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Lekarz i jego pacjentki 
w osiemnastowiecznym Eisenach

w otwartym dostępie przez sieć Internet 
– zadanie finansowane w ramach umowy

nr 609/P-DUN/2019 ze środków 
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych 

na działalność upowszechniającą naukę. 



Seria „Klio w Niemczech” jest częścią projektu 
translacyjnego Niemieckiego Instytutu Historycz-
nego w  Warszawie. Równoległa inicjatywa pod 
nazwą „Klio in Polen” ma za zadanie popularyzo-
wać polską literaturę historyczną w  Niemczech. 
Celem serii „Klio w  Niemczech” – adresowanej 
zarówno do profesjonalnych historyków, jak i do 
szerokiego grona miłośników historii – jest zapre-
zentowanie polskim czytelnikom najciekawszych 
prac i dokonań niemieckiej historiografi i w okre-
sie powojennym, tak by mogły się one wpisać 
w szerszy kontekst europejskiego i polskiego dys-
kursu historycznego.

Wydawnictwo Neriton
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Barbara Duden (ur. 1942) swoją
zawodową karierę związała z Wydzia-
łem Socjologii Uniwersytetu im. 
Leibniza w  Hanowerze. Zajmuje 
się badaniami z  dziedziny historii 
medycyny, historii kobiet i  socjologii 
kultury; jest pionierką historii ciała. 
Głównym przedmiotem jej badań 
nie są medyczne koncepcje ciała, 
lecz doświadczanie własnej ciele-
sności przez kobiety. Pokazała, jak 
zmysłowe samopostrzeganie ustąpiło 
tu miejsca zewnętrznym, obrazowym 
przedstawieniom kon struowanym 
przez naukę. Wiele dyskusji wywołała 
także jej książka Der Frauenleib als 
öffentlicher Ort: vom Missbrauch des 
Begriffs Leben (Ciało kobiece jako 
miejsce publiczne: o  nadużyciu poję-
cia życia, 1991), poświęcona historii 
postrzegania ciała kobiet ciężarnych.

W  prezentowanym tomie Barbara 
Duden analizuje niezwykłe źró-
dło. Johannes Storch, lekarz żyjący 
w  osiemnastowiecznych Niemczech, 
przez dwadzieścia lat prowadził 
dziennik swojej praktyki lekarskiej, 
zajmujący w  druku osiem wolumi-
nów. Odnotowywał słowa pacjen-
tek i  przedsięwzięte terapie, a także 
zastanawiał się nad przyczynami 
chorób i  działaniem przepisanych 
leków. Jego dziennik nie jest jednak 
dla Duden źródłem do historii medy-
cyny. Autorka szuka w nim bowiem 
przede wszystkim zapisu sposobu, 
w  jaki pacjentki Storcha doświad-
czały własnej cielesności. Pokazuje, 
jak odmienne od obecnego było 
wyobrażenie o  własnym ciele i jego 
odczuwanie przez osiemnastowieczne 
kobiety. Uświadamia tym samym, 
w  jak dużym stopniu rozumienie 
ciała i zachodzących w  nim proce-
sów, a także zdrowia i choroby, ulega 
zmianie na przestrzeni dziejów. Poka-
zuje, jak kruche podstawy ma przeko-
nanie o  pierwotnym i  niezmiennym 
charakterze fi zjologii i doświadczania 
własnej cielesności przez jednostkę.

BARBARA DUDEN

Historia ciała
Lekarz i jego pacjentki

w osiemnastowiecznym Eisenach
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Uwagi wstępne: sprzeciw wobec tezy  
o ahistoryczności ciała

Niniejsza książka jest próbą przekroczenia pewnej bariery, 
mianowicie jawiącej się jako naturalna granicy między tym, co 
historyczne i ahistoryczne. Tematem moich zainteresowań jest 
historia ciała, badanie sposobu doświadczania ciała w minionych 
epokach. Jestem historyczką opisującą wyobrażenia o wnętrzu 
ciała kobiety, jakimi kierował się lekarz praktykujący w Eisenach 
około 1730 r. i jego pacjentki.

Historia kobiecego ciała przez ponad dziesięć lat była głów-
nym tematem moich badań. Śledząc zależne od płci i  statusu 
społecznego wyobrażenia o  przebiegu porodu, przeszłam od 
zgłębiania zagadnienia reglamentacji prostytutek w  Berlinie 
do reformy przepisów regulujących status położnych w  Pru-
sach, by dotrzeć do jak dotąd mało zbadanego wieku XVIII. 
Latem 1982 r. trafiłam przypadkiem na osiem opasłych tomów 
Weiberkrankheiten (Chorób niewieścich). Były to zapiski dok-
tora Johannesa Pelargiusa Storcha, który na starość zajął się 
przeglądaniem spisywanego przez dwie dekady dziennika i ku 
pożytkowi młodszych kolegów zrekonstruował na jego podsta-
wie historie choroby swoich pacjentek. Książka zawiera opisy 
ponad 1800 przypadków. Każdy z  nich to protokół cierpienia 
jednej kobiety, ujęty w  kilku linijkach lub rozciągający się na 
wiele stron, a  także przemyślenia lekarza związane ze stanem 
pacjentki. Storch pracowicie uzupełniał swoje kazusy materiałem 
porównawczym zaczerpniętym z  lektur. Skargi kobiet zostały 
przesłonięte przez zupełnie absurdalne detale i fragmenty teorii 
medycznych powstałych w  środowisku związanym z  uniwersy-
tetem w Halle, niewątpliwie bliskich również kulturze ludowej. 
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Opisy oczywistych odczuć cielesnych sąsiadują ze szczegółami dla 
mnie zupełnie nieprawdopodobnymi, przy czym autor i  jedne, 
i drugie zdaje się uważać za sensowne. W obliczu tej zbieraniny 
historia medycyny pozostaje jak dotąd bezradna. Uważa się, że 
tego rodzaju dzieło nie należy do historii ginekologii, ponieważ 
Storch nie przeprowadzał badań genitaliów ani zabiegów chi-
rurgicznych, a także rzadko robił sekcje, w związku z czym nie 
przyczynił się do rozwoju medycyny.

Tomy Chorób niewieścich kartkowałam ze zdumieniem. Każdy 
z  przypadków medycznych jest sformułowaną w  języku wyso-
koniemieckim relacją prowincjonalnego lekarza o tym, co opo-
wiadały mu – jak zakładam, używając przy tym dialektu z okolic 
Eisenach – pacjentki opisujące swoją „krew”, „macierzyńskie 
bóle”, „ucisk serca” i „regularność”. Zaczęłam dostrzegać słowa 
setek pojedynczych kobiet: zapisane ręką mężczyzny i wyrażone 
językiem fachowym, ale wciąż widoczne. Leżało przede mną 
źródło do badania historii kobiecego ciała, które – już przez 
wzgląd na sam rozmiar – trudno byłoby porównać z jakimkolwiek 
opracowanym dotąd materiałem. Protokoły autentycznych kobie-
cych opisów dolegliwości, mimo że zniekształcone i  okrojone 
przez lekarza, zaczęły podważać oczywiste dla mnie dotychczas 
przekonanie o  niezmienności kobiecego ciała i  sposobu jego 
doświadczania przez kobietę. Przystąpiłam zatem do szczegóło-
wej lektury tego źródła, by dokonać historyzacji wyobrażeń doty-
czących już nie tylko procesu rodzenia, ale w ogóle ciała kobiety.

Aby dotrzeć do wewnętrznej, a zatem niewidocznej cielesno-
ści skarżących się kobiet, musiałam jako historyczka przekroczyć 
granicę, która oddziela ciało, a zwłaszcza jego skryte pod skórą 
wnętrze, od otoczenia i uwzględnić przeciwstawne rejony episte-
mologii, historii nauki i mentalności: z jednej strony jest ciało, 
„natura”, „biologia”, z drugiej – otoczenie społeczne, historia. 
Z jednej strony znajduje się cielesność człowieka, przedstawiana 
jako w gruncie rzeczy niezmienna, z drugiej zaś szerokie pole 
tego, co historyczne i z definicji zmienne. Tak przeprowadzona 
granica usunęła ciało z dziejów, a także sprawiła, że wyobrażenia 
o nim stały się białą plamą na mapie historii społecznej.

Historyczna postać bezpośredniego doświadczenia ruchu 
zachodzącego we wnętrzu ciała nie jest uważana za przedmiot 
z zakresu badań historycznych. Badanie i objaśnianie procesów 
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toczących się w ciele stanowi obecnie zadanie medycyny, fizjo-
logii, neurologii i pokrewnych im nauk przyrodniczych, a wyni-
kiem ich badań są opisy normatywne. W związku z tym starsze 
i z punktu widzenia nauk przyrodniczych przestarzałe modele 
opisujące i objaśniające ciało stają się przedmiotem zaintereso-
wania badaczy zajmujących się historią każdej z tych dziedzin. 
Świat przeszłości już dawno wzięły we władanie i podzieliły mię-
dzy sobą zaborczo deskryptywne dyscypliny naukowe i  to one 
decydują o klasyfikacji poszczególnych fenomenów. Przyporząd-
kowanie przedmiotów do nauk opiera się na pokładach sądów 
apriorycznych, które utrwaliły się w formie rozpowszechnionych 
przekonań i  uniemożliwiły jakiekolwiek przesunięcia granic, 
a mentalna przepaść między sferą społeczną a naukami przyrod-
niczymi przyczyniła się do przejęcia ich przez praktykę badawczą.

Dlatego też jako historyczka stoję przed paradoksem: ciele-
sne doznania ludzi w przeszłości stanowią przedmiot zaintere-
sowania nauki – bada się wzorce płodności, praktyki porodowe, 
podejście do karmienia piersią i częstość współżycia w różnych 
kulturach historycznych. Zarazem historiografia jedynie w bar-
dzo małym stopniu zajmuje się tym, jak dana kultura i konkretna 
epoka wyobrażają sobie wnętrze ciała, ową ukrytą przestrzeń 
pod powierzchnią skóry. Nie pytają, jaki upowszechnił się w niej 
obraz brzucha, piersi, krwi, kału, „życia w ciele”.

Georges Duby wezwał niedawno kolegów po fachu do ponow-
nego określenia obszaru badawczego historii, do rozwinięcia 
„bezgranicznego przedmiotu całej historii” i uwzględnienia na 
przykład historii honoru, chleba, samobójstwa i rozwiązania. Naj-
wyraźniej coś łączy ze sobą chleb, poród i honor pod względem 
ich relacji z historycznością. Duby stwierdził, że również wyżej 
wymienione należy poddać historyzacji jako elementy bytu spo-
łecznego, dotąd umieszczane poza obszarem historii.

To inspirujące wezwanie do przezwyciężenia ograniczeń histo-
riografii zmusza jednak przede wszystkim do uświadomienia sobie 
przesłanek i  stereotypów, które doprowadziły do ich powsta-
nia oraz pociągnęły za sobą historyczną marginalizację wrażeń 
zmysłowych, odczucia głodu, pożądania i bólu. Niezbędna jest 
krytyka tradycji myślowej, w której cielesność uznaje się za ahi-
storyczną i przeciwstawia tej nauce, podobnie jak konieczny jest 
krytyczny przegląd pojęć, taksonomii i procesów analitycznych, 
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które mogą stać się narzędziem radykalnej historyzacji ciała, jego 
kulturowych reprezentacji i obrazów. Aby zrozumieć dolegliwo-
ści kobiet z Eisenach powinnam sobie najpierw jako historyczka 
zdać sprawę z tego, że moja własna, tak oczywista wiedza o ciele, 
jest kulturowym stereotypem, a może nawet muszę się nauczyć 
ją przezwyciężać: nie zdołam dotrzeć do sedna przeszłości, pozo-
stając przy współczesnym pojmowaniu mojego własnego ciała. 

Jednym z najsilniej utrwalonych w nowoczesnej historiogra-
fii modeli myślenia jest ścisłe rozróżnienie i  przeciwstawienie 
biologii i  sfery społecznej – innymi słowy tego obszaru bytu, 
który pojmowany jest jako niezmienny – oraz pozostałych sfer 
społeczeństwa i  kultury, podlegających wpływom, definicjom 
i interpretacjom społecznym. W podziale na „naturę” i „histo-
rię” ciału przypada miejsce po stronie natury, biologii, a zatem 
materii niespołecznej. W związku z tym historia ciała będzie się 
zajmowała jego przejawami i  atrybutami wraz z  wielością ich 
kulturowych wariantów, czyli dziejami jedzenia i  spania, sek-
sualności i choroby, starości i porodu. Zarazem jednak nośnik 
wszelkich tych działań, samo ciało, nadal pojmowany jest jako 
zdeterminowany fizjologicznie. W naszym pojęciu esencja, istota 
ciała to anatomiczno-fizjologiczna wiązka organów. Procesy 
zachodzące w jego wnętrzu, jego płyny, przepływy i wydzieliny, 
jego płciowość i procesy witalne – narodziny i śmierć, menstru-
acja i menopauza, karmienie piersią i wytrysk nasienia, zapłod-
nienie i ciąża – postrzegane są jako w swej istocie fizjologiczne, 
nawet jeśli bada się ich historyczne przejawy i formy kulturowe. 
Skutkiem mentalnego wyodrębnienia „nagiej” cielesności jest 
wzniesienie bariery, która oddala historyka od ciała. 

Barierę tę chciałabym przełamać właśnie poprzez analizę 
zapisków Storcha. W tym celu konstrukcję niniejszego opracowa-
nia oparłam na podziale na dwie równoważne części. W pierw-
szej podjęłam dyskusję z  literaturą dotyczącą doświadczenia 
ciała, zastanawiając się nad możliwościami problematyzacji tego 
zagadnienia. Przy wyborze autorów kierowałam się sposobami 
ujęcia przez nich przedmiotu i jego epistemologią, a nie litera-
turą sekundarną dotyczącą epoki, z której pochodzi moje źródło, 
czy historiografią medycyny. Dążyłam do sporządzenia przeglądu 
dzisiejszych badań nad doświadczeniem ciała, prowadzonych 
przez nauki społeczne. 
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Uwagi wstępne: sprzeciw wobec tezy o ahistoryczności ciała 

Pierwszy rozdział przybliża rezultaty tych poszukiwań. Lite-
raturę zajmującą się tym zagadnieniem przedstawiłam tu w taki 
sposób, że jej wpływ na drugą część pracy, będącą komenta-
rzem do kobiecych opisów dolegliwości, stanie się dla czytelnika 
widoczny także bez obszernych wyjaśnień. Wyłącznie bowiem 
zbadanie różnych, nierzadko bardzo krętych dróg, jakimi podą-
żano, szukając dostępu do wnętrza ciała, pozwala uzyskać – 
trudny do zachowania przynajmniej dla mnie – dystans wobec 
„kataru stwardniałej macicy”, dzięki czemu nie trzeba odbierać 
przedmiotowi badań charakterystycznej dla niego oscylacji mię-
dzy cielesnością jako taką a metaforą, która stała się przyczyną 
sporu między doktorem Storchem a krzepką żoną rzemieślnika 
z Eisenach. 

Drugi rozdział poświęcony jest Johannesowi Storchowi i jego 
sposobowi pisania, w trzecim zaś omawiam sytuację lekarza prak-
tykującego w małym mieście i próbuję zrekonstruować uchwytne 
dla historyka aspekty rozmowy między lekarzem a kobietami. 
W czwartym rozdziale zdecydowałam się skłonić moich czytelni-
ków do zapoznania się z pewną „rzeczywistością” wnętrza ciała, 
z której istnieniem przez długi czas trudno było mi się pogodzić, 
mimo że należy już do przeszłości.

*   *   *

Pisałam tę książkę również jako pracę doktorską, która została 
obroniona w Institut für Neuere Geschichte na Technische Uni-
versität w Berlinie pod kierunkiem profesora Reinharda Rürupa. 
Jestem zobowiązana do złożenia mu, a  także profesor Karin 
Hausen, nie tylko serdecznych podziękowań, ale także wyrazów 
podziwu, z trzech powodów – po pierwsze za cierpliwość, z jaką 
wspierali mnie na długiej drodze wiodącej od historii kobiet, 
historii społecznej i historii nauki do badań nad dziejami postrze-
gania ciała. Po drugie, a  dotyczy to zwłaszcza Karin Hausen, 
za myśli, które udało się ubrać w słowa podczas naszej bliskiej 
współpracy. Po trzecie zaś – za odwagę potrzebną, by zaakcep-
tować niniejszy tekst w jego obecnej formie jako wkład w histo-
riografię. Wiele zawdzięczam rozmowom z  Reginą Schulte, 
Heide Wunder i  Susanne von Paczensky. Nazwiska moich 
nauczycieli wyliczone zostały w bibliografii. Niemniej chciałabym  
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wymienić szczególnie czworo kolegów, ponieważ wiele ich 
koncepcji stało się moimi i  dzięki ich wsparciu możliwe było 
dokończenie pracy nad książką, dziękuję więc Ruth Kriss-
-Rettenbeck, Davidowi Sabeanowi, Ludolfowi Kuchenbuchowi 
i Ivanowi Illichowi.
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Punkt wyjścia historii ciała

Zasadnicze rozróżnienie: dwie metody – dwa ciała

Badanie socjogenezy nowoczesnego ciała oraz właściwego 
minionym epokom sposobu jego postrzegania można uznać 
za dwa zupełnie odmienne cele badawcze. Oba te aspekty 
historii ciała są ze sobą nierozerwalnie związane, niemniej ich 
rozróżnienie jest z  metodologicznego punktu widzenia uza-
sadnione. Uwarunkowania determinujące aksjomaty nowocze-
snego postrzegania ciała zaczęły funkcjonować dopiero w dru-
giej połowie XVIII  w., a  nawet wówczas nie należały do ujęć 
rozpowszechnionych. Wprawdzie już we Francji Kartezjusza 
i Anglii starzejącego się Williama Harveya można bez wątpie-
nia dostrzec zaczątki takiego sposobu pojmowania i opisywania 
ciała, jaki stał się oczywistością w XIX w. Nawet jednak u tak 
przełomowych badaczy jak Harvey zalążki te ograniczały się 
zrazu wyłącznie do rozpraw teoretycznych. Również w  Niem-
czech nowe trendy epistemologiczne, o których będzie jeszcze 
mowa, zaczęły się upowszechniać dopiero w  drugiej połowie 
XIX w. Jeszcze w pod koniec XVIII stulecia istniała w medycy-
nie mniejsza lub większa przepaść między wiedzą gromadzoną 
eksperymentalnie, ujęciami teoretycznymi i stosowaniem nowych 
metod diagnostycznych w  praktyce. Dlatego też im większą 
zdobywałam orientację w międzynarodowych badaniach na ten 
temat, tym bardziej byłam przekonana o konieczności rozróż-
nienia dwu wspomnianych na początku kierunków poszuki-
wań naukowych. Uczony pragnący poznać proces kształtowa-
nia się ciała – co do którego jestem przekonana, że je mam, 

Rozdział 1
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że znam jego podstawowe potrzeby i  normy funkcjonowania 
oraz potrafię sobie wyobrazić wygląd jego wnętrza – bada 
powolne formowanie się oczywistości. Natomiast ten, kto jako 
historyk chce zajmować się stosunkiem do ciała w  minionych 
epokach, musi zmierzyć się z  mnogością obrazów, toposów 
i tematów, które trwają przez całe stulecia, wydają się ze sobą 
stapiać, by czasami, w niemalże nieodgadniony sposób, ukazać 
swoją wcześniejszą postać. Dostosowanie narzędzi badawczych 
do takiego, pozornie ponadczasowego i ahistorycznego przed-
miotu, jest dla historyka niezwykle trudne1.

Zarazem jednak próby dotarcia do minionego doświadczenia 
ciała nie da się oddzielić od studium socjogenezy ciała, które 
my – jako badacze – mamy. Połączenie tych dwu aspektów jest 
konieczne nie tylko dlatego, że jak dotąd w międzynarodowych 
badaniach nad zagadnieniami związanymi z  cielesnością nie 
zaznacza się tego rozróżnienia, ale również ze względu na to, 

1 M. Mauss, Die Techniken des Körpers, w: Soziologie und Anthropologie, red. 
W. Lepenies, H. Ritter, t. 2, Frankfurt am Main–Berlin 1978, s. 197–220. Artykuł 
ten zapoczątkował dyskusję na temat epistemologii postrzegania ciała. Dla Maussa 
„to, co nieznane, usytuowane jest na granicy pomiędzy naukami, tam, gdzie, jak 
powiedział Goethe, profesorowie wzajemnie się zjadają” (u  Goethego w  rzeczy-
wistości: „pożerają”). Jako etnolog poszukuje „faktów, które nie zostały jeszcze 
ujęte w żadnej koncepcji […] ani nawet organicznie pogrupowane […] opatrzone 
etykietą niewiedzy […] umieszczone w rubryce Miscellanea”. „W tym miejscu trzeba 
rozpocząć badania. Tutaj można mieć pewność, że dojdzie się prawdy”; tamże, 
s. 199 (jeżeli nie zaznaczono inaczej, tłumaczenia cytatów pochodzą od tłumaczki). 
„Stawiane przez Maussa twierdzenie, jakoby w ogóle nie istniało coś takiego jak 
»naturalne zachowanie«, jest o tyle mylące, że w nieodpowiednim miejscu wytycza 
przeciwstawienie natury i kultury” – stwierdza M. Douglas, Ritual, Tabu und Körper-
symbolik. Sozialanthropologische Studien in Industriegesellschaft und Stammeskultur, 
Frankfurt 1981, s. 104. „Ciało jako konstrukcja społeczna decyduje o  sposobie 
postrzegania ciała jako tworu fizycznego; z  drugiej strony zaś […] w  fizycznym 
odbiorze ciała manifestuje się określone ujęcie społeczne” (tamże, s. 99). „Ciało 
człowieka wyraża uniwersalne treści jedynie w tym sensie, że jest systemem reagują-
cym na system społeczny […] w naturalny sposób wyraża na płaszczyźnie symbolicz-
nej relacje części organizmu do całości […]. »Dwa ciała« to z jednej strony własne 
jestestwo, a z drugiej społeczeństwo” (tamże, s. 123). Historyczka nie może pominąć 
antropologicznej dyskusji nad tym, czy te powiązania powodują, że to, co jest zde-
terminowane „kulturowo” staje się „naturalnym ciałem”. Problem ten jest nadal 
dość intensywnie eksplorowany, w obszarze niemieckojęzycznym wymienić można 
np. prace Arthura E. Imhofa, w które wgląd daje publikacja Leib und Leben in der 
Geschichte der Neuzeit, red. A.E. Imhof, Berlin 1983. Z  drugiej strony powstają 
zastawienia wyobrażeń ciała w  obcych kulturach, mówiące o  związku kosmosu 
i ciała: monumentalnym przykładem jest: A. López Austin, Cuerpo Humano e Ideo
logía. Las Conceptiones de los Antiguos Nahuas, t. 1–2, Mexico 1980.
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że dla mnie jako historyczki zrozumienie genezy nowoczesnego 
pojmowania ciała jest nieodzownym punktem wyjścia do reali-
zacji drugiego, jakże odmiennego zadania. Moje ciało deter-
minuje przecież mój sposób postrzegania, a  zwłaszcza kształ-
tuje wyobrażenia i  obrazy cielesności, bólu i  rozkoszy, smaku 
i pożądania, starzenia się i choroby, ciąży, rodzenia i poronień. 
Jeśli będąc historyczką, nie jestem świadoma historycznego 
charakteru mojego postrzegania, wówczas ograniczam sobie 
dostęp do minionej rzeczywistości ciała. Powinnam zachować 
najwyższą ostrożność, starając się, by moje własne ciało nie 
stało się dla mnie mostem prowadzącym w przeszłość. „Mam” 
ciało. W tym sensie żadna z pacjentek Storcha go „nie miała”. 
Jestem jednostką obejmującą świat w posiadanie, co widać rów-
nież w moim języku i w mojej fizjologii2. Oczywistość mojego 
własnego ciała stała się – zapewne w  stopniu większym niż 
jakakolwiek inna sfera myślenia – częścią mojej „natury”. Jeśli 
z tym założeniem podejdę do skarg kobiet zanotowanych przez 
lekarza z Eisenach i będących zapisem jednostkowego cierpie-
nia, wówczas każda próba zrozumienia tych wypowiedzi ska-
zana będzie na zafałszowanie. Im bardziej rosło moje zdziwienie 
wywołane obcym mi sposobem postrzegania ciała, widocznym 
w  zapiskach z  Eisenach, i  im dobitniej uświadamiałam sobie 

2 Genezę nowoczesnego ciała można by odczytać również jako komentarz do 
procesu kształtowania się „jednostki obejmującej świat w posiadanie”, co w nastę-
pujący sposób wyraził C.B. MacPherson, The Political Theory of Possessive Indivi-
dualism. Hobbes to Locke, Oxford 1962, s. 3: „Jednostka nie była postrzegana ani 
jako moralna całość, ani jako część większej całości społecznej, lecz jako posiadacz 
samego siebie. Stosunki posiadania, stawszy się dla coraz większej liczby osób sto-
sunkami niezwykle istotnymi, określającymi ich rzeczywistą wolność i  faktyczne 
szanse realizacji ich pełnego potencjału, zostały wczytane w naturę jednostki. Jed-
nostka, jak sądzono, jest wolna w takim zakresie, w jakim jest właścicielem swojej 
osoby” (tłum. G. Waluga). Stuart F. Spicker, fenomenolog pracujący w  szpitalu, 
dostrzegł, że posiadaniu przypada większe znaczenie niż byciu: „Ciało przeżywane 
pacjenta zostało zredukowane do osłabionego obrazu ciała fizycznego, nie tylko 
przez lekarza, lecz – paradoksalnie – również przez samego pacjenta. Pacjent 
bowiem w odpowiedzi na prośbę lekarza w czasie badania lekarskiego żyje w swoim 
ciele, ale w  tym ciele, które posiada, a  nie w  tym, którym jest […]. Pacjent jest 
proszony o  to, aby żył w  swoim ciele jako rzeczy w  celu osiągnięcia medycznego 
skutku – zdrowia. Ta rzecz-ciało […] jest jedynie czymś posiadanym, przedmio-
tem, rzeczą o  właściwościach fizycznych, anatomicznych i  fizjologicznych” (tłum. 
G. Waluga); S.F. Spicker, Terra firma and infirma species. From Medical Philosophical 
Anthropology to Philosophy of Medicine, „The Journal of Medicine and Philosophy” 
1, 1976, nr 2, s. 119.
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trudności stojące na drodze do zadowalającej interpretacji tego 
źródła, tym pilniejsza stawała się w  moich oczach potrzeba  
zbadania pola, po którym poruszali się inni badacze podejmujący  
podobne próby.

Nieoczekiwanie okazało się również, że konieczne jest 
poważne potraktowanie prac z zakresu różnorodnych dyscyplin, 
ponieważ były dodatkowymi źródłami inspiracji. Jednocześnie, 
równie niespodziewanie, oddaliłam się od tych akurat dziedzin 
historycznych, których przedmiotem było ciało, jak na przykład 
demografia historyczna3. Rezygnując z zamiaru przeprowadzenia 
klasyfikacji literatury przedmiotu, która miała wpływ na moje 
studia nad socjogenezą nowoczesnego ciała czy zapiskami Stor-
cha, chciałabym zacząć od wskazania trudności, jakie napotyka 
przedsięwzięcie historyzacji ciała. Następnie podejmę próbę 
naszkicowania nowoczesnego sposobu postrzegania ciała oraz 
opiszę poświęcone mu badania, najpierw kursorycznie, a póź-
niej kładąc nacisk na aspekty interesujące z  przyjętej przeze 
mnie perspektywy badawczej. Dopiero potem wymienię ujęcia, 
które w ciągu ostatnich trzydziestu lat rzeczywiście pozwoliły na 
pokuszenie się o rekonstrukcję doświadczenia i znaczenia ciała, 
a także postaw, jakie wobec niego zajmowano.

Produkcja nowoczesnego ciała

Gdy mówię o socjogenezie nowoczesnego ciała, mam na myśli 
liczącą około dwustu lat historię opisu, doświadczania, uświa-
damiania i  zaspokajania potrzeb tego ciała, które – jak sądzę 
– „mam” i z którym identyfikuję się jako kobieta. Jest to ciało, 
które zakorzenia mnie w ahistorycznej naturze, muszę je więc 

3 Dla historyków społecznych mojego pokolenia demografia historyczna jest 
najważniejszym źródłem informacji dotyczących cielesności. Demografia stała się 
nowoczesną nauką dopiero gdy zaczęła stosować metodę statystyczną, umożliwia-
jącą badanie populacji. Mogą ją tworzyć dowolne podmioty, które bada się, biorąc 
pod uwagę, z jakim prawdopodobieństwem wystąpi u nich pewna właściwość. Wła-
ściwości ciała, które są w ramach statystycznej populacji postrzegane jako prawdo-
podobne cechy danego obiektu, to: liczba urodzeń, śmierci, dane dotyczące chorób 
i  reprodukcji. Ciało pojawia się w  tym kontekście np. w  związku z  „produkcją” 
dzieci, wypadkami i chorobami albo też w odniesieniu do przyrostu lub zaniku grup 
ludności. Jean-Pierre Peter i Jacques Revel (Le corps. L’Homme malade et son his-
toire, w: Faire de l’histoire, red. J. Le Goff, P. Nora, t. 3, Paris 1974, s. 169–191) opi-
sali, jak demografia „osacza” ciało i mówią w tym kontekście o „zamilknięciu” ciała.
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z jednej strony zrozumieć, a z drugiej – odrzucić, ponieważ tylko 
to umożliwi mi wysłuchanie kobiet z Eisenach przemawiających 
za pośrednictwem analizowanego źródła. „Zastanawiam się, czy 
przez głowę moją lub któregoś z  kolegów z  medycyny kiedy-
kolwiek przemknęła myśl, że to ciało, które poddajemy sekcji 
i badamy, może być czymś innym niż stable experience – zjawi-
skiem ahistorycznym” – napisał David Armstrong na początku 
swojej książki o przełomie, jaki zaszedł w medycynie w okresie 
powojennym, przełomie, który odkrywał jako lekarz patrzący 
z perspektywy Michela Foucault4. Armstrong przypominał sobie 
swoje niedowierzanie wywołane tym, że w przeszłości nie poj-
mowano rzeczy, które dla nas stały się już oczywistością. Jak to 
możliwe, że wcześniejsze pokolenia nie dostrzegły funkcjonal-
nych różnic między poszczególnymi organami i tkankami? Jak 
to możliwe, że pominięto rudymentarne techniki diagnostyczne 
stosowane dzisiaj podczas badania fizykalnego? Powoli zaczął 
rozumieć, że stawia niewłaściwe pytania: „Problem nie polega na 
tym, jak coś, co jest tak oczywiste dzisiaj, pozostawało tak długo 
w ukryciu, lecz jak doszło do tego, że ciało stało się tak oczywi-
ste”5. Armstrong opisuje tu przeżycie, które i mnie przypadło 
w  udziale podczas lektury zapisków Storcha: zdziwienie, jak 
oczywiste stało się dla nas ciało pojmowane jako inwariantna 
rzeczywistość biologiczna.

Foucault ujął tę rzeczywistość jako jedyną w swoim rodzaju 
interakcję między „spojrzeniem lekarza” a  materiałem, który 
rozpościera się przed nim, a zarazem jest przez niego konsty-

4 D. Armstrong, Political Anatomy of the Body. Medical Knowledge in Britain in 
the Twentieth Century, Cambridge 1983, s. xi. Książka ta była dla mnie ważna z dwu 
powodów. Po pierwsze, Armstrong zajmuje się w  niej głębokim przeobrażeniem 
podmiotu lekarskich działań, przeobrażeniem, które dokonało się na moich oczach. 
Bada mianowicie przemianę „pacjenta” w  praktyce medycznej: na początku lat 
pięćdziesiątych XX w. był on wyłącznie obiektem lekarskich poczynań, podczas 
gdy w połowie lat osiemdziesiątych został ukonstytuowany na nowo jako podmiot 
medycznej komunikacji. Przemianę obrazu i  autodefinicji pacjenta Armstrong 
odkrywa, patrząc z perspektywy Michela Foucault. Socjologowie medycyny William 
Ray Arney i Bernard J. Bergen (Medicine and the Management of Living. Taming the 
Last Great Beast, Chicago 1984) dochodzą do tego samego wniosku co Armstrong, 
który jest lekarzem z  wykształceniem filozoficznym. Relacja między medycznym 
rytuałem i dyskursem, a także proces, w którym pacjent ukonstytuował się zarówno 
jako przedmiot terapii, jak i współpracujący podczas jej trwania podmiot, nie docze-
kały się jak dotąd uwagi badaczy.

5 D. Armstrong, dz. cyt., s. xi (tłum. cyt. G. Waluga).
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tuowany. Dopiero wówczas, pod koniec XVIII w., „powstało” 
nowoczesne ciało, będące zarówno skutkiem, jak i przedmiotem 
badań medycznych. Ukształtowało się jako obiekt, który można 
sobie podporządkować, czynić przedmiotem swoich działań, 
zmieniać. Pasywność obiektu powstaje według Foucault podczas 
rytuału badania klinicznego. Kliniczne spojrzenie badającego 
utrwala i kształtuje to, na co patrzy, czyniąc to „ciałem”. Spoj-
rzenie lekarza jest zawsze swego rodzaju sekcją, oznacza trakto-
wanie chorego w sposób, w jaki dotąd podchodzono wyłącznie 
do zmarłych. Foucault wielokrotnie podkreślał, że na oddziały-
wanie tego nowego dyskursu historyk może patrzeć dwojako: 
nowy sposób widzenia ciała wypiera, cenzuruje, maskuje, abs-
trahuje i wyobcowuje formy postrzegania; ma jednak również 
moc stwarzania nowej rzeczywistości, konstruowania nowych 
przedmiotów, wprowadzania nowych, nieodzownych rytuałów 
życia codziennego, którego uczestnicy popadają w epistemolo-
giczną zależność od właśnie ukonstytuowanych obiektów6.

Dochodzi zatem do upowszechnienia pewnego sposobu 
postrzegania ciała, który tak opisał Karl Figlio, odnosząc się do 
końca XVIII w.: „wiązało się to z degradacją pojęcia jednostko-
wego »ja«, które niegdyś było jestestwem ucieleśnionym w nie-
powtarzalnym i nienaruszalnym bycie cielesnym, a teraz stało się 
zaledwie posiadaczem luźno z nim związanego organizmu”7. Na 
to wyizolowane, zobiektywizowane, materialne ciało pada anali-
tyczne spojrzenie, ogarniając je całe, nie tylko jego powierzchnię, 
ale również zagłębienia i otwory. Analizując, wnika do wnętrza, 
ocenia wybadane dotykiem narządy i  zestawia je z wizualnym 
wyobrażeniem organów oglądanych podczas sekcji zwłok. Spoj-
rzenie to czyni z ciała, a tym samym z posiadającego je pacjenta, 
wyodrębniony obiekt. Badanie kliniczne fabrykuje ciało i umoż-

6 M. Foucault, Narodziny kliniki, tłum. P. Pieniążek, Warszawa 1999.
7 K. Figlio, The Historiography of Scientific Medicine. An Invitation to the Human 

Sciences, „Comparative Studies in Society and History” 19, 1977, s. 277 (tłum. cyt. 
G. Waluga). Karl Figlio zbadał pojawienie się epistemologicznie nowego rozumie-
nia człowieka, opierającego się na aksjomatach radykalnie odmiennych od daw-
nych wyobrażeń w  kontekście osiemnastowiecznego dyskursu naukowego. Jedną 
z konsekwencji językowo-pojęciowego oddzielenia ciała „chorego” od „zdrowego”, 
będącego elementem codzienności, stało się zamknięcie le renfermement tego ciała 
w „przestrzeń choroby”. Jest to proces, który rozpoczął się już pod koniec XVI w. 
Dopiero w XIX w. zaczęto podobnie patrzeć również na zdrowe ciało.
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liwia powstanie ciała prywatnego, które jednak zawsze oglądane 
jest przez pryzmat atlasu anatomicznego. Rzeczywistość tego 
ciała jest produktem owych opisów, a nie odwrotnie, ponieważ 
coraz bardziej utrwala się iluzja, że owe opisy ujmują i odzwier-
ciedlają pewną „rzeczywistość”. 

W  ten sposób w  XIX w. stopniowo kształtowała się kon-
cepcja ciała przypominającego wielowarstwowy tort, utworzony 
z  dyskursów poszczególnych nauk. Owo nowoczesne postrze-
ganie ciała nie było jednak rezultatem istnienia medycyny czy 
„wielkiego uwięzienia” (grand renfermement), które Foucault 
opisał jako wynikające ze stratyfikacji społecznej, odnosząc się 
przy tym również do obłąkanych, kryminalistów i homoseksu-
alistów. Genezę nowoczesnego postrzegania ciała można by 
nazwać rewersem historii ostatnich stu lat, pomijanym milcze-
niem i omijanym wzrokiem. Ciało to wykazuje spójność z pozo-
stałymi aspektami obrazu nowoczesnego człowieka, owego homo 
oeconomicus8. Okazuje się, że oglądane z  pewnego oddalenia 
tematyczne aksjomaty, z których utkany jest kosmos społeczny, 
fizyczny i biologiczny, jawią się jako ta sama „materia” – z tego 
samego „materiału” są zrobione. 

Kilka refleksji na temat dziejów  
materii i formy

Nie ma obecnie ogólnie uznanych kryteriów porządkowa-
nia prac naukowych na temat historii cielesności, tak jak nie 
ma jasnej definicji ich obiektu. Konstytuuje się on w  punkcie 
przecięcia różnego rodzaju badań, dlatego też zaczęłam od prac 
przygotowawczych z myślą o zestawieniu analitycznej bibliografii 
badań pomocniczych historii ciała. Zbieranie ich przekonało 
mnie o konieczności zagłębienia się w teksty, które na pierwszy 
rzut oka wydawały się nieprzydatne: rozważania Leo Steinberga 
na temat penis Christi, a  także siedemnastowieczna adora-
cja serca Jezusowego i  studia Rudolfa zur Lippe poświęcone  

8 „Wytworzenie się zdolnego do pracy ego, którego przetrwanie zależy od 
dostępu do wymiany dóbr, oznacza zerwanie z wszelkimi znanymi nam wcześniej 
formami świadomości” – w tym także świadomości ciała. Dokładną charakterystyką 
tej radykalnej przemiany zajmuje się I. Illich, Genus. Zu einer historischen Kritik der 
Gleichheit, Reinbek 1983, s. 136 n.



20

Historia ciała

fechtunkowi i perspektywie. Z drugiej strony coraz większą trud-
ność zaczęło sprawiać mi powstrzymywanie się przed patrzeniem 
na historię wyłącznie przez filtr cielesności. Poniżej chodzi mi 
nie o streszczenie całości materiału, ale o zwrócenie uwagi na 
główne problemy dotychczasowych badań na podstawie wybra-
nych prac, które okazały się pomocne w analizie mojego źródła. 
Przydatne mi teksty mówiące o genezie nowoczesnego postrze-
gania ciała wyłuskiwałam najczęściej z  historiografii, której 
obiektem jest opis, tresura i manipulacja „naturalnym” ciałem 
oraz efektywniejsze nim sterowanie. Bardzo często chodziło tu 
o dzieje legitymizacji medycyny – wynikającej z istnienia nowo-
czesnego ciała. Historia rozwoju tej dziedziny ma tendencję do 
ukazywania leczących jako postaci ponadczasowych, czyli do 
naturalizowania lekarza poprzez ciało. Będąc jednocześnie histo-
rią idei, często przypisuje badaczom zdolności prorocze, łącząc 
następujące po sobie koncepcje naukowe w łańcuch kolejnych 
odkryć. Przybierając postać historii postępu, nierzadko potrafi 
jedynie ukazywać powstawanie nowoczesnej koncepcji ciała 
w  wyniku dziejów stopniowo dokonywanych odkryć. Jednym 
z aksjomatów historii medycyny jako historii idei kierującej się 
koncepcją postępu jest teza o tak zwanych „faktach naturalnych”, 
które można wyróżnić i odkryć, i których powolne gromadzenie 
stworzyło wiedzę posiadaną przez dzisiejszą medycynę9. W histo-
rii medycyny i  nauki „odkrywa” się więc „rzeczywiste” ciało; 
w historii kultury i socjologii ciało to jest formowane i podda-
wane różnorakim zabiegom, bada się też, jaki wpływ wywierają 
na nie najróżniejsze czynniki środowiskowe; w  historii men-
talności i  psychohistorii nacisk położono na uwewnętrznienie 
tego formowania, podczas gdy część historii kobiet oraz niektóre 
badania z  zakresu skupionej na pacjentach historii medycyny 

9 Teza głosząca, że nauka nie wytwarza faktów, nawet jeśli je społecznie jako 
fakty konstytuuje, to główny pogląd reprezentowany przez grupę angielskich histo-
ryków nauki, którzy zajmują się również badaniem dziejów ciała z punktu widzenia 
socjologii wiedzy. Moja analiza odwołuje się po części do próby podjętej przez tych 
autorów, by stosowaną terminologię pojmować jako wyraz stosunków społecznych; 
por. R.M. Young, Science is Social Relations, „Radical Science Journal” 5, 1977, 
s. 65–129; S. Shapin, Social Uses of Science, w: The Ferment of Knowledge. Studies 
in the Historiography of EighteenthCentury Science, red. G.S. Rousseau, R. Porter, 
Cambridge 1980, s. 93–143; K. Figlio, The Historiography of Scientific Medicine..., 
zwł. s. 265 na temat „góry faktów”.
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można odczytać jako dzieje stawianego w dobrej wierze oporu 
wobec profesjonalnego kształtowania ciała10. 

Koncepcja Gastona Bachelarda, który dokonał rozróżnienia 
na historyczność materii – tutaj byłoby to samo doświadczenie 
ciała – i  jej formy11 niezwykle rzadko poddawana jest bliższej 
analizie. Bardzo trudno było mi sprostać temu rozróżnieniu, 
ponieważ wymagało to porzucenia mojego sposobu myślenia, 
niemniej okazało się pomocne w analizie doświadczenia ciała, o 
jakim mówiły mieszkanki Eisenach. Uważam, że to rozróżnienie 
ma zasadnicze znaczenie dla dziejów cielesności w minionych 
epokach, a także dla krytycznego oglądu nowoczesnej koncepcji 
ciała. Sądzę, że wszystkie wymienione badania zakładają między 
wierszami istnienie ahistorycznej, biologicznej materii (ciała), 
która kształtowana jest następnie zależnie od epoki i klasy spo-
łecznej. Przedmiotem badań jest to, jak w owej materii „wyraża się 
kultura”, czy też jak je „formuje”12, ona sama zaś nie budzi zain-
teresowania. Natomiast przyznanie postrzeganiu, wyobrażeniom 
kreującym rzeczywistość danej epoki znaczenia na tyle dużego, 
że pozwala im to na kształtowanie tworzywa, umożliwia zbliże-
nie się do fenomenów, które w takiej optyce tracą aprioryczną 
logikę naturalności, przestają istnieć „od zawsze”. Przecież 
Storch relacjonuje i pedantycznie obudowuje dowodami odczucia 

10 R.A. Scott, The Making of Blind Men. A  Study of Adult Socialization, Now 
York 1969, wykazuje, że w dzisiejszej Ameryce 50% osób uznanych za ślepe czyta 
codziennie gazetę, a podobna liczba osób źle widzących nie otrzymuje takiej dia-
gnozy i  najczęściej wcale się za niewidome nie uważa. Zasadniczo ślepota jest 
w  Ameryce zależna od działania opieki społecznej. Irving K. Zola – sam będąc 
niepełnosprawny – od lat prowadzi badania socjologiczne nad produkcją „kalek” 
przez system pomocy społecznej; zob. tenże, Missing Pieces. A Chronicle of Living 
with a Disability, Philadelphia 1982.

11 Epistemolog Gaston Bachelard nauczał na Sorbonie historii filozofii i nauki. 
Jego działalność dydaktyczną trudno przyporządkować do jednej dziedziny. Z obra-
zów, których zarysy dostrzega podczas swych obserwacji, wyłania się materialność 
elementów jako istota wyobrażenia, por. np. jego komentarz do Novalisa, do wody 
jako „katalizatora czarujących dziewcząt” w: G. Bachelard, Woda i marzenia, tłum. 
A. Tatarkiewicz, w: tenże, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, Warszawa 1975, s. 11–178.

12 U. Jeggle, Im Schatten des Körpers. Vorüberlegungen zu einer Volkskunde 
der Körperlichkeit, „Zeitschrift für Volkskunde” 76, 1980, nr 2, s. 172: „cielesność 
byłaby zatem formą doświadczenia ciała wykształconą przez społeczeństwo w danym 
momencie historycznym”. Leib und Leben in der Geschichte der Neuzeit..., s. 5: 
„nawet zaspokajanie podstawowych potrzeb ciała jak jedzenie, picie, spanie, ubiór, 
ruch, rozmnażanie, ma wymiar kulturowy, zależny od czasu, miejsca, podziałów 
społecznych, struktur i norm”.
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cielesne zupełnie niezgodne z  wiedzą anatomiczną, a  jednak 
udokumentowane w  sposób z punktu widzenia lekarza niena-
ganny, bez udziału przesądów. Nie dążę do wyjaśnienia, czy chi-
rurgus, poświadczający zjawisko miesięcznego krwawienia z rany 
i physicus, który spotkał zakonnicę z Eichsfeld regularnie odda-
jącą mocz ustami, opisują „rzeczywistość”. Jeśli jednak, idąc za 
Bachelardem, poważnie potraktuję tezę o wyobraźni jako źródle 
materialności, nie mogę przecież zanegować możliwości, że to, 
co da się pomyśleć, staje się rzeczywistością. We wczesnych pra-
cach Bachelard wielokrotnie zajmuje się zasadniczym antagoni-
zmem dwu wzajemnie się uzupełniających aspektów wyobraźni: 
formalnego i  materialnego. Formy i  materii naszych wyobra-
żeń nie można postrzegać jako oddzielnych, ponieważ jedno 
nie może istnieć bez drugiego. Bachelard rozważał tę sprawczą 
moc wyobraźni w wielu esejach, z całą świadomością wybiera-
jąc do analizy cztery żywioły kosmosu – ziemię, wodę, ogień, 
powietrze (space) jako elementarne tworzywa materialne. Krew, 
która w marcu 1725 r. wypływa z rany pewnej młodej mieszkanki 
Eisenach, przedstawiając jej miesięczne krwawienie jest „rzeczy-
wista”, dlatego że w Eisenach „krwawią” bardzo różne materie. 
W tym sensie zarówno sama krwawiąca materia, jak i jej forma 
powstają dopiero wskutek spojrzenia obserwatora – już samo 
tworzywo ma charakter historyczny13. Poeci i filozofowie od lat 
krytykują banalne rozumienie rzeczywistości przez historyków, 
stawiając postulat, który jak dotąd nie został spełniony. André 
Malraux tak to ujął w Kuszeniu Zachodu: „Sądzicie, że w tym, 
co nazywacie człowiekiem jest coś trwałego, a  przecież tego 
nie ma. Jesteście jak pracowici naukowcy, którzy najstaranniej 
notują każde poruszenie ryb, choć jeszcze nie odkryli, że ryby 
żyją w wodzie”14. 

Poddając „rzeczywistość historyków” tak dogłębnej krytyce, 
nie chcę rzecz jasna umniejszać znaczenia ich badań. Były one 
pomocne w analizie pracy Storcha nawet wówczas, gdy komen-

13 I. Illich, H2O and the Waters of Forgetfulness. Reflections on the Historicity 
of „Stuff”, Dallas 1985. Książka powstała w  wyniku refleksji autora poświęconej 
interdyscyplinarnemu seminarium dla fenomenologów, psychologów i historyków, 
które prowadziliśmy razem w Dallas Institute of the Humanities and Culture. Temat 
seminarium brzmiał: Historical Heuristics of Body Images.

14 A. Malraux, La tentation de l’Occident, Paris 1926, s. 158.
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tarze do fragmentów, w  których mowa jest o  krwi i  ropie, 
guzach i włosach, odchodach i zmęczeniu, stosunku płciowym 
i porodzie, macicy i nasieniu, albo wcale nie poddawały krytyce 
pozornej naturalności opisywanych przeżyć, albo czyniły to jedy-
nie z największą ostrożnością i powierzchownie. Co więcej, to 
samo mogę powiedzieć nawet o komentarzach, w których filtr 
naturalnej cielesności sprawiał, że badane obrazy uznawano za 
„niewłaściwe”, za wyraz błędnej doktryny15. Nierzadko oczywi-
sta ahistoryczność widoczna w  tekście cenionego przeze mnie 
badacza stawała się dla mnie motywacją, bez której być może 
nie odważyłabym wznieść się na inny poziom refleksji. 

W  trzeciej części niniejszego rozdziału omówię prace 
pomocne przy pisaniu historii ciała, najpierw jednak wybiórczo 
zrelacjonuję badania dotyczące socjogenezy nowoczesnego ciała, 
dzieląc je na trzy grupy:

– opracowania poświęcone dziejom zniewalającego wpływu 
nowego społeczeństwa na ciało,

– zajmujące się nową definicją ciała, ukształtowaną pod wpły-
wem spojrzenia medycznego oraz badające zakorzenienie jedy-
nego, ortodoksyjnego rozumienia ciała w monopolu medycyny,

– poświęcone wewnętrznemu związkowi między rozwojem 
zagadnień ogólnospołecznych a nowym obrazem ciała.

Wyboru wymienionych tekstów dokonałam wedle własnych 
kryteriów: pojawiają się tu albo dlatego, że są dla mnie ważne 
z powodu przyjętej przez nie perspektywy, albo przez wzgląd na 
zastosowaną w nich metodę, albo też dlatego, że badają wydarze-
nie, które wydaje mi się istotnym elementem w chronologii socjo-
genezy nowoczesnej koncepcji ciała. Nie daję jednak spójnego 
opisu wybranego procesu historycznego. Posługuję się natomiast 
zbiorem zagadnień, który przejęłam z przejrzanej przeze mnie 
literatury16.

15 Obszerny zbiór przykładów można znaleźć w: F. Kudlien, The Seven Cells of 
the Uterus. The Doctrine and Its Roots, „Bulletin of the History of Medicine” 39, 
1965, s. 415–423; Th.G. Benedek, Beliefs about Human Sexual Function in Middle 
Ages and Renaissance, w: Human Sexuality in the Middle Ages and Renaissance, red. 
D. Radcliff-Umstead, Pittsburgh 1978, s. 97–119.

16 Przy wyborze literatury z zakresu historii społecznej dotyczącej metodologii 
historii ciała wymieniam przede wszystkim prace odnoszące się do XVIII i początku 
XIX w., a  to dlatego, że – po pierwsze – jest to epoka bliska czasowi powstania 
analizowanego źródła, a po drugie, że okres ten jest stosunkowo słabo zbadany. Nie 
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Socjogeneza nowoczesnego postrzegania ciała

Ciało traci władzę 

Na ciele industrialnym koncentruje się potężna i  wszech-
stronna struktura usługowa. Ciało północnowłoskich kobiet, 
o którym pisała Louisa Accati, samo w sobie jest źródłem wła-
dzy, bowiem „che sa dare la vita, sa dare la morte” – „kto może 
dać życie, ten może również zabić”. Ta złota myśl była oczywi-
stością dla społeczeństwa Friuli w połowie XVII w.17 Jednak to 
właśnie tutaj, na fali kontrreformacji, proboszcz ze wsi Polidoro 
domagał się dla „matki-Kościoła” władzy dawania tego życia, 
które naprawdę jest ważne, bo umożliwia ratunek przed śmiercią 
wieczystą. Accati opisała walkę o władzę, zwłaszcza przeniesienie 
jej źródła z ciała i przekazu ustnego kobiet na instytucję i słowo 
pisane. Stara kobieta (przy milczącej akceptacji Kościoła) od 
dawna dzierżyła władzę nad burzą, wystarczyło, że obnażyła 
pośladki; z kolei dziewica mogła wręcz sterować pogodą, jeśli 
skierowała krwawiącą waginę ku niebu. Ta władza przestała być 
jednak uważana za pozytywną i stała się zagrożeniem dla innej, 
instytucjonalnej władzy ustanawiania norm, w związku z czym 
została potępiona. Rozpoczęło się „uporczywe dezawuowanie 
magii ciała, będącej elementem kultury ludowej”18.

Ucieleśnieniem tej pierwotnej władzy były przede wszystkim 
kobiety jako dwuwartościowy „kielich życia i śmierci”19, opierała się 

omawiam natomiast prac kontynuujących te badania, a poświęconych drugiej fali 
medykalizacji w końcu XIX w.

17 L. Accati, Lo spirito della Fornicazione. Virtù dell’ Anima e virtù del corpo in 
Friùli, Fra ‘600 e ‘700, „Quaderni Storici” 41, 1979, s. 650. Już pod koniec XVI w. 
Kościół zaczął za pomocą metod inkwizytorskich surowo dyscyplinować niższy kler, 
aby wyrwać go z kręgu ludowej magii; zob. M.R. O’Neil, Sacerdote ovvero strione. 
Ecclesiastical and Superstitious Remedies in 16th Century Italy, w: Understanding 
Popular Culture, red. S. Kaplan, Berlin 1985, s. 53–83, s. 53–83. 

18 R. Muchembled, Le corps, la culture populaire et la culture des élites en France 
(XVe–XVIIIe siècle), w: Leib und Leben in der Geschichte der Neuzeit..., s. 151; zob. 
też tenże, La femme au village dans la région du Nord (XVIIe–XVIIIe siècles), „Revue 
du Nord” 63, 1981, nr 250, s. 585–593.

19 J. Delumeau, Strach w  kulturze Zachodu: XIV–XVIII w., tłum. A. Szyma-
nowski, Warszawa 1986, s. 289. Jean Delumeau przedstawia dużą liczbę świadectw 
pokazujących, że w  XVI w. strach przed kobietą zaczął rosnąć, a  kobiece ciało 
zaczęło przyjmować w zbiorowej wyobraźni coraz groźniejszą postać, i nazywa ten 
proces „diabolizacją kobiety”; por. tamże, s. 287–324.
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ona bowiem na ambiwalencji ich „żywota”, trwającego na prze-
cięciu linii łączących ciało i makrokosmos, narodziny i przemi-
janie20. Cykliczność i płodność sprawiały, że kobiety były uciele-
śnieniem sił, których pomocy wieś zarazem oczekiwała i obawiała 
się. Kobiety towarzyszyły momentom przejściowym, przyjściu 
na ten świat i  odejściu z  niego, obmywały nowo narodzonych 
i  zmarłych, pielęgnowały dzieci i  chorych. Uznawane były za 
„rezerwuar i  nośnik kultury popularnej”21, ponieważ zdolność 
do tego tkwi w ich ciałach i codziennie znajduje potwierdzenie 
w tysiącu drobnych gestów. Ich ciało kryje w sobie siły i mate-
rię, które mogą czynić zarówno dobro, jak i zło: krew, cykliczne 
krwawienia, popłód, wody płodowe, a  wreszcie macicę, która 
– podobnie jak piec – może i  umożliwiać wzrost, i  zabijać22. 
Ożywianie i niszczenie to potęga, a zarazem zadanie, którego 
ucieleśnieniem jest kobieta; jej gesty i słowa zakorzeniały wiejską 
wspólnotę w niepisanym, niewidzialnym porządku. W XVII w. 
pojawiła się nowa, biurokratyczna władza, która zaczęła nisz-
czyć symboliczne zakorzenienie kultury ludowej w jej własnym 
kosmosie i opisywać ciało kobiece w nowy sposób, interpretując 
jego dwuznaczną potęgę jako szatańskie zagrożenie, a jego cechy 
charakterystyczne uznając za „naturalną” słabość.

Robert Muchembled, odnosząc się do tego samego okresu, 
pisał o wojnie totalnej, jaką wytoczono płynącej z ciała władzy 
samowystarczalnej społeczności we Flandrii i zbadał ceremoniał 
nowego wymiaru sprawiedliwości, którego spojrzenie ukształto-
wało ciało poddanych. „Ciało – zauważył Muchembled – stop-
niowo w coraz większym stopniu staje się środkiem artykulacji 
(enjeu) władzy. Produktywność to już za mało, ciało musi jeszcze 
zostać poddane kontroli, podporządkowane i opanowane”. Kul-
tura elitarna wynalazła i zaaplikowała społeczeństwu (w okresie 
od XVI do XVIII w.) „polityczną technologię cielesności”23.

20 R. Muchembled, Le corps..., s. 146.
21 Tamże, s. 145 (tłum. cyt. G. Waluga). M. Segalen, Quelques réflexions pour 

l’étude de la condition féminine, „Annales de demographie historique” 1981, s. 16: 
„Obraz kobiety […] jest permanentnie ambiwalentny […]. Każdy kobiecy gest zdaje 
się posiadać awers i  rewers” (tłum. G. Waluga). Na temat kobiety i  jej związku 
z tradycyjną władzą zob. też F. Loux, J.-P. Peter, Présentation. Languages et images 
du corps, „Ethnologie français” 6, 1976, nr 3–4, s. 215–218.

22 L. Accati, dz. cyt., s. 649.
23 R. Muchembled, Le corps..., s. 141.
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W inspirującym eseju na temat krwi i związanych z nią wyobra-
żeń we Włoszech w tym samym okresie Piero Camporesi przy-
toczył opisy rytualnej egzekucji niejakiego Balthasara Gérarda, 
mordercy Wilhelma I  Orańskiego (1584). Egzekucja trwała 
cztery doby, przybierając postać codziennego, kilkugodzinnego 
widowiska odbywającego się na scenie. Wedle Camporesiego 
była to sekcja przeprowadzona na żywym człowieku, celebra 
władzy wymiaru sprawiedliwości, który najpierw odcisnął swoje 
piętno na ciele łamanym kołem, potem wypalił je na skórze, 
by następnie po wyjęciu wnętrzności wniknąć do środka. Męka 
wydaje się tu – zgodnie z intencją owego święta władzy państwo-
wej – mniej ważna niż pełna kontrola nad ciałem sprawowana za 
pomocą anatomii. Symbolika kary ukazywana jest poprzez otwar-
cie i wystawienie na pokaz wnętrza ciała, co więcej, anatomia 
stanowiła w owym czasie jeszcze publiczny rytuał łączący kara-
nie skazańców z demonstracją budowy ludzkiego organizmu24. 
Dopiero w XVIII w. anatomia stopniowo przestała być wystawia-
niem na pokaz wnętrza ludzkiego ciała i przeobraziła się w pro-
ces, w  wyniku którego lekarze uzyskali profesjonalną wiedzę 
na temat wnętrza organizmu dzięki sekcjom przeprowadzanym 
w zamkniętym pomieszczeniu25. U progu XVIII w. interpretacja 
politycznego znaczenia badań anatomicznych, czyli „rozczłon-
kowywania”, które stało się udziałem Gérarda, budziła głęboko 
zakorzenioną i uporczywą niechęć kolejnych pokoleń, co poka-
zuje nowe słowo, jakie pojawiło się w Turyngii: chłopi z okolic 

24 P. Camporesi, Il sugo della vita. Simbolismo e magia del sangue, Milano 
1984, s. 16–18. Praca M. Foucault, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. 
T.  Komendant, Warszawa 1993, rozdz. 2: „Karanie”, zawiera wiele szczegółów 
dotyczących okresu 1650–1720. Foucault opisuje również publiczne szlachtowanie 
i patroszenie „delikwenta” bezpośrednio po jego zabiciu. R. Muchembled, Culture 
populaire et culture des élites dans la France moderne: XVe–XVIIIe siècles, Paris 1977, 
s. 248: „Udręczone ciało sprawiało, że wszyscy mogli ujrzeć akt sprawiedliwości. 
Ponieważ naród tłoczył się, aby oglądać egzekucje” (tłum. G. Waluga).

25 O. Temkin, The Scientific Approach to Disease. Specific Entity and Individual 
Sickness, w: tenże, The Double Face of Janus and Other Essays in the History of 
Medicine, Baltimore–London 1977, s. 451 n. Temkin rozróżnia „anatomia publica”, 
będącą publicznym badaniem człowieka jako takiego, od o wiele późniejszej, indy-
widualnej autopsji. Erwin H. Ackerknecht, Primitive Autopsies and the History of 
Anatomy, w: tenże, Medicine and Ethnology. Selected Essays, Stuttgart–Wien 1971, 
s. 91 n., podkreśla, że zajmowanie się sztuką rozczłonkowywania ciała bynajmniej 
nie oznacza, że znano jego wnętrze; zob. też G. Mann, Exekution und Experiment. 
Medizinische Versuche bei der Hinrichtung des Schinderhannes, „Lebendiges Rhein-
land-Pfalz” 21, 1984, nr 2, s. 11–16.
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Jeny wprowadzili w swoich wsiach zwyczaj pilnowania zmarłych, 
żeby nie zostali „rolfinknięci” (gerolfinkt)26. Werner Rolfink był 
jednym z pierwszych niemieckich anatomów, profesorem na uni-
wersytecie w Jenie i nadwornym anatomem w Weimarze. Peter 
Linebaugh szczegółowo opisał niechęć wobec utraty własnego 
ciała na rzecz anatomów, szerzącą się również wśród londyńczy-
ków pod koniec tego samego stulecia. Napędzały ją motywacja 
religijna, związana z oczekiwaniem na zmartwychwstanie, strach 
przed śmiercią pozorną, nadzieja na uniknięcie zgonu dzięki 
zręcznie zawiązanemu na stryczku węzłowi, a także desperackie 
dążenie skazańca do uniknięcia dalszych interwencji państwa27.

Przytaczam tu przykłady niezawoalowanych działań władzy – 
prześladowania czarownic, szubienica i anatomia – na zasadzie 
wyliczenia, aby zaznaczyć strategiczne znaczenie ciała, wysoką 
symboliczną wartość jego integralności. W  odniesieniu do 
owych dwu stuleci, w których formowała się władza państwowa 
i w europejskich warstwach wyższych doszło do jak dotąd bez-
precedensowej regulacji i rachuby cielesności, znaczący wydaje 
mi się splot pewnych zjawisk widoczny w dwoistym charakterze 
tego procesu. Nauka i wymiar kary stają się z jednej strony obna-
żeniem wnętrza ciała, z drugiej zaś – zerwaniem głęboko zako-
rzenionych powiązań między owym (niewidzialnym) wnętrzem 
a  makrokosmosem. Taka redukcja ciała oraz obnażenie jego 
wnętrza poprzez rozczłonkowanie są ze sobą związane. Wyizo-
lowany i rozcięty organizm jest dla „państwa” źródłem władzy, 
ponieważ ciało „biologiczne” i „społeczne” mają w świadomości 
kulturowej jeden i  ten sam odpowiednik. Jeśli coś spotyka to 

26 H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte der Medizin und der epidemischen Krank-
heiten, t. 2, reprint wyd. 3 (1875–1882), Hildesheim–New York 1971, s. 280.

27 Zob. P. Linebaugh, The Tyburn Riots agaist the Surgeons, w: Albion’s Fatal Tree. 
Crime and Society in EighteenthCentury England, red. D. Hay i in., New York 1975, 
s. 65–111. Walka o pośmiertną integralność własnego ciała trwała aż do początku 
XX w. Według D.C. Humphreya (Dissection and Discrimination. The Social Ori-
gins of Cadavers in America, 1760–1915, „Bulletin of the New York Academy of 
Medicine” 49, 1973, s. 819–827) ponad połowa zwłok badanych przez amerykańs-
kich anatomów została dostarczona przez hieny cmentarne. Stwierdzenia takie 
jak „Czarni nie posiadali zdolności chronienia swoich zmarłych” (tamże, s. 820) 
i „roztropna metoda wykradania jedynie ciał ubogich” (tłum. G. Waluga) pozostały 
aktualne do połowy pierwszego dziesięciolecia XX w. Na temat sporów między 
miastem a  uniwersytetem o  dostarczanie zwłok zob. W. Piechocki, Zur Leichen-
versorgung der Haleschen Anatomie im 18. und 19. Jahrhundert, „Acta Historica 
Leopoldina” 2, 1965, s. 67–105.
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pierwsze, nigdy nie odnosi się wyłącznie do „ciała prywatnego”, 
jak to widać na przykładzie Balthasara Gérarda. „Chirurg […] 
który podejmuje się niebezpiecznego zadania wydobycia na świa-
tło dzienne ukrytych głębin ciała, który ingeruje w  porządek 
ustanowiony przez Boga w łonie jego stworzenia, jest postacią 
w  pewnym sensie lucyferyczną” – stwierdziła Marie-Christine 
Pouchelle28 w pracy stanowiącej próbę odpowiedzi na pytanie: 
dlaczego rozwój anatomii był nie do pomyślenia w średniowieczu 
oraz jak wielkim przełomem była dynamiczna zmiana w  tym 
zakresie począwszy od XVI w.

W XVII w. rozpoczął się gwałtowny proces prowadzący do 
symbolicznego „złamania” ciała rozumianego jako uosobienie 
lokalnej woli przetrwania: podczas procesów czarownic ciało 
kobiece zostało uznane za złe, rozczłonkowane narzędziami 
tortur, ukazane jako zbiór elementów, przestało być nieprze-
niknione, a tym samym straciło sens. Aby można było uczynić 
z niego obiekt obserwacji i opisu, należało najpierw zniszczyć 
jego symboliczny wymiar.

Michel Foucault29 zrelacjonował serię buntów mających na 
celu wyrwanie skazanego „delikwenta” z rąk kata. Opór wobec 
demonstracyjnego wyizolowania, zdefiniowania cielesności i jej 
wyobrażeń, miał jednak motywację nie tylko psychiczną, ale 
i  społeczną. Siedemnastowieczne społeczeństwo nie znalazło 
jeszcze miejsca dla cielesności wyrwanej z kontekstu całokształtu 
relacji społecznych (disembedded). Można to dostrzec przy lektu-
rze prac Giulii Calvi30. Opisała ona przygotowania Florencji na 
nadejście dżumy w 1630 r. i wysiłki podejmowane w celu prze-
trwania tego kataklizmu. W  sytuacji zagrożenia dochodzi do 
bliskiego zetknięcia uzdrowicieli i różnych rodzajów terapii ist-
niejących dotąd niezależnie od siebie, coraz częściej dochodzi do 
tarć pomiędzy wyrastającymi jak grzyby po deszczu zolfatori, bec-
camori, birri, specifici, cerusini. Urzędy odpowiedzialne za łago-
dzenie konfliktów były przeciążone i można odnieść wrażenie, 

28 M.-Ch. Pouchelle, La prise en charge de la mort. Médecine, médecins et chirur-
giens devant les problèmes liés à mort à la fin du Moyen Âge (XIIIe–XVe siècles), 
„Archives Européenes de Sociologie” 17, 1976, nr 2, s. 274.

29 M. Foucault, Nadzorować i karać..., s. 58–64.
30 G. Calvi, Storie di un Anno di Peste. Comportamenti sociali e immaginario nella 

Firenze barocca, Milano 1984.
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że w  trakcie trzyletniej epidemii masowa śmierć, jako jedna 
z  nielicznych opisana w  źródłach tak szczegółowo, przyniosła 
ze sobą intensyfikację życia społecznego. Calvi ukazała aktyw-
ności mnożące się podczas dżumy, pod razami „bicza Bożego”, 
przy czym wytwórcy świec i amuletów oraz proszalnicy okazują 
się nie mniej ważni niż aptekarze, medici i  grabarze. Relacje, 
które dzisiaj, widziane przez pryzmat naszego zmedykalizowa-
nego spojrzenia, skłonni jesteśmy uznać za „cielesne”, dla Flo-
rentyńczyka około 1630 r. (a  także dla władz tego miasta) są 
tak polimorficzne i policentryczne, że zdaje się on zupełnie nie 
mieć „ciała”.

Przejście od powszednich dolegliwości, jak gangrena, ropie-
jące narośle czy wodnisty kał, do dżumy jest początkowo tak nie-
wyraźne i nieokreślone, jak granica między zepsuciem toczącym 
ciało a „rozpadem” całego kosmosu31. Zarazę postrzega się jako 
chorobę dotykającą nie tylko ciało biologiczne, ale także, a może 
przede wszystkim „naturę” i „ciało społeczne”. W swoim studium 
Calvi ukazała na przykładzie ciał, na których zaobserwowano 
oznaki zatrucia, że również fizyczne ciało, organismo aperto, 
wystawione jest na te same niekorzystne wpływy. Złe wyziewy 
przenikają do jego wnętrza przez otwory, przez pory – a pory 
osoby o gorącej krwi są szerzej rozwarte niż u melancholika – 
przez usta i nos, by dostać się do centrum, do serca. Między świa-
tem zewnętrznym a wnętrzem odbywa się nieustanna wymiana, 
„un rapporto di scambio osmotico con gli elementi”32. Leczenie 
skupia się na tym, by za pomocą okładów, drogich kamieni, 
okadzeń, masaży, woreczków z ziołami, dziesiątków amuletów 
noszonych w  pobliżu serca przywrócić zakłóconą równowagę 
wymiany między wnętrzem a światem zewnętrznym i za wszelką 
cenę zapobiec zablokowaniu delikatnych mechanizmów, „di reci-
procita e filtraggio fra il dentro e il fuori”. Skóra nie odcina tu 
wnętrza od reszty świata, ciało nigdy nie jest zamknięte, nie 
stanowi „innej materii” niż otoczenie33. 

31 Tamże, s. 71 n. 
32 Tamże, s. 77.
33 „Krew w osiemnastowiecznym mieście […], ten element naturalny, obecny na 

równi z odpadkami, śmieciami, ekskrementami, błotem i wodą, mieszał się z nimi. 
A  pomimo to uniknęła etykiety nieczystości” (tłum. G. Waluga); A. Farge, Signe 
de vie, risque de mort. Essai sur le sang et la ville au XVIIIe siècle, „Urbi” 2, 1979.
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Michael MacDonald odnalazł podobną ekwiwalencję wnętrza 
i  świata zewnętrznego oraz całkowite rozmycie granic między 
dolegliwościami „mentalnymi” a „fizycznymi” w Anglii drugiej 
połowy XVII w.34 Dbając o zachowanie dystansu wobec współ-
czesnej terminologii psychiatrycznej, MacDonald przeanalizował 
szczegółowe notatki wiejskiego uzdrowiciela, posługującego się 
astrologią, ale uznanego przez medycynę akademicką. Wieśniacy 
opowiadali mu o złym, które psuje soki ich ciała, obejmuje ich 
w posiadanie, przywodzi do szaleństwa, albo też – mniej drama-
tycznie – mówili o niezwykłym smutku, obojętności, porywczości, 
wynikających z niekorzystnego wpływu gwiazd. Świadectwa te 
wyraźnie pokazują, że madness jest jedynie nasileniem, nieopa-
nowanym wzmożeniem stanów, które czają się w każdej jedno-
stce – przybierając postać namiętności, strachu, przygnębienia 
i posępności. W tym sensie kosmologia nie zna „szaleństwa” ani 
tym bardziej nie rozróżnia chorób jednoznacznie „fizycznych” 
i jednoznacznie „psychicznych”, ponieważ nie istnieją „fizyczne” 
ani „psychiczne” normy, a  co za tym idzie, nie wyodrębniono 
patologii. Cierpienia, o których mówili pacjenci doktora Napiera, 
były częścią wiejskiego życia codziennego i tak je postrzegano 
w pierwszej połowie XVII w., jeszcze bez różnic wynikających 
z pozycji społecznej. „W każdej melancholii jest nieanalogiczna 
analogia (similitudo dissimilis), jak twarze ludzi, przeciwne podo-
bieństwo; i jak w rzece płyniemy wciąż w tym samym miejscu”35. 
MacDonald ukazał kres tego podobieństwa na poziomie lokal-
nym: zaobserwował bowiem, że pod koniec stulecia wykształciło 
się wśród elit jasno zdefiniowane pojęcie „szaleństwa”. Sprawiło 
to, że niegdysiejsze demony, niebiańskie inspiracje, złe podszepty, 

34 M. MacDonald, Mystical Bedlam. Madness, Anxiety and Healing in Seventeenth 
Century England, Cambridge 1981. Jest to książka istotna dla poruszanej przez 
mnie tematyki, a także jedyna znana mi próba monograficznego opisu siedemna-
stowiecznej praktyki lekarskiej. Będąc uczniem Keitha Thomasa, MacDonald ana-
lizuje z antropologicznego punktu widzenia opisy ok. 2 tys. przypadków z wiejskiej 
praktyki pewnego „astrological physician”, leczącego chorych ze wszystkich warstw 
społecznych. Gdybym wcześniej miała okazję zapoznać się z  tą książką, w  wielu 
miejscach mojej analizy źródłowej odwołałabym się do różnic między moim punk-
tem widzenia a perspektywą przyjętą przez MacDonalda. Postrzega on narzekania 
wielu pacjentów jako obiektywnie stwierdzalne psychopatologie, co jest ujęciem, 
jakiego starałam się uniknąć.

35 R. Burton, The Anatomy of Melancholy, t. 1, London 1968, s. 408; cyt. za: 
M. MacDonald, dz. cyt., s. 112 (tłum. G. Waluga).
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nadnaturalne wpływy uległy swoistej sekularyzacji36, jako zjawi-
ska opisane przez medycynę zamknięte zostały w ciele „szaleńca” 
i odtąd jedynie tam można było je znaleźć. Pierwsze publiczne 
szpitale, do których zaczęto posyłać chorych wbrew wcześniej-
szym zwyczajom, leczyły obłęd, posługując się przy tym teoriami 
medycznymi. MacDonald przeanalizował dokumenty doktora 
Napiera wyłącznie pod kątem mental disorder (zaburzeń umy-
słowych), jako studium „niezrównoważonych” pacjentów z Great 
Linford (Buckinghamshire). Źródło pokazuje jednak również 
obecność ciała, którego wnętrze nie podlega podziałom, a gra-
nice ze światem zewnętrznym nie zostały jasno określone. Jeszcze 
nie powstało „ciało” jako wyodrębniony obiekt prywatnej pielę-
gnacji czy kontroli społecznej (funkcjonującej w okresie dżumy).

Tresura ciała

Właśnie to ciało, ta niedookreślona cielesność kultury popu-
larnej, stały się w ciągu XVIII w. gorszące, w miarę postępowania 
procesu formowania się „mieszczańskiego ciała” i wzrostu liczby 
oświeconych rozpraw poświęconych relacji między organizmem 
a otoczeniem. Czynniki, które wpłynęły na ukształtowanie się 
nowego konstruktu ciała, były nadzwyczaj skomplikowane i nie 
zostały jak na razie dostatecznie zbadane, ani pod względem 
sposobu ich egzekwowania, ani wyrażających się w nich relacji 
społecznych. Niemniej chciałabym przynajmniej szkicowo poru-
szyć kilka zagadnień. 

Odkrycie siły roboczej jako wartości ekonomicznej było pro-
cesem powolnym: chodzi nie tylko o siłę roboczą jako warunek 
produkcji towarów, ale także jako deficytowe dobro produkcyjne, 
czynnik rywalizacji między narodami. Organizmy poddanych 
zyskały zatem wartość ekonomiczną. Człowiek stał się czynni-
kiem gospodarczym także jako jednostka fizyczna: długość jego 
życia i stan zdrowia umożliwiający pracę stały się opisywalnym 
przez statystykę elementem gospodarki narodowej.

Eksploracja i pielęgnacja organizmu narodowego – przynaj-
mniej w połączeniu z zamiarem zarządzania nim – stały się, począw-
szy mniej więcej od lat siedemdziesiątych XVIII w., zadaniem 

36 M. MacDonald, dz. cyt., s. 170 n.
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„nauki o państwie” (Policey). By móc objąć myślą „ciało narodu 
wraz ze wszystkimi jego częściami i w całej rozciągłości” – i to nie 
tylko w momentach kryzysowych – trzeba je było ukonstytuować 
jako dotykalne w jego materialnej kolektywności. Rosnący w siłę 
stan, mieszczaństwo urzędnicze i inteligencja czy też burżuazja, 
zaczęły formować swoje ucieleśnienie, którym stała się jednostka. 
Constantin-François Volney, autor Katechizmu zdrowia, napisał: 
„Każdy jest bezwarunkowym władcą, pełnym posiadaczem wła-
snego ciała”37, opierając swoje zalecenia na ciele ujętym jako 
najbardziej elementarna forma posiadania. W  postawie zaj-
mowanej wobec tego posiadanego przedmiotu wyraża się cały 
katalog mieszczańskiego systemu norm: kwestia samoregulacji 
afektów i potrzeb cielesnych, zachowania w życiu codziennym 
i relacji z otoczeniem. 

Nowe teorie medycyny jedynie pośrednio uczestniczą w two-
rzeniu psychiczno-moralnej ekonomii cielesności, kształtującej 
się w ścisłym związku z podstawowymi wzorcami społecznymi. 
Tak na przykład odkryte przez Albrechta von Hallera „wrażli-
wość” i „sympatia” współtworzyły model psychospołeczny, który 
spotkał się z akceptacją stanu mieszczańskiego, „wrażliwość” sys-
temu nerwowego gwarantowała tu bowiem integralność organi-
zmu i umożliwiała sprawowanie nad nim kontroli. W Hallerow-
skiej koncepcji kontrola nad ciałem była również fizjologiczna, to 
znaczy naturalna, wewnętrzna, ponieważ „wrażliwość” nerwów 
i  „sympatia” wszystkich części ciała stanowiły jego spoiwo. Ta 
teoria naukowa odzwierciedlała również odmienne usytuowanie 
ciała w otoczeniu, fizjologiczne założenia oferowały „naturalną 
bazę dla […] wyostrzonej wrażliwości” jednostki38. Już w 1936 r. 

37 C.-F. Volney, Gesundheitskatechismus, b.m.w. 1793, s. 18. L. Jordanova, 
Guarding the Body Politic. Volney’s Catechism of 1793, w: 1789, Reading, Writing 
Revolution, Proceedings of the Essex Conference on the Sociology of Literature, red. 
F. Barker i in., Colchester 1982, s. 12–21, opisuje narzędzie, jakim było wychowanie 
zdrowotne zalecane w katechizmach zdrowia.

38 S. Shapin, dz. cyt., s. 129. C. Lawrence, The Nervous System and Society in 
the Scottish Enlightenment, w: Natural Order. Historical Studies of Scientific Culture, 
red. B. Barnes, S. Shapin, Beverly Hills 1979, s. 19–40, badał rozprzestrzenianie się 
modeli Hallera w Szkocji w końcu XVIII w., dochodząc do następujących wniosków: 
„że model ciała został rozbudowany, oceniony i wykorzystany w kontekście legitymi-
zacji” (tamże, s. 35); „Sympatia jest przeniesieniem uczucia (Hume) […] i tą teorią 
Hume odszedł od dziewiętnastowiecznej fascynacji niezmiennymi cechami jednostki 
[…], zasadę sympatii przejął od Hume’a Adam Smith […], czyniąc z niej podstawę 
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Norbert Elias zbadał, jak w  wyższych warstwach społecznych 
zewnętrzna tresura ciała, którą jeszcze na początku stulecia 
egzekwowano raczej poprzez surowy ceremoniał i  etykietę, 
zamieniła się w  książkach o  dobrym wychowaniu w  rygoryzm 
ukierunkowany do wewnątrz, sterowany przez samą jednostkę39. 
Wymagało to psychicznej kontroli, opanowywania namiętności, 
ale także umiarkowania w ruchach i rozważenia wpływu warun-
ków zewnętrznych na „zdrowie”. Sposób, w jaki człowiek jadł, 
spał, mył się, odpoczywał i ubierał – wszystkie te kwestie, przy-
najmniej teoretycznie, regulowano odtąd wedle zasad higieny40. 
„Studium choroby ujawniło wpływ, jaki wywierało na organizmy 
zarówno otoczenie, jak i środowisko kulturowe, tak że związek 
pomiędzy życiem a jego otoczeniem został sformułowany w kate-
goriach medycznych”41. Res non naturales tradycji antycznej42 

swojej teorii społecznej” (tamże, s. 31); „jest ona przekazywana przez układ ner-
wowy i zależy od stanu tego ostatniego […], jest wielkim spoiwem społeczeństwa” 
(tamże, s. 32); „We Francji najwięksi myśliciele wypracowali koncepcję witalizmu, 
kładącą nacisk na niezależną wrażliwość każdego organu; w Getyndze Albrecht von 
Haller (1572) rozbudował swoją teorię drażliwości jako specyficznej właściwości 
mięśni. W  każdym »obcym« przypadku model ciała był bardziej zdecentralizo-
wany niż ten opracowany w Edynburgu” (tamże, s. 34 n.); (tłum. cyt. G. Waluga). 
Por. E. Clarke, The Natural Circulation. The Use of Analogy in Medicine, „Medical 
History” 22, 1978, s. 291–307; K. Figlio, Theories of Perception and the Physiology 
of Mind in the Late Eighteenth Century, „History of Science” 13, 1975, s. 177–212. 
Począwszy od XVIII w., system nerwowy wyrażał ogólny stan jednostki.

39 N. Elias, O  procesie cywilizacji. Analizy socjo i  psychogenetyczne, tłum. 
T. Zabłudowski, K. Markiewicz, Warszawa 2011.

40 U. Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770–1880. Soziale Unterschich-
ten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialversicherung, Göt-
tingen 1984, opisuje sprzeczności, paralele i antagonizmy zaznaczające się między 
poszczególnymi czynnikami „procesu medykalizacji” zachodzącego w Niemczech: 
lekarze walczący o zwiększenie wpływów, państwo w postawie wyczekiwania, dba-
jące o  zdrowie mieszczaństwo, miejskie pospólstwo trzymające się utrwalonych 
zachowań. Tematyka jest w Niemczech bardzo słabo opracowana, można wskazać 
jedynie badania Erny Lesky dotyczące Austrii, nieliczne artykuły na temat Johana 
Petera Francka oraz prace Manfreda Stürzbechera o historii instytucji medycznych. 
Publikacja Frevert jest pierwszym opracowaniem, w  którym opisano panoramę 
procesu medykalizacji w Niemczech.

41 L. Jordanova, Earth Science and Environmental Medicine. The Synthesis of 
the Late Enlightenment, w: Images of the Earth. Essays in the History of Environ-
mental Sciences, red. L. Jordanova, R.S. Porter, Chalfont 1979, s. 121 (tłum. cyt. 
G. Waluga).

42 Na temat res non naturales por. L.J. Rather, The „Six Things Non-Natu-
ral”. A Note on the Origins and Fate of a Doctrine and a Phrase, „Clio Medica” 3, 
1968, s. 337–347; P.H. Niebyl, The Non-Naturals, „Bulletin of the History of Med-
icine” 45, 1971, s. 486–492. [Starożytni filozofowie i lekarze uznawali tzw. schemat 
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powróciły w nowej postaci i w zupełnie innym wymiarze, teraz 
bowiem powiązania między opisywanym ciałem a  kształtują-
cym je i wpływającym na nie otoczeniem można było zmierzyć 
naukowo, zrozumieć, a  co za tym idzie, poddać manipulacji. 
Wcześniej zapobieganie chorobom polegało na działaniu wedle 
utrwalonych wzorców, teraz zaś zostało zastąpione przez postawę 
kalkulacji zmierzającej do wywarcia pozytywnego wpływu czy 
też zmiany czynników, które zagrażają organizmowi. Zapobie-
ganie chorobom staje się – teoretycznie – wynikiem praktycz-
nego działania i planowania. William Coleman przeanalizował 
odnoszące się do ciała i zdrowia hasła Encyclopédie, pokazując, 
jak ta medyczna kosmologia koresponduje z indywidualizmem 
warstwy mieszczańskiej: „Oświeceni czytelnicy potwierdzali nowe 
kredo, mówiące, że w pierwszym rzędzie należy zmienić sposób 
myślenia człowieka, by następnie móc zmienić jego życie i sposób 
działania. Nauka o res non naturales jako zbiór wskazówek doty-
czących higienicznych zachowań harmonizowała z reorientacją 
zachodniego sposobu myślenia […]. Jej zastosowanie wymagało 
jednak: zamożności, samoświadomości, chęci pójścia do przodu. 
Oczytanie […], wychowanie i  […] najstaranniejsza solidność 
we wszystkich sprawach cielesnych stanowiły bazę dla odpo-
wiedzialnego kierowania życiem osobistym”43. Zadanie lekarza 
polegało na udzieleniu pomocy w razie choroby, ale jednostka 
zobowiązana była sama dbać o res non naturales i we właściwy 
sposób uporządkować sobie tryb życia. Szczegółowych instrukcji 
dostarczały liczne poradniki zdrowotne. Normowały one zdrowy 
styl życia w  rodzinie pod nadzorem kobiet, które znalazły się 
w centrum dowodzenia kampanii higienicznej jako pomocnice 
lekarzy. Wszystkie sfery codzienności – od zachowania w łóżku 

uniwersalny, opisany przez Galena, według którego zachowanie zdrowia zależało od 
równowagi sześciu wartości: powietrza i światła (aer), jedzenia i picia (cibis et potus), 
ruchu i odpoczynku (motus et guies), snu i czuwania (somnus et vigilia), wydziela-
nia i  wydalania (sekreta et excreta), emocji (affectum animi). Wartości te zostały 
podzielone na zależne (res non naturales), niezależne (res naturales, np. trawienie 
pokarmów i krążenie krwi, czyli czynności fizjologiczne) i odchylenia patologiczne 
(res contra naturam) – przyp. red.].

43 W. Coleman, Health and Hygiene in the Encyclopédie. A Medical Doctrine for 
the Bourgeoisie, „Journal of the History of Medicine and Allied Sciences” 29, 1974, 
s. 419. R. Porter, Lay Medical Knowledge in the Eighteenth Century. The Evidence of 
the Gentleman’s Magazine, „Medical History” 29, 1985, s. 138–168, zwł. s. 145 n., 
bada literacki wyraz afirmacji zdrowia w „Gentelman’s Magazine”.
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po pracę przy biurku czy długość żucia pokarmów – zostały pod-
niesione do rangi czynności godnych opisu i  zainteresowania 
medycyny, ponieważ miały znaczenie dla racjonalnego, zdro-
wego stylu życia. Nowe rytuały utrzymywania w czystości ciała 
i najbliższego otoczenia domowego stały się rytuałami separacji 
o znaczeniu zarówno osobistym, jak i politycznym44. Nowy sposób 
postrzegania ciała przyznawał mu centralną pozycję w samoświa-
domości warstw mieszczańskich, wynosząc je do rangi „natural-
nego symbolu”, w którym miała się uosabiać jednostka i który 
służył do wyraźnego odróżnienia się od – z jednej strony – „ste-
rowanej z zewnątrz” szlachty, z drugiej zaś – od brudu chłopów 
i miejskiego plebsu.

Miejsce relacji między mikro- i  makrokosmosem, pozwa-
lającej mężczyźnie i  kobiecie ucieleśniać się w  różny, często 
„krwawy” sposób, zajęła teraz utopia ludzkiego ciała podda-
nego tresurze, wokół którego można było zbudować nowe spo-
łeczeństwo. W tym ciele seksualność stała się dla mieszczaństwa 
tym, czym dla chłopów i szlachty była krew, do tego przełomu 
nieustannie powracał Foucault45.

Michaił Bachtin pisał o  zwrocie ku wnętrzu ciała – można 
by wręcz powiedzieć – o  morfologicznym wymiarze cielesnej 
indywidualizacji, porównując zamknięte ciało mieszczańskie 
z  „barokowym”. Poszczególne obszary ciała zostały uporząd-
kowane według nowej hierarchii: dolna i  tylna część stały się 

44 Na temat medykalizacji pojęcia „rodziny” i dyscyplinizacji życia rodzinnego, 
począwszy od końca XVIII w., por. J. Donzelot, Die Ordnung der Familie, Frankfurt 
1980. Na temat znaczenia lekarza jako wkraczającego w  krąg rodzinny doradcy 
w tym procesie por. A. McLaren, Doctor in the House. Medicine and Private Morality 
in France 1800–1850, „Feminist Studies” 2, 1975, nr 2–3, s. 39–54. Stopień czystości 
stanie się uznanym kryterium różnicującym poszczególne warstwy społeczne. Na 
temat wiktoriańskiej Anglii por. L. Davidoff, The Rationalization of Housework, 
w: Dependence and Exploitation in Work and Marriage, red. D.L. Barker, S. Allen, 
London 1976, s. 121–151. Kognitywny porządek wyrażający się w postulacie utrzy-
mania czystości ma przy tym większe znaczenie dla wyznaczania różnic społecznych 
niż widoczna na pierwszy rzut oka czystość; por. taż, Class and Gender in Victorian 
England. The Diaries of Arthur J. Munby and Hannah Cullwick, „Feminist Studies” 
5, 1979, nr 1, s. 87–141. Na temat zależnych od klasy opóźnień w  adaptowaniu 
lekarskich instrukcji dotyczących karmienia noworodków w dwu następujących po 
sobie pokoleniach por. L. Boltanski, Prime education et morale de classe, Paris 1969. 
W związku z tym w niższych warstwach społecznych niemowlę zaczęto postrzegać 
jako takie kilka dziesięcioleci później niż u mieszczaństwa. 

45 M. Foucault, Historia seksualności, tłum. B. Banasiak, T. Komendant, 
K. Ma tuszewski, Warszawa 1995. 
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tabu; otwory należało zasłaniać, podczas ziewania nie mogło być 
widoczne wnętrze; to, co odstawało, musiało zostać wciągnięte 
lub mocno zasznurowane. Twarz i oczy powinny odbijać indy-
widualny charakter. Cielesność poddana została dyscyplinizacji, 
„wycofała się” do wnętrza, w sferę prywatności. Przestała istnieć 
aura ciała46. Już w 1942 r. Marc Bloch ukazał, że ludzie mogli 
mieć „aurę” i że jej istnienie oraz oddziaływanie na skrofulicz-
nych chorych mogą stać się obiektem badań historycznych47.

Później Robert Mandrou rozpoczął badania nad tym, jak wra-
żenia zmysłowe „wycofały się” z języka, nosa i palców do oczu, 
jak dokonała się reorganizacja kulturowej hierarchii zmysłów, 
którą przecież opisał również Norbert Elias48.

Ciało odrażające 

O tym, jak aura ciała, niegdyś wykazująca nawet właściwości 
lecznicze, stała się w końcu odrażająca, traktuje książka Alaina 
Corbina, który wyszedł od przemiany narządów zmysłów i  ich 
postrzegania, a zajął się przeobrażeniami ciała w latach 1740– 
–1800 w  Paryżu49. Osobista „aura” zamieniła się w  tymże 
okresie w odrażający smród, naukowcy stwierdzali, że ubodzy 
„cuchną”, a  zapach obcych „ras”, na przykład Seldżuków czy 
Samojedów, jest niezmienną właściwością ich organizmów, nie-
zależną od diety i zwyczajów higienicznych. Począwszy od końca 
XVIII w., ciało zaczęło nabywać nowego znaczenia w kontekście 
podziałów społecznych. Od tego momentu już ono samo było 

46 M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średniowiecza 
i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975. R. Sennett, Upadek człowieka 
publicznego, tłum. H. Jankowska, Warszawa 2009, rozdz. 4: „Ciało jako manekin”, 
zwł. s. 113–126, opisuje zwrot w kierunku szarego stroju męskiego i kształtowanie 
kobiecej sylwetki za pomocą gorsetu. Ph. Perrot, Les dessus et les dessous de la 
bourgeoisie, Paris 1981, prześledził rozwój bielizny jako głębszy poziom procesu 
„odpubliczniania” ciała (a tym samym również możliwości jego przedstawiania).

47 M. Bloch, Królowie cudotwórcy. Studium na temat nadprzyrodzonego cha-
rakteru przypisywanego władzy królewskiej zwłaszcza we Francji i  w  Anglii, tłum. 
J.M. Kłoczowski, słowo wstępne J. Le Goff, Warszawa 1998.

48 R. Mandrou, Introduction à la France moderne: 1500–1640. Essai de psycho-
logie historique, Paris 1973, s. 76–81.

49 A. Corbin, We władzy wstrętu. Społeczna historia poznania przez węch. Od 
odrazy do snu ekologicznego, tłum. A. Siemek, Warszawa 1998. O tym, jak zapach 
ciała staje się odrażający, a tym samym przeobraża się w przyczynę marginalizacji 
społecznej, por. tamże, s. 167–188.
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odzwierciedleniem pozycji społecznej, a  nie – jak wcześniej – 
dopiero ubiór, wyuczone i nabyte poprzez przyzwyczajenie gesty 
czy też rytualne formy wyrazu.

Zastosowanie „ciała” jako instrumentu stratyfikacji spo-
łecznej stworzyło także podstawy dla symultanicznej asynchro-
niczności doświadczenia ciała, która była wyraźnie widoczna 
jeszcze w  XX w.: postrzeganie innych ras, chłopów, ubogich 
i kobiet pozostawało w nurcie tradycyjnym50. Z odpowiedzi na 
ankietę ogłoszoną przez paryską Akademię Medyczną, które 
w latach 1776–1786 napłynęły z prowincji, wynika, że cielesność 
kobiet i chłopstwa miały ze sobą wiele wspólnego51. Formuło-
wana tu krytyka dotyczy tradycyjnych wyobrażeń ciała, którego 
wydzieliny są nieuregulowane, a reakcje nieprzewidywalne. Tak 
kobiety, jak i  chłopi stali się przykładem zdrowotnych niedo-
magań. Nowo powstałe pojęcie indywidualnego, szczelnego 
i  docelowo „zdrowego” organizmu, odpowiadające zamiarowi 
natury, którą rozumiano jako zasadniczo pozbawioną uste-
rek, powodowało, że cielesność chłopstwa i  kobiet jawiła się  
jako patologiczna. 

Między nową koncepcją ciała znormalizowanego i utopijnie 
wyobrażanego jako na wskroś „zdrowe” a  ciałem tradycyjnie 

50 J.-P. Goubert, Die Medikalisierung der französischen Gesellschaft am Ende 
des Ancien Régime. Die Bretagne als Beispiel, „Medizinhistorisches Journal” 17, 
1982, nr 1–2, s. 108–109, pisze o  konflikcie kulturowym, jaki wywołała oświece-
niowa propaganda nowego ciała w północnej Francji. Ów konflikt w dalszym ciągu 
odciska swoje piętno na sporach pomiędzy twórcami i  zarządzającymi systemami 
opieki zdrowotnej a praktykującymi lekarzami w społeczeństwach przemysłowych; 
por. C.G. Helman, „Feed a Cold, Starve and Fever”. Folk Models of Infection in an 
English Suburban Community and Their Relation to Medical Treatment, „Culture, 
Medicine and Psychiatry” 2, 1978, s. 107–137. Paradoksalnie nowoczesne planowa-
nie biomedycznych systemów pozwala na wykorzystanie „medycyny ludowej” jako 
czynnika pozytywnego; zob. A. Kleinman, The Meaning Context of Illness and Care. 
Reflections on a  Central Theme in the Anthropology of Medicine, w: Sciences and 
Cultures. Anthropological and Historical Studies of the Sciences, red. E. Mendelsohn, 
Y. Elkana, Dordrecht–Boston 1981, s. 161–176.

51 F. Loux, J.-P. Peter, Présentation... Na temat podobieństwa między wyklu-
czeniem chłopów i kobiet zob. też J.-P. Peter, Les mots et les objects de la maladie. 
Remarques sur les épidémies et la médecine dans la société française de la fin du 
XVIIIe siècle, „Revue historique” 1971, nr 499, s. 34: „W następstwie tysiącletniego 
niewolnictwa, sama fizjologia, humory, głęboka struktura ciała… zatraciły swoje 
szczególne człowieczeństwo” (tłum. G. Waluga). Podobne wypowiedzi z ówczesnej 
literatury por. tenże, Entre femmes et médecins. Violence et singularités dans les 
discours du corps et sur le corps d’après les manuscrits médicaux de la fin du XVIIIe 
siècle, „Ethnologie française” 6, 1976, nr 3–4, s. 341–348.
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 różnorodnym, cierpiącym i przeżywającym tylko dzięki najwyż-
szemu wysiłkowi, tworzy się kontrast, wyraźnie widoczny zwłasz-
cza w sytuacji konfliktowej – chłopi bronili się przed wariolizacją 
właśnie dlatego, że pojęli jej skutki: „Odrobina ropy z jednego czy 
dwu pęcherzyków nie zastąpi obfitego i niezbędnego oczyszcze-
nia, wcześniej czy później humory pozostające w ciele wywołają 
bowiem straszliwe dolegliwości”52. Oświeconemu reformatorowi 
nie chodziło przecież o zmiany w zachowaniu, ale o stworzenie 
nowego ciała: „należałoby zmienić naturę chłopa; […] należa-
łoby uczynić z niego zupełnie inną osobę”53 – donosił z prowincji 
jeden z lekarzy.

Dawne ciało, by się wzmocnić i nabrać sił, musiało „płynąć” – 
wydzielić ropę, krew, pot. Co do tego panowała zgodność wśród 
chłopstwa, kobiet i praktykujących lekarzy. Społecznik natomiast 
postrzegał ciało w zupełnie nowy sposób, widząc zgoła odmienną 
rzeczywistość, mianowicie organizm, który należało zachować, 
który nie powinien się zatracić i  rozpłynąć – ekonomiczną 
całość. Antagonizm między medycyną tradycyjną, która w dal-
szym ciągu pomagała ciału w  jego samooczyszczeniu, a nową, 
która chciała je poddać tresurze, przyczynił się zapewne do tego, 
że polemika na temat upuszczania krwi stała się pod koniec 
XVIII w. tak ostra54.

Wygląda na to, że kobiety stały się wcieleniem swoistego 
paradygmatu cielesności, który bezprecedensowo przeciwsta-
wiał się nowemu, bardziej szczegółowemu wyobrażeniu wnętrza 
ciała. Medyczni policyści, na przykład autorzy dużej części pism 
lekarskich wydanych po 1770 r., skupiali się przede wszystkim 
na badaniu, opisywaniu i wartościującym porządkowaniu wnę-
trza kobiecego ciała oraz zarządzaniu nim – to z niego bowiem 
bierze swój początek organizm narodu. Nabyta w  praktyce 
wiedza o  procesach zachodzących w  czasie porodu została  
zdyskredytowana w wyniku prowadzonych przez lekarzy szkoleń 

52 Cyt. za: H. Mitchell, Rationality and Control in French EighteenthCentury 
Medical Views of the Peasantry, „Comparative Studies in Society and History” 21, 
1979, s. 98. 

53 Tamże, s. 104.
54 Przegląd stanowisk w  polemice wokół wartości terapeutycznej upuszczania 

krwi ok. 1800 r. zob. w: J. Bauer, Geschichte der Aderlässe, München 1870 (reprint: 
München 1966) – wciąż jeszcze niezastąpiony, zwł. s. 197–199.
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dla położnych. Odtąd miały one zdobywać wiedzę i uprawnienia 
do legalnego praktykowania, przyswajając sobie lekarskie opisy 
oraz ćwicząc na fantomie porodowym55. Doszło przy tym do 
zasadniczej kulturowej transformacji samego procesu: rozwią-
zanie, którego podmiot stanowiła kobieta, zamieniło się w naro-
dziny dziecka. Rodzenie, będące dotąd przede wszystkim spo-
łecznym, na poły publicznym wydarzeniem w  gronie kobiet56, 
przeobraziło się w  czynność typowo prywatną, którą należało 
nadzorować, kierując się logiką procesów fizjologicznych. Reduk-
cja porodu do jego cielesnej strony szła w parze z przesunięciami 
sensu: moment „przejścia”, sytuacja graniczna, uświadamiająca 

55 [Po polsku nazywanym „machiną do babienia” – przyp. red]. U. Boschung, 
Geburtshilfliche Lehrmodelle. Notizen zur Geschichte des Phantoms und der Hystero-
plasmata, „Gesnerus” 38, 1981, nr 1–2, s. 59–68. O reformie zawodu położnej we 
Francji pisze J. Gélis, L’Enquête de 1786 sur les „Sagesfemmes du Royaume”, „Anna-
les de Demographie Historique” 1980, s. 299–314 (z  załącznikiem), omawiając 
wyniki ankiety Société Royale de Médecin z 1786 r. z podziałem na 26 prowincji. 
Skutkiem tzw. reformy akuszerstwa był oficjalny spadek znaczenia starej babki- 
-akuszerki: nowa „akuszerka […] jest odzwierciedleniem całkiem innej koncepcji 
niż położna […], (ale) jest czymś niezwykłym, że kobiety obdarzają zaufaniem osobę 
młodą” (tamże, s. 306; tłum. G. Waluga). Por. też tenże, Sages-femmes et accou-
cheurs. L’obstétrique populaire aux XVIIe et XVIIIe siècles, „Annales E.S.C.” 32, 1977, 
nr 5, s. 927–957. Brigitte Menssen i Anna-Margarete Taube w bardzo precyzyjnym 
studium z  historii regionalnej dochodzą do podobnego wniosku na przykładzie 
Oldenburga: ankieta w  parafiach w  1793 r. wykazała, że spośród 143 zarejestro-
wanych kobiet tylko 12 zamierzało przejść szkolenia, by kontynuować pracę; zob. 
B. Menssen, A.-M. Taube, Hebammen und Hebammenwesen in Oldenburg in der 
zweiten Hälfte des 18. und zu Beginn des 19. Jahrhunderts, w: Regionalgeschichte. 
Probleme und Beispiele, red. E. Heinrichs, W. Norden, Hildesheim 1980, s. 200. 

56 M. Laget, Naissances. L’accouchement avant l’âge de la clinique, Paris 1982. 
Z dużym szacunkiem dla odczuć zmysłowych autorka żywo i szczegółowo opisuje 
plotkowanie, pouczenia, picie i  inne czynności odbywające się pokoju rodzącej, 
który określa mianem „wieczernika inicjacji”. Podział zadań interpretuje jako rytuał, 
wyraz świadomości (tamże, s. 134–137), w której „la femme, la bonne femme, la 
sage femme, la bonne mère, la leveuse, la levandière, la ramasseuse, la reveleuse, 
la matrone” pełnią swą służbę jako „fonction charitable”. Dla innych części Europy 
brak równie wymownych badań procedury, którą na swoją modłę przekształcił 
wiek XIX. G. Böhme, Wissenschaftliches und lebensweltliches Wissen am Beispiel 
der Verwissenschaftlichung der Geburtshilfe, w: Wissenssoziologie, red. N. Stehr, 
V. Meja, Opladen 1981, s. 445–463, próbuje zastosować kategorie socjologiczne 
pozwalające na interpretację medykalizacji narodzin za pomocą przeciwstawienia 
różnych „form wiedzy”. C. Pancino, La comare levatrice. Crisi di un mestiere nel 
XVIII secolo, „Società e storia” 13, 1981, s. 593–638, porównując przepisy regulujące 
pracę położnych, dostrzega zmianę używanego w nich języka w latach 1596–1819, 
jak również zalecenia odnośnie do cech, jakimi powinna odznaczać się położna 
i nazw poszczególnych faz porodu. 
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analogię między rodzeniem a umieraniem, stała się procesem 
(re)produkcyjnym. Pewne aspekty genezy ginekologii, które 
w literaturze przedmiotu interpretowano jako efekt podporząd-
kowania kobiecego brzucha męskiej władzy57, można również 
uznać za wyraźną demonstrację środków zastosowanych w pro-
cesie formowania nowego rodzaju cielesności. Wyodrębnienie 
kobiecych organów płciowych z tradycyjnego, amorficznego ciała, 
prowadziło do redefinicji: nie tylko macicy i jej właścicielki, ale 
w ogóle ciała kobiecego i męskiego.

Mówiąc o  procesie podporządkowywania ciała władzy 
deskryptywno-administracyjnego wyobrażenia organizmu, nie 
można pominąć jeszcze jednej ważnej kwestii. Proces, o którym 
mowa, rozpoczął się w XIX stuleciu i trwał aż do XX w., i był 
postrzegany jako odpowiedź na problemy jednostki. Ute Frevert 
mówiła wręcz o „upolitycznieniu choroby i zdrowia” w Prusach 
w latach 1770–1880. Badaczka ta udokumentowała opór, jakim 
niższe warstwy społeczne zareagowały nie tylko na regulacje 
medyczne, ale również na lekarskie rozumienie ciała. Komisja 
Szkolna z Würzburga skarżyła się w piśmie okólnym z 1793 r., 
że „trudno ludzi potrzebujących lekarza i  chirurga uczynić 
podatnymi na leczenie”, podkreślając, jak wiele wysiłku kosz-
tuje „wyplenienie tak szkodliwego samoleczenia i  stosowania 
tak zwanych domowych środków”58. Idea głosząca, że zdrowie 
jednostki służy dobru państwa natrafiła w niższych warstwach 
społecznych na mur niezrozumienia, pochodzący z tych kręgów 
chorujący mieli problemy z pojęciem tego, że „medycznej poli-
cystyce” chodzi o zapobieżenie utracie „narzędzia, jakim jest dla 
państwa człowiek”59. Niezbędna stała się „katechizacja zdrowia”, 
która stawiała sobie za cel wpojenie państwu i  jego obywate-
lom nowego obrazu ciała: „Kto zaniedbuje szlachetny klejnot, 
jakim jest jego zdrowie, obraża całe społeczeństwo, którego jest 
członkiem. Ono, które każdego dnia tak bardzo przyczynia się 
do spełniania jego potrzeb i wymagań, słusznie żąda, aby część 

57 Por. też U. Frevert, Frauen und Ärzte im späten 18. und frühen 19. Jahrhundert. 
Zur Sozialgeschichte eines Gewaltverhältnisses, w: Frauen in der Geschichte II, red. 
A. Kuhn, J. Rüsen, Düsseldorf 1982, s. 177–210.

58 Cyt. za: taż, Krankheit als politisches Problem..., s. 54.
59 Zob. K. Reuber, Die Ethik des heilenden Standes in Ordnungen des hessischen 

Medizinalwesens von 1564 bis 1830, Berlin 1940, s. 81.
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swoich sił i swego czasu złożył w ofierze potrzebom i koniecz-
nościom swego zdrowia”60.

A jednak ów dopiero co zdefiniowany organizm nie był jedy-
nie lekarskim mirażem. Powstał jako wyraz potrzeby pewnej 
warstwy i poprzez „łagodną perswazję” oddziaływał na niższe 
klasy. Pojęcie „zdrowia” ma istotne znaczenie polityczne, sta-
nowiąc bowiem cel indywidualnego dobrostanu, przesłania sobą 
kontekst, z jakiego się zrodziło: uprzedmiotowienie „organizmu 
narodu” i podporządkowanie go działaniom administracyjnym.

Pod koniec XX w. teza, że wszyscy ludzie z natury dążą do 
zdrowia, stała się dla naukowców na tyle oczywista, że histo-
ryczność tego normatywnego pojęcia bardzo długo pozostawała 
przez badaczy niezauważona. Niemniej lektura zdrowotnych uty-
skiwań kobiet z Eisenach przez pryzmat tej tezy okazała się po 
prostu kontrproduktywna. 

Przekonanie, że każdy chciałby być zdrowy, bardzo długo 
ograniczało horyzonty badawcze. Ludmilla Jordanova dokonała 
szczegółowego opisu ambiwalencji, z jaką podchodzono do santé 
we Francji lat osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych XVIII w.61 
Oświecenie wypisało na swoich sztandarach zdrowie pojęte jako 
kategoria fizykalno-moralna. Stało się ono tak istotne politycznie 
ponieważ odpowiadało interesom władzy (a później gospodarki 
narodowej), chcących, by obiektywizacja własnego ciała stała 
się dla jednostki subiektywną potrzebą lub społecznikowską 
intencją. Zdrowie zawsze jest kategorią o wyraźnie widocznym 
aspekcie publicznym: santé oznacza „publiczną higienę osobi-
stą”, jednocześnie jednak ma własną historiozofię, mówiącą, że 
o  zdrowiu marzyło wiele wcześniejszych pokoleń, nawet jeśli 
spełnienie tych marzeń było dla nich niemożliwe. Owo pragnie-
nie posiadania zdrowego ciała zostało wlane w  podbudowany 
naukowo wzorzec norm i patologii, co równało się stworzeniu 
zupełnie nowego obrazu człowieka i było dziełem medycyny poli-
tycznej. Przypisanie każdej jednostce pragnienia zdrowia i jego 

60 J.G. Krünitz, Oeconomische Encyklopädie, t. 17, Berlin 1788, s. 806.
61 L. Jordanova, Policing Health in France, 1780–1815, w: Public Health. Pro-

ceedings of the 5th International Symposium on the Comparative History of Medicine 
East and West, red. T. Ogawa, Tokio 1981, s. 12–32. E.H. Ackerknecht, Hygiene in 
France 1815–1848, „Bulletin of the History of Medicine” 22, 1948, nr 2, s. 117–155, 
analizuje rozwój wyobrażenia santé rok po roku od 1815 do 1848.
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powiązanie z naturą ludzką jest materializacją jednego z praw 
człowieka: the pursuit of hapiness, zapisanego w konstytucji USA, 
które przejawia się tu jako prawo do zdrowia. Powstaje w ten 
sposób nowego rodzaju cielesna zależność od niemożliwych do 
spełnienia profesjonalnych obietnic. W przebiegu stulecia santé, 
Gesundheit, health stały się podstawą do definiowania i diagno-
zowania coraz to nowych i  coraz liczniejszych patologii, które 
były tak odrażające, że wymagały leczenia.

Stephen R. Kellert opisał różnicę między zdefiniowanym 
przez medycynę zdrowiem a wiedzą na temat tego, co człowiek 
potrafi znieść. Dostrzegł ogromną rozpiętość między społeczno- 
-kulturowym postrzeganiem własnych dolegliwości a medyczną 
definicją odstępstwa od normy. Przytoczył wiele przykładów 
z  tak zwanych krajów słabo rozwiniętych, gdzie ludzie mimo 
wyraźnych „symptomów chorobowych” ani nie czują się chorzy, 
ani nie są w  ten sposób postrzegani przez otoczenie. Kellert 
przywołał również przypadki ze współczesnych placówek edu-
kacyjnych, w których na sto dzieci posłanych przez rodziców do 
szkoły jako zdrowe po badaniu lekarskim u niemal wszystkich 
zdiagnozowano jakieś „choroby”, np. przerośnięte migdałki62. 
Na skutek instytucjonalizacji medycyny indywidualne pragnienie 
zdrowia przeobraziło się w jego wywłaszczenie. Zdrowie pojęte 
jako „the organized concern for the well-being of others”63 
jest syntezą: ikoną oświeceniowców, postulatem społeczników, 
legitymizacją reformujących administratorów, koncepcją, którą 
wszyscy oni współtworzyli. Oświeceniowa troska, zobowiązanie 
do miłości bliźniego i dyscyplina oparta na podstawach nauko-
wych stopiły się w „dążenie do zdrowia”. „Prywatna” podskórna 
rzeczywistość stała się sprawą publiczną. Nic nie pozostało 

62 S.R. Kellert, A Sociocultural Concept of Health and Illness, „The Journal of 
Medicine and Philosophy” 1, 1976, nr 3, s. 223–224; por. też J. Margolis, The Con-
cept of Disease, „The Journal of Medicine and Philosophy” 1, 1976, nr 3, s. 238–255. 
Jak powiada Joseph Margolis, medycyna jest „zainteresowana systematycznym 
formułowaniem opinii, które są zarówno oparte na wybranych normach funkcjono-
wania człowieka, jak i mogą być scharakteryzowane jako ustalenie faktów”; tamże, 
s. 238 (tłum. cyt. G. Waluga).

63 L. Jordanova, Policing Health..., s. 22–23. Podobnie jak niegdyś religia „tak 
obecnie zdrowie wykracza poza bezpośrednie potrzeby i  interes jednostki, stając 
w służbie wspólnoty, grożące sankcje mają zaś charakter moralny i na pierwszy rzut 
oka nie są represyjne” (tamże, s. 22). 
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z pełnego znaczeń ciała kobiet z Friuli. Gdy w 1985 r. otrzyma-
łam prawo jazdy, za czystą formalność uznano skierowaną do 
mnie prośbę, bym w razie wypadku darowała swoje jeszcze bijące 
serce na rzecz California Organbank. Póki jednak ten tragiczny 
moment nie nastąpi, powinnam odpowiedzialnie obchodzić się 
z moim zdrowiem. W księgarni w Dallas znalazłam około trzystu 
poradników, dzięki którym mogłabym się nauczyć „how to be 
an active partner in my own health promotion”. Od siedmiu 
lat wydatki na tzw. self-care rosną w  USA trzy razy szybciej 
niż wydatki na całą medycynę. Gdzieś pomiędzy siedemna-
stowiecznym Friuli a  dwudziestowiecznym Dallas staram się 
umiejscowić Eisenach.

Władza definicji

Począwszy od XVIII w. anatomia i  fizjologia konstruują 
wyobrażenie ciała, któremu nauka nadaje pozór naturalno-
ści, zacierając jednocześnie jego społeczne źródła. To, co jest 
szczególnie interesujące w  procesie wytwarzania natury przez 
naukę, określanym mianem „dokonywania odkryć”, można 
dobitnie zademonstrować na przykładzie kształtowania się 
mitu kobiecego ciała. Od Karla Figlia nauczyłam się wyróżniać 
w tym procesie wzajemnie się wzmacniające i powiązane ze sobą 
mechanizmy.

1. Nauka, bardziej niż jakakolwiek inna aktywność polega-
jąca na badaniu i opisywaniu, sama wytwarza, a zarazem ukrywa 
kontekst, z którego się zrodziła. Będąc sformalizowanym syste-
mem nazw, miesza ze sobą elementy, z których każdy ma własną, 
odrębną historię i  znalazł swój wyraz w  języku. Nauka tworzy 
z nich wyższy porządek, metajęzyk, „kolaż, który jawi się jako 
logiczny i  udowodniony, ponieważ wydaje się, że wyraża coś 
naturalnego”. Wedle Figlia nauka na dwa sposoby ukrywa swoją 
genezę: naturalizuje zarówno przeżycie, jak i ideologię, a także 
wyraża przebieg tego procesu za pomocą języka abstrakcyjnych 
tez, które „tylnymi drzwiami” wprowadzają ideologię64.

64 K. Figlio, The Metaphor of Organization. An Historiographical Perspective on 
the BioMedical Sciences of the Early Nineteenth Century, „History of Science” 14, 
1976, s. 19, 25–28.
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2. Pod koniec XVIII w. powstała „natura” jako kategoria 
myślowa, którą nowatorsko przeciwstawiono „kulturze”. Od tej 
pory będzie ona uosobieniem tego, co jest „zupełnie inne” i co 
można zbadać, formułując rządzące nim prawa. Dychotomia 
myślenia w antagonistycznych kategoriach „natury” i „kultury” 
zawiera wiele płciowych odniesień i metafor, utożsamiających 
kobietę z naturą. Kobieta staje się symbolem natury, który można 
odkrywać, rozszyfrowywać, oświetlać światłem rozumu65. Natu-
ralnie (sic!) bliskość kobiety i natury ma w świecie wyobrażeń 
Zachodu tradycję liczącą tysiące lat, a badaniem jej przejawów 
zajmowała się Carolyn Merchant66. Sama tradycja „naturalizacji” 
również nie jest nowa, już wcześniej opisywano bowiem poglądy 
polityczne czy porządki społeczne, posługując się taką metafo-
ryką. „Rewolucja naukowa” wytworzyła jednakże nowe poję-
cie: natury, która jest pasywna, podporządkowująca się, sama 
w sobie nieożywiona i posłuszna temu, kto zbada rządzące nią 
prawa fizyki. Brian Easlea67 przeanalizował kształtowanie się tego 
pojęcia „natury”, koncepcyjnie zrywającego z tradycją: ponieważ 
jest monistyczna, nie jest sama w  sobie ani intencjonalna, ani 
celowa. Niejako czeka, by ją opanować i spożytkować. Właśnie 
w ten sposób immanencja świata „naturalnego” i „społecznego” 
przybrała postać przeciwstawienia wyrażającego pewną hierar-
chię i relację władzy68.

65 L. Jordanova, Natural Facts. A Historical Perspective on Science and Sexuality, 
w: Nature, Culture, Gender, red. C.P. MacCormack, M. Strathern, Cambridge 1980, 
s. 64–66.

66 C. Merchant, The Death of Nature. Women, Ecology, and the Scientific Revo-
lution, San Francisco 1980.

67 B. Easlea, Witch Hunting, Magic and the New Philosophy. An Introduction 
to Debates of the Scientific Revolution, 1450–1750, Brighton 1980, rozdz. 5: „The 
Appropriation of Nature”, s. 196–252: „W XVII w. zwolennicy mechanicyzmu nie 
tylko nieomal całkowicie wygnali pojęciowo życie z kosmosu, lecz także zminimali-
zowali rolę kobiet w prokreacji, oświadczając, że natura nie jest zdolna do dawania 
początku życiu i obwieszczając, że materia […] jest bezwładna i bierna, posiadając 
[…] idealne cechy kobiece” (cyt. ze s. 244; tłum. G. Waluga).

68 Przesunięcie kulturowej granicy między naturą i  sferą społeczną z  jednej 
strony, a  między kobietą i  mężczyzną z  drugiej stało się podstawą rozważań nad 
teorią antropologiczną zainicjowanych przez C.P. MacCormack, Nature, Culture and 
Gender. A Critique, w: Nature, Culture, Gender..., s. 1–24. W kulminacyjnym punkcie 
swojego rozumowania (tamże, s. 7) koncentruje uwagę na kwestii, od kiedy i w jaki 
sposób w historii Europy pojawił się problem „naturalności” różnicy płci (co w spo-
sób nieunikniony implikowało istnienie „naturalnej” hierarchii). 
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3. Pojęciu „natury” rozumianej jako przeciwieństwo „kultury” 
przyporządkowano ciało, a zwłaszcza ciało kobiet, dzieci i „dzi-
kich”, które stało się kluczowym pojęciem dziewiętnastowiecznych 
nauk społecznych. Zawarte w  nim kategoryzacje nałożyły się 
na wszystkie opisywane za jego pomocą fenomeny. Od czasu 
oświecenia nauka i medycyna używają natury, którą się zajmują 
i do której przynależy wnętrze ciała, a także „reprodukcji”, „sek-
sualności” itd., aby pośrednio implikować niezmienność zjawisk 
opisywanych przy użyciu tych pojęć. Odbywa się to za pośred-
nictwem form językowych ujmujących fizjologiczne, mentalne 
i  społeczne aspekty człowieka w  naturalizujące twierdzenia69. 
Pojęcia same tworzą nieprzerwane połączenie, relację między 
wypowiedziami na temat tak rozumianego wnętrza ciała i jego 
społecznych przyporządkowań. 

Kategoria „kobiety”70 jest zatem produktem dziewiętna-
stowiecznych nauk przyrodniczych, porównywalnym z  innymi 
kategoriami, które również otoczone są nimbem natural-
ności, jak „rodzina”71, „reprodukcja”72, „pokrewieństwo”73  

69 L. Jordanova, Natural Facts..., s. 46.
70 G. Pomata, Eine Frage der Grenzziehung. Die Geschichte der Frauen zwischen 

Anthropologie und Biologie, Bologna 1984 (druk powielany, częściowo w „Feministi-
sche Studien” 2, 1983, s. 113–127), obszernie i krytycznie przeanalizowała z punktu 
widzenia historii nauki aktualną antropologiczną debatę wokół pojęcia „kobieta”.

71 O krytyce naturalizującego pojęcia rodziny zob. M.Z. Rosaldo, The Use and 
Abuse of Anthropology. Reflections on Feminism and CrossCultural Understanding, 
„Signs” 5, 1980, nr 3, s. 389–417; zob. też R. Rapp, E. Ross, R. Bridenthal, Exam-
ining Family History, „Feminist Studies” 5, 1979, nr 1, s. 174–200, które zaczynają 
swoją krytyczną analizę pojęcia „rodziny” od omówienia jej rzekomej naturalności. 

72 A.B. Weiner, Trobriand Kinship from another View. The Reproductive Power of 
Women and Men, „Man” (nowa seria) 14, 1979, s. 328–348, odkryła biologizm Mali-
nowskiego i  zaproponowała badanie „raczej kulturowych/symbolicznych znaczeń 
reprodukcji niż stosowanie tradycyjnych biologicznych kategorii” (tamże, s. 346; 
tłum. G. Waluga). Na temat konceptualizacji antropologicznej dyskusji o „repro-
dukcji” zob. F. Edholm, K. Young, O. Harris, Conceptualizing Women, „Critique 
of Anthropology” 1977, nr 9–10, s. 103–130; O. Harris, K. Young, Engendered 
Structures. Some Problems in the Analysis of Reproduction, w: The Anthropology of 
PreCapitalist Societies, red. J.S. Kahn, J.R. Llobera, London 1981.

73 Olivia Harris analizuje aprioryczne implikacje pojęcia pokrewieństwa i gospo-
darstwa domowego w nauce; zob. taż, Households as Natural Units, w: Of Marriage 
and the Market, red. K. Young, C. Wolkowitz, R. McCullagh, London 1981, s. 49–68. 
Autorka pokazuje, w jaki sposób naturalizujące, czyli biologiczne ujęcie pokrewień-
stwa uniemożliwia zrozumienie skomplikowanego języka związków rodzinnych jako 
systemu powiązań społecznych. Na temat debaty antropologów zob. też E.R. Leach, 
Polyandry, Inheritance and the Definition of Marriage. With Particular Reference to Sin-
halese Customary Law, w: tenże, Rethinking Anthropology, London 1961, s. 105–113; 
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i „seksualność”74. Jednym z wielkich osiągnięć women’s studies 
jest zidentyfikowanie i  krytyka ideologicznych implikacji tej 
konstrukcji myślowej. Olivia Harris uznała: „Rozbijanie ideo-
logicznych baniek mydlanych, które otaczają nasze wyobraże-
nie tego, co naturalne” za jedno z  głównych zadań women’s 
studies, ponieważ „założenia dotyczące natury i naturalności są 
efektywnymi metaforami stosowanymi po to, by krótkotrwałym 
zjawiskom nadać pozór czegoś odwiecznego i ostatecznego”75. 
Dlatego też women’s studies wiodą prym w badaniach zajmują-
cych się naturalną rzeczywistością ciała jako obiektu studiów 
i  terapii, zarazem jednak pokazują, z  jaką łatwością powstałe 
na gruncie nauki czy też zapożyczone z  niej koncepcje mogą 
stać się naturalistyczną atrapą światopoglądu. Wygląda na to, 
że wyobrażenia na temat cielesności tkwią w naszych umysłach 
jak osady nowoczesności, której jesteśmy częścią.

Ahistoryczność kobiecego ciała przybiera postać wręcz kary-
katuralną u Edwarda Shortera76. W przeszłości interesowały go 
stwierdzalne obiektywnie i statystycznie policzalne symptomy pew-
nego bezpośrednio dostępnego fizycznego obiektu, czyli kobie-
cego ciała, na przykład pęknięcie i wypadnięcie macicy, nieprawi-
dłowe ułożenie płodu i zakażenia okołoporodowe. Te symptomy, 
opisane za pomocą pojęć medycznych, są jedyną rzeczywistością, 
której istnienie dopuszcza jako historyk. Współczesne epoce 
formy i obrazy stosowane do interpretacji poszczególnych dolegli-
wości wynikają, według niego, z niedostatecznej wiedzy o tym, co 
od początku powinno być ewidentne. Na przykład obraz macicy 
jako poruszającej się istoty (zwierzęcej), w  którym pobrzmie-
wają świadectwa różnorodnych doświadczeń jednostkowych 

A.B. Weiner, Plus précieux que l’or. Relations et échanges entre hommes et femmes 
dans les sociétés d’Océanie, „Annales E.S.C.” 37, 1982, nr 2, s. 222–239. 

74 E. Ross, R. Rapp, Sex and Society. A Research Note from Social History and 
Anthropology, „Comparative Studies in Society and History” 23, 1981, nr 1, s. 51–72, 
krytykują tezę, że seksualność zawiera biologiczne, uniwersalne „jądro”: „W dzie-
dzinie seksualności, tak jak w  kulturze, w  miarę jak odsłaniamy kolejną warstwę 
(ekonomia, polityka, rodzina etc.) może nam się wydawać, że zbliżamy się do istoty 
sprawy, ale w  końcu przekonamy się, że jedynym sednem, jakie istnieje, jest jej 
całość” (tamże, s. 54; tłum. G. Waluga).

75 O. Harris, Households and Their Boundaries, „History Workshop” 13, 1982, 
s. 149.

76 E. Shorter, A History of Women’s Bodies, New York 1982. Zob. też krytykę 
Jordanovej w „Times Literary Supplement” z 29 IV 1983 r., s. 436.
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oraz elementy krążące w  obiegu społecznym77, wedle niego 
„zakładał a  priori ogromną ignorancję chłopów w  dziedzinie 
anatomii”78. Zapobiegliwa troska rodzących o białą pościel, wyni-
kająca tyleż z oszczędności, co z wyobrażeń symbolicznych (biała 
pościel wyciąga czerwień, czyli krew z  ciała), wynikała wedle 
Shortera tylko i wyłącznie „z troski o pościel”!79 Kobiety, „dla któ-
rych niedostępna była wcześniej baza dla fizycznej równości płci, 
będąca zarazem odskocznią do osobistej autonomii”, postępowi 
nauki zawdzięczać mają wyzwolenie od niewypowiedzianych, 
niezmordowanie opisywanych przez autora, klinicznie nieape-
tycznych cierpień. Co więcej, także ruch kobiecy nie mógłby 
powstać, gdyby kobiety dzięki oświeceniu nie odkryły swojego 
prawdziwego ciała. Tak uważa Shorter.

Inaczej na relację między naukową pojęciowością a kobiecym 
ciałem patrzą Barbara Ehrenreich i Deidre English oraz Ann 
Oakley80: teoretycznie postęp może i „dał” kobiecie jej prawdziwe 
ciało, niemniej został planowo użyty do takiego zdefiniowania 
kobiecej cielesności, w wyniku którego anatomia i fizjologia stały 
się uzasadnieniem drugorzędności kobiety, jej eksploatowania 
jako gospodyni domowej i matki, jej jakoby naturalnej potrzeby 
podporządkowywania się. Wymienione autorki w wielu aspek-
tach są jednak nie dość konsekwentne, według mnie w sposób 
niedostateczny opracowały zgromadzony materiał. Wypowiedzi 
zawarte w ich studiach sprawiają wrażenie zadziwiającego salto 
mortale: pełne są oskarżeń wobec biologizmu lekarzy, nauk 
medycznych i ekspertów. Niemniej ten sam „biologizm” wkrada 
się „tylnymi drzwiami” i uwidocznia się w kategoriach służących 
do krytyki analizowanych zjawisk. Na przykład w postaci zna-
turalizowanego pojęcia „kobiety” widocznego w definiującej je 

77 A. Berg, Der Krankheitskomplex der Kolik und Gebärmutterleiden in der Volks-
medizin und Medizingeschichte, Berlin 1935, daje wgląd w wieloznaczne ujęcia „cier-
pień macicznych”, widoczne od średniowiecza w popularnych pismach medycznych, 
poradnikach dla pielgrzymów i pochwałach. R. Kriss, Das Gebärmuttermotiv. Ein 
Beitrag zur Volkskunde nebst einer Einleitung über Arten und Bedeutung der deutschen 
Opfergebräuche der Gegenwart, Augsburg 1929, analizuje plastyczne przedstawienia 
tak postrzeganej macicy w przejawach pobożności ludowej.

78 E. Shorter, A History of Women’s Bodies..., s. 287 (tłum. cyt. G. Waluga).
79 Tamże, s. 56.
80 B. Ehrenreich, D. English, For Her Own Good. 150 Years of Experts’ Advice 

to Women, New York 1978; A. Oakley, The Captured Womb. A History of Medical 
Care of Pregnant Women, Oxford 1984.
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zbiorczej kategorii „mężczyzn”. Jak zauważyła już Ludmilla 
Jordanova81, tego rodzaju badania nie analizują koncepcji 
odzwierciedlających pewien obraz świata, ale w najlepszym razie 
krytykują „męski punkt widzenia”, co niewiele mówi o  istocie 
badanych pojęć.

Inne opracowanie, obejmująca dwa tysiąclecia książka 
Yvonne Knibiehler i Catherine Fouquet o kobietach i medycy-
nie, również wychodzi od założenia, że istnieje coś takiego jak 
„solidna wiedza” na temat ciała i poddaje krytyce jedynie to, że 
przyrost „racjonalnej wiedzy” zbyt długo odbywał się w „pomie-
szaniu” z  męską „ideologią”82. Gdyby natomiast raz wreszcie 
oczyścić naukę z  „irracjonalnych” wtrętów, otrzymalibyśmy 
esencję biologicznego obiektu, jakim jest kobieta. Knibiehler, 
błyskotliwie posługując się metodą analizy tekstu, już dziesięć 
lat temu zbadała cechy charakterystyczne kobiecego ciała poja-
wiające się w  opisach od końca XVII w. i  zidentyfikowała je 
jako anatomiczny rewers społecznego konstruktu charakterów 
płciowych83. Niemniej również w tym studium, którego celem było 
– podobnie jak w kolejnych pracach Knibiehler – poszukiwanie 
charakterystyk formujących rzeczywistość ciała, opisywano je 
jako zapoznanie, dewaluację lub kolonizację właściwej istoty 
kobiecego ciała. Pod względem epistemologicznym przedsta-
wienia te są przykładem historii naturalnej kobiecego ciała. Dla-
tego też w ogóle nie stawia się w nich pytania o doświadczenie, 
którego treścią jest ciało, za czasów Storcha bynajmniej nie-
zdeterminowane przez definicje medyczne, zwłaszcza z punktu 
widzenia pacjentów. Studia takie jak praca Knibiehler i Fouquet, 
które konstruują pewną tradycję lekarskiej władzy definiowania 
i implikują ahistoryczną relację między określeniem a określanym 

81 L. Jordanova, Conceptualizing Power over Women, „Radical Science Jour-
nal” 12, 1982, s. 124–128 (artykuł recenzyjny o książce B. Ehrenreich, D. English, 
dz. cyt.).

82 Y. Knibiehler, C. Fouquet, La femme et les médecins, Paris 1983, s. 148.
83 Y. Knibiehler, Les médecins et la „Nature féminine” au temps du Code Civil, 

„Annales E.S.C.” 31, 1976, nr 4, s. 824–845, przeanalizowała wyobrażenia o kobie-
cym ciele sformułowane wprost bądź implikowane przez rozumowanie autorów 
francuskich podręczników medycznych, encyklopedii i  prac z  zakresu medycyny 
sądowej. Por. też taż, Le discours médical sur la femme. Constantes et ruptures, 
„Romantisme” 1976, nr 13–14 (nr specjalny: Mythes et représentations de la femme 
au XIXe siècle), s. 41–55; Th. Moreau, Le sang de l’Histoire. Michelet – l’histoire et 
l’idée de la femme au XIXe siècle, Paris 1982.
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podmiotem (w czym nie przeszkadza zmienność samej defini-
cji), ujmują problem w sposób niezwykle ograniczony, który nie 
pozwala im dostrzec, że relacja między tymi elementami, podob-
nie jako one same, jest konstruktem samej historyczki.

Ludmilla Jordanova połączyła kwestię gruntownej prze-
miany pojęcia „natury” w  XVIII w. z  problemem stosowania 
ciała jako naturalnego symbolu84, przyjmując tym samym per-
spektywę zupełnie odmienną od zazwyczaj stosowanej. Zamiast, 
jak to robiono dotychczas, badać relację między anatomiczno-
-fizjologicznym konstruktem a  ideologią społeczną, postawiła 
pytanie o koherencję koncepcji naturalności, pojęcia „natury” 
i  anatomiczno-fizjologicznej koncepcji „kobiety”. Jordanova 
pokazała w zarysie, jak badanie natury przez nauki przyrodni-
cze uformowało stereotypy, które pozwoliły wyróżnić relację płci 
i wyłączyć ją z kontekstu „kultury”. Tak badana „natura” z kolei 
dostarczyła pojęć użytych do stworzenia jasnych kategorii i roz-
różnień w spornych obszarach życia społecznego. Jedno z nich 
polega na wykluczeniu kobiet z  konstrukcji mieszczańskiego 
indywidualizmu, wraz ze wszystkimi jego aspektami społeczno-
-historycznymi. Dopiero w tym kontekście kobieta przeobraża się 
w „dwunożną matkę”85, a ciąża – w mechaniczny proces wytwa-
rzania życia. „Pod koniec XVIII w. życie stało się jednym z klu-
czowych pojęć, a mechanizm pozwalający na jego przekazywanie 
zyskał nowe znaczenie. Zdolność wytwarzania życia jawiła się 
odtąd jako niezgłębiona siła, ucieleśniona w kobiecym systemie 
reprodukcyjnym”86. Dopiero wówczas powstały uwarunkowa-
nia intelektualne, pod wpływem których płodne ciało kobiece 
zamieniło się w ciało reprodukujące87, dopiero wtedy, w kontek-
ście „reprodukcji”, odmiennie doświadczane etapy rosnącego 

84 L. Jordanova, Natural Facts...
85 Termin użyty w tym kontekście przez Claudię Honegger podczas wykładu na 

berlińskiej Politechnice jesienią 1983 r.
86 L. Jordanova, Natural Facts..., s. 57.
87 E. Martin, Pregnancy, Labor and Body Image in the United States, „Social 

Science and Medicine” 19, 1984, nr 11, s. 1201–1206, przeanalizowała poziom 
akceptacji takiej konstrukcji ciała współcześnie w Stanach Zjednoczonych. Ankie-
towane kobiety mówiły o  rozszczepieniu ciała: miały uczucie, jakby ich macica 
funkcjonowała niezależnie od nich. Taka perspektywa jest zgodna z  medycznym 
spojrzeniem na macicę jako „involuntary muscle” i praktyką nowoczesnych klinik 
położniczych. O metaforach kobiecej bezsilności zob. tamże, s. 1204–1205. 
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„brzucha” można było „produktywnie” uporządkować zgodnie 
z prawami natury, „która działa wedle własnych praw, jest prosta, 
oszczędna i niczego nie marnuje”88.

Przeforsowanie nazewnictwa, którego celem jest wyróżnienie 
poszczególnych stadiów rozwoju fizjologicznego, zmusza do hie-
rarchicznego uporządkowania każdego zjawiska zaobserwowa-
nego w organizmie. Pozwala również na seksistowskie określenie 
miejsca kobiety w społeczeństwie na podstawie jej „naturalnej” 
istoty, w czym widać analogię do nowej taksonomii etni, wyraża-
jącej się w rasizmie. Obie formy rozróżniania, czyli dyskrymina-
cji, są historycznie zakorzenione w socjogenezie nowoczesnego 
pojęcia ciała. Pod koniec XVIII i w XIX w. miał miejsce pewien 
proces, zachodzący w sposób odmienny w różnych klasach, róż-
niący się też momentem rozpoczęcia, tempem i siłą, ale zawsze 
polegający na przetopieniu dziesiątków lokalnych pojęć „ciała” 
w tyglu medycyny (którą rozumiem tu zarówno jako naukę, jak 
i czynnik społeczny) i „seryjnej produkcji” nowych organizmów 
odlanych wedle odpowiedniej formy. Historia kobiecego ciała 
jest bodajże najlepszym materiałem dla zademonstrowania, jak 
forma ta określa ideę zupełnie nowego ciała, innego niż ele-
menty, które weszły w jego skład. Wiara w prawdziwość czy też 
naukowość tej konstrukcji, którą prześledziłam tutaj na przy-
kładzie „kobiety”, tak ogranicza pole widzenia wielu badaczy, 
że efekty ich pracy są nikłe i nie dają wglądu we wspomniany 
wyżej proces ewolucji idei89.

Znaczącą przeszkodę w uprawianiu badań historycznych nad 
ciałem stanowi pokrewny stereotyp, rozpowszechniony w wielu 
obszarach historii medycyny: jego funkcjonowanie zademon-

88 R. Porter, The Physical Environment, w: The Ferment of Knowledge... (tłum. 
cyt. G. Waluga).

89 Na przykładzie prac dość odległych od tematu – jak np. W.D. Baskett, Parts of 
the Body in the Later Germanic Dialects, Chicago 1920 – można zobaczyć, jak wiele 
znaczeń i obserwacji, w najróżnorodniejszy sposób opisywanych i wartościowanych 
w dialektach i wierzeniach ludowych, zostało poddanych ujednoliceniu w procesie 
wprowadzania zmedykalizowanego języka potocznego. Dłoni (hand) czy pięści 
(fist) odpowiada dziesięć pojęć konotowanych przez terminy różniące się zależnie 
od regionu. Dłoń, śródręcze, a nawet poszczególne palce dysponowały podobnym 
bogactwem nomenklatury. Na temat pudendum femininum zob. tamże, s. 114–119 
(22 pojęcia); penis – s. 106–111, poczynając od grupy pierwszej, czyli „that which 
dangles”, a kończąc na siedemnastu innych, diametralnie odmiennych od scrotum 
i testiculus. 
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strowała Gianna Pomata90. Jak wynika z jej analiz, między XVI 
a XVIII w. doszło w Bolonii do przeobrażenia postaci uzdrowi-
ciela, które moim zdaniem można wyjaśnić tylko jako przygoto-
wanie do powstania „realnego” ciała. Będzie je można zmono-
polizować dopiero, kiedy zaistnieje jako wydzielony przedmiot. 
Aż do końca XVII w. Pomata dostrzegała w życiu codziennym 
Bolonii to, co Giulia Calvi zauważyła, pisząc o dżumie we Flo-
rencji w latach 1620–1630: wiele różnych postaci, które można 
by określić mianem uzdrowicieli, praktykujących równolegle: 
medici z dyplomami uniwersyteckimi, położne, cyrulicy, łazieb-
nicy, chirurdzy, nastawiacze kości, kastrator91, aptekarze, a także 
inni, na przykład kupcy korzenni. Władze pilnowały, by każdy 
pozostał na własnym poletku, częściowo dla ochrony ludności, 
a częściowo z troski o system cechowy. Poważnym błędem wydaje 
mi się jednak postrzeganie wszystkich tych uzdrowicieli, do któ-
rych Pomata92 w katolickiej Bolonii zaliczyła również lokalnych 
świętych, jako „specjalistów od ciała”, którzy dzielili się pracą 
nad tym samym obiektem („ciałem”), stanowiąc swoisty proto-
typ środowiska medycznego. Relacje, które w  szesnastowiecz-
nej Bolonii mógł nawiązać człowiek szukający ulgi w cierpieniu, 
Pomata zbadała pod kątem zobowiązań społecznych. Ustaliła, że 
wybór uzdrowiciela odbywał się horyzontalnie lub wertykalnie, 
albo według kryterium wzajemności, albo poszukiwania opieki, 
a  zatem zgodnie z  logiką społeczną, której motorem był sam 
chory. Badając wcześniej te same źródła, zawierające skargi 
wniesione przed trybunał Protomedicato w Bolonii93, historyczka 
doszła do wniosku, że trój- czy raczej wielowarstwowa struktura 
stanu uzdrowicieli, którą w literaturze na ogół postrzega się jako 
hierarchię form wiedzy, wyrastała – przynajmniej w  Bolonii – 
z  kulturowej interpretacji ciała. Pomata ukazała wewnętrzne 

90 G. Pomata, Un tribunale die malati. Il Protomedicato bolognese 1570–1770, 
Bologna 1983.

91 Niem. Schweineverschneider (dosł. kastrator świń), czyli człowiek zajmu-
jący się kastrowaniem zwierząt, czasami wykonujący wybrane zabiegi chirurgiczne 
[przyp. red.].

92 G. Pomata, Un tribunale..., s. 71–72.
93 Taż, Barbieri e comari, „Medicina herbe e magia” (op. coll.), Bologna 1982, 

s. 162–183 [Protomedicato – trybunał działający w Bolonii od drugiej połowy XVI 
do końca XVIII w., zajmujący się rozsądzaniem sporów medycznoprawnych – przyp. 
red.].
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analogie między organizacją grupy uzdrowicieli a rozumieniem 
ciała. Jedna grupa zawodowa, jedna forma wiedzy nie jest w sta-
nie zmonopolizować ciała, które jest skomplikowaną relacją 
między wnętrzem a  światem zewnętrznym, odzwierciedlającą 
się w specyficznym postrzeganiu włosów, krwi, moczu czy tego, 
co czyste i nieczyste. Realnej i symbolicznej wielopostaciowości 
fizycznego ciała odpowiada wielopostaciowość społecznego kor-
pusu uzdrowicieli. Przeobrażenie znaczeń związanych z ciałem 
jest tu i przyczyną, i skutkiem przeobrażeń sensów, które decy-
dują o tym, do jakiego uzdrowiciela chory się zwróci. Historia 
społeczna medycyny dostrzegła konieczność odejścia od właści-
wej, wąsko rozumianej historii stanu lekarskiego, ponieważ takie 
ujęcie, opierając się na współczesnym rozumieniu kompetencji 
lekarza, ogranicza pole widzenia historyka. Angielscy historycy 
medycyny Margaret Pelling i Charles Webster postulują: „ważne 
jest, aby współczesnym grupom nacisku nie pozwolić na sugestie, 
które doprowadziłyby historyka do tego, iż nie doceniłby działań 
arbitralnie wydzielonych grup środowiska medycznego”94. Sądzę, 
że historyczną analizę naturalizacji stanu lekarskiego jako jedynej 
grupy kompetentnej w sprawach zdrowia należy uzupełnić reflek-
sją nad powstającym równolegle modelem ciała. Badania poświę-
cone kształtowaniu się monopolu medycyny na utrzymanie ciała 
w zdrowiu można, choćby pośrednio, spożytkować jako źródła 
dokumentujące upowszechnienie się w społeczeństwie nowego 
sposobu postrzegania ciała. Większość badań zajmujących się 
historią stanu lekarskiego nie wykorzystuje jednak tej możliwości. 

Obraz ciała a zagadnienia ogólnospołeczne

Nowa wizja ciała, stopniowo kształtująca się od XVIII  w., 
zawiera wiele elementów społecznej wyobraźni, które stworzyły 
nowe społeczeństwo95. Nie tylko sposób wyrazu, ale także postrze-
ganie uwarunkowane były przez właściwe epoce lejtmotywy 
i  formy myślenia: „Zapewne słusznym jest wydobywanie idei 

94 M. Pelling, Ch. Webster, Medical Practitioners, w: Health, Medicine and Mor-
tality in the Sixteenth Century, red. Ch. Webster, Cambridge 1979, s. 166 (tłum. cyt. 
G. Waluga).

95 G. Holton, Thematic Origins of Scientific Thought. Kepler to Einstein, Cam-
bridge, Mass. 1973, nazywa je „tematami”.
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medycyny z otoczki specjalizacji i analizowanie ich w zestawieniu 
z pokrewnymi ideami i dyscyplinami jako [ówczesnych – B.D.] 
elementów stylistycznych. Heurystyczna nośność tego rodzaju 
przedsięwzięć jest oczywista i  nie została jeszcze wyczerpa-
na”96. Tym postulatem Owsei Temkin zgłosił akces do tradycji 
 Henry’ego Ernesta Sigerista, który już w 1929 r. w taki właśnie 
sposób starał się dokonać nowej interpretacji wyobrażeń Wil-
liama Harveya97. Sigerist wyszedł od Wölfflinowskiej koncepcji 
historii sztuki, dzięki czemu udało mu się scharakteryzować 
właściwy Harveyowi sposób postrzegania jako „barokowy”. 
Sztuka wniosła do architektury ruch, Galileusz dał fizyce dyna-
mikę, a  Harvey zinterpretował zaobserwowany przez siebie 
przepływ krwi jako cyrkulację. Sześćdziesiąt lat po rewelacjach 
Sigerista powraca się do jego ujęć w  najnowszych badaniach 
dotyczących Harveya. Tego ostatniego postrzega się bowiem 
nie tyle jako „odkrywcę” krwioobiegu, ile współtwórcę poję-
cia cyrkulacji, które w  połowie XVIII w. zadomowiło się nie 
tylko w fizjologii, ale też w naukach przyrodniczych, ekonomii 
i publicystyce. 

Karl Figlio preferuje mówienie o „koncepcjach” i analizuje 
wewnętrzne podobieństwa odległych obszarów rzeczywistości, 
śledząc analogiczne struktury myślowe. W fizjologii systemu ner-
wowego na przełomie XVIII i XIX w. dostrzegł te podobieństwa 
dzięki wymianie metafor, dzięki przepływowi słów kluczowych 
między językiem naukowym, ogólnospołecznym i politycznym98. 
Metafory – jak „konstytucja” czy „organizacja” – od zawsze były 
pomostami między ciałem a świadomością, między sferą biolo-
giczną, psychologiczną i społeczną. Nicholas Jewson stosuje poję-
cie „medycznej kosmologii”99 dla scharakteryzowania warunków, 
w  jakich teoria i praktyka medyczna XVIII i XIX w. przeszły 

96 O. Temkin, The Dependence of Medicine upon Basic Scientific Thoughts, 
w:  The Historical Development of Physiological Thought. Symposium at the State 
University of New York Downstate Medical Center, red. Ch.McC. Brooks, P.F. Grane-
field, New York 1959, s. 116; por. też tenże, The Historiography of Ideas in Medicine, 
w: Modern Methods in the History of Medicine, red. E. Clarke, London 1971, s. 1–21.

97 H.E. Sigerist, William Harvey’s Stellung in der europäischen Geistesgeschichte, 
„Archiv für Kulturgeschichte” 19, 1929, s. 158–168.

98 K. Figlio, The Metaphor of Organization...
99 N.D. Jewson, The Disappearance of the SickMan from Medical Cosmology, 

1770–1870, „Sociology” 10, 1976, s. 225–244.
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od całościowego postrzegania człowieka do wyobrażenia o sieci 
zależności pomiędzy „mikroskopijnymi cząsteczkami”100. Nowa, 
angielsko-amerykańska szkoła historyków nauki, która ostro 
skrytykowała tradycje swojej dyscypliny, postuluje „analizę kon-
tekstu” i posługuje się metodami antropologii społecznej (social 
anthropology), by usytuować teorie medyczne w intelektualnym 
krajobrazie epoki101. Steven Shapin102 przypomniał, że w antro-
pologii nie do pomyślenia byłoby ujmowanie panujących w danej 
epoce wyobrażeń natury i  ciała w  sposób przyjęty w  historii 
nauki: mianowicie jako indywidualnych „odkryć” odpowiadają-
cych „rzeczywistości natury”. To oczywiste, że nowe ujęcie ciała 
będzie współgrało z rzeczywistością społeczną i kosmologiczną103. 
Dlatego też wnioskowanie o cielesności na podstawie kształtu 
społeczeństwa – a nie odwrotnie – wydaje mi się arbitralne. Moje 
wymagające terapii ciało oraz społeczeństwo produkcyjne są 
odlane z tego samego kruszcu. „Powstanie faktu naukowego”104 

100 M. Lock, L’hommemachine et l’hommemicrocosme. L’approche occidentale 
et l’approche japonaise des soins médicaux, „Annales E.S.C.” 35, 1980, nr 5, s. 1119: 
„Medycyna stała się […] składnikiem systemu większej organizacji społeczno-kul-
turowej i  intelektualnej w  konkretnej społeczności, w  której jest praktykowana: 
stanowi jej podsystem” (tłum. G. Waluga).

101 Ta angielska szkoła socjologicznej historii nauki była bardzo pomocna 
w mojej próbie stworzenia przestrzeni do analizy ciał kobiet z Eisenach w kontek-
ście intelektualnym epoki przy pomocy krytyki socjogenezy wyobrażeń cielesności. 
Dla orientacji w poszczególnych ustaleniach dotyczących koncepcji zbliżonych do 
historii cielesności zob. trzy tomy zbiorowe: The Ferment of Knowledge...; Natural 
Order...; The Problem of Medical Knowledge. Examining the Social Construction of 
Medicine, red. P. Wright, A. Treacher, Edinburgh 1982; kontynuacja w: William 
Hunter and the EighteenthCentury Medical World, red. W.F. Bynum, R. Porter, 
Cambridge–New York 1985. 

102 S. Shapin, dz. cyt., s. 135.
103 Anne Marcovich analizuje owią ciągłość na przykładzie tekstów lekarza; 

zob. taż, Concerning the Continuity between the Image of Society and the Image of 
the Human Body. An Examination of the Work of the English Physician J.C. Lettsom 
(1746–1815), w: The Problem of Medical Knowledge..., s. 69–87. 

104 Termin ten został stworzony przez Ludwika Flecka (Powstanie i rozwój faktu 
naukowego. Wprowadzenie do nauki o stylu myślowym i kolektywie myślowym, tłum. 
M. Tuszkiewicz, wstęp Z. Cackowski, Lublin 1986 [tłum. z niem.: Entstehung und 
Entwicklung einer wissenschaftlichen Tatsache. Einführung in die Lehre vom Denkstil 
und Denkkolektiv, Basel 1935]). Fleck próbuje wyznaczyć ramy teoretyczne pozwa-
lające zrozumieć, w jaki sposób kolektyw myślowy przekształcił ideę złej krwi syfili-
tyków w naukowy fakt, stwierdzalny za pomocą testu Wassermanna. Thomas Kuhn 
przyznał już w 1962 r., że „Fleck adaptował wiele z tych idei”. Th. Trenn, Ludwik 
Fleck’s „On the Question of the Foundations of Medical Knowledge”, „The Journal 
of Medicine and Philosophy” 6, 1981, nr 3, s. 237–256, zwraca uwagę, że Kuhn nie 
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często odbywa się równocześnie w  sferze ciała, społeczeństwa 
i natury, choć może w każdej z nich nosić inną nazwę. Wszystkie 
„fakty” dotyczące mojego ciała mają podobny rdzeń: „zdolności 
reprodukcyjne”, „energia seksualna” czy nawet „zdrowie” to 
koncepcje, które były zupełnie obce Storchowi i jego pacjentkom. 
Pojęcie „reprodukcji”105 w ogóle nie mogłoby się u Storcha poja-
wić – podobnie jak jakiekolwiek pokrewne określenie nazywające 
to i tylko to, czym dzisiaj zajmuje się ginekologia. Dlatego też 
Storch, mimo że leczył kobiety, bynajmniej nie był ginekologiem. 
Zajmował się całą biografią (bíos), nie traktował kobiety jako 
mechanizmu, zbiorowiska komórek, które reprodukują życie 
(zoé). Z tej przyczyny nie znał pojęcia adekwatnego do dzisiej-
szej „seksualności”106, które mógłby przeciwstawić „reprodukcji”. 

dostrzega, że w jego koncepcji brakuje zasadniczego elementu, mianowicie Flecko-
wego odniesienia do matrycy społecznej, specyficznego stylu epoki, z których Fleck 
wyprowadza lejtmotywy myślenia naukowego. 

105 Historia pojęcia „reprodukcja” dobitnie ilustruje wyjątkowy charak-
ter procesu kształtowania się nowoczesnej terminologii. W  języku francuskim 
pierwsze użycie tego słowa w  kontekście gospodarczym wiąże się z  wypowiedzią 
 Guillaume’a Raynala z 1758 r.: „wyprodukowanie na nowo tego, co zostało zużyte” 
(tłum. G. Waluga) (fundamentalny francuski leksykon Le Robert odsyła do Dictio-
naire de la langue Française Émile’a Littré’a). Wolter mówi o „drzewach, roślinach, 
polipach i jednostce ludzkiej, wszystko rozmnaża się na swoje podobieństwo” (tłum. 
G.  Waluga). W  języku niemieckim słowo to pojawia się w  końcu XVIII w. jako 
stworzona przy użyciu przedrostka pochodna rzeczownika produkcja (Reproduk-
tion; por. Deutsches Fremdwörterbuch, t. 3, red. H. Schulz, O. Basler, Berlin–New 
York 1977, w. 335–337), ale pierwsze podane zastosowanie „Reproduction bei 
Thieren” (reprodukcja u zwierząt) przypada na rok 1810. W angielszczyźnie OED 
wspomina o „reproduction” utraconych przez jaszczurki części ciała już w 1727 r. 
jako o  „the process of producing new individuals” (1785), a  następnie w  historii 
naturalnej Buffona „without limiting our research to the generation of man [...] let 
us contemplate the general phenomenon of reprodution” (1791). „Reproductive 
apparatus” pojawia się w 1836 r., „reproductive organs” w 1859, pierwsze powią-
zanie z „sexus” datuje się na rok 1888: „ordinary nephridia [...] take on a  sexual 
function at the reproductive season”. W VIII suplemencie OED (litery O-S) docho-
dzi do tego cytat z Johna Wesleya (założyciela kościoła metodystów) z 1782 r.: „He 
(sc. Buffon) substitutes for the plain word Generation a quaint word of his own, 
Reproduction, in order to level man not only with the beasts that perish, but with 
nettles or onions”. W hiszpańskim „reproducción” używa się w znaczeniu płodności 
tylko w odniesieniu do hodowli bydła: „reproductor” to byk rozpłodowy. Por. także 
„generation/reproduction” w: Dictionary of the History of Science, red. W.F. Bynum, 
E.J. Browne, R. Porter, Princeton 1981. 

106 XVIII wiek nie wykształcił jeszcze słowa, a prawdopodobnie również samego 
pojęcia na to, co określamy mianem „seksualności” (czy też „płciowości”). Słowo 
„seksualny” występuje niezwykle rzadko. W  1812 r. Goethe mówi o  seksualno-
ści roślin. Dopiero na przełomie wieków słowo to i związki frazeologiczne z  jego 



56

Historia ciała

Staramy się dzisiaj o skonstruowanie naszej (typowo kobiecej) 
seksualności, ale nie dotyczy to reprodukcji. Możemy wprawdzie 
odnosić się do własnych organów reprodukcyjnych, ale raczej nie 
powiemy: „Reprodukowałam się już trzy razy”. Kobiety z Eise-
nach odnosiły się jeszcze do kontekstu generatio, co w  języku 
potocznym wyrażano mniej więcej słowem „płodność”. Dzieci 
rodziła wówczas jeszcze kobieta, a nie macica107. Poród był jesz-
cze rozwiązaniem kobiety, przy którym inne kobiety pomagały, 
a  nie przyjściem na świat noworodka przy udziale profesjo-
nalnego personelu. W  potocznym rozumieniu kobiety dawały 
dzieciom życie; medycyna daleka była jeszcze od przyznania 
sobie uprawnień obrońcy „życia” w  łonie. Dopiero medycyna, 
demografia i nauka o państwie zastąpiły pojęcie generatio – czy 
to w wersji łacińskiej, czy potocznej – pojęciem „reprodukcji”. 
Przed pojawieniem się tej definicji po prostu nie było jednego 
określenia, którym można by objąć zapłodnienie, poczęcie, ciążę, 

udziałem wchodzą do powszechnego użycia; najpierw ok. 1860 r. pojawiają się cho-
roby płciowe i dobór seksualny, następnie ok. 1890 r. podział pracy między płciami 
i drugorzędne cechy płciowe. Od 1900 r. freudyzm zaczyna operować takimi poję-
ciami jak „życie seksualne/płciowe”, „popęd seksualny/płciowy” i wreszcie „seksual-
ność” jako taka; por. Deutsches Fremdwörterbuch..., t. 4, w. 159–163. Także pojęcie 
„popędu naturalnego” czy też „płciowego” weszło do użytku dopiero pod koniec 
XVIII w. Wcześniej niemieckie słowo Trieb („popęd”, „pociąg”) stosowano tylko 
w  kontekście polowań, hodowli bydła, uprawy roślin i  w  stosunku do człowieka, 
który podejmuje jakieś działanie dobrowolnie, z własnej chęci (Trübners Deutsches 
Wörterbuch). Dopiero za sprawą Freuda popęd staje się „impulsem, który zostaje 
narzucony życiu duchowemu wskutek jego związku z cielesnością”. W ten sposób 
„popęd” może dysponować własnym „losem”, a „losy popędów [...] są w pierwszym 
rzędzie [...] losami związków. Popęd można rozumieć jako cielesność pojawiającą się 
w związku z obiektem popędu”; A. Lorenzer, Sexualität, w: E. Braun, H. Raderma-
cher, Wissenschaftstheoretisches Lexikon, red. Graz–Wien 1978, s. 610.

107 Sposób, w  jaki plastycznie wyobrażano sobie zapłodnienie miał zasadnicze 
znaczenie dla jego nowego rozumienia. Myśl, że wszystkie istoty żywe powstają 
wskutek wpływu nasienia na primordium („jajo”), była typowa dla oświeceniowego 
światopoglądu od końca XVII w.; por. E.A. Gasking, Investigations into Genera-
tion, 1651–1828, Baltimore 1967. Idea ta jest wyrazem triumfu tezy Harveya (De 
generatione animalium, 1651) nad odwołującą się do Arystotelesa nauką, zgodnie 
z  którą vivipara powstaje z  koagulacji menstruum i  nasienia, ovipara z  jajeczka, 
a  inne „twory” z (występującego często w otoczeniu) scolex. W pierwszej połowie 
XVIII  w. w  świecie nauki panował szeroki konsensus co do uniwersalności roz-
mnażania płciowego. Linneusz przypisywał roślinom organy płciowe i dzielił je na 
takie, które eksponują swoje organy i takie, które je ukrywają. Pomijając nielicznych 
spermistów, aż do 1840 r. plemnikom przypisywano w  najlepszym razie funkcję 
bodźca lub czynnika chemicznego. Por. J. Roger, Les sciences de la vie dans le pensée 
française du XVIIIe siècle. La génération des animaux de Descartes à l’Encyclopédie, 
Paris 1963. 
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poród i laktację. Błędem byłoby wyrywanie dziewiętnastowiecz-
nej nomenklatury naukowej, która dodała dla opisania macicy 
wiele nazw ukutych od nazwisk odkrywców, z jej kontekstu, czyli 
funkcjonalnej siatki pojęć wypracowanych przez demografię bądź 
ekonomię polityczną. Reprodukcja rozpoczyna się i jest związana 
z kontekstem produkcji, które to pojęcie znalazło się w poło-
wie XIX w. w  centrum uwagi ekonomii politycznej. Wówczas 
to zaczęło się przeobrażanie potrzeb życiowych w konieczność 
posiadania określonych towarów, a wszystkie dobra uznano za 
rezultat procesu nazywanego „produkcją” i postrzeganego jako 
niezależny od kultury (disembedded).

Kapitał i  praca zarobkowa były elementami produkcji, 
a  macicę i  pracę w  gospodarstwie domowym zdefiniowano 
jako czynniki umożliwiające reprodukcję siły roboczej. Homo 
oeconomicus został wyposażony w biologiczne ciało, które ten 
ekonomiczny podział pracy odzwierciedla. Reprodukcję wyryto 
na ciele kobiety jako jej właściwe „powołanie”, zarazem zaś 
stało się ono żywym dowodem na naturalne pochodzenie pojęć 
ekonomicznych. Wyposażenie kobiety w aparat reprodukcyjny 
doprowadziło do kulturowego odcieleśnienia procesu genera-
tio, analogicznie do disembedding ekonomii opartej na pojęciu 
„produkcji”, która przyniosła ze sobą koniec kulturowego samo-
ograniczenia i samowystarczalności.

Na poziomie ciała powstanie pojęcia „seksualności” wyraża 
nowe spojrzenie na fizyczność, podobnie jak „reprodukcja” uka-
zuje nowe, ekonomiczne podejście do społeczeństwa. Trudno 
byłoby doszukiwać się w  Eisenach seksualności, wielokrotnie 
pojawia się natomiast pożądanie, choć pod wpływem koncepcji 
Galena przypisuje się mu znaczenie jedynie marginalne. Dla Stor-
cha, podobnie jak dla innych lekarzy, w większości nadal opiera-
jących się na Galenie, pożądanie nie było zagadnieniem medycz-
nym. Interesowało lekarza wyłącznie wówczas, gdy stawało się 
„zbyt gorące”108. Jedynie pożądanie nieznające miary określano 
medyczną kategorią „nieumiarkowania”, która odnosiła się 

108 M. Foucault, Historia seksualności..., wskazuje na fakt, że przynajmniej w kla-
sycznej starożytności podejście do nieumiarkowania w  stosunku do tá aphrodisia 
przeszło ewolucję. W IV w. p.n.e. umiar był warunkiem koniecznym do uczestnictwa 
obywatela w życiu politycznym. Za czasów Galena jego znaczenie stało się przede 
wszystkim „dietetyczne”, jako culture de soi.
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również do słabości wobec wina, brunszwickiego piwa czy 
eichsfeldzkiej kiełbasy, a  więc zarówno przejadania się, jak 
i  innego rodzaju przesady. Nasza „seksualność” uformowała 
się wraz z markizem de Sade i w zgodzie z jego wyobrażeniami. 
Dopiero on pozwolił na dostrzeżenie seksualności, jej opis i ana-
lizę. W tym dopiero momencie dzieje postaw wobec pożądania 
dochodzą do punktu, który Michel Foucault uznał za epistemo-
logiczny przełom. Wówczas to seksualność stała się jedną z wielu 
warstw, które razem wzięte wytworzyły opisane przez anatomię 
ciało jako wielowarstwowy koncept109.

Dużo później Sigmund Freud zdefiniował „libido” jako ener-
gię psychiczną, stosując przy tym pojęcia, a nawet całe zdania 
zaczerpnięte z  artykułu Hermanna Helmholtza110. Włączył on 
ciało w  nową mitologię energii, która w  wyniku odkryć fizyki 
zajęła centralne miejsce w  różnych dyscyplinach naukowych. 
Kiedyś wyobrażenia o trwonieniu sił witalnych wskutek wypływu 
nasienia podczas stosunku umieszczały ciało w kontekście sper-
matic economy111, potem „reprodukcja” włączyła kobiece ciało 
w kontekst produkcji, obecnie zaś fizyka objawia się w nas jako 
„seksualność”. Do połowy XIX w. postrzegano kosmos jako 
współgranie niesymetrycznej komplementarności ciała i ruchu, 
siły i  materii. „Energia”, ostateczna rzeczywistość, „materia”, 
z której wszystko czerpie, stała się po 1870 r. tematem refleksji. 
„Materia” – to, co nazywano mater – skurczyła się do zasady 
zachowania energii. Energia i seksualność przeobraziły się jedy-
nie w dwa sposoby na wyrażenie tego samego zagadnienia: bezpł-
ciowego monizmu ostatecznej, jedynej „materii”. „Seksualność” 
przeinterpretowała i przedefiniowała pożądanie tak dogłębnie 

109 W ciągu 20 lat poprzedzających publikację niniejszej pracy Michel Foucault 
z coraz to innej strony analizował historię władzy języka nad rzeczywistością. Jego 
ostatnie, niedokończone z  powodu śmierci autora dzieło o  historii seksualności 
stawia sobie za cel „pokazanie, jak we współczesnych społeczeństwach zachodnich 
ukonstytuowało się »doświadczenie« polegające na tym, że jednostki muszą dojrzeć 
w sobie podmioty »seksualności« [...]. Zamierzeniem zatem była historia seksualno-
ści jako doświadczenia – jeśli przez doświadczenie rozumieć wzajemną relację mię-
dzy dziedzinami wiedzy, typami normatywności i formami podmiotowości w obrębie 
kultury”; tamże, t. 2: Użytek z przyjemności, s. 144. 

110 U. Pörksen, Zur Terminologie der Psychoanalyse, „Deutsche Sprache” 3, 1973, 
s. 7–36.

111 Zob. G.J. Barker-Benfield, The Horrors of the Half-Known Life. Male Atti-
tudes towards Women and Sexuality in NineteenthCentury America, New York 1976.
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jak reprodukcja przeobraziła generatio. Władza słów, podob-
nie  jak siła kontekstów, z  których się wywodzą, przejawia się 
tym, że nie umiemy już tego, co nazywają, pojąć w inny sposób.

Dążenie do zachowania zdrowia podkopało również oczywistość 
życia. Niedomagania i ból przestały być próbą, karą, jarzmem losu, 
ciężarem, a stały się oznaką „choroby” toczącej ciało. W związku 
ze znikaniem z  osiemnastowiecznych teorii medycznych ciała 
rozumianego jako źródło sensu cierpienia Karl Figlio stwierdza: 

Nozologia miała odtąd być osią, wokół której zaczęło obracać 
się myślenie medyczne. Medycyna przeobraziła się w taksonomię 
chorób, a te z kolei, sklasyfikowane i w ten sposób wyodrębnione, 
stały się obce żywemu organizmowi. Uwaga lekarza, skierowana 
dotychczas na gorszy fragment biografii pacjenta, koncentrowała 
się odtąd na obcym choremu, odrębnym od niego zjawisku.

Prześledziwszy drogę, jaką przeszły teorie fizjologiczne i pato-
logiczne między końcem XVIII a połową XIX w., Figlio kontynuuje:

Choroba, postrzegana niegdyś jako stan pewnej osoby, prze-
obraziła się najpierw w jakościową przemianę jego sił witalnych, 
by wkrótce potem stać się ilościowym odstępstwem od standar-
dów witalności. W tradycji pozytywistycznej fizjologia i patologia 
wytworzyły normy parametrów fizyko-chemicznych, a tym samym 
i odstępstwa od nich112. 

Nicholas Jewson113 mówi o „znikaniu chorego” z medycznej 
kosmologii, idącym w parze z przejściem od leczenia w domu 
do dziewiętnastowiecznej medycyny szpitalnej, a  następnie – 
laboratoryjnej. W odniesieniu do tego ostatniego etapu opisuje 
przenikanie teorii i procedur fizyki do studium żywych organi-
zmów, zachodzące równolegle z  wkraczaniem pojęcia „ener-
gii” w  seksuologię. W  trakcie tego przeobrażenia samo bycie 
chorym straciło swoje poprzednie znaczenie, czyli przestało być 
osobistym wydarzeniem w toku ludzkiej egzystencji, a stało się 
deficytem w odniesieniu do opisanej medycznie normy, najczę-
ściej nieosiągalnej dla jednostkowego doświadczenia114. Stopniowo 

112 K. Figlio, The Historiography of Scientific Medicine..., s. 278, 279.
113 N.D. Jewson, The Dissapearance...
114 Historia idei normalności w  XIX w. i  jej wpływ na patologię, szczególnie 

u  Claude’a  Bernarda, została spisana w  pracy doktorskiej Georges’a  Canguil-
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kształtowała się nowa, oparta na zasadzie normatywnej teoria 
i praktyka medyczna, która upowszechniła nową ideę ciała, orga-
nizmu wymagającego diagnozy i terapii, potencjalnego siedliska 
chorób. „Choroba” będzie odtąd chlebem powszednim lekarzy: 
„choroba jest formą analizy zjawisk dla celów interwencji, dia-
gnozy, prognozy i terapii”, jak stwierdził Tristram Engelhardt115, 
wiodący filozof medycyny ze Stanów Zjednoczonych.

Historia ciała epoki

Historyczka może szukać inspiracji nie tylko w  obszernej 
dziedzinie historiografii medycyny, ale również w mitologii, ety-
mologii, ikonografii, etnografii i historii sztuki. Także i na tych 
poletkach to, czego szukam, czyli charakterystyczne dla epoki, 
formujące rzeczywistość doświadczenie cielesności, rzadko znaj-
duje się w  centrum zainteresowania badaczy i  badaczek. Nie-
mniej odmienność perspektywy przyjmowanej przez te dyscypliny 
daje nadzieję na dotarcie do bezpośrednich form wyrazu ciała, 
nieujętych w schemat opisu medycznego.

Najpierw przedstawię kilka refleksji na temat dziejów recepcji 
nurtów mitycznych, a następnie zrelacjonuję historię metafory, 
czyli prób wysnucia wniosków na temat doświadczenia ciała 
w minionych epokach na podstawie dzieł sztuki, zrytualizowa-
nych gestów, symboli i wyobrażeń religijnych.

hema z  1943 r. i  opublikowana w  1966 wraz z  postscriptum niemal równej dłu-
gości. Nieodzowna dla badania dziejów norm, dzięki którym pewne procesy stają 
się „chorobą”, a  także dla samoocen dokonywanych na ich podstawie jest praca: 
G. Canguilhem, Das Normale und das Pathologische, tłum. M. Noll, R. Schubert, 
München 1974. O  pomiarach ludności Francji związanych z  masową rejestracją 
wagi ciała i  wzrostu rekrutów za czasów Napoleona zob. W. Coleman, Death is 
a  Social  Disease. Public Health and Political Economy in Early Industrial France, 
Madison 1982, s. XX–XXI: „Śmierć odgrywała główną rolę w ich tragedii, najbar-
dziej bowiem uderzającą cechą tych badań empirycznych jest wysiłek higienistów 
zmierzający do ogólnego ujęcia warunków społecznych w kategoriach […] pozornie 
niepodważalnego języka liczb” (tłum. G. Waluga). Narodowy organizm wymaga 
zarówno pomiarów, jak i normatywizacji.

115 T.H. Engelhardt, The Concepts of Health and Disease, w: Evaluation and 
Explanation in the Biomedical Sciences, red. T.H. Engelhardt, S.F. Spicker, Dord-
recht–Boston 1975, s. 139 (tłum. cyt. G. Waluga).
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Dzieje recepcji wyobrażeń ciała

Badanie recepcji motywów i modeli mitologicznych jest czymś 
zupełnie innym niż poszukiwanie genezy nowoczesnych pojęć. 
Do jego elementów należy biologiczne uzasadnienie kobiety jako 
istoty wybrakowanej oraz humoralny podział charakterów na 
cztery kategorie. Dzieje recepcji wyobrażeń ciała studiowano na 
ogół jako historię uczonych oraz utrwalonych na piśmie syste-
mów, by „ukazać silny wpływ, jaki wyobrażenia antyczne przez 
całe stulecia wywierały […] na medycynę Zachodu”116. Tego 
rodzaju studia koncentrują się na powiązaniach między poszcze-
gólnymi systemami oraz przyswajaniu nurtów z innych kręgów 
kulturowych – na przykład islamskiego, przy czym również 
i w tym wypadku skupiano się na koncepcjach utrwalonych na 
piśmie. Geoffrey Ernest Richard Lloyd117 przez całe życie opierał 
się skłonności swoich kolegów, innych historyków medycyny, 
do łączenia tych nurtów przekazu z  Hipokratesem, Galenem, 
Arystotelesem lub Soranusem. Udowodnił, że modele oznaczone 
nazwiskami późniejszych nauczycieli są wyraźnie dostrzegalne 
już we wczesnoarchaicznej Grecji i pokazał, jak tradycje kultury 
greckich polis z jednej strony podlegały nieustannemu wpływowi 
elementów kultury ludowej, z drugiej zaś – same na nią oddziały-
wały118. Lloyd interesował się przede wszystkim związkiem między 

116 E. Lesky, Die Zeugungs und Vererbungslehren der Antike und ihr Nachwirken, 
Wiesbaden 1950, s. 3.

117 G.E.R. Lloyd, Magic, Reason and Experience. Studies in the Origin and Deve-
lopment of Greek Science, Cambridge 1979, opisuje owo zadanie w  następująco: 
„wkład w coś, co można uznać […] za bardzo stary problem, mianowicie związek 
pomiędzy tym, co można nazwać tradycyjnym a  naukowym schematem myślenia 
[…], pomiędzy dwiema odrębnymi mentalnościami, jedną prelogiczną bądź przed-
naukową, a drugą logiczną i naukową” (s. 1) oraz: „celem mojego dociekania jest 
analiza w obrębie myśli greckiej zarówno warunków, w których możliwa była kon-
frontacja sprzecznych systemów przekonań, jak i  charakteru oraz zasięgu takich 
konfrontacji, tak jak miały miejsce” (s. 7; tłum. obu cyt. G. Waluga). 

118 G.E.R. Lloyd, Magic..., zwł. s. 226–227; tenże, Science, Folklore, and Ide-
ology. Studies in the Life Sciences in Ancient Greece, Cambridge 1983: „Starożytna 
nauka jest od samego początku silnie naznaczona wzajemnym oddziaływaniem 
pomiędzy przyswajaniem powszechnych założeń z jednej strony, z drugiej zaś – ich 
krytyczną analizą, demaskacją i  odrzuceniem, i  była to cecha charakterystyczna 
nauki do końca starożytności i później” (tłum. G. Waluga). Sądzę, że problem ten 
występował także w  Eisenach w  początkach XVIII w., tyle że „popular assump-
tions” w  pośredniowiecznej Europie kształtowane były częściowo również przez 
tradycję pisaną.
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wierzeniami ludowymi a zalążkami naukowości w V w. p.n.e., 
co zainspirowało go na przykład do zbadania ginekologicznych 
pism Hipokratesa119. Lloyd stwierdził wówczas (w 1983  r.), że 
tylko niektóre zostały przetłumaczone, a  w  przypadku wielu 
z nich nie dysponujemy ani wydaniem krytycznym, ani komen-
tarzem. Czytając utyskiwania Lloyda, nie mogłam oprzeć się 
porównaniu z  eksplorowanym przeze mnie źródłem: „Trudno 
byłoby przytoczyć jakieś inne pole badań Hipokratesa, na którym 
tak bogate źródła byłyby tak bardzo zaniedbane przez tak długi 
czas”120. Analiza hipokratejskiej ginekologii pozwoliła Lloydowi 
na umiejscowienie barier pomiędzy mężczyznami a kobietami: 
nie miał przecież (podobnie jak ja) dostępu do tego, co mówiły 
kobiety, nawet te zajmujące się leczeniem. Podniosło mnie na 
duchu i pocieszyło to, co już po sporządzeniu komentarza do 
Storcha przeczytałam w ostatnim tomie dzieł Lloyda, a co jest 
wyrazem skromności i świadomości własnych ograniczeń: „To, co 
ci autorzy mówią nam o swojej relacji z pacjentkami i kobietami 
na różne sposoby zajmującymi się leczeniem, to z  pewnością 
tylko jedna strona medalu […] niemniej przy zachowaniu pewnej 
ostrożności ich świadectwo może dać nam asumpt do obser-
wacji, których kompleksowość starożytni autorzy sami dostrze-
gali. Do jakiego stopnia chorujące kobiety traktowane były ina-
czej niż mężczyźni? Do jakiego stopnia w  diagnozie i  terapii 
ginekologicznej odzwierciedla się stereotypowe przekonanie  
o gorszości kobiet?”121

Uwaga Lloyda skupiła się jednak nie na tym, w jaki sposób 
leczenie kobiet przedstawione zostało w pismach Hipokratesa, 
ale na tym, jak niepisana tradycja została zasymilowana w ramach 
lekarskiej praktyki, jak dokonano jej krytycznego przeglądu, co 
przejęto, a co odrzucono. Traktaty ginekologiczne uznał Lloyd 
za szczególnie pomocne w osiągnięciu tego celu, ze względu na 
aspekt, który wyraźnie odróżnia leczenie kobiet od terapii innych 
pacjentów: „Swoisty dystans i  wstyd wytwarzający się między 
lekarzem jako mężczyzną a  pacjentką jako kobietą” sprawia, 
że lekarz „chce za pośrednictwem samej kobiety i  kobiecych 

119 G.E.R. Lloyd, Science..., rozdz. 2: „The Female Sex. Medical Treatment and 
Biological Theories in the Fifth and Fourth Centuries B.C.”, s. 58–111.

120 Tamże, s. 59.
121 Tamże.
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sposobów leczenia wejrzeć w  istotę choroby”122. Podobnie jak 
ja w przypadku Storcha, Lloyd uzyskał wgląd w dialog między 
ludowym rozumieniem ucieleśnionego cierpienia a jego uczoną 
interpretacją za pośrednictwem biologii i skarg pacjentki – mimo 
że spisanych ręką mężczyzny.

Wniosek, jaki według mnie wypływa z prac Lloyda, to para-
lelizm dwu sposobów przekazywania wyobrażeń o ciele: tradycji 
ludowej, ograniczonej do przekazów ustnych i gestów, zachowa-
nej wyłącznie poprzez filtr tego, co ze skargi kobiety zrozumiał 
lekarz, oraz tradycji zbudowanej z  koncepcji uczonych. Kiedy 
bowiem badam analizowane przeze mnie źródło, nieustannie 
trafiam na motywy (widoczne zarówno w poglądach lekarza, jak 
i – poprzez jego relację – w słowach kobiet), które w wyraźny, 
ale jednak bardzo trudny do uchwycenia sposób odnoszą się do 
wyobrażenia o sokach, płynach i otworach ciała, pojawiających 
się już u autorów przedklasycznej Grecji. Co się tu zachowało? 
Jakie znaczenie należy temu przypisać?

Z dwu powodów Lloyd nie może towarzyszyć mi w dalszych 
dociekaniach: po pierwsze, ogranicza się on do egzegezy tek-
stów klasycznych, po drugie zaś istnieje inny nurt badań, który 
pozwolił mi uzyskać lepszy wgląd w przepaść istniejącą między 
tymi dwoma sposobami przekazu. Pedro Laín Entralgo uważa, 
że w Grecji między V a IV w. p.n.e. zmienia się nie model myśle-
nia lekarzy o ciele, ale waga ich słów123. Przed V w. p.n.e. nie 
pisano, a zatem nie powstał również opis ciała124. Można je było 
jedynie omówić i to w podwójnym znaczeniu tego słowa. „Jak 
dotąd, nic nie można zobaczyć oczami, wszystko musi zostać 
opowiedziane”, jak stwierdził Walter Ong w  przedmowie do 

122 Tamże, s. 72–73.
123 P. Laín Entralgo, The Therapy of the Word in Classical Antiquity, tłum. 

L.J. Rather, J.M. Sharp, New Haven 1970.
124 B. Snell, The Discovery of the Mind. The Greek Origins of European Thought, 

tłum. Th.G. Rosenmeyer, Oxford 1953, rozdz. 1: „Homers View of Man” (s. 1–22). 
„Pierwsi Grecy nie […] pojmowali ciała jako jedności” (tłum. G. Waluga). Homer 
odnosi się tylko do ucieleśnionych uczuć i kończyn, nie do ciała jako całości. Pojęcie 
ciała, któremu towarzyszy „ja” czy też dusza jako jedność, jest późniejszym „wyna-
lazkiem”. Także sprzeczne uczucia nie są jeszcze w takim ujęciu możliwe. Homer 
powiada: jego dłoń wprawdzie chce, jego thymos jednak nie. Dopiero u  Safony 
Eros staje się słodko-gorzki, podmiot liryczny może jednocześnie czegoś pragnąć 
i nie chcieć.
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książki Laín Entralgo125. Postrzegania rzeczywistości w okresie 
przedpiśmiennych przekazów ustnych nie można porównywać 
z postrzeganiem opisowym. „Alfabet zapoczątkował nowy stan 
umysłu – umysł alfabetyczny, jeśli można tak powiedzieć”126. Gdy 
nie istnieje wyobrażenie pamięci jako przestrzeni przechowywa-
nia dających się przywołać i dosłownie zacytować zdań, rzeczy-
wistość nie redukuje się do tego rodzaju opisowych pojęć, jakie 
stały się dla nas oczywistością. W postrzeganiu ciała pozostaje 
coś płynnego i niepojętego, co stoi w jaskrawej sprzeczności do 
jasnych rozgraniczeń, które pojawiają się w klasycznej Grecji. Aż 
do V w. p.n.e. oko nie tylko wysyłało promienie, dzięki którym 
widziało (pogląd ten przetrwał zresztą jeszcze przez całe stule-
cia), ale również „wdychało” oglądany obraz. Oddech, zapach 
i spojrzenie były jeszcze utkane z tego samego surowca: tchnie-
nia127. Od tradycji piśmiennej te wyobrażenia odróżniała nie tylko 
treść, ale i sposób ich przekazywania. Dopiero intensywny roz-
wój piśmiennictwa w IV w. p.n.e. umożliwił powstanie korpusu 
tekstów opisujących ciało, a co za tym idzie również mówienie 
o tak opisanym ciele oraz tworzenie teorii medycznych na jego 
temat, których badaniem zajął się Laín Entralgo.

Z tych to powodów zdecydowałam się wyróżnić dwa sposoby 
kontynuacji motywów, takich jak na przykład koncepcja właści-
wości humoralnych. Jeden z nich można badać, uprawiając lite-

125 P. Laín Entralgo, The Therapy..., s. XIII (tłum. cyt. G. Waluga). Na temat 
zasadniczej zmiany sposobu życia przed i po wynalezieniu pisma zob. W. Ong, Oral-
ity and Literacy. The Technologizing of the Word, London–New York 1982. Książka 
ta stanowi także doskonałe wprowadzenie do literatury i aktualnej dyskusji na ten 
temat w nauce anglosaskiej.

126 E.A. Havelock, The Literate Revolution in Greece and its Cultural Conse-
quences, Princeton 1982 (tłum. cyt. G. Waluga). Tom zawiera najważniejsze artykuły 
autora poświęcone temu tematowi. Eric Havelock dowodzi, że pierwsze pokolenie 
obywateli Aten, które nauczyło się pisać w  szkole, było współczesne Platonowi. 
Kontrast pomiędzy ustnym i pisemnym sposobem opisu bada I. Illich, Schule ins 
Museum. Phaidros und die Folgen, München 1984, rozdz. 2 i 3. 

127 R.B. Onians, The Origins of European Thought about the Body, the Mind, the 
Soul, the World, Time, and Fate, Cambridge 1951, s. 73–76. Tematem tej znakomitej 
książki nie jest pochodzenie owego ciała, które opisuje grecka literatura i nauka, 
lecz ulotnych cieni i  wyobrażeń Grecji archaicznej zachowanych w  późniejszych 
źródłach. Książka ta stała się dla mnie ważna z dwu powodów. Po pierwsze, nauczyła 
mnie poszukiwania w przeszłości mojej własnej tradycji zupełnie innego ciała, które 
często zaskakiwało mnie w antropologicznych opisach obcych światów. Po drugie 
zaś Onians wyostrzył moje spojrzenie na treść źródeł z XVIII w., w których mogły 
zachować się resztki historycznej substancji niepisanej tradycji owego obcego ciała. 
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raturoznawstwo krytyczne, a drugi wymaga zastosowania innych 
metod oraz środków pomocniczych, które historyczka w zasadzie 
musi skonstruować sama.

Yvonne Verdier128 ukazała, iż jeszcze dziesięć lat temu kobiety 
w burgundzkiej wsi Minot przekonane były, że ich miesięczne 
krwawienia przerywają fermentację wina, rozwarstwiają niegoto-
wane sosy i psują miód; pszczoły miały uciekać przed krwawiącą 
kobietą – dokładnie tak samo jak w Naturalis historia Pliniusza 
(11b, 28c, 13). Pytanie o to, czy mamy tu do czynienia z przedłu-
żeniem recepcji helleńskiego pisarza, czy też badaczka została, 
tak samo jak niegdyś Pliniusz, piśmiennym świadkiem ustnej 
tradycji, jest dla mnie jako historyczki istotne. Podobne kwestie 
napotykam bowiem również u Storcha.

Niemal każdy opis wizyty pacjentki Storch rozpoczyna się 
uwagami na temat jej humoralnej konstytucji. Tyle że Storch 
był zdeklarowanym uczniem Georga Ernsta Stahla, który z kolei 
– jako chemik nawet jeszcze bardziej niż jako lekarz – został 
stanowczym przeciwnikiem tradycyjnej nauki o  płynach ciała. 
Charakteryzowanie pacjentek wedle schematu humoralnego 
mogę zatem jedynie z  dużymi zastrzeżeniami traktować jako 
czynność medyczno-diagnostyczną. Gdy Storch nazywa jakąś 
kobietę flegmatyczką, wówczas używa tego słowa w sposób już 
bliski naszemu. Niemniej sięganie do tej przestarzałej formuły, 
która na dodatek w ogóle nie pasuje do pozostałych koncepcji 
medycznych stosowanych przez Storcha, pozwala mu na uchwy-
cenie czegoś, czego dzisiaj już w  ogóle w  tym słowie nie ma. 
Określenia ciepły/zimny, suchy/wilgotny zarówno dla niego, jak 
i dla kobiet łączą się z ingrediencjami krwi – choć dla każdej ze 
stron inaczej. Kobiety mówią raczej o obfitym i skąpym, gwał-
townym i łagodnym „odpływie” albo konotują te same cechy, gdy 
dostosowują się do języka lekarza: niemniej obie strony odnoszą 
się do podstawowych elementów potrzebnych do zbudowania 
doświadczenia ciała. Nietrudno ulec pokusie zredukowania 
wypowiedzi lekarza i kobiet do recepcji tych samych klasycznych 
tekstów, które w przypadku kobiet – być może wiele pokoleń 
wcześniej – zostały zrozumiane mniej wnikliwie czy też po prostu 

128 Y. Verdier, Façons de dire, façons de faire. La laveuse, la coutirière, la cuisi-
nière, Paris 1979.
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inaczej niż w  uczonej tradycji, której częścią jest lekarz. Nie 
mogę jednak wykluczyć, że odmienne rozumienie przez pacjentki 
i lekarza różnicy między gorączką a terapią, gorącym okładem 
czy też „pędzeniem” lub „wygnaniem” płynów ciała wynika z ist-
nienia dwu różnych tradycji, które bardzo trudno jest ze sobą 
porównać. Odmienne niż u lekarza doświadczenie ciała brałoby 
się u kobiet z ich głębszego zakorzenienia w warstwie starszych, 
przekazywanych ustnie i holistycznie motywów.

Pytanie o to, czy doświadczenie, postrzeganie i symbolika ciała 
mogą na dwu różnych poziomach mieć dwie zupełnie odmienne 
historie, postawiła również Sandra Ott129. Zbierała swoje obser-
wacje w Sainte-Engrâce na północnym zboczu Pirenejów, wśród 
baskijskiej ludności pasterskiej. Poczęcie ciąży pojmowane jest 
tam przez analogię do wyrabiania sera: nasienie mężczyzny spra-
wia, że krew w ciele kobiety ścina się, analogicznie do działania 
podpuszczki na mleko. Dokładny opis tego wyobrażenia jest 
w najwyższym stopniu podobny do opisu z O rodzeniu się zwierząt 
Arystotelesa (ks. II, 739b). Przekaz o podobnej analogii między 
ciążą a produkcją sera udokumentowany jest także dla przynaj-
mniej jednej wsi z tego samego, północnego zbocza Pirenejów 
w  okresie średniowiecza130. Wedle zeznań uzyskanych przez 
inkwizycję, tutejszy proboszcz podczas stosunków seksualnych 
wieszał na szyi zioło, które Beatrice, szlachcianka i właścicielka 
owiec, określiła jako mające działanie przeciwne do innego 
zioła, stosowanego przez pasterzy jako roślinna podpuszczka, 
powodująca tężenie mleka w  ser. Wyobrażenie jest dawne: 
„Wspomnij, żeś ulepił mnie z gliny […]. Czy mnie nie zlałeś jak 
mleko, czyż zsiąść się nie dałeś jak serowi?” (Ks. Hioba 10,9–10). 
Ten sam obraz pojawił się również u  Hildegardy z  Bingen131, 
z  tą różnicą, że według niej powstawanie sera symbolizowało 
również to, jak miłość kobiety i mężczyzny staje się ciałem132. 

129 S. Ott, Aristotle Among the Basques. The „CheeseAnalogy” of Conception, 
„Man” (nowa seria) 14, 1979, nr 4, s. 699–711.

130 E. Le Roy Ladurie, Montaillou, wioska heretyków 1294–1324, tłum. E.D. Żół-
kiewska, Warszawa 1988.

131 Zob. M. Pereira, Maternità e sensualità femminille in Ildegarda di Bingen. Pro-
poste di lettura, „Quaderni storici” 44, 1980, s. 564–579, która przytacza szereg wypo-
wiedzi o kobiecej zmysłowości z łacińskiego oryginału pism Hildegardy z Bingen.

132 „Unde, cum semen viri in locum suum cadit, tunc sanguis mulieris cum 
voluntate amoris illud suscipit, et in se introrsum trahit, sicut spiramen in se  aliquid 
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Sandra Ott nie jest zatem w  stanie odpowiedzieć na pytanie: 
czy poglądy baskijskich pasterzy są świadectwem recepcji Ary-
stotelesowych pism, czy też może antyczny filozof był jednym 
z jej poprzedników, relacjonującym – tak samo jak ona – pewną 
niepisaną tradycję.

Naukowa recepcja motywów jest pomocna, niemniej trzeba 
wziąć pod uwagę również taką możliwość, że wzorce i motywy, 
które napotykam u kobiet Storcha, przeszły trwającą całe stule-
cia, a nawet tysiąclecia drogę i ich źródłem nie muszą być teorie 
medyczne. Jak skomplikowane interakcje zachodzą między tego 
rodzaju koncepcjami, które już dawno zadomowiły się w sferze 
naukowej, a odpowiadającymi im modelami, tworzącymi pod-
stawy ludowej kosmologii, zauważył również Michaił Bachtin. 
Materialność barokowego ciała, którą rosyjski badacz odnajduje 
u François Rabelais’go, składające się nań elementy powietrza, 
wody, ziemi i ognia, jego nieustanna transformacja, związek głębi 
ciała, jego otworów i wejść ze światem zewnętrznym są jak echo 
tradycji, w której zlewają się Pliniusz, Izydor z Sewilli, hipokratej-
ski kosmos i obrazy Arystotelesa. Niemniej Bachtinowska analiza 
Rabelais’go pokazuje, że ciało, tak jak je widział lud w XVI w., 
nie było w bezpośredni sposób zbudowane z  ich idei133. „Fak-
tycznie, pod wieloma względami obrazy Rabelais’go pozostają 
zagadką jeszcze po dzień dzisiejszy. Na rozwiązanie tej zagadki 
pozwolić może jedynie gruntowne zbadanie ludowych źródeł 
twórczości Rabelais’go […], obrazy Rabelais’go znajdują się tu 
»u siebie w domu«, wśród tysiącleci rozwoju kultury ludowej”134. 
Według Bachtina średniowieczny porządek świata znacząco przy-
czynił się do powstania jego dualizmu135, który najwyraziściej 
uwidacznia się w śmiechu – śmiechu niemającym nic wspólnego 
z  chichotem typowym dla nowoczesności136. U Cervantesa też 

tollit. Et sic sanguis mulieris cum semine viri miscetur, et unus sanguis fit, ita quod 
etiam caro eiusdem mulieris de hoc permixto sanguine fovetur, crescit et augmen-
tatur. Ac ideo sic est mulier una caro cum viro de viro [...] sed vis eternitatis, 
quae infantem de ventre matris sue educit, virum et feminam sic unam carnem 
facit”; Hildegard von Bingen, Liber Causae et Curae, oprac. P. Kaiser, Leipzig 
1902, s. 67–68.

133 M. Bachtin, dz. cyt.
134 Tamże, s. 59.
135 Tamże, s. 62.
136 Tamże, s. 69–70.
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jeszcze widać ten inny świat – w postaci Sancho Pansy, potomka 
grubych i płodnych demonów z greckich waz137. Jednak Cervan-
tes patrzy na tego demona już oczyma Don Kiszota, próbuje 
formować jego dzikość i oddać ją w służbę uniwersalnego i głę-
bokiego utopisme populaire. Inaczej jest u Rabelais’go. Według 
Bachtina138 wszystkie akty dramatu historii świata zostały sko-
mentowane przez natrząsający się chór. Ten chór niepohamowa-
nie śmiejącego się ludu znalazł w Rabelais’m swego koryfeusza.

W  zapiskach Storcha trudno by szukać karnawału, nie ma 
w nich też nic z pożądania przebłyskującego u profesora medy-
cyny z  Montpellier139 – jego praktyka jest bardzo purytańska 
i mieszczańska. Mimo to ciało, które przywołują w swoich sło-
wach kobiety, i  które leczy lekarz, bardziej przypomina ciało 
Pantagruela niż ciało obywatela z ubezpieczeniem zdrowotnym. 
Protestancki pedant zapisuje ku pożytkowi młodszych kolegów 
spostrzeżenia na temat ciała ze swojej małomiasteczkowej i pro-
wincjonalnej praktyki, a  jednak – paradoksalnie – okazuje się 
przy tym dalekim krewnym „proboszcza z Meudon”140, ponie-
waż jest świadkiem przekazywanej ustnie koncepcji ciała ludo-
wego, które niczym płynąca podskórnie magma dotrwało do 
czasów Storcha i  okazało się trwalsze niż zjawiska określane 
mianem longue durée. To drugie dno historii ciała postawi mnie 
podczas prób zinterpretowania badanego przeze mnie źródła 
przed heurystycznym problemem: w którym z tych dwu kierun-
ków powinna zmierzać interpretacja danej wypowiedzi? To samo 
pytanie postawiła Marie-Christine Puchelle, badając praktykę 
chirurgiczną Henri de Mondeville’a141. W jej tekście mowa jest 
o obrazach i tematach z pozoru charakterystycznych dla średnio-
wiecza, ale pojawiających się również w ankiecie, którą autorka 
przeprowadziła współcześnie w  wiejskim rejonie Normandii: 
„Te zbieżności zastanowiły mnie. Nie sposób było tych obrazów, 
które mimo zwycięskiego pochodu medycyny do dzisiaj wpływają 
na nasze życie, zbyć jako reliktów minionego czasu. Co więcej, 
ich aktualność wręcz zmusza do tego, by uznać cielesność za 

137 Tamże, s. 82–84.
138 Tamże, zwł. s. 60 n.
139 Chodzi o wspomnianego poniżej Henriego de Mondeville’a [przyp. red.].
140 Chodzi o François Rabelais’go [przyp. red.].
141 M.-Ch. Pouchelle, Corps et chirurgie à l’apogée du MoyenÂge, Paris 1983.
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obszar, na którym uwidacznia się longue durée, tak fascynujące 
historyków mentalności”142. Wydaje się, że motywy i wyobraże-
nia cielesności rozwijają się w dwóch płaszczyznach czasowych: 
historycznej i  transhistorycznej, a  ciało, zwłaszcza pracujące 
– tworzące143 bądź cierpiące144 – jest pomostem przerzuconym 
między nimi.

Historia metafory

Niekiedy można odnieść wrażenie, że historia i  literaturo-
znawstwo wręcz obstają przy analizowaniu tego samego tekstu na 
zupełnie różnych poziomach: jedno szuka faktów, drugie – meta-
for. Zestawiając dwa opracowania, które współkształtowały moją 
heurystykę, chciałabym uzasadnić ograniczenia, jakie przyjęłam 
podczas interpretacji metafor Storcha.

We wspomnianym powyżej studium na temat ciała u schyłku 
średniowiecza Marie-Christine Pouchelle pokazała, jak stosowa-
nie metafor w mówienia o vécu corporel skutkuje włączeniem 
go w  jego bezpośrednie otoczenie, podczas gdy użycie przed-
miotowego opisu ciała jest obiektywizujące i ukierunkowane na 
różnicowanie.

Pouchelle śledzi na przestrzeni wieków obrazy i motywy lon-
gue durée, kończąc swoje studium około sto lat przed przełomem, 
który oznaczał kres antycznego ujęcia medycyny i na którym sku-
pia się Ian Maclean (o czym za chwilę). Obojgu badaczom, mimo 
że mają tak odmienne wyobrażenie o tym, co wiąże się z mówie-
niem o ciele, udało się przerzucić pomost między dyscyplinami 
i  wejść na zupełnie nowe ścieżki metodologiczne. Pouchelle 
zanalizowała Chirurgię Mondeville’a, znajdując w  tym tekście 
– tak bardzo zabiegającym o realistyczny naturalizm – wyraźną 
zależność między obrazem ciała a  światopoglądem. Jedno  

142 Tamże, s. 10.
143 Liczne przykłady na trwałość powiązania specyficznych narzędzi rolnic-

zych z rękami mężczyzn lub kobiet przytacza G. Wiegelmann, Erste Ergebnisse der 
 ADVUmfragen zur alten bäuerlichen Arbeit, „Rheinische Vierteljahresblätter” 33, 
1969, s. 208–262.

144 F. Loux, Pratiques et savoirs populaires. Le corps dans la société traditionnelle, 
Paris 1979. W  ilustrowanym katalogu towarzyszącym wystawie autorka podkreśla 
być może „odwieczne” pratiques du corps związane z pracą, świętowaniem i  cier-
pieniem.
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i  drugie jest dane poprzez metaforyczny wymiar słów. Istotą 
metafory jest, jak wskazuje etymologia, przenoszenie (jak 
w naczyniu) jednej rzeczywistości do innej (metaphora). Meta-
fora łączy w jednym słowie odległe obszary rzeczywistości i uka-
zuje je w nowym, inspirującym zestawieniu. Mondeville, który 
będąc chirurgiem, stara się widzieć poszczególne aspekty ciała 
„takimi, jakie są”, ewokuje swymi opisami określoną kosmologię. 
Ciało, które bada anatom i o którym opowiada Pouchelle, jawi 
się jako zwierciadło średniowiecznego społeczeństwa: opis ana-
tomiczny mówi o budowie porządku społecznego i politycznego, 
o miejscu człowieka w boskim ordo mundi, o  jego bliskości ze 
światem zwierząt, roślin i minerałów. Pouchelle udało się, dzięki 
zastosowanej metodologii, wyjść daleko poza dotychczasowe stu-
dia na temat mikro- i makrokosmosu145, ponieważ zamiast wysnuć 
typowy w takich wypadkach wniosek o analogii między obrazem 
świata i obrazem ciała, uchwyciła niezwykle bogatą wyobraże-
niową inkarnację świata w  ciele. Może ona zaistnieć dzięki 
metaforze, figurom słownym (zwłaszcza rzeczownikom), wyra-
żającym analogiczność (similitudo) rzeczy. Badaczka najpierw 
uporządkowała metafory – zarówno te wyrażające podobieństwo 
między częściami ciała (metafory wewnętrzne), jak i  te, które 
zostały przeniesione na ciało ze świata zewnętrznego – wedle 
kryteriów wynikających z  samego tekstu Mondeville’a. Chcąc 
zrekonstruować ówczesne asocjacje i odniesienia symboliczne, 
Pouchelle sięgnęła po inne średniowieczne źródła łacińskie. 
Następnie skonfrontowała obrazy Mondeville’a z nowoczesnymi 
tekstami, w  których bada się „antropologiczne struktury ima-
ginacyjne”, będące podstawowymi motywami naszego myśle-
nia i wyobrażeń. Uczyniła to między innymi na drodze bardzo 
osobistej introspekcji. Skorzystała mianowicie ze swego psy-
choanalitycznego doświadczenia i odniosła tekst historyczny do 
obrazów podświadomości formujących się w jej własnym ciele. 

145 R. Allers, Microcosmus. From Anaximandros to Paracelsus, „Traditio” 2, 1944, 
s. 319–407, próbuje stworzyć typologię makro- i mikrokosmosów. L. Barkan, Natu-
re’s Work of Art. The Human Body as Image of the World, New Haven 1975, bada 
ideę ciała jako zwierciadła kosmosu i świata polityki, a także jako mikrokosmosu 
architektury i estetyki, by „opisać historię idei, zaproponować poetyckie techniki, 
które ta idea mogła wytworzyć […], podjąć próbę zdefiniowania sposobu myślenia 
[…] w dziejach idei i […] w poetyckiej symbolice i metaforze” (tamże, s. 6–7; tłum. 
G. Waluga).
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Historyczna analiza ukrytych znaczeń i  ich psychoanalityczne 
odsłanianie nakładają się na siebie. W ten sposób Mondeville, 
chirurg nadworny Filipa  IV Pięknego, stał się dla Pouchelle 
przykładem na „przetrwanie określonych form reprezentacji, 
zakorzenienie pewnych obrazów w morfologii ciała i  istnienie 
esencjonalnego momentu imaginacyjnego, który nie ulega zmia-
nie w czasie i przestrzeni”146. Postępując w ten sposób, Pouchelle 
dąży do przezwyciężenia dystansu między ciałem a  światem, 
a  więc tym, co jest dzisiaj od siebie całkowicie odrębne oraz 
do zasypania przepaści, którą na ogół próbuje się zamaskować 
określeniami w rodzaju „ekwiwalent”, „podobieństwo”, „kore-
spondencja”. Rzeczywistość dzisiejszych ucieleśnionych obrazów 
podświadomości oraz średniowieczne metafory, będące inkar-
nacją pewnego kosmosu są – wedle Pouchelle – ulepione z tego 
samego materiału: to, co wówczas łączyło „wnętrze” i  „świat 
zewnętrzny” w jednym zamkniętym obrazie świata, dzisiaj histo-
ryczka odnajduje w sobie, we wnętrzu własnego „ja”. 

Zupełnie inaczej wykorzystane przez siebie materiały źró-
dłowe, czyli szesnasto- i  siedemnastowieczne komentarze, 
potraktował Ian Maclean147. Teksty te mówią też o rzeczywisto-
ści w zupełnie inny sposób. Język nie jest już w pierwszym rzę-
dzie „spoiwem wszechświata”, nie ucieleśnia istniejących w nim 
powiązań za pomocą analogii. Począwszy od końca XVI w. ów 
metaforyczny język zaczął być poddawany krytyce, z której powoli 
wyłaniał się klasyfikujący język naukowy, próbujący opisać świat 
za pomocą jednoznacznych definicji148. Odtąd trzeba było rzeczy 
rozróżniać, unikać ich łączenia i  utożsamiania z  otoczeniem. 

146 M.-Ch. Pouchelle, Corps et chirurgie..., s. 158, parafraza Mabille’a.
147 I. Maclean, The Renaissance Notion of Women. A  Study in the Fortunes 

of Scholasticism and Medical Science in European Intellectual Life, Cambridge 
1980.

148 Tytułem wprowadzenia do dyskusji o języku nauki zob. B. Vickers, Analogy 
versus Identity. The Rejection of Occult Symbolism, 1580–1680, w: Occult and Scien-
tific Mentalities in the Renaissance, red. B. Vickers, Cambridge 1984, s. 95–164. Moje 
spojrzenie na socjogenezę mego własnego ciała, na którym opieram się w  opisie 
kobiet z Eisenach, byłoby niemożliwe bez prof. Uwe Pörksena, od którego nauczy-
łam się rozumieć jako ukrytą metaforę to, co w rękopisie swojej nowej książki [być 
może chodzi o: U. Pörksen, Deutsche Naturwissenschaftssprachen. Historische und 
kritische Studien, Tübingen 1986 – przyp. red.] nazywa on matematyzacją mowy 
potocznej. Dla orientacji por. tenże, Zur Metaphorik naturwissenschaftlicher Sprache, 
„Neue Rundschau” 89, 1978, s. 63–82. 
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Maclean zbadał zatem zupełnie inny język, uchwycony w mo mencie 
przemiany, będącej warunkiem wytworzenia się czysto fizycz-
nego ciała. Język ten Maclean potraktował dosłownie i na tym 
poprzestał. Zanalizował wprawdzie jego poszczególne warstwy, 
ale nie śledził już implikowanych czy podskórnych refleksów 
dawniejszego mówienia o ciele, które mogły się w nim zacho-
wać. Jako punkt wyjścia przyjął loci communi recepcji tradycji 
antycznych, śledząc następnie ich krytykę i  przemiany w  sfe-
rze uczonych tradycji renesansowych. Ograniczył się przy tym 
do zamkniętego korpusu uczonych tekstów łacińskich z okresu 
odrodzenia. Owe loci communi dotyczą kobiety, ówczesnych 
wyobrażeń różnicy płci oraz związków między relacją płci 
a  strukturami myślowymi odnoszącymi się do innych dyferen-
cjacji. Wszystkie te aspekty razem wzięte tworzą to, co Maclean 
nazywa „the notion of women” – pojęcie kulturowe, „dyskurs 
kobiety” i „kobiecości” w tamtym okresie. Pouchelle świadomie 
odeszła od metody śledzenia poszczególnych obrazów i tematów 
wędrujących od jednego źródła pisanego do drugiego149, z kolei 
Maclean wywrócił historię recepcji do góry nogami, zamiast kon-
struować diachroniczne linie rozwoju szukając synchronicznych 
powiązań między tekstami teologicznymi ówczesnej scholastyki, 
medycyny, etyki i polityki oraz śledząc ich wzajemne odniesienia, 
by móc precyzyjnie opisać zanikanie bądź trwanie antycznych 
koncepcji. Pouchelle wniknęła w głąb implikowanych światów 
wyobrażonych, a  Maclean skupił się na wyrażonych explicite, 
pojmowanych dosłownie wypowiedziach formułowanych w peł-
nym świetle uczonej egzegezy. Obraz ciała wyłaniający się z obu 
studiów jest zupełnie odmienny, ale wcale nie dlatego, że każde 
z badaczy zajmuje się innym okresem historycznym: chciałabym 
zademonstrować to na przykładzie wyobrażeń wnętrza kobie-
cego ciała. U  Pouchelle „łono” to przestrzeń, ambiwalentna 
otoczka wykazująca podobieństwa do innych jamistych obszarów 
w „brzuchu”. Jego istotnym aspektem jest wewnętrzność, łono 
kobiety wydaje się archetypem tajemnicy, tego, co ukryte. Ana-
liza metafor odnoszących się do wnętrza ciała dociera do symbo-
licznych ekwiwalentów wymiaru materialnego i niematerialnego: 
„pokrewieństwo, prawdziwe więzy krwi pomiędzy elementem 

149 M.-Ch. Pouchelle, Corps et chirurgie..., s. 159.
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żeńskim a  wnętrzem miejsca zamieszkania”150. Relacja płci 
uosabia się w ciele (wewnątrz / na zewnątrz) i w świecie (prze-
strzeń domowa, zamknięta / obszar zewnętrzny, nieograniczona 
przestrzeń, las). Ta relacja jest jednak również odbiciem innych 
antynomii: duszy i ciała, człowieka i wszechświata. Dzięki swojej 
metodzie Pouchelle nigdy nie oglądała tylko jednego z wymia-
rów, a  już na pewno nie wyłącznie strony czysto materialnej, 
lecz zawsze mówiła o  formach ucieleśnienia. Z  kolei analiza 
Macleana, przejmująca dosłowne, bezpośrednie wypowiedzi, 
pokazuje – nie mówiąc tego explicite – jak kobieta przestaje być 
ucieleśnieniem fragmentu świata i staje się zróżnicowanym funk-
cjonalnie ciałem. Mimo trwałości antycznych struktur myślowych 
(conceptual framework), dającej się zaobserwować również po 
XVI w., stopniowo kształtuje się koncepcja kobiety pojmowanej 
jako anatomicznie odmienne ciało: wzajemna zależność męż-
czyzny i kobiety, którzy są swoją odwrotnością, powoli ustępuje 
miejsca koncepcji psychologicznej różnicy. Według niej kobieta 
zyskuje nowe znaczenie i zostaje „dowartościowana” jako istota 
fizjologicznie przeznaczona do macierzyństwa. Płeć otrzymuje 
niejako własne miejsce, wyznaczone przez anatomię. W  daw-
nym uczonym dyskursie niewidoczny „kobiecy penis” postrze-
gany był jako odwrotność formy męskiej, obecnie zaś odkryto 
„właściwą kobiecie”, odrębną morfologię, istotną w kontekście 
płciowej funkcjonalizacji („sexual functional view”)151. W dawnej 
kosmologicznej interpretacji różnicy między mężczyzną a kobietą 
relacja płci stanowiła część dualnego obrazu świata, co odbijało 
się także w  „anatomii” opartej na tym wyobrażeniu. Obecnie 
zaś – pozornie zmierzając w  stronę unaukowienia – ustępuje 
ona miejsca nowemu sposobowi określania płciowości, opar-
temu na samej anatomii. Ciało mężczyzny i  kobiety są sobie 
przeciwstawiane czy też konstytuowane jako swoje antynomie, 
idea widocznego w nich paralelizmu zostaje odrzucona, a wraz 
z  nią idea, że jedno ucieleśnia drugie. Będziemy mieli okazję 
zobaczyć, że 150 lat później to nowe ujęcie nie dotarło jeszcze 
do Eisenach lub też może natrafiło na opór innej funkcjonującej 
tam tradycji. Intencją autorów widoczną w tekstach medycznych 

150 Tamże, s. 224 (tłum. cyt. G. Waluga). 
151 I. Maclean, dz. cyt., s. 33–34.
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badanych przez Macleana jest opisanie ciał mężczyzny i kobiety 
„tylko” jako ciał, a więc „takimi, jakie są” i w tym celu wnętrze 
ciała wydobywa się na wierzch, bada i  opisuje. Z  dawnego 
kosmosu ucieleśnień powoli, stopniowo wyłania się „właściwe” 
ciało, do którego jednak uparcie lgnie to, co Maclean nazwałby 
zapewne „ideologią”, elementem zakłócającym naturalistyczną 
konstrukcję.

Interpretacje fenomenologiczne i psychologiczne

Badane przez Pouchelle, uchwytne dzięki metaforze ciało 
przeszłości stało się również obiektem zainteresowania szcze-
gólnego rodzaju psychologii. Ślady tego widać było już u samej 
Pouchelle. Byłoby dla historiografii ogromną stratą, gdyby nie 
traktować poważnie prac na temat transformacji metafor ciała 
napisanych przez fenomenologicznych psychologów ze szkoły 
Hendrika van den Berga152. W  tej „metabletycznej” analizie 
pytanie o  to, jak człowiek umiejscawia i doświadcza serce czy 
łono, jest ważniejsze niż pytanie o  obrazowe wyobrażeniach. 
Metodologia tych autorów może być inspiracją dla historyka. 
Jak już wspomniałam, są to psychologowie kliniczni, biegli 
w  doszukiwaniu się opisów przeżyć w  wypowiedziach swoich 
współczesnych. Pytają, co oznacza „robić coś pełnym sercem” 
i  co się dzieje, gdy człowiekowi „serce skacze do gardła”. Co 
właściwie znaczy, że ktoś robi coś z „zimną krwią” i nie dbając 
o innych, postępuje „bez serca”, za to „łamiąc” przy tym serca 
innych. Wyszkolony w klinicznych wywiadach psycholog zaczyna 
analizować metaforyczne znaczenie „odkrytego” przez Williama 
Harveya, podzielonego serca. Rzuca to snop światła na przyczyny, 

152 H. van den Berg, Things. Four Metabletic Reflections, Pittsburg 1970. Auto-
rowi chodzi nie tyle o  historię ciała, co o  doświadczenie jego zmienności, nie 
o historię psychiki, lecz o psychologiczną historię. Jego analiza dotyczy „odkryć” 
– momentów dziejowych, w których opisana zostaje nowość ciała jako taka, zanim 
jeszcze dłuższy kontakt z nowością zatrze owo przeżycie. O recepcji zob. The Chang-
ing Reality of Modern Man. Essays in Honor of Jan Hendrik van den Berg, red. 
D. Kruger, Juta–Capetown 1984. Szczególnie dla mnie ważne w tym tomie są dwa 
artykuły: B. Jager, Body, House, City or the Intertwinings of Embodiment, Inhabita-
tion and Civilization (s. 51–61) oraz M. Jacobs, Geometry, Spirituality and Architec-
ture in Their Common Historical Development as Related to the Origins of Neuroses  
(s. 62–86).
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dla których wszyscy badacze (od momentu pierwszych sekcji 
serca przeprowadzanych w starożytnej Grecji153 po wiek XVII) 
upierali się, że przegroda między lewą a prawą komorą jest prze-
puszczalna dla krwi. Wbrew wszelkim dowodom nie byli w stanie 
dostrzec lub przyjąć do wiadomości, że serce jest podzielone. 
Analogicznie rzecz się ma z  „polipem serca”, tworem „zaob-
serwowanym”, opisanym i przedstawianym na ilustracjach przez 
siedemnastowiecznych anatomów. Uważano, że istnieje taka 
samoistnie się rozrastająca, rozgałęziona struktura, która zako-
rzenia się w sercu, oplata je i dławi154. 

Trudniejsze i mniej zrozumiałe dla mnie jako historyczki, nie-
mniej również przydatne są fenomenologiczne studia ze szkoły 
Carla Gustava Junga i środowiska skupionego wokół rocznika 
„Eranos”. Niektórzy spośród analityków tego kierunku, wykształ-
ceni pod kierunkiem Jamesa Hillmana, przejawiają zaintereso-
wania historyczne. Wprawdzie w ostatecznym rozrachunku szu-
kają w wyobrażeniach poszczególnych epok zawsze tych samych 
archetypów, tworząc w ten sposób coś, co – idąc za Pouchelle – 
nazwałabym „historią naturalną niewidzialnego ciała”, niemniej 
ich prace przecierają szlaki, których nikt inny nie byłby w stanie 
wytyczyć. Pracami tego rodzaju są na przykład studia Patricii 
Berry, poszukującej w  kolejnych epokach stale powracającej 
postaci nimfy Echo155 bądź Roberta Sardella, który dostarcza 
klinicznych dowodów na to, że mieszkańcy Dallas postrzegają 
miasto jako metaforę samych siebie156. Dla mnie, jako osoby 
pozbawionej umiejętności psychologa klinicznego, interesujące 
było śledzenie refleksji doświadczonego lekarza z  wykształce-
niem historycznym, którą to możliwość dały mi prace Roberta 
Romanyshyna. W  komentarzu do dzieła Williama Harveya, 
niczym w malarstwie iluzyjnym, serce jawi się na przykład jako 

153 Ch.R.S. Harris, The Heart and the Vascular System in Ancient Greek Medi-
cine, from Alcmaeon to Galen, Oxford 1973. Krytyczna edycja źródeł przygotowana 
przez filolożkę: wyobrażenia Greków o świecie nie pozwalały im na zastosowanie 
pojęcia „cyrkulacji”.

154 A. Huttmann, Eine imaginäre Krankheit. Der Polyp des Herzens, „Medizin-
historisches Journal” 18, 1983, nr 1–2, s. 43–51.

155 P. Berry, Echo’s Subtle Body. Contributions to an Archetypal Psychology, Dallas 
1982.

156 R.S. Sardello, City as Metaphor. City as a Mystery, „Spring” 1982, s. 95–111.
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symbol odwagi, by oglądane pod innym kątem przeobrazić się 
w model pompy157.

Wymienione powyżej inicjatywy badawcze, skupiające się na 
naukowej analizie postrzegania ciała (body), biorą swój początek 
z przełomu, jaki miał miejsce w medycynie niemieckiej w póź-
nych latach dwudziestych XX w., co widać w bibliografii i podję-
tej przez Richarda Zanera próbie klasyfikacji158, którą z punktu 
widzenia historiografii opisał Fritz Hartmann159. Pozostając pod 
silnym wpływem recepcji Sigmunda Freuda, a  także opierając 
się na bezpośrednich doświadczeniach zebranych podczas pracy 
z chorymi, Viktor von Weizsäcker, Viktor Emil von Gebsattel 
i  inni próbowali oderwać się od „przyrodoznawczego obrazu 
człowieka”, który czyni z pacjenta „przypadek”, by postrzegać 
i leczyć człowieka jako całość, jako cierpiący podmiot. Chorobę 
chciano pojmować jako duchowe i intelektualne zaburzenie rela-
cji z  otoczeniem. W  nadziei zreformowania praktyk medycz-
nych wzmiankowani badacze skupili się na postawie, jaką lekarz 
zajmuje wobec indywidualnych losów pacjenta. Materiału do 
analiz, przeprowadzonych na wysokim poziomie literackim, 
dostarcza im postrzeganie własnego „ja”, własnego ciała przez 
cierpiących, umierających, torturowanych lub niepełnospraw-
nych. „Przedmiotem antropologii medycznej jest człowiek, ale 
człowiek naturalny, to znaczy pozostający w kręgu biologiczno- 
-witalnych przyczyn i skutków. Gdy jednak zwraca się ku idei, 
to znaczy urzeczywistnia w  sobie wartości, należy postrzegać 
go całościowo, w  całej pełni jego egzystencji”160. „Człowiek 
jest miejscem, w  którym spotykają się natura i  duch”161. Jest 
to więc próba odnalezienia w  tym, co indywidualne, jedy-
nego w swoim rodzaju upostaciowania naturalnych warunków, 
podejmowana przez poszczególnych autorów na różne sposoby.  

157 R.D. Romanyshyn, Psychological Life. From Science to Metaphor, Austin 
1982, zwł. s. 100–142.

158 R.M. Zaner, The Context of Self. A Phenomenological Inquiry Using Medicine 
as a Clue, Athens, Ohio 1981.

159 F. Hartmann, K. Hädke, Der Bedeutungswandel des Begriffes Anthropologie im 
ärztlichen Schrifttum der Neuzeit, „Marburger Sitzungsberichte” 85, 1963, s. 39–99.

160 O. Schwarz, Medizinische Anthropologie, [Stuttgart] 1929, cyt. za: Historisches 
Wörterbuch der Philosophie, t. 1, red. J. Ritter, Basel 1971, w. 376.

161 H. Plessner, Philosophische Anthropologie. Lachen und Weinen. Das Lächeln. 
Anthropologie der Sinne, Frankfurt am Main 1970, s. 232.
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Niemniej znajomość tej szkoły poszerza horyzonty historyczki 
zajmującej się postrzeganiem ciała w minionych wiekach. Viktor 
von Weizsäcker162 wzywa współczesnych lekarzy, by przeciwdzia-
łali wyparciu bio-logii, czyli życio-opowieści, stojącej w centrum 
praktyki Storcha, przez przedmiotowy opis choroby, nad jakim 
wspólnie pracują dzisiejsi lekarze i  pacjenci. Herbert Plügge, 
badacz mieszczący się w tej samej tradycji, zajmuje się przede 
wszystkim cielesno-przestrzennym doświadczeniem jednostki: 
dobrym samopoczuciem i jego zakłóceniami, na przykład tym, 
że skóra jest dzisiaj doświadczana jako wierzchnia powłoka ciała, 
czy tym, jak ból przeobraża ciało w swoją arenę163. Refleksje tych 
lekarzy przybliżyły mnie do kobiet z Eisenach, ponieważ w ich 
pracach ubrane zostały w  słowa spostrzeżenia osób z  mojego 
pokolenia, które wydają mi się przypominać te opisane przez 
Storcha (a  ich nie umiałabym zwerbalizować, ponieważ nie 
pozwala mi na to moja naukowa socjalizacja)164. Mimo korzyści 
wynikających z  antropologii medycznej, trzeba na nią patrzeć 
z należytym krytycyzmem i postawić pytanie, czy mimo wszystko 
nie przysłużyła się ona do zdefiniowania pacjenta jako posia-
dacza ciała i duszy, czyli podzielonego na przedmiot i podmiot 
terapii, który to proces dostrzegli w powojennej medycynie ame-
rykańskiej David Armstrong i William Arney165.

Decydujące znaczenie dla mojego rozumienia dzieła Stor-
cha miała lektura prac Rudolfa zur Lippe, trudnych do umiej-
scowienia, dających się przyporządkować zarówno do histo-
rii idei czy historii sztuki, jak i  do psychologii historycznej166. 
Podczas gdy na przykład Helmuth Plessner formułuje ogólne 
wypowiedzi na temat doświadczenia ciała, tekst Lippego sta-
nowi bezpośrednią inspirację dla refleksji historycznej. Pisząc 
pracę doktorską u Theodora Adorna, badał on geometryzację 

162 V. von Weizsäcker, Krankengeschichte, w: tenże, Arzt und Kranker, t. 1, Stutt-
gart 1949, s. 120–148.

163 H. Plügge, Der Mensch und sein Leib, Tübingen 1967.
164 V. von Weizsäcker, Der Gestaltkreis. Theorie der Einheit von Wahrnehmen 

und Bewegen, Stuttgart 1940.
165 D. Armstrong, dz. cyt.; W.R. Arney, B.J. Bergen, dz. cyt.
166 R. zur Lippe, Naturbeherrschung am Menschen, t. 1: Körpererfahrung als Ent-

faltung von Sinnen und Beziehungen in der Ära des italienischen Kaufmanskapitals, 
t. 2: Geometrisierung des Menschen und Repräsentation des Privaten im französischen 
Absolutismus, wyd. 2, Frankfurt am Main 1981.
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przestrzeni w XVII w. poprzez analizę nowych sposobów dyscy-
plinowania ciała: sztukę fechtunku i musztry oraz taniec, który 
– po raz pierwszy – odbywa się w przestrzeni uporządkowanej 
wedle kartezjańskiego systemu koordynat. Jej zobrazowaniem 
jest amfilada salonów w barokowym zamku czy ogród francu-
ski. Wydaje się, że doświadczenie przestrzeni zostało przy tym 
zredukowane do wymiaru wizualnego, że odebrano jej realność 
recypowalną za pomocą węchu, słuchu i zmysłu dotyku, dając 
w zamian nową, geometryczną funkcję dyscyplinującą. Równo-
legle z homogenizacją przestrzeni jako wycinka nieskończonej 
sieci trzech wymiarów po raz pierwszy postrzega się również rze-
czywistość „podskórną” jako przestrzeń wewnętrzną. Przestaje 
ona być miejscem metaforycznej „izdebki serca”, łonem-wor-
kiem czy jelitami, w których „się gotuje”, a staje się kontynuacją 
uporządkowanej przestrzeni świata w (będącej nowością) sferze 
prywatnej – skóra będzie odtąd pojmowana wyłącznie jako gra-
nica. Z wahaniem i wyłącznie z braku innych słów mówię o ciele 
u Storcha jako przestrzeni wewnętrznej. Ciało kobiece impliko-
wane w relacjach lekarza z Eisenach nie jest widzialnym obiek-
tem, obejmującym przestrzeń, wewnątrz której umiejscowione są 
organy. Krew, ucieleśniająca się w kobietach, jest raczej czymś 
w rodzaju ukierunkowanego falowania, które „płynąc”, tworzy 
przestrzeń. Nie mogę dotrzeć do przeszłości poprzez moje wła-
sne ciało, nie zawiedzie mnie do niej także droga przebiegająca 
przez moją przestrzeń. Doświadczenie mówi mi, że ciała znajdują 
się w  przestrzeni, bo kartezjańskie koordynaty umiejscawiają 
ciało w przestrzeni i przestrzeń w ciele. Lippe pokazuje, że nasze 
postrzeganie jest wynikiem „podwójnego przełomu w  antro-
pologii nowoczesnego obrazu świata”167. Naturalizacja ciała 
i przestrzeni są ze sobą związane. Lippe mówi w tym wypadku 
o  „dążeniu […] do odczytania sensu i  praw rządzących ludz-
kim bytem z zewnętrznej natury”, co stanowi jedynie formalne 
odwrócenie, gdyż tak naprawdę „obraz natury wzorowany jest 
na uwarunkowanym społecznie ujęciu człowieka, które z kolei 
wywodzone jest z natury, tak że koło się zamyka”168.

167 Tamże, t. 2, s. 215.
168 Tamże, s. 211.
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Rzeczywistość jako odzwierciedlenie ciała

Ciało, które mam, jest jak tekst: mogę je zobaczyć i  sobie 
wyobrazić. Prawdopodobnie jednak nie umiem tego zrobić tak 
wyraźnie jak o wiele młodsze kobiety, które uczyłam w Kalifor-
nii. Od samego początku nauki szkolnej otaczane są wizualiza-
cjami przedstawiającymi ludzkie ciało – całymi seriami tablic 
w  różnych kolorach. Na przykład szkielet przedstawiony jako 
czarne rusztowanie, włókna nerwów i mięśni w żywych barwach. 
Na innych z kolei tablicach widnieje system trawienny, hormo-
nalny, układ moczowy i rozrodczy. Odnosząc do siebie te liczne, 
wyodrębnione warstwy, uczniowie włoskiego, afrykańskiego czy 
skandynawskiego pochodzenia zatracają – co już wielokrotnie 
w USA zbadano – obraz ciała przyniesiony z pierwotnej ojczyzny 
i zachowany przez dwa czy trzy imigranckie pokolenia. Zastępuje 
go homogeniczny model169, w wyniku czego nawet „bycie kobietą” 
czy „bycie czarnym” staje się przedmiotem odnośnych kursów. 
W opisach ich programów mówi się o możliwości porównania 
siebie z modelami poglądowymi, co ma pozwolić na poznanie 
własnego ciała i  wypracowanie sposobów na dotarcie do jego 
doświadczenia pod kierunkiem psychologa. Język ojczysty może 
stać się dla czarnoskórego Amerykanina językiem obcym, wyma-
gającym nauki, również cielesność kobiety jest dzisiaj oferowana 
jako przedmiot kursowy. Elementem programu szkoły rodzenia 
przy San Francisco General Hospital jest przygotowanie cię-
żarnych do pierwszych i  najważniejszych lekcji, których będą 
musiały udzielić swoim świeżo narodzonym dzieciom jeszcze 
zanim przystawią je do piersi.

To uczenie się doświadczenia ciała za pośrednictwem opi-
sów, rysunków, instrukcji i ćwiczeń stoi w opozycji do faktycznej 
historycznej różnorodności, z jaką postrzegano sensy i znaczenia 
rzeczywistości, za której ośrodek każdy z nas się uważa i którą 
postrzegamy jako naszą cielesność. Słowo „ośrodek” nie oznacza 
tu jakkolwiek rozumianej pozycji ekonomiczno-politycznej, która 
pozwalałaby na tworzenie „definicji”, ale epistemologiczne miejsce, 

169 Na przykładzie krwi miesięcznej pokazuje to N.F. Joffe, The Vernacular of 
Menstruation, „Word. Journal of the Linguistic Circle of New York” 4, 1948, nr 3, 
s. 181–186.
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które każdy z osobna zajmuje w tym kontekście. Sens i znacze-
nie tego doświadczenia ciała wynikają nie z opisu (i postulatu 
identyfikacji), ale z metafor.

Różnica między tymi dwoma, diametralnie różnymi, sposo-
bami kształtowania rzeczywistości stanie się wyraźnie widoczna, 
jeśli anatomicznym obrazom z publikacji medycznych przeciw-
stawię doświadczenie, którego ślad pozostał jeszcze w pamięci 
badanej przez Yvonne Verdier170. Jak już wspomniałam, w Minot 
uważano krew menstruacyjną za materię, która może dopro-
wadzić do zepsucia albo rozwarstwienia zasolonej i zakiszonej 
żywności, słoniny, majonezu, wina, nie mogła natomiast zaszko-
dzić żywności ugotowanej ani ususzonej. Połączenie tych dwu 
rzeczy świadczy o porządku głęboko zakorzenionym w obszarze 
znajdującym się poza sferą materialną, porządku, do którego 
przynależy całe otoczenie. Na przykładzie szlachtowania świń 
Verdier ukazała zgodność chłopskiego podziału pracy między 
mężczyznę a  kobietę z  symboliczną interpretacją rzemieślni-
czego, domowego, zwierzęcego i kosmicznego otoczenia – nawet 
bowiem między świnią, która będzie zaszlachtowana, a fazą księ-
życa istnieje związek. „Krwawienie” kobiet, której bliskość spra-
wia, że wino kwaśnieje, jest zaledwie jednym z wielu momentów 
w kontekście powiązanych ze sobą znaczeń. „Krwawienie” nie 
zostało „zdefiniowane” jako coś prowadzącego do określonych 
skutków, ale otrzymało swoją siłę dzięki metaforycznemu związ-
kowi momentów czy rzeczy skojarzonych kulturowo w praktyce 
codzienności. Sieć znaczeń, jaka w ten sposób powstaje – czy też 
„od zawsze” istnieje – jest na tyle skomplikowana, że nie mogłaby 
się uformować w oparciu o jeden tylko opis, jedno ujęcie, jedną 
perspektywę. Cechą charakterystyczną tego świata są impliko-
wane przez niego analogie, metaforyczna równowartościowość 
rzeczy, natomiast opis ukazuje rzeczy od siebie odrębne, wyróż-
nia ciało „samo w sobie”. W Minot istota kobiecego ciała tkwi 
w spojrzeniu patrzącego, ale jego obraz jest echem kultury w jed-
nostce, przekazanym przez tradycję i  codzienność. Ciało jest 
lustrem rzeczywistości, a zarazem źródłem widocznego w nim 

170 Y. Verdier, dz. cyt.; R. Kriss-Rettenbeck, Am Leitfaden des weiblichen Leibes, 
„Bayrische Blätter für Volkskunde” 8, 1981, nr 3, s. 163–182, omówiła książkę 
Yvonne Verdier, inicjując niezwykle dla mnie cenną dyskusję nad metodyką historii 
ciała.
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odbicia. W kalifornijskiej szkole obwieszonej tablicami poglądo-
wymi istnieje jedna perspektywa i  jedna metoda definiowania, 
opisywania i  ustalania norm – w  oparciu o  władzę instytucjo-
nalną i porządek naszego świata. Obraz i doświadczenie ciała 
są tu zadziwiająco jednowymiarowe, co może wynikać z  tego, 
że obiekt, czyli „ciało”, postrzegane jest tylko poprzez spojrze-
nie z zewnątrz. Verdier jedynie z rzadka omawiała implikowany 
kosmos Minot na podstawie opisów miejsca, opierała się raczej 
na prowadzonych przez dziesięć lat rozmowach z  kobietami. 
Sposób, w jaki się o czymś mówi, odzwierciedla sposób, w jaki 
się to robi: „façons de dire, façons de faire”. Mówienie, robienie 
i bycie są ze sobą powiązane: „robienie” – przyrządzanie jedzenia 
na wesela, mycie noworodka i zmarłego, szycie sukni ślubnej – 
zawiera w sobie, podobnie jak „zrobione” rzeczy – menu, płótno, 
materiał i krój sukni, wyszyte czerwoną nicią alfabet i słowa – 
mentalny, a  zatem rzeczywisty krajobraz ducha, który mamy 
okazję oglądać w Minot. 

Znaczenie przypisywane krwi menstruacyjnej okresowo ogra-
nicza swobodę kobiet, wyznacza im granice, dyktując, czego 
mogą dotknąć, a  czego nie, wydaje się jednak, że te granice 
są „osmotyczne”, inne niż normatywny zakaz zawarty w  defi-
nicji. Błędem byłoby mylenie ich z  dyskryminacją, jaką nie-
sie ze sobą lekarska definicja kobiecego ciała. W  Minot ciało 
nigdy nie było i nie jest wyodrębnione, nie jest „ciałem samym 
w sobie”, zawsze istnieje „pośród rzeczy” i objawia się w dzia-
łaniu. Doświadczane jest jako swoista aura, trwa jak zapach czy 
dźwięk, nie jest obiektem o wyraźnych konturach. Nie można 
go oddzielić ani od gestów i mimiki, ani od tego, co w sposób 
widoczny i niewidoczny z niego wypływa. Dlatego też wytyczenie 
granicy między wnętrzem ciała a światem zewnętrznym nie jest 
jeszcze możliwe, tak samo jak niemożliwe jest dokonanie jego 
pomiaru. Ciało przybiera różne kształty, odpowiednio do pozycji 
we wsi, w domu czy społeczeństwie. Mężczyźni i kobiety kurczą 
się i znowu powiększają, zależnie od tego, czy dziewczyna uczy 
się wyszywać, pasie owce czy znika w kuchni.

W tworzeniu ciała uczestniczy również jego ubieranie i obna-
żanie: taka jest teza dwu studiów z zakresu historii sztuki, które 
wywarły istotny wpływ na moje badania. Obie prace są o  tyle 
istotne, że po raz pierwszy udało się opisać zjawiska istotne 
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dla malarstwa, dotąd jednak niezauważane przez historiogra-
fię: jedna z nich to opracowanie poświęcone dziejom ubioru na 
Zachodzie, a druga – studium na temat genitaliów Jezusa. 

Ann Hollander podjęła się analizy zagadnienia: jak inter-
pretowano ciało poprzez ubiór. Zaczęła od periodyzacji stro-
jów: opisała antyczne pasy materiału, drapowane w  formę 
togi czy płaszcza (a  dzisiaj sari); workowate szaty z  otworem 
na głowę i nogi, noszone jak kitel, dalmatyka lub kaftan, oraz 
szyte na miarę ubrania, które zaczęły się upowszechniać dopiero 
w XII w.171 Wtedy to obok przędzenia i tkania pojawiło się kra-
wiectwo. Jednak dopiero w pełnym średniowieczu zadaniem tego 
cechu stało się kształtowanie ciała za pomocą szaty powstającej 
przez (przy)cięcie materiału, uszycie rękawów, gorsetu i spodni. 
Uwaga Hollander skupia się na tej ostatniej, charakterystycznej 
dla kultury (europejskiego) Zachodu fazie w dziejach ubioru – 
ze szczególnym uwzględnieniem relacji między kostiumem (na 
dworze i w teatrze) a malarstwem, ukazującym, jak wyglądało 
właściwe epoce kształtowanie sylwetki172.

Autorka udowodniła, że nagość jest w swej istocie doświad-
czeniem historycznym: jako odniesienie do stroju uważanego 
w danej epoce za odpowiedni, którego nagiej osobie brakuje: 
„Nagość – podobnie jak ubiór – nie jest postrzegana i odczuwana 
w sposób uniwersalny i wszędzie jednakowy”173. Doświadczenie 
nagiego ciała ma zatem swoją historię, a ubiór jest jej metaforą. 
W tych przedmiotowych – materialnych – metaforach ucieleśnia 
się wyobrażenie epoki o  samej sobie. Umysł patrzy na nagie 
ciało z  przyjemnością, ale tylko wówczas, gdy jest ono dopa-
sowane do współczesnych sobie strojów174, a  przyzwyczajenia 
wizualne przekazywane są, zwłaszcza począwszy od średniowie-
cza, przez malarstwo. Aspekty podkreślane w  kobiecym ciele 
zmieniają się wraz z epoką, ucieleśniają jej ducha, raz poprzez 
krągły brzuch, kiedy indziej przez pełne piersi, harmonijną linię 
ramienia, ręki lub uda. Jednak dopiero w  epoce nowożytnej 
zachodnia wyobraźnia stworzyła ciało kobiece o  wyraźnych 
konturach i  jasno zdefiniowanych granicach, które stało się  

171 A. Hollander, Seeing through Clothes, New York 1978.
172 Tamże, s. 307.
173 Tamże, s. XII.
174 Tamże, s. 420.
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znakiem naszego czasu jako przedmiot opisu medycznego. Jest 
to ciało oparte na rusztowaniu kości i oddzielone skórą od świata 
zewnętrznego. To nowożytne „elastyczne i chude ciało”, „a com-
pact and unified visual image”, odzwierciedla nową cielesność, 
dotąd niedostępną dla doświadczenia175.

Leo Steinberg176, autor drugiego ze wspomnianych studiów, 
rozpoczął od „odkrycia” dotyczącego malarstwa renesansu – 
i to powstającego zarówno na południe, jak i na północ od Alp. 
Otóż historia sztuki dotąd całkowicie pomijała narzucający się 
i wyraźny motyw ikonograficzny: w przedstawieniach Chrystusa 
ostentatio genitalium jest równie wyraźne co ostentatio vulnerum. 
W setkach przeanalizowanych przez Steinberga obrazów genita-
lia Chrystusa stanowią centralny element, a scena odwołuje się 
do ich „obnażenia”. Matka Boska dotyka ich z miłością, a dzie-
ciątko Jezus odpowiada, sięgając ku jej brodzie, który to gest jest 
w całym średniowieczu wyrazem miłości narzeczeńskiej. Pasterze 
patrzą z  zachwytem na nagość Pana, a  jego babka, św. Anna, 
spogląda na nią dyskretnie. Biorąc pod uwagę dużą częstotli-
wość i stylizację takiego eksponowania ciała Chrystusa, Steinberg 
zinterpretował te obrazy jako wyraz kontrreformacyjnej tezy 
o wcieleniu Boga. Ostentatio, obnażenie, jest kolejnym krokiem 
w rozwoju dogmatu o realności ciała Jezusa Chrystusa, w którym 
począwszy od XII w. zaczęto uwypuklać nowe treści. Ma związek 
również z  nauką o  transsubstancjacji, o  wniebowzięciu Marii 
i z  licznymi cudami krwawiących hostii. Steinberg wiele uwagi 
poświęcił kwestii, dlaczego dotychczasowe badania przeoczyły 
motyw tak ważny, choć ograniczony czasowo do półtora wieku.

Jego książka była dla mnie ważna z dwu powodów. Po pierw-
sze, Steinberg umacnia przekonanie, do którego doszłam dawno 
temu podczas rozmów z Ruth i Lenzem Kriss-Rettenbeckami: 
począwszy od średniowiecza sztukę chrześcijańską, zwłaszcza 
sztukę ludową i przedstawienia będące wyrazem ludowej poboż-
ności, należy traktować jako szczególnie istotne źródła do stu-
diów nad postrzeganiem ciała. Po drugie zaś, pozbawione ciele-
sności wyobrażenie „religii” przesłoniło mi, podobnie jak wielu 
wcześniejszym pokoleniom, widok na utracone ciało. 

175 Tamże, s. 152–155.
176 L. Steinberg, The Sexuality of Christ in Renaissance and in Modern Oblivion, 

New York 1983.
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Życiorys pedanta

Jedynym dostępnym mi świadkiem osiemnastowiecznych 
wyobrażeń ciała jest ograniczony, choć oczytany pedant, który 
nigdy niczego nie zapomina i spełnia się w byciu lekarzem. Raz 
jeden wybrał się do Wolfenbüttel, gdy jego protektor cierpiał 
na podagrę, poza tym w zasadzie nie wyjeżdżał poza Eisenach 
i Gothę. Jako lekarz miejski, a potem nadworny, przez całe życie 
pozostawał w  służbie prowincjonalnej rezydencji. Jego urząd, 
reputacja, przywileje i utrzymanie zależne były od księcia.

Storch przykładał jednak dużą wagę do swoich umiejętności, 
nieustannie się dokształcał i publikował. Był pobożnym ewan-
gelikiem. Losy swojej praktyki lekarskiej oddał „kierownictwu 
i  opatrzności Bożej”. Mimo że z  całą stanowczością zwalczał 
„diabelski kram”, z którego pomocą leczyli się ludzie przesądni, 
był przekonany o istnieniu przedziwnych, nie do końca możli-
wych do ogarnięcia rozumem, emanacji ciała, które zaobser-
wował u pacjentek. Rozkwit swojej praktyki tłumaczył własną 
pracowitością, choć miał świadomość, że wynik leczenia nigdy 
nie jest do końca przewidywalny, nigdy nie jest w  pełni jego 
zasługą. Nie do końca odrzucał przesądy, a  jednak był hołdu-
jącym rozumowi ewangelikiem. Jak wkrótce zobaczymy, dzielił 
z pacjentkami tradycyjne wyobrażenie ciała, a jednocześnie był 
znawcą współczesnych sobie teorii medycznych. Od czasów mło-
dości pozostawał postacią z obrzeży – miał dostęp do wydziału 
medycznego na miejscowym uniwersytecie, do warstwy dobrze 
sytuowanego mieszczaństwa, do środowisk lokalnej szlachty 

Rozdział 2
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i wysokich rangą urzędników, zawsze jednak pozostawał wobec 
nich na pozycji klienta. Jednocześnie uparcie i  czasami nieco 
agresywnie dążył do społecznego awansu. Praktyka lekarska była 
dla niego również działalnością badawczą, dostarczała materiału 
dla pisanych przez niego dzienników, a  tym samym stanowiła 
bilet wstępu do świata uczonych przyrodoznawców.

Przyjrzyjmy mu się bliżej, posiłkując się przy tym zarysem bio-
graficznym opublikowanym przez jego brata1. Johannes Storch 
urodził się w 1681 r. w Ruhli jako syn miejscowego uzdrowiciela 
i balwierza, leczącego empirycznie, handlującego lekami i zio-
łami. Ojciec przejął zawód od dziadka. Wieś, w której dorastał 
Storch, była spora, liczyła wówczas sześćset domostw, była gęsto 
zaludniona, ze względu na szlifiernię noży i znajdowała się trzy 
godziny na południe od Eisenach. „Przez środek wsi przechodzi 
granica między Gothą a Eisenach, uformowana przez płynący 
strumień, zwany Erbstrohm, oznaczona anno domini 1702 przez 
panów komisarzy księstw Saksonii-Gothy i Eisenach za pomocą 
drewnianych słupów granicznych”2, napisał Storch w  autobio-
grafii. Przez całe życie pozostawał w bezpośredniej bliskości tej 
granicy – zarówno geograficznie, jak i społecznie. W późniejszym 
okresie dotarł do Seesen, Brunszwiku, Drezna i Freibergu, ale 
praktykować mógł wyłącznie w Eisenach i Gotha. Był zależny 
od losów dynastii sasko-ernestyńskiej: w 1741 r., gdy wymarła 
linia rezydująca w Eisenach i  siedzibą dworu stał się Weimar, 

1 J. Storch alias Pelargi, Leitung und Vorsorge des Höchsten Gottes. Das ist, w: 
tenże, Lebenslauf, Schicksale, fatale Kranckheit und seeliger Abschied, nebst dem 
SectionsSchein; theils aus dessen Autographo aufgezeichnet […] von Jacob Stor-
chen [Kierownictwo i opieka Boga Najwyższego. To jest: jego życiorys, losy, śmier-
telna choroba i błogosławione odejście, wraz z raportem z sekcji, po części z tegoż 
rękopisu odpisane […] przez Jacoba Storcha], Eisenach 1752. Ta opublikowana 
pośmiertnie autobiografia w  opracowaniu brata Johanna Storcha jest jednym ze 
źródeł pracy: F. Börner, Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und 
Schriften jetztlebender berühmter Ärzte und Naturforscher in und um Deutschland, 
t. 1, Wolfenbüttel 1794, o Storchu zob. s. 485–528. Por. też J.G. Meusel, Lexikon 
der vom Jahr 1750 bis 1800 verstorbenen deutschen Schriftsteller, t. 13, Leipzig 1813, 
s. 427–433; A. Hirsch, A. Wernich, E.J. Gurtl, Biographisches Lexikon der hervorra-
genden Ärzte aller Zeiten und Völker, t. 5, München 1962 (reprint), s. 553. Johanna 
Geyer-Kordesch traktuje życiorys Storcha jako typowy dla lekarza w tamtych cza-
sach; taż, Medical Biographies of the 18th Century. Reflections on Medical Practice and 
Medical Education in Germany, w: Heilberufe und Kranke im 17. und 18. Jahrhundert, 
red. W. Eckart, J. Geyer-Kordesch, Münster 1982, s. 124–147.

2 J. Storch, Leitung..., s. 7.



86

Historia ciała

Storch przeniósł się do Gothy, ponieważ tam mógł liczyć  
na protekcję. 

We wspomnieniach pisał o swoim wczesnym zainteresowaniu 
miejscową florą i minerałami. W lesistych okolicach Ruhli rosły 
zioła stosowane w nieoficjalnej praktyce ojca: arnika, goryczka, 
przetacznik3; w zawalonych sztolniach i chodnikach nieczynnej 
kopalni żelaza można było studiować mineralogię; woda w studni 
przy leśniczówce znajdującej się po stronie Eisenach była bogata 
w vitriolum martis, które później stało się bazą sporządzanych 
przez Storcha mikstur leczniczych, na co znalazł zresztą uzasad-
nienie teoretyczne. Pośród gór w okolicach Ruhli rozciągały się 
„najpiękniejsze łąki z  najczystszymi i  najklarowniejszymi źró-
dłami”, a woda z okolicznych ujęć będzie w przyszłości stałym 
elementem przepisywanych przez niego kuracji oczyszczających.

Rodzina postanowiła posłać syna na studium medicum, aby 
mógł legalnie kontynuować praktykę ojca, która, prowadzona 
bez odpowiedniego wykształcenia i uprawnień, zagrożona była 
zakazem działalności wskutek coraz silniejszej reglamentacji 
leczenia. Począwszy od połowy stulecia rosły naciski, by ordy-
nacje medyczne objęły cały kraj, a  działalność osób zajmują-
cych się leczeniem została poddana kontroli4. Do Jeny, której 
uczelnia od 1690 r. należała do księstwa Saksonii-Eisenach, było 
zapewne bliżej niż do Halle, gdzie od 1694 r. działała Academia 
Fredericana, czyli uniwersytet, którego wydział medyczny cie-
szył się w owym czasie dużą estymą i, podobnie jak holenderska 
Lejda, przyciągał studentów z zagranicy5. Storch immatrykulo-
wał się w  Jenie w  1698 r. Dzięki uczęszczaniu do gimnazjum 
w Eisenach, a bardziej jeszcze dzięki młodemu teologowi, który 
uczył młodzieńca w zamian za darmowy wikt u jego rodziców, 
Storch opanował podstawy łaciny. Nietrudno się domyślić, co 
młody adept medycyny usłyszał w Jenie. Kierujący katedrą Wolf-
gang Wedel6, profesor anatomii i  fizjologii, był zwolennikiem 

3 Miscellanea physicomedicomathematica 1729, wyd. A.E. Buchner, Leipzig 
1731 (Mens. Decembr), s. 750. Artykuł Storcha na temat właściwości arniki.

4 F. Börner, dz. cyt., s. 489.
5 Zob. W. Kaiser, K.-H. Krosch, Zur Geschichte der medizinischen Fakultät der 

Universität Halle im 18. Jahrhundert, t. 1–2, Halle 1964–1967.
6 Na temat historii Wydziału Medycznego uniwersytetu w Jenie w XVIII w. zob. 

E. Giese, B. von Hagen, Geschichte der medizinischen Fakultät der Friedrich-Schiller 
Universität Jena, Jena 1958. O  Wedlu zob. H. Haeser, Lehrbuch der Geschichte 



87

Johann Storch i niewieście lamenty

„mechanicznej nauki lekarskiej” i zgodnie z jej zasadami wykładał 
teorię, która musiała być dosyć odległa od doświadczeń studen-
tów. Według niego ciało zbudowane było z rurek i poruszających 
się w nich cieczy, składających się z drobniusieńkich cząsteczek. 
Dla jego słuchaczy bardziej znajomo brzmiała zapewne teza, że 
konstelacje gwiazd i diabelskie moce mogą oddziaływać na nad-
zwyczaj delikatne ciecze kierujące systemem nerwowym i w ten 
sposób wywierać wpływ na organizm7. Wedel nauczał także wedle 
Fundamenta Medicinae Friedricha Hoffmanna, który zalecał, 
by w  praktyce medycznej kierować się empiryzmem i  scepty-
cyzmem. Pisma samego Wedla zawierają wiele praktycznych 
wskazówek dla lekarza, klasyfikacje leków i chorób. Na wykła-
dach zajmował się on również „chorobami niewieścimi”. Jeszcze 
w 1721 r. Storch posłużył się swoimi notatkami z zajęć „de mor-
bis mulierum”, aby ocenić prawdopodobieństwo zgonu pacjentki 
w połogu, ponieważ Wedel wpoił mu, że złym znakiem, a nawet 
świadectwem śmiertelnego zagrożenia jest „quando puerperae 
nudae velint videri” (St. 68, s. 49 n.)9.

Inny profesor Storcha, Johann Slevogt, był umiarkowa-
nym zwolennikiem fizjologii Georga Ernsta Stahla i, jak by 
to ujął biograf, przybliżył Storchowi koncepcje tegoż. W  rze-
czywistości jednak pomiędzy wspomnianymi teoriami w  takiej 
postaci, w jakiej nauczano ich pod koniec stulecia w Jenie nie 
było zapewne większych różnic. Stahl nie opracował wówczas 
jeszcze w pełni swojej teorii, ale młody student i tak przyswaja 
wszystko w formie ograniczonej i skrótowej. „Nie pozostawało 

der Medizin und der epidemischen Krankheiten, t. 4, reprint wyd. 3 (1875–1882), 
Hildesheim–New York 1971, s. 380. Na temat działalności pedagogicznej Wedla 
i  Slevogta por. Proempticon inaugurale de privata dispensatione medicamentorum 
(Stahl), 1704. Wedel wykładał Institutiones medicinae, Materiam medicam, Politiam 
medicam, Formularia et Semeiotica, Slevogt – Botanica et anatomica. 

7 L.S. King, Some Basic Explanations of Disease. An Historian’s Viewpoint, 
w:  Evaluation and Explanation in the Biomedical Sciences, red. T.H. Engelhardt, 
S.F. Spicker, Dordrecht–Boston 1975, s. 11–27, zajmuje się materialistycznym wyja-
śnieniem diabelskich wpływów na ciało przez Hoffmanna (tamże, s. 17–20).

8 Takim skrótem w  całym tomie oznaczono odsyłacze do dzieła Johannesa 
Pelargiusa Storcha Weiberkrankheiten (Choroby niewieście), t. 1–8, Gotha 1749.

9 O studiach Storcha w Jenie zob. W. Kaiser, Beiträge zur Geschichte des Thü-
ringischen Gesundheitswesens im 17. und 18. Jahrhundert VII. Der Schwarzburg 
Rudolfstädter Arzt Johannes Storch (1681–1751) und sein Beitrag zur Kinderheil-
kunde, „Rudolfstädtische Heimath” 21, 1975, nr 3–4, s. 63–73; F. Börner, dz. cyt., 
s. 492.
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[…] nam wówczas nic innego jak tylko zaopatrywać się w uka-
zujące się kolejno dysputacje”10, napisał Storch odnośnie do 
trudności, jakich nastręczało w Jenie zapoznanie się z naukami 
Stahla. Po drugim roku studiów Storchowi skończyły się środki 
finansowe i zmuszony był opuścić uniwersytet. Jego biograf Frie-
drich Börner odnotował jeszcze, że w jenajskim teatrze anato-
micznym „ze zręcznością i dużym sukcesem” opanował „sztukę 
rozczłonkowania”, która w  XVIII w. zaczęła nabierać coraz 
większego znaczenia jako umiejętność wyróżniająca uczonego, 
wykształconego lekarza11. Storch podchodził do anatomii z dużą 
estymą, zapewne stanowiła dla niego mentalny łącznik z nauko-
wymi badaniami medycznymi, choć nie była mu niezbędna 
w praktyce lekarskiej.

Po powrocie z Jeny Storch przyłączył się do lepiej sytuowa-
nego i cieszącego się opieką protektora kolegi ze studiów, który 
rozpoczął w Eisenach praktykę jako medicus. Dwa lata później, 
w lecie 1701 r., złożył w Erfurcie dysputację na temat „wyboru 
i ograniczenia środków leczniczych” i otrzymał licencjat lekar-
ski. Na samą promocję doktorską zabrakło mu jednak pienię-
dzy12. Taki sposób studiowania był typowy dla drugiej połowy 
XVII  w.: praktyczna działalność, uniwersytecka immatrykula-
cja i coś w rodzaju stażu wzajemnie się uzupełniały, a licencjat 
bynajmniej nie stanowił zwieńczenia regularnie przebiegających 
studiów. Drogi kształcenia, egzaminy i licencjaty akademickich 
medici były jeszcze tak samo zróżnicowane jak sposoby poszu-
kiwania wiedzy i  legitymizacji przez inne osoby zajmujące się 
leczeniem. Późny wiek XVII, nawet po wprowadzeniu ordynacji 
medycznych, to okres, kiedy do profesji medyka dojść można 
było w bardzo różny sposób, a znaczenie odgrywały tu pieniądze, 
wiedza, protekcja, praktyczne doświadczenie i zręczność. Nie-
wątpliwie studia – a określenie to może oznaczać coś więcej niż 

10 J. Storch, Leitung..., s. 13.
11 W Jenie, inaczej niż w Halle, anatomia była częścią programu studiów. Z bie-

giem czasu znajomość anatomii stawała się coraz istotniejszym świadectwem umie-
jętności medicusa. Na przykładzie Prus por. W. Artelt, Medizinische Wissenschaft 
und ärztliche Praxis im alten Berlin, Berlin 1948, s. 54–55; por. też Th. Puschmann, 
Geschichte des medizinischen Unterrichtes, Leipzig 1889, a  na przykładzie Halle: 
W. Kaiser, Medizinisches Grundlagestudium im frühen 18. Jahrhundert, „Zeitschrift 
für die gesamte innere Medizin und ihre Grenzgebiete” 34, 1979, s. 419–428.

12 Storch mógł sobie na nią pozwolić w 1718 r.
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tylko immatrykulację – były niezbędne, zwłaszcza jeśli przyszły 
medicus chciał praktykować w mieście czy zgoła piastować któryś 
z urzędów lekarskich. Uniwersytet nie był jednak instancją egza-
minującą. Nadawał wprawdzie tytuł – licencjata lub doktora – na 
podstawie dysputacji, często napisanej przez profesora, której 
student musiał publicznie bronić. Tytuł można było zapewne 
również kupić. Dopiero utworzenie instancji egzaminujących – 
częściowo związanych z uniwersytetem, a częściowo sprzecznych 
z uniwersytecką tradycją, ponieważ osadzonych w podporządko-
wanych władcy krajowemu collegia medica13 – sprawiło, że zapo-
czątkowano zwyczaj swego rodzaju weryfikacji wiedzy lekarskiej. 
Zarazem jednak jeszcze w XIX w. można było uzyskać uprawnie-
nia lekarskie na mocy przywileju nadanego przez władcę krajo-
wego, koncesjonującego różnego rodzaju „uzdrowicieli”. Jedynie 
w przypadku uniwersytetu w Halle przebadano większą liczbę 
biografii absolwentów. Masowe badania prozopograficzne obej-
mujące Saksonię pokazują ogromne różnice dróg kształcenia. 
Życiorys lekarza musiał zawierać potwierdzoną immatrykulację, 
w pewnym momencie powinno także dojść do uzyskania licen-
cjatu lub promocji doktorskiej. Nie musiało to jednak koniecznie 
nastąpić przed rozpoczęciem praktyki, co dotyczyło w równym 
stopniu aptekarza, uzdrowiciela i  chirurga. Promocja dawała 
tytuł, nie stanowiła jednak potwierdzenia wymaganych do prak-
tykowania umiejętności. Tego typu dokumenty można było na 
różne sposoby pozyskać poza uniwersytetem, przyszły medicus 
kształtował się bowiem w kompetencyjnym chaosie, w którym 
współistniały uniwersyteckie wydziały medyczne, uczestniczące 
w formowaniu stanu lekarskiego oraz skupiona na praktyce admi-
nistracja miejska czy książęca, która decydowała o przyznawaniu 
licencji. Ordynacja medyczna z Gothy z  1695 r., w podobnym 
kształcie obowiązująca również dla Eisenach, mówiła odnośnie 
do zezwoleń, że przyszły lekarz musi „złożyć świadectwo swej 
sztuki i  biegłości wystawione przez uniwersytet lub uczonych 

13 O collegia medica zob. na przykładzie Prus: M. Stürzbecher, Zur Geschichte 
der brandenburgischen Medizinalgesetzgebung im 17. Jahrhundert, w: Beiträge zur Ber-
liner Medizingeschichte, red. Manfred Stürzbecher, Berlin 1966, s. 1–66; na terenie 
Saksonii: W. Kaiser, A. Völker, Universität und Physikat in der Frügeschichte des 
Amtsarztwesens, Halle–Wittenberg 1980 (Wiss. Beiträge der MLU Halle-Witten-
berg, 53).
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lekarzy”14. Tak duże zróżnicowanie wykształcenia i różnorodność 
dróg wiodących do uzyskania niezbędnych zezwoleń są o  tyle 
istotne, że stanowią świadectwo kształtującej się świadomości 
i ukazują napięcia między autodefinicją akademicką i korpora-
cyjną (czyli cechową) a rzemieślniczo-praktyczną kompetencją. 

Co mógł robić młody – Storch miał w 1701 r. 21 lat – medicus 
z uniwersyteckim licencjatem? Teoretycznie miał prawo bez sta-
rania się o dalsze licencje i koncesje osiedlić się na terenie pod-
legającym macierzystemu uniwersytetowi15. Swoboda osiedlania 
się była jednak ograniczona przez warunki panujące w danym 
mieście: lekarz miejski – jeśli takowy istniał – pilnie strzegł swo-
jego terenu, w  innych miejscach zaś niezbędne okazywały się 
koncesje, protekcja profesora, listy polecające, odpowiednie 
małżeństwo lub wkupne. Storch, który nie miał do tego wszyst-
kiego dostępu, pozostał w  rodzinnej miejscowości, pracował 
u boku ojca i nawet po zawarciu małżeństwa i założeniu własnej 
oeconomia gotów był „zadowolić się żyzną wsią”16. Ostatecznie 
wyrobił tu już sobie pewną reputację, a poza tym do Ruhli nie 
sięgała sieć książęcych przywilejów, wiejska praktyka nie wiązała 
się bowiem ani z  nazbyt wysokimi dochodami, ani z  wysokim 
statusem. Autobiografia Storcha wyraźnie pokazuje, że zakła-
dający praktykę medicus uwikłany był w różnorakie zależności: 
potrzebował klienteli, bo utrzymanie się zależało od jego popu-
larności w okolicy. Storch rozpoczął w 1702 r. na mocy książę-
cego zezwolenia praktykę w Weimarze, „ale ze względu na brak 
pacjentów nie przetrwał długo”17. Z drugiej strony należało wpa-
sować się w sieć istniejących stanowisk i piastujących je lekarzy: 
koncesja udzielona przez lekarza miejskiego, radcy czy księcia 
była niezbędnym punktem wyjścia, zarazem jednak na przykład 
w Eisenach odnotowano przypadek, że książęcy lekarz osobisty 
nie utrzymał się z powodu braku pacjentów. Teoretycznie, aby 
praktyka lekarska odniosła sukces, musiały więc zostać spełnione 

14 R. Jauering, Die Gestaltung des Gesundheitswesens durch Herzog Ernst den 
Frommen von Sachsen-Gotha vor 300 Jahren, „Wissenschaftliche Zeitschrift der 
Friedrich-Schiller Universität Jena, Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe” 
3, 1953–1954, s. 213 i 211.

15 Tamże, s. 218, o warunkach dopuszczenia do praktyki lekarskiej w pobliskiej 
miejscowości Gotha.

16 J. Storch, Leitung..., s. 17.
17 Tamże, s. 14.
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następujące warunki: indywidualna przedsiębiorczość plus licen-
cjat lub doktorat, dobra reputacja wśród potencjalnej klienteli 
oraz zezwolenie władzy zwierzchniej, miejskiej lub książęcej. 
Otwarcie praktyki przez wykształconego na uniwersytecie leka-
rza odbywało się zatem wedle reguł tradycyjnie funkcjonujących 
w warstwie mieszczańskiej albo na zasadzie absolutystycznego 
przyznawania przywilejów.

Dopiero po wielu latach praktykowania Storchowi udało się 
otworzyć własny gabinet lekarski. Drogę do niego utorowała 
mu protekcja spowiednika teściowej, która pragnąc „wsparcia 
i towarzystwa” jedynej córki, chciała, by ta wróciła do Eisenach. 
Wielebny kaznodzieja nadworny skutecznie wstawił się za nim 
u władcy i na mocy książęcego dekretu w styczniu 1708 r. Storch 
otrzymał prawo do „sprawowania funkcji miejskiego medyka 
w Eisenach”. Dekret zawierał jedynie zezwolenie na otwarcie 
praktyki, nie było w nim obietnicy nadania urzędu. Eisenach, do 
którego Storch przeniósł się pospiesznie, bo jeszcze w styczniu 
1708 r., było od 1672 r. miastem rezydencjalnym suwerennego 
księstwa Saksonii-Eisenach, a dzięki pobytowi dworu i korzyst-
nemu położeniu – również prężnym i  rozwijającym się gospo-
darczo ośrodkiem miejskim. Przybywając z Ruhli, czyli od połu-
dnia, Storch ujrzał zapewne widok podobny temu, jaki ukazał się 
oczom kronikarza piszącego w 1777 r.: „Miasto Eisenach leży 
[…] w miłej dolinie, której najpiękniejsza część rozciąga się ze 
wschodu na zachód; od strony południowej zaś rozpościerają się 
żyzne równiny, pokryte łąkami i polami uprawnymi, poprzecinane 
rzekami i strumieniami. Samo miasto położone jest na terenie 
suchym, na łagodnym wzniesieniu, które stopniowo podnosi się 
od strony północnej, dając mieszkańcom najwyższej swej części 
rozkoszne widoki”18. Sytuacja w mieście okazała się dla Storcha 
korzystna: przybył do Eisenach w okresie, gdy stało się ono ksią-
żęcą siedzibą i uczestniczyło w komunikacji między rozwijającymi 
się dużymi ośrodkami targowymi. Przybycie dworu przyniosło 
ze sobą rozkwit życia gospodarczego, ożywienie obrotu pienią-
dza, towarów i usług. Oznaczało jednak również utratę władzy 

18 K.W. Schumacher, Merkwürdigkeiten der Stadt Eisenach und ihres Bezirkes, 
Eisenach 1777, cyt. za: K. Schrader, Die fürstlichsächsische Residenzstadt Eisenach 
1672–1741, Eisenach 1929, s. 45.
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legislacyjnej i wykonawczej przez miejskie elity. W tym okresie 
zmalały wpływy rajców i instytucji miejskich, które stały się jedynie 
wykonawcami rozkazów i  zarządzeń administracji książęcej19. 
System książęcych przywilejów przyznawanych manufakturom, 
a także pierwsze fabryki powstające pod bramami miasta pod-
ważały i  osłabiały władzę cechów i  korporacji. Eisenach było 
niewielką stolicą absolutystycznego księstewka, jakich można 
wówczas na terenie Saksonii i Turyngii naliczyć dziesiątki. Na 
początku XVII w. gęstość zaludnienia w Eisenach stale rosła, 
przybywało ludności i zwiększała się liczba domów. W 1700 r. 
miasto liczyło 7 tys. mieszkańców, co oznacza, że uzupełnione 
zostały już straty wywołane przez wojnę trzydziestoletnią, 
a około 1740 r. liczba ludności wzrosła do 9 tys.20 Zainicjowane 
przez dwór budowy przyciągały rzemieślników, dzięki zwolnie-
niom podatkowym i dostawom taniego czy nawet darmowego 
drewna ożywiła się również budowlana aktywność mieszczań-
stwa; powstały plany jednorodnej zabudowy całego ciągu ulic, 
przebudowano zamek, powstał sierociniec i więzienie, zaczęto 
wznosić zameczek myśliwski. Ponadto rezydencja godna tego 
miana musiała zapewne mieć bruk przynajmniej na kilku ulicach 
i jednym z dwu rynków. Eisenach, jak większość małych miast 
w tym okresie, posiadało rozległe grunty rolne i łąki. Położenie 
miasta – przy intensywnie uczęszczanym szlaku łączącym dwa 
duże ośrodki targowe: Lipsk i Frankfurt nad Menem – miało 
korzystny wpływ na jego rozwój. W momencie gdy Storch osie-
dlił się w Eisenach, w mieście było dziewięć gospód. Ponadto 
zostało włączone w  sieć cesarskiej poczty obsługiwanej przez 
rodzinę książęcą Thurn und Taxis, w centrum miasta usytuowano 
urząd pocztowy, z którego można było wysyłać listy „nie tylko na 
obszar całego cesarstwa rzymskiego narodu niemieckiego, ale 
również do wszystkich miejscowości poza jego granicami”21. Targi 
odbywały się w Eisenach dwa razy w tygodniu, w środy i soboty. 
Rzemieślnicy mieli obowiązek uczestniczyć w  nich, w  mieście 
był przymus targowy. Handlowali tu również miejscy kramarze, 

19 K. Schrader, dz. cyt., s. 53–59.
20 O populacji Eisenach zob. tamże, s. 47–52; H. Hembold, Geschichte der Stadt 

Eisenach mit einem volkskundlichen Anhang, Eisenach 1936, s. 81.
21 J. Limberg, Das im Jahre 1708 lebende und schwebende Eisenach, Eisenach 

1709, cyt. za: K. Schrader, dz. cyt., s. 84.



93

Johann Storch i niewieście lamenty

sprzedawcy specyfików leczniczych i upiększających oraz chłopi, 
którzy przywozili na zbycie zboże. Cztery razy do roku odbywały 
się w  mieście ponadregionalne jarmarki, w  których za opłatą 
mogli uczestniczyć także obcy handlarze. Poziom życia miesz-
kańców i ich partycypacja w rozwoju gospodarczym zależały od 
stanu posiadania i przywilejów: udziału w podmiejskich terenach 
rolnych, sadach owocowych, ogrodach warzywnych, licznej miej-
skiej hodowli owiec oraz dostępu do surowców potrzebnych przy 
najważniejszym rzemiośle, jakim była w Eisenach obróbka wełny 
owczej, miejscowej i eksportowanej. Największa liczba rzemieśl-
ników zajmowała się produkcją i obróbką tekstyliów, pojedynczy 
mistrzowie zaczynali już zlecać przędzenie osobom z miejskiego 
plebsu i ze wsi. Najważniejszym źródłem dochodu dla warstwy 
posiadającej było do niedawna piwowarstwo, patrycjat miejski 
dysponował monopolem browarniczym. Miejski handel dzielił się 
na hurtowy i ponadregionalny, zarezerwowany dla patrycjatu oraz 
ten drobniejszy, którym zajmowali się liczni sprzedawcy specyfi-
ków leczniczych i upiększających, handlarze korzenni i przekup-
nie, choć oni, wwożąc towary, działali na niekorzyść miejskiego 
rzemiosła22. Liczne skargi miejscowych handlarzy i rzemieślni-
ków na nieuczciwą konkurencję ze strony mobilnych sprzedaw-
ców, Żydów, Włochów, sprzedawców maści czy wędrownych 
kramarzy, którzy musieli płacić za pobyt w  mieście, świadczą 
o sile nabywczej mieszczaństwa oraz o tym, że Eisenach uważane 
było za ważny punkt na szlaku między dużymi ośrodkami targo-
wymi. Z opracowań wynika, że było miejscem korzystnym dla 
praktyki lekarskiej: potencjalna klientela mogła rekrutować się 
z grona ponad 1700 „opodatkowanych” mieszczan i ich rodzin, 
na dworze wśród kamerdynerów, pokojówek, lokajów i  pozo-
stałej służby, wśród „milicji”, a także wędrownych handlarzy.

Przybycie dworu i głównych organów administracji książęcej 
zapoczątkowało przeobrażenia społeczne. Zrewolucjonizowało 
to dawny podział mieszczan płacących podatki na trzy klasy. 
Wcześniej najwyższą warstwę tworzyli „piwowarzy”, w  skład 
których wchodzili ostatni przedstawiciele dawnych rodów, 
zamożni kupcy i mistrzowie cechowi. Oni to wyłaniali ze swego 

22 K. Schrader, dz. cyt., s. 95–96 o browarnictwie, s. 104–105 o hodowli owiec, 
s. 106–107 o handlu.
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grona radę miejską. Nowa ordynacja policyjna z 1704 r. dzieliła 
mieszczaństwo (poniżej którego sytuowały się jeszcze warstwy 
nieposiadające majątku i  praw miejskich) na cztery klasy. Do 
pierwszej zaliczono wówczas, obok „radców książęcych”, „osób 
szlacheckiego pochodzenia” i „superintendentów” także docto-
res i „licencjatów”23. O kształcie struktury społecznej rezydencji 
decydował dwór, a niższe niż dotychczas zaszeregowanie urzęd-
ników miejskich, rajców i mieszczan odzwierciedlało skupienie 
władzy społecznej i  politycznej w  rękach dworu i  administra-
cji książęcej. Dotyczyło to również urzędów, które uprzednio 
pozostawały w  gestii samorządu miejskiego, jak na przykład 
stanowiska lekarza miejskiego. Jak widzieliśmy, Storch potrze-
bował książęcego dekretu, by osiedlić się w Eisenach. Kontrolę 
nad liczbą lekarzy sprawował tu na początku XVIII w. dwór, co 
daleko odbiegało od wpływów, jakie w niektórych metropoliach 
handlowych i miastach Rzeszy uzyskały środowiska lekarzy, kry-
stalizujące się począwszy od XVI w. wokół kolegiów lekarskich 
i  dążące do przejęcia kontroli nad wydawaniem zezwoleń dla 
koncesjonowanych uzdrowicieli. Badania przeprowadzone dla 
pobliskiego księstwa Anhalt-Bernburg oraz kilku pomniejszych 
miast rezydencjalnych w  Saksonii pokazały, że kształt „służby 
zdrowia” zależał w  zupełności od woli odnośnego władcy: to 
on wydawał zezwolenia na otwarcie praktyki medykom, którzy 
często byli zarazem jego lekarzami osobistymi, to on obsadzał 
stanowiska lekarzy miejskich i  krajowych24 – o  ile takie insty-
tucje istniały, a  także decydował o  składzie kolegiów medycz-
nych. Nie można przecenić „znaczenia, jakie miało zaanga-
żowanie władzy zwierzchniej dla ukształtowania efektywnego 
i odpowiadającego wymogom czasu prawodawstwa medycznego 

23 Tamże, s. 51–52.
24 O  miejskiej służbie zdrowia zob. M. Stürzbecher, The Physici in German 

Speaking Countries from the MiddleAges to the Enlightenment, w: The Town 
and State Physician in Europe from the Middle Ages to the Enlightenment, red. 
A.V.   Russel, Wolfenbüttel 1981, s. 123–129 (tom zbiorowy przedstawiający euro-
pejski stan badań). Z czasów Storcha dysponujemy opisem rozwoju i obowiązków 
związanych z tym urzędem w pobliskim Halle; W. Piechocki, Das Hallesche Physikat 
im 18.  Jahrhundert, „Wissenschaftliche Beiträge der Universität Halle” 36, 1977, 
nr 20, s. 185–206, tu zob. najstarszy zachowany akt nominacji lekarza miejskiego 
z 1720 r. Dla porównania zob. W. Bubb, Das Stadtarztamt zu Basel. Seine Entwick-
lungsgeschichte vom Jahre 1529 bis zur Gegenwart, Zürich 1942. 
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oraz jego pożytku dla mieszkańców” w prowincjonalnych księ-
stwach absolutystycznych25. W większych miastach mogło docho-
dzić na tym polu do przepychanek między władcą krajowym 
a samorządem, w miastach uniwersyteckich pewną rolę odgry-
wały również uprawnienia wydziałów medycznych, dzierżących 
przywilej wydawania zezwoleń, przeprowadzania wizytacji itp. 
W Eisenach nie było tego rodzaju przeciwwagi: ani lekarskiej 
korporacji, ani wydziału lekarskiego, była natomiast osłabiona 
rada miejska. Uniwersytet w Jenie nie miał, jak się zdaje, na tym 
polu żadnych uprawnień, co może wynikać z tego, że historycznie 
Jena była rezydencją osobnej linii dynastycznej i do 1690 r. pozo-
stawała samodzielnym księstwem. Działalność aptek opierała 
się na książęcym przywileju. Ordynacje medyczne z Eisenach, 
wzorujące się na analogicznych dokumentach z księstw Saksonii-
-Weimaru i Gothy26, ustalają prawną pozycję książęcego lekarza 
osobistego jako przynależnego do miejskiego personelu medycz-
nego27. Nie było zatem w Eisenach żadnej korporacji czy zrzesze-
nia lekarzy, do której Storch mógłby się przyłączyć, czy choćby 
kierować się jej regułami i zwyczajami. Jednocześnie szerzyły się 
antagonizmy między medici walczącymi o wpływy i pacjentów. 
W  1720 r., w  momencie, gdy Storch przybył do Eisenach, na 
szczycie lekarskiej hierarchii stało jakieś pół tuzina medici: byli to 
medycy osobiści, nadworni i lekarz miejski. Poniżej w hierarchii 
znajdowali się lekarze praktykujący na podstawie promocji lub 
licencjatu, pozbawieni oparcia w  urzędzie czy innego rodzaju 
przywilejach: chirurdzy, balwierze, łaziebnicy, położne i wszelcy 
inni pomocnicy, wędrowni medycy, „empirycy”, okuliści, szlifie-
rze kamieni, handlarze korzenni itd. Sądząc z autobiografii Stor-
cha, działający w Eisenach w pierwszej połowie stulecia lekarze 
z wykształceniem akademickim ani nie wykształcili świadomości 
korporacyjnej, ani nie interesowali się „polityką zdrowotną”. 
W tej ostatniej kwestii autobiografia Storcha uparcie milczy, co 
dotyczy również okresu po 1720 r., kiedy sprawował on funkcję 
lekarza miejskiego. Wiele miejsca natomiast poświęcił we wspo-
mnieniach swoim collegae, kłótniom na dworze oraz obawom 

25 W. Kaiser, A. Völker, dz. cyt., s. 46.
26 R. Jauernig, dz. cyt., s. 219.
27 Według W. Kaisera i A. Völker (dz. cyt., s. 59) w małych miastach rezyden-

cjonalnych lekarz nadworny zaliczał się do lekarzy miejskich.



96

Historia ciała

o utratę wpływów na skutek „zawiści” i „samolubstwa” konku-
rencyjnych medici. Zagrożenie nie było oddolne, nie stanowili go 
„partacze” i inni uzdrowiciele bez wykształcenia akademickiego, 
lecz członkowie jego własnej grupy, których powodzenie zale-
żało od łaski dworu, z natury niepewnej. Mamy do czynienia ze 
wspomnieniami człowieka, który – mimo prowadzenia własnej 
praktyki – pozostawał w służbie książęcej, a nie lekarza mającego 
świadomość przynależności do pewnej grupy zawodowej. Ranga, 
wiek, staż, doświadczenie to czynniki, które mogą mieć pewne 
znaczenie, ograniczone jednak przez decydującą w tym wypadku 
przychylność dworu. Oznacza to, że w ostatecznym rozrachunku 
najistotniejsze są efekty leczenia książęcej podagry i niedomagań 
księżnej: „anno [domini] 1731 zdarzyło się, że musiałem przejąć 
kurację jej wysokości księżnej […] w pewnym przypadku, przy 
którym nie dawano jej nadziei i kuracja ta z Bożym błogosła-
wieństwem przebiegła tak pomyślnie, iż jej wysokość już po kilku 
tygodniach ponownie zasiadała za stołem” – zanotował Storch, 
nie omieszkając przy tym wspomnieć zawiści collegae28. 

O przebiegu kariery Storcha decydowali przychylni „patroni”, 
którzy wstawiali się za nim na dworze. Zarazem jednak powodze-
nie jego praktyki zależało od pacjentów nieszlacheckiego pocho-
dzenia, ponieważ w pierwszych latach to oni stanowili podstawę 
jego dochodów, zwłaszcza przed 1720 r., czyli zanim pojawiły 
się stałe dodatkowe wpływy związane z  pozycją lekarza miej-
skiego. Istotne jest to, że Storchowi szczęśliwie udało się uniknąć 
„blamażu” i  „oszczerstwa”, pomógł mu także rozgłos zyskany 
dzięki zadowolonym pacjentom. O sukcesie praktyki stanowią 
bowiem pacjenci, nie lekarz. Storch odznaczał się pewnymi umie-
jętnościami; od razu po otwarciu gabinetu w  Eisenach, kiedy 
to „powodzenie najbardziej zależy od pierwszych pacjentów 
i kuracji”29, trafiła do niego czterdziestoletnia służąca cierpiąca 
na ostrą formę puchliny, ponieważ zaś została uleczona i żyła 
jeszcze wiele lat, wieść o biegłości Storcha w sztuce lekarskiej 
rozniosła się szeroko. Z jego zapisków wynika, że w pierwszych 
latach leczył przeważnie rzemieślników, biedniejszą część niż-
szych warstw miejskich i  dopiero stopniowo docierał do dam 

28 J. Storch, Leitung..., s. 29.
29 Tamże, s. 19.
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dworu, a przede wszystkim całego zastępu zatrudnionych tam 
służących. Od początku kierował się w swojej praktyce metodą 
Georga Ernsta Stahla, której zręcznie używał jako przepustki 
do awansu, ponieważ odróżniała go ona zarówno od empirici, 
jak i  od nastawionych mechanistycznie medici. Wśród czynni-
ków decydujących o sukcesie praktyki lekarskiej Storch wyliczał 
„opiekę Bożą” i swoją biegłość w „kuracjach niewieścich”, której 
chodzącym świadectwem miała być jego żona. Jak bowiem oschle 
stwierdził: „zrządzenie Boskie dało mi żonę, na której jako medi-
cus więcej mogłem był się nauczyć niż na kilku setkach innych 
pacjentek, żyjąc bowiem lat 61 piętnaście razy legła zmożona tą 
chorobą [kolką gorączkową – B.D.], osiem razy przeszła trudny 
połóg, dwa razy – gorączkę malaryczną, żółtaczkę i haemorrhoida 
oraz dziesięć lat cierpiała na dolegliwości z powodu kamieni, nie 
licząc innych odziedziczonych niedomagań histerycznych”30. Bie-
głość, jaką wykazał Storch podczas kilku szerzących się w mieście 
epidemii gorączki i czerwonki ugruntowała zaufanie pacjentów. 
Natomiast gdy umarł jego półtoraroczny syn, odnotował: „pozo-
stawałem naówczas przez 14 dni bez pacjentów, troskając się nie 
mało, że praktyka moja zakończy się”31.

Storch z  powodzeniem rozwijał działalność gabinetu, choć 
nie wszystko szło gładko. Na przykład początkowo sam dystry-
buował leki, przez co wszedł w konflikt z przywilejem aptekar-
skim. Granice między lekarzem a aptekarzem były na początku 
XVIII w. płynne, monopol apteki w Eisenach wynikał z polityki 
fiskalnej księcia i był wyrazem jego władzy, a nie takiej czy innej 
koncepcji „służby zdrowia”. Po kilku latach Storch otrzymał 
stanowisko medyka milicji, przynoszące dochód w  wysokości 
46 talarów rocznie. Około 1720 r. książę przyznał mu pensję 
nadwornego medyka, choć nie było to jednoznaczne z formalnym 
nadaniem tego stanowiska. Nie obyło się przy tym bez pełnej 
goryczy wzmianki o  krzywdzie, jaka spotkała Storcha, ponie-
waż został pominięty przy wcześniejszej nominacji. Od 1720 r. 
Storch piastował urząd lekarza miejskiego, który przynosił mu 
200 talarów dochodu – pod warunkiem wszakże, że był wypła-
cany. Storch przeniósł się do centrum miasta, gdzie udało mu 

30 Tamże, s. 16.
31 Tamże, s. 19.
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się kupić budynek, który za rozsądną kwotę przeobraził w „jeden 
z najokazalszych domów”32. Jego pozycja społeczna pozostawała 
jednak niepewna. Nieustannie obawiał się, że zawiść collegae 
zniszczy jego dobre imię. Gdy zaczął publikować, spotkał się 
z zarzutem, że rozpowszechniając relacje z przebiegu epidemii 
gorączki, działa na niekorzyść miasta. Doprowadziło to do serii 
konfliktów, po których Storch zagroził wyprowadzką. Chcąc go 
zatrzymać, książę przyznał mu nareszcie „tytuł medyka osobi-
stego”, obiecując jednocześnie, że w przyszłości dostanie również 
odnośne wynagrodzenie. Tytuł wiązał się z obowiązkiem pojawia-
nia się dwa razy dziennie na dworze, co powodowało, że na inne 
wizyty pozostawały mu nierzadko tylko dwie do trzech godzin 
dziennie. Jednocześnie nadal trwały przepychanki z „rzeczywi-
stym” medykiem osobistym, jego zastępcą i pozostałymi kandy-
datami na to stanowisko. Wezwany do nagłego przypadku lekarz 
z Weimaru, którego kuracje odnosiły lepsze skutki, wpędził Stor-
cha w „największą opresję”, w końcu jednak, w 1735 r. udało mu 
się uzyskać „ułożony, przepisany na czysto i sygnowany” dekret, 
czyniący go „radcą i medykiem osobistym”, z którym to tytułem 
wiązało się również uposażenie. W jego wspomnieniach odbijają 
się sytuacje żywcem wzięte z Wesela Figara. Gdy w 1741 r. książę 
niespodziewanie umarł, dla Storcha oznaczało to „zwolnienie 
z  uciążliwej pracy i  przebywania na dworze”. Dzięki protek-
cji został przyjęty w służbę księcia Saksonii-Gothy jako lekarz 
osobisty, ze stałą pensją 365 talarów rocznie. Praktyka lekarska 
w mieście, wypracowywana przez ponad trzydzieści lat oraz urząd 
lekarza miejskiego były dla (sześćdziesięcioletniego!) Storcha 
najwyraźniej mniej ważne niż dochody ze służby na książęcym 
dworze. W Gotha Storch otrzymał również stanowisko lekarza 
miejskiego i krajowego oraz został przyjęty w poczet członków 
tamtejszego collegium medicum. Od wielu lat był już członkiem 
Leopoldiny33, a wówczas otrzymał również tytuł „radcy dworu”. 
Rzut oka na losy dzieci pozwala potwierdzić awans społeczny: 
jeden z  synów został lekarzem z  promocją akademicką – co 
oznacza, że Storch był w stanie opłacić jego studia i promocję – 

32 Tamże, s. 23.
33 Narodowa Akademia Nauk Leopoldina została utworzona w  1652 r. przez 

czterech lekarzy jako towarzystwo zajmujące się „badaniem natury na chwałę Boską 
i ku pożytkowi ludzkiemu”. Obecnie jej siedziba mieści się w Halle [przyp. red.].
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i pracował jako przyboczny medyk księcia Saksonii-Meinigen; 
jedna z córek wyszła za lekarza pozostającego w służbie księcia 
Schwarzburg-Rudolstadt, a mężami pozostałych zostali: szam-
belan, masztalerz, radca dworu i  wyższy urzędnik budowlany. 
Kolejne pokolenie pozostało zatem w książęcej służbie, choć nie 
piastowali urzędów miejskich, nie parali się zajęciami mieszczań-
skimi, rzemieślniczymi ani kupieckimi. Co się zaś tyczy pozycji 
społecznej najmłodszego syna, Johanna Gottfrieda, o  którym 
wiadomo, że „posiadł sztukę jazdy konnej”34, to jej stwierdzenie 
wymagałoby dalszych badań archiwalnych.

Protokoły lekarza miejskiego

Ból tkwi w  ciele. Nie pozostawia śladów widzialnych dla 
historyka, chyba że skarga zostanie zapisana. Już wiele lat temu 
Jean-Pierre Peter napisał, że archiwa dostarczają historykom 
„milczących” ciał35. Sformułowania stosowane przez lekarzy, 
administrację czy pastorów pozorują obiektywizm. Roy Porter 
stwierdził, że w dalszym ciągu nie wiemy nic o tym, jak chłopi, 
rzemieślnicy czy inteligencja pojmowali swoje bycie chorym 
czy chęć bycia zdrowym36. Porter zastanawiał się nad różnymi 
gatunkami źródeł. Gdy tylko chcemy oderwać naszą uwagę od 
lekarza (który najczęściej jest uczonym), by skierować ją na 
chorego, trudność sprawia już samo znalezienie źródeł. Porter 
sięgnął wówczas do autobiografii, korespondencji i  artykułów 
w  „tygodnikach umoralniających”37. François Loux i  Philippe 

34 Tamże, s. 28.
35 J.-P. Peter, J. Revel, Le corps. L’Homme malade et son histoire, w: Faire de 

l’histoire, red. J. Le Goff, P. Nora, t. 3, Paris 1974, s. 169–191, s. 177.
36 R. Porter, The Patient’s View. Doing Medical History from Below, „Theory 

and Society” 14, 1985, s. 175–198, analizuje schematy myślowe, które przesłaniają 
historii medycyny „spojrzenie z  dołu”: historię leczenia traktuje się jak historię 
terapii, nie zauważa się, że lekarz jest społecznym punktem odniesienia. Roy Por-
ter proponuje „odzwyczaić się od założeń współczesnej historii medycyny, która 
skoncentruje się na lekarzu” (tamże, s. 176; tłum. G. Waluga). Postulat ten został 
zrealizowany w konkretnych studiach zawartych w: Patients and Practitioners, red. 
R. Porter, Cambridge 1986.

37 R. Porter, The Patient’s View..., s. 182–183. O problemie źródeł zob. tenże, 
Lay Medical Knowledge in the Eighteenth Century. The Evidence of the Gentleman’s 
Magazine, „Medical History” 29, 1985, s. 139–140. 
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Richard zbadali przysłowia38. W  pracy Portera zwraca uwagę, 
jak obszerne jest słownictwo stosowane do opisu samopoczucia, 
niezależnie od tego, czy chodzi o niejakiego Pepysa, który potami 
chce wypędzić z ciała Dantzicker Girkins39, ciążące mu w brzuchu 
jako szkodliwe matter, czy też o miss Hallam of Islington, córkę 
pastora, zmarłą 120 lat później z  powodu skrętu kiszek, któ-
rego nabawiła się przez poniedziałkową burzę. Istniała jeszcze 
osmoza między słowami chorych a pojęciami lekarzy. Dopiero 
profesjonalizacja terminologii medycznej, przebiegająca równo-
legle do socjogenezy nowego ciała, doprowadziła do wykształ-
cenia się dwu odmiennych sposobów postrzegania cielesności 
i mówienia o niej, a także – do „zamilknięcia” chorego. Dla nas 
rozdźwięk ten, przeobrażony tymczasem w  tradycję, jest nor-
malnością, dlatego też zakładamy, że istnieje różnica między 
obiektywną diagnozą a subiektywnym samopoczuciem i jesteśmy 
skłonni każdą wypowiedź lekarską interpretować jako „fachową 
opinię”, opartą na systemie definicji medycznych. Jednakże 
przed XIX w. granica między słownictwem diagnozy a odczu-
ciami chorego – o  ile w  ogóle istniała – była nieostra i  nie-
szczelna. Przejdę teraz do próby jakościowego opisu tej granicy 
dla czasów Storcha. 

Wyraźnie widać, że historie choroby spisywane przez Stor-
cha różnią się od observatio medicae, czyli studium przypadku 
w postaci typowej dla XVII w. Te ostatnie powstały, jak krytycz-
nie zauważył Storch, „ex praeconceptis opinionibus i obmyślano 
je w gabinetach, a nie przy łóżku chorego”40. Miał rację. W tych 
tekstach, pisanych po łacinie, przeważa zainteresowanie receptu-
rami i teoriami. Wielu autorom chodziło wręcz o kolekcjonowa-
nie przyrodniczych kuriozów41, przebiegiem choroby interesowali 

38 F. Loux, Ph. Richard, Sagesses du corps. La santé et la maladie dans les pro-
verbes français, Paris 1978. Rozprzestrzenianie się i recepcja przysłów związanych 
z ciałem nierzadko pozwala dostrzec specyficzne dla epoki wyobrażenia społeczne.

39 Chodzi o niestrawność po zjedzeniu korniszonów [przyp. red.].
40 J. Storch, Przedmowa, w: Medicinischer Jahrgang oder Observationes clinicae, 

darinnen er zeiget, wie die ihm anvertraute Patienten im Jahr […] curiret worden, t. 1, 
Leipzig 1724.

41 Klasycznym przykładem takiego zbioru jest Th. Bartholin, Acta Medica et 
Philosophica Hafniensia, t. 1–, Hafniae 1673–, będące nieprzerwaną listą kazusów; 
na pierwszy rzut oka wydaje się podobne do późniejszych zbiorów niemieckojęzycz-
nych, ponieważ zawiera opisy przypadków przysłane przez lokalnych lekarzy. Cuda 
gonią cuda, np. B. Buxtehude w t. 4 z 1677 r.: De Mola Virginum, s. 37–38: „novi 
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się natomiast w niewielkim stopniu lub zgoła wcale. Stosowana 
łacina jest sucha, przytaczane przypadki mają dostarczyć dowo-
dów dla a priori sformułowanej teorii.

Pamiętniki Storcha nie należą również do gatunku niemiecko-
języcznych pism, które pod koniec XVI w. zaczęto kolportować 
na jarmarkach. Były wśród nich książki zielarskie, poradniki 
samoleczenia, wskazówki, jak uniknąć dżumy, instrukcje oceny 
moczu, książki dla położnych, kalendarze i dzieła klasyczne, jak 
Secreta Alberta Wielkiego42.

Błędem byłoby również zaliczenie zapisków Storcha do grupy 
niemieckojęzycznych studiów przypadku i  poradników spisy-
wanych przez lekarzy w drugiej połowie XVIII w. Ich styl był 
już inny, lud traktowano tu z góry i pouczano, jak powinien się 
„kurować”, „traktować” i czuć.

Niemniej Storch nie był osamotniony. Na przełomie XVII 
i  XVIII w. powstał bowiem nowy gatunek pism medycznych: 
spisywane po niemiecku, szczegółowe historie choroby z okresu 
praktyki przedklinicznej. Ponieważ ich autorzy nie dokonali prze-
łomowych odkryć anatomicznych czy fizjologicznych, a opisywane 
przez nich przypadki są pełne szczegółów, które historycy do tej 
pory uważali za irrelewantne, teksty te zostały zbadane jedy-
nie w minimalnym stopniu43. W literaturze niemieckojęzycznej 

juvenculam Buxtehudanam foeminam, quae cum partu simul paeperit monstrum 
capite leonio praeditum, sed demortuum”. Dalej przeczytać można passusy o mał-
pich penisach, konikach polnych, medykamentach, pogodzie i kometach w 1671 r. 
O  tym gatunku por. K. Park, L.J. Daston, Unnatural Conceptions. The Study of 
Monsters in Sixteenth and SeventeenthCentury France and England, „Past and Pre 
sent” 92, 1981, s. 20 n.

42 P. Slack, Mirrors of Health and Treasures of Poor Men. The Uses of the Ver-
nacular Medical Literature of Tudor England, w: Health, Medicine and Mortality in 
the Sixteenth Century, red. Ch. Webster, Cambridge 1979, s. 237–271, przeanali-
zował pisma lekarskie w  języku narodowym w  Anglii w  XVI w., dochodząc do 
następującego wniosku: „Główna wartość podręczników i  zbiorów rad polega 
[…] właśnie na tym, że odzwierciedlają powszechne założenia i  postawy […]. 
Nie istniały dwie odrębne kultury medyczne” (tamże, s. 273; tłum. G. Waluga). 
O trwaniu przekonań anachronicznych z punktu widzenia nauki w medycynie ludo-
wej por. J. Blackmann, Popular Theories of Generation. The Evolution of Aristo-
tle’s Works. The Study of an Anachronism, w: Health Care and Popular Medicine 
in Nineteenth Century England, red. J. Woodward, D. Richards, London 1977, 
s. 56–88.

43 J. Dornheim, W. Alber, Ärztliche Fallberichte des 18. Jahrhunderts als volks-
kundliche Quelle, „Zeitschrift für Volkskunde” 78, 1982, s. 28–43. Artykuł ten jest 
jedną z  nielicznych prób krytycznego odtworzenia stosunku pacjenta do diagnoz 
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tworzą one odrębny gatunek, a Storch wydaje mi się jego kory-
feuszem44. Należy on do pierwszego pokolenia, które zaczęło 
utrwalać uczoną wiedzę medyczną po niemiecku. Do późnej 
starości cytował nowe publikacje kolegów, ukazujące się po łaci-
nie. Co prawda przekładał wykłady Stahla na niemiecki, gdy 
jednak od czasu do czasu chciał nadać sobie polor uczoności, 
sięgał po łacinę, a nierzadko wręcz był do tego zmuszony, jeśli 
chciał opublikować swój tekst. Jego dzienniki usiane są łaciń-
skimi pojęciami fachowymi i  cytatami, często precyzował sens 
niemieckich słów, podając ich łacińskie synonimy, albo stoso-
wał łacińskie eufemizmy. Niemniej w  środowisku naukowym, 
gdzie medyczne wykłady, publikacje, egzaminy i  akademickie 
spotkania odbywały się po łacinie, Storch swoje „roczniki” opu-
blikował w  języku niemieckim, zamieszczając w nich pierwsze 
opisy przypadków sensu stricto, czyli relacje z przebiegu choroby 
u pojedynczych pacjentów. Wraz z przejściem od skostniałego 
klasycznego języka obcego do skarg pacjentów w potocznej niem-
czyźnie również ich choroba przestawała być stanem i zamieniała 
się w proces. 

Storch nie pisał jak uczony dla uczonych, ale jak praktykujący 
lekarz dla „przyszłych młodych practici”, jego celem nie było 
„danie światu […] dzieła szczególnie uczonego”, ale opublikowa-
nie „nieupiększonych zapisków dla codziennego użytku młodszych 

i  czynności lekarza na podstawie opisów zachowania pacjentów, sporządzonych 
przez niemieckich lekarzy.

44 Próby interpretacji tych niemieckojęzycznych historii choroby z  pierwszej 
połowy XVIII w. jako nowego gatunku literackiego, a  przynajmniej podgatunku 
medycznej literatury fachowej, dokonała J. Geyer-Kordesch, Fevers and Other Fun-
damentals. Dutch and German Medical Explanations c. 1680–1730, w: Theories of 
Fever from Antiquity to the Enlightenment, red. W.F. Bynum, V. Nutton, London 
1981 (Medical History, Supp. 1), s. 99–120: „Były one niemal zupełnie, acz nie-
słusznie pomijane przez historyków medycyny” (tamże, s. 101; tłum. G. Waluga); 
„Ten zwrot ku językowi wernakularnemu był z pewnością polemiczny. Oznaczał on, 
że informacja medyczna – w opinii tych lekarzy – mogła być omawiana i osądzana 
przez każdą osobę zdolną śledzić argumentację i oddawał wiedzę medyczną w ręce 
zarówno pacjentów, jak i lekarzy” (tamże, s. 102; tłum. G. Waluga). Nie odnosi się 
to do tekstu Storcha, w każdym razie nie było to pierwotną intencją jego publikacji. 
Storch pisze dla młodszych kolegów. Geyer-Kordesch jest – obok Kaisera – jedną 
z  niewielu nowszych autorek wspominających o  Storchu (tamże, s. 109–110). Na 
marginesie, istnieje monografia na jego temat: A. Nussbaumer, Die medizinische 
Berufsethik bei Johann Storch (1732) und seinen Zeitgenossen, Zürich 1965, a także 
opis treści i chronologia komentarzy do przygotowanego przez Storcha Prooemium 
(wstępu) do Praxis Stahliana, Leipzig 1728. 
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kolegów”45. Temu celowi podporządkowany jest styl jego rela-
cji. Zdecydował się on na niemiecki nie dlatego, że łacina jest 
za mało elastyczna, by spisywać w niej historie choroby. Prace 
powstałe w tradycji neohipokratejskiej z XVII w. pokazują, że 
język łaciński sam w sobie nie był przeszkodą. Niemniej będąc 
językiem obcym, nie był w stanie oddać doboru słownictwa uży-
wanego przez chorych, również w  tych wypadkach, gdy służył 
lekarzowi jako wyrafinowany środek do zapisywania własnych 
obserwacji wedle wzoru anamnezy. Storch zapisywał, co usłyszał 
od chorych i, rozbijając utrwalony od tysiącleci wzorzec, chciał 
utrwalić ich słowa. Wirtemberski lekarz osobisty Rosinus Len-
tilius napisał w przedmowie do trzeciego rocznika pism swego 
podopiecznego, że „pewne expressiones w  opisie chorób i  ich 
okoliczności, pewne emfatyczne locutiones proverbiales, których 
nie da się oddać po łacinie równie dobrze i zrozumiale dla uro-
dzonych Niemców”, zmuszają autora do zerwania z tradycją pisa-
nia w  języku klasycznym. Następnie dodał: „czego po łacinie 
dokonać nie sposób, na przykład zanotować skargi chorych: jak 
opisują to, co odczuwają”46.

Starszy kolega doceniał dokonanie Storcha, zwracał jednak 
również uwagę na wiążące się z nim zagrożenie: „zachłanni apte-
karze, przemądrzali cyrulicy i łaziebnicy, a zwłaszcza zwolnieni 
ze służby felczerzy […] przesądne akuszerki, pazerni sprzedawcy 
różnych specyfików leczniczych i upiększających oraz cukiernicy, 
zepsuci kramarze, wynędzniali i  zeszli na psy partacze” mogą 
„wykorzystać niemieckie książki medyczne do karmienia wła-
snych urojeń”47, przeczytać słowa lekarza i parać się leczeniem. 
Korzyścią zaś było to, że medyk będzie odbierał słowa pacjentów 
zupełnie inaczej48. Łacina nie tylko sygnalizuje różnice społeczne 

45 J. Storch, Przedmowa..., w: tenże, Medicinischer Jahrgang..., t. 1: „Piszę dla 
zainteresowanych, żądnych wiedzy i  takich practicos, którym leży na sercu dobro 
ich pacjentów, na czym cierpią ich dochody”; St. 4/1, s. 294. 

46 R. Lentilius, Vorrede, w: J. Storch, Medicinischer Jahrgang…, t. 3, Leipzig 
1726.

47 Tamże.
48 Dyskusje o wkroczeniu języków narodowych na obszar nauki i skutkach tego, 

dostrzeganych ówcześnie dla sposobu naukowego myślenia, były tematem rozmów 
z prof. Uwe Pörskenem z Freiburga podczas jego wizyty w Pitzer College Claremont 
jesienią 1984 r. Por. też jego artykuł Übergang vom Gelehrtenlatein zur deutschen 
Wissenschaftssprache, „Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik” 51–52, 
1983, s. 227–258.
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i utrzymuje chorego na stosowny dystans, ale również oddziela 
lekarza od dosłownego brzmienia skarg pacjentów49. Spisana po 
łacinie historia choroby sprawia, że odnotowywanie chaotycz-
nych odczuć, przeszywających wnętrze ciała, staje się zbędne. 
Nieprzydatność łaciny przy zapisywaniu realnych doświadczeń 
zaznacza się również w innych pismach ze szkoły Georga Ernsta 
Stahla, zwłaszcza gdy dzieło posługuje się tradycyjnym uczonym 
stylem. Widać to w Tractatus de haemorrhoidibus (1722) Michaela 
Albertiego, gdzie autor raptownie zmienił język w symptoma-
tycznym miejscu: „expressiones patientum: pulsuje, rozrywa, cią-
gnie, napina się, dźga, ściska się co jakiś czas, jak nóż, jak igła”. 
Podobnie uczynił dalej, gdy omawiając obszernie Motus haemor-
rhoidalis interni speciali, znowu niejako „wypadł” z łaciny: „spas
modice contractiones: ut exprimant: jakby im ktoś środek ciała 
oburącz ścisnął, że aż im oddech zatyka”50, po czym kontynuował 
po łacinie. Bólu nie da się bowiem wyrazić w  obcym języku. 

Na ile mi wiadomo, wśród lekarzy sympatyzujących z kon-
cepcjami Stahla opowiadanie historii własnego cierpienia przez 
pacjenta zajmowało szczególne miejsce, inne niż w pozostałych 
nurtach medycyny. Zapisywanie tych historii stało się dla Stor-
cha opus vitae. „Observationes, mające przynieść pożytek, muszą 
to zwłaszcza mieć requisitum, że będą spisane przez szczerych 
i  pilnych medicis, bez najmniejszej domieszki figmentum: jeśli 
nadzieja ta jest uzasadnioną […] wówczas nie trzeba obawiać 
się oszustwa, ni mydlenia oczu, ni szkody dla pacjentów. By 
jednak obserwator sam siebie i innych przy okazji nie oszukał, 
niechże wybierze drogę najlepszą i najpewniejszą, i zajmie się 

49 G. Baader, Die Entwicklung der medizinischen Fachsprache im hohen und spä-
ten Mittelalter, w: Fachprosaforschung, red. G. Keil, P. Assion, Berlin 1974, s. 88–123, 
pokazuje, że terminologia medyczna klasycznego Rzymu korzystała z mowy potocz-
nej, aż do XI w. przyjmując neołacińskie słowa. Nowa fachowa łacina wytworzyła 
się dopiero ok. 1065 r. pod wpływem Konstantyna Afrykańczyka w Salerno i nieco 
później w Toledo; przesłanką była przede wszystkim konieczność tłumaczenia tek-
stów arabskich na kościelną łacinę. Rozziew pomiędzy ustnym opisem dolegliwości 
a  diagnozą lekarza był prawdopodobnie największy pod koniec średniowiecza. 
A.  Eccles, The Reading Public, the Medical Profession and the Use of English for 
Medical Books in the XVIth and XVIIth Centuries, „Neuphilologische Mitteilungen” 
75, 1974, nr 1, s. 143–156, wykazuje, że próba ujęcia wiedzy medycznej w  języku 
narodowym pojawiła się wcześnie za sprawą położnych. Opisuje także kontrowersje, 
jakie to zjawisko wywołało.

50 M. Alberti, Tractatus de hoemorrhoidibus […] Pathologice et practice, Halle 
1722, s. 67, 95.
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pilnym prowadzeniem diaria, w których przynajmniej raz dzien-
nie, a nawet raz na godzinę, spisze przypadki pacjentów. […] 
Jeśliby chciał spisać również swe reflexiones odnośnie do tego 
czy innego wypadku, niech przyjmie radę, by czynił to w chwili, 
gdy wszystko pozostaje jeszcze świeże w jego pamięci”51. 

Storch trzymał się tej zasady; większość jego publikacji52 opiera 
się na obserwacjach z własnej praktyki w Eisenach, zapisanych 
w  „prowadzonym nieprzerwanie diario, w  którym codziennie 
odnotowuję to, co napotykam w mojej praktyce, z całą wiernością 
i pilnością”53. Choroby niewieście, czyli źródło, na którym opieram 
się (i do którego się ograniczam) w niniejszej pracy, opubliko-
wał w wieku 60 lat. Książka ta, wraz z Chorobami dziecięcymi 
i  swoistym lekarskim testamentem zawierającym szczegółowy 
protokół własnego zachorowania na puchlinę wodną, zawierają 
summę jego doświadczeń. Są to ambitne publikacje uczonego, 
starzejącego się lekarza, mającego za sobą ponad 40 lat praktyki. 
We wczesnych pismach, na przykład w  „Rocznikach Medycz-
nych” („Medizinische Jahrgänge”), ton autora był ostrożniej-
szy, pokorniejszy, zatroskany, pełen obaw o popełnienie błędu 
i o to, jak „zaprezentować się na arenie medycyny”54. W pismach 
tych był jeszcze bardziej zainteresowany analizowaniem 

51 J. Storch, Praxeos Casualis Medicae, t. 2, Eisenach–Leipzig 1740 (przed-
mowa). Ten rodzaj dziennika, służącego własnym badaniom i  samokształceniu, 
różni się od dzienników lekarzy, w których zapisywano terapię, aby na tej podsta-
wie wystawić rachunek. Znaczenie casus Storcha uwidacznia się w zestawieniu np. 
z dziennikiem angielskiego proboszcza i lekarza, który w 1729 r. pisał: „I think it is 
now proper to keep a more exact account of my patients, their diseases, the Reme-
dies prescribed…” (tamże, s. xviii). Zapiski nie zawierają jednak niemal nic poza 
nazwiskiem chorego, datą wizyty i zaleconą terapią, żadnych „skarg”; np. 18 grudnia 
1729 r.: „was called to Armin Middletown. Found her distracted, I  fear with hot 
liquors. Ordered her a blister and some Bolus but with little hope of success, she 
being in a Fever of the spirits and exceedingly puff dup of late”; The Diary of James 
Clegg of Chapel en le Firth, 1708–1755, t. 1, wyd. V.S. Doe, Matlock 1978–1981, s. 73. 

52 Por. pełną listę jego publikacji w załączniku do: J. Storch, Leitung..., s. 40–48.
53 J. Storch, Von Weiberkrankheiten [Choroby niewieście], t. 6, Gotha 1751 

(przedmowa). Jak istotne były te zapiski dla samego Storcha, pokazuje drobny 
szczegół: w roku, kiedy, będąc już w zaawansowanym wieku, przeniósł się do Gothy, 
zakończył pisać swój „katechizm dla położnych” i wspomniał o narodzinach trojacz-
ków – chłopców. Po dziesięciu latach, w tomie skierowanym do matek karmiących 
(t. 7) powrócił do tematu trojaczków i stwierdził, że uprzednio podał dziewczynki 
jako chłopców. Korygując błąd, stwierdził: „stało się to jednak ex lapsu memoriae, 
gdyż wypadł mi z głowy właściwy rok i pora roku i z tego względu nie mogłem się 
posłużyć diarium” (t. 7, s. 512).

54 J. Storch, Leitung..., s. 23.
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swoich przypadków, ich „problematyzacją”. Choroby niewieście 
Storch pisał jako człowiek uczony i pewny siebie, który w spo-
koju ducha przegląda spisane przez siebie causa. Stoi wówczas 
u kresu życia toczącego się wedle zasady, „iż nie zaprzątają mnie 
najmniejsze nawet allotria ni oeconomica, iż unikać będę również 
wszelkich zajmujących czas conversationes i z rzadka tylko kwa-
drans przeznaczę na rozrywki, a za to wszelkie godziny wolne od 
praktyki lekarskiej poświęcę na owe studia activa”55. Zyskał już 
wówczas uznanie uczonych kolegów – został przyjęty w poczet 
członków Leopoldiny, akademii zrzeszającej badaczy natury.

Źródło obejmuje osiem opasłych tomów, podzielonych 
wedle „stanów kobiecej natury”: panny, ciężarne, „nierządnice”, 
rodzące itd. Każdy tom obejmuje okres mniej więcej od 1721 r., 
kiedy Storch został lekarzem miejskim, do momentu zamknięcia 
gabinetu w Eisenach w 1740 r. W sumie tomy zawierają 1816 
causa, dotyczące około 1650 różnych kobiet56. Każda historia 
zawiera krótką charakterystykę kobiety, datę pierwszej konsul-
tacji, opis dolegliwości, przepisane leki. Na przykład:

Młoda żona rzemieślnika w ósmym miesiącu ciąży skarżyła 
się 20 maja 1732 r. na gorączkę i silne wzburzenie krwi, jakoż na 
rwące bóle we wszystkich członkach: zapisałem pulv. antispasm. 
6 dawek, po którym wzburzenie krwi i ból ustąpiły (St. 3, casus 
179, s. 615 n.).

Budowa opisów jest schematyczna i oparta na stałym wzorcu: 
po skardze kobiety następuje zawsze notatka na temat zapi-
sanego lekarstwa. Zarazem jednak poszczególne historie zna-
cząco się od siebie różnią. Stałym elementem każdego tomu jest 

55 Tenże, Praxeos Casualis Medicae..., t. 2 (przedmowa).
56 Storch nierzadko opisuje pod jednym numerem i jako jeden przypadek wielo-

letnią historię choroby kobiety i terapii. W innym miejscu po zamknięciu opisu jed-
nego z przypadków odsyła do zapisków o tej samej kobiecie w innym tomie. Ponie-
waż jego wskazówki są dla mnie jedyną drogą do identyfikacji kobiet opisanych 
w jednym bądź wielu kazusach, próbowałam zrozumieć logikę jego odniesień. Przy-
kładowo spośród 307 przypadków opisanych w tomie o ciąży (t. 3) tylko w 10 odsyła 
do t. 6 (niemowlęctwo), ale zaledwie 6 spośród tych ostatnich zawiera z kolei odsy-
łacze do odpowiednich ciężarnych. Wśród 462 przypadków niemowląt 29 odsyła 
do opisu ciąży matki w t. 3. Im dłużej próbowałam wydobyć z moich notatek coś 
istotnego dla historii cielesności, tym bardziej utwierdzałam się w przekonaniu, że 
to ślepa uliczka. Po długich rozważaniach doszłam do wniosku, że za 228 przypad-
kami skrywa się od 60 do 80 kobiet, mówimy zatem w sumie o ok. 1650 kobietach. 
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kobieta jako casus, co sprawia, że poszczególne opisy odbiegają 
od siebie pod względem treści i długości. W przypadku kobiety, 
która po raz pierwszy pojawiła się gabinecie w 1721 r., a potem 
wielokrotnie przychodziła na kolejne konsultacje, wszystkie 
wizyty Storch zapisał w przyporządkowanym jej casus po pierw-
szej wzmiance z 1721 r. Każdy tom posługuje się zatem zarówno 
osobistą chronologią kobiety, jak i chronologią praktyki, porząd-
kiem wertykalnym i  diachronicznym. Taka budowa poszcze-
gólnych przypadków, a  także nie do końca przejrzysty system 
odsyłaczy57 sprawiają, że próba horyzontalnego uporządkowania 
materiału źródłowego, czyli stwierdzenia, ile kobiet leczył Storch 
w danym okresie (w ciągu miesiąca czy roku) prowadzi do nie-
pewnych rezultatów58. Ilościowa charakterystyka jego praktyki 
jako „lekarza chorób kobiecych” na podstawie Chorób niewie-
ścich możliwa jest tylko w ograniczonym zakresie. Dokładniej-
sza analiza historyczno-społeczna wymagałaby większej ilości 
reprezentatywnych danych dotyczących dochodów, opłat za leki, 
prezentów59. Zamiarem Storcha było przecież udokumentowanie 

57 W każdym tomie odjęłam przypadki, w których Storch wskazuje na ponowny 
zapis o tej samej kobiecie, a otrzymaną w ten sposób liczbę porównałam z  liczbą 
kazusów. Prowadzi to do następujących wniosków: w t. 4 (o tworach wewnątrzma-
cicznych i  poronieniach) odsyłaczy jest najwięcej, niemal jedną trzecią roniących 
Storch leczył także przy innych okazjach. Najmniej odsyłaczy jest w  t. 2 (panny) 
i 8 (niewiasty) – jeden na 30 przypadków. Można przy tym zauważyć, że odsyłacze 
do t. 2 z  pozostałych tomów są dwa razy częstsze niż odwrotnie. Jedna dziesiąta 
pacjentek leczonych jako panny wraca ponownie, np. po zajściu w ciążę. W trzech 
innych tomach poziom odsyłaczy wynosi od 11 do 17%.

58 Kobiety w  historiach choroby u  Storcha nie mają imion. Były i  pozostaną 
tylko anonimowymi przypadkami. Casus 24 w t. 3 to szczupła, wysoka, lekko melan-
cholijna ciężarna o cholerycznym temperamencie, która pojawia się u Storcha przed 
trzecim porodem w  1722 r. Jej historia ciągnie się do 1726 r. Poprzez odsyłacz 
odnajdujemy ją jako 38-letnią sangwiniczkę-choleryczkę 11 listopada 1726 r. wraz 
z odnośnikiem do 40-letniej kobiety opisanej w tym samym (6) tomie jako casus 176. 
Wskazówka ta dała mi wiele do myślenia. Sporządziłam pełne rejestry odsyłaczy. 
Na ok. 1816 ponumerowanych przypadków odnalazłam w sumie 228 odnośników 
(a więc ok. 13%). Nie udało mi się jednak ustalić dokładnej liczby pacjentek ukry-
wających się za tymi 228 przypadkami. Odejmując odsyłacze od całości opisanych 
przypadków, otrzymałam 1588. Ponieważ Storch był zwolennikiem odnośników, 
musiało chodzić mniej więcej o  taką właśnie liczbę kobiet. Z  drugiej strony zna-
lazłam kilkanaście przypadków, które pojawiają się w  wielu tomach jako różne, 
wzajemnie powiązane zapisy dotyczące tej samej kobiety. Historie tych właśnie 
kobiet starałam się bliżej poznać, a ciąże niektórych z nich poddałam dokładniej-
szym badaniom. 

59 W tym sensie moje źródło różni się od ksiąg rachunkowych i dzienników leka-
rzy, które bada się w kontekście historii społecznej. J. Gélis, La pratique obstétricale 
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nie dziejów praktyki lekarskiej, ale historii chorujących kobiet 
z Eisenach, które trafiły do jego gabinetu. Zobaczymy poniżej, 
że nie są to „historie choroby” w nowoczesnym tego słowa zna-
czeniu, ale to, co wykształcony lekarz z połowy XVIII w. uznał 
za warty opisania casus. W wielu wypadkach nasuwały mu się 
porównania z obserwacjami innych lekarzy, które znał z litera-
tury i włączył je do swoich opisów, rozważając przy tym zalety 
i wady podjętych terapii. Źródło obejmuje zatem trzy splatające 
się ze sobą elementy: jego własne casus i związane z nimi reflek-
sje, przykłady opisane w  literaturze oraz w  ściślejszym sensie 
„medyczne”, fizjologiczne rozważania, w których dyskutuje na 
przykład z teoriami mechanici, „odnowicieli” medycyny.

Przejęte z literatury observationes kolegów świadczą o oczy-
taniu Storcha i jego zacięciu kolekcjonerskim. Oczywiście znał 
on i  cytował standardowe dzieła Georga Ernsta Stahla i  jego 
słynnych zwolenników, Michaela Albertiego i Johanna Junckera 
z Halle czy Georga Philippa Nentera ze Strasburga. Czytał rów-
nież wiele wygłaszanych pod ich kierunkiem dysputacji inaugu-
racyjnych, na przykład wydane przez Albertiego Disputatio de 
osculo morbisco et mortifero, Halle 1746 (St. 8, s. 45) czy Disputatio 

dans la France modern. Les carnets du chirurgien-accoucheur Pierre Robin (1770– 
–1797), „Annales de Bretagne” 86, 1979, nr 2, s. 191–210, dokonał analizy dziennika 
chirurga z  Reims, niejakiego Robina, obejmując lata 1770–1797, ze szczegółową 
statystyką rozwoju praktyki, dochodów, stanu społecznego i pochodzenia regional-
nego pacjentek oraz częstotliwości użycia kleszczy. E.M. Sigsworth, P. Swan, An 
EighteenthCentury Surgeon and Apothecary. William Elmhirst (1721–73), „Medical 
History” 26, 1982, s. 191–198, byli w  stanie na podstawie rachunków i  notatek 
zebrać informacje na temat zasięgu praktyki i  form wynagrodzenia („imperfect 
dividing-line between cash-payment and barter”, s. 195). I.S.L. Loudon, The Nature 
of Provincial Medical Practice in EighteenthCentury England, „Medical History” 29, 
1985, nr 1, s. 1–35, przebadał notatki i rachunki młodego chirurga z lat 1757–1760, 
porównując jego przychody z danymi z innych medical ledgers. Uzyskał w ten spo-
sób szacunkowe dane na temat relatywnej zamożności lekarza z  małego miasta 
w XVIII w., do którego dochodów należały również zyski z działalności rolniczej, 
sprzedaży alkoholu i lekarstw. Zob. też tenże, A Doctor’s Cash Book. The Economy 
of General Practice in the 1830s, „Medical History” 27, 1983, s. 249–268; The Diary of 
a West Country Physycian (C. Morris), A.D. 1684–1726, oprac. E. Hobhouse, London 
1934 – Edmund Hobhause oparł się z kolei na szczegółowym dzienniku osobistym 
lekarza z lat 1718–1726, zawierającym informacje o zakupach, wizytach krewnych, 
wrażeniach z niedzielnego kazania oraz krótkie notatki o chorych i zapisywanych 
lekarstwach, a także wiele szczegółów, jak choćby z 16 lipca 1719 r.: „Mr. Bragge, 
Mr. Arthur Chichester, and I  […] went into the great Fish-Pond, a  Swimming” 
(tamże, s. 70). Takie źródła dają wgląd w życie dawnych lekarzy i formy ich praktyki, 
których w przypadku Storcha można się jedynie domyślać. 
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de lethifera praematura formosorum deformatione, Halle 1735 
(St. 6, s. 210). Znał i cytował także pisma Friedricha Hoffmanna, 
który był adwersarzem Stahla, po części oceniając je pozytywnie, 
a po części krytykując. Opierał się ponadto na współczesnych 
sobie czasopismach medycznych, których fragmenty przyta-
czał w dosłownym brzmieniu. Są to „Breslauer Sammlungen”, 
niemieckojęzyczne pismo ukazujące się w  latach 1718–1736, 
będące zbiorem przypadków nadsyłanych przez praktykujących 
w  regionie lekarzy. Czytał również „Büchnerische Sammlun-
gen” i  „Comercium Litterarium”, czasopismo akademickie 
z Norymbergi, wydawane przez zwolenników koncepcji Stahla. 
Powoływał się także na publikacje Leopoldiny, „Ephemerides” 
i „Miscellanea”, przy czym znał nie tylko numery bieżące, ale 
również roczniki archiwalne, sięgające aż do XVII w. Cytował 
też najważniejsze publikacje z zakresu medycyny sądowej (np. 
autorstwa Michaela Albertiego, Benedicta Carpzowa, Hermanna 
Friedricha Teichmeyera) i  chirurgii (np. Observationes anato-
mica Lorenza Heistera). Przytaczał przypadki opisane w różno-
rakich medicina consultatoria, medicina practica, exercitationes 
practica czy observationes spisanych przez co bardziej znanych 
siedemnastowiecznych lekarzy, opierał się na zapiskach Michaela 
Ettmüllera, Thomasa Bartholina, Cornelisa Bontekoe, Corne-
lisa Stalparta, Wernera Rolfinka, Daniela Sennerta, Wolfganga 
Wedla i  innych. Wykorzystywał ponadto klasyczne publikacje 
szesnastowieczne autorstwa Jeana Fernela, Petrusa Forestusa, 
Felixa Plattera, Johannesa Schencka von Grafenberg i Wilhelma 
Fabriciusa Hildanusa. Poza tym przeczytał i sporządził wyciągi 
z najważniejszych francuskich publikacji z zakresu położnictwa, 
autorstwa François Mauriceau, Guillame’a Mauquesta de la 
Motte i Louise’a Bourgeois. Nie znalazłam natomiast cytatów 
z publikacji angielskich przyrodników, jak William Harvey czy 
Robert Boyle, nie pojawiają się też u Storcha włoscy anatomowie. 

Storch był obsesyjnym kolekcjonerem, a zbierając, nie stoso-
wał ani kryteriów, które powinny być typowe dla dogmatycznego 
zwolennika Stahla, ani żadnych innych kategorii pozwalających 
na uznanie jego zapisków za podbudowę określonej teorii. Nie 
dzielił również materiału wedle chorób czy symptomów w ści-
słym tego słowa rozumieniu. Konstruował raczej kompendium 
zawierające wszystkie znajdujące się w jego zasięgu „historie”, 
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jeśli wykazywały pokrewieństwo z  przypadkami, z  jakimi miał 
do czynienia w  swoim gabinecie w  Eisenach. Dla praktykują-
cego lekarza, jakim był Storch, istota ciała wydaje się polegać na 
niczym nieograniczonej różnorodności historii, jakie może ono 
opowiedzieć. Storch nie zbierał jednak w Eisenach eksponatów 
do książęcego gabinetu osobliwości, kolekcjonował natomiast 
bio-logie. Jego wyczulony na szczegóły i paralele umysł skłaniał 
się do gromadzenia historii, ponieważ najwyraźniej ciało, które 
tropił przez całe swoje życie, nie posiadało norm, nigdy nie było 
ciałem „jako takim”, nigdy nie było gotowe i w pełni obecne. 
Kobieta istniała wyłącznie poprzez nagromadzenie i uporząd-
kowanie możliwych realizacji.

W związku z tym spisane przez Storcha historie choroby mają 
wśród literatury medycznej status zjawiska przejściowego. Każdy 
przypadek składa się z pojedynczych opowieści, które w dużej 
części brzmią jak wyjęte z dawnych miracula czy literatury jar-
marcznej. Opowieści te stają się przypadkiem (casus) literatury 
medycznej o pewnej wartości dla młodszych kolegów dopiero 
dzięki temu, że lekarz zbiera je, sporządzając swój opis i kon-
struując historię choroby. W ramach poszczególnych opowieści 
kryterium porządkującym pozostaje obserwacja wydarzenia zre-
lacjonowanego w różnych miejscach i różnych czasach: wydalanie 
igieł z  moczem, kołtun na intymnych częściach ciała, szkoda 
wyrządzona przez poczęstunek po chrzcinach (zob. dalej). Kry-
terium porządkującym historie choroby pozostaje stan kobiety: 
panna, ciężarna itd. Do i  tak już obszernych relacji na temat 
swoich pacjentek Storch dodawał historie, które zebrał gdzie 
indziej, a które uzupełniają i modyfikują opowieści z Eisenach. 
Jednakże relacja z Eisenach i przytoczona z innego źródła histo-
ria nie spajają się w jedno abstrakcyjne ciało. Na przykład latem 
1721 r. pewna miejscowa dziewczynka „została przestraszona 
w  czasie regularności, przez co ta ostatnia zatrzymała się”. 
Storch odnotował przebieg dolegliwości i  zastosowaną tera-
pię, rozważał przyczyny i zestawił ten przypadek z przeciwnym, 
zaczerpniętym z  Observationes medico-chirurgorum Thesauro 
autorstwa profesora Walthera z Lipska, który opisał, jak szes-
nastoletnia dziewczyna z  taką samą dolegliwością „w  wyniku 
przerażenia i złości, jako że chłopak rzucił jej w plecy śnieżką, 
została od obstructio uwolniona i  kilka dni później całkowicie 
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wyzdrowiała” (St. 2, s. 111 n.). Historiografia, o  ile w  ogóle 
zajmowała się tego rodzaju tekstami, próbowała interpretować 
je zgodnie z  logiką rozpowszechnionej w danej epoce „teorii” 
medycznej. Ta jednak, jak wyżej powiedziano, zawsze zakłada 
istnienie ukonstytuowanego, nowoczesnego ciała. Jak się jednak 
zdaje, ciało to nie istniało ani dla Storcha, ani tym bardziej dla 
jego pacjentek – w przeciwnym bowiem razie jak należy rozu-
mieć nieustanne zabiegi o gromadzenie kolejnych prawdziwych 
opowieści o ucieleśnieniu? Stąd właśnie bierze się niezmierna 
szczegółowość, spisywanie najdrobniejszych detali, ornamen-
tyka obecna nawet w ściśle „naukowej” części źródła, co dotyczy 
zarówno przykładów z  Eisenach, jak i  tych przytaczanych ze 
źródeł pisanych. Storch opowiadał, jak na chrzcinach kumo-
wie pokłócili się o miejsce przy stole, w wyniku czego położnica 
doznała wstrzymania „odpływu krwi” (St. 6, s. 56); szlachciankę 
w  środku nocy „dopadła astma” i  dlatego pobiegła w  koszuli 
nocnej do studni, gdzie zastali ją „podoficerowie, chcący złożyć 
raport mężowi”, tak że zdołała „przejść jedynie z najwyższym 
zażenowaniem” (St. 8, s. 56); chart posilił się z miski z upusz-
czoną krwią, w związku z czym upuszczono również krwi gosposi, 
żeby ciężarna nie zauważyła braku swojej i  by „nie doszło do 
wykształcenia impressio” (St. 3, s. 406); w Emblem koło Gothy 
Storch „spotkał się i  rozmawiał z  chłopem, który za każdym 
razem, gdy żona jest w ciąży, popada w głęboką melancholię, nie 
mówiąc ani jednego słowa” (St. 3, s. 90). W połowie XVIII w. 
wszystkie te opowieści były najwyraźniej uprawnioną formą dys-
kursu kobiecego ciała w „nauce”, dlatego też Storch nie wahał 
się wyliczać uzupełniających przykładów, jak „przykry przypa-
dek” szanowanego duchownego z Norymbergi, o którym doktor 
Johann Paul Wurffbain napisał w  „Miscellanea” wydawanych 
przez Towarzystwo Przyrodoznawcze, że w czasie kolejnych ciąż 
swojej żony „cierpiał na dotkliwe bóle zębów aż do momentu, 
gdy małżonka poczuła ruchy płodu w  swoim żywocie” (St. 3, 
s. 374) albo przypadek „nadwornej panny” sprzed stu lat, „która 
stała przed lustrem, trzymając w ustach kilka szpilek i nie zauwa-
żyła podchodzącego od tyłu księcia. Gdy książę uderzył ją ręką 
w  plecy, przestraszyła się i  połknęła szpilki, nie czuła jednak 
bólu i na trzeci dzień wszystkie szpilki wydaliła wraz z moczem” 
(St. 2, s. 538). Wydarzenie to, zaobserwowane przez uczonego 
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nazwiskiem Bierling w połowie XVII w., zostało potwierdzone 
przez Stalparta, żyjącego w tym samym czasie anatoma, który 
włączył tę relację do swych observationum variorum centuria 
i „zaświadczył… ex epist. langii, że szpilek było pięć” (tamże)60.

Storch nie dokonywał kompilacji, wręcz przeciwnie, cytował 
dokładnie, podając przykłady, starał się przekazać szczegóły 
potwierdzające rzetelność opowieści: autor będący uznanym 
lekarzem (a nie zwykły empiryk czy bajarz), miejsce, w którym 
przeprowadzono obserwację, czas, pozycja społeczna „pacjenta”, 
ewentualnie wiek i inne elementy uznane za istotne. Dążenie do 
jak największego autentyzmu wyraża się w stosowanych czasow-
nikach, przedstawiających wydarzenie jako prawdziwe: taki a taki 
„widział, jak”, „zaświadcza”, „istotnie widział”, „poświadczył 
jako prawdziwe”, „znał” pewną kobietę itd. Opowieści, nawet 
jeśli odznaczają się pewną dozą nadzwyczajności, są wiarygodne, 
ponieważ potwierdzone przez naocznych świadków i autorytet 
lekarza, przy czym relacja świadka może pochodzić z dalekiej 
przeszłości i docierać do Storcha za pośrednictwem wielu osób. 
Dla Storcha te „opowieści ciała” były bardziej prawdopodobne 
niż „dowód” na ich anatomiczne czy fizjologiczne nieprawdopo-
dobieństwo zawarty w „atlasie anatomii”, który właśnie powoli 
powstawał w  oparciu o  przeprowadzane sekcje zwłok. Słowa 
naocznego świadka opisujące zjawisko związane z żyjącym ciałem 
były dla Storcha bardziej przekonujące niż fakty ustalone na 
podstawie badania zwłok. Przy czym pamiętać trzeba, że rów-
nież ustalenia anatomii, podobnie zresztą jak cała medycyna aż 
do końca XVIII w., także były niewolne od nadprzyrodzonych 
szczegółów, które zanikały bardzo opornie. 

Storch nie był ani obskurantem, ani konsekwentnym zwo-
lennikiem Stahla. Wykazał na przykład dużą dozę krytycyzmu 
w odniesieniu do praktyk magicznych. Tak na przykład uważał 
za „zmyślone” przekonanie, że krew menstruacyjna ma nad-
przyrodzoną moc i  stwierdzał z  dezaprobatą, że tego rodzaju 
opowieści rozpowszechniają „nie uczciwi medycy, ale oszuści, 
ignoranci, włóczykije i  tym podobni” (St. 2, s. 44). Nieco ina-

60 Historie o  połkniętych szpilkach, które wydostają się z  ciała coraz to inną 
drogą, poświadczają także następujący autorzy: Walther, Bierling, Cornelis Stalpart 
van der Wiel, Wilhelm Fabricius Hildanus, Michael Ettmüller. 
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czej rzecz wyglądała, gdy jako lekarz miejski miał zaopiniować, 
czy krew menstruacyjna pewnej wdowy, której ta dodała do 
kaszanki podanej kochankowi jako afrodyzjak, mogła wyrzą-
dzić mężczyźnie szkodę. Ostatecznie orzekł, że nie ma podstaw 
do jednoznacznego stwierdzenia nieszkodliwości. W tej decyzji 
pobrzmiewa już przyszłość, przebłyskuje kierunek, z którego za 
jakiś czas miała nadejść jednoznaczność. Chorując na puchlinę 
wodną, „własnoręcznie, zgodnie ze swym jakże pracowitym zwy-
czajem, dzień w dzień […] pisał w swym dzienniku”. Przerwał 
zapiski niedługo przed tym, jak „odszedł w pokoju”. Jego brat 
zanotował: „następnie […] powodowany braterskim afektem 
i dla uspokojenia obecnych wówczas bliskich […] sam przepro-
wadziłem sekcję, którą z naciskiem zalecił kilka dni przed swoim 
odejściem, a relacja z niej […] zawierająca badanie i opis znisz-
czonych wnętrzności, okaże się miejmy nadzieję wystarczająca 
dla określenia przyczyn choroby”61. 

61 Licencjat Jacob Storch, w przedmowie do: J. Storch, Leitung...
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Nasza wiedza na temat elementów składających się na 
prowadzenie gabinetu lekarskiego na początku XVIII w. jest 
dosyć wybiórcza. Na tym niemal zupełnie niezbadanym polu 
istnieje jednak coś w  rodzaju stałych punktów, podstawowych 
faktów, wysepek wiedzy, powtarzanych we wszystkich opraco-
waniach. Idąc za Nicholasem Jewsonem i Ivanem Waddingto-
nem1, założyłam, że świadomość osiemnastowiecznych leka-
rzy kształtowała się pod wpływem ich stosunku do pacjentów 
z  wyższych warstw społecznych – zależności przypominającej 
klientelizm. Uważa się, że niska skuteczność terapii, leczenie 
oparte na spekulacjach oraz kierowanie się wyłącznie sympto-
mami podawanymi przez chorych prowadziły do uzależnienia 
lekarzy od przychylności i  protekcji wyższych warstw, ponie-
waż nie dysponowali oni jeszcze profesjonalną wiedzą, która 
pozwoliłaby im na uwolnienie się od tego rodzaju powiązań. 
Takie socjologiczne przyporządkowanie medyków, czyli łączenie 
ich ze szlachtą lub bardzo zamożnym mieszczaństwem (gentry), 
podkreślało dystans między lekarzem a „warstwami niższymi”. 
Jako przyczyny istnienia przepaści między uczoną medycyną 
a  biedniejszymi, niewykształconymi pacjentami wymienia się 
honoraria, samoświadomość grupy i przestrzenny rozrzut lekarzy 

1 N.D. Jewson, Medical Knowledge and the Patronage System in 18th Century 
England, „Sociology” 8, 1974, s. 375 n. Ivan Waddington, który jako socjolog rów-
nież posługuje się niehistorycznymi kategoriami, takimi jak „władza” i „kontrola”, 
dostrzega przełom między XVIII i XIX w., polegający na przejściu od „patronage 
system” do „colleague control system”; tenże, The Development of Medical Ethics. 
A Sociological Analysis, „Medical History” 19, 1975, s. 36–51.

Rozdział 3
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z wykształceniem akademickim w okresie ancien régime2. Bada-
cze sądzili, że medycyna akademicka – postrzegana zresztą jako 
mało przydatna, a nawet szkodliwa – nie miała żadnego kon-
taktu z niższymi warstwami społecznymi. Obie strony uważa się 
za całkowicie odrębne i niepowiązane ze sobą światy. Ponadto 
z literatury przedmiotu wynika, że zgodnie z definicjami zawar-
tymi w ordynacjach medycznych można dla omawianego okresu 
wyróżnić odrębne typy lekarzy: medyków, chirurgów, aptekarzy 
itp., które łącznie tworzyły zamkniętą grupę osób uprawnionych 
do leczenia, umiejącą się przeciwstawić działającym bez upoważ-
nienia „partaczom”, szarlatanom itp. Oddziela się uzdrowicieli 
wykształconych – już to na uniwersytecie, już to dzięki stażowi 
– od niewykształconych, postrzegając ich jako dwie antagoni-
styczne, konkurujące ze sobą grupy. Badania statystyczne nad 
rozmieszczeniem lekarzy na „prowincji” wykazały, że wykształ-
ceni rzadko osiedlali się na wsi, co prowadziło do założenia, że 
ludność wiejska w zasadzie nie miała dostępu do „medycyny”3. 
Czy prowincja była więc „medyczną pustynią”? Wszystkie te 
założenia opierają się na określonych kategoryzacjach: podziale 
na medycynę uczoną i  ludową, na warstwy wyższe i  kulturę 
popularną, na leczenie akademickie i  „magiczne”, obciążone 
przesądami bądź niewiedzą, na świat pacjentów biednych oraz 
pochodzących ze szlachty i  wykształconych, na miasto i  wieś. 
Opisują granice wytyczone przez wiedzę, przestrzeń, pieniądz – 
czyli granice wygenerowane przez nasz własny świat. 

2 Czyni tak U. Frevert, Krankheit als politisches Problem 1770–1880. Soziale 
Unterschichten in Preußen zwischen medizinischer Polizei und staatlicher Sozialver-
sicherung, Göttingen 1984, s. 57–58. Manfred Stürzbecher analizuje pruską taksę 
wynagrodzeń lekarskich z 1725 r., podkreślając niedostępność lekarza dla niższych 
warstw społecznych; tenże, Über die medizinische Versorgung der Berliner Bevölkerung 
im 18. Jahrhundert, w: Beiträge zur Berliner Medizingeschichte, red. M. Stürzbecher, 
Berlin 1966, s. 67–155, s. 97 n.

3 J.-P. Goubert, Die Medikalisierung der französischen Gesellschaft am Ende des 
Ancien Régime. Die Bretagne als Beispiel, „Medizinhistorisches Journal” 17, 1982, nr 
1–2, s. 95: sieć lekarzy pokrywała się z siecią miast. Por. też tenże, Réseau médical et 
médicalisation en France à la fin du XVIIIe siècle, „Annales de Bretagne” 86, 1979, 2, 
s. 221–229. O klasyfikacji osób zajmujących się medycyną pod koniec epoki ancien 
régime por. tenże, L’art de guérir. Médecine savante et médecine populaire dans la 
France de 1790, „Annales E.S.C.” 32, 1977, nr 5, s. 908 n. Goubert od dawna już 
podkreśla, że „medyczna pustynia” interioru w  XVIII w. oznaczała jedynie brak 
akademickich medici, ale nie wszelkiego rodzaju uzdrowicieli. 
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Pierre Dockès badał postrzeganie przestrzeni przez siedemna-
sto- i osiemnastowiecznych ekonomistów4. Jego książka pomogła 
mi inaczej spojrzeć na stratyfikację świata ancien régime. O prze-
strzeni myślano wówczas raczej jako konkretnym miejscu, a nie 
wycinku z  homogenicznej, trójwymiarowej całości. Znaczenie 
dóbr przewożonych przez granicę zmienia się nie tylko dlatego, 
że mierzone są inną miarą, ale również dlatego, że inny kontekst 
nadaje im odmienną wartość. Wytyczanie granic polega więc 
nie tyle na zaznaczeniu linii podziału, ile raczej na postrzeganiu 
pewnego miejsca, w którym przecinają się dwie heterogeniczne 
przestrzenie. Ujęcie to wielokrotnie okazało się ułatwieniem 
w interpretacji analizowanego przeze mnie źródła. Po pierwsze, 
pomogło odrzucić współczesne pojęcie „przekroczenia zakresu 
kompetencji”, które narzucało się przy analizowaniu spotkań 
Storcha z  jego pacjentkami. Po drugie, okazało się przydatne 
w interpretacji pozornej nieskończoności ciała w odniesieniu do 
ówczesnych wyobrażeń granicy.

W niniejszym rozdziale chciałabym podjąć próbę deskryptyw-
nego przedstawienia form, jakie przybierało spotkanie lekarza 
i chorej w Eisenach około 1720 r. Moim celem jest zatem opi-
sanie – na tyle, na ile pozwala badane źródło – struktury relacji, 
jakie wytwarzały się między pacjentkami a lekarzem. Czym był 
sam moment spotkania, jak ono przebiegało, jak długo trwało 
leczenie, na czym polegało? Zanim się tym zajmę, muszę raz 
jeszcze podkreślić, że omawiane źródło, będąc pamiętnikiem 
jednego tylko lekarza, stanowi zaledwie drobny wycinek i przed-
stawia tylko jeden z wielu różnych sposobów leczenia, poszukiwa-
nych i uważanych za sensowne w Eisenach. Analizowane źródło 
jest jak wycinanka z  papieru – wyraźnie widać zarysy działań 
składających się na praktykę Storcha, natomiast powody, które 
decydują o tym, że wybór kobiet, ich mężów, matek, opiekunów, 
nauczycieli itp. padł właśnie na tego lekarza to puste miejsca 
wyciętego wzoru. Gabinet Storcha był wszak jednym z  wielu 
możliwych adresów, kontakt z nim – jedną z licznych możliwo-
ści uzyskania porady, leków i przyniesienia sobie „ulgi”. Wiele 
przemawia za tym, że Storch miał dobrze funkcjonującą, znaną 

4 P. Dockès, L’Espace dans la pensée économique du XVIe au XVIIIe siècle, Paris 
1969. 
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w okolicy praktykę, nie znaczy to jednak, że posiadał monopol 
na leczenie. Nie był autorytetem wykluczającym inne możliwości 
szukania pomocy, nawet dla tych chorych, którzy wykazywali 
wobec niego „niezachwiane zaufanie”.

Gdy próbuję wychwycić w  tekście wskazówki dotyczące 
pustych miejsc we wzorze wycinanki, czyli momentów, w  któ-
rych Storch nie był wzywany do chorych, wówczas wyłania się 
sieć uzupełniających się – lub ze sobą konkurujących – osób, 
których działalność mogła się wykluczać lub też zazębiać. Pozo-
stając w otoczeniu chorego, oferowali mu pomoc: matka, krewni, 
sąsiadki, wycinacz kurzajek, badacz moczu, wędrowni handla-
rze pigułek i wyrywacze zębów, łaziebnicy i cyrulicy, „empirycy” 
nieposiadający formalnych uprawnień, ale prowadzący stałe 
praktyki, felczerzy stacjonującego akurat w mieście regimentu, 
balwierze-chirurdzy, a  także medycy praktykujący w  Eisenach 
i okolicznych miastach, uporządkowani wedle specyficznej hie-
rarchii. Paragrafy ordynacji medycznych wyznaczały między nimi 
wyraźne różnice, ale chorzy kierowali się w swoich wyborach inną 
logiką. Mogę jedynie podjąć próbę opisania dróg, jakie otwie-
rały się przed pacjentkami Storcha i w tym kontekście umieścić 
jego praktykę lekarską – źródło nie zawiera natomiast danych 
pozwalających na dokładne przedstawienie wszystkich możliwo-
ści leczenia dostępnych w ówczesnym Eisenach5.

Na skraju obszaru, w którego centrum muszę umieścić prak-
tykę Storcha, znajdują się same chore i ich krewni – przy czym 
z  punktu widzenia kobiet zapewne to oni stanowili centrum 
pola, a gabinet lekarski mieścił się gdzieś na obrzeżach. Chore 

5 M. Pelling, Ch. Webster, Medical Practitioners, w: Health, Medicine and Mortal-
ity in the Sixteenth Century, red. Ch. Webster, Cambridge 1979, s. 165–235, zaczynają 
swoją pracę o  leczeniu w  Norwich w  XVI w. od założenia, „że całe grono osób 
uznanych przez społeczność za uzdrowicieli zostanie zakwalifikowane do objęcia 
badaniem naukowym” (tamże, s. 232; tłum. G. Waluga). Na podstawie akt miej-
skich zidentyfikowali wszystkich wymienionych z  imienia uzdrowicieli, ujawniając 
ich dotąd niewyobrażalną mnogość, w tym wiele kobiet. W Norwich, mieście liczą-
cym ok. 17 tys. mieszkańców, odnaleźli co najmniej 73 osiadłych uzdrowicieli oraz 
170 mieszkających w okolicy, co daje stosunek 1 do 220/250 ludzi; tamże, s. 225. 
G. Pomata, Un tribunale die malati. Il Protomedicato bolognese 1570–1770, Bologna 
1983, przebadała to zjawisko w katolickiej Bolonii od połowy XVI do XVIII w. na 
przykładzie ok. 40 sporów sądowych wokół leczenia, jego definicji i opłat. Opisuje 
między innymi zaskakujące rozmieszczenie uzdrowicieli oraz ich stratyfikację: „una 
densita medica asai piu alta rispetto a  quella che siamo abituati ad aspettarsi” 
(tamże, s. 73).
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nierzadko dobrze wiedziały, co im dolega i same podejmowały 
odpowiednie środki, rezygnując z  okrężnej drogi, jaką byłaby 
porada uzdrowiciela z uprawnieniami. „Samodiagnoza”, jasne 
wyróżnienie przyczyny dolegliwości, a  także samoleczenie, 
będące na porządku dziennym, były stałymi wątkami w  spisa-
nych przez Storcha kazusach, dochodzącymi do głosu nawet pod-
czas wizyty lekarskiej. Samoleczenie obejmowało upuszczanie 
krwi, oczyszczenie, środki pobudzające menstruację i rozliczne 
domowe sposoby, stanowiące – jak się zdaje – nieodzowny ele-
ment życia codziennego. Pewna służąca „z  powodu niedosta-
tecznie odpływającego mensium kazała upuścić sobie z ramienia 
niemal kwartę krwi” (St. 2, s. 283). Inna służąca, która w okolicy 
Bożego Narodzenia doznała silnego bólu zębów, zaordynowała 
sobie sama upuszczenie krwi na przedramieniu i kazała naciąć 
dłoń (St. 2, s. 480). Jeszcze inna służąca stosowała „glistnik 
i senes dla oczyszczenia” w czasie menstruacji (St. 2, casus 51, 
s. 220); matka zakupiła proszek na przeczyszczenie dla karmiącej 
piersią córki, która cierpiała na „strach serdeczny” (St. 7, casus 
108, s. 236). Kolejna służąca, „idąc za radą bliskich”, przyjęła 
dużą dawkę startych liści laurowych dla pobudzenia menstru-
acji (St. 2, casus 40, s. 180), inna kobieta sporządziła wywar 
z jałowca, by osiągnąć ten sam efekt. Dziewczyna, która wybie-
rała się na jarmarkowe tańce i nie chciała, żeby przeszkodziła 
jej w tym menstruacja, spożyła zatwardzające substancje (St. 2, 
s. 92). Szlachcianka odczuła po zjedzeniu białej kapusty ciężar 
w żołądku i dla ulżenia zażyła środek wymiotny.

Kobiety wiedziały, co im pomaga w różnorakich kobiecych 
„przypadkach” i nieszczęściach: żona furmana w ósmym mie-
siącu ciąży „22 września 1726 r. ciężko upadła przed siebie na 
brzuch, po czym, za radą niewiast, kazała sobie wkrótce puścić 
krew z przedramienia” (St. 3, casus 84, s. 427); żona żołnierza 
w siódmym miesiącu ciąży poczuła „omdlenie połączone ze zmę-
czeniem”, z  którego to powodu pozbyła się trzech uncji krwi 
(St. 3, casus 187, s. 626); uboga kobieta w wieku 30 lat doznała 
w  siódmym  miesiącu ciąży nagłego, gwałtownego krwawienia 
z nosa i „stosuje na to wszelkie możliwe i polecone jej środki 
domowe” (St. 3, casus 32, s. 217).

Są to jedynie drobne wydarzenia, jedne z wielu rozproszo-
nych świadectw, z  których wynika, że kobiety na własną rękę 
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starały się zaradzić nieszczęściu, przywrócić dobre samopo-
czucie czy też regularnie czyniły to, co uważano za niezbędne 
dla jego zachowania. Najczęściej stosowane środki zaradcze to 
takie, które prowadzą do wypróżnienia ciała, oczyszczenia go lub 
wzmocnienia. Opis arsenału domowych sposobów na krwawienie 
z nosa, gorączkę, zakłócenia laktacji, „zepsutą pierś”, mdłości 
itp. zapełniłby całe strony. Źródłem porad i czynnej pomocy były 
w tym wypadku przede wszystkim matki i kobiety z sąsiedztwa. 
Gdyby przyjąć, że faktycznie istniało coś takiego jak antago-
nizm między dwiema grupami uzdrowicieli, wówczas właśnie 
matki należałoby uznać za konkurentki, które odbierały chleb 
medykom, ponieważ to one od samego początku były obecne 
w pokoju chorego, nie opuszczając go nawet wtedy, gdy zjawiał 
się lekarz. Próbowały przeforsować swoje wyobrażenia, oparte na 
kulturze samo leczenia. Spierały się z lekarzem o zasłanianie czy 
też odsłanianie okien w pokoju położnicy, o zupę na szafranie, 
o  diagnozę. Puszczały w  obieg „sprawdzone” proszki oczysz-
czające macicę oraz nalewki wzmacniające serce. Przyjrzyjmy 
się pewnemu przypadkowi: żona wiejskiego pastora, licząca 
trzydzieści kilka lat, dostała gorączki po długim i ciężkim poro-
dzie. Wezwany do chorej Storch wypisał receptę i doradzał jak 
najlżejszą dietę, najlepiej podawanie wody. Matka chorej zaś 
„uznawszy, że cienka dieta jej córce szkodzi, nakazuje powyższą 
odstawić i próbuje chorą wzmocnić winem oraz piwem, zwłaszcza 
że zapłaci za to zięć” (St. 6, casus 21, s. 97).

Matka interweniowała zgodnie z logiką, w której kryteria sta-
nowe łączyły się z wyobrażeniami o wnętrzu ciała: córka powinna 
otrzymać to, co jej przysługuje i co będzie dla niej dobre. Opinia 
matki miała większe znaczenie niż porada lekarza, który w prze-
strzeni samoleczenia był jedynie gościem.

Niezbędnym elementem samoleczenia jest stwierdzenie, co 
powoduje bóle. To raczej typowe, że jeszcze przez wizytą u leka-
rza kobiety same próbowały dociec, na co się rozchorowały. 
Również w  tym wypadku do akcji wkraczały: matka, sąsiadki, 
przyjaciółka, siostra albo krewni. Przyjrzyjmy się poniższym dwu 
przykładom:

– młoda kobieta, w wieku około 30 lat, odczuwała w marcu 
1728 r. „silne bóle w łonie i parcie na rozwiązanie”. Po naradzie 
z matką czuła się „przymuszona […] do oględzin przez pewną 
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kobietę, czy co niezwyczajnego nie pokazało się” na ukrytych 
częściach jej ciała, których Storch, konsultowany później za 
pośrednictwem matki, w  żadnym wypadku nie mógł zobaczyć 
ani dotknąć. Jego zalecenia opierały się na relacji matki o tym, 
co „niezwyczajnego” zobaczyła owa wezwana kobieta (St. 4/1, 
casus 36, s. 162);

– chłopka z  Berck, czując „twardy węzeł” po jednej stro-
nie (ciężarnej) macicy, zdecydowała się „ów pokazać i dać do 
zbadania kowalowi, który jest jej krewnym”. Krewny doradził 
zmiękczające okłady na bolesne miejsce. Gdy to nie pomogło, 
kobieta poprosiła go o rozcięcie guza lancetem (St. 3, s. 320).

W  dosłownie niezliczonych przypadkach kobiety prosiły 
o  pomoc uzdrowicieli z  najbliższego otoczenia: cyrulika, chi-
rurga, „empiryka”, położną. U  służącej, która w  lecie 1722 r. 
przestraszyła się podczas ulewnego deszczu, zatrzymała się z tego 
powodu menstruacja, w związku z czym kobieta zwróciła się po 
pomoc do chirurga, który „bez uprawnień”, czyli bez medycz-
nego nadzoru, upuścił jej krwi i dokonał „oczyszczenia” (St. 2, 
casus  29, s. 149). W  przypadku poronienia położna doradziła 
upuszczenie krwi, które przeprowadził łaziebnik (St. 4/2, casus 11, 
s. 75). Karmiącej piersią kobiecie, która cierpiała na „melancho-
lijne myśli”, practicus, będący zarazem jej krewnym, doradził, 
jak przywrócić menstruację (St. 7, casus 130, s. 264). Do grona 
uzdrowicieli „niższego stopnia” należały w  Eisenach również 
kobiety z sąsiedztwa i wędrowni specjaliści, znani ze szczegól-
nej biegłości albo leczenia konkretnych przypadłości. W pewnej 
dzielnicy mieszkała wdowa po pastorze, „która uzurpuje sobie 
kierownictwo nad ciężarnymi i położnicami, zaciekle lecząc je 
na podstawie spisanych recept” (St. 3, s. 426). Wdowa ta często 
opiekowała się pacjentkami Storcha, udzielając porad i zalecając 
lekarstwa osobom ze swego otoczenia. W jednej z pobliskich wsi 
mieszkała „partaczka”, która prowadziła regularną „praktykę”, 
udzielając porad ciężarnym i położnicom, ciesząc się przy tym 
uznaniem z powodu skutecznych receptur na środki oczyszcza-
jące organizm (St. 6, casus 156, s. 406 n.). W mieście zatrzymy-
wali się wędrowni uzdrowiciele, na przykład „turecka doktorka”, 
opierająca swoje terapie na analizie moczu, która przybyła do 
Eisenach w 1726 r. i potrafiła przyciągnąć klientów nawet z krę-
gów dworskich. Storch zabiegał u „jego wysokości” o zgodę na 
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wypędzenie wędrownej lekarki z miasta, sam zetknął się ze słu-
żącą, która zaniosła do niej swój mocz i po zastosowaniu zapi-
sanej przez nią kuracji zmarła (St. 2, casus 64, s. 268). U córki 
pewnego mieszczanina, ale człowieka prostego, melancholia 
przejawiała się w formie „głębokich impresji”. Przez całe mie-
siące martwiła się ona, „czy godna jest przyjmowania Komunii 
Świętej, jak również tym, że wznoszone przez nią modły pozostały 
bez skutku i nie zostały wysłuchane” (St. 2, casus 65, s. 278). Jej 
menstruacje były bardzo skąpe, „zaledwie kilka kropli”. Storch 
został wezwany na konsultację, ale środki, które przepisał, nie 
przyniosły spodziewanego efektu: ani nie powstrzymały melan-
cholii, ani nie przywróciły menstruacji. Skłoniło to jej rodziców 
do wyciągnięcia wniosku, że za dolegliwościami córki kryje się 
„zły urok” (tamże, s. 279) i  zwrócili się o pomoc do kata6. Tę 
samą drogę – jako jedną z wielu możliwych – wybrała położnica, 
której na cztery tygodnie zatrzymała się laktacja (St. 7, s. 40).

O tym, do kogo mieszkańcy Eisenach zwracali się o pomoc 
w leczeniu danej dolegliwości, decydowała najwyraźniej szcze-
gólna i skomplikowana logika, która bynajmniej nie kierowała się 
wyłącznie kosztami terapii. Wszystkie wymienione tu przypadki 
trafiły przecież w pewnym momencie do gabinetu Storcha: przed, 
w trakcie lub po poradzie, terapii czy opiece sprawowanej przez 
jednego z wymienionych wyżej uzdrowicieli. Większość z nich 
była z punktu widzenia ordynacji medycznych nielegalnymi parta-
czami. Granica między medykami a uzdrowicielami nieposiadają-
cymi uprawnień do leczenia lub je przekraczającymi była płynna. 
Wydaje się, że chorzy umieli zanegować bądź też na swój sposób 
potwierdzić istnienie tej granicy, która formalnie była wpraw-
dzie jasno wyznaczona, ale w rzeczywistości niesłychanie płynna. 
Po pierwszym oglądzie źródła mogę stwierdzić, że granica ta:

– nie miała charakteru stanowego, szlachcianki bowiem rów-
nież uprawiały samoleczenie, zasięgały porad u przyjaciółek i wzy-
wały partaczy, choć w innej kolejności i z inną częstotliwością;

– nie była również geograficzna, po porady do Storcha 
i innych uzdrowicieli przychodziły bowiem kobiety ze wsi i spoza 
księstwa;

6 Kaci parali się leczeniem, a także sprzedawali specyfiki magiczne i lecznicze 
sporządzane z ciał skazańców [przyp. red.]. 
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– nie była też jednoznacznie powiązana z natężeniem cho-
roby, na przykład nie sposób stwierdzić, że medycyna akademicka 
wkraczała wówczas, gdy ból stawał się szczególnie dotkliwy;

– nie pokrywała się z podziałem na „wewnętrzne” i „zewnę-
trzne” terapie, nie istniał więc lekarski monopol na środki zaży-
wane wewnętrznie, ponieważ kobiety nakazywały upuszczać 
sobie krwi, zażywały środki pędzące i oczyszczające na własną 
rękę, za poradą empiryka, chirurga czy łaziebnika, tak samo jak 
podczas terapii kierowanej przez Storcha.

Aby zrozumieć, jakie czynniki warunkowały dokonywane 
przez chorych wybory, musimy najpierw przyjrzeć się temu, jak 
funkcjonowała praktyka lekarska. W obejmującym 22 lata dzien-
niku Storcha, poświęconym „chorobom niewieścim”, opisanych 
zostało 1650 kobiet. Spośród 1816 ponumerowanych casus około 
połowa to terapie polegające wyłącznie na wystawieniu jednej 
recepty. Natomiast pozostałe kobiety zgłaszały się do niego kil-
kakrotnie, w momencie bezpośredniego zagrożenia, w przypadku 
ciąży, porodu i  połogu albo też z  przyczyn pozornie błahych. 
Jeszcze inne utrzymywały z nim stałą relację, która rozwijała się 
w miarę upływu czasu dzięki regularnej wymianie informacji7. 
Były to jak widać bardzo różne formy kontaktu kobiety i lekarza, 
bardzo różnorodne były także ich motywacje.

Spróbuję teraz – szkicowo – opisać kobiety, które przycho-
dziły do lekarza, konstytuując jego praktykę. Kto pojawiał się 
w  gabinecie? Na pierwszy rzut oka widać obraz nadzwyczaj 
zagmatwany: do Storcha zgłaszały się zupełnie młode dziew-
częta, na przykład ośmioletnia dziewczynka, „blada i  zielona 
na twarzy”, którą 28 lipca 1722 r. leczył z powodu „zmęczenia” 
(St. 2, casus 24, s. 140), czy też sześcioletnia panienka, również 
„blada”, która pojawiła się w 1724 r. z powodu „bólów brzucha” 
(St. 2, casus 130, s. 467). Większość jego pacjentek stanowiły 

7 Należy przypuszczać, że Storch ujął w  swoim dzienniku mniej więcej jedną 
trzecią kobiet, które za życia jednego pokolenia mieszkały albo w samym Eisenach, 
albo w  najbliższej okolicy. Trwałe i  bliskie stosunki utrzymywał z  blisko tuzinem 
szlachcianek oraz – jak przypuszczam, choć nie mogę tego udowodnić – kilkudzie-
sięcioma mieszczkami z  Eisenach i  wiejskimi pastorowymi. Związki te znajdują 
odbicie w długoletnich, częstych zapiskach w diarium. Storch opisuje całe spektrum 
społeczne, od „osoby”, którą bada w więzieniu aż po księżną (jednak w tym przy-
padku diagnoza pozostaje tajemnicą), ale nieproporcjonalnie wielka część datowa-
nych wpisów odnosi się do kręgu kilkudziesięciu wiernych pacjentek.
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jednak kobiety starsze, w średnim wieku, liczące od dwudziestu 
do trzydziestu kilku lat, które czegoś od niego potrzebowały: 
ciężarne, rodzące, położnice, karmiące piersią. Co jakiś czas 
pojawiały się również kobiety starsze, które przekroczyły czter-
dziestkę i zaszły w późną ciążę, podstarzałe „niezamężne panny”, 
które nie rodziły i  skarżyły się lekarzowi, że nigdy nie miały 
nawet menstruacji, a zamiast tego, jak wyraziła się jedna z nich, 
„po osiągnięciu wieku odpowiedniego do zamążpójścia są drę-
czone przez złą naturę” (St. 8, casus 196, s. 604). W jego gabi-
necie pojawiały się również jeszcze starsze kobiety, choć jest ich 
o wiele mniej: sześćdziesięcio- i siedemdziesięcioletnie, a wśród 
nich bodajże najstarsza pacjentka Storcha, krzepka siedemdzie-
sięciolatka, która przyszła do niego w  sierpniu 1740 r., szuka-
jąc porady z powodu powtarzających się krwawień z nosa oraz 
sporadycznie występującej menstruacji (St. 8, casus 210, s. 628).

Patrząc przez pryzmat stosowanych w tekście Storcha kate-
gorii moralnych i humoralnych, mamy okazję przyjrzeć się drob-
nemu wycinkowi kobiecych egzystencji, różniących się pod wzglę-
dem pozycji społecznej, konstytucji, warunków życia, właściwości 
ciała. Storch opisywał (przytaczam tu przykłady z tomu ósmego) 
kobiety chude, korpulentne i tłuste, krzepkie i wysokie, ale także 
miękkie i wrażliwe; przychodziły do niego kobiety dysponujące 
„wytrwałą naturą” i takie, które miały „delikatną konstytucję”. 
U wielu dostrzegł „gwałtowną” czy „ognistą naturę”, „upór”, inne 
natomiast były „obyczajnie wychowane”, o „cichym i szlachet-
nym obejściu”, „dobrym usposobieniu”. Część kobiet była zgięta 
wpół, „z paraliżem w krzyżu”, jedna z panien miała „cokolwiek 
przerośnięte żebra”. Storch pozwolił nam obrzucić przelotnym 
spojrzeniem stół i łoże, żołądek i pożądanie: opisał kobietę, która 
w  wyniku korzystnego małżeństwa z  podstarzałym kawalerem 
mogła sobie pozwolić na kieliszek wina i dobre jedzenie, podczas 
gdy szlachcianka, zostawszy żoną oficera o niewysokim żołdzie, 
„wbrew przyzwyczajeniom musi żyć oszczędnie”, z  kolei jesz-
cze inna pacjentka Storcha „nieoczekiwanie popadła w biedę”. 
Czterdziestoletnia żona „przepitego i zuchwałego felczera” była 
przez niego dręczona, podczas gdy młoda małżonka pewnego 
„konnego” „wyświadcza oficerom te same przysługi, co swemu 
mężowi”. O „pannie”, która wyszła za mąż jesienią 1737 r. dowia-
dujemy się, że konsumpcja małżeństwa nastąpiła „osiem dni 



124

Historia ciała

przed menstruacją” (St. 3, casus 263, s. 703), natomiast u szesna-
stoletniej córki pewnego zamożnego człowieka Storch dostrzegł 
„melancholijne usposobienie” wywołane brakiem miesiączki.

Kobiety występujące w  tych opowieściach pochodziły ze 
wszystkich warstw społecznych Eisenach8, były wśród nich 
szlachcianki i damy dworu, żony kupców, rzemieślników, służące 
i pokojówki, chłopki i wiejskie pastorowe, córki nauczycieli, żony 
radców dworu, małżonka burmistrza, żony dworskich służących 
– lokajów, kancelistów, woźniców, ogrodników – żony dzier-

8 Storch rozdzielił swoje przypadki na osiem tomów. Analiza składu społecz-
nego grup kobiet opisanych w poszczególnych tomach pozwala odczytać stanowe 
proporcje pacjentek szukających pomocy lekarskiej w różnych fazach życia. Infor-
macje o  przynależności społecznej pacjentki dają się odczytać w  dwóch trzecich 
przypadków. Niekiedy są to tylko przypuszczenia, wynikające z kontekstu, częściej 
jednak konkretne zapisy: stanu w przypadku szlachty, zawodu ojca lub męża, sta-
nowiska w  przypadku pracowników najemnych, związku z  garnizonem, wreszcie 
przyporządkowania geograficzne – takie jak kobieta ze wsi, chłopka, żona wiej-
skiego nauczyciela czy też „stanu chłopskiego”. Tom 2 (panny) zawiera 220 przy-
padków, niezidentyfikowanych 37, zidentyfikowanych 183. W tej liczbie jest 55 osób 
zatrudnionych w  mieście lub na dworze, 36 pochodzących ze szlachty i  wyższej 
administracji, 35 z mieszczaństwa, 20 z rodzin rzemieślniczych, 5 osób stanu chłop-
skiego, czyli służące, 4 biedaczki oraz 12 żon nauczycieli i pastorów. Uwagę zwraca 
znaczna liczba trafiających do lekarza panien opisanych poprzez stanowisko pracy. 
Pokojówki, córki kupców i rzemieślników nadają tej części praktyki charakter bur-
żuazyjno-miejsko-rzemieślniczy. Tom 3 (ciężarne): 307 przypadków; niezidenty-
fikowane dwie piąte (123), zidentyfikowane 184 (a  więc stosunek podobny jak 
w tomie 2). Kobiety z rodzin rzemieślniczych – 59, żołnierskich – 25; niezamężne 
– 15; wiejskie pastorowe – 7. Około połowy kobiet pochodziła z miejskich warstw 
średnich i niższych, 18 ze wsi (w tym 7 pierworódek), ponadto 36 szlachcianek. Co 
ciekawe: patronat nie miał znaczenia, liczyła się klientela miejska. W odróżnieniu 
od szlachcianek, które Storch odwiedzał często i w czasie każdej ciąży, większość 
ciężarnych mieszczek zasięgała jego rady tylko raz, najwyżej dwa razy. Tom 6 (położ-
nice): 462 przypadki, w tym niezidentyfikowane 124, 338 zidentyfikowanych. Tom 
ten zawiera zdecydowanie największą liczbę przypadków. Storch umieścił w  nim 
dwa razy więcej zapisów niż w  przypadku panien. O  ile panny są pod względem 
pochodzenia społecznego lub grupy zawodowej przyporządkowane ojcom, więk-
szość kobiet opisanych w tym tomie Storch scharakteryzował przez pozycję męża. 
Należy odnotować, że udział kobiet z rodzin rzemieślniczych, chłopskich i biedoty 
podwaja się w  stosunku do proporcji wśród dziewcząt. Maleje liczba służących 
(5  niezamężnych położnic, do tego 22 żony służących). Szlachta jest relatywnie 
niedoreprezentowana (20 kobiet) – ich połogi zostały najczęściej opisane w tomie 
3. Dla kobiet z rodzin chłopskich, wojskowych, pracowników najemnych i rzemieśl-
niczych połóg jest jedną z  niewielu okazji do wezwania lekarza. Tom 8 (choroby 
matek): 211 przypadków; 84 niezidentyfikowane, a zatem 127 zidentyfikowanych: 
w  tym jednak 21 opisanych jedynie jako „wdowy”. W  sumie daje to 106 kobiet 
zaklasyfikowanych stanowo. Rośnie udział szlachty (29 pań) i  wyższych warstw 
miejskich (14 „mieszczanek” lub „szanownych pań”), maleje liczba chłopek i kobiet 
z rodzin rzemieślniczych.
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żawców, żołnierzy, oficerów, dziewczyny z sierocińca, żebraczki 
i żyjące w biedzie wdowy. Pojawiały się również pacjentki wyjąt-
kowe, na przykład żony uchodźców z Salzburga, którzy w 1732 r. 
przejeżdżali przez Eisenach i  zostali ulokowani w  ratuszu; 
Cyganka, rodząca w chłodzie i deszczu, na garstce słomy i śmieci; 
„aresztantka”, która 2 czerwca 1738 r. skarżyła się w  więzie-
niu na „gorączkowe dreszcze”; Żydówka z  Hesji – „kształtna 
i licząca 42 lata”.

Większość kobiet opisanych w  dziennikach Storcha miesz-
kała w Eisenach. Zgłaszały się jednak również chore z okolicz-
nych wsi i  z  innych miast. Czasami Storch podaje odległości: 
z oddalonej o 2 mile wsi przyszła do niego chłopka z powodu 
krwotoku (St.  4/1, casus 27, s. 127). Mieszkająca w  odległości 
7 mil szlachcianka wezwała go pewnej nocy z  powodu wyda-
lenia zaśniadu (mola; St. 4/1, casus 38, s. 164). Pewna uboga 
kobieta przysłała posłańca z  pilną prośbą, a  mieszkała o  trzy 
godziny piechotą od Eisenach (St. 3, casus 32, s. 217). Chłopki 
zachodziły do gabinetu przy okazji wizyty na targu; zaglądała 
do niego służąca wysłana po coś do miasta, pojawiała się młoda 
„panienka”, która przyjechała z wizytą do krewnych w Eisenach. 
Z Jeny przybyła matka z dwunasto- czy trzynastoletnią córką, 
która doznała stuprum [zgwałcenia – red.] ze strony robusto lite-
rato i  chcąc wystąpić z oskarżeniem, prosiła lekarza o obduk-
cję (St. 3, casus 111, s. 375). Przychodziły do Storcha kobiety 
przejeżdżające przez Eisenach, jak owa „handlarka galanterii”, 
o której mówił, że „wprawdzie przywykła do licznych podróży, 
prowadzi się jednak nienagannie i przejeżdżając przez miasto 
[…] nocuje pod dachem szlachetnej pani”. Storch wymieniał 
także dosyć odległe miejsca, skąd pochodziły kobiety zwracające 
się do niego o  poradę, na przykład Zell w  Lesie Turyńskim, 
gdzie mieszkała czterdziestoletnia żona kowala, która za pośred-
nictwem męża prosiła o poradę lekarską, gdyż „jej regularność 
się zatrzymała”.

W ten sposób z gąszczu szczegółów powoli wyłania się gęsta sieć 
powiązań9, a w jej centrum – patrząc z perspektywy analizowanego 

9 Źródło pozwala jedynie na przypuszczenia odnośnie do rozmiaru i struktury 
obszaru działania Storcha. E.M. Sigsworth, P. Swan, An EighteenthCentury Surgeon 
and Apothecary. William Elmhirst (1721–73), „Medical History” 26, 1982, s. 192–193 
oraz I.S.L. Loudon, The Nature of Provincial Medical Practice in EighteenthCentury 
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źródła – znajduje się lekarz. Rozprzestrzeniając się z Eisenach, 
sieć ogarniała okoliczne wsie, a  w  pojedynczych przypadkach 
sięgała nawet poza granice księstwa, łącząc ze Storchem poje-
dyncze kobiety, na przykład mieszkanki Eisenach, które się prze-
prowadziły lub wyjechały i drogą listowną składały relację swemu 
medykowi. Owa sieć powstała, ponieważ kobiety zgłaszały swoje 
potrzeby, na które lekarz udzielał odpowiedzi, jej tworzywem zaś 
stało się ówczesne wyobrażenie ciała (zob. rozdz. 4). 

W  sieci powstałej na bazie „spotkań” kobiet i  lekarza nie 
zawsze kontaktowali się oni osobiście. Wręcz przeciwnie: do 
większości konsultacji dochodziło pośrednio, poprzez listy, ust-
nie przekazywane informacje i  „wieści”, prośby oraz pisemne 
lub ustne, przekazane przez pośredników, odpowiedzi lekarza. 
W  dużej części opisanych u  Storcha przypadków lekarz nie 
widział pacjentki, a przynajmniej nie w decydującym dla choroby 
momencie. W niektórych przypadkach nie widział jej w ogóle, 
a jednak przez całe lata pozostawał z nią w kontakcie, sprawując 
opiekę lekarską, by nareszcie, niekiedy znacznie później, spotkać 
ją przy zupełnie innej okazji. Wizyta lekarska w  domu chorej 
bądź przybycie pacjentki do gabinetu to zaledwie jeden z aspek-
tów praktyki10, równie istotne były zapośredniczone wiadomości. 
Im szerszy był zasięg działania lekarza, tym większe znaczenie 

England, „Medical History” 29, 1985, nr 1, s. 9–8, byli w  stanie podać odległości 
w oparciu o źródła lekarskie. J. Gélis, La pratique obstétricale dans la France  modern. 
Les carnets du chirurgienaccoucheur Pierre Robin (1770–1797), „Annales de Bre-
tagne” 86, 1979, nr 2, s. 198 n., zauważa, że chirurg Robin leczył mieszkańców 
z okolicznych, skomunikowanych wsi i przedmieść. Storch, posługujący się kilku-
dziesięcioma terminami opisującymi zawody miejskie, na wsi wyróżnia szlachtę, 
domy pastorów i  nauczycieli, chłopstwo i  służące. Często poprzestaje na stwier-
dzeniu „kobieta ze wsi”. Rekonstrukcji sposobu postrzegania przestrzeni wiejskiej 
podjął się C. Karnoouh, L’étranger, ou le faux inconnu. Essai sur la définition spatiale 
d’autrui dans un village lorrain, „Ethnologie français” 2, 1972, nr 1–2, s. 107–122. 
Mówi on o „warstwach”. Lekarz z Eisenach był prawdopodobnie osobą dostępną, 
mimo że pod względem geograficznym zlokalizowanym w  pierwszej lub kolejnej 
„warstwie” z punktu widzenia chłopa.

10 Storch przyjmował wiadomości i pacjentów w domu, zarazem jednak niekiedy 
całymi dniami przemieszczał się, odwiedzając chore, przeważnie szlachcianki, na 
wsi. W kazusach znajdują się wzmianki o powtórnych i przelotnych wizytach u chło-
pów przy okazji odwiedzin w  dobrach szlacheckich czy też całodniowym pobycie 
w oczekiwaniu na rozwiązanie. Dalekie podróże związane z praktyką lekarską wraz 
z towarzyszącymi im niespodziankami odnotowuje w swoim dzienniku Richard Kay; 
por. W. Brockbank, M.L. Kay, Extracts from the Diary of Richard Kay of Baldinstone, 
Bury, Surgeon (1737–50), „Medical History” 3, 1959, s. 58–68.
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miało pisemne i  ustne pośrednictwo11. Zadanie to wypełniały 
najróżniejsze osoby: posłaniec, przyjaciel, krewny, wybierający 
się akurat do Eisenach, pastor, który miał tu do załatwienia 
swoje sprawy, mąż jadący na targi do Lipska, parobek posłany 
do miasta w dzień targowy. Ta pośrednia forma kontaktu nie była 
jednak wyłącznie konsekwencją dużych odległości, lecz stanowiła 
jeden ze standardowych sposobów nawiązywania relacji mię-
dzy lekarzem a kobietami. Jeśli chodzi o formę przekazywania 
informacji, to była ona oczywiście uzależniona od uwarunkowań 
stanowych, języka i różnic społecznych: szlachcianki pisały listy 
lub wysyłały służącego, matka przychodziła po poradę w imieniu 
córki, chłop posyłał z wiadomością służebną dziewkę; w imieniu 
żony tkacza, która w połogu dostała gorączki, przychodził mąż 
albo starsze dziecko. Kobiety, czy to z  samego Eisenach, czy 
z okolic, przesyłały „wieści”, informacje.

Poniżej przytoczę kilka przykładów.
W  imieniu dwudziestoletniej „osoby”, która poprzedniego 

lata „pomaszerowała” z pewnym żołnierzem na Węgry, a obecnie 
jej stan cywilny jest nieuregulowany, matka pytała o  „poradę 
na nabrzmiały wrzód” (St. 3, casus 266, s. 714). Dziewiętnasto-
letnia córka chłopa co prawda osobiście zjawiła się w gabine-
cie Storcha, ale za to w towarzyszeniu „starej kobiety, która za 
nią mówi” (St. 3, casus 127, s. 542). Służąca „przedstawia swą 
sprawę” „per tertiam” (St. 3, casus 127, s. 543). Ojciec spoza mia-
sta pisał z pytaniem, co robić, ponieważ jego dwudziestoletniej 
córce „od dwu lat zmniejsza się jedna pierś” (St. 2, casus 114, 
s. 424). Chłop z gospodarstwa na odludziu przyniósł mocz dwu-
dziestodwuletniej córki, która od pół roku nie miała menstruacji 
(St. 3, casus 139, s. 560). Żona wiejskiego pastora raz w  roku 
przysyłała mocz i  informacje na temat swoich hemoroidów 
i menstruacji (St. 8, casus 95, s. 379 n.). Przybył posłaniec z wia-
domością, że pewna pracowita służąca „doznała krwotoku”, przy 
czym żaden z mężczyzn – ani lekarz, ani posłaniec – nie widzieli 
chorej; cztery dni później nadeszła kolejna relacja, korygująca 

11 G. Risse, Doctor William Cullen, Physician, Edinburgh. A Consultation Practice 
in the Eighteenth Century, „Bulletin of the History of Medicine” 48, 1974, s. 338–351, 
analizuje podstawowe znaczenie korespondencji w  praktyce medycznej na pod-
stawie zasobu ok. 3 tys. listów ze spuścizny czołowego przedstawiciela hierarchii 
lekarskiej z Edynburga, czyni to jednak dla drugiej polowy XVIII w.
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błędy pierwszego sprawozdania (St. 2, casus 53, s. 223). Podczas 
połogu i porodu położne przynosiły „wieści”, zasięgały porady, 
relacjonowały rozwój sytuacji. Własnoręcznie pisały najczęściej 
szlachcianki, informowały o  swoim stanie, zadawały pytania, 
zasięgały informacji, składały relację, skarżyły się. Wdowa szla-
checkiego pochodzenia co roku przysyłała z oddalonego o 12 mil 
majątku list, informując o  wpływie winobrania na jej wnętrz-
ności oraz jeździe powozem, która „silnie pobudziła” „odpływ 
hemoroidów” i wywołała „napływ krwi ogólny” (St. 8, casus 83, 
s. 342 n.). Uwagę zwraca to, że często również mężczyźni zaan-
gażowani byli w  przekazywanie bardzo szczegółowych relacji. 
W przypadku Żydówki cierpiącej na świerzb to mąż opowiadał 
o chorobie żony i „prosił o receptę” (St. 3, casus 242, s. 684). 
Młody „parobczak” przyniósł mocz dwudziestoczteroletniej 
dziewczyny, która „od dnia świętego Michała źle się czuje” (St. 3, 
casus 113, s. 502). „Kawaler” prosił w  imieniu młodej kobiety 
o poradę z powodu „białego upławu” i zatrzymania menstruacji, 
a Storch bez najmniejszego wahania gotów był mu jej udzielić 
(St. 3, s. 503). Mąż obłożnie chorej kobiety przekazał, że „brzuch 
jego żony otworzył się, wydzielając obficie […] materię i wiatry” 
(St. 8, casus 56, s. 226 n.). Mąż dwudziestosześciolatki informo-
wał, że będąc na początku kolejnej ciąży, „doznawała silnych 
potów, które teraz […] utrzymują się jeszcze na dłoniach, przez 
co te łatwo robią się zimne, ponadto żona nie ma apetytu i po 
jednym kieliszku wina łatwo dostaje uderzeń gorąca” (St. 4/1, 
casus 43, s. 173). Cytowane w dziennikach listy ojców i mężów 
szlacheckiego bądź mieszczańskiego pochodzenia charakteryzuje 
niezwykła dokładność opisu, zainteresowanie drobnymi szczegó-
łami i staranne odnotowywanie odczuć chorych – „świszczący, 
szczekający kaszel”, „dudnienie w  ciele”, „boleść i  rwanie we 
wszystkich członkach” – a  także emocji piszącego: „wczoraj – 
BOGU niech będą dzięki! – czuła się dobrze, a dzisiaj jeszcze 
lepiej” (St. 2, casus 63, s. 183).

Te obszerne sprawozdania, którym możemy się przysłuchiwać 
w niezmienionej, bezpośredniej i tak bolesnej formie, stanowią 
najważniejszy element „spotkania” między lekarzem a pacjentką 
i najważniejszą materię źródła. W relacjach, listach, wiadomo-
ściach, informacjach, meldunkach i  doniesieniach zachowały 
się skargi kobiet. Storch skrupulatnie je zapisywał, widać to 
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dokładnie w utrwalonych przez niego historiach choroby po sfor-
mułowaniach, jakie stosował i przyjętej perspektywie („kazała 
zameldować”, „poczuła”, „odczuwała”, „wyczuła” itp.). To one 
są materiałem, do którego dodawał swoje przemyślenia, nie 
 zmieniając przy tym ich głównego elementu. Nawet gdy Storch 
osobiście spotykał się z kobietami i rozmawiał z nimi – co w źró-
dle widać po sformułowaniach w rodzaju „opowiedziała mi” – 
i tak nie przeprowadzał badania palpacyjnego. Wówczas również 
działał w oparciu o relację słowną i dodatkowe informacje, które 
uzyskiwał, stawiając pytania, czyli de facto dzięki dalszej rozmo-
wie. Znaczenie słów i jawność skarg stoją w jaskrawej sprzeczno-
ści z niewielką rolą badania lekarskiego czy wręcz tabu, z jakim 
wydawał się związany dotyk. Waga, przykładana do starannie, 
dosłownie i  z  najdrobniejszymi szczegółami przekazywanej 
skargi była odwrotnie proporcjonalna do dystansu, jaki lekarz 
zachowywał wobec tego, co we współczesnym rozumieniu jest 
właściwym przedmiotem zainteresowania w analogicznej sytu-
acji, czyli wobec kobiecego ciała. Nie jest to wprawdzie dystans 
wynikający z zakazu dotykania tego, co ambiwalentne czy brudne 
w ciele, sprawia jednak, że ciało przy całej jawności najbardziej 
ukrytych „przepływów” pozostaje mimo wszystko nieuchwytne. 
Słowa chorych i  znaki to cała dostępna informacja na temat 
wnętrza. Nawet kiedy Storch odwiedzał chorą, wizyta stanowiła 
coś w rodzaju przedłużenia pisemnej lub ustnej informacji. Jego 
terapia opierała się na słowach pacjentek – jedynie z  rzadka 
diagnozował na podstawie czegoś, czego nie mogliby przekazać 
pośrednicy. Upuszczona krew pozwalała wnioskować o  stanie 
kobiety, znaczenie miało, jaki tworzył się na niej osad i jak się 
przebarwiał; mocz przyniesiony do gabinetu Storch oglądał, 
zwracając uwagę na kolor, konsystencję, osady; wydzieliny, które 
przylgnęły do osuszającego pęcherze plastra oceniał pod kątem 
ilości, rodzaju i  właściwości; badał i  rozcinał zaśniad (mola) 
przyniesiony przez matkę pacjentki na talerzu. Jego „diagnoza”, 
o ile to słowo w ogóle jest tu właściwe, opierała się na słowach 
chorych i substancjach, które wydalało ich wnętrze. Dystans, jaki 
Storch w oczywisty sposób zachowywał wobec ciał kobiet był tak 
duży, że lekarz zazwyczaj dokładnie notował momenty, w których 
udało mu się go zmniejszyć i zbliżyć się do pacjentki. W opisie 
przypadku pięćdziesięcioletniej kobiety związanej z książęcym 
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dworem Storch zanotował: „Anno [domini] 1726, 17 maja, poka-
zała mi z wielkim zawstydzeniem lewą pierś, a na niej twardy 
guzek opleciony niebieskimi żyłami, który utworzył się trzy lata 
wcześniej w czasie, gdy jej comiesięczne czyszczenie zatrzymało 
się, od tej pory rósł, a teraz przysparza jej boleści i piecze” (St. 8, 
casus 85, s. 350). W innym przypadku panna, lat 20, wychowana 
na „skromną” i  „nieśmiałą”, „musiała 2 października 1734 r. 
przezwyciężyć się, by obnażyć przede mną bolesną pierś” (St. 2, 
casus 160, s. 521).

W rzadkich momentach, gdy Storchowi wolno było zbadać 
to, czego każda położna mogła dotknąć w najoczywistszy sposób, 
odnotowywał: „nie sprzeciwiała się bowiem teraz przed obma-
caniem tego miejsca [złamania – B.D.]” (St. 8, casus 56, s. 224) 
czy też „na sam koniec odkryła jeszcze z zawstydzeniem guzek 
na prawym boku” (St. 8, casus 166, s. 520 n.) albo: „tak więc 
zdecydowała się zezwolić na dokładniejsze oględziny bolącego 
miejsca” (St. 8, casus 180, s. 580). Innym razem zapisał: „ponie-
waż spodziewano się jej śmierci, zezwoliła na to, by ciało jej 
obejrzeć obnażone i obmacać” (St. 4/1, casus 5, s. 17). Dystans 
ten niewiele ma wspólnego z barierami stanowymi, bo również 
najbiedniejsze kobiety, jak wspomniana wyżej „osoba”, którą 
odwiedził w więzieniu z powodu bolącego uda, nie poddawały się 
badaniu, chyba że spodziewały się dzięki temu poprawy swojego 
stanu. W  kilku przypadkach Storch chciał dokładniej zbadać 
symptomy, nie mógł tego jednak zrobić, ponieważ chora się nie 
zgodziła. Dziewczyna skarżąca się na zatrzymanie menstruacji 
i  przyjmująca wywołujące ją środki, którą Storch podejrzewał 
o ukrywanie ciąży i próbę jej przerwania, nie została zmuszona 
do obnażenia się – Storch przypadkiem zastał ją w domu „lekko 
odzianą” i  widział przelotnie zarys nabrzmiałego brzucha, co 
umocniło jego podejrzenie, nie miał jednak okazji do przepro-
wadzenia badania palpacyjnego (St. 3, casus 154, s. 577).

Dystans między lekarskim spojrzeniem a  ciałem kobiety 
pozostawał w  jaskrawym kontraście do jawności związanych 
z  ciałem zjawisk, które my wolelibyśmy ukryć. Dotykanie, 
obmacywanie, badanie należy do innego obszaru mentalnego 
niż wiedza, powtarzanie, słuchanie i opowiadanie. Wydaje się, że 
wokół ciała istniało coś w rodzaju osobistej przestrzeni, do której 
wolno było wtargnąć jedynie w  uzasadnionych przypadkach – 
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a  Storch nie należał do grona tych, którzy mogli w  nią wkra-
czać bez specjalnego zezwolenia. Dotykanie było dozwolone 
bez przekraczania granicy płci, kobiety badały inne kobiety, 
położna przeprowadzała oględziny i zdawała Storchowi relację 
z tego, co wymacała; matka dotykała nabrzmiałego miejsca na 
ciele córki. Męscy krewni, jak mąż czy kuzyn, również nie byli 
wykluczeni. Jak już wspomniałam, Storch potrzebował zgody 
chorej lub mandatu zwierzchności, by przeprowadzić badanie. 
W przypadku podejrzenia syfilisu, „zaraźliwych” wrzodów, guzów 
i wybroczyn wzywał i odwiedzał pacjentów na mocy spełnianej 
przez niego funkcji lekarza miejskiego (np. St. 7, s. 248). Gdy 
mamka miała „zepsutą pierś” lub wysypkę, książęcy nakaz zezwa-
lał na penetrowanie przestrzeni nietykalności. Mamki musiały 
poddać się badaniu, ponieważ ich piersi i  ich mleko nie nale-
żały już wyłącznie do nich samych. Władza i książęce prawo do 
sprawowania kontroli legitymizowały działanie, na które kultura 
nie zezwalała. Z drugiej strony, podawanie do ogólnej wiado-
mości szczegółów dotyczących „odpływu” krwi, ropy, moczu czy 
plwocin nie wydawało się wstydliwe. Rozsiane po tekście uwagi 
rzucają snop światła na tę jawność wnętrza ciała. Szlachcianka 
mieszkająca o  7 mil od Eisenach zawiadamiała za pośrednic-
twem „dobrego przyjaciela”, że „ponownie odczuwa dolegliwo-
ści z powodu białych upławów” (St. 8, casus 109, s. 417). Inna, 
prawie pięćdziesięcioletnia szlachcianka podczas ośmiodniowej 
nieobecności męża doznała bardzo obfitej menstruacji. Wiado-
mość o tym dotarła do małżonka w gospodzie, w formie głośno 
i dramatycznie opowiedzianej historii. Dało to mężowi możli-
wość „pokazania towarzystwu, jaką estymą darzy swą połowicę”. 
Jeszcze tej samej nocy Storch i podpity mąż ruszyli pocztowymi 
końmi do krwawiącej (St. 8, casus 168, s. 532). 

W opowieściach Storcha pełno jest sąsiadów dysponujących 
pełną wiedzą na temat „odpływów”, krwawień, koloru moczu, 
zawartości śluzu w upuszczonej krwi, słowem na temat wszyst-
kiego, co wydziela ciało. Karczmarka przyszła po receptę dla 
młodej żony szewca, informując Storcha o „białych upławach”, 
które tamta „zataja ze wstydliwości” (St. 8, casus 173, s. 558). 
Sąsiadki towarzyszyły pacjentce podczas wizyty lekarza i  były 
w  stanie zrelacjonować pominięte przez nią szczegóły, poko-
jówka opowiadała o  moczu swojej pani, posłaniec przynosił 
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wiadomość na temat nocnego poronienia, w  wyniku którego 
wydalona została „gruba, sztywna skóra kryjąca w środku bru-
natny błoniasty twór” (St. 4/1, casus 76, s. 234), o matce przyno-
szącej w misce „duży zaśniad” była już mowa (St. 4/1, casus 92, 
s. 266). O córce biednego szewca, u której spóźniała się pierwsza 
miesiączka, dowiadujemy się, że przez sześć tygodni modlono się 
za nią w kościele – co implikuje rozpowszechnienie informacji 
o  jej przypadłości przynajmniej wśród sąsiedztwa. Gdy Storch 
chciał pogłębić swoją wiedzę na temat pacjentki, wypytywał 
sąsiadki, przyjaciółki, służbę i ci „ujawniali” przed nim swoją wie-
dzę o ciele chorej. Odmienność współczesnych tabu, czyli poczu-
cia, jakie płyny i wydzieliny budzą wstręt i jaki stopień jawności 
w profesjonalnej przestrzeni medycznej jest kulturowo oczywisty, 
sprawia, że odczuwam bezradność wobec widocznego w Eise-
nach rozdźwięku między usankcjonowaną kulturowo jawnością 
i znajomością szczegółów niedomagań i wydzielin a tabu związa-
nym z medycznym dotykaniem ciała. Zakaz działań inwazyjnych, 
a  za takie uważano badania palpacyjne, obowiązywał lekarza 
również po śmierci chorej. Niezwykle rzadko Storchowi udawało 
się przekonać rodzinę do udzielenia mu pozwolenia na „otwar-
cie” ciała, jak gdyby integralność osoby istniała także w odnie-
sieniu do zwłok i  mogła być naruszona jedynie w  kontekście 
pokrewieństwa, przyjaźni, sąsiedztwa i innych relacji prywatnych. 

Kontrast między dystansem medyka wobec ciała a  uwagą, 
z jaką słuchał zapośredniczonych skarg stanowi bazę dla takiej 
formy praktyki lekarskiej, która jest w stanie zniwelować jesz-
cze inne różnice społeczne i przestrzenne. „Spotkanie” lekarza 
i  pacjentek polegało na sformułowaniu skargi, jej wysłucha-
niu przez lekarza i  lekarskiej odpowiedzi, a nie na stwierdze-
niu wystąpienia obiektywnych symptomów. Co zatem stanowi 
treść przekazanej informacji, którą musimy wyraźnie odróżnić 
od „warunków”, w  jakich lekarz taki jak Storch był wzywany 
i proszony o poradę? Kobiety skarżyły się, używając bogatego 
słownictwa, a stosowane przez nie metafory pokazują, jak bar-
dzo zubożał język służący do opisywania wewnętrznych odczuć, 
zwłaszcza bólu12. Zanim podam konkretne przykłady tej meta-

12 W. Hoffmann, Schmerz, Pein und Weh. Studien zur Wortgeschichte deutsch-
mundartlicher Krankheitsnamen, Gießen 1956, daje wgląd w mnóstwo jakościowych 
odcieni opisów bólu, por. tamże, s. 16–29.
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foryki muszę pokrótce naszkicować historyczne i językowe uwa-
runkowania towarzyszące artykulacji odczucia bólu. 

W Eisenach cierpienie musiało zostać zwerbalizowane, aby 
lekarz był w stanie się nim zająć. Jego wiedza na temat pacjen-
tów opierała się przecież głównie na ich własnych słowach. Nie 
było badań laboratoryjnych, które konstruowałyby chorobę jako 
obiekt, nawet badanie moczu stanowiło jedynie środek pomoc-
niczy do interpretacji wypowiedzi pacjentek13. Punktem wyjścia 
dla lekarza była nie jego własna diagnoza, ale wyraz cierpienia, 
czyli skarga chorej. A skarga ta mówiła o bólu lub strachu. 

Richard Töllner14 podkreślił, że dopiero w połowie XVIII w. 
medycyna zaczęła pojmować ból jako „strażnika i obrońcę” życia. 
Przedtem był „niczym innym jak cierpieniem duszy z powodu 
niedoskonałości świata”. Ból nie był uznawany za symptom cho-
robowy, „dusza bezpośrednio odczuwała zranienie ciała jako 
ból, ponieważ ciało i dusza, jeśli nawet rozróżnialne pojęciowo, 
wyobrażano sobie jako realnie istniejące, w związku z czym nie 
można ich było od siebie oddzielić”15. Jeszcze z punktu widzenia 
Jana Baptisty van Helmonta nie było łącznika pomiędzy przy-
czyną bólu a jego odczuwaniem: „Nic nie może odczuwać bólu, 
poza samą duszą”16. U podstaw pojmowania bólu leżało założe-
nie, że wyraża on ułomność natury, czy będzie to hipokratejska 
dysharmonia, platoński deficyt bytu, manichejski błąd demiurga 
czy chrześcijański skutek grzechu pierworodnego. Można go było 
zatem znosić, przezwyciężać, w najlepszym wypadku łagodzić, 
koić, przynosić ulgę – ale zwalczanie go byłoby bezsensowne. 
Człowiek cierpiący mógł próbować przeczyć bólowi, lekceważyć 
go, albo mu się poddać: nie mógł jednak przed nim uciec. Dopiero 
po Leibnizu do medycyny wkroczyła myśl, że ból jest informacją 
ciała dla świadomości i wówczas ból przeobraził się z błędu natury 

13 W późnośredniowiecznej ikonografii słoik na mocz jest atrybutem wyróżnia-
jącym wykształconego lekarza, podczas gdy płaska, najczęściej mosiężna miseczka 
symbolizuje cyrulika. W XVI–XVII w. lekarz zaczyna prowadzić obserwacje zmian 
jakościowych krwi podczas zabiegu, a naczynie do upuszczania krwi staje się w iko-
nografii jego atrybutem; zob. F. Lenhardt, Zur Ikonographie der Blutschau, „Medi-
zinhistorisches Journal” 17, 1982, nr 1–2, s. 63–77. 

14 R. Töllner, Die Umberwertung des Schmerzes im 17. Jahrhundert in ihren Vor-
aussetzungen und Folgen, „Medizinhistorisches Journal” 6, 1971, s. 35–44.

15 Tamże, s. 38.
16 Cyt. za: tamże, s. 39.
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w obrońcę życia. Storch nie myślał jeszcze o  jego zwalczaniu, 
tak samo jak nie myślał o „wyzdrowieniu” pacjentów: „medici 
łatają chorych” (St. 8, s. 469). Ciało objawiało się poprzez ból, 
a lekarz nie mógł go zlikwidować, bo musiałby unicestwić ciało.

Ból, dyskomfort ciała niekoniecznie prowadził do użycia 
określonych słów czy sformułowań. Kłujący ból w klatce pier-
siowej, który dzisiaj określilibyśmy mianem „niedomagania” 
lub „niewydolności serca”, w  kontekście Eisenach ubierany 
był w słowa zupełnie inaczej, dlatego też przyjmował zupełnie 
inny wymiar. Dzisiejsza „niewydolność serca” to coś zupełnie 
innego niż dolegliwości opisywane przez pacjentów Storcha 
jako „ciążenie serca”, „krwawiące serce”, „strachliwość piersi”, 
„trzepotanie serca”, „drżenie serca”, „napór krwi do piersi”. 
Historia medycyny zbadała dzieje i strukturę pojęcia choroby, 
skupiając się na jego teoretycznych ramach, natomiast prawie 
nic nie wiemy o pozaakademickim, osobistym mówieniu o cho-
robie w innych epokach. Ta luka w badaniach jest dziedzictwem 
procesu, w wyniku którego władza nad doborem słów skoncen-
trowała się po jednej tylko stronie, po stronie medycyny. Współ-
cześnie w zetknięciu z fachową nomenklaturą możemy jedynie 
milczeć albo się jąkać17. Dzisiaj musiałabym powiedzieć „mam 
niewydolność serca”, uznając się w  ten sposób za nosicielkę 

17 D. Goltz, Krankheit und Sprache, „Sudhoffs Archiv” 53, 1969–1979, s. 225– 
–269, bada sposób wysławiania się pacjentów w czasie wizyt u niemieckiego lekarza 
po wojnie. W  wypowiedziach i  figurach językowych robotników odnajduje formy 
wyrazu odmienne od sposobu wyrażania diagnozy lekarskiej, jej zdaniem jednak 
ponadczasowe. Podobne, asynchroniczne wyobrażenia o chorobach odnajduje Cecil 
Helman (tenże, „Feed a  Cold, Starve and Fever”. Folk Models of Infection in an 
English Suburban Community and Their Relation to Medical Treatment, „Culture, 
Medicine and Psychiatry” 2, 1978, s. 107–137) w londyńskiej podmiejskiej praktyce 
lekarskiej. Owo medyczne unieważnienie narzekań pacjenta, zdegradowanych do 
„symptomu”, jest szczytem lekarskiej głuchoty, zapoczątkowanej katechizmami 
zdrowia opisanymi w rozdziale pierwszym. W latach sześćdziesiątych w medycynie 
przeważyła opinia, że ta bariera okazuje się w  praktyce lekarskiej kontrproduk-
tywna. W efekcie David Armstrong (Political Anatomy of the Body. Medical Know-
ledge in Britain in the Twentieth Century, Cambridge 1983) konstytuuje pacjenta jako 
aktywnego uczestnika klinicznej interakcji. W 1960 r. „idealny pacjent” dostarczał 
lekarzowi swe ciało bądź duszę w  oczekiwaniu na diagnozę, a  w  1985 r. lekarz 
i  pacjent starali się dojść do wspólnych wniosków. Ani jedno, ani drugie, tj. ani 
pacjent jako obiekt, ani – dzięki staraniom lekarza – aktywny uczestnik procesu 
leczenia, nie mają nic wspólnego z  ludźmi potrzebującymi pomocy medycznej 
z  XVIII w. Obie perspektywy historyka odbiegają od realnych stosunków; druga 
czyni to jedynie subtelniej i dokładniej. 
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dysfunkcji. Interpretacja bólu w klatce piersiowej jako dysfunkcji 
wyrasta jednak z kultury i jest zaledwie jedną z wielu możliwości 
wyrazu. Jeśli chcę się wypowiedzieć bardziej potocznie, mówię: 
„pompka mi szwankuje”, używając przy tym słowa, które byłoby 
nie do pomyślenia przed Williamem Harveyem. Sposób opo-
wiadania o cierpieniu, jego artykulacja, jest kulturową metodą 
radzenia sobie z bólem i ma charakter historyczny. Co więcej, 
im mniej zmedykalizowane jest społeczeństwo, tym bardziej 
jest on wymowny i  tym mniej dezawuowany przez kontekst 
medyczny. Mówienie o  bólu jest znaczące. Dopóki nie istniał 
klasyfikujący krajobraz wewnętrznych procesów ciała, dopóty 
nie dało się „znaczonego” (signifié), czyli bólu ukrytego we wnę-
trzu, uchwycić w sposób obiektywny i wyrażenie go wymagało 
odniesienia do trzeciego czynnika. Przedmedyczny język bólu 
był w  sposób konieczny pełen metafor. Musiał posługiwać się 
obrazami, które za pomocą analogii mówiły o tym, czego nie dało 
się wyrazić w formie „bezpośredniej”, jeśli wypowiedź miała być 
czymś więcej niż jękiem. Metafory zawierają porównania. Ich 
funkcjonowanie polega na tym, że wyrażają coś za pośrednic-
twem czegoś „pokrewnego”. Metafory opisują coś, odwołując 
się do czegoś „innego”, implikując przy tym decyzję dotyczącą 
„sensu” odczuć. Nieświadomy, kulturowo zdeterminowany wybór 
obrazów pozwala na niepowtarzalny wgląd w przeżywanie bólu 
w innej epoce. Metaforyka odsłania kolejne warstwy postrzegania 
właśnie dzięki charakteryzującej ją zapośredniczonej strukturze, 
ponieważ zawsze funkcjonuje jedynie w odniesieniu do pewnego 
kontekstu. „Niewydolność serca” mówi o czysto cielesnym, uni-
wersalnym i wyróżnialnym fenomenie, natomiast o czym innym 
mówi „przypadek trzepotania serca” czy jego „bolesne pęknię-
cie”, którego pięćdziesięcioletnia dwórka nabawiła się z powodu 
„pośpiesznych wysiłków i okropności” podczas ucieczki z Sakso-
nii przed Szwedami w 1706 r. (St. 8, casus 25, s. 114).

Jak można uporządkować całą tę różnorodność określeń 
odnoszących się do bólu? Niewątpliwie dzielenie ich na grupy 
zgodnie z  jakąkolwiek współczesną klasyfikacją medyczną jest 
bezsensowne, ponieważ zagubiłoby się w ten sposób sens nadany 
im przez pacjentki Storcha. Wstępną klasyfikacją może być 
podział na: skargi będące bezpośrednim opisem wewnętrznych 
odczuć; takie, w  których zawierają się obserwacje zewnętrzne 
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oraz te mówiące o  bardziej rozbudowanych łańcuchach przy-
czynowo-skutkowych. 

W drukowanych „apteczkach dla biedoty” i niemieckojęzycz-
nych farmakopejach z XVII w. leki i receptury przyporządko-
wane były częściom ciała, poczynając od głowy, a  na stopach 
kończąc18. Tradycja ta sięgała średniowiecza i  opierała się na 
porządku podyktowanym przez doświadczenie chorego, ponie-
waż całe jego ciało „staje się dziedziną bólu”, objawiającego się 
na różne sposoby, w zależności od części ciała. 

Również w  skargach kobiet pojawiają się wszystkie części 
ciała, od głowy począwszy, a na stopach skończywszy (tu za t. 8): 
ból połowy głowy, ciemność przed oczami, uczucie jakby wypa-
dały włosy, zanik wzroku i  słuchu, rwanie w  szczęce, zawroty 
i tępy ból głowy, ciężkość języka i mowy, ból zęba, krwawienie 
z  nosa, „płynienie” z  ucha, ślinotok, złe gardło, obrzęknienie 
i ściśnięcie gardła, zanik dziąseł, żółciowy womit, dławienie się, 
chrypa i kaszel, odpływ śluzu z głowy do gardła, ból karku, ucisk 
w gardle, potliwość głowy; posępność myśli, przygnębienie.

Rwanie w  członkach, drętwienie ręki, drżenie i  mrowienie 
w członkach, zdrętwiałe dłonie, skurcze dłoni, rozbicie w człon-
kach, ciężkość ręki, mrowienie ręki, kongestya w prawej ręce, 
napływ krwi do członków, przestrach i wzdryganie się członków, 
artretyczne rwanie. 

Napływ krwi do piersi, zaciśnienie piersi, ciężka i  ściśnięta 
pierś, duszność, ucisk, rwanie, pieczenie, kłucie w  piersi, nie-
pokój, strach, jakby kołek w sercu, kłucie wokół serca, bojaźń 
serdeczna, ból w piersi, jakby coś człowieka od środka zżerało, 
niepokój, kołatanie serca, pieczenie pod mostkiem.

Bolesna kolka macicy, niepokój i bojaźń macicy, obrzęknie-
nie, skurcze, ziębienie macicy, macica zbyt szeroko rozwarta, 
guzek na żywocie, wstrzymane wiatry kierujące się do macicy, 
skurcz macicy objawiający się najsilniej w ustach i na języku, tak 
że przeszkadza w mówieniu. 

Nadymanie brzucha, burczenie w brzuchu, wzdęcia podcho-
dzące do góry, wzdęcia idące ku dołowi, skurcz żołądka, coś 

18 Por. np. H. Braunschweig, HaußarzneyBüchlein. Gute gebreuchliche und 
bewerte Arztneyen zu allerhand Gebrechen des gantzen Leibes außwendig und inn-
wendig, von dem Haupt biß auf die Füß…, Leipzig 1591. Recepty „przemieszczają 
się” w ślad za bólem: od „bólów i migren głowy” aż po „wodę w nogach”.
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podchodzi w  żołądku do góry, kołatanie w  brzuchu, kolki, 
uczucie, jakby w brzuchu wszystko się przekręcało, trzepotanie 
w żywocie, brzuch pełen wiatrów i wody, pieczenie w żołądku, 
zaparcie, piekący ból w  boku, ból w  okolicy wątroby, kłucie 
w  boku, bojaźń trzustki, bóle w  „żywocie” jak zimny kamień, 
napór złej materii, bóle od kamieni, pulsujące bóle biodra, par-
cie na mocz, guz na pośladkach, paraliż w krzyżu, dotkliwe bóle 
pleców, lędźwi i bioder, zatrzymanie moczu, parcie na stolec.

Stopy i kolana sztywne i sparaliżowane, dotkliwe bóle goleni, 
gorąco w  stopach, wrzody na nogach, żylaki u  brzemiennych, 
bóle w stopach, jakby krew chciała z nich gwałtownie wytrysnąć, 
zimne stopy, zła stopa.

Wśród określeń służących do nazywania odczuć w poszcze-
gólnych regionach ciała znajdują się także słowa, które odnoszą 
się do stanu ogólnego: napływ krwi, gorączka, zimno, dreszcz, 
wyczerpanie, potliwość, trwoga, omdlenie, zawroty, obrzydzenie, 
ckliwość, dreszcze, przestraszenie się, skurcz, drgawki.

Kobiety mówiły nie tylko o tym, co czuły, ale również o tym, 
co zaobserwowały na swoim ciele, co mogły zobaczyć, poczuć 
węchem lub dotykiem: wysypka, świerzb, różyczka, potówki, pie-
kący ropień, guzek na piersi, spękana skóra na dłoniach, bru-
natna wysypka na czole, łuszcząca się wysypka, wrzód, otarcia, 
wypocenie wilgotności lub krwi, ropienie, krwotok z macicy, ślady 
krwi we flegmie, krwawy womit, „płynienie” z  ucha, płynące 
hemoroidy. Zaliczają się do tego też rozliczne określenia na róż-
norakie wydzieliny ciała: ścięte grudki krwi, wodnista, ale kwaśna 
krew, zepsuta, sczerniała krew, krew ciągnąca się jak nici, czarna 
plugawość, czarna i śluzowata krew, wodnista, czarna biegunka, 
krwista plwocina, czerwonawa woda, grudka zepsutej flegmy, 
brązowy mocz z piaskiem, odpływ zielonkawej wilgoci, błoniaste 
grudy, odpływ śmierdzący, cuchnący zepsuciem, o zapachu mleka.

Wiele skarg zawiera również obserwacje na temat tego, czego 
nie ma, co się nie pojawia, mimo że powinno, odnoszą się do 
nieprawidłowości i braku: mleko się zatrzymuje, czyszczenia mie-
sięczne się zatrzymują, macica położnicy przestaje się czyścić, 
wilgotność pod piersiami wysycha, guzki na nogach znikają, ciało 
się nie otwiera, hemoroid nie płynie, „płynienie” z ucha zanika 
– po czym następuje opis skutków, jakie ten brak ze sobą niesie. 
Tutaj przynależy również – w zasadzie niemożliwa do oddzielenia 



138

Historia ciała

od odczuć cielesnych – skarga na złość i strach, przygnębienie, 
alternatio i pobudzenie, żałobę i niepokój.

Tekst Storcha ukazuje ścisły związek między tymi czterema 
aspektami skargi: kobiety mówią o jakiejś części ciała, o czymś, co 
dzieje się w całym ciele, o czymś, co pojawia się na ciele, a także  
o czymś, co stanowi zagrożenie, dlatego że się nie pokazuje.

Teraz należy przyjrzeć się, czego kobiety wypowiadające te 
skargi oczekiwały od lekarza i jak lekarz na ich słowa reagował. 
Co było widoczną na pierwszy rzut oka motywacją tych zróżni-
cowanych meldunków? Czego spodziewano się po lekarzu? We 
współczesnej praktyce lekarskiej chodzi – mówiąc w skrócie – 
o to, żeby lekarz postawił diagnozę i zastosował terapię mającą 
na celu wyleczenie rozpoznanej choroby. Kobiety z  Eisenach 
nie oczekiwały ani jednego, ani drugiego. Motywacje stojące za 
skargą oraz związane z nią prośby były tak różnorodne i precy-
zyjne jak odpowiedzi lekarza. Po stronie chorych i  ich rodzin 
dostrzec można duże zróżnicowanie oczekiwań. Część kobiet 
pytała o radę mimochodem, a część dobitnie, w formie pisemnej. 
Dwudziestodwuletnia córka tkacza cierpiąca „na obstructionem 
mensium, bóle głowy, zmęczenie i  bladość” (St. 2, casus 184, 
s. 564) nie chciała recepty na lek z apteki, ale udzielenia porady 
„przy okazji”, właściwie chodziło jej o potwierdzenie stosowanego 
przez nią środka domowego, czyli naparu z melisy. Chuda żona 
rzemieślnika szła „z ciężarnym żywotem” po drewno i z całym 
rozpędem „przewróciła się na ziemię”, przyszła jednak po 
„poradę” nie z tego powodu, lecz „z przyczyny ckliwości i innych 
dolegliwości wynikłych z ciąży” (St. 4/2, casus 3, s. 19), przy czym 
również i ona chciała w gruncie rzeczy uzyskać potwierdzenie, 
że dobrze robi, popijając regularnie „łyżeczkę tynktury cynamo-
nowej”. Inne kobiety pytały o wody lecznicze, ponieważ chciały 
wybrać się na kurację. Wśród szukających porady kobiet były 
również i takie, które mimo ciężkiego stanu nie zgłosiły się wcze-
śniej, na przykład „choleryczna” żona krawca, mająca za sobą 
wiele porodów, która „przynajmniej pięcioro dzieci pogrzebała” 
i w maju 1730 r., będąc w szóstym miesiącu ciąży, przyszła zapy-
tać, „czy nie posłużyłoby jej upuszczenie krwi?” (St. 3, casus 152, 
s. 576). W przypadku szlachcianek utrzymujących ze Storchem 
stały kontakt, pytania o poradę pojawiały się w toku wymiany 
skarg, leków, listów i wizyt, natomiast mniej zamożne kobiety 
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decydowały się na konsultację lekarską w określonym momencie. 
Zwracały się do lekarza jako osoby posiadającej wiedzę, będącej 
autorytetem, ale potrzebnym głównie dla potwierdzenia stosowa-
nych przez pacjentkę środków domowych. Nawet w przypadku 
ciężkich chorób pacjenci zwracali się jedynie z prośbą o formalne 
consilium, pisemną, uczoną opinię na temat przyczyn choroby, 
prognozy i ewentualnie pytali o leki, jakie można zastosować czy 
też o kierunek, w jakim powinno zmierzać ich działanie. Rodzice 
siedemnastoletniej panienki cierpiącej na kaszel otrzymali zatem 
opartą „na pewnych medycznych względach” opinię, że „takowy 
kaszel nie jest jeszcze gruźliczym kaszlem suchotniczym, ale […] 
żołądkowym” oraz poradę odnośnie do właściwego regimen, 
które powinno obejmować „lekarstwa łagodnie oczyszczające 
i otwierające” (St. 2, casus 13, s. 104 n.). W przypadku trzydzie-
stotrzyletniej damy, leżącej w łóżku z powodu opuchlizny, „pan 
ojciec prosi, by ją raczej obejrzeć w  jego towarzystwie niż od 
razu rozpocząć kurację” (St. 8, casus 12, s. 63). Także i w tym 
wypadku Storch miał wydać opinię jako autorytet – dla obu 
pacjentek wypisał następnie na prośbę rodzin recepty – jego 
consilium stanowiło jednak jeden z elementów procesu lecze-
nia, na który składali się również inni medycy, sprawujący stałą 
opiekę nad chorymi, a zadanie Storcha polegało na wzbogaceniu 
i uzupełnieniu ich wiedzy. W tych wypadkach chodziło o dostęp 
do medycznej, uczonej wiedzy Storcha – oba consilia pełne są 
refleksji psychologicznych – pozostałe porady w większości koń-
czyły się włączeniem jego zaleceń w codzienność samoleczenia.

Konsekwencją udzielonej porady było zaordynowanie lekar-
stwa. Tak jak po stronie chorych głównym elementem była skarga, 
tak po stronie lekarza była nim kartka zawierająca instrukcje 
dla apteki. W przytłaczającej większości opisanych przez Stor-
cha historii choroby pacjentkom chodzi przede wszystkim o te 
właśnie kartki. Prosiły o  „przepisanie”. Zazwyczaj nie poda-
wały treści recepty, często miały jednak dokładne wyobrażenie 
o efektach, jakie spodziewały się uzyskać po zażyciu przepisa-
nego środka – zdarzało się nawet, że ich wiedza na ten temat 
była precyzyjniejsza niż lekarza, który przecież nie zawsze był 
w  stanie właściwie ocenić sytuację na podstawię ustnej relacji 
chorej. Pewna szlachcianka prosiła „o  coś na poty, nie doda-
jąc żadnych innych wieści” i Storch spełnił jej życzenie (St. 8, 
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s. 570). Trzydziestosześcioletnia kobieta, conditionis honoratoris, 
która czuła się osłabiona po poronieniu, a  „chciałaby bardzo 
[…] wziąć udział w  weselu prosi o  przepisanie leków wzmac-
niających” (St. 4/1, casus 34, s. 153) i Storch je przepisał. Inna 
trzydziestolatka, podejrzewając u  siebie „złą naturę macicy”, 
prosiła o  leki na „oczyszczenie macicy”, a  kilka dni później 
o środki na przeczyszczenie – Storch spełnił także i to życzenie 
(St. 4/2, casus 35, s. 155). Pewna choleryczna dama przestraszyła 
się z  powodu upadku „jednego z  jej koni” i  prosiła o  środek 
zapobiegawczy – Storch również i w tym wypadku wiedział, co 
należy przepisać (St. 8, casus 80, s. 323). Czterdziestoletnia żona 
dworskiego służącego poinformowała lekarza, że jej menstruacja 
„dotąd pokazywała się skąpo i nieregularnie, a  jeden z  termi-
nów zupełnie wypadł”, prosząc o  środki na pobudzenie mie-
siączki (St. 8, casus 43, s. 184 n.). Inna kobieta około trzydziestki 
uskarżała się na opóźnienie menstruacji „o czternaście dni nie 
widząc żadnej po temu przyczyny” i prosiła o przepisanie leku 
(St. 8, casus 31, s. 150). Czterdziestotrzyletnia pacjentka dostała 
nudności i prosiła „w związku z tym o receptę” (St. 8, casus 50, 
s. 209). Nie widząc się z lekarzem, kobiety prosiły go o recepty na 
złagodzenie smaku mleka, krople przeciwko wzdęciom, środek 
„przeczyszczający, który oczyszczałby zarazem macicę” (St.  6, 
s. 779) czy też leki „zachowujące przed krwawym womitem” 
(St. 8, s. 368). Często skargi zawierały już w sobie podpowiedzi, 
jakich leków kobiety oczekują od lekarza; łączyła się z nimi zde-
cydowanie wyrażona prośba o przepisanie preferowanych przez 
pacjentkę sposobów domowych czy też określonych środków 
z apteki. Wypisana przez lekarza recepta stawała się w ten spo-
sób potwierdzeniem wyobrażenia, jakie pacjentka miała o sobie. 
Zwrócenie się do lekarza było jak pójście okrężną drogą – był 
on instancją służącą nie do wyboru odpowiedniego leku, ale do 
potwierdzenia tego wyboru, być może nawet do potwierdzenia 
skuteczności medykamentu. 

Również kobiety chcące wywołać sztuczne poronienie zwra-
cały się do lekarza z tego typu prośbami i próbowały nim manipu-
lować. Na przykład pewna służąca chciała zaopatrzyć się w środki 
przeczyszczające, aby opróżnić wnętrze ciała: „Silna, poza tym 
dobrze się prezentująca sangwiniczna służąca chciała w kwietniu 
1722 r., bym przepisał dla jej pana, który zwykł był chodzić do 
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innego medyka, moją esencję przeczyszczającą, zaznaczając, że 
raz już mu pomogła. […] Uwierzyłem jej słowom i  zapisałem 
środek”. Kwartał później ta sama służąca chciała, by Storch 
przepisał dla niej „dosyć silny środek przeczyszczający” i Storch 
zorientował się, że „żołądkowi zaszkodziło co innego niż jadło 
i picie”. By nie poszła gdzie indziej w poszukiwaniu tegoż środka, 
Storch przepisał jej leki przeczyszczające, ale „łagodniejszego 
rodzaju” (St. 3, casus 28, s. 199). 

Tak więc „miejsca puste” badanego źródła, czyli formy 
codziennego samoleczenia w kulturze, w której funkcjonowała 
sieć uzdrowicielskich porad rodziny i sąsiadów, odnaleźć można 
w  samym centrum praktyki lekarskiej. Postępowanie lekarza 
i  laików było zbieżne nie tylko w  przypadku mniej groźnych 
bólów brzucha, wzdęć czy przypadków „złej macicy”, ale także 
w odniesieniu do bardziej skomplikowanych elementów praktyki 
lekarskiej. W  wypadku wielu, również poważnych dolegliwo-
ści, kobiety relacjonowały swój stan lekarzowi, który przesyłał 
receptę, a  czasami, jeśli prośba została ponowiona, czynił to 
również po raz drugi i trzeci. Weźmy przykład żony olejnika – ta 
prawie czterdziestoletnia kobieta była bita przez męża, musiała 
nosić ciężkie worki i 6 maja 1734 r. przydarzyło jej się poronie-
nie połączone z dużą ilością „krwawej wody”. Następnego dnia 
miała bóle i  posłała do lekarza z  prośbą o  receptę na środek 
odpowiedni przy skurczach macicy, którą Storch wypisał, notując 
przy okazji: „co działo się później, nie mogę powiedzieć, ponie-
waż nie nadeszła żadna dalsza wieść” (St. 4/1, casus 72, s. 239). 
Przypadek został zamknięty, Storch nigdy nie spotkał pacjentki. 
Najwyraźniej nikt tego od niego nie oczekiwał, a on sam, przepi-
sując lek, również nie widział potrzeby bezpośredniego kontaktu.

Bardzo często lekarz spełniał funkcję służebną wobec wyobra-
żeń ciała, którymi kierowali się jego pacjenci i  to nie tylko 
w wypadku osób zamożnych i  związanych z dworem. Bodajże 
ponad połowa radzących się u niego chorych to przypadki, w któ-
rych lekarza proszono jednorazowo o wypisanie recepty, naci-
skając przy tym, by przepisał coś, co chora już znała czy nawet 
mogła mieć w domu. Lekarz spełniał więc funkcję podrzędną 
wobec wyobrażeń ciała swoich pacjentek: kobieta szukała pocie-
chy w symbolicznym akcie interpretacji przybierającym postać 
wypisania recepty. Podczas analizy źródła często odnosiłam 



142

Historia ciała

wrażenie, że w praktyce Storcha „tak naprawdę” chodziło o to 
rytualne potwierdzenie.

Obraz praktyki lekarskiej, w którym próbuję zawrzeć wszyst-
kie możliwe relacje między obydwoma biegunami – lekarzem 
i chorymi szukającymi pomocy – jest jednak bardziej zawikłany. 
Komplikuje go z jednej strony to, że Storch oferował nie tylko 
recepty, ale również wizyty lekarskie, a  z  drugiej – istnienie 
innych uzdrowicieli, posiadających uprawnienia lub działających 
bez nich, którzy mogli pomóc pacjentom tak samo jak Storch. 
Chorzy decydowali więc nie tylko w kwestii wyboru, kto będzie 
ich leczył, ale i swoich oczekiwań wobec uzdrowicieli: porady, 
recepty, stałego leczenia, wizyty – tworzyło to niewiarygodną ilość 
i różnorodność opcji. Wybór możliwości poszukiwania pomocy 
nie był bynajmniej ograniczony dla mniej zamożnych kobiet, tak 
samo zresztą jak nie był zasadniczo odmienny dla bogatszych 
mieszczanek i szlachcianek. Biedniejsze kobiety, poruszając się 
pomiędzy posiadającymi uprawnienia medici i chirurgi a nieza-
legalizowanymi uzdrowicielami, przekraczały granicę wytyczoną 
przez ordynacje medyczne. To samo odbywało się w bogatszych 
kręgach, gdzie rozróżniano różne stopnie uprawnień (medicus 
ordinarius bądź medicus vicarius), wzywano dodatkowych lekarzy, 
proszono o consilium, a kiedy efekty leczenia nie odpowiadały 
wyobrażeniom pacjentów i rodziny, po pomoc udawano się także 
do „partaczy”. Wzywanie na pomoc i używanie osób zajmujących 
się leczeniem jako instancji potwierdzających własne wyobra-
żenie ciała, a zarazem pomagających się z nim zmagać wydaje 
się dla epoki równie charakterystyczne, co rozpowszechniony 
w niej obraz ciała. 

Widać jednak jedną różnicę między stanami: im wyżej w hie-
rarchii postawiona i zamożniejsza kobieta, tym częściej zdarzało 
się, że jej zaufanym uzdrowicielem był medicus i że korzystała 
z  całego wachlarza oferowanych przez niego usług, zarówno 
w  tych momentach, kiedy sama wybierała sobie kurację, jak 
i wówczas, gdy nie wiedziała, co robić. 

Przyjrzymy się konkretnym sytuacjom: młoda dziewczyna 
w  wieku między 18 a  20 lat narzekała na początku sierpnia 
1724 r., że jej menstruacja „od dłuższego czasu była bardzo skąpa 
i bladego koloru, a  także ogarniało ją zmęczenie i nudności”. 
Musiała leżeć w  łóżku. Storch posłał jej receptę, stwierdzając 
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przy tym: „jak podziałało to lekarstwo, nie mogę donieść […] 
bowiem od tego momentu pacjentką zajmował się młody medyk” 
(St. 2, casus 57, s. 248 n.). Dziewczyna pojawiła się zatem tylko 
raz, później zaś zaczęła się leczyć u innego lekarza. 

Bardziej skomplikowany był przebieg leczenia „żony tkacza, 
liczącej trzydzieści kilka lat i będącej poza połową ciąży. W dal-
szym ciągu menstruuje »w postaci czerwonawej, ropnej mate-
rii«”. Zdecydowała się na upuszczenie krwi, ponieważ jednak 
cały czas odczuwała bóle, posłała do Storcha z prośbą o receptę, 
którą ten wypisał. Po jakimś czasie kobieta zaczęła ronić, jednak 
przez trzy dni nie pojawiło się łożysko. W tym czasie próbowała 
domowymi środkami i z pomocą „felczera-partacza” doprowa-
dzić do wydalenia łożyska. „Ponieważ zdawało się ono zepsute 
[…] musiałem po raz kolejny wypisać receptę”. Po zażyciu zaor-
dynowanego przez Storcha środka „łożysko znajduje ujście” 
(St. 4/2, casus 2, s. 10). Żona tkacza nie prosiła Storcha o poradę, 
wizytę, pociechę, prognozę czy cokolwiek w  tym rodzaju. Był 
on raczej sposobem na uzyskanie dostępu do pewnych leków. 
Zaufanym uzdrowicielem był jak się zdaje ów felczer. 

Trzydziestoletnia żona rybaka przysłała 24 października 
1737 r. posłańca z „wieścią” o „dreszczach”, „gorączce” i „nie-
znośnym bólu pod jedną łopatką”. Storch przypuszczał, że 
to dolegliwość o  charakterze gruźliczym i  posłał odpowiedni 
proszek. Dzień później nadeszła informacja o  „bardzo wiel-
kiej gorączce i  pragnieniu”, ale także o  „ustąpieniu przeszy-
wających bólów”. Pięć dni później Storch został wezwany na 
„wizytę” i  okazało się, że w  nocy doszło do poronienia sied-
miomiesięcznego płodu, przy czym „dotąd nie donoszono nic 
o  ciąży”. W  kolejnym tygodniu, kiedy stan śmiertelnie chorej 
kobiety nadal się pogarszał, „wieści” nadchodziły codziennie, 
a Storch odbył również kilka wizyt. Jak później „oznajmiła” jedna 
z  sąsiadek, chora przyjmowała w międzyczasie również środki 
doustne przepisane przez „partacza” (St. 4/2, casus 64, s. 225 n.). 
W tym wypadku Storch został wezwany na wizytę, ponieważ stan 
kobiety najwyraźniej gwałtownie się pogorszył, ale i tak nastąpiło 
to dopiero siedem dni po tym, jak po raz pierwszy poproszono 
go o receptę. Dopiero teraz kobieta – lub jej rodzina – doszła 
do wniosku, że potrzebna jest wizyta lekarska, być może dla-
tego, że kuracja zaordynowana przez wezwanego na początku, 
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mniej szacownego uzdrowiciela wywołała poronienie – czy też 
go nie powstrzymała.

Inny model widać w wypadku córki pastora: dziewczyna miała 
21 lat. W okolicy św. Michała w 1736 r. „akurat w czasie regu-
larności przestraszyła się psa, który dziko na nią naszczekał”. 
Zatrzymanie miesiączki trwało całą zimę. W  styczniu zaczęła 
przyjmować leki przepisane przez młodego medyka, który był 
jej krewnym. Raz, w marcu, uskarżała się Storchowi z powodu 
całego szeregu dolegliwości: „kołatanie serca, zmęczenie, zły 
koloryt, silne i niezwyczajne poty, gwałtownie swędzące szkor-
butowe owrzodzenia”. Storch przepisał herbatkę oczyszczającą, 
środek przeczyszczający i  esencję pobudzającą menstruację. 
Przed śmiercią dziewczyny, która nastąpiła w listopadzie, jeszcze 
dwa razy, mianowicie raz na kwartał, Storch został poproszony 
o wypisanie recepty na podstawie relacji o stanie chorej (St. 2, 
casus 181, s. 559 n.). W tym wypadku rodzina najwyraźniej cały 
czas polegała na zaleceniach spokrewnionego medyka. Dlaczego 
zatem raz na kwartał zwracano się do Storcha z prośbą o zaor-
dynowanie dodatkowych środków?

Pewna kobieta, licząca przy pierwszej wzmiance u Storcha, 
czyli w 1720 r., 47 lat i – jak można wnioskować na podstawie 
drobnych wskazówek – należąca do warstwy zamożnego miesz-
czaństwa, utrzymywała kontakt ze Storchem przez ponad 17 lat, 
z czego przez pięć cierpiała na powtarzające się niespodziewa-
nie krwotoki. Z dzienników wynika, że Storch konsultowany był 
z bardzo różną częstotliwością, mimo („obiektywnie”!) niezmien-
nej dolegliwości. Zdarzało się, że w jednym miesiącu wypisywał 
do dwudziestu recept, a  chora i  lekarz codziennie wymieniali 
wiadomości i leki. Tak się działo zwłaszcza na początku leczenia. 
W kolejnym roku pacjentka ta zgłaszała się po poradę jedynie 
raz w miesiącu. W roku, kiedy była „w znośnym stanie”, „tak 
że nie potrzebuje recept”, w ogóle nie pojawiła się w gabinecie. 
W następnym roku nastąpił jednak kryzys, Storch musiał odbyć 
wizytę i wypisać receptę. Gdy została wdową i „potem” dostała 
„uciążliwego kaszlu”, po raz kolejny zgłosiła się po receptę (St. 8, 
casus 42, s. 177 n.). W tym przypadku okresy intensywnego kon-
taktu przeplatają się z  takimi, w  których ta sama dolegliwość 
zgłaszana jest jedynie „mimochodem” oraz takimi, gdy chora 
leczyła się pod kierunkiem „znajomej matrony”. Storch był tu 
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czymś w rodzaju medicus oridinarius, zaufanym lekarzem, jednak 
w odróżnieniu od szlachcianki, która w tym samym czasie prosiłaby 
o wizyty i recepty w sposób ciągły, ta kobieta zaczęła sama sobie 
radzić ze swoją dolegliwością, sięgając po inne metody niż upusz-
czanie krwi i oczyszczanie organizmu. 

Opisywana w dziennikach Storcha chłopka może posłużyć jako 
przykład na zręczne i planowe manipulowanie dostępnymi spo-
sobami leczenia. Zgłosiła się ona do gabinetu Storcha w marcu 
1731 r. i pokazała lekarzowi guz na lewej piersi. Oczekiwała od 
niego – a nie od chirurga – porady, co należy w tej sytuacji zrobić. 
„Poddawszy go kilkakrotnie moim oględzinom, zdecydowała się 
na jego wycięcie”. Pytała Storcha o prognozę i zapowiedziała, 
że zamierza powierzyć się jego opiece podczas kuracji. Storch 
zalecił jej środki „zmiękczające” i  oczyszczające. Pacjentka 
miała od razu po następnej menstruacji ponownie zjawić się 
w gabinecie, gdzie w  jego obecności przeprowadzony zostałby 
zabieg. Następnym razem przyszła z łaziebnikiem z sąsiedztwa, 
„który podjął się zadania”. Storch szczegółowo wyjaśnił chorej 
i łaziebnikowi, jak należy wykonać cięcie, jak można zatamować 
krwawienie i odpowiadając na pytania, zapewnił, że zabieg nie 
stanowi zagrożenia dla życia. Pacjentka przekładała operację na 
później, w rzeczywistości jednak chodziło jej o to, żeby „zaosz-
czędzić koszty”, dążyła do wycięcia guza „we własnej izbie”. 
Łaziebnik uzyskał tak szczegółowe instrukcje, że „pomyślnie 
dokonał cięcia sam, bez nadzoru medyka”. Piątego dnia, gdy 
pacjentce dały się we znaki silne bóle w prawym ramieniu, łazieb-
nik zgłosił się do Storcha po poradę na odległość i receptę (St. 7, 
casus 91, s. 212 n.). Kobieta ta, która poza tym nie pojawiła się 
już w zapiskach Storcha, uzyskała pomoc w najbliższym otocze-
niu i u zaufanego łaziebnika. Gdy jednak guz w piersi osiągnął 
rozmiar „małego jaja kurzego” i  kobieta zaczęła się obawiać 
o swoje zdrowie, pojawiła się w Eisenach w gabinecie Storcha, 
którego postrzegała jako autorytet i od niego chciała uzyskać 
poradę, by następnie zastosować się do niej w ramach samolecze-
nia. Podczas narady w gabinecie lekarskim doszło do zetknięcia 
dwóch systemów leczenia, w sposób, który okazał się owocny dla 
kobiety, Storchowi natomiast nie przyniósł żadnych dochodów. 

Dzięki chlebodawcom służba często uzyskiwała opiekę lekar-
ską, z której w innym wypadku nie korzystałaby czy nie mogłaby 
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korzystać tak często. Podczas wizyt domowych Storch niejako 
przy okazji leczył również służbę swoich pacjentów. Na przykład 
na początku sierpnia 1740 r. w porze przedobiedniej kucharka 
zatrudniona w domu szlacheckim wylała sobie na pierś garnek 
z gorącą wodą. Storch przebywał wówczas w tym domu na wizycie 
lekarskiej, kazał jej więc „rozebranej stanąć przy ogniu”, odra-
dzał stosowanie sposobów domowych i zapisał maści. Zajmował 
się nią w sposób ciągły przez tydzień, a gdy ból przybierał na sile 
i  rany „zaczynały wydzielać materię i wymagały oczyszczenia” 
musiał wezwać żonę chirurga, ponieważ młoda kucharka „znieść 
nie chciała żadnego męża” (St. 7, casus 176, s. 296 n.). Z kolei 
żona wyrobnika ze wsi Craula pod Hainich, która w  styczniu 
1732 r. urodziła trojaczki i dwa tygodnie później doznała „febrycz-
nej gorączki i  zaniku mleka”, otrzymała od Storcha receptę, 
o którą prosiła przez posłańca szlachecka rodzina Hopfgarten. 

W przypadku kilku szlachcianek szczególnie wyraźnie widać 
uzupełnianie się – lub antagonizm – działania różnych uzdro-
wicieli, ponieważ w  tym wypadku lekarze proszeni o  poradę 
pochodzili nie z milczącej masy nieuprawnionych partaczy, ale 
z  tej samej ekskluzywnej grupy medyków, do której należał 
Storch. Widzieliśmy, że najsubtelniejsze różnice bliskości (czy 
też dystansu) między lekarzem a ciałem kobiety stanowiły zasad-
niczy element lekarskiej praktyki polegającej na różnorodnych 
formach „kontaktu”. W przypadku szlachcianki mogło to przy-
brać formę stopniowego przyzwolenia na zbliżenie, czego kulmi-
nacją było wykluczenie innych uzdrowicieli. Opisując przypadek 
młodej kobiety, która prosiła o poradę raz jego, a  raz innego 
medyka, Storch uchwycił decydujący moment: „odmawiała mi 
swego zaufania, gdy chciałem ją w chorobach wspomóc dobrą 
radą i receptami” (St. 4/1, casus 93, s. 267). Bycie dopuszczonym 
do zaufania w toku coraz dłuższej wspólnej historii medycznej 
oznaczało powolne uzyskiwanie wglądu we wnętrze kobiecego 
ciała. Przyjrzyjmy się bliżej przypadkowi, w którym Storchowi 
udała się ta sztuka.

Chodziło o  pewną damę, liczącą na początku opowieści 
69 lat, którą Storch znał od dawna, ponieważ powierzała mu 
„leczenie całej służby” i gościła go przy swym stole. Niemniej: 
„za życia swego zaufanego medyka nic mi nie chciała wyjawić”. 
Przy stole nie mówiła o „ukrytych dolegliwościach” i dopiero za 
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zamkniętymi drzwiami swego gabineciku, do którego udawała 
się po posiłku wraz z zaufanym lekarzem, zawierzała mu swoją 
skargę. Stary lekarz umarł. W ciągu następnych dwóch lat Storch 
powoli zbliżał się do pacjentki: zrazu kopiował jedynie recepty 
wypisywane przez poprzednika i  nadzorował zaordynowane 
przez samą pacjentkę upuszczanie krwi. Powoli, z ociąganiem, 
kobieta pozwoliła Storchowi na wprowadzenie drobnych zmian 
w  recepturach leków. W  grudniu, podczas „gorączki durowej 
i piersiowej”, uznawszy swój stan za groźny, wezwała Storcha. 
Ponieważ przepisane przez niego środki okazały się skuteczne 
„nabrała odtąd większego zaufania”. Obiecał jej poprawę, „jeśli 
tylko zastosuje się do moich zaleceń”. Obietnica stała się zatem 
podstawą stabilnej relacji. Powoli pacjentka stawała się „bar-
dziej otwarta”. Pół roku później, gdy cierpiała na „kolejny już 
w jej życiu atak kolki”, rozpięła suknię z boku i zdecydowała się 
„poddać dokładniejszym oględzinom bolesne miejsce”. Storch 
pocieszał ją pomyślną prognozą, w wyniku czego „pozwoliła mi 
na przepisanie leków wedle mego przekonania”. W tymże roku 
udało mu się namówić ją do rezygnacji z kilku samodzielnie zaor-
dynowanych kuracji, do których była przyzwyczajona, co jednak 
odbyło się nie bez ociągania i bardzo powoli. Kobieta filtrowała 
jego opinie przez pryzmat swojego doświadczenia. W kolejnych 
latach Storch był jedynym lekarzem, którego wzywała, musiał 
być gotów na złożenie wizyty w dowolnym momencie, stał się 
częścią jej codzienności. Gdy wiosną 1742 r. wyprowadził się do 
Gothy, pacjentka był „przy pożegnaniu bardzo poruszona […], 
że w  tak zaawansowanym wieku będzie musiała powierzyć się 
opiece innego, młodego medyka”. Przez całe lato Storch przysy-
łał jej z Gothy recepty, ponieważ z wielkim ociąganiem otwierała 
się przed nowym lekarzem, do którego nabrała zaufania dopiero 
następnej zimy (St. 8, casus 180, s. 578 n.).

Nawiązanie stałego kontaktu opartego na zaufaniu wymagało 
od lekarza udostępnienia wszystkich usług, jakie był w  stanie 
zaoferować: intensywnej wymiany informacji i recept, nieustan-
nych wizyt, bycia w gotowości. Był wzywany w dzień i w nocy, 
raz, dwa lub trzy razy na dobę. W przypadku szlachcianek, które 
przez część roku albo i przez cały czas mieszkały w swoich mająt-
kach we wsiach pod Eisenach, mogło to być męczące. Za zaufa-
nie płaciło się koniecznością bycia na każde skinienie. 
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Dwudziestokilkuletnia dama, która również uważała Storcha 
za swojego zaufanego lekarza, przysłała zapytanie w związku ze 
„słabością i dreszczami”. Gdy przepisany środek nie pomógł, a co 
gorsza pojawił się „paroksyzm”, Storch musiał „z tego powodu 
o jedenastej w nocy jechać na wieś oddaloną o jedną milę”. Dwa 
dni później trzeba było odbyć tę podróż jeszcze raz, bo choć 
słabość zaczęła mijać, pacjentka uskarżała się na „zimność na 
głowie i zimne stopy”. Pod wieczór tego samego dnia, „zjadłszy 
na obiad sporą porcję kiszonej kapusty i wieprzowiny” i czując 
nadchodzącą słabość „wzywa znowu, przy silnym mrozie [jest 
luty 1731 r. – B.D.] na nocną wizytę” (St. 3, casus 120, s. 513 n.).

Zaufanie jest więc decyzją kobiety, by zezwolić na regularne 
wkraczanie lekarza w  jej przestrzeń, a  zarazem mieć kontakt 
z nim na zawołanie – w biedniejszych warstwach ekwiwalentem 
było zapewne korzystanie z sieci pokrewieństwa i uzdrowicieli 
z  sąsiedztwa. Zaufanie nie stanowiło bynajmniej silnej zapory 
przeciwko wezwaniu innego medyka, a  zanikało zwłaszcza 
w  momencie kryzysu. Jedna z  pacjentek Storcha doznała sil-
nych bólów, które nie ustąpiły mimo przepisania wielu recept, 
w związku z czym „skończyła jej się cierpliwość i dała się namówić 
na zastosowanie różnorakich metod empirycznych” (St. 8, s. 290). 
Najczęściej fluktuacje zaufania komentowane były w badanym 
źródle lakonicznie: „dlatego też odtąd używała innego medyka”. 
Równie często mamy do czynienia ze swoistą równoczesnością: 
Storch leczył pacjentkę, musiał jednak „konferować z poprzed-
nim medykiem i wypraszać u niego recepty”; kilka dni później 
widział, że zapisane przez niego środki stosowane są pospołu 
z miksturami i zaleceniami (upuszczanie krwi) lekarza leczącego 
siostrę chorej. Minęło jeszcze kilka dni i do Eisenach przybył 
doświadczony practicus, „wezwany tu z powodu pacjenta szla-
chetnego rodu” i Storch został zmuszony do przyprowadzenia go 
ze sobą na wizytę (St. 8, casus 48, s. 198). Tak więc chorobę tej 
damy koło pięćdziesiątki leczyli: siostra, trzej medycy, nieznany 
Storchowi ktoś, kto „doradził jej spożywanie pieprzu szypuł-
kowego dla wzmocnienia żołądka”, a także sama chora, która 
postanowiła popróbować leków sporządzonych według recept 
przyniesionych kiedyś przez siostrę od jeszcze innego lekarza.

Storch pracował jako „pożyczony” medicus, vicarius, dodat-
kowy medicus, który kurował pospołu z  ordinariusem; jako 
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ordinarius, współleczący z innym medykiem, niewidzialnym, ale 
„obecnym” poprzez proszki i  esencje; jako ordinarius, nawet 
w wypadku szlachty dzielący pacjentów z balwierzami, łaziebni-
kami i chirurgami, którzy albo byli obecni podczas jego wizyt, 
albo pojawiali się pomiędzy nimi. Jeśli którejś nocy przeby-
wał poza domem, mogło się zdarzyć, że pod jego nieobecność 
wezwany został stary practicus oraz medyk leczący od 13 lat 
i Storch odnotował: „obu ich zastałem, jak wypisywali recepty 
i wydawali zalecenia” (St. 8, s. 431). Od stycznia do maja 1736 r. 
Storch pracował jako ordinarius u damy, którą znał od 16 lat, 
składając wizyty kilka razy dziennie i dzieląc pacjentkę z kolegą 
tej samej rangi, który jednak utracił swój credit. Storch leczył, 
korzystając z korespondencyjnej pomocy „słynnego i doświad-
czonego praktyka”, wykonując instrukcje, które przesłał phy-
sicus spoza księstwa po obejrzeniu nadesłanej próbki moczu; 
w terapii brał też niekiedy udział jeszcze „znany partacz”, który 
przesyłał swój „napar ziołowy”, oraz położna, która przycho-
dziła do pacjentki na wizyty (St. 8, casus 41, s. 167 n., zwłaszcza 
s. 169 n.). Pozorny chaos skrywał tu różne stopnie poufałości, 
o której decydowała pacjentka; kobieta – położna – mogła jej 
dotknąć i przeprowadzić badanie; Storch jako ordinarius odpo-
wiedzialny był za stały dopływ leków; miejscowy medyk, którego 
zrazu proszono tylko na konsultację, przesyłał mimo to receptę 
i  w  końcu wzywano go na wizytę, jako wsparcie dla Storcha, 
choć ostatecznie i  tak został zwolniony, ponieważ jego krople 
okazały się nieskuteczne. Storch został jako długoletni zaufany 
lekarz, choć zaufanie pacjentki najpierw osłabło w wyniku con-
silium lekarza spoza Eisenach, do którego zwróciła się za ple-
cami Storcha, by ponownie wzmocnić się po consilium i wizycie 
słynnego practicusa. Pewną, choć marginalną rolę spełnił także 
niewidzialny „partacz”, od którego pacjentka wzięła „napar”, 
ale już nie leki.

Najwyraźniej logika, wedle jakiej zbudowana była ta strefa 
przejściowa, prowadząca do ciała pacjentki, opierała się na 
tym, w jaki sposób postrzegano „miejsce”, z którego dochodziła 
skarga. Prowadzące do niego wejścia i poszczególne stopnie zbli-
żenia kontrolowane były przez chorą i jej najbliższe otoczenie. 
Lekarz bywał dopuszczany lub wykluczany, mógł przeniknąć do 
tego miejsca, które otwierało się lub zamykało. Decyzja zapadała 
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w samym środku, w niewidzialnym wnętrzu ciała, będącego – jak 
widzieliśmy – na tak wiele różnych sposobów obiektem porady, 
terapii, opieki, ciała, któremu podawano leki i które pobudzano 
do oczyszczenia. Żadna pochodząca z zewnątrz wiedza, żaden 
tytuł i egzamin, a zatem żaden atrybut „profesji” nie miały więk-
szej wagi niż wewnętrzne wyobrażenie. Tutaj, w wewnętrznym 
doświadczeniu „ja”, w  jednostkowym oglądzie procesów i cyr-
kulacji, zapadała decyzja o tym, czym jest uzdrowienie. To nie 
ranga i  uczony autorytet, ale ufająca mu pacjentka pomogła 
Storchowi, kiedy inny chory zaczynał tracić wiarę w jego terapię:

W tymże czasie musiała wspomóc mnie swoim przykładem 
i czynem, gdyż zażywszy przy swoim złamaniu tak wielu lewatyw 
pomocną była szlachetnie urodzonemu panu ze swego sąsiedz-
twa i przekonała go do kontynuowania kuracji i nieodzownych 
dla niego lewatyw, których ów bał się tak bardzo, że żadne 
inne przekonywania nie pomagały, bowiem: pacjenci […] prze-
cież zawsze wątpią czy aby słowa ich medyka są słuszne (St. 8, 
casus 56, s. 237).



151

Poszczególne aspekty wyobrażenia ciała

Celem niniejszego rozdziału jest opis wyobrażeń, jakimi 
kierowali się lekarz, prowadząc praktykę, i kobiety, formułując 
skargi. Najłatwiej będzie mi objaśnić mój modus operandi, jeśli 
pokrótce opiszę drogę, którą przeszłam, analizując źródło.

Jak już wspomniałam, na Choroby niewieście Storcha trafiłam 
przypadkiem i to w momencie, gdy moje badania nad postrzega-
niem porodu w XVIII w. były już dosyć zaawansowane. Wkrótce 
zorientowałam się, że założenia i oczywistości, jakimi się kieruję, 
są dla analizy pamiętników Storcha nieadekwatne. Zrazu czyta-
łam i zbierałam opisane przez niego przypadki, nie rozumiejąc 
ich. Dopiero żmudna refleksja nad całością zebranych histo-
rii pozwoliła mi stopniowo pojąć znaczenie stosowanych przez 
Storcha pojęć i kryteriów klasyfikacji. Wielokrotnie łapałam się 
bowiem na porządkowaniu „rzeczy” według moich własnych 
modeli anatomiczno-psychologicznych albo według kategorii 
znanych mi z opracowań na temat dziejów osiemnastowiecznej 
nauki. Dużą pokusą było zinterpretowanie wyobrażeń Storcha 
przez pryzmat doktryny Georga Ernsta Stahla, co pozwoliłoby 
uznać je za typowy przejaw ideologii wyznawanej przez lekarzy 
z okolic Halle. Im bardziej jednak wczytywałam się w źródło, 
tym bardziej wątpliwa stawała się w moich oczach tego rodzaju 
redukcja. W wyobrażeniach Storcha o ciele prymarne znaczenie 
przypada tym elementom, które były wspólne jemu i kobietom, 
czyli niezależne od wpływu Stahla, witalizmu i Halle. 

Coraz mniejszy sens miała dla mnie klasyfikacja według „rze-
czy”, czyli stosowanie takich kryteriów jak na przykład często-
tliwości występowania rzucawki ciążowej i pęknięcia krocza czy 

Rozdział 4
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też status społeczny lub skąpe poszlaki odnoszące się do innych 
relewantnych społecznie danych. Nie udało się sprowadzić tych 
historii do „prawdziwych” chorób, ponieważ wiele z nich, jak na 
przykład choroba zakonnicy z Eichsfeld, wyrażająca się w nieopa-
nowanym pragnieniu bycia zaszlachtowaną, nie da się ująć w kate-
goriach dzisiejszej medycyny. Gdzie przebiegała linia podziału 
między „zmyśleniem” a „prawdą”? Czy w sytuacji opisanej przez 
lekarza z Eisenach w ogóle można mówić o takim rozróżnieniu?

Powoli zaczęło się wyłaniać wyobrażenie wspólne lekarzowi 
i  – przynajmniej częściowo – kobietom: obce mi wyobrażenie 
„ciała” (Leib). Opis tego ciała utrwalony przez lekarza znalazł 
się w centrum mojego zainteresowania. W tym momencie pewne 
założenia, dotąd dla mnie oczywiste, stały się przeszkodą w dal-
szych badaniach. Zorientowałam się, że nie jestem w stanie na 
podstawie źródła wnioskować o „rzeczywistości ciała”, ponieważ 
jest ona tu jedynie implikowana czy też sugerowana.

Postanowiłam więc stworzyć na potrzeby moich analiz kon-
strukcję pomocniczą, którą nazwałam „wyobrażeniem praktycz-
nym”. Dlaczego? To, co opisywał Storch, chcąc dostarczyć przy-
kładów pomocnych młodym practici, wynika z  doświadczenia. 
W każdym kazusie lekarz sporządził opis spostrzeżeń i  recept 
związanych z jedną kobietą. Musiał się przy tym odnieść do jej 
ciała, mimo że go na ogół nie widział, a jeśli już, to najczęściej tylko 
przez liczne warstwy ubrania – chyba że chodziło o ręce lub twarz. 

Niemniej Storch kierował się w swoich rozważaniach pewnym 
wyobrażeniem ciała, dostępnym mi wyłącznie poprzez jego zapi-
ski. Chcąc zachować ostrożność i pozostać blisko źródła, mogłam 
pozwolić sobie jedynie na stwierdzenie: znam wyobrażenia, jakimi 
ten lekarz kieruje się w  praktyce – nie wiem jednak, w  jakim 
stopniu pokrywają się z całokształtem jego doświadczenia ciała. 

Aby przedstawić to uchwycone intuicyjnie wyobrażenie ciała, 
musiałam odnaleźć w nim elementy poddające się opisowi i przy-
porządkować je poszczególnym polom znaczeniowym. Nazwałam 
te elementy „racjonalizacjami”, choć z dzisiejszej perspektywy 
bardziej adekwatne wydają mi się określenia w rodzaju elementy 
obrazu, wiązki, ogniska znaczeń. W  odróżnieniu od „rzeczy”, 
których wcześniej używałam jako kategorii porządkujących treść 
źródła, i które pozwalały sklasyfikować wszystko, nie odsłaniając 
przy tym żadnych właściwych epoce znaczeń, „racjonalizacje” 
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okazały się bardzo pomocne heurystycznie. W niemal wszystkich 
wypadkach udało się je ściśle powiązać z modelami myślenia, 
formami wyobrażeń, koncepcjami, tematami, motywami znanymi 
mi z odnośnej literatury.

Dialektyczna wędrówka między źródłami, „tematami” bada-
nymi w literaturze przedmiotu i tekstem Storcha pozwoliła na 
redukcję „racjonalizacji” potrzebnych do podjęcia działań inter-
pretacyjnych, tak że ostatecznie opisałam ich dwanaście (patrz 
poniżej). Jednocześnie poszczególne pola znaczeniowe można 
było ze sobą zestawiać, co pozwoliło na uzyskanie wyraźniejszego 
i lepiej ugruntowanego analitycznego obrazu wyobrażeń zawar-
tych w źródle, początkowo dostępnych mi jedynie intuicyjnie.

Opisy lekarza są odzwierciedleniem jego wyobrażeń ciała, 
a pośrednio oddają również wyobrażenia, jakie o  swoim ciele 
mają kobiety. W miarę możności odniosłam się w komentarzach 
poszczególnych „racjonalizacji” do różnic między wyobrażeniem 
leżącym u  podstaw praktyki lekarza a  wyobrażeniem kobiet 
o tym, jak ucieleśnia się ich własne cierpienie. Kilka wyraźnych 
odmienności powraca wielokrotnie, na przykład w  przypadku 
zatrzymanego krwawienia, które lekarz chciał leczyć „otwierając 
odpływ krwi”, a kobiety „wypędzić” z macicy. Nie znalazłam żad-
nych przesłanek każących dopatrywać się w tych różnicach prze-
jawu charakterystycznej dla epoki różnicy płci. „Wynicowanie” 
macicy boraksem zamiast, jak życzą sobie kobiety, jej „odmięk-
czenie” szafranem, pokazuje wyraźnie, że teoria Stahla nie tylko 
wpłynęła na sposób myślenia Storcha, ale również ukształtowała 
jego konkretne, spontaniczne postrzeganie ciała. Zaskoczyło 
mnie natomiast, jak mocno zbliżone są w  praktyce sposoby 
postrzegania ciała przez Storcha i kobiety. Pamiętniki lekarza 
sprawiają czasami wrażenie dwudziestopięcioletnich zmagań 
o wtłoczenie własnego wyobrażenia ciała, podbudowanego jesz-
cze i wzmocnionego przez kobiece skargi, w kategorie Stahla.

We wnętrzu ciała zachodzi 
nieprzenikniona metamorfoza

Ciało jest nieprzeniknione. Jest miejscem, w którym dzieją 
się rzeczy ukryte. Dopóki człowiek żyje, nie da się otworzyć jego 
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ciała, poznać jego wnętrza. Można jedynie wysuwać przypuszcze-
nia na ten temat w oparciu o znaki, które pojawiają się na ciele 
lub z  niego wypływają. Aż do upowszechnienia naszej wiedzy 
anatomicznej to przekonanie stanowiło pewnik.

Tablice anatomiczne Andreasa Wesaliusza i  eksperymenty 
Williama Harveya na żywych organizmach były na ogół znane 
wykształconym praktykom na początku XVIII w. – choć akurat 
tych ostatnich Storch nie znał – niemniej włączenie wiedzy naby-
tej dzięki badaniu martwego lub umierającego ciała w wyobraże-
nia praktykujących lekarzy następowało bardzo powoli1. W prak-
tyce medycznej zwłoki nie rzucały jeszcze cienia na żywe ciało2. 
Podczas sekcji skalpel może obnażyć mordercze spustoszenie 
organów, a anatom wyjaśnić jego uszkodzenie jako rezultat cho-
roby, ale to jeszcze nic nie mówi o oddziaływaniu choroby na 
żyjące ciało. Jeśli czasami Storch przeprowadzał sekcję zmarłej 
pacjentki, której wcześniej „nie widział” ani nie dotykał, wówczas 
badał jej zwłoki, a nie dolegliwości, za których pośrednictwem 
poznał ją za życia3.

Anatomia czy też rozczłonkowanie zwłok jeszcze przez długi 
czas nie miały bezpośredniego odniesienia do budowy żyjącego 

1 J.J. Bylebyl, The Medical Side of Harvey’s Discovery. The Normal and the Abnor-
mal, w: William Harvey and His Age. The Professional and Social Context of the Discov-
ery of the Circulation, red. J.J. Bylebyl, Baltimore 1979, s. 28–102. Z mojego punktu 
widzenia jest to podstawowe opracowanie na temat bariery między życiem i śmier-
cią. Bylebyl analizuje, dlaczego Harvey w praktyce lekarskiej nie kierował się wiedzą 
zdobytą dzięki anatomii, a przede wszystkim dlaczego wynik sekcji nie przekładał 
się na jego wyobrażenie o „normalnym” stanie organów wewnętrznych. To tłumaczy 
także, dlaczego Storch był jeszcze przeciwnikiem pojęcia krwioobiegu: „[Harvey] 
nie miał sposobu, aby z całą pewnością stwierdzić, co dzieje się w niezaburzonych 
rejonach ciała” (tamże, s. 89; tłum. G. Waluga), cokolwiek bowiem pokazuje ana-
tomia, „jest to mylące lub nieprzekonujące, gdyż odzwierciedla pośmiertną zmianę 
w ciele, nie stanowiąc odbicia sytuacji normalnej” (tamże, s. 32; tłum. G. Waluga). 

2 O  przepaści między anatomią a  patologią zob. O. Temkin, The Scientific 
Approach to Disease. Specific Entity and Individual Sickness, w: tenże, The Double 
Face of Janus and Other Essays in the History of Medicine, Baltimore–London 1977, 
s. 452 n.

3 Dopiero w połowie XVIII w. Albrecht von Haller zaczął interpretować sekcję 
w  duchu anatomia animata, „konstatując powiązanie żywych ciał z  ustaleniami 
z obdukcji”; P. Diepgen, G.B. Gruber, H. Schadewaldt, Der Krankheitsbegriff. Seine 
Geschichte und Problematik, w: Altmanns Handbuch der Allgemeinen Pathologie, 
t. 1, Berlin 1969, s. 2; O. Temkin, The Role of Surgery in the Rise of Modern Medical 
Thought, w: tenże, The Double Face of Janus..., s. 487 n., wskazuje, że pod wzglę-
dem instytucjonalnym anatomia jako nauka była oddzielona od pracy chirurgów. 
Uczonym często brakowało kontaktu z chorymi, a praktycy nie uprawiali nauki. 
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ciała. W  momencie, gdy przedstawianie martwego ciała jako 
zgeometryzowanej wewnętrznej przestrzeni miało już kilkudzie-
sięcioletnią historię, żyjące ciało nadal było postrzegane przez 
pryzmat teorii fizjologicznych i ogólnych koncepcji wykazujących 
związek z przedkartezjańską wizją świata. Zanim łańcuch przy-
czynowo-skutkowy stosowany w nauce oraz geometryczna logika 
stały się ogólnie przyjętymi narzędziami do myślenia o wnętrzu 
ciała, procesy w nim zachodzące odbywały się wyłącznie w grani-
cach zakreślanych przez kulturowy obraz świata. Mimo opisanej 
przez Rudolfa zur Lippe4 geometryzacji baroku, dyscyplinizacji 
ruchu tancerza, szermierza i żołnierza ładującego muszkiet, wnę-
trze ciała pozostało innym światem: ciało żywego człowieka – 
przynajmniej w Eisenach – mogło z dużym prawdopodobieństwem 
wyłonić z siebie wszystko, co tylko nieoświecona intuicja epoki 
uznała za możliwe. To, co dla człowieka XX w. jest fizjologicz-
nym faktem, w kosmologii lekarza z przełomu XVII i XVIII w.  
mogło się znaleźć jako kilka różniących się od siebie wyjaśnień.

Posługując się kilkoma przykładami, chciałabym naszkico-
wać przekonania lekarza i kobiet, które są dziś dla nas trudne 
do wyobrażenia. W  Eisenach na początku XVIII w. wnętrze 
ciała to przestrzeń, w której mogło dochodzić do zaskakujących 
przemian, mogły się tam wydarzyć rzeczy dla nas nieprawdopo-
dobne. Możliwości przeobrażeń zachodzących w ciele, jako miej-
scu nieustannej metamorfozy, wydają się bezgraniczne. Storch, 
podobnie jak jego współcześni, nie mógł „zobaczyć” żyjącego 
ciała od środka, miał jednak pewne hipotezy na temat reguł ste-
rujących wewnętrznymi procesami, o których wnioskował przede 
wszystkim na podstawie wydzielin ciała. Nie istniał tu organizm, 
który dałoby się opisać w uniwersalny i powszechnie obowiązu-
jący sposób, co najwyżej można uchwycić wielość pojedynczych 
opowieści. One z kolei bronią się przed uogólnieniem, ponieważ 
występują wyłącznie w postaci doświadczanych procesów. Wnę-
trze ciała daje się uchwycić wyłącznie jako przestrzeń dostępnych 
doświadczeniu, ale niewidzialnych przepływów. Wydzielane na 
zewnątrz płyny pomagają w poznaniu wnętrza, są przez lekarza 
i  kobiety interpretowane jako oznaki zachodzących w  środku 
ciała procesów. Lekarz dostrzega podobieństwo, analogię albo 

4 Por. rozdz. 1, przyp. 164. 
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różnicę między cieczami, które są wydzielane i na tej podstawie 
sądzi, że uzyskał wgląd w to, co dzieje się w ciele.

Dwudziestoletnia żona książęcego lokaja leżała w  pierw-
szym połogu dotknięta chorobą, miała „zimnienie”, „gorączkę” 
i pęcherzykowaty „wyrzut”. Później zaczęła się biegunka i kobieta 
została dotknięta „zniknięciem mleka”. Biegunka była „biała jak 
mleko”, a później „biała jak twaróg” (St. 6, casus 281, s. 606 n.). 
Rozważania Storcha w  tym przypadku podążyły w  kierunku 
stwierdzenia, że owa „biała jak twaróg” wydzielina „bierze się 
z zawróconego mleka” i dla podbudowania tej tezy przytoczył 
różnych autorów, którzy zaobserwowali, że kobiece mleko może 
wędrować nadzwyczajnymi drogami, vias extraordinarias (tamże, 
s. 608). Najwyraźniej mleko mogło przemieścić się wewnątrz 
ciała z piersi do brzucha, przeobrazić się i „oddzielić” w postaci 
cieczy mlecznego koloru. Jak wykazują świadectwa, mleko może 
się w  ciele przemieszczać, również nie zmieniając swojej sub-
stancji. Przykłady na to Storch cytował z literatury, na przykład 
mleko zanikło w  piersiach „natomiast pojawiło się w  ustach 
i wychodzi ze śliną”5; u młodej dziewczyny, która położyła sobie 
plaster ściągający na nabrzmiałe mlekiem piersi, „pokazała się 
[…] menstruacja, która pod względem koloru, zapachu i smaku 
we wszystkim przypominała mleko” (St. 3, casus 32, s. 225 n.). 
To, co wydobywało się z „części rodnych” uznano za mleko, co 
więcej, „czyste mleko” wylewało się z rany po upuszczeniu krwi 
lub zostało wydalone z moczem (St. 2, s. 323). Jak wynika z pisa-
nych świadectw, przemiana mogła przebiegać również w prze-
ciwnym kierunku: karmiąca piersią kobieta zażyła czarnego bzu 
jako środka przeczyszczającego, po czym jej dziecko „oblewa 
się potem, który pod względem zapachu, koloru i  smaku jest 
jak sok z czarnego bzu” (St. 7, s. 132). To, co pokazuje się na 
powierzchni ciała, można obejrzeć i poddać badaniu, analizując 
„zapach, kolor i smak”. Podobieństwo wydzieliny do analogicznej 
substancji świadczy o przebiegających we wnętrzu przemianach. 

Dwoiste postrzeganie wewnętrznej metamorfozy pozwoliło 
Storchowi per analogiam do przyjęcia założenia, że mleko nie 

5 Na temat „niewłaściwych dróg” ekskrecji mleka – w innym miejscu niż pierś 
– dyskutowano w uczonej medycynie do końca XVIII w.; zob. np. B. Bose, Program-
mata de lacte aberrante, Leipzig 1772; Heymanns, De aberratione lactis et morbis ex 
ea pendentibus, b.m.w. 1781.
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jest materią produkowaną wyłącznie w  jednym miejscu ciała 
i wydostającym się z niego wyłącznie przez jeden otwór (piersi). 
„Mleko” może wydobywać się na zewnątrz przez różne otwory 
ciała i przypominać inne wydzieliny; jeśli „oddziela się” w zaska-
kujący sposób, należy przypuszczać, że podążyło wewnątrz „nie-
właściwą drogą”.

Przyjrzyjmy się innemu przypadkowi. Żona garbarza, która 
będąc panną „miała płynienie na nodze”, zaszła w ciążę. Pod-
czas ciąży wspomniane „płynienie” zanikło. Po porodzie kobieta 
dostała gorączki i  zapalenia piersi, a  gdy „owo się rozeszło, 
dostała wysypki czerwonych i  swędzących pęcherzyków” oraz 
„zaparcia żywota”. Storch przepisał jej środki na te dolegliwo-
ści, po których doszło do „dostatecznego otwarcia”. Wydaliła 
stolec w odpowiedniej ilości, po czym stwierdzono „zaschnięcie” 
pęcherzyków. W efekcie pacjentka wyzdrowiała (St. 6, casus 2, 
s. 9 n.). Lekarz próbował zrozumieć przebieg choroby: stolec, 
wysypka z  gorączką oraz zapalenie piersi były zewnętrznymi 
i wewnętrznymi postaciami tej samej „płynnej materii”, „która 
przed ciążą znajdowała ujście na udzie” (tamże, s. 9). Z takiej 
różnorodności form wysnuł wniosek na temat wewnętrznej przy-
czyny: oto materia zmieniła swą substancję, przemieszczając 
się zarówno ku wnętrzu ciała, czyli z nogi do piersi (zapalenie 
piersi), jak i na zewnątrz (wysypka), by wreszcie ulec wydaleniu 
w  formie stolca. Jest to najwyraźniej zepsuta, nieczysta mate-
ria, która krąży po ciele i musi zostać wydalona. Wewnętrzne 
doświadczenie i zewnętrzna obserwacja uzupełniły się, tworząc 
interpretację. Spojrzenie lekarza uczyniło z  zupełnie różnych 
wydzielin jedną materię, prowadząc do wniosku o możliwości 
nieustannych wewnętrznych przemian i metamorfoz.

Kobiety również mówiły o  wewnętrznych odczuciach 
i zewnętrznych obserwacjach, w których łączyły się przemiana 
i  jednorodność. Stwierdzały, że nieświeży oddech pojawił się 
po zniknięciu plam wątrobowych (St. 2, s. 454), pot czuć było 
moczem (St. 3, s. 225), biegunka pojawiała się periodycznie, 
kiedy nie było menstruacji (St. 8, casus 47, s. 196) i że, jak donosi 
wiejska pokojówka, zatrzymane miesięczne krwawienie „znalazło 
ujście” w postaci plucia krwią (St. 2, casus 86, s. 329). Wnętrze 
było najwyraźniej miejscem metamorfozy. Jak bowiem inaczej 
plamy wątrobowe mogłyby przeobrazić się w nieświeży oddech? 
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Kobieta, dla której małżeński congressus przebiegał zbyt gwał-
townie, uskarżała się na „wiatr” w macicy, a kilka dni później 
donosiła, że „cały wiatr wydostał się uszami” (St. 8, casus 87, 
s. 265). Inna kobieta, złożona chorobą w połogu, informowała, 
że „ma szczególne odczucie, jakby oddech i mowa wychodziły 
jej uszami” (St. 6, casus 245, s. 549). „Wiatr” z  macicy mógł 
więc wznieść się do góry, a mowa – wyciec uszami. W tym świe-
cie płyny krążące w środku ciała mogły najwyraźniej posiadać 
zmienną, a jednak zawsze „taką samą” substancję i przemiesz-
czać się w różne rejony. Wnętrze to miejsce metamorfozy, które 
nie zostało podzielone na odrębne segmenty: soki przeobrażają 
się w ciele, zmienia się ich materia, forma, kolor, konsystencja 
i sposób wydalania, a jednak są cały czas tym samym.

Lekarz bada „sens” wewnętrznych procesów

17 maja 1722 r. młoda dziewczyna, córka mieszczanina 
z  Eisenach, udała się na godzinny spacer z  ukochanym, tań-
czyła na wiejskiej potańcówce i  wypiła trochę moszczu grusz-
kowego, a  po powrocie do domu uskarżała się na ból głowy. 
Zmęczona, położyła się wcześnie do łóżka. Następnego ranka, 
niemalże o  świcie, trzeba było wezwać lekarza, który zastał 
pacjentkę „odchodzącą od zmysłów i  rozumu”. Nie udało się 
podać leków, w  związku z  czym Storch zalecił położenie na 
łydce ściągającego plastra. Wszelki trud był jednak nadaremny, 
dwa dni później, 19 maja wieczorem, dziewczyna umarła (St. 2, 
casus 21, s. 127 n.). Lekarz zastanawiał się, „badał”, próbo-
wał jakoś wyjaśnić ten przypadek. Dopiero osiem dni później 
inna dziewczyna „odkryła mu” prawdę o „wydarzeniu z piciem 
moszczu gruszkowego i  tańcem oraz że prowadził ją i  zaba-
wiał ukochany” (tamże, s. 129), w wyniku czego Storch nabrał 
przekonania, że powinien był wymóc na rodzicach upuszcze-
nie krwi na stopach. Zaniedbano tego z  tragicznym skutkiem. 
Storch uporządkował sobie przypadek w  następujący sposób: 
miesięczne krwawienie uderzyło dziewczynie do głowy, „zwróciło 
się” z dołu w górę, dodatkowo krew została wzburzona przez 
miłosne poruszenia, a moszcz gruszkowy i taniec dokonały reszty, 
wzmagając wewnętrzny napór krwi, wewnętrzny wir. Nie bez 
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znaczenia było również to, że „jej regularność była dotychczas 
bladego koloru”.

Aby zrozumieć ten sposób myślenia i nie zbyć interpretacji 
Storcha i dostrzeżonych przez niego łańcuchów przyczynowo-
-skutkowych jako absurdalnych, konieczne jest wyróżnienie 
w  zastosowanych przez niego wyjaśnieniach poszczególnych 
połączeń. Nic nie jest jednoznaczne, nic nie jest prostym wnio-
skowaniem na podstawie faktów. Wieloznaczność każdej „rze-
czy” może być jednak pojęta wyłącznie we właściwym jej kon-
tekście, na podstawie przyczynowych i materialnych powiązań, 
które łączą ją z innymi zjawiskami.

Jakie to są powiązania? W tekście Storcha widać różnorodne 
związki między fenomenami cielesnymi a światem zewnętrznym, 
zdarzeniami i  tym, co minione. Te powiązania nadają „sens” 
poszczególnym doświadczeniom. Każdy fenomen cielesny można 
interpretować na jeden z trzech sposobów: po pierwsze, może 
on „brać się z  czegoś”, jest wówczas wprowadzony słowem 
weil (ponieważ), inaczej mówiąc, ma jakąś przyczynę; po dru-
gie, może prowadzić do czegoś – w źródle sygnalizują to słowa 
wasmassen, weshalb (dlatego też), a zatem chodzi o skutek; po 
trzecie zaś, niesie ze sobą pewien wewnętrzny sens, Storch używa 
wówczas łącznika um zu (aby), chodzi więc o zmierzanie do cze-
goś, o cel, zamierzony kierunek. O to toczy się walka w każdej 
historii, oscylująca między „poprawą” a „pogorszeniem”. Ból, 
wydzieliny nie mogą „po prostu być”, ale są oznaką czegoś. Ciało, 
jego poszczególne elementy czegoś „chcą”. W  przytoczonym 
powyżej przypadku młodej dziewczyny ból głowy był oznaką 
ukrytej przyczyny, czyli „naporu krwi”, który z kolei bierze swój 
początek w gruszkowym moszczu i miłości. Napór wywołał okre-
ślony skutek: zwrócenie się krwi menstruacyjnej ku głowie; miał 
również swój cel, sens, swoje „aby” – w tym wypadku była to, jak 
uważa Storch, pomyłka natury, która została zwiedziona przez 
obecną w głowie miłość i skierowała w tę stronę zbyt dużą ilość 
krwi. Te trzy „kierunki”, czyli: powiązanie każdego fenomenu 
z poprzedzającymi jego wystąpienie wydarzeniami (zewnętrzna 
i wewnętrzna przyczyna), a także z teraźniejszością i przyszło-
ścią (skutek oraz wewnętrzny, niewypowiedziany sens) stanowią 
razem o finalności dążeń ciała. Widać je w niemal wszystkich 
opowieściach Storcha, one są elementem porządkującym jego 
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język i  jądrem jego lekarskiej tożsamości, to właśnie bowiem 
zdolność do interpretowania fenomenów cielesnych odróżnia 
go od czystych empiryków, którzy biorą pod uwagę jedynie 
powierzchowne oznaki i nie znają dróg wiodących ku ukrytym 
aspektom causa. Rozpoznawanie „właściwości choroby” jest 
tajemnicą prawdziwej lekarskiej uczoności, „oznaki choroby” 
są bowiem „tym właśnie środkiem, dzięki któremu można odkryć 
lub objawić rzecz zatajoną, albo też […] tym wszystkim, co staje 
się widoczne, odkrywając ukrytą lub nieznaną rzecz”6. Interpre-
tacja komplikuje się, gdy okazuje się, że lekarz i kobiety wycho-
dzili od odmiennych założeń. Również kobiety myślały w tych 
trzech „kierunkach” – przyczyna, skutek, znaczenie – i wyrażały 
to w swoich skargach, ale czasami czyniły to inaczej niż lekarz. 
Mając swoje własne obserwacje i doświadczenie, które mówiło 
im o znaczeniu pewnych zjawisk, odmiennie pojmowały to, do 
czego ciało „dąży”. Według nich coś, co lekarz próbował wyjaśnić 
za pomocą skomplikowanych wnioskowań, mogło być po prostu 
ich osobistą właściwością, którą potrafiły rozpoznać w oparciu 
o  doświadczenie. Na przykład pewna dama miała ropień na 
policzku i wiedziała, że zapowiada to wystąpienie menstruacji, 
inna z kolei łączyła z menstruacją powtarzający się ból zęba (St. 2, 
casus 70, s. 295 n.). W przypadku jeszcze innej pani natomiast 
otoczenie wiedziało, że kaszel i chrypa świadczą o „okazji do gra-
tulowania z powodu stanu błogosławionego” (St. 3, casus 7, s. 82). 
Kobiety miały własną tradycję pojmowania „oznak”, różnorodne 
fenomeny mogły świadczyć o poczęciu, rychłej śmierci, menstru-
acji lub zagrożeniu suchotami. Tutaj, w prognostycznej interpreta-
cji indywidualnych oznak i w pojmowaniu znaczenia „niewieścich 
właściwości” najostrzej zaznacza się różnica między lekarzem 
a kobietami. Sens dostrzegany przez kobiety i lekarza mógł być 
zupełnie inny. Odmienności w interpretacji ukrytych procesów 

6 Zob. Grosses vollständiges UniversalLexicon aller Wissenschafften und Künste, 
red. J.H. Zedler, t. 1–68, Halle–Leipzig 1731–1754 (dalej: Zedler, Universallexicon), 
tu t. 20, hasło: Merckmahl der Kranckheiten (Oznaka chorób), w. 902 n. – jest to pod-
sumowanie medycznej kazuistyki z pierwszej połowy XVIII w. Charakterystyczne 
dla tego sposobu postępowania jest przekonanie, że oznaki zewnętrzne otwierają 
drogę do diagnozy wewnętrznego stanu ciała. O dedukcji przyczyn, zgodnej z zasa-
dami szkoły Georga Ernsta Stahla, zob. J. Juncker, Conspectus medicinae theoretico-
practicae, Tabulis CXXXVII omnes morbus Methodo Stahliana tractandos, wyd. 2, 
Halle 1724, tab. 1.1: Morbis in genere, s. 2: Signa. 
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ukazują być może największą różnicę kulturową między kobie-
tami a  lekarzem. W tym momencie – i możliwe, że wyłącznie 
w  tym – tworzyła się linia podziału między Storchem a  jego 
pacjentkami, biorąca swój początek w  akademickim wykształ-
ceniu lekarza: wyuczone fizjologiczne i filozoficzne wzorce inter-
pretacyjne, pozostałości arystotelesowskiego drylu. Z  punktu 
widzenia Storcha ciało posiadało zdolność przeobrażania czegoś 
złego w  coś dobrego, to znaczy inicjowania procesu leczenia. 
Zjawisko samo w sobie negatywne mogło zatem nieść ze sobą 
zarówno złą, jak i  dobrą prognozę: wymioty czy plucie krwią 
można wszak postrzegać jako sposób „natury” na oczyszcze-
nie górnej części ciała. Kobiety rzadziej mówiły o tak rozumia-
nym samoleczeniu ciała. Lekarz, chcąc zrozumieć przypadek 
czy też naturę, czyli innymi słowy chcąc poznać i  wesprzeć 
zamiar, jakim kierowało się wnętrze ciała, „wyciągał” krew, 
wskazując jej od zewnątrz właściwą drogę. Kobiety natomiast 
te same znaki interpretowały z własnego punktu widzenia, jako 
wyzwanie, by zatkane ciało od wewnątrz zmusić do oczyszcze-
nia. Chciały „pędzić” krew, porządnie „wynicować” wnętrze. 
Pewna kobieta, cierpiąca na reumatyczne bóle ręki, przygotowała 
sobie ciepłe wino z szafranem, „by bardziej poruszyć” materię 
zalegającą w  ręce (St.  8, casus 36, s. 157)7. Lekarz uważał tę 
terapię za niebezpieczną, ponieważ „zbłąkaną naturę” należy 
kierować na właściwą drogę z  najwyższą ostrożnością. Znaki 
dawane przez ciało były przez kobiety odczytywane jako rezultat 
upartego, krnąbrnego, zagrożonego „zatkaniem” wnętrza, dla 
lekarza natomiast stanowiły świadectwo wewnętrznej pomyłki, 
wyraz tego, jak i  gdzie ciało podejmuje wysiłki zmierzające 
do pozbycia się obciążeń.

Ciało nie determinuje bycia kobietą

W  Chorobach niewieścich Storch zasadniczo opisywał 
pacjentki płci żeńskiej, czasami jednak wtrącał rozważania doty-
czące leczenia mężczyzn i dzieci. Jego spojrzenie na męskie ciało 

7 „[…] ponieważ słyszała, że takowe napływy wynikają, kiedy krew niedostatecz-
nie odpływa”; St. 8, przyp. 36, s. 157. 
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widać także w innym tekście, zatytułowanym Żołnierze8. Na pod-
stawie tych prac można wnioskować o tym, jak Storch postrzegał 
fizjologiczną różnicę między kobietami a mężczyznami. Zadzi-
wiające jest w tym kontekście, że właściwości charakterystyczne 
dla kobiecego ciała jedynie w  małym stopniu odnoszą się do 
znanych nam „cech płci”. Obecnie kobiety, mężczyźni i dzieci, 
choć zaliczają się do jednego gatunku homo sapiens, postrzegani 
są jako morfologicznie i funkcjonalnie różni: kobiety mają mie-
sięczne krwawienia, rodzą dzieci, a w pewnym wieku przestają 
menstruować, co sygnalizuje koniec ich fazy „reprodukcyjnej”. 
Mężczyźni nie krwawią, nie rodzą dzieci i  nie doświadczają 
niczego, co porównywano by z  menopauzą, tak samo zresztą 
jak pierwszych polucji nie zestawia się z rozpoczęciem menstru-
acji. Dzieci są dziewczynkami albo chłopcami, ale jako istoty nie 
w pełni rozwinięte biologicznie nie doświadczają ani menstruacji, 
ani wydzielania nasienia. Myślimy o jednoznacznych zjawiskach 
biologicznych czy też fizjologicznych, które przyporządkowu-
jemy wyłącznie albo jednej, albo drugiej płci, a także poszcze-
gólnym etapom życia. Odstępstwa od tego obrazu ciała uważamy 
za wyjątki, zaburzenia normy czy zgoła patologie. „Biologię” 
postrzegamy esencjalistycznie jako anatomiczną i fizjologiczną 
realność, czyli w ścisłym powiązaniu z określonymi cielesnymi 
fenomenami, zależnie od płci i wieku9. Storch i  jego pacjentki 
opowiadali się za diametralnie odmiennym wyobrażeniem, zna-
nym nam zresztą ze współczesnych im uczonych opracowań: 
wielu zjawisk, które uważamy za jednoznaczne indykatory płci, 
nie postrzegano w XVII czy XVIII w. jako decydującej oznaki 
różnicy między mężczyzną a kobietą. Epoka Storcha nie dostrze-
gała także naszych wyznaczników starzenia się. Oko kultury znaj-
duje w porządku natury to, czego w nim szuka. 

8 J. Storch, Theoretische und Practische Abhandlung von Kranckheiten, denen 
vornehmlich Soldaten unterworfen seyn, nach sicherer und vieljähriger Erfahrung 
bekräfftigter Methode entworfen, Eisenach–Naumburg 1735.

9 Bogactwo toposów występujących w  późnośredniowiecznej religijności staje 
się zrozumiałe tylko jeśli pojmiemy płciową dwuznaczność serca, piersi i  mleka. 
Zob. L. Dewez, A. Iterson, La Lactacion de Saint Bernard. Legende et iconographie, 
„Citeaux in de Nederlanden” 7, 1956, s. 165–189; P.-V. Bétérous, A propos d’une des 
légendes mariales les plus répandues: Le ‘lait de la Vierge’, „Bulletin de l’Association 
Guillaume Bude” 4, 1975, s. 403–411; C.W. Bynum, Jesus and Mother. Studies in the 
Spirituality of the Hugh Middle Ages, Berkeley 1982.
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Tym, co według Storcha i cytowanych przez niego uczonych 
odróżnia kobietę od mężczyzny nie jest sam fakt krwawienia, ale 
wyłącznie jego periodyczność, innymi słowy regularność, z jaką 
jej ciało wydziela ciecz. Bycie kobietą zasadzało się zatem na 
podleganiu rytmowi, nie wynikało z samego krwawienia. Widać 
tu zadziwiającą sprzeczność: wszystkie rozważania na temat cho-
rób kobiet krążyły wokół krwi w  różnych postaciach, nie była 
ona jednak determinantem kobiecej płciowości. Storch posta-
wił wprawdzie zrazu tezę, że „comiesięczne wydarzenie czy też 
dzieło” jest „najniezbędniejszym atrybutem” kobiety zdolnej do 
zamążpójścia, od razu jednak przytoczył zastrzeżenie:

Jednakże niesie to ze sobą wiele wątpliwości, bowiem zda-
rzało się nierzadko, że i dzieci miały regularność, a również i jest 
wiele [kobiet], które nigdy nie obserwowały menstruacji, a mimo 
to poszedłszy za mąż, stały się szczęśliwymi i płodnymi matkami. 
Do esse bene kobiety zdolnej do zamążpójścia należy zazwyczaj, 
by dziewczę dobrze wzrastające i o powiększających się piersiach 
miało również i regularność; nie jest to jednak warunek samego 
esse (St. 2, Wprowadzenie, s. 25).

W  publikacjach z  tego okresu opisano wiele przypadków 
wystąpienia menstruacji również u bardzo młodych dziewcząt, 
na przykład dziewięcioletnią dziewczynkę z  Gdańska, „która 
miała menstruację, aczkolwiek nieregularną” (St. 2, casus 176, 
s. 548), czy córkę księgarza z Tybingi, u której krwawienia zaczęły 
się w ósmym roku życia (tamże, s. 549). Przytaczane przykłady 
dotyczą wszystkich grup wiekowych, w tym „dziecięcia posłańca 
czy też listonosza, które miało regularną menstruację od 4 do 
8 roku życia” (tamże, s. 550).

W 1692 r. w Dreźnie żona prawnika powiła córeczkę, która 
od razu po urodzeniu miała menstruację i, w regularnych termi-
nach, zachowała ją aż do wieku półtora roku. Wówczas krwawie-
nie zastąpione zostało przez fluor albus, również comiesięczny, 
który trwał ponad dwa lata, co niezwykle osłabiło dziewczynkę 
(tamże, s. 552).

Z  własnego doświadczenia Storch dodał jeszcze, że 
w  1732 r. odebrał poród szlachcianki, która wydała na świat 
„silną panienkę”, a ta „czwartego dnia po urodzeniu oddzieliła  
per pudenda kilka łyżek krwi” (tamże, s. 553).
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Comiesięczne krwawienia nie były zatem uznawane ani za 
cechę zarezerwowaną dla dorosłych kobiet, ani też właściwość 
niezbędną dla ich esse, dla ich bycia kobietą. Storch przytaczał 
przypadki pacjentek z Eisenach, które w wieku dorosłym nigdy 
nie doświadczyły menstruacji w  oczekiwanej formie, doznały 
natomiast krwawień z innych części ciała. Zdarzało mu się zaob-
serwować katar macicy, również u małych dziewczynek, powo-
dujący „białe upławy” lub zbierający się w piersi pod postacią 
mleka (St. 2, casus 113, s. 420 n.)10.

Inne kobiety z kolei, nawet będąc mężatkami, nie miały men-
struacji przed zajściem w ciążę, potem jednak krwawiły już regu-
larnie (St. 2, casus 176, s. 547). Jeszcze inne dostrzegały u siebie 
periodycznie pojawiające się wydzieliny innego rodzaju. Pewna 
„delikatna i harmonijnie zbudowana” kobieta, której menstru-
acja to jedynie kilka kropli krwi, poinformowała o „czyraku na 
stopie […] który za każdym razem w  terminie jej krwawienia 
robi się większy i bardziej bolesny” (St. 8, casus 15, s. 74). Inne 
kobiety donosiły o periodycznym pluciu krwią (St. 2, casus 11, 
s. 99), biegunce zgodnej z  rytmem menstruacji (St. 8, s. 165), 
zaostrzeniu suchot, potach występujących w tym samym rytmie 
(St. 6, casus 248, s. 577 n.), o regularnie pojawiającym się „drże-
niu i ciężkości członków” (St. 8, casus 22, s. 99), a także krwawie-
niach hemoroidów pojawiających się co cztery tygodnie (St. 8, 
casus 80, s. 319)11. Periodyczność ciała, samorzutne, rytmiczne 
wzbieranie „odpływu” i jego wydobywanie się na zewnątrz w róż-
nych postaciach wydają się bardziej niezmienne niż materia, 
która jest wydalana.

Doświadczenie regularnych cykli przypadło w udziale nie tylko 
kobietom gotowym do zamążpójścia, kobiety krwawiące regular-
nie krwawiły również na starość, co nie wzbudzało w gabinecie 
Storcha żadnej sensacji. Wspomniana już powyżej siedemdziesię-
cioletnia wdowa uskarżała się w 1723 r. na ból biodra, który poja-

10 O  periodycznych „białych upławach” u  kobiet zob. J. Juncker, Conspectus 
medicinae theoreticopracticae..., s. 752 n. 

11 Zob. np. Zedler, Universallexicon, t. 15, w. 1643: „wreszcie i świerzb pojawia 
się w  pewnym porządku albo jest periodyczny […] kiedy obserwujemy, […] że 
swędząca wysypka pojawia się w pewnym określonym czasie […] kiedy dziewczyna 
[…] nawiedzana jest przez świerzb […] w tej samej chwili, […] gdy oczekuje oczysz-
czającego odpływu”.
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wił się dwa miesiące wcześniej, czyli w momencie, kiedy zanikła 
menstruacja, dotąd regularna. Po upuszczeniu krwi miesiączka 
powróciła i  dopiero w  1728 r., czyli pięć lat później, kobieta 
pojawiła się po raz kolejny, tym razem skarżąc się, że zamiast 
menstruacji ma teraz periodyczne krwawienia z  nosa (St.  8, 
casus 72, s. 277 n.). Menstruacja u  staruszek nie była wpraw-
dzie w Eisenach na porządku dziennym, niemniej, jak stwierdza 
Storch, „zalicza się do wcale nie najrzadszych” zdarzeń (St. 8, 
s. 279). Na poparcie swoich słów dodał długą listę tego rodzaju 
przypadków opisanych w  literaturze medycznej. Mowa w nich 
o kobietach, które albo nigdy nie przestały menstruować, albo też 
miesiączka powróciła u nich w zaawansowanym wieku. Wydzie-
liny, które się wówczas pojawiały, postrzegano jako miesięczne  
krwawienia. Przytoczę tylko jeden przypadek spośród wielu:

Szlachcianka imieniem Bungardina z Desbeck znała kobietę 
w wieku 103 lat, u której gdy ta miała lat 101 powróciła regular-
ność, w wyniku czego jej zdrowie polepszyło się, a miesięczne 
czyszczenia macicy utrzymały się do 103. roku życia, kiedy to 
zmarła, będąc właśnie w czasie odpływu (St. 8, s. 279). 

Widzimy, że samorzutne periodyczne wydalanie jest cechą 
charakterystyczną kobiet, na dodatek – jak się zdaje – bardziej 
istotną niż ściśle określona materia wydzieliny. Tym bardziej 
zaskakuje więc, że takie samorzutne wydalanie krwi dostrzegano 
również u mężczyzn. A jeszcze bardziej dziwi, że „materia”, która 
była wydalana, nie została ściśle przyporządkowana płci.

Niemniej jedna rzecz wyraźnie odróżnia mężczyzn od kobiet: 
mężczyźni nie krwawili periodycznie z jednego miejsca. Wydalali 
natomiast – czasem nawet regularnie – krew z różnych miejsc: 
nosa, hemoroidów, rany, w formie plwociny. Zwłaszcza hemo-
roidy12 postrzegane były jako swoista analogia do „ regularności” 
kobiet. Dotyczyło to „pełnokrwistych”, młodych mężczyzn 

12 M. Höfler, Deutsches Krankeitsnamenbuch, München 1899, s. 4, wyprowadza 
pojęcie „złota żyła” (po niemiecku Goldader – przyp. red.), opisujące żyły wokół 
odbytu, od faktu, że ich krwawienie pozwalało zaoszczędzić na honorarium dla 
lekarza. O „złotej żyle” zob. też Zedler, Universallexicon, t. 11; tamże, t. 12, hasło: 
Haemorrhoides, w. 123: „odpływ z nich wykazuje pewne podobieństwo do comie-
sięcznego oczyszczenia u  kobiet”. Krwawienie miało być niekiedy regularne „jak 
w płynieniu niewieścim”.
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oraz takich, którzy zażywali zbyt mało ruchu: hemoroidy słu-
żyły w ich przypadku do odprowadzania nadmiaru soków. Jeśli 
hemoroidy „pełnokrwistego” mężczyzny „zatrzymywały się”, 
doświadczał on takich samych dolegliwości jak kobiety w przy-
padku „zatkania regularności” (St. 2, casus 77, s. 316). „Odpływ” 
z  hemoroidów był równie „wrażliwy” jak menstruacja, mógł 
bowiem zostać zablokowany w wyniku przestrachu, niewłaściwej 
terapii bądź alteracji, i nigdy już nie powrócić. Mężczyzna mógł 
popaść z tego powodu w chorobę, a nawet umrzeć: „znany mi 
jest bowiem przypadek 42-letniego korpulentnego kupca, który 
miał właśnie fluxum haemorrhoidae i  dał się samozwańczemu 
chirurgowi i medycznemu partaczowi namówić na upuszczenie 
krwi, w wyniku czego fluxus natychmiast się zatkał, a poczciwy 
kupiec piątego dnia […] zmarł nagle” (St. 8, s. 34).

Hemoroidy i menstruację uważano za zjawiska analogiczne, 
podobne do siebie i  polegające na samorzutnym, leczniczym 
oczyszczaniu ciała z niepotrzebnych substancji. Mogły się nawza-
jem zastępować, a  analogia między nimi nie była zjawiskiem 
marginalnym, ale przedmiotem dużej liczby uczonych opra-
cowań i  dysput13. Michael Alberti, zwolennik Georga Ernsta 
Stahla z Halle, w Tractatus de haemorrhoidibus z 1722 r. omó-
wił consensum menstruacji i hemoroidów, które dostrzegał we 
wspólnym obu zjawiskom zadaniu oczyszczania ciała poprzez 
wydalenie zbędnej, obciążającej i nieczystej materii. Jak się wyra-
ził, oba „odpływy” cechuje „powinowactwo” polegające na tym, 
że „quomodo ratione objecti, subjecti, instrumenti, mediorum, 
formae, finis, ordinis, temporis, necessitatis, opportunitatis et 
causarum etc. haec evacuationes inter se conveniant”14. Hemoro-
idy to dla dorosłego mężczyzny dobroczynny, choć niekonieczny 
odpływ krwi. W tym względzie uczone traktaty odzwierciedlały 
tradycyjną ludową mądrość, mówiącą, że krwawienie z hemoro-
idów to „zastępstwo menstruacji u mężczyzn”15. Jednak nie tylko 

13 Zob. np. G.E. Stahl, De Motus Haemorrhoidalis et Fluxus Haemorrhoidum 
Diversitate..., Paris 1730; M. Alberti, De hoemorrhoidibus secundam et praeter natu-
ram, Erfurt 1702; G.E. Hamberger, Ch.H. Schnell, Dissertatio medica inauguralis 
exponens doctrinam generalem de haemorrhoidibus, Jenae 1745.

14 M. Alberti, Tractatus de hoemorrhoidibus […] Pathologice et practice, Halle 
1722, Halle 1722, cz. 2: De Haemorrhoidum et Mensium Consensum, s. 3.

15 M. Höfler, dz. cyt., s. 4.
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„krwawy odpływ”, ale również wypływ nasienia postrzegany był 
jako analogia do „kataru macicy”, za pośrednictwem nocnych 
polucji bowiem natura „również poprzez excretionem seminis złe 
z siebie wyrzuca”.

Podobieństwo między mężczyznami a  kobietami polegało 
więc na tym, że ich ciała potrzebowały oczyszczenia. To założe-
nie pozwalało również na zaistnienie „rzeczywistej” periodycz-
nej menstruacji u  mężczyzn. Wilhelm Gottfried Ploucquet16 
w  obszernym zbiorze literatury medycznej z  XVIII w. przy-
toczył tego rodzaju przypadki znane z  szesnasto- i  siedemna-
stowiecznych observationes. Opisano tam z  podaniem miejsca 
i  dokładnych okoliczności, jak i  gdzie mężczyźni doświadczyli 
„regularności”. I tak, mężczyźni krwawią z czubków palców (per 
digitos), z kciuka prawej dłoni podczas pełni księżyca17, z żylaków, 
a przede wszystkim, w bezpośredniej analogii do menstruacji – 
per penem. Z pokaźnego zbioru przypadków wybiorę jeden, zapi-
sany przez Johanna Baptistę Wenckha w „Miscellanea” Leopol-
diny. Jest to przypadek chłopa, który od okresu dojrzewania do 
76. roku życia regularnie doznawał tego rodzaju „odpływów”, 
ciesząc się przy tym jak najlepszym zdrowiem: „a pubertatis anno 
rite menstruale hoc tributum usque ad septuagesimum sextum 
annum persolvens sanus et robustus hilariter vixit”18.

Tak więc mężczyźni również mogli doznawać „krwawego 
odpływu”, przy czym mamy do czynienia nie tylko z wyraźnymi 
analogiami w  zakresie periodyczności i  regionów ciała, ale 
również z  podobieństwem w  aspektach najbardziej charakte-
rystycznych dla kobiet. Jak można przeczytać u Storcha, kobiety 

16 W.G. Ploucquet, Literatura medica digesta, sive Repertorium Medicinae prac-
ticae, chirurgicae atque rei obstetriciae, t. 1–4, Tübingen 1808–1809. Zob. literaturę 
zgromadzoną pod hasłami Menstrua Marium (t. 3, s. 10) i  Haemorrhagia ex pene 
(t. 2, s. 255).

17 M. Schurig, Haematologia historico medica, hoc est sanguinis consideratio phy-
sicomedicocuriosa…, Dresden 1744, s. 275, relacjonuje przypadek parobka, który 
od dzieciństwa „periodicam in sinistre manu pollice passus est haemorrhagiam. Ex 
huius enim latere dextro prope unguem tempore plenilunii (rarius enim ante vel 
post diem unum plenilunii comparvit hic fluxus) absque ulla cephalagia […] sanguis 
subito et cum impetu, per diversos rivulos, ad quatuor uncias […] prosiliere”. Por. 
tamże, s. 302: Menses in viris; tenże, Parthenologia historico-medica, hoc est, virgi-
nitatis consideratio, qua ad eam pertinentes pubertas et menstruation, Dresden 1729, 
rozdz. IV: De menstruatione in Maribus et Brutis, s. 118–127.

18 Tenże, Haematologia..., s. 303.
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i dziewczęta zbierają w piersiach mleko, ale „jak mówi poświad-
czona wieść”, również chłopcy i  mężczyźni mogą mieć mleko 
w piersiach i to w ilości pozwalającej na nakarmienie dziecka. 
Wprawdzie anatomowie, jak na przykład profesor Lorenz Heister 
z Helmstedt, autor Compendium anatomii będącego podręczni-
kiem Storcha, fizjologicznie wykluczali taką możliwość, opierając 
się na badaniu zwłok, „jednak nie można z tego powodu całko-
wicie zaprzeczyć takiej możliwości” (St. 7, s. 27). Doświadczenie 
żywych przeczyło naukom anatomów. Storch opowiadał o zna-
nych mu przypadkach z okolic Eisenach (St. 7, casus 2, s. 26 n.). 
Jeśli „u obojga płci występuje jednakie repositorium, aczkolwiek 
u mężczyzn rzadko jest tak duże jak u kobiet” (St. 7, s. 29), jeśli 
zatem piersi mężczyzn i kobiet mają coś wspólnego, to nie można 
wykluczyć zjawisk takich jak przypadek mężczyzny, „który tak 
wiele mleka wydoił ze swych piersi, że zrobił z niego ser” (St. 7, 
casus 2, s. 28). Storch plasuje się tu w  nurcie tradycji, która, 
choć wkrótce miała zaniknąć, póki co nadal była silna. Widać 
to wyraźnie w świadectwach, jakie dodał do opowieści o swoich 
pacjentach z Eisenach19.

Kultura na bardzo różne sposoby wiąże płciowość z ciałem, 
które może interpretować jako znak różnicy między kobietą 
a mężczyzną. Żaden element morfologiczny, a także żaden pro-
ces fizjologiczny, jak wytrysk nasienia czy comiesięczne krwa-
wienie, nie zawsze i nie wszędzie pojmowane są jako wyznacz-
niki płci. Dopiero gdy na tego rodzaju zjawiska spojrzy oko 
ukształtowane przez kulturę, stają się one indykatorami płci. 
Płeć tkwi w oku patrzącego. Tak na przykład dopiero pod koniec 
XVII w. krew i mleko zostały definitywnie przyporządkowane 
funkcjonalnej sferze fizjologicznego macierzyństwa, a pamiętniki 
Storcha powstały przecież zanim nowa nauka zmonopolizowała 
rozumienie kobiecego ciała w  Eisenach. Nie „wynaleziono”20 
wówczas jeszcze menopauzy, a  menstruacja i  związane z  nią 
dolegliwości nie stały się póki co przedmiotem zainteresowania 

19 O  męskim „mleku” zob. także W.G. Ploucquet, dz. cyt., hasło: Lac (t. 2, 
s. 477); Zedler, Universallexicon, t. 21, hasło: Milch, w. 145: wzmianka o „mleku” 
u mężczyzn i chłopców.

20 O „odkryciu” menopauzy przez medycynę dziewiętnastowieczną (we Francji) 
zob. J. Wilbush, La Menespausie. The Birth of a  Syndrome, „Maturitas” 1, 1979, 
nr 3, s. 145–151.
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nozologii21. Cielesne odzwierciedlenie relacji płci nie było 
postrzegane jako niezbity fakt. Proces redefinicji opisany przez 
Iana Macleana nie zaczął wówczas jeszcze dominować22, a w bio-
logii nie chodziło o badanie ciała spolaryzowanego przez cechy 
płciowe, ale – przynajmniej z punktu widzenia Storcha – o rozu-
mienie biografii i historii cierpienia opowiadanej przez kobiety 
i mężczyzn ich własnymi słowami.

Gdy Storch – nie wprost – mówił o  różnicy płci, czynił to 
za pomocą relatywnych kategorii, a  nie jednoznacznych przy-
porządkowań. Stał się w  ten sposób kontynuatorem tradycji 
antycznej23. Kobieta i mężczyzna pozostawali do siebie w takiej 
relacji jak strony prawa i lewa, wewnętrzne i zewnętrzne, ciągłość 
i periodyczność, pełnokrwistość i anemiczność: jedno można było 
zawsze pokazać tylko jako analogię, a zarazem różnicę w sto-
sunku do drugiego24. Kobiety, których udziałem był samorzutny 

21 P. Crawford, Attitudes to Menstruation in SeventeenthCentury England, „Past 
and Present” 91, 1981, zwł. s. 72, analizuje przemiany pojęcia menstruacji w XVII w. 
Według autorki już wtedy zaczyna się redefinicja oznak „mniej doskonałej istoty” 
i przeobrażenie ich w cechy istoty „przeznaczonej do prokreacji i aktywności domo-
wej”. Podkreśla, że w obu przypadkach najistotniejsze jest podrzędne stanowisko 
kobiety. „Menstruacja stanowiła przypomnienie aksjomatu, że kobiety mają pośled-
niejsze ciała” (tamże, s. 73; tłum. cyt. G. Waluga). Zupełnie inaczej interpretowano 
menstruację w  popularnej terapii oraz w  kontekście patologii humoralnej, gdzie 
upuszczanie krwi i  wymioty służyły przywróceniu równowagi płynów, w  związku 
z  czym kobieta stała się „prototypem” samoleczącego się ciała. Por. G.  Pomata, 
Menstruation and Bloodletting in XVII Century Bologna. The Symbolic Link, Bologna 
1984 (druk powielany), zwł. s. 17 n. Dopiero w XIX w. menstruacja stała się „pro-
blemem” i zalążkiem patologii; zob. E. Showalter, E. Showalter, Victorian Women 
and Menstruation, „Victorian Studies” 14, 1970, nr 1, s. 83–89. E. Fischer-Hom-
berger pokazuje, jak krew miesięczna już od antyku służyła medycznym teoriom 
kobiecości; taż, Krankheit Frau. Aus der Geschichte der Menstruation in ihrem Aspekt 
als Zeichen eines Fehlers, w: taż, Krankheit Frau, Bern 1979, s. 49–84. 

22 Zob. rozdz. 1, przyp. 147.
23 W  interpretacjach starożytnych i  średniowiecznych, wpływających także na 

sposób myślenia w okresie baroku, ta dwuznaczność była na ogół ignorowana. Zja-
wisko to można odczytać choćby z dziejów wykładni locus mas occasionatus; kobieta 
to niedoskonały mężczyzna. A. Mitterer, Mas occasionatus oder zwei Methoden der 
Thomas-Deutung, „Zeitschrift für katholische Theologie” 72, 1950, s. 80–103, anali-
zuje źródła scholastyczne. M. Jeay, Albert le Grand entre Aristotle et Freud. La femme 
est-elle und acte manque?, w: Le racisme. Mythes et sciences, pour Léon Poliakov, 
red. M. Olender, Paris 1981, s. 1–13, zwraca uwagę na ową komplementarną dwu-
znaczność w strukturalistycznym komentarzu do De animalibus Alberta Wielkiego. 

24 O  wyobrażeniach „prawa” i  „lewa” w  i  przez mężczyznę i  kobietę, ze 
szczególnym uwzględnieniem teorii rozrodu, zob. E. Lesky, Die Zeugungs- und  
Vererbungslehren der Antike und ihr Nachwirken, Wiesbaden 1950, s. 1263–1294. 
Storch często rozważa męskie i żeńskie konotacje kierunków w stosunku do klatki 
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„odpływ”, uznawał za mniej niż mężczyźni zagrożone przez 
plethora (przepełnienie), czyli chorobę. Niemniej były słabsze 
i zimniejsze: gromadziły w sobie więcej odpadów i cieczy, dla-
tego też musiały krwawić z  większą regularnością. Za sprawą 
tej (wywodzącej się od Arystotelesa i Galena) „niższości” ucie-
leśniały leczniczą siłę samooczyszczenia wnętrza. „Puszczanie 
krwi”25, które Storch ordynował swoim pacjentkom, powinno 
– tak jak regularne krwawienia – odpowiadać fazie księżyca 
i było interpretowane przez analogię do menstruacji. Zarazem 
zalecano je również mężczyznom, którzy w zasadzie potrzebowali 
go bardziej niż kobiety.

Gdy Storch patrzył na chorego żołnierza, wówczas nie 
postrzegał jego męskości poprzez wykluczenie mleka czy men-
struacji i również „nasienie”, jak wspomniałam powyżej, nie było 
jeszcze specyficznie męskie czy kobiece26. Kobieta nie była jako 
taka postrzegana dlatego, że była płci żeńskiej, lecz odwrotnie: 
jej choroba to „choroba niewieścia”, ponieważ ona była kobietą.

W sferze, która jeszcze nie podlegała kategorii faktu, pleniły 
się historie na temat możliwych właściwości ciała. Były to opo-
wieści o  zadziwiających przypadkach: o pannie ze Strasburga, 
„która miała podwójną macicę” (St. 2, s. 4); o „śmiałej i zuchwa-
łej niewieście, która wyparłszy się swej płci w stroju mężczyzny 
przez wiele lat służyła jako żołnierz” i nosiła na pudenda kołtun 
(St. 2, s. 7 n.); o pewnej kobiecie leczonej przez Storcha, „o któ-
rej […] mówiło się, iż jest jeszcze gładka”, czyli nie ma tam na 
dole włosów (tamże, s. 8). Sam Storch dodał, że w 1745 r. wystą-
piła konieczność użycia instrumentów medycznych przy poro-
dzie pewnej prostytutki, „u której również zauważyłem skąpość 
owłosienia” (tamże). Te przypadki przytaczał jako argumenty 
przeciwko twierdzeniu, że gładki srom świadczył o bezpłodności. 
Wszystko mogło tu zyskać znaczenie, stać się przekonującym 
znakiem, nic bowiem nie zostało jeszcze zdefiniowane przez 

piersiowej, jąder, boków macicy, np. St. t. 7, s. 74 i  t. 3, s. 155–156. Analogia jest 
kontynuowana, np. w St. 2, s. 316, mężczyzna wpada w popłoch przy pierwszym pęk-
nięciu hemoroidów, przy czym „owe zaraz zakrzepły, regurgitując do piersi i głowy”.

25 G. Pomata, Menstruation..., s. 12 n., próbuje wykazać, że upuszczanie krwi to 
sztucznie wywołana kontynuacja samooczyszczenia ciała.

26 O tej tradycji zob. W. Gerlach, Das Problem des „weiblichen Samens” in der 
antiken und mittelalterlichen Medizin, „Sudhoffs Archiv” 30, 1938, nr 4–5, s. 177–193.
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 anatomię. Włosy kobiet „tam na dole”, niezależnie od tego, czy 
mniej czy bardziej kręcone, długie, sztywne czy miękkie, mogły 
byś oznaką ich wstydliwości lub dziewiczości. Zarówno lubież-
ność, jak i  nieśmiałość mogły się wyrażać w  tych szczegółach, 
w  wyglądzie włosów, brzucha, w  ilości krwi. Zarazem jednak 
wszystkie te znaki mogły być signum fallum, cechą niewystarcza-
jącą. Ponieważ nie istniała jeszcze anatomia – nauka, która już 
wkrótce miała definitywnie ustalić faktyczny stan rzeczy – nie było 
na razie możliwości skonstruowania abstrakcyjnego kobiecego 
ciała, uogólnionej normy. Storch, podobnie jak współcześni mu 
uczeni, nie był pewien ani skąd się bierze krew wypływająca „tam 
na dole”, ani czy rzeczywiście każda kobieta powinna mieć błonę 
dziewiczą – o co zdarzały się spory sądowe. Gdy Storch zajmował 
się cechami, które dla nas są faktycznymi wyznacznikami płci, 
robił wówczas przegląd swoich notatek i na tej podstawie mówił 
o  prawdopodobieństwie, na przykład o  właściwościach, które 
można znaleźć – „chociaż nie u wszystkich, to jednak u wielu” 
(St. 2, s. 35). W sytuacji, gdy anatomiczne i fizjologiczne uogól-
nienia nie są do końca sprecyzowane, poszczególne właściwości 
ciała mogą zyskać ogromną metaforyczną siłę wyrazu, innymi 
słowy, oko ukształtowane przez kulturę widzi to, co chce widzieć. 
W opartej na analogii niesymetrycznej komplementarności płci 
różnica między kobietą a mężczyzną powstaje w meandrach tego, 
co u obu płci jest takie samo. Owa komplementarność wyrasta 
z kultury, w której płeć, istota kobiety i mężczyzny, konstruowana 
jest wyłącznie poprzez ich wzajemne relacje oraz związki z oto-
czeniem, nie może jednak być sprowadzona do jednego obszaru 
ciała czy jednego rodzaju wydalanej cieczy27.

27 O nieuwarunkowanej płciowo nomenklaturze anatomicznej jeszcze w XVIII w. 
por. Zedler, Universallexicon, t. 10, hasła: Gebärmutter, GebärVater, Geburtsglieder 
(męskie/żeńskie) oraz analogie w hasłach Mutter i Magen (tamże, t. 22 i 19); por. też 
M. Höfler, dz. cyt., hasła: Manns-Mutter i BärVater. G.E. Stahl, Ausführliche Abhan-
dlung von den Zufällen und Kranckheiten des Frauenzimmers, wyd. 2, Leipzig 1735, 
s. 110 i 132 n., uważa, że mężczyźni także cierpią na rodzaj „ciężkości macicy”, tzw. 
malum hypochondriaticum, umiejscowione w brzuchu, poniżej serca. Zatrzymanie 
płynnego obiegu wywołuje u nich taki sam strach. Podobieństwa wykazują nawet 
dary wotywne; por. E. Richter, Einwirkung medicoastrologischen Volksdenkens auf 
Entstehung und Formung des Bärmutterkrötenopfers der Männer im geistlichen Heil-
brauch, w: Volksmedizin, red. E. Grabner, Darmstadt 1967, s. 372–398. 
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Otwory ciała to ujścia materii

Moje ciało staje się dla mnie realne jako ciało dopiero wtedy, 
gdy poddam je porządkowi, który kształtuje się, kiedy postrze-
gam ciała innych. Moja prawa ręka może dotknąć lewej (obiekt 
staje się kończyną, a  kończyna obiektem)28, podobnie ciało, 
będąc organem mojego postrzegania, jednocześnie samo siebie 
konstruuje jako obiekt. Obraz ciała jest określony przez epokę 
i kulturę; historia ciała to dzieje form postrzegania i porządko-
wania cielesności. Etnolodzy29 i historycy idei30 próbowali zrozu-
mieć sens stosunków społecznych, interpretując znaczenie relacji 
między poszczególnymi częściami ciała. W niniejszej książce nie 
chodzi ani o teorię ciała jako ucieleśnionego „ja”, jak to ujmo-
wali Herbert Plügge, Viktor von Weizsäcker czy Richard Zaner, 
ani też o  przyporządkowanie obrazu wyłaniającego się z  tek-
stu Storcha do którejś z koncepcji cielesności. Dążę raczej do 
zrozumienia tego, jak lekarz z Eisenach postrzegał zewnętrzną 
powłokę ciał kobiecych w  oparciu o  sporządzone przez niego 
opisy przypadków.

Zacznę od spraw najprostszych: ciało ma – patrząc z zewnątrz 
– powierzchnię, czyli skórę, oraz dziury, czyli otwory ciała. Poza 
tym ma również wzgórki i zaokrąglenia. Ile otworów ma ciało? 

28 R.M. Zaner, The Context of Self. A Phenomenological Inquiry Using Medicine 
as a Clue, Athens, Ohio 1981, s. 38 n., daje wprowadzenie do tematu pod kątem 
historii filozofii. W komentarzu do tekstów Sartre’a Zaner wskazuje na szczególną 
dziś trudność w traktowaniu ciała jako reprezentacji bytu: la nausée, obrzydzenie, 
które odczuwamy, widząc, jak inny traktuje przedmiotowo ciało, które zdajemy się 
posiadać. Według Sartre’a stąd bierze się strach przed innym, który nigdy już nas nie 
opuści. Podczas pracy nad tym komentarzem Storcha nie było mi łatwo zapanować 
nad własnymi uczuciami: strachem i  wstydem, ciekawością i  konsternacją. Tylko 
dzięki uporaniu się z  tymi emocjami byłam w stanie odczytać początkowe rozba-
wienie podczas lektury wielu fragmentów tekstu jako oznakę braku wewnętrznej 
swobody, niezbędnej przy tego rodzaju studiach.

29 R.F. Ellen, Anatomical Classification and the Semiotics of the Body, w: The 
Anthropology of the Body, red. J. Blacking, London 1977, s. 343–373, stosuje metodę 
zapożyczoną z  etnologii do klasyfikacji ciała, posiłkując się wieloma przykładami 
metaforycznego użycia słów z nim związanych do opisu zaświatów, narzędzi, zbóż, 
domu i jego wyposażenia. 

30 P. Manuli, M. Vegetti, Cuore, sangue e cervello: biologia e antropologia nel 
pensiere antico, Milano 1977, skojarzyli greckie pojęcia „ciała”, znaczenia przypisy-
wane sercu bądź mózgowi z odpowiednimi wyobrażeniami społecznymi. Zob. też 
M. Vegetti, Metafora politica e immagine del corpo nella medicina greca, w: tenże, 
Tra Edipo e Euclide. Forme del sapere antico, Milano 1983.
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W  historiach spisanych przez doktora Storcha występuje ich 
wiele, więcej niż się zazwyczaj dostrzega. Są to: oczy, uszy, nos, 
usta, piersi, pępek, odbyt, cewka moczowa, ujście macicy. Zrazu 
może dziwić, że pępek był uznawany za otwór i że w taki sposób 
postrzegane były również piersi. Pierwsza hipoteza: otwory ciała 
to ujścia nastawione na przepływ ze środka na zewnątrz. Widać 
to, gdy przeanalizuje się historie pacjentek pod kątem tego, co 
działo się z  otworami ciała: z  wszystkich coś się wydobywało, 
ale wydzielająca się substancja mogła się przeobrażać i wybierać 
sobie różne ujścia. Otwory ciała nie były więc przyporządkowane 
do jednego rodzaju materii. Z oczu lecą łzy, były jednak dziew-
częta, które płakały krwią (St. 2, casus 174, s. 543); z nosa leci 
katar, ale niektórym dziewczętom „oddziela się krew” (St.  2, 
casus 26, s. 145). W ten sposób wydobywała się z ciała „regu-
larność”, była to forma, jaką przybierała miesiączka. W ustach 
zbierała się ślina, ale z otworu po straconym zębie mogła również 
wydobywać się krew menstruacyjna (St. 2, casus 60, s. 256), która 
czasami opuszczała ciało także za pomocą „krwawego womitu” 
(St.  2, casus 11, s. 99 n.). Menstruacja mogła być też, choć 
rzadko, wydalona w  postaci „krwawej uryny” (St.  2, casus  88, 
s. 332), czy – co już częstsze – poprzez krwawienia z hemoro-
idów, zwłaszcza u  dojrzałych, „pełnokrwistych” kobiet. Żona 
pewnego duchownego, u której w wyniku „przestraszenia się” 
zanikła menstruacja, doświadczyła w jej zastępstwie „płynienia 
hemoroidów” (St. 3, casus 88, s. 439 n.). Z kolei „wysoka, chole-
ryczna kucharka, będąc na służbie w domu, gdzie nie tylko mogła 
spożywać dobre jedzenie, ale i wypić kieliszek wina”, wyjawiła 
lekarzowi, że „jej krew wyszła poprzez stolec” – w zastępstwie 
menstruacji (St. 2, casus 31, s. 154). Otwory ciała miały różne 
znaczenie na różnych etapach życia: młode dziewczyny krwawiły 
przede wszystkim z otworów w górnej części ciała, z nosa i ust, 
krwawienia te mogły się u nich pojawiać w rytmie menstruacji, 
jeśli regularność nie występowała „na dole” (St. 2, casus  89, 
s. 333  n.). Natomiast u  starszych kobiet większe znaczenie 
przypadało hemoroidom. Kobiety niezamężne rzadziej miały 
hemoroidy niż mężatki. Ciało ma jednak jeszcze inne otwory, 
ujścia rozsiane po całej powierzchni. Skóra w każdym miejscu 
jest takim potencjalnym ujściem, bo w  każdym miejscu może 
się otworzyć albo zostać otwarta. Inaczej mówiąc: uważano, że 
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w każdym miejscu skóry może się pojawić ujście dla menstruacji 
i innych substancji:

Służąca licząca 16–17 lat, która jeszcze nie miała regularności, 
zraniła sobie drzazgą palec i krew skierowała się w tamtą stronę 
w towarzyszeniu bólu (St. 2, casus 40, s. 180 n.). 

„U  dwudziestoletniej osoby, poza tym silnej i  pełnokrwi-
stej”, która za kradzież została osadzona w areszcie, a później 
w więzieniu, gdzie zapadła na ciężką chorobę, menstruacja „nie 
pokazała się […] miast tego utworzyło się pod pachą wypocenie 
wilgotności, któremu towarzyszyła wielka boleść” (St. 2, casus 41, 
s. 182) – jak sama mówiła lekarzowi.

Pewna dziewczyna nadepnęła w lecie na grabie. Rana długo 
się nie goiła, mimo że zajmował się nią chirurg. Pół roku później 
Storch został poproszony o poradę. Prowadzący terapię chirurg 
był zdania, że rana nie chce się goić „ponieważ menstruacja przez 
tę ranę znajduje ujście” (St. 2, casus 60, s. 252).

„Służąca ze wsi uskarża się, że od kilku lat jej regularność 
występuje w  niewielkiej ilości, a  czasem całkowicie się zatyka, 
zarazem na jej głowie pojawił się miękki guz”. Gdy menstruacja 
całkowicie zanikła, kobieta stwierdziła, że „guz urósł i się posze-
rzył” (St. 2, casus 58, s. 249).

Szesnastoletnia córka kancelisty miała nieregularną i skąpą 
menstruację, pojawił się u niej za to ropień na migdałku, poprzez 
który – jak stwierdził Storch – „natura znalazła ujście dla szko-
dliwej materii” (St. 2, casus 4, s. 63 n.).

Dla medyka, chirurga i kobiet rany, guzy, pęknięcia były otwo-
rami, z których wypływało to, co na ogół wybiera inne ujście. Takim 
miejscem odpływu był ropień na migdałku. Mogła się przez niego 
wydobywać krew menstruacyjna, ale również inne substancje. 
Cechą charakterystyczną skóry była, jak się zdaje, jej przepusz-
czalność (w kierunku od środka na zewnątrz), miała ona pory, 
które pod wpływem ciepła rozszerzały się, przeobrażając w praw-
dziwe otwory. Nimi mogła wydobywać się „wilgotność”, krew, 
zanieczyszczenia. Każde nabrzmienie, każdy guzek pod skórą 
był oznaką tego, że jakaś substancja napiera, szukając ujścia31. 

31 Fakt, że skórę traktowano jako potencjalny otwór ciała można zilustrować spo-
sobem użycia słowa transsudare. W literaturze używano go w znaczeniu wypacania, 
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Rana dała możliwość „ewakuacji zatkanej i  zepsutej materii 
przez skórę” (St. 6, casus 436, s. 756). Skóra jawiła się nie jako 
bariera odgradzająca wnętrze ciała od świata zewnętrznego, ale 
raczej jako zbiór maleńkich otworów, porów i  potencjalnych 
większych ujść, co dotyczyło zwłaszcza miejsc, w których skóra 
jest cienką „subtelną błonką, [która] łatwo przez ostrą materię 
[…] może zostać przeżarta lub przerwana” (St. 2, s. 19).

Inne fenomeny pojawiające się na skórze również intepreto-
wano jako ujścia: żylaki ukazujące pulsującą krew, która prze na 
zewnątrz; „różę”, którą wywoływała zepsuta materia, szukająca 
sobie drogi na zewnątrz; takim ujściem były również pęcherzyki 
potówek; świerzb jawił się jako lecznicze oczyszczenie; znamiona 
uznawano za zanieczyszczenia wyrzucone na powierzchnię skóry. 
Wszystkie te zjawiska występujące na skórze mogły być powią-
zane z krążącą we wnętrzu ciała krwią, z menstruacją. Pojawiały 
się zwłaszcza wówczas, gdy ujście tej ostatniej zostało zabloko-
wane. Można tu wymienić następujące przypadki:

U młodej dziewczyny zaobserwowano nabrzmienie znamion 
po tym jak jej menstruacja „zatkała się” z powodu pożaru; zna-
miona zmniejszyły się, kiedy miesiączka powróciła „w przyzwo-
itym porządku” (St. 2, casus 125, s. 452 n.).

„Choleryczna dziewka w wieku lat dziewiętnastu” uskarżała 
się na to, że jej „regularność […] nie nadeszła” i „jako że zbliżał 
się jej kolejny termin, dostała na łydkach bolesnych czerwonych 
zgrubień” (St. 2, casus 147, s. 492).

Trzydziestokilkuletnia „osoba rodzaju niewieściego” ma „złe 
udo, przez które uchodzi krew miesięczna”, nigdy niepojawiająca 
się we właściwy sposób. Kiedy udało się przywrócić regularną 
menstruację, „wrzody nigdy już nie krwawiły” (St. 8, casus 169, 
s. 533 n.).

„Sangwiniczno-choleryczna panna w wieku lat osiemnastu”, 
która jeszcze nie menstruowała, miała przez dwanaście miesięcy 
ranę na udzie, ciesząc się przy tym całkiem dobrym samopoczu-

także utraty (pozbycia się) krwi, ropy itd. Zob. M. Schurig, Haematologia..., s. 269 n.; 
J. Juncker, Conspectus Therapiae generalis, cum notis in materiam medicam, Halle– 
–Magdeburg 1725, s. 83 n. Pod względem terapii skórę postrzegano jako miejsce, 
w którym ciało może zostać otwarte: „sudatio […] est evacuatio per peripheriam 
corporis porosam, qua humores serosi, sive superflui sive noxii expellentur”; tamże. 
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ciem. Rana krwawiła w rytmie „regularności”. Storch porównał 
stan pacjentki ze stanem jej siostry, która także nie miała jeszcze 
menstruacji – czyli nie stała się jeszcze w pełni panną – by stwier-
dzić, że kobieta z raną na udzie czuła się lepiej, była zdrowsza, 
nie miała boleści, a jej cera nie była blada i zielonkawa: wyglądała 
kwitnąco! (St. 2, casus 32, s. 156 n.).

To, że otwory ciała i plamy na skórze mogły zamiennie peł-
nić swoją funkcję, a  świerzb i  znamiona były „tym samym”, 
wynika nie z tego, czym były, ale z „sensu”, jaki się z nimi wią-
zał. Porównywalny jest proces zachodzący w tych miejscach: coś 
„odpływa”. Pewna szlachcianka miała na przemian krwawienia 
z hemoroidów i „wypocenie wilgotności za uchem” (St. 6, casus 
336, s. 677); inna dama cierpiała na „katar macicy”, białe upławy 
zamiennie ze „złym palcem” (St. 8, casus 19, s. 91); ciężarna 
kobieta, która również cierpiała z powodu „białego odpływu”, 
zauważyła, że nabrzmiewają jej żylaki. Później w połogu pojawiły 
się problemy z oczyszczeniem macicy, co znowu prowadziło do 
bolesności żylaków, „dręczących ją dopóty, dopóki ów odpływ 
[z  macicy] nie wrócił do porządku” (St. 3, casus 14, s. 101). 
W  zasadzie wszystkie części ciała wykazywały pokrewieństwo, 
bo były pojmowane jako otwór wiodący na zewnątrz. Niemniej 
szczególny związek zaznaczał się między ustami a odbytem, mię-
dzy nosem a macicą, a także między odbytem lub ujściem macicy 
a żylakami, owrzodzeniami i guzkami na nogach32.

Skóra była delikatna i  stanowiła granicę. Jej znaczenie nie 
polegało jednak na oddzielaniu środka ciała od otoczenia; 
przede wszystkim była bowiem powierzchnią, na której obja-
wiało się wnętrze. Matematyk, któremu czytałam opisane przez 
Storcha przypadki, podsumował swoje wrażenia następująco: 

32 I.S.L. Loudon, Leg Ulcers in the Eighteenth and Early Nineteenth Century, 
„Journal of the Royal College of General Practitioners” 31, 1981, s. 263; 32, 1982, 
s. 301–309, zwraca uwagę, że żylaki, dokuczające niekiedy latami, były w  XVII– 
–XVIII w. bardzo częste. Poza tym wraz z odchodzeniem od patologii humoralnej 
ich diagnoza i leczenie uległy dużym zmianom. Do XVIII w. traktowano je rutynowo 
jako drogi wypływu „ostrych soków” i  otwierano, także u  marynarzy i  żołnierzy, 
wśród których zdarzały się szczególnie często. Te wyobrażenia przetrwały narodziny 
„zamkniętego” ciała. Świadectwo z  Londynu z  połowy XIX w.: kowal opowiada 
o maści na rany swojej żony: „to ocalenie dla mojej żony […], dzięki tej maści rana 
jest stale otwarta i ta rana pełni w jej sercu funkcję zaworu bezpieczeństwa; gdyby się 
zasklepiła, [żona] zmarłaby na chorobę serca […], odciąga zły humor…”; J. Thomp-
son, Street Life in London, New York–London 1969, s. 35 (tłum. G. Waluga). 
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te kobiety postrzegają się jakby były tensorami, funkcjami stale 
się zmieniających, niemniej wyraźnie ukierunkowanych sił.

Lekarz uważał, że jego zadaniem jest manipulowanie kierun-
kiem działania tych sił, co pokazuje przypadek pewnej tkaczki. 
Pięćdziesięciotrzyletnia kobieta, właścicielka straganu, uskar-
żała się jesienią 1720 r. na bolesną „przepuklinę w pachwinie” 
i „zatkanie” ciała. Możliwe były dwie drogi do uleczenia: rozcię-
cie guzka na boku lub odprowadzenie nagromadzonej materii 
przez wnętrze ciała za pomocą lewatywy. Dwóch uzdrowicieli 
zajmowało się chorą, każdy na swój sposób. Chirurgus próbo-
wał za pomocą odmiękczających okładów doprowadzić do tego 
samego, co Storch chciał wywołać poprzez liczne lewatywy. 
Ten ostatni dążył do odprowadzenia zbędnej substancji przez 
naturalny otwór ciała, pierwszy zaś starał się pobudzić skórę do 
otwarcia się – wszystko na próżno, za przepukliną bowiem „nie 
chciało przyjść otwarcie” (St. 8, casus 56, s. 222 n., tu s. 224).

Wielofunkcyjność otworów przypomina Bachtinowską inter-
pretację obrazów ciała w twórczości Rabelais’go33. Z tą różnicą, 
że w  XVI w. otwory te były miejscami nieustannej dwustron-
nej wymiany między wnętrzem a światem zewnętrznym, między 
ciałem a otoczeniem. Wnętrze objawiało się za pośrednictwem 
swych otworów, które pełniły funkcję wejść i  wyjść, jak prze-
puszczalne granice między ciałem a światem zewnętrznym służą 
owocnej metamorfozie przebiegającej w obu kierunkach. Nato-
miast w Eisenach na początku XVIII w. przetrwała wprawdzie 
tradycja mówiąca o wieloznaczności tych otworów, zaznaczyło się 
jednak zaburzenie równowagi, jak gdyby relacja między dawa-
niem i braniem została zakłócona, a nieustanna przepuszczalność 
wszystkich otworów stała się przymusem.

Lekarz interpretuje wewnętrzne przepływy

W lutym 1731 r. jedna z pacjentek Storcha, pięćdziesięcio-
dwuletnia wdowa, miała „szczególne urojenie” – śniła o swoim 
wnętrzu, „sądziła, że we śnie widzi, jak jest zbudowana w środku” 

33 Zob. M. Bachtin, Twórczość Franciszka Rabelais’go a kultura ludowa średnio-
wiecza i renesansu, tłum. A. i A. Goreniowie, Kraków 1975; por. też rozdz. 1.
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(St. 8, casus 141, s. 471). We śnie kobieta ta wybrała jedyną drogę 
do wizualizacji wnętrza możliwą w tak płynnym i amorficznym 
ciele. Świadomość znajdowała w nim tak niewiele stałych punk-
tów orientacyjnych, nie było tu nic stabilnego, żadnego ruszto-
wania, żadnych kości czy jasno zarysowanych organów, zamiast 
tego była metamorfoza, ruch, pęd i ewentualnie blokada. Cie-
cze zmieniały swoją postać: krew, mleko, kał, pot, wilgoć, soki 
gnilne i nieczystości przeobrażały się i przemieszczały w różne 
obszary, istotne wydaje się więc pytanie, jak Storch postrzegał ten 
ruch. Czy ciało było dla niego pustą przestrzenią? Czy dostrze-
gał w  nim kierunki, drogi, materialny porządek przepływów? 
Co właściwie wynikało z tego wewnętrznego pędu?

Dwudziestodziewięcioletnia szlachcianka, która często uskar-
żała się na „białe upławy”, pozbyła się tej dolegliwości w sposób 
dla niej samej zaskakujący: „zauważyła była, że na jej głowie 
zagnieździła się pokaźna ilość wszy”, a  jednocześnie zoriento-
wała się, że „w tym czasie, gdy robactwo pojawiło się na głowie, 
uwolniła się od białych upławów” (St. 8, casus 19, s. 90 n.). Jest 
to powiązanie zupełnie dla nas obce, w którym porządek ciała 
oparty na różnicy między górą i  dołem, wnętrzem i  światem 
zewnętrznym wydaje się zupełnie nie obowiązywać. Storch inter-
pretował związek między wszami a zanikiem białej wydzieliny 
następująco: wszy, gryząc, wysysają krew i „wilgotność” z głowy, 
przyciągając w ten sposób „płyny z dolnych części ciała do gór-
nych” (tamże, s. 91). Ten związek przyczynowo-skutkowy nie jest 
bynajmniej egzotyką spotykaną wyłącznie u Storcha, można go 
bowiem odnaleźć w pracy profesora z Halle Michaela Albertiego, 
opublikowanej w 1737 r. dysputacji O pożytku wynikającym dla 
zdrowia z czesania. Nie bierze się tu pod uwagę ani krążenia krwi 
z systemem żył i arterii, ani tradycyjnej humoralnej teorii soków 
ciała, zresztą trudno byłoby za ich pomocą wyjaśnić związek mię-
dzy wszami a „białymi upławami”. Po raz pierwszy widzimy ciało 
jako miejsce, w którym ruch mogły inicjować zupełnie odległe 
bodźce: podrażnienia, swędzenie, a także zadrapania czy drobne 
ranki przyciągały wilgoć, także z odległych miejsc, na przykład 
z macicy do głowy. Ruchy odbywające się we wnętrzu ciała mogły 
być reakcjami na podrażnienia.

Dwudziestotrzyletnia służąca, uderzywszy się głową o kant 
komody, nabawiła się przy tym „silnego i bolesnego contusio”. 
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Kilka dni później, dokładnie w czasie, kiedy powinna wystąpić 
menstruacja, kobieta zażyła środki przeczyszczające. Doszło do 
„zatrzymania miesiączki i  regurgitacji ku głowie, co pokazują 
nabrzmiałe żyły na czole i  skroniach”. Dziewczyna popadła 
z  tego powodu w „odurzenie i melancholijne myśli”. Podobny 
napad melancholii powtórzył się po kilku latach (St. 5, casus 51, 
s. 220 n.). Storch analizował: siniak, obrzęk przyciągnął krew 
z dolnej części ciała, tym bardziej że i tak jej odpływ z macicy 
został zaburzony przez użycie przeczyszczającego senesu. Ślad 
tej wędrówki został niejako wyryty na ciele, bo, jak stwierdził 
Storch: „Kongestyje w  większej części przemieszczają się […] 
po zatkaniu regularności w kierunku głowy, w szczególności gdy 
natura ma po temu okazję w wyniku uprzednich urazów” (tamże, 
s. 222). Podrażnienie „przyciągało” krew i to nie tylko jednora-
zowo, bezpośrednio po urazie, również w przyszłości pozosta-
wało na ciele w charakterze niematerialnej bruzdy, odcisku, gra-
werunku, wywołując skłonność ciała do powtarzania tej reakcji. 
Było swoistym „piętnem”, wpisującym w ciało pewien habitus. 

Przyjrzyjmy się jeszcze jednemu przypadkowi przemieszcza-
nia się płynów we wnętrzu ciała. Pewna szlachcianka cierpiała 
na częste bóle różnego rodzaju, przy czym jedyną stałą dole-
gliwością był uparcie pojawiający się na nodze guz. W styczniu 
1723 r. uskarżała się na „bolesne płynienie na twarzy, pomiędzy 
nosem a lewym policzkiem”, zauważając przy tym, że w tym okre-
sie obrzęk na nodze się zmniejszył. Aby stłumić bóle w twarzy, 
Storch zalecał przeróżne terapie, zwłaszcza stosowanie ściągają-
cego plastra na prawej, czyli niezainfekowanej nodze. W wyniku 
tej terapii „poczuła […] poprawę, natomiast płynienie powróciło 
na swe dawne miejsce w lewym udzie, gdzie ponownie pojawił się 
guz” (St. 6, casus 48, s. 189 n.). Storch objaśniał ten przypadek 
następująco: w wyniku bólów twarzy „natura”, dotąd „przyzwy-
czajona” do „wysyłania materiam catarrhalem w dolne rejony”, 
została niejako powstrzymana przed użyciem obranej wcześniej 
drogi. Bóle w górnych partiach ciała przeszkodziły w wydzielaniu 
szkodliwej materii w standardowy sposób, w wyniku czego została 
ona wypchnięta do góry. Gdyby ów nadmiar krwi pozostał w gło-
wie, mogłoby się to stać przyczyną ciężkiej choroby. Jedynie za 
sprawą ściągającego plastra, który dzięki odpowiednim substan-
cjom nie tylko zmiękczał skórę, ale również ją podrażniał, udało 
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się „oddziałać na naturę […] i skierować ją ku zwykłej drodze 
oddzielania” (tamże, s. 190). Temat „natury” jako czynnika dzia-
łającego w ciele muszę na razie pominąć, w tym momencie inte-
resuje mnie bowiem wyłącznie wyobrażenie wnętrza ciała jako 
przestrzeni dynamicznej, pełnej ruchu. Storch przypuszczał, że 
w ciele owej chorej szlachcianki nagromadziła się kataralna, czyli 
śluzowata substancja, która znalazła sobie „siedzibę”, „swój” 
obrzęk na nodze, gdzie się co jakiś czas gromadziła. Podrażnie-
nie, bóle w okolicy twarzy (oraz w miejscu leczniczego plastra, 
błędnie użytego na przedramieniu), spowodowały, że dotychcza-
sowy wewnętrzny „przepływ” został zaburzony i skierowany ku 
górze. Kilka dni później pacjentka donosiła o bólach brzucha, 
które Storch umieścił w tym samym kontekście, pojmując je jako 
skutek utrwalonego w ciele przyzwyczajenia, by ciecze zmierzały 
ku głowie zamiast do dołu. Materia po raz kolejny przemie-
ściła się niewłaściwą trasą, podążając do góry, bowiem „natura 
[…] zapamiętała niedawne diversio” (tamże, s. 191). Wnętrze 
tego ciała pełne było ruchu determinowanego w  sposób nie-
jako niematerialny, przebiegającego w kierunkach wytyczonych 
przez zmienne siły, co wyrażało się sformułowaniami w rodzaju 
„skłonić ku”, „przyzwyczajenie”, „zwabić”, „pamiętać”, „pokie-
rować”, które lepiej werbalizują ten proces niż mógłby to uczynić 
system oparty na anatomii czy fizjologii i wyposażony w precy-
zyjniejsze narzędzia. Wnętrze ciała oplecione jest niematerialną 
siecią tras, którymi przemieszcza się materia. Ciało to powłoka 
okrywająca ten ruch, nawet bowiem z  najdalszych zakątków, 
z przeciwległych części ciała może nadejść bodziec powodujący 
przekierowanie materii, która daje się „zwabić”, opuszcza swoją 
zwykłą drogę i (w nadmiarze) migruje na nowe miejsce. Wydaje 
się, że niektóre kierunki przepływu materii postrzegane były 
jako niewłaściwe: z zewnątrz, z peryferii, do środka oraz z dołu, 
gdzie była bliska ujścia, do góry. Nie miało to nic wspólnego 
z opisem anatomów, których Storch studiował i  cytował, czyli 
z ciałem, w którym krew krąży we własnym układzie, ma stałą 
objętość i przemieszcza się po wyznaczonych trasach, a zjawi-
ska takie jak wewnętrzne przepełnienie, „zatkanie”, spiętrzenie 
materii i  jej przemieszczanie się niewłaściwą drogą są fizjolo-
gicznie i anatomicznie wykluczone. Dla Storcha krwiobieg czy 
naczynia krwionośne albo nie istniały, albo były na tyle mało 



181

Poszczególne aspekty wyobrażenia ciała

znaczące i nieokreślone, że o ruchu materii mogły decydować 
zupełnie inne bodźce. Ujawnia się w ten sposób pewna dwoistość 
czy też sprzeczność w  myśleniu Storcha, który ewidentnie nie 
potrafił połączyć tych dwu sposobów pojmowania wnętrza ciała, 
co widać w jego rzucanych mimochodem spostrzeżeniach. Pisząc 
o obłożnie chorej kobiecie, która nie była w stanie samodzielnie 
przewrócić się z boku na bok, Storch stwierdził: „dlatego też cała 
krew napłynęła na tę stronę i  jeszcze przed śmiercią […] bok 
ten sczerniał i zsiniał” (St. 8, casus 131, s. 454). W przypadku 
pewnej ciężarnej spostrzegł zaś „napływ krwi” w okolice macicy, 
powodujący, „że trudność sprawia naturze odpływ krwi z nóg, 
który powinien postępować ku górze czy też wznosząco” (St. 3, 
s. 112). Krew zdawała się poruszać w niemal nieokreślonej prze-
strzeni, być może drążyła sobie w ciele szlaki, być może ciało 
miało charakter gąbki.

Storch zajmował się leczeniem dziewczyny, która w marcu 
1736 r. poinformowała, że jej menstruacja stała się nieregularna, 
że „na twarzy jest blada i  nabrzmiała” i  ma „krótki oddech, 
zmęczenie i  obrzęk na stopach”. „W  zeszłym roku niechcący 
połknęła szpilkę i obawia się, iż przypadki te z tego wzięły swój 
początek” (St. 2, casus 172, s. 535). Opowieść pacjentki skło-
niła Storcha do snucia rozważań na temat dróg, jakimi szpilka 
mogłaby przemieszczać się w ciele, rozważań symptomatycznych 
dla jego własnych, najczęściej jedynie implikowanych wyobrażeń 
o anatomii ciała. Szpilka, mimo że odznacza się większą spo-
istością niż przepływające w ciele ciecze, mogła, podobnie jak 
te ostatnie, wydostać się na zewnątrz w zasadzie w dowolnym 
miejscu: przez guzek koło pępka (tamże, s. 537), z moczem, ze 
stolcem (tamże, s. 539), per vulvam (tamże, s. 540), przez ropień 
na goleniu (tamże, s. 542), po upływie 18 lat przez nogę (tamże, 
s. 542). Storch odnotował również historię córki krawca, która 
połknęła szpilkę i „trzeba ją było wyciągnąć z dołka sercowego, 
przy czym nie zaszkodziło to zdrowiu dziewczyny w  żadnym 
stopniu” (tamże, s. 542). Jak zauważył Giuseppe Lanzoni, jeden 
z autorów cytowanych przez Storcha: „Natura ma w ciele ludz-
kim właściwe sobie i nieznane nam drogi, które w odpowiednich 
momentach otwiera” (tamże, s. 541).

W wyobrażeniu, jakie Storch miał o wnętrzu ciała, splatają 
się trzy koncepcje sprawnie ze sobą współdziałające i zupełnie 
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niezgodne z opisem anatomicznym: są to po pierwsze metafo-
ryczny poziom „dążności” i „przyzwyczajenia” natury, po drugie 
wyobrażenie wnętrza ciała jako nieustrukturyzowanej, osmotycz-
nej przestrzeni, które jest charakterystyczne dla myśli przed-
anatomicznej i  po trzecie – kategorie mechanicznego modelu 
ciała w interpretacji szkoły Georga Ernsta Stahla. Nieco uwagi 
należy poświęcić temu trzeciemu poziomowi, który daje swoistą 
witalistyczno-psychologiczną podbudowę metaforycznym zbłą-
dzeniom, do jakich dochodzi we wnętrzu ciała.

Storch uważał się za zagorzałego zwolennika teorii Stahla 
i duża część jego publikacji poświęcona jest udostępnieniu wykła-
dów Stahla w języku niemieckim z myślą o młodych lekarzach. 
W swoim pojęciu leczył ludzi wedle metody Stahla. Koncepcja 
Stahla, który zwracał się przeciwko „mechanicyzmowi”, mogła 
być dla Storcha atrakcyjna, ponieważ jej kluczowe pojęcia sta-
nowiły fizjologiczną systematykę jego moralno-religijnych poglą-
dów. Wszystkie określenia, jak „napór”, „wabienie”, zatrzyma-
nie, spiętrzenie i uwolnienie, zawarte są w kluczowych pojęciach 
motus i tonus jako fizjologicznych, wewnątrzcielesnych fenome-
nów. Motus tonicus jest siłą wywołującą napięcie. Owo napięcie 
mięśni czy włókien (tonus), wywoływane przez motus (dążność 
do ruchu), przejawiało się jako „skłonność natury” do procesu 
wyrzucania wydzielin. Owo dążenie do wydalania jest tym, co 
wprawia wnętrze ciała w ruch, co je spaja i wytwarza „pokrewień-
stwo” (consensus) między poszczególnymi częściami ciała: „jakoż 
przyczyny dla postaci i drogi excretiones szukać trzeba w motus 
tonico albo też dispositione naturae” (St. 3, casus 15, s. 119).

Mimo wielości kierunków i  sposobów przemieszczania 
się materii we wnętrzu ciała, działała w  nim jedna zdolna do 
wytworzenia napięcia siła, kierująca krew w stronę potencjalnych 
wewnętrznych i zewnętrznych miejsc wydalania. Ów motus toni-
cus inicjowany był przez „naturę”, czyli czynnik niematerialny, 
odpowiedzialny za utrzymanie ciała przy życiu za pomocą wyda-
lania. Przyjrzyjmy się następującemu przypadkowi. U  szesna-
stoletniej córki kupca pokazała się bladość i rwanie w rękach. 
Dziewczyna jeszcze nigdy nie miała menstruacji. Rwanie w ręce, 
będące czymś w rodzaju bólu reumatycznego, Storch objaśniał 
jako spastyczny motus tonicus, przejawiający się w  rękach, 
ponieważ „natura” z dużego oddalenia „chce doprowadzić do 
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oddzielenia krwi poprzez wzmożenie motus tonici, dlatego też 
rozpoczyna jej pędzenie z daleka, co prowadzi do tak dużego 
natężenia motus tonicus, iż wywołuje on bolesny skurcz” (St. 2, 
casus 46, s. 246 n.). Także i tutaj ciało jawi się jako coś w rodzaju 
gąbki, wypełnionej kurczącymi się, pracującymi włóknami, dla 
których przesuwanie krwi jest trudnym zadaniem. „Zastała krew” 
zostanie na skutek działania spasmos wzruszona, następnie 
wypchnięta „z zewnątrz ku środkowi”, a na koniec ad uterum. 
Im większa obfitość krwi, tym bardziej motus tonicus musi się 
trudzić, by ją przesunąć i tym silniejsze stają się skurcze. „Obfi-
tość” (abundantia) oraz „gęstość” (spissitudo), śluzowatość, tępy 
opór nieruchawej krwi powodują, że motus niemalże przegrywa, 
co prowadzi do wystąpienia owych skurczów.

Spazmy owe […] nie zawsze powstają w podbrzuszu lub jego 
bliskości, lecz natura zaczyna takowe pędzenie również w zupeł-
nie odległych członkach i nakazuje motum tonicum, by wzruszył 
mięśnie w  najdalszych częściach ciała […] tak że stojąca tam 
lub napierająca krew […] musi wycofać się ad uterum. Jeśli żyły 
i wnętrzności zbytnio napełnione są krwią, wówczas motus tonicus 
nie może się w cyrkulacji rozwinąć swobodnie i bez przeszkód, 
dlatego też przemienia się w motum spasticum i wywołuje takie 
bóle. Jakże często natura przez wzgląd na oddzielanie zmusza 
motum tonicum do tak dużego natężenia, iż ów przeradza się 
w epilepsję (tamże, s. 248).

Skurcze, na które uskarżało się wiele pacjentek Storcha, były 
fizjologicznymi egzorcyzmami, zainicjowanym we wnętrzu ciała 
„pędzeniem” szkodliwej materii. Lekarz powinien wspierać ten 
proces poprzez fizjologiczne zmniejszenie ilości krwi, czyli jej 
„puszczenie”. Stosowano również leki tłumiące wzburzenie krwi 
i przyspieszające wydalanie materii. 

Ta metaforyczna fizjologia ukazuje się w całej jasności pod 
koniec życia, gdy ustaje ruch we wnętrzu ciała. Storch zajmował 
się też kwestią krwawienia zmarłych kobiet. W styczniu 1730 r. 
dwudziestosześcioletnia sangwiniczna kobieta umarła w najwięk-
szej nędzy na tyfus. Krewni, bojąc się zarażenia, nie pielęgnowali 
jej, posyłali jednakże wino i piwo. Po śmierci chorej kobieta, która 
przyszła umyć zwłoki, dostrzegła, że „regularność, rozpoczęta tuż 
przed śmiercią, wypływała z niej jeszcze przez kilka dni dosyć 
silnie, które to wydarzenie sprawiło, że inne kobiety mieszkające 
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w tej samej izbie przypomniały sobie, iż niedawno rzecz podobną 
zauważono u innej jeszcze kobiety, zmarłej uprzednio […] w tym 
samym domu” (St. 8, casus 131, s. 456 n.). Komentarz Storcha do 
tych wydarzeń to jedyny przypadek w całym jego tekście, kiedy 
oba poziomy – język fizjologiczny i metaforyczny – nie tylko są 
domyślnie zamienne, ale również explicite się przenikają. Jak 
martwa kobieta może krwawić, skoro „życie”, bodziec powodu-
jący ruch, już z niej uszło? „Tego rodzaju oddzielanie się krwi 
na łożu śmierci można uznać za pro ultimo naturae conatu, za 
ostatni napór przestraszonej natury” (tamże, s. 456), stwierdził 
Storch i zastanawiał się, jak to możliwe, że w martwym, zimnym 
ciele krew nie tylko „nadal płynie”, ale i  pojawiają się nowe 
krwawienia. „Bardzo subtelna, eteryczna istota krwi jest tą samą, 
która żywi nie tylko siły duszy, ale i fibrarum motricium, mogące 
pozostawać we krwi, kryć się w ciele nawet, gdy człowiek jest 
już martwy” (tamże, s. 457). Dusza czerpie siłę z tego samego 
źródła, co siła poruszająca włókna: z krwi. Wszystko, co powie-
dziano metaforycznie bądź fizjologicznie na temat krwiopęd-
nych sił działających w ciele dotyczy w gruncie rzeczy również 
duszy. Jest to kolejny punkt, w którym możemy zaobserwować 
nie tylko ewidentną, choć niewypowiedzianą zależność fizjolo-
gicznej i religijnej warstwy myślenia, ale wręcz ich utożsamienie. 
Język krwi jest językiem duszy. W  niewyjaśniony sposób oba 
elementy oddzielają się od siebie w  momencie śmierci: „któż 
bowiem może z całą pewnością powiedzieć, jak, gdzie i w jaki 
sposób dusza opuszcza ciało i swoje mieszkanie, czy nie pozo-
staje z nim jeszcze przez jakiś czas połączona, i niepostrzeżenie 
podtrzymuje modus vitales” (tamże, s. 458). 

Napływ i odpływ są swoją odwrotnością

Jednym z najczęstszych powodów skłaniających kobiety do 
wizyty u  lekarza był odczuwany przez nie „odpływ”34. Równie 
często dręczyła je troska o to, że odpływ „się zatrzymał”. Odpływ 

34 Niemieckie określenie „Fluß” jest tłumaczone zależnie od kontekstu. Gdy 
po niemiecku mowa o  „äußerer Fluß”, po polsku pojawia się „odpływ”, gdy zaś 
autorka pisze o „innerer Fluß”, po polsku mowa jest o „napływie” [przyp. tłum.].
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to zadziwiające zagadnienie35. Jest określeniem wieloznacznym. 
„Odpływ” to nazwa dla bólu, który kobieta odczuwa we wnę-
trzu ciała. „Odpływ” to również słowo używane dla określenia 
wydzielin: menstruacja była nazywana „odpływem”, tak samo 
jak „biała substancja”, sącząca się rana czy uszkodzona skóra: 
kobiety miały „odpływ”. W  zapiskach Storcha to nazwa uży-
wana przez same kobiety, była ich fizjologiczną interpretacją 
procesów zachodzących w ciele. Słowo „odpływ” łączyło subiek-
tywne odczucia z całym kompleksem znaczeń. Kobiety cierpiały 
z powodu wewnętrznego „odpływu”, zarazem jednak obawiały 
się, że mógłby on zaniknąć, zawrócić, zatkać się. Dolegliwo-
ścią był zarówno odpływ, jak i  jego zanik. „Odpływ” to nazwa 
dla antagonistycznej współzależności między wewnętrznym 
a zewnętrznym aspektem ciała.

„Wewnętrzny odpływ” czy też „napływ” wywoływał ból: 
za jego przyczyną pojawiał się ból głowy, szumy uszne, upo-
śledzenie wzroku i słuchu, całkowita ślepota, „paraliż języka”, 
gościec i reumatyzm, wzburzenie żołądka, zatkanie macicy, rwa-
nie w nogach. Napływy krwi wywoływały dolegliwości po jednej 
stronie ciała, uciskały, zacieśniały, obciążały, pozbawiały kobiety 
słuchu, mowy, wzroku, paraliżowały swobodę ruchów. W  sło-
wach tych widać ujęcie bólu jako wewnętrznej opresji, którą 
kobiety objaśniały sobie za pomocą paradoksu cechującego to 
pojęcie: napływ charakteryzował się mianowicie tym, że się nie 
poruszał, choć mógł się też „zatkać” albo nagle, nieoczekiwanie 
„ruszyć”. Ból świadczył nie o płynnym ruchu, ale o mozolnym 
i powolnym nurcie albo też rwącym zalewie. Trzydziestoletnia 
kobieta uskarżała się we wrześniu 1730 r. na „nagły napływ, circa 
praecordia, od którego się przewróciła, tracąc mowę i za pomocą 
rąk pokazała, gdzie ma silne i  dotkliwe bóle”. Dzień później 
„zawiadomiła, że po drugim proszku mowa jej wróciła” (St. 3, 
casus 148, s. 571). We wrześniu 1722 r. inna kobieta, „pełna zgni-
łej krwi”, posłała wczesnym rankiem po Storcha, by „udzielił 

35 M. Höfler, dz. cyt., s. 159–164, wyróżnia dziesięć głównych rodzajów odpły-
wów, m.in. katar, wysięk z rany, odpływ z wnętrzności lub jelit, apopleksję, sztuczne 
wrzody, podagrę, miesiączkę, popłód. Oznaczają one „każdą chorobę, której przy-
czyny ludzie nie potrafią zgłębić”, „ogólnie biorąc szybką, gwałtowną chorobę”. 
Pojęcie było w  użyciu do końca XVIII w., zarówno w  patologii humoralnej, jak 
i w medycynie ludowej. 
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pomocy z powodu nagłego napadu zatkanego napływu”. Kobieta 
ta „była tak ogarnięta chorobą”, że doznała nagłej utraty mowy; 
po kilku proszkach i ogrzaniu stóp udało się w ciągu kilku godzin 
poprawić stan pacjentki (St. 3, casus 15, s. 117).

Dla innych kobiet napływ był sprawą codzienną. Przez całe 
lata czuły w  sobie ruch płynącej materii. Pewna szlachcianka 
odczuwała to następująco: we wrześniu 1722 r. doznała „ogólnego 
spastycznego napływu”, który miewała już wcześniej, poprzednio 
sześć lat temu; tym razem doprowadził on do „omdlenia, para-
liżu języka, mrowienia i cierpnięcia ręki, które przemieściło się 
z  lewej do prawej kończyny górnej, a potem w krótkim czasie 
do lewej nogi” (St. 6, casus 48, s. 184). W kolejnych tygodniach 
odczuwała „napływ” najpierw jako „rwanie” w nodze, następ-
nie jako obrzęk na udzie, w styczniu następnego roku zaś jako 
„napływ do twarzy, podczas gdy opuchlizna z uda schodzi, co 
jest zapewnieniem, że napływ się cofa i ciału zagraża metastaza” 
(tamże, s. 189). Przez dłuższy czas napływ zachował swoją „zwy-
kłą siedzibę”, dzięki czemu stan pacjentki był stosunkowo zno-
śny. Trwało to do nadejścia kolejnego kryzys, który pojawiał się 
wówczas, gdy materia się przemieszczała: w kolejnych latach do 
głowy, do „żywota” oraz do kończyn (tamże, s. 194 n.).

Zewnętrzny odpływ poruszał się w  kierunku odwrotnym 
do wewnętrznego napływu. Pod postacią czerwonego i białego 
„niewieściego odpływu” oczyszczał i odciążał ciała. Do odpły-
wów należały również – obok wydzielin periodycznych – sączące 
się „płynienia”, które ciało samo sobie tworzyło, chcąc wydalić 
zbędną materię. Zwłaszcza miejsca, gdzie skóra była cienka, 
a  także zgrubienia żył, guzy i  ropienie służyły kanalizowaniu 
odpływów, wydalaniu „płynącej materii”, „białej wilgotności”, 
ropy, wodnistej krwi. Tego rodzaju odpływ, który mógł być 
przecież nieprzyjemny, swędzący, a także bolesny, rzadko skła-
niał kobiety do wizyty u  lekarza. Aktywne odpływy, o  ile nie 
były gwałtowne, nie czyniły człowieka chorym, zwłaszcza jeśli 
były periodyczne. Pewna krewna Storcha miała „od młodych 
lat odpływ, który z początku pokazywał się jedynie jako małe 
zaczerwienienie pod nosem […]. Od trzydziestego roku życia 
usadowił się on pod piersiami, zwłaszcza pod lewą […]. Odpływ 
ten przemieniał się również okresowo w nieznaczne płynienie 
pępka; gdy takowy odpływ odczuwała w  obu tych miejscach, 
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czuła się dobrze i zdrowo; gdy się jednak nie pokazywał, popa-
dała nierzadko w  ciężką chorobę […]. Po czterdziestym roku 
życia cierpiała na bóle od kamieni i  do pięćdziesiątego roku 
życia zebrała spory ich zapas, zarówno małych, jak i średnich” 
(St. 7, casus 1, nr 14, s. 18). 

Można w tej historii dostrzec różnorodne pola znaczeniowe: 
poszczególne regiony ciała postrzegane były przez kobiety jako 
miejsca, z  których wydostaje się materia: pępek, pierś, miej-
sce pod nosem jawiły się jako punkty na skórze służące ciału 
do wydalania odpływu. Przeciwieństwem dla sączących się na 
zewnątrz substancji była „twardość”, „zbieranie się” „zatwar-
dzonej” materii. Kobiety mówiły przy tym o  paradoksalnym 
odwróceniu: wewnętrzny napływ, który nie został wyprowa-
dzony na zewnątrz, zatwardzał się, kamieniał, a jego istotą było 
krzepnięcie i „zatkanie”. Odpływ wydostający się na zewnątrz 
miał właściwości lecznicze36. Kobiety odczuwały zaniepokoje-
nie, gdy dotychczas istniejący odpływ się „cofnął”, skrył w głębi 
ciała. Wyschnięty „odpływ” wywoływał strach. Odznaczał się 
tym, że zanikł. Pojęcie miało bowiem i ciemną stronę, wyobra-
żenie podziemnego, ściekającego gdzieś w głębiny ciała i  tam 
się zbierającego odpływu. Łączenie niewidocznego gołym okiem 
fenomenu z  realnymi bólami występującymi w  innym miejscu 
świadczy o takim sposobie postrzegania ciała, dla którego zagro-
żeniem były nie tylko widoczne, namacalne i budzące obrzydze-
nie wydzieliny, ale również ich zanik, postrzegany jako przejaw 
zahamowania wewnętrznego odpływu. Strach budziły nie przykre 
wydzieliny, ale wnętrze jako przestrzeń podatna na „wstrzymanie” 
i skurcze. Brak odpływu, zahamowanie wydzielin ciała postrze-
gane były retrospektywnie jako przyczyna nowych dolegliwości. 
Kobiety obawiały się, że coś spowoduje cofnięcie się odpływu. 

36 E. Bargheer, Eingeweide. Lebens- und Seelenkräfte des Leibesinneren im 
deutschen Glauben und Brauch, Berlin 1932, s. 377. Z  ludowych opowieści, zwy-
czajów i  przysłów autor pozyskuje przykłady wyobrażeń ciała, np. „jeśli pojawiła 
się wysypka, to znaczy że odkłada się skwaśniała krew” (Styria); w  Oldenburgu 
uważano, że „gęsta, zgnita, wodnista, czarna, zaziębiona, zagrzana krew” osadza się 
w ciele i „złe twory z niej wynikają”. Dlatego nie należy tych dolegliwości leczyć, 
bo gdy „upływ się za wcześnie skończy, gdy przyzwoicie nie odpłynie”, szkodliwe 
substancje pozostaną w ciele i mogą się z łatwością przenieść na ważniejsze organy, 
zwłaszcza na oczy. W  tym samym znaczeniu w  szwajcarskim Sargans mówi się 
o czyrakach, że wyciągają z ciała złą krew. 
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Żona szewca, lat czterdzieści, „od wielu lat miała wilgotne, 
czasami także cuchnące płynienie pod piersiami, które […] 
w lutym 1721 r. wyschło i przeniosło się w niedogodne miejsce 
mianowicie ad muliebria”. Bóle, zwłaszcza podczas oddawania 
moczu, były tak silne, że próbowała je złagodzić przez nacieranie 
zimną wodą. Spowodowało to zatrzymanie odpływu i  dopro-
wadziło do „wielkiej strachliwości” w  żołądku i  podbrzuszu. 
W nadchodzących latach kobieta ta co jakiś czas zwracała się 
po pomoc lekarską „ze strachu przed niebezpiecznymi przypad-
kami”. Storch przepisał jej środki napotne i plaster gorczycowy, 
który, umieszczony pod piersiami, rozpulchniał skórę, tak że 
w ciągu zaledwie godziny „udało się ponownie wywołać płynienie 
i kobieta odczuła […] rychłą poprawę”. Pacjentka umarła 13 lat 
później po upadku z piwnicznych schodów, ponieważ „cofnięte 
[…] płynienie pod piersiami nie chciało powrócić i cała materia 
zatrzymała się w głowie” (St. 7, casus 1, nr 1, s. 1 n.).

Uzdrowienie było dla kobiet równoznaczne z uwolnieniem 
wnętrza ciała od gęstej, krzepnącej materii. Takie wyobrażenie 
czyniło leczenie trudnym, ponieważ implikowało osiągnięcie 
ekwilibrystycznego wręcz aktu równowagi antagonistycznych 
czynników: uwolnienie się od zewnętrznego bólu mogło przecież 
oznaczać „represję” szkodliwej materii. Pozbycie się świerzbu37 
czy wysypki było celem kobiet i powodem zwrócenia się o poradę 
lekarską; zarazem jednak pacjentki martwiły się, że mogą one 
zostać „wypędzone” w niewłaściwym kierunku. Oprócz odczu-
walnego napływu i  widocznego odpływu odczuwano jeszcze 
zagrożenie ze strony odpływu zahamowanego. Pewna położ-
nica zwróciła się do Storcha z  powodu strachu wywołanego 
tym, że „niewielka wysypka, którą miała, uległa wstrzymaniu” 
(St. 6, casus 373, s. 706). Inna położnica przeżywała wiele „trosk 
i  turbacji”, ponieważ „niewczesny” poród pokazał wszystkim 

37 Zedler, Universallexicon, t. 15, hasło: Krätze, w. 1646–1647: „Świerzb jest 
dolegliwością niepociągającą za sobą żadnego niebezpieczeństwa, chyba że się go 
odwróci i wepchnie w ciało […]. Wówczas bowiem materia wepchnięta w szlachet-
niejsze i  godniejsze części ciała może wywołać ciężkie i  śmiertelne przypadki, co 
widać po powstających właśnie w  taki sposób zaburzeniach oddechu”. Przy wielu 
chorobach świerzb był wręcz pożądany, „gdyż tu materia, która w szlachetniejszych 
okolicach wywołałaby wysoce niebezpieczne przypadki, osadza się w  mniej szla-
chetnych rejonach. Dlatego nie należy w  tym czasie pozbywać się świerzbu, lecz 
zachować go przez jakiś czas”; tamże. 
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krewnym, iż przedwcześnie rozpoczęła congressus (współżycie). 
Emocje te doprowadziły do wystąpienia wysypki, jednakże to 
nie ona budziła obawy kobiety, ale to, że „wydawało jej się, 
że wysypka się cofa” (St. 6, casus 326, s. 658 n.). Z kolei czter-
nastoletnia dziewczyna, służąca z  eleganckiego domu, przed 
rozpoczęciem pracy „wygnała” świerzb za pomocą śliny i maści 
rtęciowej, ponieważ jednak leczenie przebiegło „bez przygotowa-
nia i oczyszczenia”, więc „uskarża się na ucisk w piersi i ciężkość 
w członkach”. Celem kolejnej terapii było ponowne wywołanie 
świerzbu (St. 2, casus 98, s. 353 n.).

Sztuka leczenia38 polegała według Storcha, a zapewne rów-
nież i jego pacjentek, na pobudzaniu odpływu nieczystych, zepsu-
tych i ropnych substancji tak, by ciało mogło się oczyścić. Przy 
czym Storch nierzadko uważał domowe sposoby stosowane przez 
kobiety za szkodliwe. Opisał przypadek pewnej siedemnasto-
letniej dziewczyny cierpiącej przez jakiś czas na coś w rodzaju 
gwałtownych ataków, spazmów. Zawsze wówczas zatrzymywała 
się jej menstruacja. Storch zanotował: „Gdy pytałem ją o moż-
liwą przyczynę, przypomniało jej się, że jakiś przez czas miała 
na dłoni występujący odpływ, który po części zaleczyła plastrem, 
a po części wypędziła ablucjami z zimnej wody” (St. 2, casus 16, 
s. 116). W tym przypadku wstrzymano odpływ na dłoni, która 
wprawdzie została dzięki temu zewnętrznie wyleczona, jednak 
zepsuta materia wywołała skurcze we wnętrzu ciała. Dziewczyna 
i lekarz dostrzegli związek między uleczoną dłonią a owymi spa-
zmami. Podobny przypadek: „delikatna, choleryczna kobieta” 
przybyła do Eisenach, pojawiła się w gabinecie i uskarżała na 
„nieustannie zimne stopy i nogi, ucisk w piersi, napady gorączki”. 
Podczas późniejszej rozmowy „wyjawiła, iż po połogu miała wil-
gotne płynienie między palcami stóp, które wyleczyła za pomocą 
proszku ołowianego, sama więc przypuszczała, że został on 
wstrzymany i odtąd ujawniał się wewnętrznie, w czym jej chętnie 
przytaknąłem” (St. 6, casus 440, s. 759 n.). Warto też wspomnieć 
o  pewnej chorej na artretyzm. Obmywała ona bolące członki 
wodą ze studni i zrazu odczuła ulgę, później jednak pojawiły się 

38 Michael Alberti poświęca temu cały rozdział swojej Therapia medica. Praxis 
universalis et Chymis, Halle 1721, zatytułowany „De expulsione morborum repul-
sorum” (cyt. za St. 2, s. 455).
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„wewnętrzne dreszcze” i chora „zauważyła sama, iż tym obmy-
waniem wstrzymała bóle artretyczne” (St. 8, casus 65, s. 261).

W  swoich rozważaniach, zaleceniach i  receptach lekarz 
nawiązywał do obaw kobiet, do ich strachu przez „cofnięciem” 
i  „wstrzymaniem”. W  kategoriach medycznych należałoby 
powiedzieć, że starał się zapobiec „represji” odpływów i dążył 
do ich delikatnego pobudzenia, sterowania nimi, a także, w razie 
konieczności, wywabienia ich na zewnątrz. Szczególnie dobrze 
nadawał się do tego celu „plaster pryszczący”, czyli wezykatoria, 
a także sztuczny wrzód. Wezykatoria – czy to z gorczycą, czy to 
z hiszpańską muchą39 – pomaga pokierować odpływem, dopro-
wadzić do jego „ujawnienia”, przyciągnięcia z odległych obsza-
rów ciała i wywabienia na zewnątrz. Stosowano go w odległych 
miejscach ciała, impulsem dla ciała były wywołane przez plaster 
bóle. Sztuczny wrzód (fontanell40, dosłownie „małe źródło”) pole-
gał na celowym zranieniu skóry: w nacięciu umieszczano lnianą 
tasiemkę lub szarpie, aby zapobiec zbyt szybkiemu zagojeniu 
się rany i pomóc w odprowadzeniu szkodliwej materii41. Storch 
opisał przypadek handlarki, która na targu narażona była na 
zimno, a podczas nalewania piwa w piwnicy na wilgoć, w wyniku 
czego całe lata dokuczał jej zaburzony odpływ. Zalecił jej „po 
przebytej burzy założenie fontanell na nodze dla zapobieżenia 
częstym cofnięciom odpływu” (St. 8, casus 56, s. 234).

Sztuczny wrzód i wezykatoria to zalecane przez lekarza i sto-
sowane przez balwierza środki przeciwko bolesnym wewnętrznym 

39 Plaster pryszczący, czyli wezykatoria, to plaster z  drażniącą substancją, np. 
z kantarydyną (wyciągiem z żuka zwanego hiszpańską muchą), nakładany na skórę. 
Pod plastrem tworzył się pęcherz, który należało przebić w celu odprowadzenia na gro-
madzonej cieczy. Celem tego zabiegu było oczyszczenie organizmu [przyp. red.].

40 Fontanell (sztuczny wrzód), pochodzący od łac. fons, oznaczał zarówno ranę 
wykonaną w  celach terapeutycznych, jak i  odpływ wywołany przez wprowadzony 
pod skórę materiał lub inne ciało obce; zob. M. Höfler, dz. cyt., s. 160; zob. też 
W.  Schönfeld, Die Haut als Ausgang der Behandlung. Verhütung und Erkennung 
fernört licher Leiden, „Sudhoffs Archiv” 36, 1943, s. 43–89; R. Fåhraeus, Grund-
legende Fakten über die Pathologie der Körpersäfte und ihre Relikte in Sprache und 
Volksmedizin, w: Volksmedizin, red. E. Grabner, Darmstadt 1967, s. 444–458, s. 458 
(o sztucznym wrzodzie jako sposobie odciągania flegmy w tradycji patologii humo-
ralnej).

41 I.S.L. Loudon, Leg Ulcers…, s. 265 n., zanalizował trzy teksty z  XVIII w., 
w których zalecano pozostawienie otwartych żylaków na łydkach. Zob. też tenże, 
The Nature of Provincial Medical Practice in EighteenthCentury England, „Medical 
History” 29, 1985, nr 1, s. 13.
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napływom; chirurg nie robił na skórze nic więcej jak to, do czego 
ciało samo byłoby zmuszone. Fontanell i plaster rozgrzewający 
były tym samym, co czyrak. „Jeżeli odpływ raz sobie wybrał 
siedzibę [w czyraku – B.D.], wówczas wskazana była najwyższa 
cierpliwość, obecność bowiem takowego zachowuje ciało przed 
chorobliwymi atakami i zastępuje sztuczny wrzód” (St. 7, s. 24). 
Uboższe kobiety przychodzące do gabinetu Storcha uskarżały 
się na naturalne „poranienia”, szlachcianki martwiły się o rany 
i  otwarcia na skórze, które mogły stać się „suche”. Opisując 
przypadek jednej z pacjentek, Storch odnotował: „Dwudziestego 
pierwszego musiałem obejrzeć stary sztuczny wrzód na jej przed-
ramieniu, który zawierał wiele dzikiego mięsa i był głęboki na 
palec, i mimo wszelkim zabiegom zamykał się, wywołując płynie-
nie w oczach i nosie” (St. 8, casus 180, s. 582). Zanieczyszczonym 
oczom ulgę przyniosło dopiero zastąpienie starego sztucznego 
wrzodu nowym, tym razem umiejscowionym na stopie.

Sukces tej terapii był tak duży, że pacjentka zażyczyła sobie jej 
zastosowania również na drugiej nodze. Z tego punktu widzenia 
nawet ropień, który należało rozciąć, by umieścić w nim przed-
miot zapobiegający przedwczesnemu zagojeniu (procedura taka 
sama jak w przypadku sztucznego wrzodu), jawił się jako natu-
ralny. Kobiecie długi czas cierpiącej z powodu ropienia umiej-
scowionego na piersi Storch poradził: „jeżeli znowu nawiedzą 
ją dawne poruszenia odpływów, niech każe je odciągnąć przez 
umieszczony na nodze sztuczny wrzód; niemniej ów ropień oczy-
ścił ją tak dokładnie, iż przez wiele lat pozostawała w dobrym 
zdrowiu” (St. 3, casus 156, s. 565). Pewna kobieta natomiast, 
która doznała nagłego krwotoku i straciła siły, nie chciała mimo 
swego stanu przyjmować przepisanych środków, ponieważ „przy-
szło jej do głowy, iż był to odpływ, który zatrzymał się w ciele” 
(St. 8, casus 141, s. 470)42.

42 Taki sam obraz daje popularna farmakopea z XVII w.: „Woda w członkach 
nie powinna z nagła parować ani być zatrzymywana. Albowiem gdy nie ma miej-
sca, wraca się paląc i  uszkadzając członki i  zatyka żyły, przepływa także w  ciele 
wte i  wewte, przysparzając choremu wiele bólu. Dlatego jeśli silnie dokucza, nie 
zatrzymuj jej nagle, lecz najpierw nałóż cienki plaster, aby mogła przezeń płynąć”; 
O. Gabelkover, ArtzneyBuch. Darinnen fast für alle deß Menschlichen Leibes Anlie-
gen und Gebrechen außerlesene und bewehrte Artzneyen…, wyd. 5, Frankfurt am 
Main 1680, s. 389. 
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Zastój i rozkład

Gdy równowaga między wnętrzem a powierzchnią ciała ulega 
zachwianiu, chorym zaczyna zagrażać śmierć. Wedle hipokratej-
skich Rokowań „nos staje się wówczas spiczasty, a oczy i skro-
nie zapadnięte; uszy robią się zimne i  pomarszczone. Płatki 
małżowiny usznej odginają się, skóra na twarzy robi się twarda 
i napięta, a cera blada lub sina”. Za czasów Storcha rozpozna-
wanie facies hippocratica należało jeszcze do kompetencji leka-
rza. W Rokowaniach możemy również przeczytać: „W prędkich 
chorobach obserwować należy nade wszystko twarz chorego, czy 
przypomina człowieka zdrowego, przede wszystkim jednak czy 
jest podobny do siebie samego”. Tutaj, w przedsionku śmierci, 
ciało traci podobieństwo z typem zdrowego człowieka i z samym 
sobą, znajduje się bowiem w trakcie przeobrażenia w zwłoki. Jak 
stwierdził Magnus Schmid, facies stają się dla lekarza maską czy 
też negatywem fenomenu cielesności w atrium mortis43.

Aż do połowy XIX w. w Europie (a w Ameryce nawet do 
końca stulecia) hipokratejskie symptomy stanowiły element 
wykształcenia medycznego. Gdy bowiem występowały, Storch 
miał przed sobą już nie chorego, który potrzebował jego usług, 
ale umierającego, którym nie mógł się opiekować jako lekarz. 
Stwierdziwszy wystąpienie hipokratejskich oznak bliskiej śmierci, 
przestawał pełnić funkcję uzdrowiciela, przygotowywał krewnych 
na to, że nadzieja na „podniesienie” się z choroby jest niewielka 
i oświadczał, iż dalsze działania nie leżą w jego gestii. Zalece-
nia, które wówczas wydawał, nie były receptami dla apteki, ale 
wskazówkami odnośnie do przydatnych środków domowych: 
miały ułatwić schyłek życia, a nie pomagać w walce o wyzdro-
wienie. Opisując przypadek pewnej chłopki, Storch zanotował 

43 M. Schmid, Zum Phänomen der Leiblichkeit in der Antike. Dargestellt an der 
„facies hipocratica”, „Sudhoffs Archiv” 1966, nr 7, s. 168–177; K. Sudhoff, Eine 
kleine deutsche Todesprognostik, „Archiv für Geschichte der Medizin” 5, 1911. Karl 
Sudhoff zebrał (Abermals eine deutsche Lebens und Todesprognostik, „Archiv für 
Geschichte der Medizin” 6, 1912) niemieckojęzyczne materiały do facies. O historii 
słowa „ciało” w  języku niemieckim, odnoszącym się zarówno do lip, jak i  licham, 
tego, co żywe i  tego, co martwe, zob. piękną i  nieograniczającą się jedynie do 
średniowysokoniemieckiego pracę: H. Adolf, Wortgeschichtliche Studien zum Leib/
SeeleProblem. Mittelhochdeutsch lîp „Leip” und die Bezeichnungen für corpus, Wien 
1937. 
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w 1729 r.: „nie chcąc wpędzać męża w daremne koszta, zapisałem 
jedynie rosół ze świeżymi ziołami, mianowicie stokrotką, rukwią 
wodną, ziarnopłonem i  trybulą oraz herbatę z  pierwiosnka” 
(St. 8, casus 122, s. 439). Umierający byli chorymi, ale nie pacjen-
tami. By nie stać się winnym szarlatanerii oraz uniknąć zarzu-
tów o chęć wzbogacenia się na umierających, Storch starał się 
w sytuacjach, gdy uważał to za właściwe, jak najwcześniej powia-
domić krewnych o spodziewanym złym obrocie spraw. Oznaki 
rychłej śmierci były dla niego również oznakami obumierania: 
puls zanikał, mowa stawała się cicha, dłonie robiły się brązowe 
i zimne (St. 8, s. 241), ciało było wycieńczone, „policzki zrobiły 
się brunatnoczerwone, a krew i materia zatrzymały się w macicy” 
(St. 8, s. 175)44. 

W praktyce lekarskiej Storch kierował się etyką hipokratejską, 
był jednak również dzieckiem swojego stulecia: w pojedynczych 
przypadkach, gdy udawało mu się przezwyciężyć opór krewnych, 
a  zmarła nie wydała jednoznacznego zakazu „otwarcia” ciała, 
przeprowadzał sekcję zwłok. Miał nadzieję, że rozczłonkowanie 
i rozkrojenie materii dostarczy mu informacji na temat przebiegu 
choroby. Właśnie zapisując obserwacje anatomiczne, Storch był 
najbliższy działalności naukowej, starał się bowiem wówczas 
oddzielić ciało od historii życia. Podczas sekcji wydobywano na 
światło dzienne wnętrze ciała, o którym dotąd można było jedy-
nie snuć przypuszczenia. Storch odnajdywał w  otwartym ciele 
dokładnie to, co – jak przypuszczał – znajdowało się w nim za 
życia pacjentki, czyli wówczas, gdy poruszały się w  nim prze-
pływy. Z punktu widzenia Storcha rozkrojone zwłoki pozwalały 
potwierdzić związki przyczynowo-skutkowe, które – jak sądził 
– doprowadziły do choroby. Przeprowadzając sekcję zwłok, szu-
kał również tego, co niewidzialne – i  odnajdywał to. W  przy-
padku zmarłej nagle i  z  nieznanych przyczyn kobiety zapisał: 
„Po południu musiałem przeprowadzić sekcję i w przepuklinie 
pępkowej nie znalazłem jelita, lecz jedynie ażurową tkankę, 

44 Storch dodaje do oznak hipokratejskich kilka innych, wywodzących się z hal-
leńskiego środowiska lub z  typowych dla pierwszej połowy XVIII w. obyczajów. 
Oznaką nadchodzącej śmierci położnicy miała być jej chęć obnażania się: „wobec 
medicum zachowują się całkiem swobodnie, zapominając o  wstydzie, pokazują 
wysypkę zanim się je o to poprosi [...] nie zważając, czy prześcieradło pod nimi nie 
jest zabrudzone [...]. Obnażanie się sprawia im raczej przyjemność [...]. Można to 
bez wątpienia uznać za oznakę nadchodzącej śmierci”; St. 6, s. 50. 
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na wskroś […] zepsutą, wydzielającą czarną, cuchnącą wodę, 
w przepuklinie znalazłem również czarną materię, jakby ekskre-
menty” (St. 8, s. 435 n.). Wnętrze martwego ciała wykazywało 
ślady rozkładu, który Storch opisał, mówiąc o zastoju zepsutej 
i  wilgotnej materii. W  raportach z  sekcji nie podawał anato-
micznych szczegółów odnośnie do poszczególnych organów, 
które interesowały go raczej jako miejsca, gdzie zachodził ów 
rozpad i  przemiana wnętrza ciała w  amorficzne grzęzawisko. 
Obrazy wydają się podobne do siebie: „ażurowa tkanka” była 
„zepsuta”, trzustka – „duża i sczerniała”, wątroba „ciężka” i „na 
wskroś poprzeszywana zastarzałym rakowym wrzodem z wieloma 
jamami i  zgrubieniami” (St. 8, s. 556), nerka zaś „stwardniała 
i guzowata, barwy biało-żółtej” (St. 8, s. 438). Jamy ciała opisał 
albo jako zastałe małe bajora, wypełnione cuchnącą cieczą, jako 
miejsca ze stwardniałą, skamieniałą materią, albo jako przestrze-
nie, w których rozpleniły się wrzodowate narośle: „macica ma 
wielkość średniej gruszki […] w  jej jamie znalazłem jednakże 
chrząstkowatą kulę wielkości gałki muszkatu” (St. 8, s. 107). 
Macica mogła też być „wypełniona wrzodami wielkości ziaren 
grochu, fasoli i  gałek muszkatu” (St. 8, s. 556). Jajniki opisał 
jako „małe jak orzechy i biało-żółte” (St. 8, s. 438). Obrazy te 
świadczą o postrzeganiu, które nie polegało na klasyfikacji, ale 
szukaniu oznak śmierci. Wnioskowanie na tej podstawie zasa-
dzało się u Storcha zawsze na łączeniu trzech pokrewnych pro-
cesów: coś jest zepsute, czarne, biało-żółte, cuchnące45 – obrazy 
zastoju i corruptio; coś jest wrzodowate, zrakowaciałe, galare-
towate – obrazy niewłaściwego wzrostu; coś jest twarde, guzo-
wate, chrząstkowate – obrazy stwardnienia, przemiany w kamień. 
Wszystkie metafory zmierzały w tym samym kierunku. Mówiły 
o  wewnętrznym gniciu, zainicjowanym przez nagromadzenie, 
wstrzymanie i  stwardnienie. Wnętrze zwłok świadczyło o pro-
cesach rozkładu, które, jak przypuszczano, toczyły się w ciałach 
kobiet za ich życia. Obumieranie mogło rozpocząć się również 

45 Storch czerpie przymiotniki opisujące stan chorobowy z  patologii humo-
ralnej, np. „czarna” krew (= krew melancholiczna, żółciowa, sczerniała, gęsta), 
krew żółto-biaława, śluzowata; zob. M. Höfler, dz. cyt., s. 60. Storch nigdzie nie 
odwołuje się jednak bezpośrednio do nauki o czterech płynach ciała i nie służy mu 
ona do systematyzacji używanych pojęć, to tylko miniona tradycja, którą na wpół 
świadomie powiela. 
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w żywym ciele. W lutym 1735 r. Storch przepisał ciężarnej kobie-
cie, żonie chirurga, środek przeciwko biegunce. Urodziła ona 
później martwe dziecko, wydzieliło się przy tym również „wiele 
skórzastej substancji”, krew miała „zły zapach” i po kilku dniach 
kobieta umarła, cierpiąc przy tym na halucynacje, konwulsje 
i gwałtownie postępujące osłabienie. Według Storcha wszystkie 
te symptomy świadczą o „wielkim naporze i nagromadzeniu złych 
cieczy, po części in utero, po części w primis viis”. Nadmiar krwi 
„przenikniętej złymi cieczami i ostrością spustoszył wnętrzności 
i owoc w żywocie”. Natura próbuje wprawdzie „co tylko w  jej 
mocy […] by oddzielić zepsucie”, doprowadza jednak tylko do 
wydalenia płodu, a  w  zranionej macicy powstaje „śmiertelne 
zapalenie; gdyż obok owocu znalazła się w  utero niewłaściwa 
i psująca się skórzasta materia” (St. 4/2, casus 49, s. 202 n).

Według Storcha zwłaszcza wilgotne przestrzenie w  ciele 
– płuca, żołądek, macica, wnętrzności jelita – mogły stać się 
źródłem złego. Pewna szlachcianka cierpiąca na „stwardnienie 
żywota” i  puchlinę wodną, „gdyż wiele wody zamknięte było 
w jamie brzucha”, umarła ostatecznie wskutek tego zatrzymania 
materii we wnętrzu ciała, „bowiem regularność przez wzgląd 
na jej wiek nie chciała już odpływać, w  związku z  czym płyny 
nagromadziły się we wnętrzu i spowodowały śmiertelny rozkład 
wnętrzności”. Ponieważ wszystko w niej było „zamknięte” i men-
struacja nie pomagała w oczyszczeniu, szkodliwa materia, gro-
madząca się zwłaszcza po zaniku wysypki, pozostała w środku. 
Osadzała się, rujnując, szerząc zepsucie i rozkładając wnętrzno-
ści (St. 8, casus 80, s. 328). 

Zastój odpływu we wnętrzu ciała powodował rozkład. Pewna 
dziewiętnastoletnia dziewczyna, która nie miała jeszcze men-
struacji i od wiosny 1735 r. cierpiała na katar i kłucie w piersi, 
poprosiła o receptę. Storch ostrożnie poinformował rodziców, że 
mogą to być śmiertelne suchoty. Na podstawie informacji o tym, 
że „miała wcześniej na palcu stopy płynienie, który wyschło na 
jakiś czas”, podejrzewał nagromadzenie szkodliwej materii 
w  ciele. Doradzał wezwanie chirurga, który stwierdziłby, czy 
w piersi nie znajduje się ropa, „której by można […] upuścić”. 
Chirurg otworzył ciało dziewczyny i znalazł „osiem funtów ropy”, 
a  sekcja potwierdziła podejrzenie Storcha, że „odpływ, który 
wcześniej znalazł sobie ujście na palcu u stopy cofnął się, odłożył 
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w płucach i spowodował ich owrzodzenie, ponadto […] mate-
ria zebrała się w cavitate pectoris” (St. 2, casus 166, s. 526 n.). 
Inna młoda kobieta leżała w połogu, cierpiąc na bóle w lewym 
boku, charakterystyczne dla połogu krwawienie zatrzymało się, 
a bóle zaostrzyły. Miesiąc później wraz z menstruacją kobieta 
wydzieliła „czarne grudki krwi”. Pacjentka „obawiała się […] że 
przyczyną tego może być ropień”. Niemal dwa miesiące trwało 
oczekiwanie i obserwacja guza tworzącego się na lewym boku, 
przy czym chora stosowała okłady mające „przyspieszyć” jego 
rozwój, skłonić go, by szybciej „dojrzał”. W końcu chirurg otwo-
rzył ropień, wydobył się z niego ponad funt „materii”, a po kilku 
godzinach „ponownie ponad funt dojrzałej ropy, bez domieszki 
krwi” (St. 6, casus 297, s. 623 n.). O samym procesie mówiło się 
jako „puszczaniu” ropy, używając słowa odnoszonego również 
do krwi. Ropień i jego otwarcie rozprawiły się z chorobą; w tym 
wypadku materia zebrała się w  boku, czyli na peryferii ciała, 
dzięki czemu udało się zapobiec wewnętrznemu rozkładowi.

Nadmiar krwi, której nie udało się wydalić, mógł zbierać się 
również we wnętrzu i potajemnie tworzyć niewidoczne wrzody. 
Gdy comiesięczne krwawienie „wstrzymuje się”, strach skłania 
szlachciankę do zgłoszenia się po receptę, tak by „w macicy lub 
na niej nie utworzył się czasem wrzód” (St. 8, casus 180, s. 582). 
Wewnętrzne wrzody, „zrakowacenia”, stwardnienia, które zaczy-
nały się rozprzestrzeniać, „zżerając” od środka zdrowe ciało 
i rozrastając się, nie tyle same w sobie były chorobą, co stano-
wiły skutek dolegliwości, na którą kobiety skarżyły się najczęściej 
i która znajdowała się w centrum zainteresowania: „wstrzyma-
nie” comiesięcznego odpływu. W przypadku żony żołnierza cała 
krew pozostała we wnętrzu ciała „zgromadziła się w cavitae uteri 
i  ścięła” (St. 4/2, s. 32). „Ściąć się” to ówczesne określenie na 
krzepnięcie, koagulację, tworzenie się skrzepów. „Ścięta krew” – 
tak często obserwowane „grudki ściętej krwi” wydalane z macicy 
– to „zastała, wstrzymana, obumarła krew”, „ścięta, niepłynąca 
już, zatrzymana, zastała, zgęstniała krew”46. Metaforyczne 
pojęcie „wstrzymania” wyrażało bardzo konkretnie wyobrażany 

46 M. Höfler, dz. cyt., s. 61. Storch mówi często o zasiedziałej krwi jako „relik-
cie”, krwi zatrzymanej we wnętrzu. Por. Zedler, Universallexicon, t. 31, w. 526: 
„Relikty [...] u medyków [...] odchody, śluz i złe płyny, gromadzące się w ludzkim 
żołądku”. U Storcha „relikty” pozostają w macicy. 



197

Poszczególne aspekty wyobrażenia ciała

wypadek realnego zastoju krzepnącej krwi. Macica, z  której 
„odpływała” krew, ściekająca do niej przez poprzedni miesiąc, 
była naczyniem zbierającym krew, przez co uosabiała nieustanne 
zagrożenie „wstrzymania odpływu”. We wnętrzu kobiecego ciała 
widzimy więc również negatywny aspekt omawianej już perio-
dyczności „odpływu”: z  jednej strony kobiece ciało było uoso-
bieniem dobroczynnego samooczyszczenia, z drugiej – macicy 
zagrażała również stagnacja i zatrzymanie. Wewnątrz kobiecego 
ciała znajduje się macica, w której może dojść do wstrzymania 
odpływu szkodliwej materii. Wstrzymanie prowadzi zaś w końcu 
do corruptio, i  tak właśnie Storch postrzegał śmierć, zarówno 
w przypadku kobiet, jak i mężczyzn.

Zagrożenia z zewnątrz 

Gdyby postawić w tym miejscu pytanie, co według Storcha 
wywoływało „choroby niewieście”, to jako pierwsza przyczyna 
nasuwa się „wypadek”. Nagły deszcz mógł przeziębić krew, 
cofnąć ją do wnętrza i „zatkać”. Córki chłopów nabawiały się 
choroby jesienią podczas „moczenia lnu w zimnej wodzie albo 
zimą od chłodnej wilgoci” (St. 2, s. 79). Zimny wiatr na gołej 
skórze, wyjście bez nakrycia głowy na deszcz, a nawet chłodne 
powietrze, które owieje pierś rozgrzanej kobiety, wracającej do 
domu, mogły prowadzić do zamknięcia porów i pędzić krew ku 
środkowi ciała, co powodowało gwałtowne skurcze i napady epi-
leptyczne (np. St. 2, casus 142, s. 486 n.). Umycie stóp w zimnej 
wodzie podczas menstruacji mogło doprowadzić do jej zatrzy-
mania (St. 2, casus 29, s. 152). Wypadki to wydarzenia, które 
nadchodzą z zewnątrz, przydarzają się ciału, odciskając na nim 
swoje piętno. Codzienna praca bardzo rzadko uważana była za 
przyczynę choroby. Zarazem wszystko, co odbiegało od rutyny, 
mogło okazać się złym wypadkiem: to, co dostaje się do wnętrza 
przez usta – surowa kiełbasa albo przejrzała wiśnia; potknię-
cie, piorun, ale często również zimne powietrze, które powieje 
w twarz lub za ciasna chusta wokół piersi. Pięćdziesięcioletnia 
kramarka nabawiła się podczas pracy na „targach poza Eisenach” 
„wilgotnego przeziębienia” objawiającego się „czerwonawym 
wyrzutem na twarzy” (St. 8, casus 164, s. 517 n.); pewna wdowa 
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donosiła, że „w czasie gdy miała miesięczne czyszczenie przemę-
czyła się praniem i zatrzymała przez to ów odpływ” (St. 8, casus 
113, s. 421). Przemęczenie podczas zbierania chrustu, przędze-
nia, noszenia ciężarów, okopywania buraków, przekopywania 
ogrodu – takie przyczyny podawały kobiety. Na przykład pewna 
służąca chciała, za pozwoleniem pana, pójść na wiejskie wesele, 
„ponieważ uprzednio wypełniała swe obowiązki, chciała biegnąc 
nadrobić czas, który mniemała straconym, po czym raptownie 
siadła, a  po posiłku niemało sił włożyła w  taniec”. Następne 
menstruacje okazały się bardzo skąpe. Służąca uskarżała się na 
znużenie wszystkich członków i prosiła o zapisanie proszka na 
oczyszczenie (St. 2, casus 45, s. 199).

Przyczyny pozornie tak błahe jak przetańczona noc, bro-
dzenie w potoku, upadek na ulicy uważane były za katalizatory 
chorób równie poważnych jak te wywoływane przez zużycie ciała 
w  zawilgoconej mydlarni czy męczącej pracy przy krosnach. 
Spektrum naprawdę istotnych przyczyn dobierane było wedle 
odmiennej logiki i porządkowane w innym kontekście, nie cho-
dziło tu o uszczerbek na zdrowiu wynikający z utrapień, mozołu, 
biedy, obciążenia zbyt ciężką i długą pracą czy „stanowej nie-
równości”. Nawet w wypadku ekstremalnych przyczyn cielesnego 
przemęczenia kobiet w płodnym okresie życia – naznaczonym 
korowodem ciąż, poronień, krwotoków – nie mówiło się expli-
cite o zużyciu ciała jako wynikającym z uwarunkowań cielesno- 
-społecznych. Czynniki, które oddziałują na ciało, zagrażają mu, 
doprowadzają do choroby, rozkładu i śmierci, znajdują się poza 
schematem czysto cielesnego materializmu. Zmęczenie pracą 
miało znaczenie tylko wówczas, gdy było większe niż zwykle. Na 
przykład pewna szlachcianka uskarżała się na „dreszcz w całym 
ciele i bóle w nogach”, ponieważ wbrew przyzwyczajeniu spę-
dziła cały wieczór przy kołowrotku, który napędzała stopami 
(St. 8, casus 10, s. 58). Wilgotny poranek w ogrodzie, nalewa-
nie piwa w piwnicy, ostry wiatr na przednówku czy potknięcie 
się o  stos drewna uważane były za przyczyny równie istotne. 
Pokazuje to, że hierarchia chorobotwórczych fenomenów oparta 
była na logice wynikającej z biografii chorego, a nie na logice 
„ciała samego w sobie”. Ciało nie było postrzegane jako ofiara 
warunków życiowych, a już zwłaszcza nie codziennego, zwykłego 
mozołu, ale przeobrażało się na skutek zewnętrznych wydarzeń. 



199

Poszczególne aspekty wyobrażenia ciała

„Dusza”, psychika, sposób postrzegania danego wydarzenia to 
miejsca, w których rozpoczyna się choroba.

W  listopadzie 1735 r. Storch relacjonował ex officio, jako 
lekarz miejski, przypadek „poturbowanej wskutek pobicia, cię-
żarnej, niezamężnej osoby”. Opisał, w  jakim stanie zobaczył 
dziewczynę, „która godzinę wcześniej została potraktowana 
kijem przez czeladnika murarskiego w  takim stopniu, że ode-
brało jej mowę i  trzeba ją było zanieść do domu, gdzie aż do 
mojego przyjścia leżała, wstrząsana convulsiones epilepticas, co 
stwierdziłem osobiście”, po czym zrelacjonował ślady pobicia 
widoczne na ciele. Dziewczyna, której podczas wizyty „powró-
ciła mowa”, poinformowała go, w  które miejsce na brzuchu 
została kopnięta. Konkluzja Storcha „ponieważ nie pokazała 
się haemorrhagia uteri, a dwa wskazane uderzenia wydały się nie-
zbyt wielkiej wagi, uznaję na tej podstawie, iż przyczyną insultus 
epilepticus były raczej przestrach i złość niż same uderzenia”. Po 
ataku konwulsji dziewczyna miała przez trzy dni zatwardzenie, 
na które otrzymała proszek o działaniu antyspastycznym oraz 
kulki piżmowe „dla otwarcia ciała” (St. 3, casus 221, s. 662 n.).

Można by uznać, że Storch próbuje pomniejszyć wagę czynu 
murarskiego czeladnika, winę przypisując z  góry niezamężnej 
ciężarnej „osobie”, że kierując się męską solidarnością, umniej-
szył wpływ zadanych ciosów na grożące poronienie i  utratę 
przytomności przez dziewczynę. Jego interpretacja, nawet jeśli 
uwzględnić jej ograniczenia, jest dobitnym, choć ekstremalnym 
przykładem modelu, który zaznaczał się w  dużej części przy-
padków: złość, przestrach, „impresje”, urojenia i wyobrażenia 
były ważnymi czynnikami chorobotwórczymi. W  przypadku 
wszystkich tych fenomenów dochodziło do wymiany między 
otoczeniem a wnętrzem ciała, które na swój sposób reagowało 
na zewnętrzne wydarzenia. Widzieliśmy wcześniej, że skóra jako 
powłoka osłaniająca wnętrze ciała przepuszczała materię wydo-
stającą się na zewnątrz. Tutaj zaś chodzi o to, że przewodziła do 
środka to, co działo się w otoczeniu.

Wydaje się, że kobiece ciało nie było szczelnie odgrodzone od 
świata zewnętrznego. Pewna pięćdziesięcioletnia kobieta wdała 
się w styczniu 1723 r. w kłótnię z najemcą. Ów, złapawszy ją za 
ramię, wyprowadził za drzwi, „z którego to powodu w tak wielkie 
wpadła nieukontentowanie, iż ręce jej i nogi zaczęły drżeć, po 
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czym w towarzyszeniu cardialgie dostała rwącego skurczu w dło-
niach i stopach” (St. 8, casus 67, s. 270 n.).

W  komentarzu Storch stwierdził, że kobieta ta „tak była 
zahartowana przez złość i kłótnię, iż nie tak łatwo wywoływały 
one u niej szkodliwe skutki” (tamże, s. 271). Tym razem jednak 
adwersarz potraktował ją lekceważąco, nie chcąc się wdawać 
w spór, dlatego też dostała ataku cardialgie, którego to określenia 
Storch używał zamiennie z  „bólem w  okolicy serca”. Musiała 
bowiem „zatrzymać w sobie jad, który zamierzyła wylać” (tamże). 
Złość jako wewnętrzny jad poruszała kobiety, powodowała gwał-
towne uderzenia gorąca, wewnętrzny skurcz, duszności i ucisk 
w macicy. Złość napędzała, a przesada w niej mogła prowadzić 
do „zatkania” macicy, była wewnętrznym wrzeniem, które powo-
dowało różnorakie bóle47. 

W czerwcu 1719 r. trzydziestoletnia kobieta doznała w czasie 
menstruacji gwałtownej złości „i potem dostała rwącego skurczu 
w dłoniach i  stopach, i popadła w duchowy rozstrój”. Proszek 
na głowę, kolejny na załagodzenie wzburzenia oraz rabarbar 
na oczyszczenie pomogły na tyle, że już dzień później „miała 
znowu wszystko po kolei w głowie” i poprosiła jedynie o wyciąg 
wzmacniający ze względu na „wyczerpanie”. Dwa dni później, na 
zakończenie terapii, otrzymała proszek „na wymiecenie żółci” 
(St. 8, casus 162, s. 513 n.).

Młoda żona rzemieślnika, będąca, jak przypuszczał, w trzecim 
miesiącu ciąży, uskarżała się w  grudniu 1736 r. na „ból głowy 
i  omdlenie po wielokrotnej złości”. Storch zalecał zażywanie 
rabarbaru rano oraz środek napotny (St. 3, casus 245, s. 687).

Żona podoficera stacjonującego w Eisenach, kobieta między 
36. a 38. rokiem życia i „krzepkiej budowy”, zmuszona była „wcale 
nierzadko po gwałtownej złości znosić ataki tak zwanej cardialgiae 
hystericae lub dolegliwości maciczne”, które łagodziła rabarbarem 
i środkami wspomagającymi trawienie (St. 8, casus 98, s. 387).

Szlachcianka w wieku około 50 lat, którą Storch opiekował 
się przez 3 lata i która „wiele przeżyła wśród trosk, złości, zawiści 

47 W  podręczniku samoleczenia z  epoki złość odpowiada sytuacji gdy dusza 
odczuwa do czegoś „nienawiść i obrzydzenie”, pragnie pozbyć się tego z całych sił, 
usiłuje to „zgładzić”. Dlatego złość pcha krew a centro ad peripheriam; zob. N. Bör-
ner, Medicus sui ipsius oder Sein selbst Arzt, t. 1–2, Frankfurt–Leipzig 1747, s. 552 n. 
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i wywołanych nimi niepokojów ducha” (tamże, s. 565), przebywa-
jąc w Eisenach, zgłosiła się do lekarza i poinformowała go, że „od 
jakiegoś czasu bardziej niż kiedyś skłonna jest do złości, dlatego 
też prosi o zapas proszku, którego mogłaby zażywać prewencyjnie 
po przebytym wzburzeniu” (tamże, s. 572). Kobietę dręczyło to, 
że mąż, nie czekając nawet na jej rychle spodziewaną śmierć, śpi 
z inną kobietą, „która ma być jej następczynią […] aby dopomóc 
w podniesieniu ginącego rodu i przywrócić jego rozkwit”. Środki 
zapobiegawcze, o które prosiła, mogły jednak już tylko pomóc 
w przeżyciu kilku pozostałych jej miesięcy, do listopada 1739 r. 
(St. 8, casus 117, s. 571).

Kobieta koło trzydziestki, „która żyła z mężem w nieustannej 
złości, kłótni i niechęci”, zaszła w ciążę. W czerwcu 1731 r. „gdy 
z wściekłości i zmartwienia poszła na chmielowe pole, gdzie pra-
cując motyką bardzo się sfatygowała”, poczuła, jak coś pęka jej 
w podbrzuszu oraz dostała krwotoku i nawet środki łagodzące 
nie były w stanie powstrzymać nadchodzącego abortio (St. 4/2, 
casus 35, s. 154).

Chłopska córka w wieku 19–20 lat wyszła w 1737 r. za mąż 
za chłopa ze wsi oddalonej od dwie mile od domu rodzinnego. 
W połowie piątego miesiąca ciąży popadła w gwałtowną kłótnię 
z mężem i  jego rodzicami, w wyniku czego, „pełna wściekłości 
i z drżeniem członków wróciła pieszo do rodziców”. Dzień póź-
niej doszło do poronienia (St. 4/2, casus 65, s. 227 n.).

Historie te przekazują nam jedynie strzępki informacji na 
temat życia codziennego pacjentek Storcha. Niemniej można 
z tych fragmentów ułożyć wzór konfliktów, które prowadziły do 
wybuchów wściekłości. Kobiety zdawały sobie sprawę z  tego, 
że muszą pozbyć się złości, odprowadzić ją z ciała, aby go nie 
„zatkała”. W tym celu zgłaszały się do lekarza po receptę. 

Zapisane przez lekarza specyfiki powinny mieć te same skutki 
co sposoby, które kobiety same sobie zaordynowały: upuszczenie 
wzburzonej krwi, środki przeczyszczające dla pozbycia się żółci 
i stolca; okład z kwaśnego ciasta i przypraw, który, położony na 
piersi, wyciągnie z niej ucisk; gorące wino, sok z czarnego bzu dla 
pobudzenia zatrzymanej menstruacji; wino i piwo, by uspokoić 
„wzburzoną macicę” (St. 6, s. 367); tynktura na wypocenie złości 
(St. 6, s. 340); specyfik na oczyszczenie zatrutego mleka kobiety 
karmiącej (St. 7, s. 174). Leki przepisywane przez Storcha niczym 
się od sposobów domowych nie różniły, tyle tylko, że większą 
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wagę przykładał on do środków uspokajających, antispasmodica, 
niż przeczyszczających. Stałymi elementami zalecanych przez 
niego terapii były: rabarbar, środki napotne, alexipharmaca, tzn. 
środki odtruwające, rabarbar zmieszany z winnym kamieniem 
dla „wymiecenia” żółci48.

Częstotliwość, z jaką pacjentki prosiły o receptę po przeby-
tej złości pokazuje, że uczucia wyobrażano sobie jako zupełnie 
realnie umiejscowione w ciele, gdzie można, a nawet należy na 
nie wpływać. Wywierają one bowiem bezpośredni, niekorzystny 
wpływ na ciało. „Złe” trzeba z ciała wypędzić, nie można dopu-
ścić, by w nim pozostało i je zatruło – stąd stosowanie środków 
„prewencyjnych”, mających zapobiegać chorobom i wspomagać 
ich leczenie; fenomeny, które w naszym świecie nie należą do 
sfery cielesności, ponieważ są „psychiczne”49, w czasach Storcha 
leczyło się tak samo jak inne dolegliwości. Stosowanie środków 
zaradczych świadczy o pewnym paradoksie: ciało z  całą gwał-
townością sygnalizuje wewnętrzne wzburzenie, przeobraża kon-
flikty w przepływ krwi, jednocześnie dopuszcza wyobrażenie, że 
recepty mogą przeciwdziałać skutkom złości. 

„Złość” była zarazem realna i metaforyczna: zatruta atmos-
fera w relacjach z mężem powodowała ból serca, drżenie i rwa-
nie. Trucizna wymagała odprowadzenia za pomocą odpowied-
niego środka, który stanowił coś w rodzaju dotykalnej metafory; 
toksyna miała być wypędzona przez otwory ciała. Ów „wpływ” 
z  zewnątrz, który przeobrażał wnętrze ciała, a  następnie był 

48 Analiza receptur na złość i  przestrach mogłaby nam dać wgląd w  cielesny 
sens tych „uczuć”. Zob. np. szeroko stosowaną, popularną książkę wirtemberskiego 
lekarza, który zaleca proszek przeciwko złości: „Smaczny proszek przeciw nagłym 
napadom złości, niezadowolenia, przestrachu i na inne przykre wypadki”, „dać go 
temu, kto w przestrachu, złości albo innych gwałtownym afekcie...”; O. Gabelkover, 
dz. cyt., s. 471. Receptura zawiera części jelenia upolowanego w rui; Storch polegał 
raczej na lekach przeczyszczających i uspokajających.

49 L.J. Rather, Mind and Body in EighteenthCentury Medicine. A Study Based on 
Jerome Gaub’s „De regimine mentis”, Berkeley 1965, tłumaczy i analizuje dwa teksty 
z XVIII w., w których złość, przestrach i zmartwienie są pierwotnymi przyczynami 
choroby, a nastrój odgrywa zasadniczą dla stanu zdrowia rolę. Przyp. 74 na s. 224 
mówi o przypadku tłumionej złości, badanym przez Harveya. Mężczyzna przełknął 
swoją złość, która dotarła do serca, wywołując ból i  chorobę. Podczas autopsji 
Harvey stwierdził, że serce jest powiększone: „tak wielka jest potęga zamkniętej 
bądź zablokowanej krwi, tak jest dynamiczna” (cyt. za Lellandem J. Ratherem 
[w  tłum. G. Walugi], który traktuje to jako oznakę trwałości dawnych wyobrażeń 
nawet wśród „odkrywców” krwioobiegu).
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z niego wydalany, ukazuje osobę, która nie jest odciętym od reszty 
świata, zamkniętym we własnych granicach ciałem, a otaczające 
ją środowisko z łatwością przedostaje się przez skórę. Opowie-
dziane przez Storcha historie złości sygnalizują istnienie społe-
czeństwa, w którym nie funkcjonuje koncepcja wyodrębnionego 
ciała, ponieważ nie ma osobnych jednostek, lecz jedynie osoby 
uczestniczące w relacjach społecznych całą swoją cielesnością.

Istotny jest jeszcze jeden aspekt. Złość jako nagłe wzburzenie 
było „uczuciem”, które wymknęło się spod kontroli: cielesna 
artykulacja odzwierciedlała właśnie gwałtowność „niepohamo-
wanej” reakcji50. 

Dwudziestodwuletnia dziewczyna wychowywana przez ordy-
narną matkę i mieszkająca w zajeździe została 17 czerwca 1727 r. 
chrzestną matką i podczas chrzcin dogodziła sobie napitkiem: 
po powrocie do domu wdała się w gwałtowną kłótnię i popadła 
w złość, a osiemnastego nad ranem […] dostała epilepsji, na co 
upuszczono jej krwi; gdy jednak odwiedziłem ją koło południa 
nadal leżała pozbawiona mowy i rozumu, jednakowoż połykała 
co dawano jej do picia. Przepisałem […], po czym wkrótce jej 
się poprawiło (St. 2, casus 84, s. 325 n.).

Analizowane w niniejszej pracy źródło to zbiór historii cho-
roby. Daje wgląd w  ówczesną mentalność i  zachowania tylko 
o  tyle, o  ile zostały uchwycone przez lekarza jako relewantne 
reakcje ciała. Opis tych fenomenów zawsze jest przefiltrowany 
przez spojrzenie Storcha. To on uważał za istotne odnotowanie, 
że stan zdrowia poszczególnych kobiet czy dziewcząt gwałtow-
nie się pogarszał w wyniku złości i ekscytacji: w styczniu 1730 r. 
pewna kobieta donosiła, że wieczorem niespodziewanie doznała 
omdlenia, „po czym pokazało się tak silne zaciśnienie gardła, że 
nie mogła ani przełykać, ani wziąć oddechu” (St. 8, casus 135, 
s. 464). Pierwsza recepta na atak i omdlenie nie pomogła, „po 
godzinie znowu omdlała i nadeszła wiadomość, że dziś mocno 
się zezłościła, co zatrzymało miesięczny odpływ, który jednak po 
drugim omdleniu powrócił” (tamże). Niezamężna, ciężarna córka 
rzemieślnika, której narzeczony zerwał zaręczyny, popadła z tego 
powodu w tak silne wzburzenie, „iż doznała cardialgiam hystericam, 

50 Klasyczny opis gniewu ze wszystkimi oznakami złości: przewracaniem oczami, 
rozgrzaną głową, nabrzmiałymi żyłami, zob. St. 4/2, s. 70.
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przy czym jej dłonie i stopy stały się trupio zimne i na całym ciele 
wystąpiły zimne poty” (St. 3, casus 297, s. 740 n.). Specyfik na 
głowę i antispasmodicum złagodziły atak. Pewna „zdrowa i ogni-
sta” kobieta w  wieku 30 lat wpadła w  gwałtowną złość, która 
spowodowała zatrzymanie się menstruacji, pacjentka uskarżała 
się przy tym na ból serca, sama ordynując sobie upuszczenie krwi. 
Następnego dnia, przestraszywszy się, dostała „skurczu w dło-
niach i convulsiones w ramionach”, a tydzień później „skurczu 
i convulsiones, które przypominały niemalże złą naturę” (St. 8, 
casus 75, s. 304). Z kolei młoda wdowa, pracująca na stanowisku 
służącej w pewnym domu, gdzie musiała dusić w sobie wiele zło-
ści, dostała z tego powodu dolegliwości macicznych, które prze-
obraziły się „w prawdziwie złą naturę” (St. 8, casus 110, s. 418 n.).

„Zła natura” to konwulsja, podczas której kobieta traciła 
zmysły i  rozum, język i  artykulacja ulegały paraliżowi. „Zła 
natura”, będąc formą „zatkania macicy”, to raczej typowa, choć 
ekstremalna reakcja należąca do dolegliwości wywoływanych 
przez złość. Jest niemal symbolicznym przedstawieniem odmowy 
otwarcia się. Spazm blokuje wnętrze ciała. Storch, który leczył 
wiele tego rodzaju napadów, przepisując środki rozluźniające, 
łagodzące i wywołujące menstruację, także i w tym wypadku za 
przyczynę uważał zupełnie realne wzburzenie krwi w ciele: napływ 
wzburzonej krwi do głowy lub macicy prowadził do zatkania, 
paraliżu, skurczu, który stanowi zewnętrzny przejaw przepływu 
krwi w środku ciała51, a zarazem jest odzwierciedleniem konfliktu 
społecznego służącej z państwem, żony z mężem czy krewnymi52.

51 Celowo nie chcę nawiązywać do historycznych form „histerii”. „Konwulsje” 
kobiet z Eisenach interesują mnie nie jako typ choroby, lecz jako codzienna forma 
reakcji, jeden z wielu objawów. Zanim dziewiętnastowieczna medycyna zidentyfiko-
wała „histerię” jako problem psychiatryczny, skurcze i ataki epileptyczne postrze-
gano w kontekście ogólnego zdrowia wewnętrznego. Wstęp do problemu epilepsji 
w: O. Temkin, The Falling Sickness. A  History of Epilepsy from the Greeks to the 
Beginnings of Modern Neurology, wyd. 2, Baltimore 1971, rozdz. 7 o XVIII w. oraz 
klasyczne dzieło: I. Veith, Hysteria. The History of a Disease, Chicago 1965. 

52 Cenne wskazówki o zewnętrznym, rzeczywistym odbiciu realistycznych obra-
zów wewnętrznych i  wymianie między obydwoma (dla XV w.) w: M. Baxandall, 
Painting and Experience in Fifteenth Century Italy. A Primer in the Social History of 
Pictorial Style, Oxford 1972, s. 45 n., zwł. s. 60 n. Michael Baxandall zwraca uwagę 
na dwa problemy: przedstawienia w malarstwie religijnym jako odbicie wewnętrz-
nych wyobrażeń oraz gesty i  mimikę (np. kaznodziei, mówcy) jako wyraz stanu 
wewnętrznego. Trudno nam sobie dziś uświadomić, do jakiego stopnia mowa ciała 
podlegała rytualizacji w znanych powszechnie gestach, oddających stan wewnętrzny. 
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Dwudziestodziewięcioletnią szlachciankę spotkał we wrześniu 
1740 r. następujący „wypadek”: 

Po gwałtownej złości kazała sobie puścić krew, a dwudzie-
stego drugiego niespodzianie się przestraszyła i kilka godzin póź-
niej padła nagle na ziemię bez zmysłów i rozumu, i trzeba ją było 
ze sztywnymi członkami zanieść do łóżka. Stopy miała zimne, 
twarz czerwoną, zęby mocno zaciśnięte, przestała oddychać, po 
czym pokazało się gwałtowne falowanie piersi, a oddechowi towa-
rzyszyło głośne chrapanie i charczenie. Stopy kazałem rozgrzać 
cegłami, ciało okryć i pozostawić, by leżała w spokoju. Po godzinie 
twarz zbladła i konwulsja, zarówno w członkach, jak i w szczęce, 
zelżała, tak że mogłem podać proszek rozkurczowy. Potem 
wystąpiły wymioty, a po nich spokojny sen, z którego obudziła 
się znowu w pełni władz umysłowych (St. 8, casus 207, s. 625).

W przypadku tej młodej kobiety nałożyły się na siebie dwa 
czynniki chorobotwórcze: najpierw złość, a  następnie „prze-
strach”. Przestrach był przypadkiem równie częstym co złość 
– młodym dziewczynom przydarzał się częściej niż starszym 
kobietom, szczególnie duże zagrożenie stwarzał dla ciężarnych 
i położnic. Wydaje się, że przestrach był jeszcze ściślej powiązany 
z „napływem” i „odpływem” kobiecego ciała niż złość. Powodo-
wał, że menstruacja zatrzymywała się „natychmiast”, co skłaniało 
kobiety do zwrócenia się z prośbą o poradę zanim jeszcze ciało 
zdążyło zareagować. Przestrach – w przeciwieństwie do złości 
– „wchodzi w członki” i pędzi krew w kierunku serca53. Ucisk 
serca, drżenie, strach to słowa, których kobiety używały, pytając 
o leki na przestrach54. „Żona grenadiera” prosiła o upuszczenie 

53 N. Börner, dz. cyt., pisze o „przestrachu”, że: „Pcha krew [...] z powrotem do 
serca i do płuc i [...] powoduje tam jej nagłe coagulatio...” (s. 551). Złość wprawia 
„płyny nawykłe do regularnego ruchu w najwyższą konfuzję, kiedy je przeobraża 
albo przy pomocy skurczu zamyka zewnętrzne odcinki naczyń służących do prze-
pływu tych płynów, pchając je wstecz albo od peryferii do centrum, czyli do serca lub 
płuc...” (tamże). Zob. też Zedler, Universallexicon, t. 35, hasło: Schrecken, z dokład-
nym opisem zewnętrznych oznak przerażenia, które działa bezpośrednio na ciało, 
bez udziału myśli. 

54 Nie powinniśmy traktować tego, co kobiety opisują jako „przestrach” w kate-
goriach nerwowego napięcia, z jakim kojarzymy go obecnie. Jak wynika z mojego 
źródła jako przestrach pojmowano paniczny lęk, koszmary, gęsią skórkę, zaskocze-
nie wstrzymujące dech, ale także dreszcz wywołany przeciągiem. W  Meksyku do 
dziś znaczny odsetek matek (od jednej czwartej do jednej trzeciej) podaje susto jako 
przyczynę śmierci dziecka. Zob. I. Signorini, Patterns of Fright. Multiple Concepts 
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krwi u krewnej męża, która „mając właśnie regularność, doznała 
przestrachu i przerażenia, po czym owa się zatrzymała i skiero-
wała ku sercu” (St. 2, s. 505). Elegancka mieszczanka upadła 
w czasie menstruacji i złamała sobie rękę. Złamanie wydawało 
się dobrze goić, „ale zauważyła, że od przestrachu odpływ się 
zahamował i  ponieważ obawiano się niepomyślnych skutków, 
zapisałem środki na przywrócenie regularności” (St. 8, casus 14, 
s. 66 n.). Pewna dziewczyna została „w  czasie pierwszej men-
struacji przestraszona przez złodziei, w związku z czym odpływ 
natychmiast ustał” (St. 2, casus 38, s. 177). Dwudziestoletnią 
„osobę” przyłapano na kradzieży w czasie menstruacji, „która 
z przestrachu natychmiast się cofnęła i przez dwa następne ter-
miny nie pokazała”. Z  tego powodu Storch leczył złodziejkę 
w więzieniu na dreszcze, gorączkę i kolkę (St. 2, casus 41, s. 182). 
Pewna kobieta w wieku 42 lat uskarżała się, że jej krwawienia 
są nieregularne: „teraz zaś, mając właśnie odpływ, mocno się 
przestraszyła i obawia się, iż w przyszłości menstruacja zupełnie 
zaniknie, wywołując dolegliwości” (St. 8, casus 203, s. 619). Żonę 
kupca, będącą w  zaawansowanej ciąży, zaskoczył za miastem 
deszcz i gdy pospiesznie wracała, upadła na nos „i dlatego po 
powrocie do domu prosi o lekarstwa, które zapisuje się na prze-
strach” (St. 3, s. 484).

Główną cechą przestrachu było to, że kierował krew do 
środka i tam ją zatrzymywał. Kobiety martwiły się, że ich men-
struacja mogłaby się z  tego powodu zatrzymać. W  tej obawie 
przed amenorrhoe (brakiem miesiączki) pobrzmiewają zupełnie 
inne konotacje niż w przypadku analogicznej choroby w XIX w.: 
tam konstytucyjną cechą młodych mieszczek była anemia55, 
w Eisenach chora martwiła się gromadzącą się we wnętrzu ciała 
krwią, która nie chciała się pokazać.

of Susto in a  NahuaLadino Community of the Sierra de Puebla, „Ethnology” 21, 
1982, nr 4, s. 313–323. Kwestię, czy można nie tylko opisać wyobrażenie susto i jego 
społeczny kontekst, ale także powiedzieć, czym ono jest podejmuje L. Crandon, Why 
Susto?, „Ethnology” 22, 1983, nr 2, s. 153–167. 

55 O  niedokrwistości jako dziewiętnastowiecznej diagnozie „anemicznych” 
dziewcząt zob. K. Figlio, Chlorosis and Chronic Disease in NineteenthCentury  Britain. 
The Social Constitution of Somatic Illness in a Capitalist Society, „Social History” 3, 
1978, nr 2, s. 167–197. Jego zdaniem medyczna koncepcja anemii i niedokrwistości 
jest odbiciem dążenia do utrwalenia barier społecznych angielskiej burżuazji, trak-
tującej swoje córki jak „naturalizowane” symbole pozycji ekonomicznej i społecznej. 
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Przestrach wywoływało wydarzenie nagłe, niespodziewane. 
Przyczyny mogły być bardzo różne. Szkodliwy przestrach mogły 
spowodować: mysz, która skoczyła na ciężarną (szlachciankę), 
kłótnia między sąsiadami, bójka pijaków, mąż wdający się w bija-
tykę, burza, fajerwerki oraz to, że po powrocie do domu synowie 
się pokłócili i zadali sobie nawzajem rany nożem (St. 8, s. 376), 
a także uderzenie pioruna, pożar w sąsiedztwie, niespodziewane 
szczekanie psa. Przyczyną poważnego przestrachu mogło być 
życie rodzinne: do domu przyniesiono ciężko rannego męża, 
nagle zmarła siostra56. 

Przestrach wywoływały niezwykłe wydarzenia, ekstremalne 
wypadki. „Niezwykły przestrach” przydarzył się świeżo upieczo-
nej mężatce z rodziny szlacheckiej na początku jej pierwszej ciąży 
„za sprawą nędznego złodzieja i żebraka […] ten bowiem […] 
padł na ziemię i symulował epilepsję”. Dama „do tego stopnia 
zapatrzyła się na jego upadek i przybierane przez niego pozy, 
że wkrótce potem zaczęła skarżyć się na przewlekłe, kataralne 
bóle głowy i […] krwawić z nosa”. Następnie doznała siedem-
nastu ataków epileptycznych i urodziła martwe dziecko, noszące 
na ciele znaki straszliwych deformacji matki (St. 3, casus 263, 
s. 703–710). „Krzepka” mamka w  zamożnej rodzinie została 
„w  nocy nieoczekiwanie zaatakowana przez ognistego ducha 
o ludzkiej postaci, który chwycił ją za ramię”. Następnego dnia 
o 7 rano Storch, wezwany do mamki, stwierdził „wielki piekący 
pęcherz na ramieniu, z którego wydobyły się przynajmniej dwie 
łyżki żółtawej wody, tak jak z pęcherza po wezykatorii” (St. 7, 
casus 30, s. 123). Pęcherz ten wydzielał w  następnych dniach 
„solidną materię”, przy czym chora cierpiała na „zaciśnienie 
serca”. W  tym czasie nie mogła karmić dziecka, do mleka 
mogłaby się bowiem dostać ostrość, należało je więc odciągać 
(tamże, s. 124). Ta historia – z lipca 1725 r. – jest kontynuacją 
przestrachu, który przydarzył się matce dziecka w 1718 r., kiedy 
to „owa kobieta, dzielna i wyznania kalwińskiego”, pospiesznie 

56 M. MacDonald, Mystical Bedlam. Madness, Anxiety and Healing in Seven
teenth Century England, Cambridge 1981, opierając się na angielskich przykładach 
z połowy XVII w., opisuje historie choroby przypominające przypadki z Eisenach: 
intensywny żal, wielki przestrach, zmartwienie w często spotykanych formach fizycz-
nych reakcji jako wyraz konfliktów i odbicie nieszczęść; zob. tamże, s. 148 n.: Disor-
ders of Mood and Perception oraz s. 112 n.: Popular Stereotypes of Insanity. 



208

Historia ciała

wezwała lekarza o zmroku, ponieważ ujrzała tego samego ducha, 
mężczyznę „chudej postury, w szlafroku i czarnej czapce” stoją-
cego w oknie. Storch zapisał „lekarstwa właściwe na przestrach” 
(tamże, s. 125).

Przestrach i złość były swoimi przeciwieństwami57. Jedno i dru-
gie dotyczyło ciała, które je demonstrowało, choć w odmienny 
sposób: przestrach wnikał do środka, pędził krew z  członków 
ku sercu, które ściskał i dławił nadmiarem krwi. Złość burzyła 
krew, kierując ją na peryferie, ku głowie, członkom i  macicy, 
gdzie powodowała spazmy. Ekstremalne reakcje kobiet, zarówno 
w  przypadku przestrachu, jak i  złości, to konwulsje i  skurcze. 
Konwulsje po przestrachu wynikały z  przepełnienia krwią, 
spazm wywołany złością – z zatrzymanego odpływu. Przekaźni-
kiem działającym w obie strony było ciało: z jednej strony świat 
zewnętrzny, który niepokoił kobiety, wywołując ich przestrach 
i napierając na nie, z drugiej – napady złości, których źródłem 
było „ja”, próbujące się w ten sposób bronić58. W obu przypad-
kach przyjmowano podobne lekarstwa, mające przywrócić utra-
coną równowagę: środki na powrót otwierające ciało.

Przeszłość kładzie się cieniem na ciało

Według Storcha „choroby niewieście” wywoływane były przez 
przypadkowe zdarzenia, niemniej wymagały pewnej predyspo-
zycji ciała, wynikającej z  wcześniejszej biografii pacjentki, jej 
otoczenia czy przodków, które to elementy lekarz „bada”. Cier-
piące ciało Storch potrafił zrozumieć, wyłącznie ujmując je jako 

57 W ówczesnej literaturze medycznej „timor” i „terror”, „przestrach” i „przera-
żenie” są przedstawiane jako przyczyny wielu schorzeń, od ospy po odrę, osłabiają 
także odporność na dżumę. H.M. Kölbing, U.B. Birchler, P. Arnold, Die Auswirkun-
gen von Angst und Schreck auf Pest und Pestbekämpfung nach zwei Pestschriften des 
18. Jahrhunderts, „Gesnerus” 36, 1979, s. 116–126, analizują dwie dysertacje z 1722 
i 1735 r., w których dokładnie opisano objawy fizjologiczne.

58 Recepty w  obu tych przypadkach są często podobne. Zob. np. jeden ze 
środków zalecanych przez Justine Siegemund dla matki i  dziecka: „Proszek na 
przestrach i pobudzenie: weź kamień z żołądka raka, macicę perłową, korale [...] 
napotny antymon [...], po wystąpieniu przestrachu albo pobudzenia szczyptę popij 
zimnym napojem”. Środek łączył substancje uspokajające z  przeczyszczającymi; 
J. Siegemund, Die ChurBrandenburgische HoffWeheMutter, wyd. 2, b.m.w. 1756, 
s. 237. 
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zsumowanie minionych skarg. Dopiero dziewiętnastowieczna 
anamneza przeobraziła historię chorego w szereg wpisów nanie-
sionych na materialność ciała, którą lekarz musiał rozszyfrować. 
Dla Storcha cierpienie łączyło się z ciałem, było jego elemen-
tem konstytutywnym. Miało ono swoją historię, która dobiegała 
końca dopiero w wyniku „rozkładu” i śmierci. Lekarz i pacjentki 
nie tylko brali pod uwagę całą indywidualną biografię, ale też 
sięgali do prehistorii – do ciał rodziców, babć i  dziadków – 
i w przyszłość: predyspozycje potomstwa tu miały swój początek.

Zajmijmy się najpierw indywidualną biografią. Odniesione 
wcześniej obrażenia pozostają wyryte na ciele. U pewnej mło-
dej kobiety, która doznała gwałtownych ataków połączonych 
z omdleniami, utratą mowy oraz innymi dolegliwościami, lekarz 
przeprowadził wywiad i  dowiedział się, że wcześniej „miała 
poważne rany głowy […] które teraz jeszcze mogą naturze dawać 
asumpt do kierowania kongestyi ku niegdyś zranionej głowie” 
(St. 8, casus 28, s. 141). Biografia mogła kryć w sobie zagroże-
nie. Dwudziestodwuletnia szlachcianka robiła się coraz grubsza, 
w 1720 r. Storch został wezwany, „by udzielić porady z powodu 
silnego bólu głowy […]. Gdy mi powiedziano, że często cierpi 
na różne choroby, zacząłem badać przyczyny i dowiedziałem się 
w szczególności, że kilka lat temu wiosną, przebywając w innej 
miejscowości, przemęczyła się tańcem, a – jak to u niej zwyczajne 
– spociwszy się, nie tylko szukała ochłody przy otwartym oknie, 
ale także jeszcze tej samej nocy uczestniczyła w polowaniu na 
głuszce i  od tego czasu dręczyły ją rwące odpływy, a  czasami 
także dreszcze macicy; co więcej, miała również płynienie wil-
gotności w  fałdzie (inguine) między tłustym brzuchem a  gru-
bymi nogami” (St. 8, casus 29, s. 146 n.). Raz popełniony błąd 
pozostawał wyryty na ciele i nie dało się go już usunąć. Młoda 
kobieta kazała sobie w 1718 r. upuścić krwi w czasie menstruacji, 
czyli wedle Storcha, w „niedobrym momencie”. „Od razu jednak 
zauważyła, że jej miesięczny odpływ wstrzymał się”. Poskutko-
wało to „niepłodnością pochodzącą od niewłaściwego upusz-
czenia krwi” oraz bólami głowy. Źle przeprowadzone upusz-
czenie krwi wspomniane zostało jeszcze w 1737 r. O tej samej 
kobiecie Storch napisał też: „nie można bowiem zapominać, 
że od młodych lat skłonna była do złości, przez co w ostatnich 
czasach często zarówno bóle głowy, jak i odpływ krwi na nowo 
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ulegały wzburzeniu” (St. 8, casus 17, s. 81–87). Nie zapominał 
też żołądek. W 1726 r. żona kupca, kobieta „poza tym zdrowej 
i krzepkiej konstytucji […] najadłszy się świeżonki nabawiła się 
ściśnienia żołądka, które nie opuściło jej przez dziesięć następ-
nych lat, powracając po każdej choć trochę cięższej potrawie”. 
Nawet gdy owdowiała, „natura zachowała pamięć o ściśnieniu 
żołądka i  2 listopada 1738 r., po tym, jak wiele razy popadła 
w złość, doznała krwawego womitu (vomitum cruentum)” (St. 8, 
casus 2, s. 20 n.).

Nicią łączącą tego rodzaju opowieści z ciałem danej kobiety 
mógł być wypadek z dalekiej przeszłości. Jest to sposób myśle-
nia dziś nam obcy, zwłaszcza że wpływu wymienianych przyczyn 
– nieprawidłowe upuszczenie krwi, upadek ze schodów, złość, 
rana, przestrach – doszukiwano się w bardzo odległych obsza-
rach ciała.

Cierpienia zostawiają w ciele swój ślad. Nawet gdy już miną, 
nadal „są”. W  1734 r. dziewczyna pozbyła się z  twarzy „czer-
wonych plam”. Gdy Storch przypadkiem spotkał ją ponownie 
w 1746 r., zapytał, czy plamy nie wróciły. Po 12 latach pamiętał 
o rzeczy z dzisiejszego punktu widzenia banalnej – o usunięciu 
drobnego defektu. Spodziewał się bowiem, że usunięte znamię 
nadal tkwi gdzieś w ciele i w każdej chwili może pokazać się na 
nowo (St. 2, casus 6, s. 521). Takie przypadki, w których drobne 
szczegóły rzucały cień na całe życie pacjentki, często pojawiały 
się wśród jego relacji. 

„Dziedziczność” pojmowana jako skłonność do pewnych 
reakcji łączyła ciała rodziców i dzieci, sióstr i braci. Owa „dzie-
dziczność” mogła dotyczyć wszystkich części ciała, zwłaszcza zaś 
piersi. Za dziedziczne uznawano krwotoki, a także hemoroidy: 
Trzydziestoośmioletnia wdowa uskarżała się na „płynienie hemo-
roidów” i  mówiła, że podobne krwawienia miała również jej 
siostra: „przeto hemoroidy uznać wypada za dziedziczne w jej 
rodzinie” (St. 8, casus 80, s. 319). Dziedziczne mogło być rów-
nież krwawienie z nosa. Dwudziestodwuletnia panna cierpiała 
na krwawienia z  nosa podczas menstruacji: „o  tym matka jej 
powiedziała, iż jest to zapewne coś dziedzicznego, jako że ona 
sama w tym wieku bardzo dużą miała ku temu skłonność”. Storch 
dodał jeszcze: „Wiedziałem również, że dwie siostry tej panny 
cierpiały na to kilka lat przed ich pierwszą menstruacją” (St. 2, 
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casus 4, s. 225). Pravi humores (niewłaściwe soki) także mogły 
być dziedziczne (por. St. 4/2, s. 203). „Dziedziczność” najczę-
ściej nie przekraczała granic płci, z ojca przechodziła na syna, 
a z matki na córkę, nie było to jednak regułą: dzieci mogły „wdać 
się” w rodziców, „zarówno in moralibus, jak i in vitalibus” (St. 3, 
casus 88, s. 442) i  w  ogóle „złe zawsze dziedziczy się prędzej 
niż dobre” (tamże).

To ostatnie zdanie może posłużyć jako klucz do Storchow-
skiej nauki o dziedziczeniu, pokazuje bowiem jasno, co wedle 
niego przechodzi na potomstwo: „przyzwyczajenie”, „skłon-
ność” czy też inclicatio w  rozumieniu arystotelesowsko-scho-
lastycznym. Standardowa definicja szkół nazywa „nabytą przez 
powtórzenie i  ćwiczenie łatwość czynienia czegoś, kroczenia 
pewną drogą” przyzwyczajeniem (consuetudo, które odnosi 
się zarówno do virtus, jak i do vitium). U Storcha jednak owo 
dziedziczne consuetudo, przyzwyczajenie czy skłonność, doty-
czyło nie moralnej, ale fizycznej natury człowieka, oznaczało 
ukierunkowanie czy tendencję, jaką przejawiała jego krew. 
Pewien chirurg, chcąc zajrzeć swojej pacjentce do ust, przyci-
snął język szpatułką, co wywołało u niej taki skurcz in maxillas, 
że ugryzła się w język „co, jak sobie przypomniała, przydarzyło 
się niegdyś także jej ojcu, więc uznała to pro vitio haereditario” 
(St. 7, casus 1, s. 3). 

Zadaniem lekarza było przedsięwzięcie odpowiednich środ-
ków zapobiegawczych przeciwko owemu vitium. Pewna sangwi-
niczna żona adwokata karmiła piersią od półtora roku i stwier-
dziła, że jej menstruacja nie pojawiła się przez pół roku po 
porodzie, tak samo jak po poprzednich ciążach. Nagle dostała 
skurczu, „paroksyzmu”. Dwa dni później zawiadomiła lekarza, 
że ugryzła się przy tym w  język, co wprawdzie spowodowało 
niespodziewany powrót regularności, niemniej jednak pacjentka 
martwiła się owym ugryzieniem: „jako że przypadek taki miała 
już raz we śnie i obawiała się, że mógłby on wejść jej w zwyczaj”. 
Zgłosiła się do Storcha nie za przyczyną owego skurczu, tylko 
z powodu zmartwienia, że gryzienie się w język, zaobserwowane 
już po raz drugi, mogłoby stać się regułą. Storch przepisał na to 
odpowiednie środki (St. 7, casus 123, s. 255).

Lęk był uzasadniony, ponieważ złe skłonności krwi przecho-
dziły na następne pokolenia: skłonność do zatykania w piersi, 
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do suchot. Żona kupca cierpiała podczas licznych ciąż na gwał-
towny kaszel i z tego powodu za każdym razem była zagrożona 
poronieniem w szóstym lub siódmym miesiącu. Gdy jednak była 
w  ciąży latem lub jesienią, kaszel się nie pojawiał, co zostało 
odnotowane jako „osobliwe”. Ciężarna i jej siostra przypomniały 
sobie, że również ich matka miała kiedyś „z  powodu takiego 
kaszlu […] abortio, przeto należy uznać to za dziedziczne” 
(St.  3, casus 5, s. 76). Inna ciężarna „miała matkę, która uro-
dziwszy piąte dziecko zmarła na suchoty jeszcze przed ukończe-
niem trzydziestego roku życia”. Córka kilkakrotnie pluła krwią 
i  będąc w  połogu, obawiała się z  tego powodu dziedzicznego 
obciążenia, w  związku z  czym prosiła lekarza o  „szczególnie 
staranne traktowanie” (St.  6, casus 1, s. 1 n.). Na temat pew-
nej damy Storch zanotował, że będąc młodą panienką, podob-
nie jak jej siostra, cierpiała w okresie pojawienia się pierwszej 
menstruacji na kaszel, „którym wyrzuciła z  płuc kamienie”. 
Siostrze i bratu przytrafiło się to samo, ponadto Storch odno-
tował, że „ojciec jej zmarł na puchlinę wodną piersi oraz roz-
kład płuc, w  których odnaleziono liczne kamienie”. Jasnym 
jest, że „affectus pulmonum jest w owej rodzinie haereditarius” 
(St. 6, casus 53, s. 210).

W cieniu rzucanym przez przeszłość Storch wysłuchiwał skarg 
kobiet: na temat dolegliwości, których same sobie przysporzyły 
lub które nabyły w  wyniku wpływów zewnętrznych, odziedzi-
czonych „przyzwyczajeń krwi” i „skłonności natury” – były one 
u każdej pacjentki odmienne, tak jak odmienna była interpreta-
cja bólu, na który każda kobieta skarżyła się inaczej.

Bóle wędrują po ciele

Odziedziczone lub nabyte przyzwyczajenie krwi pozwalało 
połączyć bóle w jedną opowieść, powiązać je w kontekście bio-
grafii i relacji z krewnymi. Analogicznie kobiety często łączyły 
chaotyczną różnorodność odczuwanych przez siebie bólów 
w  jedną chorobę, w  jedną „istność”. Jak już wspomniałam, 
w wielu wypadkach kobiety zaledwie raz lub dwa zwracały się 
do Storcha, ich historia pozostała okryta mrokiem, poznajemy 
przecież tylko krótki fragment ich życia. Innym razem – w przy-
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padku ostrego kryzysu, przewlekłej choroby bądź też przy okazji 
wymiany informacji między pacjentką a lekarzem na tyle częstej, 
że stawała się elementem codzienności – możemy przyjrzeć się 
temu, jak kobiety postrzegały swoją chorobę w  dłuższej per-
spektywie. Szereg następujących po sobie skarg daje wgląd w to, 
jak kobiety łączyły poszczególne momenty swojego chorowania 
w jedną opowieść. Ich historie dotyczyły różnorodnych dokucz-
liwych doświadczeń pojmowanych jako jedna „istność”. Przebieg 
choroby przejawiał się w natężeniu bezładnych, zaskakujących 
bólów, które odciskają swoje piętno na różnych fragmentach 
wewnętrznego, cielesnego krajobrazu. Ból był w języku kobiecej 
skargi „czymś” wędrującym po ciele, zmieniał miejsce i formę, 
pozostając jednak stale tą samą „istnością”.

W  każdej dłuższej historii zamieszczonej w  pamiętnikach 
Storcha występuje przynajmniej troje protagonistów: kobieta, 
lekarz i  choroba. Każdemu z  tych podmiotów przyporządko-
wane są typowe, stałe czasowniki. Ich zestawienie ukazuje relację 
społeczną, która z  tego punktu widzenia jawi się jako trójkąt. 
Kobiety: mówią, skarżą się, wyznają, przyznają, oznajmiają, 
mówią w zaufaniu, zawiadamiają, donoszą, zgłaszają to, co staje 
się ich udziałem: bóle, które je ogarniają, bóle, które muszą 
ścierpieć i  wytrzymać, które czują, które im dolegają i  dręczą 
je oraz paraliżują. Lekarz: dopytuje, bada i rozważa, dowiaduje 
się, „wnosi z tego” i przepisuje, udziela porady, przesyła „wieść”. 
Bóle: zgłaszają się, powstają, atakują, usadawiają tu i tam, powra-
cają, zapuszczają korzenie, przydarzają się, objawiają się, osie-
dlają się, napadają, zmieniają siedzibę, oddalają się i opuszczają 
na dobre. Kobiety donoszą więc, co je spotyka, lekarz podąża za 
tokiem ich opowieści, zadaje pytania i odpowiada, przepisując 
receptę; bóle zaś są aktywnym czynnikiem, wokół którego obraca 
się opowieść, czynnikiem pchającym historię do przodu.

Prześledźmy przypadek „cholerycznej i  chudej” handlarki 
sukna z  Eisenach, która po raz pierwszy pojawiła się w  zapi-
skach Storcha jako pacjentka w lipcu 1720 r., mając wówczas 53 
lata, a po raz ostatni – jako śmiertelnie chora w 1741 r. (St. 8, 
casus  65, s. 222–242). Wyróżnimy trzy okresy: kilka miesięcy 
w  1720 r., szereg następujących po sobie lat oraz kilka dni 
w kwietniu 1732 r.
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Okres I

Czas Kobieta Lekarz Bóle 

1720 Skarżyła się Zaleciłem na to Dreszcze macicy

Poczuła się lepiej

15 sierpnia Skarżyła się Rwący odpływ 
w prawym ramie-
niu

Zaleciłem 
zatem...

Po czym rychło 
nadeszła ulga

12 listopada Dreszcz, gorączka 
i rwanie w piersi

Przepisałem 

Widoczna 
poprawa

Ciężka noc 

Ponownie sporzą-
dzić miksturę

1721 Womit, niepokój 
macicy i zimność 
w członkach

Zaleciłem
Przepisałem 

Po tym powróciło 
dobre samopo-
czucie

Okres II

W ciągu kilku następnych lat pacjentka donosi o następują-
cych bólach i „symptomach”:

1723 – guz na nodze
1724 – „płynienie” na głowie, które przytępiło jej słuch
1725 – napad gorączki i czyrak na nodze
1726 – bóle w nodze
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1727 – żylaki na nodze,
 krwotok w czasie regularności,
 krew w urynie
1729 – znużenie w członkach, zimne dreszcze

Okres III

15 kwietnia zawiadomiła [mnie], że noga jest tymczasem 
zupełnie wyleczona i wolna od wszelkich guzów, odczuwa jednak 
za to bóle i dolegliwości w piersi i podbrzuszu, a gdy odwiedziłem 
ją po południu, stwierdziłem, że ma gorączkę i kłucie w boku 
[…] tyle że najpierw osadziło się ono po prawej stronie, dając 
krwawą plwocinę, a wyżywszy się tu, 17 kwietnia pociągnęło ku 
lewej stronie, po czym znowu wystąpiło krwawe plucie, które […] 
trwało […]. Gdy gorączka i kłucie w boku uspokoiły się, doznała 
w nocy […] lekkiego ataku zimna, po czym […] pojawił się znowu 
czyrak na nodze; zaleciłem wprawdzie […]; doradziłem jednak 
zarazem […] aby zapobiec tak częstemu cofaniu się odpływu 
[…] po złagodzeniu czyraka pojawiły się […] bóle kamieniowe 
(St. 8, casus 56, s. 233 n.).

Wiele historii obejmujących więcej niż jedno spotkanie przy-
pomina casus handlarki sukna. Z trzech zacytowanych powyżej 
fragmentów odczytać można pokrewne znaczenia.

Każdy przypadek, w  którym mamy do czynienia z  szybko 
następującymi po sobie zgłoszeniami, układał się na wzór zamka 
błyskawicznego: kobiece skargi i lekarskie odpowiedzi zazębiały 
się. Kobieta skarżyła się na coś i  prosiła o  coś konkretnego, 
lekarz zaleca coś przeciwko, to znaczy przeciwko zgłaszanemu 
przez pacjentkę bólowi. Chaos bólu, jego następujące po sobie 
coraz to nowe ataki dodawały do „zamka błyskawicznego” nowe 
ząbki. Następstwo skarg i odpowiedzi tworzy skupiska o takiej 
gęstości, że mimo pośrednictwa posłańców mogą być odczyty-
wane jak ciągnąca się latami rozmowa. W porównaniu do kilku 
innych przypadków kontakty handlarki sukna i Storcha wydają 
się wręcz ślimaczyć: w  momencie kryzysu ogarnięta strachem 
pacjentka mogła bowiem zgłaszać się do Storcha nawet kilka 
razy dziennie i to nieprzerwanie przez kilka tygodni (np. St. 8, 
casus 198, s. 605–611; St. 8, casus 1). Gdy kobieta chciała prze-
dłużyć kontakt, meldowała lekarzowi, jak czuła się po ostat-
nim leku, lekarz natomiast za każdym razem posyłał jej nową 
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odpowiedź, adekwatną do ostatniej relacji. „Zamek błyska-
wiczny” zamykał się, gdy kobieta poczuła „poprawę”, gdy była 
zadowolona z rezultatu albo też tak bardzo niezadowolona, że 
wolała zerwać kontakt. Pod każdą recepturą Storch odnotowy-
wał reakcję pacjentki: „uznała ją za dobrą”, „nabrała zaufania 
do  […]”, „doznała ulgi”, „czuła się dobrze i  zdrowo”, „miała 
potem spokój”, „ból się zmniejszył”, „złagodniał”, „atak się 
uspokoił”, pacjentka „była lepsza” lub „bardziej ożywiona”, 
„cieszyła się z  ciągłej poprawy”. Słowa opisujące „uleczenie” 
mówią zawsze tylko o zmniejszeniu cierpienia, nigdy zaś o tym, 
że osiągnięto „obiektywnie” odmienny stan „zdrowia”. Ostatnie 
słowo miały tu zawsze kobiety. To one decydowały o wartości 
zaleceń lekarskich, posługując się przy tym wyłącznie logiką 
własnych doświadczeń. W wielu przypadkach, w których ocze-
kiwałam zaostrzenia choroby, bo tak by wynikało ze współcze-
snych kryteriów, ze zdziwieniem czytałam o meldowanej przez 
pacjentkę „poprawie”.

Kobiety przez całe lata składały relacje na temat kolejno 
pojawiających się bólów, które postrzegały jako różne posta-
cie tego samego albo też jako przebieg wewnętrznej walki dwu 
„istności”. W okresie po 1723 r., a zwłaszcza w kwietniu 1732 r. 
handlarka sukna była „siedzibą” dwu występujących na prze-
mian chorób: odpływ pojawiał się w różnych miejscach, na udzie, 
w piersi i w uchu, następnie zastąpił go czyrak, który „zajmu-
jąc” nogę, walczył z  gorączką, zyskując przy tym „przewagę” 
(St. 8, s. 235). Lekarz został poinformowany o  rozgrywającej 
się we wnętrzu i  widocznej na powierzchni ciała walce i  idąc 
szlakiem wyznaczonym przez ból, próbował przynieść ulgę, „po 
czym” nastąpiła reakcja widoczna w innym miejscu ciała. Zale-
cenia i  recepty lekarza były zawsze wędrówką za bólem przez 
wewnętrzny krajobraz ciała. Językowo bóle wcielały się w coraz 
to nowy podmiot, który coś robił, poruszał się, był wyposażony 
w możliwość działania. Pewna kobieta uskarżała się z powodu 
„nadymania i bólów żywota”, Storch odnotował: „dzisiejszego 
dnia […] boleści pojawiły się w innej postaci” (St. 8, casus 73, 
s. 289). Doświadczenie, które dochodziło tu do głosu, należy do 
osobistego porządku: to przeżycie chorej formuje osobistą histo-
rię cierpienia z poszczególnych boleści, rozproszonych w czasie, 
występujących w różnych miejscach i odbieranych bardzo różnie: 
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mówiło się o tym, że ból uciska, kłuje, rwie, piecze oraz anektuje 
wszystkie miejsca ciała, wydaje je na pastwę cierpienia, „obej-
mując w  posiadanie”. Kontrast między bogatym słownictwem 
a  znaczeniem odczuć ujawniający się w  bio-logice określonej 
mieszkanki Eisenach pozostaje w sprzeczności z dzisiejszą sytu-
acją. W zmedykalizowanej kulturze chorują bowiem nie ludzie, 
ale ich ciała i  organy, dlatego też zubożenie słownictwa idzie 
w parze z niezdolnością do nadania bólowi własnego sensu za 
pomocą słów. Redukcja zaakceptowanych sposobów wyrażania 
się świadczy o kulturowej redukcji spektrum znaczeniowego do 
ciała zdefiniowanego w oderwaniu od „ja”. „Nie ma w dziejach 
drugiego przykładu na sytuację taką jak współczesna, kiedy to 
doświadczenie osobistego, cielesnego bólu formowane jest przez 
ten sam terapeutyczny program, który ma je usunąć”59.

Ciąża jako balansowanie na krawędzi

Dwudziestoletnia kobieta […] drobnej postury została wydana 
za dużego, trzydziestosześcioletniego mężczyznę i przez pierwsze 
dwa lata ani razu nie zaczęło się u niej bycie brzemienną; wątpiła 
więc, czy może to nastąpić w przyszłości (St. 3, casus 20, s. 152).

Wraz z zawarciem małżeństwa kobiety wkraczały w nową fazę, 
w okres płodny, którego dolna granica była wyraźnie zaznaczona, 
ale górna rozmyta. To, co znajdowało się pośrodku, pojmowane 
było nie jako szereg następujących po sobie ciąż, ale jako czas, 
w którym odpływ i zatrzymanie, towarzyszące kobietom przez 
całe życie, zyskiwały specjalne znaczenie – mogły oznaczać ciążę 
bądź niepłodność. Czas ten kobieta przeżywała jako balansowa-
nie na krawędzi między dobrym wzrostem a złym „zatkaniem”, 
między leczniczym oczyszczeniem przez odpływ a nieszczęśliwym 
„obrotem wydarzeń”, który czynił nadzieję „płonną”. Kobiety 
żyły w  napięciu między pragnieniem poczęcia i  donoszenia 
dziecka a obrazem ciała, w którym wewnętrzny wzrost znajduje 
się niebezpiecznie blisko „zatkania”. Dopiero ta dwoista ciele-
sność czyniła z kobiety fizjologiczną matkę. W przeciwieństwie 

59 I. Illich, Die Nemesis der Medizin. Von den Grenzen des Gesundheitswesens, 
Reinbek 1977, s. 164.
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do ujęcia dominującego od końca XVIII w., w Eisenach fizjologia 
kobiet nie była jeszcze zdeterminowana przez macierzyństwo. 
Aby zrozumieć kontekst tej ambiwalencji oraz doświadczenia 
kobiet, chciałabym w  zarysach przedstawić historię ciała dwu 
kobiet. Oto pierwszy przypadek. „Drobna kobieta w wieku 25 lat”, 
która „ma skłonność do złości” i „w stanie panieńskim dręczona 
była przez mensibus dolorificis”, została przed rokiem mężatką. 
W  następnych latach spotykały ją następujące doświadczenia:

– 1722 r. – niedługo po weselu menstruacja zatrzymała się 
na 8 tygodni, „powróciła jednak w postaci krwotoku, przy czym 
nikt nie zwrócił uwagi, czy wyszły z nią jedynie grudki zakrzepłej 
krwi czy też mola [zaśniad – red.]” (tamże, s. 93);

– 1723 r. – w listopadzie miała „zatkanie odpływu miesięcz-
nego” na 16 tygodni, z którego to powodu „przypuszcza niewąt-
pliwą brzemienność”, jednak pojawiło się krwawienie i Storch 
został poproszony o  receptę. Przepisał środki, których używał 
na ogół w celu oczyszczenia macicy i zakończenia krwawienia: 
koral, boraks wenecki i swój specif. cephal. (proszek na dolegli-
wości głowy), „po czym wyszła […] mola w towarzyszeniu dużej 
ilości błoniastej materii” (tamże, s. 94);

– 1725 r. – abortum w czwartym miesiącu;
– 1726 r. – wiosną ponownie wydalone mola;
– 1728 r. – w kwietniu była w ósmym miesiącu ciąży i oba-

wiając się poronienia, po napadzie złości prosiła o przepisanie 
leków; urodziła dziecko, „ponieważ jednak natury była skłonnej 
do złości, dziecko nie przeżyło dwu miesięcy” (tamże, s. 95);

– 1728 r. – w grudniu po raz kolejny doszło do exclusio molam 
po ośmiotygodniowym obstructione mensium;

– 1729 r. – na początku stycznia menstruacja znowu się poja-
wiła, choć „mąż uroił sobie, że jednak stała się brzemienna”;

– 1729 r. – w lutym krwawienie;
– 1729 r. – w marcu „zatkanie” menstruacji;
– 1730 r. – abortum po złamaniu nogi (St. 4/I, casus 16, 

s. 93 n. i St. 3, casus 102, s. 481).
Zatrzymanie menstruacji, nagłe krwawienia, poronienia oraz 

urodzenie dziecka następowały po sobie z  niewielkimi prze-
rwami; mąż przypuszczał, że żona jest w ciąży, gdy menstruacja 
powracała „po wydaleniu zaśniadu”; biorąc pod uwagę ilość 
poronień, urodzenie dziecka jest tu sytuacją wyjątkową.
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Druga kobieta, szlachcianka (St. 3, casus 16, s. 120 n.), 
doświadczyła rzeczy wręcz przeciwnej: w ciągu ośmiu lat prze-
była sześć ciąż, w tym urodziła jedno „przedwczesne dziecko”, 
bardzo często jednak nawiązywała kontakt z  lekarzem, bojąc 
się poronienia po wybuchu złości. W  marcu 1723 r. przelękła 
się w  czasie menstruacji, która „natychmiast” się zatrzymała 
i kobieta sądziła, że jest w ciąży. W  lipcu dostała jednak „sil-
nego krwotoku z macicy” i obawiała się, że „albo nagromadził 
się w niej nawał krwi, albo doszło do abortum”. Tego ostatniego 
obawia się w kolejnych miesiącach kilkakrotnie. Rodziła w lutym 
i  wyliczenia pokazują, że uważała się za ciężarną wtedy, gdy 
najwyraźniej było na to jeszcze za wcześnie, w związku z czym 
ciąża ta trwała według niej jedenaście [!] miesięcy, spędzonych 
w napięciu między strachem a nadzieją. 

Demografia historyczna bada średni odstęp między przyj-
ściem na świat kolejnych dzieci; w  statystykach nie sposób 
dostrzec cierpienia, strachu, krwotoków, które pojawiały się 
pomiędzy porodami, innymi słowy nie ujmują one w  żaden 
sposób procesu „umierania” zachodzącego jeszcze we wnętrzu 
ciała. Księgi parafialne rejestrują tylko urodzenia, żywe bądź 
martwe. Relacja lekarza pozwala natomiast zrekonstruować 
typowe doświadczenie, dające asumpt do dwoistej interpretacji 
ciąży. Fenomeny cielesne i nawiązujące do nich objaśnienia są od 
siebie uzależnione, jedne i drugie zawierają zaś zarówno nadzieję 
na „prawdziwą” ciążę, jak i troskę o niekorzystne „zatkanie” we  
wnętrzu ciała.

Brak menstruacji mógł zostać zinterpretowany jako oznaka 
ciąży, mógł jednak również świadczyć o zagrożeniu chorobą, na 
przykład „guzem” czy „puchliną wodną”. „Przesłanie” wynika-
jące z zatrzymania menstruacji jest ambiwalentne, ponieważ:

– dzisiaj uważamy zatrzymanie menstruacji za niezaprze-
czalny symptom ciąży, podczas gdy w 1720 r. było to ambiwa-
lentne zjawisko;

– współcześnie ciąża fizjologicznie wyklucza regularne krwa-
wienie – w 1720 r. mogło ono nawet być uznawane za element 
„dobrze przebiegającej” ciąży;

– dzisiaj istnieją „obiektywne dowody” na ciążę, na początku 
XVIII w. interpretowano jedynie subiektywne „znaki”, ponieważ 
brak krwawienia nie dawał „pewności”. O tej pewności decydowały 
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odczucia kobiet. Lekarz podążał jedynie za indywidualnym sys-
temem znaków;

– współcześnie uważamy, że to, co jest wewnątrz ciała, 
powinno tam pozostać, na początku XVIII w. ciąża była swego 
rodzaju balansowaniem. Łączyła się z  obawą przed niechcia-
nym krwawieniem bądź poronieniem, ale także z  konieczno-
ścią pozbycia się „błędnego” wzrostu, chęcią zażywania środków 
„pędzących” w celu usunięcia z ciała „zbędnej” materii.

Zatrzymanie menstruacji60 to początek ambiwalentnego 
stanu, „prawdziwa” ciąża wymagała jeszcze potwierdzenia, naj-
pierw należało wyeliminować inne, negatywne możliwości. Więk-
sza pewność możliwa była po czwartym miesiącu, gdy „owoc się 
poruszał w  żywocie”. Dla stojących z  boku: lekarza, rodziny, 
sąsiadów, księdza – prawdziwa natura tego, co kryje „gruby 
żywot” objawiała się dopiero w  momencie porodu. Wcześniej 
niemożliwe były „pewne prognozy”, ponieważ te same symptomy 
mogły oznaczać również „narośl”. Niezamężne kobiety i wdowy 
wielokrotnie prosiły Storcha o  zaświadczenia potwierdzające, 
że mimo pokaźnego brzucha nie są w  ciąży. Nie zgadzał się 
na to, zalecając czekanie, ponieważ później „wszystko samo się 
okaże” (St. 3, casus 117, s. 510). Znajdziemy w zapiskach Storcha 
przypadki, kiedy kobiety były pewne, że mają w brzuchu narośl 
i prosiły o odpowiednie lekarstwo, później zaś stwierdzały, że 
są w  ciąży; inne kobiety uparcie obstawały przy twierdzeniu, 
że są brzemienne, w końcu jednak okazywało się, że to „nic”; 
jeszcze inne – niezamężne dziewczyny – mówiły, że mają „guz”, 
ale okazywało się, że to ciąża:

60 Dziś wydaje nam się oczywiste, że ciąża zaczyna się dopiero wówczas, gdy 
zgodnie z ustaleniami embriologii zarodek zagnieździł się w macicy. Stan opisany 
językiem biologii wiąże się z oczekiwaniem, że kobieta będzie świadoma swej ciąży, 
a może nawet, że będzie ją czuć. Utożsamienie stanu i przeżycia utrudnia nam dziś 
zrozumienie Storcha, który za ciężarne uważa tylko te kobiety, które same sądzą, 
że są w ciąży. O niepewności uczucia bycia w ciąży por. P. Crawford, Attitudes to 
Pregnancy from a Woman’s Spiritual Diary, 1687–88, „Local Population Studies” 21, 
1978, s. 43–45. J. Dewhurst, The Alleged Miscarriages of Catherine of Aragon and 
Anne Boleyn, „Medical History” 28, 1984, s. 49–56, opisuje przypadek, który dziś 
nazwalibyśmy ciążą urojoną. Rozmaite oznaki ciąży w literaturze sądowo-medycznej 
opisuje E. Fischer-Homberger, Medizin vor Gericht. Gerichtmedizin von der Rena-
issance bis zur Aufklärung, Bern 1983, s. 222–228.
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„Żona rzemieślnika, lat trzydzieści” zgłosiła się do lekarza, 
ponieważ „trwała w przekonaniu, iż nosi w sobie narośl, która 
obecnie szuka ujścia w towarzyszeniu boleści pleców oraz pla-
mienia; nie mając bowiem już od dłuższego czasu dziecka i nie 
czując mimo rosnącego żywota poruszeń płodu, przypuszczała, że 
się nie myli”. Storch poprosił o „wizytację” położną, która stwier-
dziła „obecność żywego dziecka”. Przy wsparciu odpowiednich 
środków wywołujących poród „w krótkim czasie na świat przyszło 
zdrowe dziecko” (St. 3, casus 89, s. 446 n.).

„Długa, chuda” kobieta w wieku trzydziestu kilku lat, matka 
trojga dzieci, uskarżała się 27 lutego 1724 r., „iż przez rok 
ostatni sądziła, że jest w ciąży, bo jej miesięczne krwawienie się 
zatrzymało, a brzuch zaczął rosnąć. Czas porodu jednak minął, 
a ponadto nie czuła w łonie poruszeń płodu, musiała więc była 
ów sąd zarzucić”. Zamiast tego doszło do wydalenia krwi i „roz-
proszonych w  niej kawałków” materii. Storch przepisał środki 
oczyszczające macicę (St. 8, casus 82, s. 341).

Czterdziestoletnia kobieta, która w trakcie trwania małżeń-
stwa urodziła dwoje dzieci, „po czym po ostatnim przez osiem lat 
nie rodziła”, uważała, że jest w ciąży, mimo że regularnie men-
struowała. Bardzo chciała mieć kolejne dziecko. Storch stwier-
dził: „Podczas wizyty szybko zorientowałem się z jej opowieści, 
jak ją ożywia namiętność, miałem więc wątpliwości, czy należy 
tak od razu ją dławić”. Zapisał koral, który uważał za nieszko-
dliwy. Dopiero czas miał pokazać, że wyobraźnia była pożywką 
fałszywej nadziei (St. 3, casus 42, s. 289).

Inna kobieta w wieku 47 lat, która w ciągu 20 lat urodziła 
jedno dziecko, „mając cessatione mensium doszła do wniosku, 
że jest w ciąży, sądziła nawet, że odczuwa poruszenia płodu: jej 
również musiałem przytakiwać, dopóki nie minął termin wyni-
kający z jej wyliczeń, choć dawałem jej poznać, że mam pewne 
wątpliwości” (St. 3, casus 42, s. 290).

Młoda dziewczyna, która zazwyczaj „na zatkanie miesięcz-
nego krwawienia” oraz „przy najlżejszych dolegliwościach pytała 
mnie o leki”, skarżyła się na „twardy i nadęty brzuch”, mówiąc, 
że przy „zatkaniu” menstruacji czuje „jakby spazm i trzęsienie 
przechodziło co i rusz przez łono w jedną i drugą stronę” i pro-
siła o leki. Storch podejrzewał ciążę i grał na zwłokę, próbując 
wydłużyć proces przepisywania środków oczyszczających macicę, 
o które prosiła pacjentka. Nieomal popadł z tego powodu w nie-
łaskę, kobieta udała się do innego lekarza i  brała inne środki 
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aż do momentu, gdy „dostała rozległych obrzęków na nogach 
[…] i  krewni mniemali, że powoduje to również rozrost brzu-
cha, a wszystko bierze swój początek z »zatkania« menstruacji 
i świadczy o istniejącej narośli”. Ostatecznie, jak z ironią odnoto-
wał Storch, choroba zakończyła się „narodzinami żywej narośli” 
(St. 5, casus 59, s. 298 n.).

Odmienność prognoz kobiety i lekarza odnośnie do rosnącego 
brzucha żywiła się wyobrażeniami, wedle których „zatkane” ciało 
mogło być świadectwem czegoś złego, a oczyszczanie i wydala-
nie to najważniejszy kierunek działania leków. Zgodnie z  tym 
obrazem wnętrze ciała mogło ulec „zatkaniu” wskutek złości 
i przestrachu, a w „zatkanym” ciele mogło szerzyć się „corruptio 
i  zgnilizna”. Do tych wyobrażeń o  ambiwalencji ciała, właści-
wej wszystkim ludziom, dochodziła jeszcze specyficznie kobieca 
dwuznaczność: do poczęcia człowieka dochodziło w  tej samej 
mrocznej, nieprzeniknionej przestrzeni, gdzie nadmiar krwi 
i śluzu mógł stać się zagrożeniem dla życia; do której przenikać 
mogły z zewnątrz negatywne wpływy zagrażające delikatnemu 
zarodkowi; która zagrożona była przede wszystkim przez umysł 
ciężarnej. Sama fizjologia czyniła bowiem kobietę morderczynią 
płodu, a  to przez wzgląd na jej konstytucję, czyli wewnętrzną 
krew. W kobietach kryło się zarówno życie, jak i śmierć. Inkar-
nację śmierci przyoblekano w obrazy potajemnego, podstępnego 
zabójstwa: kobiety jakoby dławiły i truły owoc swego ciała, nawet 
wbrew własnej woli.

Chciałabym teraz nieco dokładniej opisać poszczególne 
momenty tego zespołu znaczeń, ponieważ ich spiętrzenie i nakła-
danie się tworzy kontekst dla analogii między ciążą a kałem / 
naroślą / nieczystością / błędem. Stanie się wówczas bardziej 
zrozumiałe, dlaczego na tle tych obaw „prawdziwa” ciąża i poród 
tak bardzo godne były pożądania, a  także dlaczego spokojna 
pewność ich dotycząca tak łatwo ulegała zakłóceniu. 

Gdy miesięczne krwawienie się nie pojawiało, łatwo było 
zinterpretować to jako zły omen: nadzieja na zajście w  ciążę 
mogła zostać zakłócona przez troskę o wykluwający się w ciele 
„błąd”, rozpoczynające corruptio. W przypadku „zatkania” men-
struacji pacjentka prosiła o środki „otwierające”, rozrzedzające 
lub „pędzące” krew, lekarz musiał jednak zachować ostroż-
ność, aby nie spędzić płodu i zwłaszcza w przypadku młodych,  
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niezamężnych kobiet – jeśli podejrzewał ciążę – przepisywał 
pellentes z  wielką powściągliwością. Działania, które z  naszej 
perspektywy wyglądają jak wczesne aborcje, były akceptowalne 
jako działania zapobiegające zachorowaniu, zwłaszcza gdy udało 
się ustalić zewnętrzne czynniki, które w  sposób jednoznaczny 
uznawano za wywołujące „zatkanie”, albowiem „tam gdzie flu-
xus mensium zanika z jakiej zewnętrznej i oczywistej przyczyny 
[np. z powodu przestrachu – B.D.], tam niewiasty rzadko kiedy 
myślą o brzemienności, póki nie minie jej połowa i nie przeko-
nają ich poruszenia [płodu – red.]” (St. 3, casus 88, s. 440). 

Zastosowanie pellentes w  celu przywrócenia menstruacji 
zawsze mogło opierać się na przekonaniu, że pomaga to zapobiec 
grożącemu nieszczęściu, wypędzić z ciała złą i zbędną materię61. 
To, co my postrzegamy jako poronienie – i  co jest konstruk-
tem fizjologii reprodukcyjnej – dla kobiet z Eisenach stanowiło 
niebezpieczne, ale niezbędne oczyszczenie, które od pewnego 
momentu wymagało również lekarskiego wsparcia, przy czym 
lekarz najwyraźniej też brał pod uwagę granicę, która rozdzielała 
to, co w ciele dobre i złe. „Mieszczka w wieku lat czterdziestu 
sześciu […] skarżyła się w lipcu 1713 na zatkanie menstruacji od 
12 tygodni, połączone z ckliwością, obrzydzeniem wobec jedze-
nia, wymiotami i wzrostem brzucha, z którego to powodu sąsiad 
jej, medico leczący wedle zwyczaju, uznał ją za brzemienną, 
ponieważ jednak będąc przez 20 lat mężatką urodziła jedynie 
3 dzieci i od 7 lat nie była w ciąży, rzecz wydała jej się wątpliwa, 
z którego to powodu zgłosiła się do mnie po poradę. Ponieważ 
zapytana przyznała, że zatkania doznała w wyniku przestrachu 

61 Koncepcja i wyobrażenie aborcji jest warunkowana w znacznej mierze przez 
historyczne pojęcie płodności, której zaburzeniem może być nawet spadnięcie 
nasienia na ziemię. Por. J.T. Noonan jun., Contraception. A History of its Treatment 
by the Catholic Theologians and Canonists, Cambridge, Mass. 1966, rozdz. 1–3. 
Z drugiej strony procedury w dzisiejszym rozumieniu aborcyjne jeszcze w XIX w. 
rozumiano jako „oczyszczenie macicy”, „wywoływanie regularności”, przynoszenie 
ulgi i udrażnianie zatamowanych organów; zob. A. McLaren, Reproductive Rituals. 
The Perception of Fertility in England from the Sixteenth Century to the Nineteenth 
Century, London–New York 1984. O środkach farmakologicznych zob. E. Shorter, 
Has a  Desire to Limit Fertility Always Existed? The Question of Drug Abortion in 
Traditional Europe, Liège 1980 (druk powielany); tenże, A History of Women’s Bod-
ies, New York 1982, rozdz. 5. Zasadnicze rozważania o klasyfikacji „spędzających” 
bądź „podtrzymujących” farmaceutyków na przykładzie obserwacji poczynionych 
w Meksyku w: C.H. Browner, Criteria for Selecting Herbal Remedies, „Ethnology” 
24, 1985, nr 1, s. 13–33. 
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[…] wywnioskowałem więc z  tego, że jest to zatkanie choro-
bliwe”. Kilka dni później „zdarzyło się, iż zatkanie otworzyło się 
silnym wypływem krwi, wraz z którym wyszły również zgęstniałe 
grudki krwi”. Storch przepisał odpowiednie środki, by „wes-
przeć wydalenie pozostałości” (St. 8, casus 7, s. 43 n.). W marcu 
1723 r. szlachcianka, która już kilka razy była w ciąży, doznała 
„tempore mensium przestrachu, od czego owo natychmiast się 
zatkało”. 6 lipca, będąc według swoich wyliczeń w czternastym 
miesiącu ciąży, dostała silnego „krwotoku z  macicy”, poprze-
dzonego wzdęciami. „Wskutek czego doznała trwogi, że może 
mieć w  sobie złe nagromadzenie materii lub też że grozi jej 
poronienie. Ponieważ […] nie mogłem się zdecydować, czy 
należy oczyszczać, czy też zatrzymywać, doradziłem więc, by 
poczekać co się wydarzy”. Kilka dni później kobieta ponownie 
dostała krwotoku. „Ponieważ brzuch nie wydawał się już gruby 
i ciąża stała się wątpliwa, przepisałem pulv. polychr. borrac. ven. 
specif. cephal. […] Jednak menstruacja nadal się nie pokazała, 
a jej stan się poprawił, zacząłem zatem odtąd poważniej myśleć 
o brzemienności”. Wówczas Storch zalecił puszczenie krwi jako 
środek wspierający ciążę (St. 3, casus 16, s. 133 n.). 

Gdy Storch stwierdzał, że „zatkanie” nie jest ciążą, zapisywał 
zawsze te same środki, co do których był zdania, że pobudzają 
menstruację: zwłaszcza uważany przez niego za panaceum poli-
krest w pigułkach, boraks wenecki i koral. O boraksie był zdania, 
że pomaga w „szybkim wydaleniu” poronionego płodu (St. 4/2, 
casus 43, s. 189) i często go przepisywał. Również kombinacja 
boraksu i  polikrestu (St. 4/2, casus 30, s. 135) uznawana była 
za oczyszczającą wnętrze ciała. Środki te stosowano wtedy, gdy 
w brzuchu gromadziło się coś złego, co najczęściej rozpoznawano 
po krwotoku62. 

Charakterystyczna jest nomenklatura stosowana w tych nie-
jasnych i niebezpiecznych dla kobiet przypadkach: w pierwszych 
miesiącach Storch nie używał nowoczesnego pojęcia poronie-
nia. Jedynie w  późniejszych fazach „prawdziwej” ciąży mówił 

62 O częstości zejść śmiertelnych w praktyce lekarskiej ok. 1770 r. por. J. Gélis, 
La pratique obstétricale dans la France modern. Les carnets du chirurgienaccoucheur 
Pierre Robin (1770–1797), „Annales de Bretagne” 86, 1979, nr 2, s. 195. W 1781 r. 
jedna na jedenaście interwencji chirurga i  położnika Robina w  Reims dotyczyła 
zaśniadu bądź poronienia. 
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o „aborcji”, „złym przebiegu”, „przedwczesnej ekskluzji płodu”, 
„złym obrocie spraw”. Natomiast w odniesieniu do pierwszych 
miesięcy niepewnej nadziei nie było słów oznaczających poro-
nienie: wydają się nieadekwatne, myśl biegnie raczej w kierunku 
śmiertelnego niebezpieczeństwa: „złego nagromadzenia mate-
rii”, „nadmiaru”, „narośli” oraz całej pochodzącej z uczonego 
dyskursu nomenklatury, jak „mola”, „pęcherz wodny”, „nadmiar 
krwi”, „przepełnienie macicy”, reliquiae. Wszystkie te twory nale-
żało wymieść z ciała przy udziale skurczów porodowych wspoma-
ganych „środkami pędzącymi”, przy czym mogły one przybierać 
najróżniejsze formy: „mięsiste, ziarniste, wodniste, skręcone, 
skórzaste, pęcherzowe, kamieniste, chrząstkowate”63.

Wyobrażenia na temat strefy granicznej pomiędzy życiem, 
nicością i błędem były w literaturze medycznej tego czasu bar-
dzo różnorodne i świadczyły o istnieniu zbiorowych fantazji na 
temat niekontrolowanego, niewłaściwego wzrostu, potwierdza-
nych przez same kobiety: w  brzuchu pozostawały reliquiae po 
wcześniejszym porodzie, „nadmiarowa”, zła materia dokonywała 
conceptio, z „pozostałości” formował się niewłaściwy twór (przy 
czym to samo określenie concipiren używane jest w ówczesnym 
niemieckim zarówno w odniesieniu do nagromadzenia materii/
cieczy, jak i dla nazwania poczęcia), dochodziło do „koncepcji” 
zaśniadu (mola) w wyniku złości lub białych upławów. Termi-
nologia związana z  formowaniem materii w  brzuchu nie była 
więc ściśle związana ani z płodnością, ani nawet z płcią i widać 
w  niej ślad wyobrażenia, że „złe płodzi złe”. Konotacje były 
negatywne: złość, białe upławy, zła, zepsuta, zatkana materia 
itd. Poniżej przedstawię trzy przypadki. Pewna młoda mężatka 
w wieku osiemnastu lat „29 maja 1732 r. doniosła, że czterna-
stego dnia po weselu zgodnie z planem miała menstruację, która 
potem nie pokazała się przez 6 tygodni, po czym jednak, poprze-
dzana kołataniem serca, pojawiła się w  nadmiarze na nowo”. 

63 Określenia zaczerpnięte z  St. 4/1 i  St. 2; zob. też Zedler, Universallexicon, 
t. 21–22, hasła: Mutter-Kalb, Mond-Kind. Johannes Juncker opisuje wydalanie róż-
nych ciał obcych z organizmu w Conspectus Therapiae..., s. 322 n.: „De expulsione 
rerum toto genere praeternaturalium”, definiując je w związku z płcią: „Haec est 
particularis evacuationis species, qua natura res plane inutiles, adversas, immo 
noxias, e certis corporis sui regionibus adlaborat. Cuius generis sunt praecipue 
flatus, vermes, calculi, foetus mortuus, vel vivus, mola, falsus conceptus, secundinae, 
etc.” (tamże, s. 322).
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Kobieta krwawiła, następnie krwawienie ustąpiło, by po trzech 
tygodniach powrócić, „wynosząc przy tym ze sobą czarne cząstki 
koagulowanej krwi”, później ponownie pojawiło się niezgodne 
z  planem krwawienie w  towarzyszeniu „zimności”. Konkluzja 
Storcha była następująca: „ponieważ fluxus po pierwszym termi-
nie nie pokazał się przez 6 tygodni, można przypuszczać, że in 
utero zaczęło się tworzyć coś, co miało być foetum, ale okazało 
się do tego niezdolne i zostało wygnane przez affluxum sanguinis. 
Pozostało wówczas […] kilka frustula (kawałków) albo też ex 
repetitis congressibus znowu się co zaczęło zbierać i stale dawało 
naturze popęd do wydalania tworu niezdatnego do koncepcji” 
(St. 4/1, casus 62, s. 203 n.). Inna, czterdziestodwuletnia kobieta 
skarżyła się w  grudniu 1718 r., że poprzedniego lata „przez 
osiem tygodni cierpiała na zatkanie miesięcznego oczyszczenia”, 
a  „przy tym jej brzuch zgrubiał”. Później „odpływ” powrócił, 
„ale nieregularnie i brzuch także przestał rosnąć, zwłaszcza zaś 
odczuwała w biodrze tak ostre bóle, że nie była w stanie przejść 
przez ulicę nie kulejąc”. Storch zastanawiał się w tym wypadku, 
„czy nie kryje się za tym jeszcze jedno nagromadzenie mola” 
(St. 8, casus 16, s. 80 n.). Z kolei czterdziestoletnia żona chirurga 
spoza Eisenach, której „regularność zatrzymała się po przeby-
tym przestrachu i przez 26 tygodni nie pokazała; w tym czasie 
czuła w łonie węzeł, który stopniowo urósł na trzy pięści i gdy 
pacjentka leżała, wyraźnie staczał się na jedną stronę, a  mąż 
jej słusznie uznał go za mola”. Kobieta przyjmowała sal amar 
cruciburgensis, „po czym pojawił się fluxus mensium, a  około 
dziewiątego dnia wyszło mola tak duże, że zgadzało się z opi-
sem owego węzła. Wśród okolicznych kobiet gorzka sól wielo-
krotnie już sprawdziła się jako środek na obstructione mensium, 
również i  ta kobieta zaufała w  niego i  przyniósł oczekiwany 
skutek”. Storch zastanawiał się, czy zaśniad powstał „z powodu 
zatrzymania menstruacji w wyniku złości, która doprowadziła do 
koagulacji krwi in utero, czy też może zapoczątkowany został ex 
congressu?” W wypadku kobiety niezamężnej Storch przychyliłby 
się do pierwszej możliwości, u tej jednak, ponieważ jej mąż czę-
sto chodził pijany, lekarz za przyczynę zaśniadu uznał jego złe 
nasienie oraz przestrach, które łącznie spowodowały, że „in utero 
doszło do koncepcji male constitutio. Było jednakże niezwykłe, że 
utrzymał się on w macicy aż do dwudziestego szóstego tygodnia 
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i z pewnością pozostałby tam dłużej, może nawet ad dies vitae, 
gdyby nie został spędzony przez trzydniową kurację sal amarum” 
(St. 4/1, casus 61, s. 202 n.).

Zacytowane powyżej rozumowanie Storcha ukazuje kolejny 
poziom znaczeniowy, który wpływał na myślenie o  wzroście 
dokonującym się w  ciele: „macica” kobiet wykazywała podo-
bieństwo z innymi organami ciała, z żołądkiem czy płucami. Opi-
sywana była jako pojemnik, przy użyciu tych samych słów, jakich 
używano w odniesieniu do żołądka. Z niego również wydoby-
wały się „twarde”, czarne, duże „kawałki”, w nim również mogły 
tworzyć się grudki. Zarówno w wypadku macicy, jak i żołądka 
strach przed zatkaniem i zatwardzającym zastojem skłaniał do 
stosowania terapii otwierającej. Brzuch przechowywał w sobie 
potrawy i długo nie chciał ich wydalić, a „macica” zachowywała 
w sobie reliquiae, grzebiąc nieżywy embrion. Storch wielokrotnie 
zestawiał macicę z naczyniem do peklowania, beczką, w której 
można coś długo przechowywać, „zachowując od zepsucia, sądzi 
się bowiem, że jej wody (płodowe)… podobne są solance i  to 
one konserwują dzieci” (St. 4/2, casus 39, s. 172)64. 

Z własnej praktyki Storch znał przypadki podobnych proce-
sów odbywających się w żołądku, na przykład dwudziestoletnia 
ciężarna kobieta zwymiotowała i  podczas wizyty mąż pokazał 
Storchowi „kawałek białej substancji, ważący niemal dwie uncje, 
który […] z siebie wyrzuciła”. Jak stwierdzono, był to fragment 
gotowanego mleczu karpia, który chora zjadła podczas stypy 
przed pięcioma miesiącami (St. 7, casus 36, s. 237 n.). Słowa 
nazywające twory formujące się w  macicy, żołądku i  płucach 
były podobne albo nawet identyczne: coś się „gromadziło”, 
dołem lub górą wydobywała się „ścięta krew”, osadzały się 
„pozostałości” (St. 8, casus 15, s. 74 n.). W płucach powstawały 
pęcherzowate, wodniste twory, które mogły się pojawić również 
w macicy, w żołądku zaś gromadziła się twardsza, ciemniejsza 
materia. Inny poziom znaczeniowy to analogiczność zamknię-
cia żołądka i  macicy: pewne działania położnych, a  zwłaszcza 
ogromny pośpiech, z jakim po porodzie wyciągano łożysko, brały 
się z obawy, że szyjka macicy może się zamknąć i popłód nie 

64 A. Berg, Der Krankheitskomplex der Kolik und Gebärmutterleiden in der Volks-
medizin und Medizingeschichte, Berlin 1935, s. 138–181, analizuje wyobrażenia, które 
doprowadziły do skojarzenia w kulturze ludowej macicy z żołądkiem.
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będzie mógł się wydostać (np. St. 4/2, casus 51, s. 208). Szyjka 
macicy i usta były do siebie podobne jako pożądliwe otwory. Oba 
przyciągały płynne substancje, co widać w metaforze „pożądli-
wej macicy”. Podczas poczęcia szyjka macicy wsysała nasienie, 
w związku z czym jasny śluz widoczny przy porodzie uznawano za 
zachowane męskie nasienie, „co wiadome jest również doświad-
czonym położnym” (St. 3, casus 43, s. 301)65.

Kształtowanie się „prawdziwego płodu” było uciążliwym 
balansowaniem między chorobą a  życiem. Często zdarzało 
się, że nasienie ojca było „słabe” w  związku z  czym płód był 
uciskany przez nadmiar kobiecego ciała albo też zagrażały mu 
emocje ciężarnej. Aktywne niszczenie, corruptio formującego się 
płodu, brało swój początek z kobiety, natomiast pasywne nie-
domogi, „słabość”, swoisty kretynizm – z nasienia. Już podczas 
zapłodnienia istniało zagrożenie „daremną i zepsutą koncepcją” 
(St. 3, casus 168, s. 602) w przypadku niewłaściwego nasienia, 
gdy macica nie została „dobrze oczyszczona i wymieciona” bądź 
było w  niej zbyt wiele cieczy, w  wyniku czego zarodek został 
zatopiony i wypłukany z ciała lub też gdy pojawiał się „zbyt duży 
napływ krwi ad uterum, który niejako dławi słaby płód i nadmier-
nie go obciąża” (St. 3, casus 263, s. 712). Wedle tych wyobrażeń 
właściwe umieszczenie płodu w macicy było częścią pola znacze-
niowego, które stoi w opozycji do tego, co nieczyste, wzburzone, 
nadmierne, zbyt wilgotne, a także – w opozycji do menstruacji. 
Krew płynąca wewnątrz mogła „zadławić” zarodek66. 

Wiąże się z  tym sprzeczność, której muszę bliżej się przyj-
rzeć, aby pojąć dwuwartościowość matczynej krwi. To, co dla 

65 O  zestawieniu macicy z  ustami zob. M.-Ch. Pouchelle, Corps et chirurgie 
à l’apogée du MoyenÂge, Paris 1983, s. 309 n.

66 Socjogeneza płodu, którą można by nazwać również historią odkrycia jego 
prawdziwej natury, jest tematem kilku obszernych podręczników do dziejów embrio-
logii. J. Needham, A History of Embryology, wyd. 2, Cambridge 1959, dostarczył mi 
argumentów pozwalających na umieszczenie Storcha jako uczonego w kontekście 
sporu między animalkulistami a owulistami. Jednocześnie zwrócił moją uwagę na 
fakt, że te nowe pojęcia nie przeszkodziły Storchowi traktować ciąży pacjentek jako 
„kongestyi” i zatoru. Mają one zatem w jego opinii jajniki (a nie tylko jajowody), 
a mimo to w ich macicy materia zbryla się jak w teorii Arystotelesa. Ankiety wyka-
zują, że jeszcze współcześnie kobiety z Michigan (w stanie Wisconsin) wierzą, że 
ciąża polega na zbryleniu dwóch cieczy wewnątrz ich ciała; zob. C.P. MacCormack, 
Biological, Cultural and Social Adaption in Human Fertility and Birth, w: Ethnography 
of Fertility and Birth, red. C.P. MacCormack, New York–London 1982, s. 2. 
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dziecka było źródłem pożywienia, pozytywnym matczynym wkła-
dem w rozwój płodu, mogło je również zabić, jeśli występowało 
w nadmiarze. „Pewnym jest bowiem, iż regularność może być 
najwyraźniejszymi causa molarum, co udowadnia doświadczenie, 
dawno już zaobserwowane […] nieregularna miesiączka może 
jednak albo zapobiec conceptio, albo per nimium affluxum przed-
wcześnie wypłukać poczęty zarodek, albo też dają ex vitio oka-
zję ad conceptum falsum. Sanguis menstruus jest przez naturę 
przeznaczony do tego, by uformowane z niego soki odżywiały 
foetus conceptus i  zapewniały jego wzrost; gdy krew ta wystę-
puje w nadmiarze, wówczas i odżywczych soków jest za dużo, 
a nadmiar ten, zwłaszcza jeśli towarzyszy mu silny napływ, może 
zniszczyć delikatne stamina i naczynia płodu i  raczej go dławi 
niż odżywia; pewne jest wówczas wystąpienie causa molarum, 
które w większości prowadzi do powstania niezgrabnej i zdefor-
mowanej secundina” (St. 4/1, casus 49, 185 n.). Macica to „locus 
affectus, do którego wpływa krew, do congestiones dochodzi jak 
najpowszechniej, najczęściej i niemal bez przerwy; łatwo zatem 
pojąć, że delikatny i niedawno poczęty zarodek może wskutek 
owych kongestyi ucierpieć, zostać zdławiony i  ulec zepsuciu; 
przyczynić się zaś do tego mogą najbardziej animi pathemata, 
zwłaszcza zaś złość i przestrach” (tamże, s. 185 n.).

Menstruacja jako wydalenie „nadmiaru” i nieczystości była 
lecznicza (bo oczyszczająca), miała zatem pozytywne konota-
cje, natomiast jako zatrzymany „odpływ” zagrażała płodowi 
i mogła mieć śmiertelny skutek. Leczyła, ponieważ wydalała to, 
co zbędne i nadmiarowe, ale też groziła zadławieniem płodu. 
Dlatego też krew była w czasie ciąży traktowana ambiwalent-
nie: z jednej strony funkcjonowało przekonanie o konieczności 
upuszczania krwi, z drugiej – obawa przed krwotokiem, mogącym 
skutkować wydaleniem płodu, poronieniem. Pewna szlachcianka 
urodziła martwe dziecko. Storch zastanawiał się nad przyczyną 
i odnotował, że zażywała „balsam dziecięcy, wodę cynamonową 
i hiszpańskie wino”, a poza tym dobrze się odżywiała, „przez co 
nadmiernie pomnożyła krew, a zarazem wzburzyła ją, dlatego też 
nadmiar ów, który z czasem zgęstniał, stał się dla płodu ciężarem 
i na koniec skrzep zahamował i zatkał cyrkulację, w wyniku czego 
płód zakończyć musiał swój żywot poprzez udławienie” (St. 3, 
casus 17, s. 141). 
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Z  drugiej strony zdarzały się przypadki, kiedy kobiety sta-
wały się ucieleśnieniem popędu aborcyjnego, ich ciało dążyło do 
„błędnego wydalenia”: „ponieważ zaś jej natura nabrała od tego 
[czyli poronienia będącego skutkiem przestrachu – B.D.] przy-
zwyczajenia, by przed czasem wzbudzać haemorrhagias i w ten 
sposób wydalać dzieci” (St. 3, casus 44, s. 305).

Niebezpieczne dla płodu mogło się również okazać „towarzy-
stwo”, w którym się znajdował. „Popłód”, czyli łożysko, przeja-
wiało wszelkie cechy natury pożądliwej, skąpej lub „złej”. Storch 
opisał przypadek żony żołnierza, o „kłótliwej i skłonnej do złości 
naturze” (tamże, s. 125), która doznała poronienia. Płód wyda-
wał się za mały w stosunku do długości ciąży, „dlatego też nale-
żało przypuszczać, że formująca go natura napotkała w drugim 
miesiącu przeszkody w  postaci złości lub przestrachu i  więcej 
pożywienia przeznaczyła dla secundinae maliformi niż dla płodu” 
(St. 4/2, casus 26, s. 125 n.). W  innym przypadku zanotował: 
„niekształtna secundina (łożysko), przez którą płód utracił życie 
w pierwszym lub drugim miesiącu od poczęcia. Został jednak 
zachowany w wodach aż do wydalenia czy też porodu, bez śladów 
zepsucia, jako mała figurka: odżywcze soki zostały mu odebrane 
i zwrócone ku secundinae” (St. 4/2, casus 33, s. 152).

Również zaśniad, inny twór mogący wzrastać w macicy, był 
w stanie odebrać pożywienie płodowi, „objadać” prawowitego 
odbiorcę odżywczych soków. Pewna kobieta „wydala płód […] 
córeczki […], po którym wydobywa się mięsisty i  pęcherzowy 
zaśniad sporego rozmiaru, który, wedle wszelkich przypusz-
czeń, odebrał dziecku odżywcze soki, wywołując w ten sposób 
wewnętrzne zepsucie i  gorączkę oraz prowadząc do śmierci 
dziecka” (St. 4/2, casus 27, s. 130). Innemu płodowi zaśniad, 
który zaczął wzrastać obok niego, odebrał „siłę wzrostu”, 
w związku z czym płód „traci życie” (St. 4/1, casus 56, s. 197 n.); 
w  jeszcze innym wypadku płód został „pozbawiony należnego 
mu pożywienia” przez „dwa zaśniady” (St. 4/1, casus 33, s. 143).

Obrazy były sprzeczne: z  jednej strony nadmiar pożywie-
nia groził „uduszeniem” „prawdziwego płodu”, zwłaszcza na 
początku ciąży, z drugiej – we wnętrzu kobiecego ciała mogło 
dojść do walki, w  wyniku której jakaś zła istota, krwiopijca, 
zachłanny twór pozbawiał płód pożywienia. Kobiety nosiły zatem 
w  swoim wnętrzu fizjologiczny antagonizm macierzyńskości 
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i morderstwa. W czasie ciąży mogły swoją złością spowodować 
wydalenie płodu, jego śmierć we własnym łonie. Złość kobiet dła-
wiła lub zatruwała płód. Przywołajmy tu przypadek choleryczno-
-flegmatycznej kobiety w wieku 19 lat, która, będąc w szóstym 
miesiącu ciąży, „niespodzianie doznała gwałtownej złości; po 
czym następnego dnia […] wystąpiła silna haemorrhagia uteri”. 
Po kilku dniach krwawienia przerywanego momentami spokoju 
odnotowano abortus generis masculini. Jaka była przyczyna tego 
poronienia? Krwawienie samo w sobie nie było według Storcha 
czymś złym, miało bowiem na celu jedynie „zmniejszenie ilości 
krwi”, „ponieważ jednak płód został jednocześnie tak mocno 
dotknięty przez złość, że doznał in utero śmiertelnej choroby 
i zmarł po siedmiu czy ośmiu dniach, natura zastosowała zwy-
czajne środki dla jego wydalenia, mianowicie skurcze porodowe” 
(St. 4/2, casus 37, s. 159 n.).

Każda złość mogła zabić płód. Ciężarne obawiały się złości 
i  gdy jej doznały, prosiły lekarza o  przepisanie odpowiednich 
środków. Jej fizjologicznym skutkiem mogło być „wzburzenie”, 
pędzące krew do dołu, ku wyjściu, albo też zatrucie wywołane 
przez wątrobę, nadmiernie pobudzoną w wyniku złości. W ocenie 
„wydalenia”, „aborcji”, „wynicowania” przez lekarza znika jed-
nak wszelka ambiwalencja charakterystyczna dla ciała ciężarnej 
i nawet jeśli dla samej kobiety było to wydarzenie nieszczęśliwe, 
zawód „nadziei”, Storch postrzegał je jako dobroczynne oczysz-
czenie. Taka logika kierowała jego zaleceniami. Przepisywał 
środki pobudzające wydalanie materii z macicy, oczyszczające 
ją, „wymiatające osady”, ponieważ „jeśli nie zostanie oczysz-
czona, wówczas może się zdarzyć, że natura nabierze od tego 
pewnych przyzwyczajeń i  później wielokrotnie uformuje oraz 
wydali podobne twory” (St. 4/1, casus 40, s. 169). 

Kobiety przychodziły do lekarza powodowane strachem: 
zanim poczuły ruchy, obawiały się, że to nie ciąża, tylko „zatka-
nie”. Gdy pierwsze ruchy stały się już wyczuwalne, obawiały się 
o donoszenie płodu. Nie przychodziły do lekarza, aby przygo-
tować się do porodu, do rodzenia, bo to było sprawą kobiet67, 

67 M. Laget, Naissances. L’accouchement avant l’âge de la clinique, Paris 1982, 
s. 41 n., z imponującą precyzją opisuje bogactwo obrazów i oczekiwań kobiet wobec 
płodności ich ciał. O ambiwalentnym napięciu pomiędzy rodzącą kobietą a rodzą-
cym się dzieckiem zob. też A. Farge, Accouchement et naissance au XVIIIe siècle, 
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a lekarza, i tak zresztą bezradnego, wzywano wyłącznie w przy-
padku problemów. Lekarz także nie miał zamiaru przygotowy-
wać kobiet do porodu. Wielokrotnie mówił natomiast o  tym, 
jakich przyzwyczajeń natura kobiety mogłaby nabrać na skutek 
procesów zachodzących w jej macicy. Zajmował się historią tej 
„natury”.

Lekarz bada naturę

Wysłuchując skarg pacjentek, Storch równocześnie prowa-
dził „badania”, których obiektem była natura. Wpasowywał się 
tym samym w długą tradycję lekarskiej analizy, a jednocześnie 
pozostawał medykiem z  Eisenach, jedynym w  swoim rodzaju, 
lekarzem ze środkowoniemieckiej prowincji, który miał za sobą 
cztery semestry studiów w Jenie. By móc wypisać receptę, musiał 
zrozumieć naturę, badał ją w  każdej kobiecie, analizował jej 
zamiary, tendencje i  dążenia. Natura była bowiem jedynym 
dostępnym mu sposobem leczenia. Medyczno-hipokratejskie 
pojęcie „natury”, której lekarz służy, którą obserwuje i wspiera, 
ponieważ to ona jest źródłem wszelkiej uzdrawiającej siły, prze-
żywało renesans w  XVI i  XVII w.68 Pod wpływem stwierdze-
nia Thomasa Sydenhama – „choroba to nic innego jak wysiłek 
natury, która z całą swoją mocą występuje przeciwko obrzydliwej 
materii dla dobra pacjenta”69 – „natura” stała się fundamentem 
wszelkich działań lekarza. Nie miało przy tym znaczenia, czy 
jest postrzegana spirytualistycznie, jak u Jana Baptisty van Hel-
monta, który poszedł w ślady Paracelsusa („Uważam, że natura 
działa na polecenie Boga, mocą którego rzecz jest tym, czym 
jest i robi to, co zostało jej nakazane”70), czy też uważa się ją, 
za Robertem Boyle’em, za ślepy mechanizm, działający na rzecz 

„Revue de Medecine Psychosomatique et Psychologie Médicale” 18, 1976, nr 1, 
s. 19–28. J. Lewis-Schneid, Manners and Medicine. Childbearing in the English Aristo-
cracy 1790–1840, Ann Arbor 1979, daje wgląd w owo przeżycie, badając korespon-
dencję angielskiej warstwy wyższej. Zob. też A. Eccles, Obstetrics and Gynaecology 
in Tudor and Stuart England, Kent 1982. 

68 M. Neuburger, The Doctrine of the Healing Power of Nature throughout the 
Course of Time, New York 1931, s. 25 n.

69 Tamże, s. 41 (tłum. cyt. G. Waluga).
70 Tamże, s. 37 (tłum. cyt. G. Waluga).
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„zapewnienia trwania jednostki” – „rzeczy szczęśliwe, odnoszące 
się do roztropnej troski natury o wyzdrowienie i dobrostan osób 
chorych, są zazwyczaj prawdziwymi skutkami mechanizmu świata 
i  ciała pacjenta”71. Max Neuburger zauważył, że na początku 
XVIII w. pojęcie „natury” w  myśleniu medycznym było bar-
dzo niejednoznaczne: słowa tego używano dla nazwania „sumy 
przejawów życia lub sił motorycznych, bądź jednych i drugich”72. 

Za czasów Storcha pytanie o  ostateczną prawdziwą istotę 
natury utraciło już aktualność. Zarazem nie pojawiły się jeszcze 
ani medycyna romantyczna, ani redukcja natury do następstwa 
fenomenów, które można stwierdzić i zmierzyć eksperymentalnie.

Dla Storcha natura była pojęciem całkowicie bezproblemo-
wym. Nie mogłam się w żadnej z jego licznych wzmianek na ten 
temat dopatrzyć choćby śladu ówczesnych dyskusji73. Niejasność 
stosowanego przez Storcha pojęcia „natury” umożliwiała mu 
jego zespolenie z wyobrażeniami ciała. Z bio-logii, z opowieści 
o życiu i kobiecych skarg czerpał wyobrażenie o naturze w danej 
kobiecie, a  recepty, które wystawiał, też były jej opisem, choć 
ujętym w  znaki chemiczne, i  jego cel stanowiło wzmocnienie 
natury lub jej zawrócenie na właściwą ścieżkę.

Analizując tekst Storcha, wiele czasu zmarnowałam na próby 
odczytania wyobrażenia ciała z wypisywanych przez niego recept. 

71 R. Boyle, cyt. za: ibidem, s. 48 (tłum. cyt. G. Waluga). 
72 M. Neuburger, dz. cyt., s. 55 (tłum. cyt. G. Waluga). 
73 Storch czerpie bezpośrednio od Georga Ernsta Stahla, gdy mówi o naturze. 

A mimo to „natura” Storcha nie jest tożsama z „agensem” Stahla, odnajdywanym 
w historii medycyny. Stahl jest w historii medycyny traktowany jako lekarz. Także 
w kręgu swoich wpływów był tak postrzegany i jego koncepcje miały znaczenie dla 
teorii i praktyki medycznej. Historycy medycyny zbyt łatwo zapominają jednak, że 
chemiczna teoria flogistonu Stahla przez ponad 80 lat niemal bezdyskusyjnie pano-
wała w nauce chemii. Często jako lekarz używa słowa „natura” w miejscach, gdzie 
jako filozof chemii powiedziałby „flogiston”. M. Teich, Circulation, Transformation, 
Conservation of Matter and the Balancing of the Biological World in the Eighteenth 
Century, „Ambix” 29, 1982, nr 1, s. 17–28, dowodzi, że Stahl wpłynął nie tylko na 
chemię i medycynę, ale także ukształtował nowy sposób myślenia. Według Teicha 
Stahl dopisał do wielkich tematów – grawitacji, prawa zachowania energii, rozwoju 
i  dziedziczenia – czwarty, mianowicie „the circulation of matter”. Zagadnienie, 
które – jak zauważa Teich – nie stało się jeszcze przedmiotem badań. Jak wspo-
mniałam, Storch przekładał niektóre opracowania Stahla, chodziło jednak o skrypty 
i odpisy jego wykładów z trzeciej ręki. Mimo oczywistego związku ze Stahlem sta-
rałam się uniknąć zaszeregowania Storcha do grona jego wyznawców. Każda próba 
oparcia interpretacji Storcha na konkretnej recepcji pojęcia natury u Stahla wydaje 
mi się – wobec skomplikowania materii – niemożliwa. 
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W  tym celu musiałam najpierw rozszyfrować oznaczenia che-
miczne i nomenklaturę ówczesnej farmakologii, następnie prze-
drzeć się przez spisy receptur („apteczki”), a na koniec zapoznać 
się z opracowaniami z zakresu historii medycyny, które zajmują 
się nie tyle skutecznością, ile sensem i  znaczeniem osiemna-
stowiecznych receptur74. Na tej podstawie próbowałam znaleźć 
w recepturach stosowanych przez Storcha jakiś interesujące dla 
mnie znaczenia. Pewne jest, że w dużej części Storch przepisywał 
pacjentkom środki wcześniej przez nie stosowane, choć – jak już 
wspominałam – w pewnych przypadkach przepisywał inaczej niż 
chciała kobieca tradycja (zawsze boraks zamiast szafranu jako 
środek przeczyszczający) oraz że bogatym o wiele częściej niż 
biednym przepisywał nowe specyfiki, wyprodukowane w  toku 
skomplikowanych procesów chemicznych. Z  jego recept nie 
udało mi się jednak wyczytać wiele więcej niż to, że przypisywał 
swoim środkom działanie zgodne z kierunkiem, w który chciałby 
skierować krew za sprawą działania natury. Takie właśnie ujęcie 
sprawia, że receptury te nabierają sensu w kontekście praktyki 
Storcha: analizowane pod kątem przypisywanego im wpływu 
na naturę i krew, a nie ich stwierdzonej czy domniemanej sku-
teczności, tradycyjnego znaczenia każdego ze składników czy 
wreszcie funkcji ekonomicznej. 

Recepta jest, by tak rzec, ostatnim słowem lekarza, którym 
ten przypieczętowuje przyjęcie do wiadomości skargi chorej, 
swoją interpretującą refleksję oraz poradę. Należały do niej 
procedury, o których była już mowa powyżej: upuszczanie krwi, 
okłady, plastry, stawianie baniek, ale także zapisywane niemal 
w każdym wypadku leki, czyli podawanie środków wewnętrznych, 
poprzez które lekarz (przynajmniej symbolicznie) odróżniał się 
lub próbował odróżnić od innych uzdrowicieli. Zgodnie z prze-
pisami jedynie lekarz miał prawo wypisać receptę, stanowiła ona 
jego wkład w odpowiedź na skargę pacjenta. Recepta świadczyła 

74 Najlepsze wprowadzenie do problematyki ewolucji leków w  interakcji mię-
dzy apteką galeńską i  chemiczną w  XVII w. zob. A. Benedicenti, Malati, medici 
e farmacisti. Storia dei rimedi traverso i secoli e delle teorie che ne spiegano l’azione 
sull’organismo, t. 1–2, Milano 1925, zwł. rozdz. 12, s. 748 n., o rozwoju farmakologii 
chemicznej w XVII w. J.Ch. Sommerhoff, Lexicon PharmaceuticoChymicum Lati-
no-Germanicum at Germano-Latinum, Nürnberg 1713 (reprint: Hildesheim 1977), 
tłumaczy nazwy łacińskie i potoczne.
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o  tym, że lekarz kładł siebie i  pacjentkę na szalę, na drugiej 
umieszczając swoje rozumienie skargi chorej, podbudowane 
badaniem dotychczasowych przypadków i  analizą minionych 
schorzeń. 

Storch mówił o naturze bardzo często: była ona „ostrożna”, 
zapobiegliwa; przypisywał jej „mądre przygotowanie autokra-
cji lub samo-oddziaływania natury”. Stwierdzał na przykład: 
„bowiem natura jako provida mater, jako mądra i zapobiegliwa 
matka […] wydalając nadmiar krwi […] dobre tu miała staranie. 
Któż jednak dostatecznie dostrzega i  docenia w  tego rodzaju 
zdarzeniach wierną troskę natury (sollicitudo)?” (St. 3, s. 522). 
„Natura” działała w  ciele, przebywała w  nim, choć nie miała 
stałego miejsca w żadnym z jego zakątków, w żadnym z organów 
czy części ciała. Czasami obierała sobie co prawda „siedzibę” 
w jakimś miejscu, ale czyniła to tylko przejściowo i nigdy nie była 
to siedziba „właściwa”, lecz jedynie miejsce, w którym chciała 
coś zdziałać. Co właściwie czyniła „natura”? Przejawiała pęd, 
który pozwalał jej wyrzucać z  wnętrza ciała materię. „Uciele-
śniała” się w  tej właśnie zdolności ciała, przyjmując czasową 
siedzibę w miejscach, gdzie odbywało się wydalanie. Ekskrecja, 
wydalanie materii, służyło najważniejszej intencji natury, jaką 
było zachowanie ciała od szkody. Wydalanie było zatem instru-
mentem pozwalającym na usunięcie możliwych szkód. Lekarz 
mógł rozszyfrować przebieg choroby jako wysiłki „natury” 
zmierzające do pozbycia się nadmiaru materii i  uzdrowienia 
ciała. Na przykład u  kształtnej kobiety w  wieku 47 lat, która 
zapadła na zdrowiu i umarła w ciągu trzech miesięcy, pokazały 
się następujące „znaki”: wysypka, wrzody, które pękły i zawie-
rały „twarde pęcherzyki”, wydalanie grudkowatego stolca, śluz, 
wymioty. Wszystkie zjawiska widoczne na skórze, wszystkie spo-
soby wydalania materii Storch interpretował jako dążenie natury 
do uzdrowienia ciała, do przeciwdziałania „rozkładowi” wątroby: 
„O śmiertelnej tej chorobie sądzę, że wątroba doznała silnego 
rozkładu i zepsucia, z czego wiele dostało się do krwi i co natura, 
po części przez wysypkę, a po części przez liczne wrzody, wyda-
liła, nie będąc jednak w stanie usunąć śmiertelnego uszkodzenia 
wątroby” (St. 8, casus 199, s. 615).

Natura działała w  sposób aktywny, to znaczy wypływy 
i wydzieliny ciała nie były jedynie strumieniami krwi czy jakiegoś 
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innego płynu, który samoistnie wydostawał się z ciała, ale efek-
tem aktywnego wyrzucania złej materii. Trzydziestopięcioletnia 
kobieta, „która przywykła do wygodnego życia, dobrego apetytu 
i mocnego piwa”, zaszła w ciążę i uskarżała się w owym czasie na 
„ciężkość macicy”, następnie „rwące bóle w stawach, zmęczenie 
i  wypluwanie krwi”, a  jeszcze później na mictus cruen tus, tzn. 
krew w moczu (St. 3, casus 168, s. 600 n.). Storch zinterpretował 
krwiomocz jako excretio vicaria haemorrhoidum, a zatem alterna-
tywną drogę wydalenia krwi, „którą się natura w owym corpore 
plethorico posłużyła dla dobrego celu: stąd również i wypluwanie 
krwi w połowie tak właśnie powstało i z tego powodu nie niosło 
niebezpieczeństwa” (tamże, s. 602). „Natura” pojawiła się więc 
na powierzchni skóry, wydaliła z  ciała zepsutą i  nadmiarową 
materię, która mogłaby wyrządzić szkodę. Mogła to robić na 
różne sposoby: chuda pięćdziesięciotrzyletnia kobieta przez 
wiele lat cierpiała na „krwawy womit”, Storch przepisał jej na 
to rabarbar, po którym miała sedes, czyli wydalanie „dołem dużej 
ilości czarnych ekskrementów”. Lekarzowi udało się wesprzeć 
naturę, która „przy pomocy rabarbaru zdołała wydalić wszystko 
dołem” (St. 8, casus 21, s. 97). 

Wydalanie materii z  ciała przez naturę przybierało różne 
znaczenia, mogło być oczyszczeniem, wyrzuceniem złej mate-
rii, przejawem skłonności do wydalania, staraniem o powrót do 
zdrowia. „Przyzwyczajenia” mogły jednak przywodzić naturę do 
„błędu”, do „pomyłki” i przesady w zasadniczo dobrym działa-
niu. Ukazuje to przypadek żony szewca, która doznała w drugim 
połogu „zatkania” krwi, „wzdymania brzucha”, bólów głowy, 
biegunki i  obrzęków. Storch zanotował: „zapytałem o  różne 
okoliczności, aby wykryć przyczynę tej tak szybko postępującej 
choroby i dowiedziałem się, że od młodości miała skłonność do 
odpływu, który wywoływał guzy na rękach, bóle głowy i  inne 
dolegliwości; przed siedmioma laty miała anasarcam, a następnie 
ropień pod pachą, przez który uszła materia z guza. W poprzed-
nim połogu cierpiała na niedobrą pierś z ropieniem, a w drugim 
i trzecim dniu obecnego połogu dwa razy doznała przestrachu 
[…] od czego jej lochia od razu uległy zaburzeniu i pojawiła się 
biegunka; po biegunce jednak guz umiejscowił się na głowie”. 
Kobieta umarła. Storch stwierdził, że przyczyną był „dwukrotny 
przestrach, który zwabił humores a peripheria ad centrum, zatkał  
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niezbędne excretio lochialis i w ten sposób spowodował congestiones 
ad cerebrum. Ponieważ zaś natura przyzwyczaiła się wcześniej 
do excretionem materiae serosae, po części przez abscessus, a po 
części przez tumores […] in variis corporis partibus & quidem in 
locis ad excretionem minus congruis, dlatego też obecnie ex errore 
próbowała doprowadzić to takowej in cerebro, przez co owo jako 
partem nobiliorem zniszczyła” (St. 6, casus 17, s. 87 n.).

Natura popełniała błędy, które pozostawały wyryte na ciele. 
Pewna kobieta czterokrotnie rodziła martwe dzieci i za każdym 
razem była po temu widoczna przyczyna (np. raz została prze-
straszona przez „zuchwałą czy też wściekłą krowę”). „Pierwsze 
cztery narodziny miały wprawdzie swą przyczynę, jednak wyro-
biły w naturze złe przyzwyczajenie, tak iż później powodowały 
taką samą szkodę już bez przyczyny. Podobnie znana jest mi 
kobieta z pewnej wsi, która dwa razy pod rząd urodziła dziecko 
z rozbitą czaszką, po raz pierwszy być może ex imaginatione, po 
raz drugi już jedynie ex consuetudine naturae” (St.  4/2, s. 39). 
Z  kolei czterdziestopięcioletnia kobieta umarła na „apoplek-
sję krwawą w głowie”. Storch zastanawiał się nad przyczynami 
i  przypomniał sobie, że 15 lat wcześniej leczył ją na „odurze-
nie” spowodowane zatrzymaną menstruacją i  łączył jej nagłą 
śmierć z  cierpieniem sprzed 15 lat oraz zatrzymaniem mie-
siączki. „Kongestyja w głowie początek swój wzięła z zatkania 
miesięcznego krwawienia. Tego rodzaju kongestyje były u niej 
już przed 15 laty przyczyną odurzenia. Nie chcę z  całą pew-
nością twierdzić, że natura przez tak długi czas zachować to 
mogła w pamięci; można jednak uznać za pomyłkę natury to, 
że za wcześnie zakończyła menstruację i wywołała kongestyje, 
wybierając na miejsce ekskrecji locum incogruum” (St. 8, casus 
162, s. 515 n.).

Natura bywała też gwałtowna i nieroztropna. Pewna pięćdzie-
sięcioletnia kobieta, która przez wiele lat cierpiała na „złe udo” 
i miała zatrzymaną menstruację, uskarżała się na wiele dolegli-
wości, po czym zmarła. Storch zastanawiał się: „gdy powraca 
menstruacja u kobiet więcej niż pięćdziesięcioletnich, u których 
już dawno się zatrzymała, jest to oznaką omyłkowego działania 
natury […] jeśli bowiem natura jest nieregularna i gwałtowna 
w jednej ekskrecji, wówczas i w pozostałych nie będzie zacho-
wywać należytej ostrożności” (St. 8, casus 126, s. 445 n.).
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Natura potrafiła również zaskakiwać, torując sobie nowe 
drogi, szukając ujścia tam, gdzie go dotąd nie było, na przykład 
przez żylaki. Storch przytoczył „wart odnotowania” przypadek 
znany mu z literatury: „U pewnej kobiety w wieku 36 lat […], 
która zwykła była mieć nazbyt silną menstruację […], przy ponow-
nej brzemienności, między piątym a ósmym miesiącem żyła na 
kostce prawej nogi otworzyła się pięć czy sześć razy, wydzielając 
zawsze do dwunastu uncji krwi” (St. 3, casus 168, s. 602 n.).

Natura mogła także popaść w marazm, niemoc, utracić wła-
ściwą jej zdolność do zapobiegania złemu. Obrazuje to przypadek 
szesnasto- czy siedemnastoletniej dziewczyny, której menstru-
acja zatrzymała się, a następnie powróciła (w obu przypadkach 
z powodu kontaktu z zimną wodą), po czym doznała ona cał-
kowitego „sparaliżowania” prawej strony. „Natura” starała się 
wprawdzie oczyścić ciało przez menstruację, lecz „oddzielając 
krew niedostatecznie była wytrwała, dlatego też większość krwi 
się cofnęła, z czego powstały w jednym miejscu stasis emortualis 
[…], które natura wprawdzie próbowała rozbić z pomocą spas
mum continuum, ale […] nie zdołała już zaradzić złemu” (St. 2, 
casus 2, s. 60 n.). W innym miejscu Storch mówił o „słabości” 
natury, przeszkadzającej jej w  osiągnięciu celu jako defectum 
virium vitalium, słabości sił witalnych. „Natura” mogła być rów-
nież „krnąbrna”, okazywać upór wobec lekarza i nie reagować 
na jego działania. Lekarz zmagał się więc z  naturą i  to było 
treścią jego pracy.

Kobiety wydane były na pastwę cierpienia. Przychodziły 
do lekarza, gdy dopadał je strach, gdy obawiały się, że same 
nie zdołają pozbyć się złej materii ze środka ciała. Skarżyły się 
lekarzowi w bezpośredniej rozmowie albo w przekazywanej mu 
„wieści” – i w tej skardze nadawały swemu cierpieniu cielesność. 
Lekarz przyswajał ich skargi w taki sposób, że w ciele, które ich 
skargi uosabiało, dostrzegał naturę – a tylko on jeden potrafił 
to zrobić. Jego recepta, czytelna wyłącznie dla aptekarza, była 
dla pacjentki świadectwem tego, że widział i zbadał jej naturę, 
i  próbował nią kierować. Wydaje się, że to było sensem tych 
recept, które – mimo barokowej wręcz różnorodności – miały 
zawsze ten sam cel – otwarcie ciała. Wszelkie działania lekarza 
były rodzajem rytuału, mającego na celu rozpuszczenie zarod-
ków śmierci, która chciała opanować ciało kobiety poprzez 
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krzepnięcie i zastój. W zasadzie działanie jego receptur zawsze 
było właściwe, ponieważ niezależnie od ich skutków, natura 
brała górę: „ostrożna natura, zwana amanuensis dei, przestrzega 
w swych ruchach określonych okresów i czasów, jest też w ludzkim 
ciele mądrzejsza i przezorniejsza niż medicus: potrafi lepiej decy-
dować o szkodzie i pożytku niż wszyscy ingenia scholarum: jest 
największą mistrzynią leczenia i ma w zwyczaju lekarzom poka-
zywać drogę, którą powinni pójść […] i w ten sposób najlepiej  
wygnać z ciała nadmiar płynu, i uwolnić je od niego” (St. 3, s. 324). 

Kobiety mówiły o  bólach, które się pojawiały, atakowały, 
przydarzały, nie chciały odpuścić, osadzały się w ciele i budziły 
strach, ponieważ były zwiastunami ostatecznego „zatkania”. 
Wyobrażenie ciała, którym kierował się Storch, było na tyle bli-
skie doświadczeniu kobiet, że potrafił z nich ułożyć niepowta-
rzalną bio-logiczną (czyli opowiadającą życiorys) historię ciała. 
Nie to jednak uważał za swoje zadanie. Wszystko, co kobiety mu 
mówiły, chciał sprowadzić do wspólnego mianownika: natury, 
która jest wedle Georga Ernsta Stahla: „pierwotną […] właściwą 
[…], zasadniczą […], powodującą […], działającą istotą”.

Z właściwą sobie „fizykalną gruntownością” wnikał w naturę, 
aby ją zbadać i pojąć jej najgłębszą istotę. Doszukując się we krwi 
kobiet natury wynalazczej i upartej, zmiennej i  zawsze aktyw-
nej, z zamiarem skierowania jej na właściwe drogi, Storch sta-
wał naprzeciw każdej kobiety nie tylko jako lekarz, ale również 
jako mężczyzna w całej swej abstrahującej konkretności. Natura 
była jak rokokowy kostium, dzięki któremu Storch identyfikował 
ciało, formujące się w jego myślach. Ciało pacjentki, pomyślane 
jako natura, zostaje oderwane od tego doświadczenia, z którym 
Storch pozostał zrośnięty jako dziecko swoich czasów poprzez 
konkretne obrazy, uczucia i poruszenia, i którego nie zdołałby 
uchwycić za pomocą zamkniętego systemu. Badając źródło, pró-
bowałam – na ile to możliwe – wyodrębnić to konkretne, ludowe, 
utkane z przeżycia ciało z kokonu naukowej teorii Stahla. Pró-
bowałam opisać krajobraz tak wyobrażonego i przeżytego ciała, 
fragment po fragmencie, i zrekonstruować je w takiej postaci, 
w jakiej widzieli je lekarz i pacjentka, choć każde z nich patrzyło 
z innej perspektywy. 

Byłoby błędem umieszczać Storcha w tradycji pośredniowiecz-
nej neohipokratejskiej medycyny z tego tylko powodu, że uważał 
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się za badacza natury. To, co on nazywał „naturą”, istniało jedy-
nie na początku XVIII w., a w tak uproszczonej formie mogło 
pojawić się chyba tylko u prowincjonalnego uczonego amatora. 
Dla Mondeville’a celem praktyki lekarskiej było jeszcze rozszy-
frowywanie ciała z pomocą księgi natury, w której odzwierciedla 
się porządek stworzenia75. W  swoim krótkim studium Storch 
zastosował pojęcie „natury”, które było przeciwieństwem nie-
gdyś używanego. Natura przestała tu być obiektem spokojnego 
oglądu i stała się materiałem pozwalającym wyobrazić wszystko 
i wszystkich, tak jak gips w epoce rokoka.

Natura wycofała się do kobiecego ciała, a w taki sposób stało 
się to bodajże wyłącznie na prowincji. Odpowiedniki „tego, co na 
zewnątrz”, które Marie-Christine Pouchelle dostrzegła u Monde-
ville’a, przybladły, a nawet zanikły. Teraz już tylko w kobiecym 
wnętrzu lekarz mógł, by wyrazić się słowami Mondeville’a, nasłu-
chiwać głosu natury, która „jest jak skrzypek […] zachęcający leka-
rza i chirurga do tańca, do tańca w jej rytmie”76. Z punktu widzenia 
Storcha natura stała się obsesyjną sprzątaczką, która „całą istotę 
w ciele ludzkim dla niej nieodpowiednią i do niej nienależącą 
tak długo chwyta, szarpie, tarmosi i targa, aż w końcu to z ciała 
wyrzuci”77. Jego „natura” nie miała już nic wspólnego z porząd-
kiem, w  którym mikrokosmos odpowiada makrokosmosowi.

U kobiet Storcha zaś niewiele już pozostało z ciała takiego, 
jak je według Rabelais’go postrzegał lud w średniowieczu, ciała 
rozdającego bez miary, przełamującego wszystkie porządki 
i wszystkie tamy, zawsze przy tym porywającego innych. Jękli-
wie, jąkając się, drobiazgowo (te bogatsze) i z uczuciem skrę-
powania kobiety doświadczały swojego cierpiącego ciała, które 
powinno płynąć, a tego nie robi. Rozpoczynała się agonia ciała 
uprzedmiotowionego.

75 H.M. Nobis, Die Umwandlung der mittelalterlichen Naturvorstellung. Ihre Ursa-
chen und ihre wissenschaftsgeschichtlichen Folgen, „Archiv für Begriffsgeschichte” 
13, 1969, s. 34–57, przeanalizował tę przemianę na przykładzie metafory książki. 
Średniowiecze pragnęło odczytać i odszyfrować Stworzenie, boską księgę; według 
Francisa Bacona naukowiec powinien opisywać i katalogować naturę. 

76 Cyt. za: M. Neuburger, dz. cyt., s. 24. 
77 G.E. Stahl, Collegium Casuale Magnum oder sechs und siebentzig Practische 

Casus... ins Deutsche übersetzt von D. Johann Storchen, alias Hulderico Pelargo, Leip-
zig 1733, s. 20 (jest to zapis wykładów Stahla z  lat 1705–1707, opatrzony komen-
tarzem).
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Próba uczynienia niewidocznej cielesności kobiet z Eisenach 
tematem badań historycznych wywołała u mnie z czasem poczu-
cie wyobcowania. Im wyraźniej dostrzegałam w kobiecych skar-
gach odmienne doświadczenie ciała, tym większą konsternację 
budziła we mnie jego nieporównywalność z  moim sposobem 
odczuwania „bycia kobietą”. By zatem zrozumieć prowincjo-
nalną praktykę lekarską Storcha musiałam przekroczyć pewne 
granice nie tylko jako historyczka, ale również jako kobieta. 
Coraz trudniejsze stawało się kroczenie po niepewnym grun-
cie, takie konstruowanie pojęć, by pozostały zrozumiałe dla 
czytelników, a  jednocześnie pozwoliły dotrzeć do obiektu 
moich badań. Niełatwy okazał się przyjęty przez mnie sposób 
postępowania polegający na śledzeniu krzyżujących się dróg  
różnych dyscyplin. 

Wciąż na nowo zaczynałam ekspedycję na tereny terra in 
cognita. Za każdym razem wybierałam innych przewodników, 
tak by z  różnych stron docierać do skarg wygłaszanych przez 
kobiety o  jakże odmiennej kondycji społecznej: służących, 
mieszczek, dam dworu czy wdów po pastorach. Dwie kwestie 
wzbudziły przy tym moje szczególne zdziwienie. Po pierwsze, 
wskazówki, jakich udzielili mi historycy sztuki, religioznawcy, 
historycy nauki, krytycy literatury, językoznawcy i antropolodzy 
nieoczekiwanie naprowadziły mnie na trop, który pozwolił zajść 
zaskakująco daleko. Po drugie, ślady prowadzące do wnętrza 
ciała uświadomiły mi powody, dla których właściwa danej epoce 
postać konkretnego doświadczenia „bycia kobietą” nie stała się 
do tej pory przedmiotem badań.

Rozdział 5
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W trakcie analiz stawałam się coraz bardziej krytyczna wobec 
moich własnych, wcześniejszych prób, w których chciałam zredu-
kować historię społecznego postrzegania kobiecego ciała do dzie-
jów zamazywania jego prawdziwej istoty. Coraz większe znaczenie 
zaczęła zyskiwać dla mnie metodologia pozwalająca zrekonstru-
ować historyczną postać zmysłowego doświadczenia ciała, a tym 
samym pojąć korespondujące z nim wyobrażenie makrokosmosu. 
Coraz bardziej palące stały się dla mnie kwestie wykraczające 
poza analizę praktyki lekarskiej na początku XVIII w., dotyczące 
bowiem granic pola badawczego historiografii i dające nadzieję 
na otwarcie nowych perspektyw w  badaniach dziejów kobiet.

Spoglądam teraz jakby z  wysuniętego przyczółku, widząc 
w oddali zarysy szczytów, z których można by dostrzec możliwość 
włączenia badań dziejów wnętrza ciała w główny nurt historiogra-
fii. W dotychczasowych pracach nie udało mi się osiągnąć takiego 
punktu. Mogłam jednak snuć przypuszczenia na temat punktu 
widzenia, który pozwoliłby dostrzec naznaczone historycznością 
postrzeganie ciała. Te przypuszczenia chciałabym teraz zrelacjo-
nować, ujmując każdą z tez w dwu hasłach, i to w sposób ukazu-
jący zmianę perspektywy, przesunięcie akcentu, pojawienie się 
w polu widzenia nowych problemów badawczych. To podejście 
umożliwi mi takie przedstawienie postulowanej historii ciała, 
aby nie konstytuowała się ona w opozycji do już istniejących pól 
badawczych, lecz jawiła się jako interdyscyplinarna inspiracja.

Paradygmat versus temat

Przeciwstawienie paradygmatu i  tematu umożliwia doko-
nanie rozróżnienia między schematem objaśnień a schematem 
motywacji w  praktyce Storcha, to znaczy między jego wiedzą, 
będącą derywatem nauk Stahla i idei krążących w Halle, a jego 
wyobrażeniami o ciele pacjentek. Tego rodzaju rozdźwięk zaczęła 
ostatnio dostrzegać również historia nauki.

Kopernik odwołał się do heliocentrycznego obrazu świata, by 
zapewnić orbitom planet doskonałą krągłość. Kepler kierował 
się przy swoich wyliczeniach wiarą w  muzykę sfer i  gdy poja-
wiła się konieczność przyjęcia założenia o eliptycznych orbitach, 
ujął je jako niedoskonałe koła – jako dążenie stworzenia do 
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doskonałości. Gdy Harvey zastosował nowe metody i kwantyta-
tywne kryteria, by przedstawić budowę i sposób funkcjonowania 
krwiobiegu, czynił to – jak wynika z jego późniejszych listów – 
poszukując cyrkulacji, która byłaby w  ludzkim mikrokosmosie 
odbiciem makrokosmosu. Nowe paradygmaty wydają się więc 
często niezależne od tematu, który zmotywował ich tak zwanego 
odkrywcę czy też twórcę.

Samo więc narzuca się założenie, że podobny dysonans ele-
mentów paradygmatycznych i tematycznych stosuje się do prak-
tyki lekarza takiego jak Storch. Przeprowadza on na przykład 
okazyjnie autopsję zmarłych pacjentek, co go jednak – w więk-
szości przypadków – nie skłania do dążenia, by za życia obejrzeć 
bądź dotknąć obnażonego ciała chorej. Jedynie martwe ciało jest 
dla niego, by tak rzec, przedłużeniem paradygmatu trójwymia-
rowej przestrzeni. Ciało żyjące, w którym istnieje krew, „zatrzy-
mania” i  „odpływy”, jest przestrzenią jedynie analogiczną do 
przestrzeni zewnętrznej. Wydaje mi się istotne, by badania nad 
typowymi dla danej epoki tematami wykorzystać do zgłębiania 
historii ciała. Jedynie w  ten sposób można rozróżnić cielesne 
doświadczenie danej epoki od występującego równocześnie uczo-
nego obrazu ciała. To też jedyna możliwość wydobycia doświad-
czenia i sensu ciała z cienia historii nauki.

Przesunięcie akcentu z historii odkryć 
na historię wynalazków

To przeciwstawienie pozwala mi wyróżnić dwa typy postaw, 
które historyk może przyjąć, stając w obliczu możliwości zaję-
cia się nowym tematem: np. zagadnieniem serca jako pompy, 
krążenia substancji czy kwestią homogenicznej, trójwymiarowej 
przestrzeni. Monopol kartezjańskiej trójwymiarowości w zakre-
sie postrzegania miejsca, przestrzeni i doświadczenia jest często 
ujmowany jako „odkrycie” topologii, która „od zawsze” była 
immanentna dla każdej rzeczywistości. Takie wyobrażenie prze-
strzeni można jednak również pojmować jako dostrzeżenie i sfor-
mułowanie nowego tematu. To drugie ujęcie, które uwypukla 
historyczną nieciągłość, wielokrotnie okazywało się przydatne 
dla moich badań.
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Takie ujęcie pozwala mi dostrzec dawne sposoby postrzega-
nia i doświadczania ciała, nawet jeśli będzie dla mnie jedynie 
postawą heurystyczną. Kartezjańskie rozumienie przestrzeni 
niesie ze sobą na przykład zmniejszenie znaczenia zapachu 
i dźwięku. Przestrzeń kartezjańska znosi komplementarno-asy-
metryczną relację między wnętrzem a światem zewnętrznym.

Ponadto perspektywa „wynalazku” przyczynia się do pogłę-
bienia studium socjogenezy mojej własnej cielesnej oczywistości, 
czyli do pełniejszego zrozumienia, jakich elementów ze sposobu 
postrzegania mojego ciała nie mogę przenosić na pacjentki Stor-
cha. Socjogeneza naszej „cielesności”, czyli dzisiejszych oczy-
wistości, w których w zasadzie nie dostrzega się historyczności, 
musi stać się dla nas jasna zanim podejmiemy próbę zrozumienia 
dawnych wyobrażeń ciała.

Przesunięcie akcentu z historii recepcji 
pojęć opisowych na zrozumienie ustnego przekazu 

form wyobrażeń

Każdy casus opisany przez Storcha zawiera protokół wypo-
wiedzi pewnej kobiety, a  następnie opis kobiecego cierpienia 
sformułowany przez lekarza. Na początku pracy głównym ele-
mentem analizy była dla mnie różnica płci i stanu, uwidaczniająca 
się w tych dwóch typach tekstu. Później decydujące znaczenie 
przypadło innej różnicy. Kobiety mówiły, uskarżały się, oświad-
czały, objawiały, przypuszczały. Ich ciało konstytuowało się jako 
wypowiedzenie cierpienia zapośredniczonego wyłącznie ustnie, 
mówiły o ciele niepoddanym opisowi, niezdefiniowanym i nie-
definiowalnym. Natomiast dr Storch opisywał, szukał przyczyny 
kobiecego cierpienia. Ciało, które przedstawiał, kształtowało się 
w wyniku jego opisu. W analizowanym źródle ciało kobiece jawi 
się jako labilna synteza, łącząca przekazywane ustnie elementy 
mentalności (jak ser i podpuszczka) oraz koncepcje medycyny 
piśmiennej, np. embriologii. Jednak zarówno w kobiecych opo-
wieściach o  ciele (ich bio-logiach w  dosłownym rozumieniu), 
jak i w obiektywizującym zapisie lekarza (patografii) łączą się 
elementy pochodzące z różnych nurtów tradycji: na wypowiedzi 
kobiet wpływ miała również ich recepcja medycyny, a  uczone 
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wywody lekarza żywiły się także popularnymi wyobrażeniami, 
które wchłaniał jako członek społeczności.

Właściwe objaśnienie związków między tymi elementami 
wymagałoby jeszcze dokładniejszego niż przedsięwzięte w niniej-
szej książce rozróżnienia między recepcją ustnej tematyki a tra-
dycją pisemnego przekazywania idei.

Od historii uczonych toposów i ich recepcji 
ku historyzacji wyobrażeń kierujących 

praktyką lekarską

Analiza praktyki lekarskiej uprawiana jest w  pierwszym 
rzędzie w  formie historii kultury i  historii społecznej. Z  tego 
względu zainteresowanie badawcze skupia się przede wszystkim 
na wpływie, jaki na praktykę Storcha wywarły teorie medyczne 
lekarza i nienaukowe zwyczaje pacjentek, a czasami także uwa-
runkowane klasowo konflikty interesów uwidaczniające się 
w pracy lekarza.

W powstających na tym etapie rozważań pytaniach przebły-
skuje najczęściej stereotyp postępu („co wiedziano już wówczas, 
a czego jeszcze nie?”) albo szczególne zainteresowania historyka 
(„w  jaki sposób praktyka lekarska służy do rytualnego i  świa-
topoglądowego umacniania bądź konstytuowania stereotypów 
społecznych?”).

Gdybym nie odniosła tych pytań do Storcha i nie zastanowiła 
się, ile z nich pozostało bez odpowiedzi, nie mogłabym podjąć 
się zadania interpretacji jego tekstu. Jednak tematem moich 
badań była nie praktyka lekarska, lecz obraz i  doświadczenie 
ciała, które w  niej znajdują swój wyraz. Chciałam opisać nie 
miejsce, jakie ciało zajmuje w panujących ówcześnie teoriach, 
ale formę wyobrażenia o nim, która determinuje kobiecą skargę 
i lekarską odpowiedź. W tym celu stworzyłam nowe narzędzie, 
czyli pojęcie sterującego praktyką wyobrażenia o ciele. Jest ono 
niezbędne do postawienia pytania o odmienne ujęcie ciała przez 
lekarza i kobiety. Zdawałam sobie sprawę, że moja konstrukcja 
pomocnicza jest krucha, jednak konieczna dla opisania konkret-
nej rzeczywistości ciała w świetle tej praktyki lekarskiej. W zakre-
sie moich badań nie mieści się bowiem ideologia lekarza czy 
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jego interes stanowy, zniekształcający postrzeganie obiektywnej 
wypowiedzi sformułowanej przez kobietę. Moim celem nie było 
również przeprowadzenie stricte literaturoznawczych badań źró-
dłowych. Przede wszystkich chciałam bowiem ująć kobiece ciało 
jako doświadczany obiekt skargi, troski, strachu i  introspekcji. 
W tym celu musiałam również postawić pytanie o postawę leka-
rza w ciągu dwudziestoletniej praktyki.

Dzieje medycyny jako historia stanu lekarskiego 
i specjalizacji versus historia definiowania ciała 

przez podmioty społeczne

Postrzegając Storcha jako epigona Hipokratesa czy Galena 
oraz praojca lekarza pierwszego kontaktu czy ginekologa, przy-
pisywałam własne doświadczenie ciała pacjentkom z osiemnasto-
wiecznego Eisenach: do lekarza idę przecież, gdy jestem chora 
bądź też sądzę, że tak jest, ewentualnie w  sytuacji zagrożenia 
chorobą.

Refleksja nad historią akuszerstwa uświadomiła mi, w  jaki 
sposób w XVIII w. zmienił się zakres kompetencji lekarza. Jed-
nak w  literaturze przedmiotu ujednolicenie stanu lekarskiego 
przedstawiane jest jako wykształcenie się podziału pracy przy 
leczeniu w  swej istocie ahistorycznego ciała, o  które niegdyś 
troszczyły się zielarki i lekarze, sanktuaria i balwierze, wiedźmy 
i znachorzy.

Dopiero refleksja nad symboliczną komponentą praktyki 
Storcha uświadomiła mi, jak istotna dla wykształcenia się nowo-
czesnego sposobu postrzegania ciała była konsolidacja różnych 
funkcji na polu medycyny. Synteza mieszczańskiego ciała powio-
dła się ostatecznie dopiero dzięki monopolizacji jego leczenia 
przez medycynę. Bez przypisania tej dziedzinie odpowiedzial-
ności za zdrowie nie mogłoby dojść do powstania nowego kon-
struktu ciała na Zachodzie.

Mylące byłoby postrzeganie Storcha wedle modelu lekarza 
epok późniejszych. W wielu wypadkach narzucało mi się pytanie: 
czy ta kobieta przyszła do Storcha dlatego, że chciała porady 
lub lekarstwa, do którego w inny sposób nie miałaby dostępu? 
Czy przychodziła po to, by „odkryć” swoje cierpienie? Znaleźć 
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pociechę w  opowiadaniu o  nim? A  może po to, by w  rytuale 
skargi i  symbolicznej sile lekarstwa znaleźć potwierdzenie dla 
własnego, postrzeganego zmysłami wyobrażenia ciała? Socjo-
genezę nowoczesnego ujęcia kobiecego ciała, tego, które sobie 
samej przypisuję, powinno się ujmować jako centralizację wła-
dzy definiowania ciała przez medycynę. Analogicznie musimy 
poddać historyzacji kolejne oczywistości: seksualność, repro-
dukcję, higienę, zdrowie. Na początku XVIII w. u Storcha nie 
odnajdziemy jeszcze nawet śladu tych pojęć, które współcześnie 
definiują i umacniają relację między ciałem a społeczeństwem.
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