyć, że ilu obywateli
tylu ekspertów od epidemii, co widać
dobitnie już dziś. Dlatego zagłębiając się
w ten trudny temat należy zdać sobie
sprawę, że pomimo naszych przekonań
możemy się mylić. Powszechnym błędem
jest przeświadczenie, że wszystkie
epidemie rozwijają się w sposób stabilny
i schematyczny. Model, w którym każdy
chory zaraża podobną ilość osób jest już
raczej przeżytkiem. Obecnie wiemy, że
jest inaczej. Już w 1977 roku zapro-
ponowano model 20/80, który zakładał
zupełnie inny odsetek zarażonych do
zarażających. Według niego w przy-

padku chorób takich jak HIV czy
malaria to 20 procent chorych jest
odpowiedzialnych za około 80 procent
przypadków zarażenia. W 2003 roku po
epidemii SARS badania wykazały, że ten
sam odsetek chorych odpowiada za 90
procent zakażeń.

Teoria ta, zwana także teorią
superroznosicieli, pozwala klasyfikować
każdą epidemię jako osobny twór, na
który należy patrzeć jak na matema-
tyczne równanie- do każdego musimy
podłożyć odpowiedni wzór. Ponad
wszystko należy także pamiętać, że
epidemia, oprócz skutków zdrowotnych
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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. O ile ucieczka w wielu
przypadkach nie wchodzi zbytnio w grę,
tak ukrycie się jest ciekawym przy-
kładem radzenia sobie z zaistniałą
sytuacją. To ono determinuje pogłębiane
się kryzysu, gdyż podlegają mu nie tylko
przeciętni obywatele, ale także banki,
które przestają udzielać kredytów, firmy
usługowe, które coraz mniej chętnie
obsługują społeczeństwo czy nawet
lekarze specjaliści, którzy są w stanie
windować ceny prywatnych usług. 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.

Wspomniana już nieco wyżej dżuma
wywoływana jest przez pałeczkę dżumy
(Yersinia pestis). Bakteria ta została
opisana już w 1894 roku, ale dopiero w
następnych latach prace Simonda
zwróciły uwagę na rolę pchły w sze-
rzących się zakażeniach. 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 rokiem, przedstawiały myszy
i szczury w miejscach objętych epidemią.
Niemal wszystkie epidemie tej choroby
rodziły się na wschodzie i docierały do
Europy poprzez żeglugę. Następnie
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
i miał przykry zapach”. Dodatkowo
występowały kaszel, nudności,
owrzodzenie i rozpalenie skóry, a przy
tym ogromne bóle. Słynna nazwa
„czarna śmierć” pochodziła od zmian
zgorzelinowych na skórze chorego. Były
one czarne i powstawały akurat tam,
gdzie ukłuła pchła. Częste są natomiast
w literaturze motywy śmierci nagłej.
Ludzie "niby zdrowi" potrafili
momentalnie padać i już się nie obudzić.
Takie zgony były charakterystyczne dla
odmiany płucnej, a ta mogła być
przenoszona poprzez ślinę, bez udziału
pcheł. Czarna śmierć pochłonęła wiele
ludzkich istnień.

Przypuszcza się, że mogło to być nawet
dwadzieścia procent ludności Eurazji.
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Dziś wiemy, że wspomniany wcześniej
współczynnik zarażających do
zarażonych wynosi 20/50, zatem
choroba ta wykazuje zupełnie inną
dynamikę niż na przykład malaria. A 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 krótko-

trwałego”.

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 sku-
tkami. Niewątpliwie jednak alkohol
mógł być zarówno docelową uciechą
w tamtych chwilach, jak i jedynie drogą,
która prowadziła do dalszego „używania
życia”. Z takim obrazem społeczeństwa

koresponduje wiele innych tekstów
kultury, zarówno tych starszych, jak
i tych bliższych naszym czasom.
Odniesienia do rozpusty podczas epi-
demii znaleźć można też w czternasto-
wiecznym utworze Dekameron
autorstwa Giovanniego Boccaccia. Jest
to powieść o charakterze moraliza-
torskim i pośród opisu wielu scen
z tamtego okresu wymienia cztery
schematy zachowań podczas panującej
w roku 1348 zarazy we Florencji.
Jednym z nich jest właśnie oddawanie się
hedonistycznym uciechom, jednocześnie
unikając zarażonych.

Innym przykładem, gdzie alkohol,
a wręcz pijaństwo, towarzyszy
spustoszeniu wszechobecnej epidemii
jest Król Mór Edgara Allana Poe.
Przedstawiono tam wesoło biesiadu-
jących majtków, zapuszczających się
w odległe rejony Londynu, zakazane
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dekretem królewskim. Tam spotykają
groteskowe postacie, które w alego-
ryczny sposób ukazują przygnębiający
obraz zarazy. Siedzący pośród zgliszczy
i trupów Król Mór oddaje się pijaństwu
i biesiadzie. Swoją drogą znamienne jest,
że to właśnie odmowa wspólnego
wypicia galonu black-stropu sprowadziła
na pijanych już majtków chorobę. Ten
sam autor w powieści Maska czerwonej
śmierci opisał wielką
zarazę nieznanej dotąd
choroby opisanej jako
„czerwona śmierć”. Do
dziś kwestią sporną jest,
czy autor sugerował się
gruźlicą, cholerą, dżumą
dymieniczą czy też
czerwonką, jednak
najważniejszy jest
wydźwięk 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.

Przykłady zarówno historyków, jak
i literatów opisujących fikcyjne historie
oparte o motyw zarazy mają jeden
wspólny mianownik. W każdym z nich
dostrzegamy ludzi chcących zaznać
w tych czasach ukojenia. Ludzi, którzy
oddają się wszelkim 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 ele-
mentem spotkań, wesel,
często także dodatkiem do
posiłku. Czy zatem odda-
wanie się uciechom
i zatapianie smutków
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
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poddawani kwarantannie (która przecież
była wynalazkiem z XIV wieku, gdy to
załogi statków przy-bijających do
portów Wenecji zostawały objęte 40-
dniową izolacją).

Wmieście w roku 1665 wprowadzono
wręcz godzinę policyjną po 21:00.
Wynikała ona z tego, iż władze zdawały
sobie sprawę ze skutków przesiadywania
w piwia-rniach, 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.

Daniel Defoe w swoim dziele Due
Preparations for the plague opisuje
przypadek pewnego londyńskiego
sklepu spożywczego.... C.D.N.
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W poprzednim artykule
„Magia, alchemia,
medycyna — skąd się

wzięła i czym jest aromaterapia”
opublikowanym w nr 2 i 3 zapoznaliśmy
się z historią zastosowania surowców
aromatycznych od starożytności po czasy
współczesne, kiedy to w latach 30. XX
w. powstała odrębna nazwa dla ich
terapeutycznego zastosowania i aroma-
terapia zaczęła wyrastać z magiczno-
medyczno-kosmetycznego konglomeratu
na samodzielną dziedzinę. W tym
artykule przyjrzymy się jeszcze bliżej
temu, co z niej wyrosło.

To bogate i różnorodne dziedzictwo
przy jednoczesnym krótkim istnieniu
aromaterapii jako odrębnej dziedziny
oraz fakt, że główne narzędzie
aromaterapii, czyli olejki eteryczne, mają
zastosowanie w przemyśle farma-
ceutycznym, spożywczym i kosme-
tycznym, gdzie podlegają odrębnym
regulacjom, sprawia, że aromaterapię
trudno jest gdzieś umiejscowić. Nie

ułatwia tego zadania brak regulacji
właściwych dla aromaterapii — można
próbować kierować się regulacjami
z innych branży lub tworzyć własne,
czym zajmują się organizacje zawodowe,
międzynarodowe lub krajowe (o ile
takowe istnieją w danym kraju). W tym
pierwszym przypadku nie jest wcale
łatwo — np. normy dla przemysłu
spożywczego wyrażane mogą być w ppm
czy ppb, co jest nieosiągalne poza
laboratorium czy fabryką. W przypadku
kosmetyków, współcześnie odłączonych
od kwestii zdrowotnych (kosmoceutyki
nie mają na razie ugruntowanej pozycji),
limity dermalne, czyli maksymalne
stężenie dopuszczalne do stosowania na
skórę jako uznane za bezpieczne, mogą
wydawać się w przypadku konkretnych
składników bardzo niskie. Jest to
spowodowane tym, że używanie
kosmetyków ma nie wiązać się z żadnym
ryzykiem dla ich użytkownika (ale też
i nie oczekuje się korzyści zdrowotnych).
Natomiast w terapii sytuacja się zmienia

mgr Marta K. Grochowalska

Aromaterapia w praktyce — problemy,
wyzwania i perspektywy Cz. 1

Absolwentka filologii germańskiej UJ, studentka Uniwersytetu Humboldtów w Berlinie,
tłumaczka i koordynatorkaTED. 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.
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— należy przed jej podjęciem zawsze
oszacować, czy korzyści zdrowotne
przeważają ryzyko.

Zresztą nie chodzi tylko o regulacje
chodzi — czasami nie ma nawet
adekwatnego wzorca. Najróżniejsze
autorytety mogą mieć
w tej samej kwestii
diametralnie różne zale-
cenia — tak różne, jak
zastosowanie tego samego
olejku eterycznego w tej
samej sytuacji klinicznej
w stężeniu 1% czy kilka-
dziesiąt procent. Przy
czym argumenty są różne,
od opierania się na
badaniach, regulacjach
prawnych i zawodowych
po osobistą praktykę zawodową czy
zupełnie arbitralne. Jak w tym
powiedzonku: „co cię nie zabije, to cię
wzmocni”.

Olejki eteryczne to rosnący biznes. Są
coraz bardziej popularne i wiele
podmiotów gospodarczych próbuje ten
rynek zagarnąć w jak największym
stopniu dla siebie, bez jakiejkolwiek
dbałości o klienta — jego
bezpieczeństwo czy edukację, o środo-
wisku i społeczności, w których których
powstał dany olejek, często nie
wspominając. Z drugiej strony klienci

często sami nie przejawiają krytycznego
myślenia, nie weryfikują informacji,
tylko ślepo wierzą w marketingowe
cuda. Często zachowanie takich osób,
wyznających kult guru czy kult firmy,
przypomina sektę. Wszelkie próby

dyskusji są niezrozumiałe,
traktowane jak atak i tym
samym— bezcelowe.
Olejki są przecież
“naturalne”, „100%
czyste”, „klasy terapeu-
tycznej” i wielu użytko-
wnikom nawet nie śniły
się bazy danych
dokumentujące reakcje
niepożądane. W skrajnych
przypadkach niewłaściwe
zastosowanie olejków
eterycznych może

prowadzić do śmierci. Powiało grozą?
Trochę powinno. Przykłady tego, jak
można zaszkodzić sobie i innym,
niewłaściwie stosując olejki eteryczne,
można znaleźć w publikacjach
toksykologicznych w bazie PubMed,
raportach krajowych centrów
toksykologicznych np. Poison Control
Centers w USA, a najłatwiej w Adverse
Reaction Database tworzonej przez
Tisserand Institute.

Jednak od 1937 r., który to rok
przyjmowany jest za formalną datę
urodzenia aromaterapii, nastąpił też
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spory postęp — na rynku mamy coraz
więcej olejków eterycznych z różnych
roślin. Wystarczy kilka kliknięć, by
posiąść olejek, o jakim jeszcze niedawno
nikomu się nie śniło. O nowych
walorach zapachowych i
terapeutycznych. Dzięki temu coraz
więcej osób ma szansę na pracę z
roślinami aromatycznymi i olejkami
eterycznymi (rolnicy, destylatorzy,
aromaterapeuci, edukatorzy, naukowcy),
która, mogę powiedzieć z własnego
doświadczenia — może być bardzo
przyjemna. Coraz więcej osób ma też
szansę na poprawę swojego zdrowia i to
często również w bardzo przyjemny
sposób, bo w odróżnieniu od wielu
terapii — aromaterapia ma duży
potencjał na bycie przyjemną, zwłaszcza
w połączeniu z masażem, ale nie tylko.
Ponadto od lat 90. XX w. gwałtownie
rośnie liczba badań nad olejkami
eterycznymi i aromaterapią, a wraz z
nimi nasza wiedza o nich, co zwiększa
skuteczność i bezpieczeństwo terapii
oraz jej dostępność.

Aromaterapia — niejedno ma
imię

Przypomnijmy sobie jeszcze, czym
w ogóle jest aromaterapia. Światowej
sławy ekspert w dziedzinie aromaterapii
i współautor najważniejszej współczesnej
publikacji z tego zakresu, Robert

Tisserand, tak definiuje aromaterapię w
„Essential Oil Safety”:

[...] the use of essential oils, applied

topically, orally, by inhalation or

other means, to promote health,

hygiene and psychological well-

being. Aromatherapy is not a single

discipline, but can include almost

any application of essential oils to

the human body. This would include

natural perfumes (mixtures of

essential oils, absolutes, etc.) and

personal care products that contain

them.

Jest to bardzo szeroka definicja
aromaterapii i oczywiście nie jedyna.
W samej aromaterapii, której Tisserand
jeszcze kilka lat temu nie definiował
nawet jako odrębnej dyscypliny,
wyróżniane są różne nurty jak:
holistyczna, kliniczna, medyczna,
evidence-based. To też dodaje
złożoności zagadnieniu.

Osobiście chyba widziałabym
aromaterapię jako dziedzinę fitoterapii/
ziołolecznictwa, która jako taka może
stanowić nawet część medycyny,
a w tych ramach w aromaterapii można
by dokonać kolejnych podziałów na
specjalizacje. Nie jest to chyba częsta
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perspektywa i być może wynika z dość
mocnej pozycji polskiego ziołolecznictwa
i poszanowania jego tradycji, podczas
gdy w krajach Europy Zachodniej
można napotkać na ogromne trudności
w zakupie w sklepie zielarskim
rodzimych ziół, nie mówiąc o tym, że dla
zielarzy są one zupełną zagadką. Jest to
wiedza zaginiona, ale dla odmiany np.
specyfiki TCM są łatwo dostępne w
pierwszym lepszym sklepie.

W aromaterapeutycznym mainstreamie
mowa jest o aromaterapii jako metodzie
komplementarnej. Jej miejscem jest
uzupełnianie standardowej terapii,
ewentualnie stosowana jest wtedy, kiedy
wszystko inne zawiodło, co według mnie
ogranicza jej potencjał. Podejście takie
praktykuje się nawet wtedy, gdy
aromaterapia stosowana jest przez

przedstawicieli regulowanych zawodów
medycznych jak pielęgniarki czy położne
w placówkach medycznych jak hospicja i
szpitale. Natomiast od czasu ukończenia
kursu aromaterapii klinicznej w UK
mam dobrze wbite do głowy, żeby nie
używać określenia „terapia
alternatywna” w stosunku do aroma-
terapii, bo nie jest ona nigdy oferowana
“zamiast” leczenia standardowego czy
nawet innych terapii komple-
mentarnych, tylko jako ich uzupeł-
nienie. Jeśli jest inaczej, powinna się
nam zapalić czerwona lampka.

Mamy więc multidyscyplinarne początki
aromaterapii, zazębianie się jej z innymi
dziedzinami, możliwość umocowania jej
w szerszym kontekście fitoterapii/
medycyny, a z drugiej strony podział
samej aromaterapii na specjalizacje.

Aromaterapia — od czego
zacząć

Zanim omówię podstawowe narzędzia
i metody aromaterapeutyczne, chciała-
bym wskazać na kilka punktów
zaczepienia, których sama na początku
długo poszukiwałam. W aromaterapii
wyróżniamy dwa ważne nurty — anglo-
i francuskojęzyczny (w skrócie i dla
uproszczenia: angielski i francuski).
Angielski wywodzi się z masażu i
zabiegów kosmetycznych, a francuski
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jest bardziej medyczno-farmaceutyczny.
W związku z tym zupełnie inne jest
podejście do stosowanych stężeń olejków
eterycznych i metod aplikacji olejków.
Nurt angielski zahacza czasami moim
zdaniem wręcz o homeopatię w tej
ostrożności.

Uważam jednak, że warto na samym
początku zacząć od tej przesadnej może
nawet ostrożności. Podstawowe
informacje o tym, czym jest
aromaterapia w takim ujęciu, czy jak
bezpiecznie zdaniem danej organizacji
stosować olejki eteryczne, gdzie
zdobywać kwalifikacje w
akredytowanych szkołach itd. można
znaleźć na stronie IFPA (International
Federation of Professional
Aromatherapists) czy amerykańskiej
NAHA (National Association for
Holistic Aromatherapy) oraz podobnych
organizacji krajowych jak PTA (Polskie
Towarzystwo Aromaterapeutyczne).
Instytucje te często organizują
konferencje, szkolenia, a także wydają
recenzowane publikacje branżowe.
Niestety nie są one przeważnie dostępne
nawet w formie abstraktu w bazach
publikacji naukowych jak PubMed czy
ResearchGate, nad czym ubolewam, bo
utrudnia to wypłynięcie aromaterapii na
szersze wody. Wielu członków czy nawet
założycieli tych organizacji kierujących
jednocześnie placówkami edukacyjnymi

wydaje też publikacje książkowe (Brud
& Konopacka-Brud, Price & Price),
z których można sko-
rzystać. Członkostwo
w takich organizacjach
(mogą do nich należeć
nie tylko terapeuci)
daje liczne korzyści —
poczucie wspólnoty,
dostęp do bieżących
informacji, różne
zniżki, natomiast wiąże
się ono z akceptacją
pewnych zasad, które
nie każdemu mogą
odpowiadać. Wynika
to czasami być może
z anglosaskiej kultury
prawnej, z zamysłu, że
celem takiej organizacji jest nade
wszystko chronić klienta przed
niebezpiecznym spotkaniem
z nieodpowiedzialnym „terapeutą”,
a w drugiej kolejności chronić terapeutę,
czyli zapewnić mu procedury czy
ubezpieczenia, które dadzą także i jemu
poczucie bezpieczeństwa.

Drugi nurt to aromaterapia francuska,
często widziana niemal jako zaprzeczenie
angielskiej. Dużo częściej stosuje się
w niej wyższe stężenia oraz stosuje olejki
eteryczne wewnętrznie. Niestety dla
wielu osób jest ona trudniej dostępna,
w tym dla mnie, gdyż język francuski
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jest dzisiaj dużo mniej popularny niż
angielski. Na szczęście niektóre
publikacje doczekały się tłumaczeń,
przynajmniej na język angielski.
Zdecydowanie warto z nich skorzystać,
aby poszerzyć swoje horyzonty.

Złoty środek, moim zdaniem, to
cytowana wcześniej publikacja
Tisseranda & Younga i działalność
edukacyjna Tisserand Institute
(uznawana przez NAHA). Zgodnie
z wyżej cytowaną definicją aromaterapii,
zgromadzono w niej dane dotyczące
bezpieczeństwa stosowania olejków
eterycznych (i niektórych absolutów) na
podstawie badań naukowych oraz
uwzględniając regulacje UE, FDA (status
GRAS) oraz limity dermalne zgodne ze
standardami IFRA, czasem z dodatkiem
komentarzy zawierających zalecenia
niemieckiej Komisji E, organu dora-
dczego działającego przy niemieckim
Federalnym Instytucie Leków i
Wyrobów Medycznych (BfArM), a więc
jak najbardziej z różnych dziedzin
(przemysł spożywczy, kosmetyczny,
medyczny). Należy jednak podkreślić, że
działalność instytutu Tisseranda
skupiona jest wokół bezpieczeństwa,
a nie działania stricte terapeutycznego
(popularne — „jaki olejek i ile kropli na
katar u dziecka lat 5 i przez ile dni”).

Jeśli chcemy więc dowiedzieć się nie
tylko jak bezpiecznie, ale także jak
skutecznie stosować dany olejek w danej
sytuacji klinicznej, a nie możemy czy nie
chcemy korzystać z zaleceń wybranych
autorytetów, trzeba samemu uzupełnić
wiedzę. Na szczęście, jak już wyżej
wspomniałam, liczba badań naukowych
nad aromaterapią i olejkami eterycznymi
stale rośnie. Często wystarczy krótki
research w bazie PubMed czy
ResearchGate, aby znaleźć informacje na
temat tego, jaki olejek, w jakim stężeniu/
dawce oraz medium możemy bezpiecznie
i skutecznie zastosować w interesującym
nas przypadku. Warto też uwzględniać
źródła vintage, czyli publikacje
naukowców lub praktyków sprzed wielu
dekad a nawet wieków, czy dane
etnobotaniczne, traktujące o medycynie
ludowej. W tych ostatnich spotkamy się
raczej z roślinami aromatycznymi,
stosowanymi w innej formie niż
otrzymywane z nich olejki eteryczne, ale
mogą one być inspiracją do dalszych
poszukiwań i eksperymentów.

Zalecenia autorytetów, badania
naukowe, jak i dawne źródła wiedzy
należy zawsze traktować w jeden sposób
— krytycznie. Idealna jest sytuacja,
kiedy zastosowania tradycyjne znajdują
poparcie w najnowszych badaniach
naukowych, ale nie zawsze tak jest.
Czasem brakuje danych z jednego,
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czasem z drugiego z tych filarów wiedzy,
a czasem są one ze sobą sprzeczne. Autor
może się pomylić, dawne źródło może
zostać źle zinterpretowane, wyniki
badań nad zwierzętami mogą być mylnie
przeniesione na ludzi, podobnie jak
tradycyjny przekaz zielarski może być
nadinterpretowany i właściwości całej
rośliny lub konkretnej formy
sporządzenia leku ziołowego jak napar
mogą być mylnie przeniesione na
działanie olejku eterycznego. Czyha więc
na nas całkiem sporo pułapek. C.D.N.
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Czytając książkę Wiktorii Król możnaby zadać sobie pytanie, co świadczy, iż dane
dzieło, twór literacki jest książką naukową, reportażem, książką popularno-
naukową...

Czy bibliografia i przypisy są wystarczające? (Spójrzmy tutaj na literaturę „turbo-
słowiańską”, gdzie autorzy cytują sami siebie, swoje poprzednie dzieła, wpisy na blogu). Czy
recenzja i autorstwo naukowca są wystarczające? (Tutaj proszę przypomnieć sobie artykuł
A. Wakefielda z 1998 r. W renomowanym czaopiśmie The Lancet, gdzie rzekomo
udowodnił korelację między szczepionką MMR a autyzmem; po kolejnej weryfikacji
artykuł usunięto i udowodniono autorowi oszustwo). W takim razie co decyduje o wartości
dydaktycznej danego dzieła? Z pewnością rzetelność i dokładność autora. Co widzimy
w recenzowanej przeze mnie książceKolor Śmierci, odcień grobu czyli 50 odcieni morderczej
zieleni. Autorka z pedantyczną niemalżę obsesją przeanalizowała niezliczoną ilość dawnej
literatury medycznej, chemicznej i farmaceutycznej. Przeprowadziła wiele wywiadów
z osobami zajmującymi się tematyką związaną z toksykologią, „morderczą zielenią”, historią
sztuki. Ta książka jest koglomeratem medyczno-toksykologiczno-historyczno-chemiczno-
farmaceutyczno-towaro-znawczo-modowym, i idealnie wpasowuje się w coraz popu-
larniejszą niszę książek „półnaukowych”, które dla zwykłych hominidów mogą być
rozrywką, lecz dla twórców, naukowców, doktorantów, dziennikarzy mogą być inspiracją,
pomocą w badaniach, odniesieniem i repozytorium informacji. Oczywiście forma dzieła
W. Król jest jak najbardziej popularna, ale posiada bardzo solidny aparat naukowy.

Książka posiada kilka błędów edytorskich, redakcyjnych, w składzie, ale czy ma to znaczenie?
Szkoda, iż publikacja nie posiada zbiorczej bibliografii na końcu; większość znajduje się
w przypisach, ale mam nadzieję, iż w kolejnymwydaniu zostanie to poprawione.

Mgr farm. Aleksander K. Smakosz

Król,W. (2021). Kolor
Śmierci, odcień grobu czyli
50 odcieni morderczej zieleni
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