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GALEN Z PERGAMONU

O szkołach dla początkujących

1. Przedmiotem (σκοπός) sztuki lekarskiej (τέχνη ἰατρική) jest zdrowie, a celem
(τέλος) jego posiadanie. Lekarze muszą wiedzieć, dzięki czemu nieobecne zdrowie
można wypracować albo obecne zachować; to zaś, co wypracowuje nieobecne zdro-
wie, nazywa się lekarstwami (ἰάματα) oraz medykamentami (βοηθήματα), natomiast
to, co zachowuje obecne zdrowie, pokarmami zdrowotnymi (ὑγιεινὰ διαιτήματα).
Tak też starożytna definicja określa, że medycyna jest wiedzą lekarską (ἰατρικὴ
ἐπιστήμη) o tym, co zdrowotne, oraz o tym, co chorobotwórcze, zdrowotnymi na-
zywając [środki] zachowujące obecne zdrowie oraz odzyskujące zdrowie zniszczone,
chorobotwórczymi natomiast im przeciwne; lekarz musi bowiem poznawać oba, aby
jedne wybierać, drugich zaś unikać.

Z czego zaś można by uzyskać wiedzę o nich, to już nie wszyscy są zgodni, lecz
jedni twierdzą, że sztuce wystarcza jedynie empiria (ἐμπειρία), inni zaś, że niemały
wkład wydaje się mieć logiczna argumentacja (λόγος). Ci, którzy wychodzą od em-
pirii, nazywają się tak jak ona — empirykami; podobnie też ci, którzy wychodzą
od logicznej argumentacji, nazywają się logikami; a więc są dwie pierwsze szkoły
[sztuki] lekarskiej, jedna odkrywa lekarstwa poprzez doświadczenie (διὰ πείρας),
druga natomiast poprzez dowodzenie (δι᾿ ἐνδείξεως). I nadano tym szkołom nazwy
empiryczna i logiczna; [szkołę] empiryczną zwyczajowo można nazwać polegającą
na obserwacji (τηρητική) oraz pamięci (μνημονευτική), natomiast [szkołę] logiczną
— dogmatyczną (δογματική) i polegającą na analogii (ἀναλογιστική); podobnie do
szkół nazywa się również ludzi — tych, którzy rozpoczynają od doświadczenia
— empirykami, obserwatorami oraz polegającymi na pamiętaniu zjawisk (μνημο-
νευτικοὶ τῶν φαινομένων), natomiast logikami, dogmatykami i polegającymi na
analogii tych, którzy odnoszą się do logicznej argumentacji.

2. Empirycy twierdzą, że w ten sposób zostaje wytworzona sztuka. Ponieważ
dostrzegano wiele zdarzeń u ludzi — jedne w stanach choroby i zdrowia powstają
samoczynnie (ἀπὸ ταὐτομάτου), jak na przykład krwawienie z nosa, albo pocenie
się, albo biegunka, albo coś innego takiego, co przynosi szkodę lub korzyść, nie-
mające dostrzegalnej, wywołującej to przyczyny (αἴτιον αἰσθητόν), inne natomiast
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to takie, których przyczyna jest jawna, lecz nie występują z naszego wyboru (οὐ
ἐκ προαιρέσεως), lecz przypadkiem (κατά τινα συντιχίαν), jak na przykład kiedy po
upadku albo uderzeniu, albo jakimś innym zranieniu komuś zdarzy się krwawić, czy
też w chorobie zaspokajając pragnienie pije zimną wodę albo wino, albo coś innego
takiego, spośród czego każde przynosi korzyść albo szkodę — to pierwszy rodzaj
(εἶδος) przynoszących korzyść albo szkodę nazywają naturalnym (φυσικήν), drugi
natomiast przypadkowym (τυχικήν); pierwsze dostrzeżenie każdego z nich nazy-
wają przypadkowym (περίπτωσις), biorąc nazwę z tego, że przydarza się rzeczom
mimowolnie (ἀπὸ τοῦ περιπίπτειν ἀβουλήτως τοῖς πράγμασι). Przypadkowy rodzaj
doświadczenia (τὸ περιπτωτικὸν εἶδος τῆς ἐμπειρίας) jest właśnie czymś takim, na-
tomiast improwizowany (αὐτοσχεδίον), kiedy świadomie próbuje się doświadczać
(πειράζειν) albo zachęcony snami, albo przekonany jakoś inaczej. Jest jednakże
jeszcze trzeci rodzaj doświadczenia — naśladowczy (τὸ μιμητικόν), kiedy coś spo-
śród tego, co przyniosło korzyść lub szkodę albo z natury, albo przypadkiem, albo
w sposób improwizowany, wypróbowywane jest ponownie do tych samych chorób.
Ten rodzaj kształtuje w najwyższym stopniu ich sztukę. Albowiem naśladując nie
raz lub dwa, lecz po wielokroć to, co wcześniej przyniosło korzyść i odkrywając, że
przeważnie to samo robili przy tych samych chorobach, nazwali takie przypomnie-
nie sobie obserwacją (θεώρημα), którą uważali za wiarygodną (πιστόν) i za część
sztuki. Ponieważ zgromadzili wiele takich obserwacji, sztuka lekarska jest całym
[ich] zbiorem (ἄθροισμα), a ten, który zbiera, jest lekarzem. To nagromadzenie na-
zywane jest przez nich autopsją (αὐτοψία), ponieważ jest wspomnieniem tego, co
ktoś po wielokroć i tak samo spostrzegał. To samo nazywa się również empirią,
natomiast czyjeś sprawozdanie (ἐπαγγελία) — historią (ἱστορία) ; to samo bowiem
jest autopsją dla obserwującego, a dla uczącego się obserwacja jest historią.

Kiedy zaś zdarzy się wystąpienie jakichś chorób wcześniej niewidzianych albo
jakichś znanych, lecz [występujących] w miejscach, w których nie ma dużej ilości
lekarstw, które zaobserwowano poprzez doświadczenie, stworzyli pewne narzędzie
wyszukujące (ὀργανον εὑρετικόν) medykamenty — wnioskowanie przez analogię do
podobnego (ἡ μετάβασις τοῦ ὁμοίου), z czego częstokroć korzystali, a mianowicie
ten sam (podobny) medykament przenosili z jednej choroby na drugą i z miejsca na
miejsce, przechodząc od wcześniej znanego medykamentu do podobnego, od cho-
roby do choroby, jak gdyby mogli przejść od róży1 do półpaśca2, od miejsca zaś do
miejsca, jak od ramienia do uda, a od medykamentu do medykamentu, jak przy
biegunce od jabłka do nieszpułki3. Całe takie wnioskowanie przez analogię jest
drogą do odkrycia (ὁδὸς ἐπὶ τὴν εὑρεσιν), w żadnym zaś razie odkryciem, zanim
wykona się doświadczenie, lecz skoro tylko próba potwierdzi to, czego się spo-
dziewano, będzie to już nie mniej wiarygodne, niż gdyby po wielokroć i w ten sam
sposób było zaobserwowane. Doświadczenie (πείρα) takie, wynikające z wnioskowa-
nia przez analogię do podobnego, nazywają doświadczeniem opartym na praktyce
(τριβική), ponieważ trzeba mieć praktykę w sztuce, jeśli chce się coś w ten spo-
sób odkryć; wszystkie poprzednie doświadczenia, te przed empirią, których sztuce

1 Gr. ἐρυσιπέλας , łac. erysipelas
2 Gr. Αρερπης , łac. zoster
3 Gr. μέσπιλον, łac. Mespilus germanica
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brakowałoby do [bycia] systemem (σύστασις), mogły być dokonane przypadkiem.
Taka jest droga poprzez doświadczenie do celu sztuki.

3. Natomiast droga poprzez logiczną argumentację nakazuje dokładnie badać
naturę ciała (φύσιν τοῦ σώματος), które usiłuje się leczyć, oraz moce wszystkich
przyczyn (τῶν αἰτίων ἁπάντων τὰς δυνάμεις), dzięki którym ciało codziennie zmie-
niając się staje się samo z siebie albo zdrowsze, albo bardziej chore. Zgodnie
z tym twierdzą, że lekarz powinien posiadać również wiedzę o naturze wyziewów,
wód, miejsc, zajęć, pokarmów, napojów oraz zwyczajów, ażeby odkryć przyczyny
wszystkich chorób oraz aby było możliwe porównanie i obliczenie mocy lekarstw, że
w tego rodzaju przyczynie, posiadając taką moc, zastosowawszy lekarstwo, zwykle
powstanie coś takiego; zanim bowiem na wiele sposobów (πολυειδῶς) nie wyćwiczy
się w tych wszystkich, twierdzą, nie jest zdolny do pozbawionego wątpliwości wy-
boru lekarstw. A mianowicie — by zobaczyć wszystko na niewielkim przykładzie
— niech jakaś część ciała boląca, będzie sztywna, twarda oraz nabrzmiała. W tych
okolicznościach lekarz musi najpierw odkryć przyczynę, że wpłynął jakiś płyn,
a wpływając niezgodnie z naturą do części, sprawił jej wybrzuszenie, nabrzmienie
oraz ból. Następnie, jeśli płyn wciąż napływa, musi powstrzymać napływanie, jeśli
zaś nie, musi już opróżniać część [ciała]. Jak więc powstrzymasz ciągły napływ,
a zawarty już płyn opróżnisz? Oziębiając i ściągając część powstrzymasz napły-
wanie, ogrzewając zaś i rozluźniając opróżnisz to, co nagromadzone. W ten sposób
więc z samego stanu fizycznego (διάθεσις) powstaje według nich oznaka (ἔνδειξις)
tego, co korzystne. Mówią jednak, że sam stan nie wystarcza, lecz potrzebna jest
kolejna oznaka z siły choroby i kolejna z wieku oraz kolejna z indywidualnej na-
tury cierpiącego. W ten sposób powstaje odpowiednia oznaka tego, co korzystne —
z pór roku, z natury miejsca, z zajęć oraz zwyczajów. Jak na przykład — ażebyś
dokładniej nauczył się na przykładzie — niech ktoś ma wysoką gorączkę, unika
ruchu oraz ma wrażenie ociężałego ciała. Niech będzie grubszy teraz niż wcześniej,
niech będzie bardziej czerwony oraz niech ma również nabrzmiałe żyły. Dla każ-
dego jasne jest, że ma on w nadmiarze cieplejszą krew. Jakież jest więc leczenie?
Czyż nie jest jasne, że opróżnienie? Albowiem jest ono przeciwieństwem obfitości;
przeciwieństwa są zaś dla siebie lekarstwami (τὰ ἐναντὶα τῶν ᾿ναντὶων ἰάματα). Jak
więc to opróżnimy i do jakiego stopnia? Tego nikt nie może wiedzieć na podsta-
wie samej tylko przyczyny; trzeba bowiem ponadto brać po uwagę siłę, wiek, porę
roku, miejsce i wszystko inne, o czym nieco wcześniej powiedziano. Jeśli bowiem
chory jest krzepki, jest w szczytowym okresie życia, jest wiosenna pora roku oraz
miejsce o klimacie umiarkowanym, nie możesz się pomylić, jeżeli przecinając żyły
opróżnisz je z krwi w takim stopniu, w jakim wymaga tego przyczyna. Kiedy jed-
nak jest słaby, jest w wieku albo zgoła małego dziecka, albo też zupełnie starym,
miejsce spośród tych zimnych, jak te w Scytii, albo też spośród bardzo gorących,
jak te w Etiopii, a pora roku albo bardzo ciepła, albo bardzo zimna, nie może mieć
ktoś śmiałości przecinać żyły. W ten sposób doradzają rozważać zwyczaje, zajęcia
oraz natury ciał; z nich wszystkich bowiem powstaje odpowiednia oznaka tego, co
korzystne.

4. Z tego, z czego według dogmatyków powstaje oznaka tego, co korzystne, po-
wstaje również obserwacja (τήρησις) empiryków. Albowiem nagromadzenie wspo-
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mnianych wcześniej symptomów gorączkującej osoby, które mają zwyczaj nazywać
zbiorem symptomów, dogmatykowi nakazuje opróżnienie, natomiast empirykowi
przypomnienie obserwacji (ὑπόμνησις τῆς τηρήσεως); sądzi on bowiem, że skoro
w takich przypadkach opróżnienie wielokrotnie przyniosło dostrzegalną korzyść,
to zastosowane pomoże również teraz. Lecz na podstawie tego, co wielokrotnie
zauważano, wie on, że będący w szczycie wieku bezboleśnie zniosą odpowiednie
opróżnienie. W ten sposób raczej wiosną niż latem i w miejscu o klimacie umiar-
kowanym, i jeśli chory jest jakoś nawykły do opróżniania, jak na przykład z po-
wodu hemoroidów czy krwawienia z nosa. Dogmatyk z tego powodu pozbawiłby
nadmiaru krwi w oparciu o naturę rzeczy (ἀπὸ τῆς τοῦ πράγματος φύσεως), empi-
ryk zaś, ponieważ tak to zaobserwował, a mówiąc ogólnie, dogmatycy i empirycy
stosują te same lekarstwa na te same choroby spierając się co do sposobu ich
odkrycia (περὶ τοῦ τρόπου εὑρέσεως). Przy tym samym bowiem jawnym zbiorze
symptomów cielesnych dla dogmatyków powstaje oznaka przyczyny, na podstawie
której odkrywają leczenie, dla empiryków zaś przypomnienie tego, co wielokrotnie
i tak samo zaobserwowane. W przypadku gdy dogmatycy nie mają żadnego jaw-
nego zbioru symptomów wskazującego na przyczynę, nie wahają się pytać o tak
zwaną przyczynę bezpośrednią (τὸ προκαταρκτικὸν αἴτιον), czy to był wściekły
pies, który ugryzł, czy żmija, czy coś takiego innego. Rana bowiem aż tak cał-
kiem nie jawi się bardziej różną od innych ran, chyba że na samym początku.
Przy ugryzieniu wściekłego psa jawi się całkiem podobnie jak przy ugryzieniu
przez coś innego; w przypadku żmij w pierwszych dniach podobnie do innych,
później zaś, gdy stan już staje się zły, występują pewne śmiertelne zmiany cielesne
(παθήματά τινα περὶ τὸ σῶμα ὀλέθρια). Tego rodzaju symptomy, wywoływane przez
tak zwane zwierzęta jadowite, natychmiast nieleczone dobrze, z zasady ostatecz-
nie prowadzą do śmierci. Jakież więc jest dobre leczenie? Czy nie jest jasne, że
opróżnienie z jadu, jaki się dostał się do ugryzionego ciała wraz z ugryzieniem?
Nie wolno doprowadzać do zabliźnienia i przyspieszać zamknięcia takiej rany, lecz
przeciwnie, zrobić wiele nacięć, oby tylko były całkiem małe, i z tej samej przy-
czyny użyć jeszcze gorących i gryzących lekarstw zdolnych wyciągnąć i wysuszyć
truciznę. Te same lekarstwa zastosują empirycy, nie kierowani w ich odkrywaniu
naturą samej rzeczy, lecz pamiętając to, co jawiło się w próbach. Jak bowiem przy
wieku, porach roku oraz miejscach leczenie każdej ze wspomnianych [chorób] stało
się im znane przez doświadczenie, jest tak również przy tak zwanych przyczynach
bezpośrednich. Jeśli więc wzajemnie przystaliby na to, że obie drogi odkrycia są
prawdziwe, nie potrzeba by było dłuższych wywodów.

5. Ponieważ dogmatycy krytykują doświadczenie — jedni, że nie jest spójne
(ὡς ἀσυστάτου), inni, że jest niepełne (ὡς ἀτελοῦς), jeszcze inni, że nie ma charak-
teru sztuki (ὡς ἀτέχνου), a empirycy znów krytykują logiczne dowodzenie, że jest
wiarygodne (ὡς πιθανοῦ), lecz nieprawdziwe (οὐκ ἀληθοῦς), dlatego każdy z nich
kolejno wygłasza dwie, całkiem długie, argumentacje — krytykującą i obronną.
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Przeciw doświadczeniu wypowiadał się już Asklepiades4, zamierzając wykazać,
że najczęściej nic nie może być postrzegane tak samo (μηδὲν πλειστάκις καὶ ὡσαύτως
ὀφθῆναι δύνασθαι); że doświadczenie nie wykazuje tendencji do spójności oraz nie
jest zdolne nawet do najmniejszego odkrycia. Inne argumenty wysunął Erasistra-
tos5, który przyznał, że doświadczenie może odkryć proste lekarstwa na proste
choroby, jak na przykład, że portulaka pospolita6 jest lekarstwem na podrażnienie
zębów, ale nie zgadza się, że może odkryć skomplikowane lekarstwa na skompliko-
wane choroby; nie jest całkowicie niezdolne do odkrycia, tylko nie wykazuje ono
tendencji, ażeby było zdolne odkryć wszystkie. Spośród tych, którzy chcą przyznać,
że lekarstwa w jakiś sposób są odkrywane przez doświadczenie, lecz krytykujących
doświadczenie z powodu nieograniczoności i ogromu (ἀπεριόριστον τε καὶ μακρόν),
są tacy, którzy twierdzą, że jest niemetodyczne (ἀμέθοδον) i dlatego wprowadzają
logiczne dowodzenie, nie dlatego, że doświadczenie jest niespójne i nieistniejące
(ἀνύπαρκτον), lecz że nie ma charakteru sztuki.

Wobec tych atakujących argumentów bronią się starając się dowieść, że do-
świadczenie jest spójne (συστατική), wystarczające (αὐτάρκη) i ma charakter sztuki
(τεχνική), oraz na wiele sposobów krytykują rozumowanie z analogii tak, że znów
dogmatycy muszą bronić się przeciwko zarzutom każdego rodzaju. Wysuwając
argumenty przeciwko dogmatykom, którzy twierdzą, że znają naturę ciała, po-
chodzenie wszystkich chorób oraz siłę lekarstw, empirycy wszystko obalają [twier-
dząc], iż osiągają poziom wiarygodności i prawdopodobieństwa (ἄχρι μὲν τοῦ πιθα-
νοῦ καὶ εἰκότος προιόντα), lecz nie posiadają żadnego pewnego poznania (βεβαίαν
γνῶσιν οὐδεμίαν ἔχοντα). Jest też tak, że przyznając, iż tamci mają poznania, sta-
rają się wykazać jego nieużyteczność, a wreszcie to założywszy dowodzą znów, że
jest tym, co zbędne.

O to ogólnie spierają się empirycy i dogmatycy; z kolei zaś, wiele co do każdego
z tych [zagadnień], jak na przykład w poszukiwaniach odkrycia tego, co niejawne
(τῶν ἀφανῶν), jedni chwalą anatomię, oznakę oraz rozważania dialektyczne (δια-
λεκτικὴν θεωρίαν); dla nich bowiem to są narzędzia uchwytujące to, co niejawne.
Empirycy nie tylko nie przyznają, ażeby anatomia coś odkrywała ani, a jeśliby
nawet odkrywała, żeby konieczne było to dla sztuki, lecz również, że w ogóle nie
istnieje oznaka ani, że jedna [rzecz] może być poznana z drugiej. Wszystko bo-
wiem trzeba poznać z niego samego, nie istnieje również jakiś znak jakiejś rzeczy
z natury niejawnej (μηδ᾿ εἶναί τι σημεῖον ἀδήλου φύσει πράγματος οὐδενός); nie
trzeba również, ażeby istniała jakaś sztuka dialektyczna. Następnie mówią coś
o założeniach (ὑποθέσεις) sztuki dialektycznej i o definicjach (ὅροι) oraz, że za-
sadniczo dowód nie istnieje. Mówią też coś o fałszywych sposobach dowodzenia,
jakich mają zwyczaj używać dogmatycy, oraz o całym rozumowaniu analogicznym,
że ono nie jest zdolne do odkrycia tego, co obiecuje, i że ani żadna inna sztuka nie

4 Prawdopodobnie chodzi o Asklepiadesa z Bitynii, który po przybyciu do Rzymu zyskał
ogromną reputację jako lekarz; szerzej zob. A. Bednarczyk, Medycyna i filozofia w starożytności,
Warszawa 1999, s. 285–331.
5 Lekarz działający w Aleksandrii, uznawany wraz z Hierophilosem za pioniera w zakresie

anatomii i fizjologii; szerzej zob. V. Nutton, Ancient Medicine, London–New York 2004, s. 133–
135.
6 Gr. ἡ ἀνδράχνη, łac. Portulaca oleracea
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jest przez nie wzmacniana, ani życie ludzkie nie dokonuje postępu. Powszechnie
przyjęty sąd (ἐπιλογισμός), o którym mówią, że jest argumentacją z tego, co się
jawi, użyteczny jest do odkrywania tego, co czasowo niejawne (τῶν προσκαίρων
ἀδήλων); w ten sposób bowiem określają oni to, co jest rodzajem bytów postrze-
galnych zmysłowo (τῶν αἰσθητῶν), które jeszcze się nie ujawniły; użyteczny jest też
do obalenia tych, którzy śmią mówić coś przeciw temu, co się jawi. Użyteczny jest
również do wykazania tego, co przeoczono w zjawiskach, do oparcia się sofizmatom,
nie usuwając żadnego z oczywistych, lecz zawsze przebywając wśród takich. Na-
tomiast rozumowanie analogiczne, twierdzą, nie jest takie, lecz rozpoczynając od
zjawisk przechodzi do tego, co całkowicie niejawne (τὰ διὰ παντὸς ἄδηλα) i przez
to jest wielopostaciowe (πολυειδής); na podstawie bowiem tych samych zjawisk
wspiera raz jedne, kiedy indziej inne spośród niejawnych. I wobec tego wybierają
niemożliwą do rozstrzygnięcia niezgodność (τὴν διαφωνίαν ἀνεπκρίτον), o której mó-
wią, że jest znakiem niepojmowalności (σημεῖον τῆς ἀκαταληψίας); albowiem w ten
sposób nazywają oni poznanie pewne oraz prawdziwe pojmowaniem (κατλάηψιν),
niepojmowalnością zaś to, co jemu przeciwne; i twierdzą, że niepojmowalność jest
przyczyną niemożliwej do rozstrzygnięcia niezgodności, niezgodność znów jest zna-
kiem niepojmowalności. Twierdzą też, że istnieje niemożliwa do rozstrzygnięcia
niezgoda odnośnie tego, co niejawne, natomiast nie ma tego w odniesieniu do zja-
wisk (περὶ τῶν φαινομένων). Wtedy bowiem każde, które się jawi, tak jak jest,
potwierdza twierdzących prawdziwie i obala mówiących fałszywie. Empirycy oraz
dogmatycy spierają się wzajemnie co do bardzo wielu takich zagadnień, stosując to
samo leczenie do tych samych chorób, o ile zostali wykształceni zgodnie z zasadą
panującą w każdej ze szkół.

6. Natomiast tak zwani metodycy, w ten sposób bowiem sami siebie nazywają,
twierdząc, że wcześniejsi dogmatycy nie uprawiali sztuki metodycznie, nie tylko
wydają mi się nie zgadzać co do argumentacji z dawnymi szkołami, lecz również
wiele zmienili w działaniach (τῶν ἔργων) sztuki. Mówią, że ani chore miejsce nie
daje nic pożytecznego dla oznaki leczenia, ani przyczyna, ani wiek, ani pora roku,
ani kraj, ani wzięcie pod uwagę siły chorującego albo jego natury lub stanu. Od-
rzucają również zwyczaje twierdząc, że co do oznaki tego, co korzystne, wystarczą
im same choroby i to nie one wedle stanu rzeczy (κατ᾿ εἶδος), lecz zakładając, że są
powszechne i ogólne (κοινῇ καὶ καθόλου). Te, które przenikają wszystkie, nazywają
powszechnikiem (κοιόντητας αὐτὰ δὴ ταῦτα τὰ διὰ πάντων διήκοντα) i po kolei jedni
starają się wykazać, że dotyczy to chorób wedle diety (κατὰ δίαιταν), inni zaś, że
są dwa powszechniki oraz trzeci zmieszany dotyczy w ogóle wszystkich chorób.
Ich nazwami są ‘obstrukcja’ (στέγνωσις) oraz ‘przeczyszczenie’ (ῥύσις) i mówią,
że wszelka choroba jest albo obstrukcyjna, albo jest przeczyszczająca, albo po-
łączona z obu. Jeśli bowiem naturalne opróżnienia ciał są zatrzymane, nazywają
to obstrukcją, jeśli natomiast pojawiają się w zbyt dużej ilości, przeczyszczeniem;
kiedy zaś się zatrzymują i pojawiają, to połączenie polega właśnie na tym, jak
w przypadku oka, które uległo zapaleniu i zarazem wyciekowi. Owrzodzenie (φλεγ-
μονή) bowiem jest chorobą obstrukcyjną, jednak ponieważ nie występuje w tym
przypadku samo, lecz wraz z wyciekiem z jednego i tego samego miejsca, razem
tworzą chorobę połączoną (πάθος ἐπιπεπλεγμένον). Jest zaś tak, że oznaką tego,
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co korzystne przy obstrukcji jest rozwolnienie, zaś przy przeczyszczeniu zatrzyma-
nie. Kiedy bowiem kolano, jeśli by się tak zdarzyło, uległo owrzodzeniu, mówią,
że używa się rozluźnienia, kiedy zaś wyciek z wnętrzności lub oka, powstrzymania
i zatrzymania, natomiast w chorobach połączonych powściąga się to, co konieczne
(τὸ κατεπεῖγον); twierdzą bowiem, że raczej temu, co bardziej dokuczliwe i niebez-
pieczne, to znaczy silniejszemu, trzeba się przeciwstawić niż temu drugiemu.

Dlaczego więc nie nazywają się dogmatykami, skoro wymyślają medykamenty
dzięki dowodzeniu? Dlatego, twierdzą, że dogmatycy szukają tego, co niejawne, na-
tomiast my zajmujemy się zjawiskami. I rzeczywiście, cały ich system (αἵρεσις) defi-
niują jako wiedzę o jawiących się powszechnikach (γνῶσιν φαινομένων κοινοτήτων),
a żeby nie sądzono, iż definicja ta jest wspólna dla wszystkich innych sztuk — albo-
wiem i o nich sądzi się, że są wiedzami o jawiących się powszechnikach — dlatego
dodają: wynikających z celu medycyny (ἀκολούθων τῷ τῆς ἰατρικῆς τέλει). Nie-
którzy zamiast ‘wynikających’ dodają ‘zgodnych’ (συμφώνων), większość zaś łączy
oba i mówią, że medycyna metodyczna jest wiedzą o jawiących się powszechnikach,
zgodnych i wynikających z celu medycyny (γνῶσιν εἶναι φαινομένων κοινοτήτων τὴν
μέθοδον συμφώνων καὶ ἀκολοίθων τῷ τῆς ἰατρικῆς τλει); niektórzy zaś — jak Thes-
salos7 — dodają: związanych i koniecznych dla zdrowia (προσεχῶν καὶ ἀναγκαωίν
πρὸς ὑγίειαν). Dlatego uważają, że nie są nazywani dogmatykami — nie potrzebują
bowiem, jak oni, tego, co niejawne, ani empirykami, ponieważ w najwyższym stop-
niu zajmują się tym, co się jawi, od tamtych zaś różni ich dowodzenie. Twierdzą,
że nie zgadzają się również z empirykami co do samego sposobu zajmowania się
tym, co się jawi; tamci bowiem odchodzą od niejawnych jako niepoznawalnych (ὡς
ἀγνώστων), ci zaś jako nieużytecznych; pierwsi czerpią ze zjawisk obserwację, dru-
dzy zaś dowód. Tym twierdzą, że różnią się od każdej ze szkół, a najbardziej tym,
że usuwają pory roku, miejsca, wiek i wszystko takie jako jawnie nieużyteczne, jak
sami uważają, a co było poważane przez wcześniejszych lekarzy z powodu fantazji.
I to jest, twierdzą, największe dobro (τὸ μέγιστον ἀγαθόν) szkoły metodycznej, są
dumni z tego powodu i domagają się podziwiania; krytykują zaś tego, kto powie-
dział, że życie jest krótkie8, sztuka zaś długa; zgoła bowiem przeciwnie — ona jest
krótka, życie zaś długie. Pozbawiwszy bowiem sztukę wszystkiego, co przyjmowano
fałszywie, kiedy zwrócimy uwagę jedynie na powszechnik, medycyna nie jest już
długa ani trudna, lecz najłatwiejsza i jasna oraz całkowicie możliwa do poznania
w sześć miesięcy. W ten sposób bowiem wszystko spośród chorób wedle diety spro-
wadza się zupełnie do wąskiej [dziedziny]; podobnie zaś jest w przypadku chirurgii
i farmakologii. Albowiem również w owych ogólnie starają się odkryć pewne po-
wszechniki i zakładają, że jest niewielka liczba celów dla lekarstw tak, że wydaje
mi się, iż w tym, co omawiamy nie sześć miesięcy, lecz wystarczy o wiele mniej
czasu, ażeby wyuczyć się ich całej sztuki; i w ten sposób trzeba żywić dla nich

7 Thessalos z Tralles kierował szkołą metodyków w Rzymie w czasach Nerona. Szerzej zob.
H. Diller, Thessalos, RE VI A, 1, Stuttgart 1936, col. 168–182.
8 Jest to początek I aforyzmu Hippokratesa, który w całości brzmi: „Życie krótkie, sztuka

długa, chwila ulotna, doświadczenie ryzykowne, rokowanie trudne. Dlatego do czynienia tego,
co należy, trzeba przysposobić nie tylko siebie, ale i chorego, a także osoby obecne i to, co na
zewnątrz”, tłum. M. Wesoły [w:] Hippokrates, Wybór pism, t. 1, Warszawa 2008, s. 31.
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wdzięczność za zwięzłe nauczanie, o ile się nie mylą, jeśli zaś się mylą, to wzywać
do pogardy.

7. Właśnie teraz powiem, jak mi się zdaje, jak ktoś najlepiej rozsądzi spra-
wiedliwie, czy oni nie mają wiedzy o tym, co pożyteczne, czy oni jedyni słusznie
unikają tego, co zbędne. Albowiem zagadnienie (τὸ σκέμμα) to nie wydaje się być
błahe, ani nie wydają mi się przechodzić do logicznej argumentacji, jak ci spośród
dogmatyków i empiryków, którzy dążą do pierwszego odkrycia medykamentów,
zgadzając się wzajemnie co do obecnego używania; lecz przecież konieczne jest,
ażeby działania sztuki szkoły metodycznej albo wielce szkodziły, albo były wielce
pomocne. Dwojaki jest osąd w rzeczach (διττῆς δὲ τῆς ἐν τοῖς πράγμασι κρίσεως
οὔσης), jeden jedynie przez logiczną argumentację, drugi oczywiście przez zjawi-
ska; ten, który jest jedynie przez logiczną argumentację przekracza [możliwości]
początkujących; dlatego też nie jest na to teraz stosowna pora; ten, który jest
przez zjawiska przysługuje wspólnie wszystkim ludziom. Cóż więc przeszkadza,
aby użyć najpierw tego, skoro jest jasny dla początkujących oraz szanowany przez
samych metodyków? Zawsze bowiem nic innego nie robią, jak opiewają to, co się
jawi, i całkowicie dają temu pierwszeństwo oraz twierdzą, że to, co niejawne jest
kompletnie nieużyteczne.

Rozważmy więc najpierw model tak zwanych bezpośrednich przyczyn spraw-
czych (προκαταρκτικὴν καλουμένων α᾿τίων κανόνα), przyjąwszy jako osąd to, co
się jawi. Niech metodyk występując najpierw mówi jakoś tak: dogmatycy i empi-
rycy, dlaczego na próżno zajmujecie się oziębieniami, zgrzaniem się, pijatykami,
niestrawnościami, nadużyciami, niedoborami, bólami, gnuśnością, jakościami po-
karmów oraz zmianami zwyczajów? Zamiast tkwiący w ciele stan (διάθεσις) chcecie
leczyć je, które nie są przyczyną, lecz przemijają, to zaś, co z nich powstaje, pozo-
staje w ciele i właśnie to trzeba leczyć; to bowiem jest stan chorobowy (τὸ πάθος).
Jego trzeba zbadać — czym on jest. Albowiem jeśli jest obstrukcyjny, trzeba roz-
wolnić, jeśli zaś cieknący, trzeba zatrzymać, jakakolwiek byłaby przyczyna powsta-
nia każdego stanu. Jakaż to przyczyna wspiera to, że stan cieknąc nie powinien
być rozwadniany, a obstrukcyjny zatrzymywany? Zupełnie żadna, jak wskazuje na
to sam stan rzeczy (ὥς γε τὸ πράγμα αὐτὸ δείκνυσιν).

Podobna logiczna argumentacja przedstawiana jest przez metodyków odno-
śnie tego, co niejawne i tak zwanych przyczyn spajających (συνεκτικαὶ αἰτίαι);
albowiem twierdzą, że również one są zbędne, ponieważ choroba wskazuje od-
powiednie leczenie i to bez poznania przyczyny, która ją wywołała. W ten sam
sposób argumentując wnioskują o porach roku, miejscach i wieku, dziwiąc się przy
tym dawnym lekarzom, jeśli w ten sposób nie dostrzegli oczywistego stanu rzeczy
(ἐναργοὸς πράγματος); albowiem twierdzą, że wrzód jest chorobą obstrukcyjną,
zapewne, jeśli powstaje latem, nie wymaga medykamentów rozwalniających, na-
tomiast zimą jakichś innych, lecz w obu porach roku tych samych; w przypadku
osób w wieku dziecięcym nie środków przeczyszczających, a osób starszych ob-
strukcyjnych; w Egipcie nie rozwalniających, a w Atenach zaś obstrukcyjnych.
Odwrotnie zaś niż przy wrzodzie — w przypadku choroby cieknącej — nigdy nie
wymaga się środków rozwalniających, lecz zawsze — zimą, wiosną, latem, późną
jesienią, kiedy choruje młody, dorosły i starzec oraz jeśliby się to zdarzyło w Tra-
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cji, Scytii czy Jonii — powstrzymujących. A więc, twierdzą, żadna z tych [oznak]
do niczego nie jest użyteczna, lecz nadaremno nimi wszystkimi się zajmowano.
A cóż z częściami ciała? Czy one również są bezużyteczne dla wykazania choroby?
Albo też niech ktoś śmie powiedzieć, że w części mięśniowej (ἐν μὲν τῷ νευρώδει
μέρει) wrzód trzeba rozwolnić, natomiast w tętniczej, żylnej lub mięsistej (ἐν δὲ τῷ
ἀρτηριώδει ἢ φλεβώδει ἢ σαρκώδει) trzeba zatrzymać. Albo ogólnie, jeśli powsta-
łoby jakieś zaparcie w jakiejś części ciała, niech śmie ktoś powiedzieć, że nie trzeba
go rozwolnić albo, że nie trzeba zatrzymać wycieku. Jeśli więc natura części nie
zmienia sposobu leczenia, lecz zawsze odkrywa się medykamenty wedle rodzaju
choroby, jawnie nieużyteczne jest badanie części. Taki w zarysie wydaje się być
metodyk.

8. Niech wystąpi jako drugi empiryk, mówiąc jakoś w ten sposób: ja nie wiem
niczego więcej niż zjawiska, ani nie twierdzę, że jestem jakoś mądrzejszy od tego,
co wielokrotnie widziałem. Jeśli zaś nie masz w poważaniu tego, co się jawi, jak nie-
gdyś wydaje mi się, że słyszałem to od jakiegoś sofisty, czas przejść do tych, którzy
szanują samo to, co się jawi (αὐτὸ τὸ φαινόμενον), a ty możesz odnieść zwycięstwo
kadmejskie9. Jeśli zaś, jak słyszałem od ciebie na początku, twierdzisz, że wszystko,
co niejawne jest nieużyteczne oraz zgadzasz się iść za rzeczami oczywistymi (τοῖς
ἐναργέσι), prawdopodobnie wykażę tobie to, co pominięte, przypomniawszy o tym,
co się jawi.

Dwaj ludzie, ugryzieni przez wściekłego psa, poszli do znanych im lekarzy po-
trzebując wyleczenia. Rana każdego była tak mała, że skóra nie była całkowicie
przecięta; jeden z nich dokonał leczenia jedynie rany, nie zajmując się niczym in-
nym i po kilku dniach część okazała się być zdrowa; drugi natomiast, ponieważ
wiedział, że pies jest wściekły, daleki był od wysilenia się, by zabliźnić ranę; uczy-
nił coś przeciwnego — powiększał ją coraz bardziej używając mocnych i ostrych
środków oraz wciąż jeszcze po długim czasie, zmusił go do picia w tym czasie środ-
ków leczniczych na wściekliznę, jak sam powiedział. I to był koniec tego, co się
zdarzyło w obu przypadkach; ten, który pił lekarstwa ocalał i stał się zdrowy, drugi
zaś będąc przekonany, że nie stało się nic złego, nagle zaczął bać się wody i dostaw-
szy konwulsji zmarł. Czy wydaje ci się, że daremnie badano w tych przypadkach
przyczynę bezpośrednią? Albo, z jakiego to innego powodu człowiek zmarł, jeżeli
nie przez zaniedbanie (ὀλιγωρία) lekarza, który nie zapytał się o przyczynę oraz
nie podjął się zastosowania leczenia zgodnego z przyczyną? Wydaje mi się jednak,
że właśnie nie przez coś innego, jak przez to.

Skoro zaś podążam za tym, co się jawi, nie mogę dojść do żadnej takiej przy-
czyny; w ten sposób nie mogę pominąć i nie docenić wieku; albowiem to, co się
jawi zmusza mnie do wiary (ἀναγκάζει με πιστεύειν τὸ φαινόμενον) w to, iż nie
zawsze do tych samych objawianych chorób stosuje się to samo leczenie, lecz nie-
kiedy wielce się ono różni w różnych okresach życia tak, że różni nie tylko jakością
(ποσότης) albo sposobem stosowania medykamentów, lecz w ogóle rodzajem. Wi-
działem wielu będących w pełni rozwoju i silnych, chorujących na zapalenie opłuc-
nej, a którzy sami sobie otworzyli żyłę, lecz nikt spośród bardzo starych ludzi albo

9
Καδμεία νίκη — tzn. równie niefortunne dla zwycięzcy, jak i pokonanego.
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zupełnie małych dzieci nie odważył sam siebie opróżnić przez żyły ani nigdy ktoś
inny.

Cóż, kiedy Hipokrates powiedział: „Po i przed psem lekarstwa są przykre
(ὑπὸ κύνα καὶ πρὸ κυνός ἐργώδεες αἱ φαρμακείαι)”10; a kiedy znów: „latem le-
piej leczy się te na górze, zimą te na dole (φαρμακεύειν θέρεος μὲν μᾶλλον τὰς ἄνω,
χειμῶνος δὲ τὰς κάτω)”11, wydaje się nam twierdzić prawdę czy fałsz? Wydaje mi
się, że będziemy w kłopocie odpowiadając wedle każdego; jeśli powiedzielibyście,
że twierdzi fałszywie, nie macie w poważaniu tego, co się jawi, a co twierdziłeś, że
szanujesz; wydaje się bowiem, że w ten sposób prawdziwe jest to, co mówi Hipo-
krates; jeśli zaś powiedzielibyście, że twierdzi prawdę, przyjmiecie pory roku, które
określiliście jako nieużyteczne. Uważam, że nie wyjeżdżałeś gdzieś zbyt daleko od
domu, ani nie masz doświadczenia co do różnic pomiędzy miejscami; w każdym ra-
zie wiedzielibyście, że ludzie na Północy nie znoszą intensywnych opróżnień z krwi,
jak również ludzie w Egipcie i całkowicie na Południu, natomiast żyjący pomiędzy
tymi regionami częstokroć odnoszą pożytek z puszczania krwi (φλεβοτομία).

To, że nie rozważacie części ciała, wydaje się mi bardzo dziwne i nadzwyczaj
osobliwe, przeciwne jest to bowiem nie tylko prawdzie, lecz również temu, co sami
robicie. Na bogów, czy gdziekolwiek powstałby wrzód — czy to na nodze, uchu,
ustach, czy oczach, wymaga takiego samego leczenia? Dlaczego więc częstokroć wi-
działem, że owrzodzenie na nogach przecinacie lancetem i zwilżacie oliwą, te zaś na
oczach nigdy? Dlaczego owrzodzone oczy leczycie lekarstwami ściągającymi, nogi
natomiast nie namaszczacie tymi samymi? Dlaczego owrzodzone oczy nie leczycie
medykamentami dla oczu? Dlaczego też oczy nie lekarstwami dla uszu? Lecz jedno
lekarstwo jest na owrzodzenie uszu, a jeszcze inne na owrzodzenie oczu. Albowiem
ocet winny z [olejkiem] różanym jest dobrym lekarstwem na owrzodzenie oczu, lecz
nie wydaje mi się, ażeby ktoś odważył się wlewać to lekarstwo do owrzodzonych
oczu; jeśliby zaś się odważył, to bardzo dobrze wiem, że dozna kary za ten zu-
chwały czyn. A na owrzodzenie tchawicy dobrym lekarstwem jest owoc egipskiej
akacji oraz dobry jest rozdzielony ałun. Czy więc te, [dobre] dla owrzodzonych
oczu i uszu, będą skrajnie szkodliwe dla wszystkiego, co przeciwne?

A mówię to wszystko zgodziwszy się z tobą na pierwsze założenie, że owrzo-
dzenie na nogach i rękach trzeba rozluźnić, ale nie owrzodzenie oczu, tchawicy czy
też uszu. Jeśli zaś mógłbym przypomnieć, że owrzodzenie na nogach i rękach nie
w każdej formie powinno zostać rozwolnione, prawdopodobnie poznacie, jeśli macie
rozum, jak bardzo błądzicie. Obecna argumentacja niech będzie przypomnieniem
tego, co się jawi; kiedy bowiem rozpoczyna się owrzodzenie jakiejś części — nie
z powodu jakiegoś uderzenia, lecz samoczynnie — kiedy obecny jest tak zwany
stan nadmiaru krwi (τῆς πληθωρικῆς καλουμένης διαθέσεως παρούσης), nikt nie
zapragnie rozwolnienia części, zanim nie opróżni całego ciała; nie tylko bowiem
nie zmniejszysz, lecz powiększysz istniejące owrzodzenie, jeślibyś tego dokonał.
Dlatego też, w tej sytuacji, przykładamy do tej części środki ściągające i schładza-
jące, a skoro tylko opróżniliśmy całe ciało, wtedy to owrzodzoną część przestaje się
rozluźniać. Jeśli zaś nie przekonałem was mówiąc to samo, co na początku argu-
10 Hippocrates, Aphorismi, IV 5, 1.
11 Ibid., IV 4, 1.
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mentacji, byłaby to dla mnie stosowna chwila oddalić się do tych, którzy szanują
to, co się jawi.

9. Po tym, jak empiryk się wypowiedział, niech dogmatyk wypowie się jakoś
w ten sposób: być może jesteś mądry i było wystarczające to, że przyjmuje się, iż
nie tylko wiek, pora roku, miejsce, lecz również przyczyna bezpośrednia oraz jakaś
część ciała są nieużyteczne; jeśli zaś empiryk, wspominając o zjawiskach, jeszcze
cię nie był przekonał, lecz jeszcze wymaga jakiejś argumentacji, przypuszczam, że
wesprę się tym i wykażę, iż założenie (ὑπόθεσις) twojej szkoły jest marne (σαθαρά).
Słyszę bowiem, jak mówicie o poznaniu jawiących się powszechników (γνῶσις φα-
ινομένων κοινοτήτων), pytając jednak za każdym razem, na czym przede wszystkim
polega sama powszechność (κοινότης αὕτη) i jak ją poznajemy, nigdy — również
dzisiaj — wydaje mi się, że nie mogę tego poznać. Przyczyna zaś jest taka: zupełnie
zgadzacie się wzajemnie co do nazw, różniąc się co do rzeczy. Albowiem niektó-
rzy z was mierzą to, co obstrukcyjne i cieknące wydzielinami zgodnymi z naturą
(ταῖς κατὰ φύσιν ἐκκρίσεσι), i kiedy są one zatrzymywane, nazywają chorobę ob-
strukcją, a kiedy nieustająco wypływają, to rozwolnieniem. Inni zaś, niektórzy
z was — niemała grupa — twierdzą, że choroby są w samych stanach ciał (ἐν
αὐταῖς τῶν σωμάτων ταῖς διαθέσεσι) i strasznie krytykują tych, którzy odnoszą się
tego, co wypróżnione. Być może mógłbym wykazać, w jaki sposób każda [ze szkół]
myli się. Najpierw niech przedstawię argumentację przeciw tym, którzy choroby
rozpoznają wedle wydzielin naturalnych; dziwię się im, czy nigdy nie widzieli,
żeby w chorobach poty, mocz, wymiociny, ekskrementy wydalane w nadnatural-
nej ilości były pożyteczne [dla pacjenta], oraz, co jest ze wszystkiego najbardziej
paradoksalne (ἀτοπώτατον), czy nigdy nie widzieli, że krwawienie z nosa wywołało
kryzys (κρίνασαν). Przy krwawieniu z nosa bowiem nie tylko ilość, lecz w ogóle
rodzaj (τὸ γένος)12 są nienaturalne; poty zaś, mocz, to, co wedle żołądka (ὅσα
κατὰ γαστέρα)13 albo co powstaje przez wymioty, ten rodzaj nie jest nienaturalny;
tego rodzaju czasami jest niezmierzona (ἄμετρον) ilość tak, że widziałem niektó-
rych tak bardzo się pocących, aż moczyli poduszki i innych wypróżniających przez
żołądek ponad 30 kotyli14, lecz nie myślałem tego zatrzymywać, ponieważ usuwało
ból. Lecz kiedy używa się do wszystkiego modelu wydzielin wedle natury, należy
powstrzymać tego rodzaju objawy.

Dlatego też ci, którzy przyjmują, że stany w samych ciałach są powszechnikami,
wydają mi się być jakoś bardziej wiarygodni, natomiast dziwię się im, jak mają
śmiałość nazywać je zjawiskami; jeśli bowiem płynięcie nie jest tym, co płynie
z wnętrzności, lecz stanem ciał, z którego jest to, co wypływa, nie zdarza się zaś, że
ono jawi się jakiemukolwiek ze zmysłów, to jak powszechniki mogłyby być jeszcze
zjawiskami? Albowiem stan płynięcia może znajdować się również w kończynach
i w jelicie cienkim, w jelicie czczym, żołądku, krezce i wielu innych znajdujących
się wewnątrz, których samych ani ich choroby nie można ująć w postrzeżeniu. Jak
więc jeszcze można mówić o powszechnikach, jeśli ktoś nie chciałby mówić o czymś,

12 Czyli każdy rodzaj krwawienia.
13 Czyli ekskrementy.
14 Miara płynów zawierająca 6 miar κύαθοι; 1 κύαθοι = 2 κόγχαι; κόγχη — muszla, niestety nie

wiemy, jaka ilość płynu zawierała się w jednej muszli.
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co nie wydaje się być poznawane poprzez znaki? Lecz jeśli tak, to nie wiem, czym
się jeszcze różnią od dawnych lekarzy. W jaki sposób zaś oświadczają, iż wyuczą
sztuki w sześć miesięcy? Sądzę bowiem, że musieliby być w posiadaniu niemałej
metody dla poznania czegoś, co wymyka się postrzeżeniu; lecz ten, kto wykonuje
to dobrze, potrzebuje anatomii, uczącej o naturze każdego [organu] wewnętrznego,
jak się on ma, oraz w nie mniejszym stopniu teorii fizycznej, ażeby dociekać funkcji
i pożytku z każdego; zanim bowiem nie odkryje tego względem części w głębi ciała,
nikt nie może postawić diagnozy (διαγνῶναι), jaka jest choroba. Czy, trzeba jeszcze
rzec, że w tej sytuacji wielce potrzeba dialektyki, ażeby niewątpliwie wiedzieć, co
z czego wynika i nie zostać nigdy zwiedzionym sofizmatami (σοφίσμασι) ani przez
kogoś, ani przez siebie samego? Albowiem zdarza się tak, że mimowolnie sami
siebie zwodzimy (σοφιζόμεθα).

Z przyjemnością mógłbym ich zapytać, jeśli nauczyli się byli dialektyki, czym
jest płynięcie. Albowiem nie sądzę, żeby było wystarczające to, co odpowiadają
niektórzy spośród zapytanych, że płynięcie jest pewnym stanem nienaturalnym
(διάθεσίς τις παρὰ φύσιν). Jeśli bowiem nie możemy się nauczyć, co to za stan,
nadal nie będziemy wiedzieć, czy jest to jakieś rozwolnienie, niemoc (μαλακότης)
czy gąbczastość (ἀραιότης); niczego bowiem jasnego nie można usłyszeć od tych,
którzy to mówią, lecz tylko to, co przychodzi im na myśl — teraz to, później tamto,
często też wszystko jednocześnie, jak gdyby nie było różnicy; a jeśli ktoś próbo-
wałby nauczyć ich, czym się [te stany] wzajemnie różnią i jakiego szczególnego
leczenia wymaga każde z nich, nie tylko są w stanie słuchać, lecz także dawnych
krytykują jako tych, którzy bezpodstawnie je rozróżniali. W ten sposób niestaran-
nie prowadzą badanie prawdy (ἀταλαιπώρως ἔχουσι περὶ τὴν τῆς ἀληθείας ζήτησιν).
Nie chcą nawet słyszeć, że to, co zwarte, jest przeciwieństwem tego, co rozluź-
nione, moc niemocy, a zwartość gąbczastości, i że poza tymi [stanami] jest coś
całkiem innego, co powstrzymuje naturalne wydzieliny i płynięcie, i że wszystko
to zostało rozróżnione przez Hippokratesa. Lekkomyślnie wypowiadają się o tychże
oraz o zapaleniu, które nazywają mocnym, twardym, bolesnym i ciepłym obrzę-
kiem; całkowicie pewnie i nierozważnie (ἑτοίμως πάνυ καὶ ἀσκέπτως) mówią, że jest
chorobą obstrukcyjną. Następnie znów inne zapalenia nazywają zmieszanymi, jak
te w oczach, kiedy są wraz z wypływem, w migdałkach, tchawicy, podniebieniu
i dziąsłach. Następnie zakładają istnienie porów (πόροι), jednych otwartych, in-
nych zamkniętych i przez te oba popada się w choroby. Niektórzy zaś nie wahają
się mówić, iż wokół jednego i tego samego poru tworzy się wypływ i obstrukcja, co
nie jest łatwe do pojęcia. W ten sposób stają się bezczelni pod każdym względem.
Niektórzy zaś z nich, nieliczni, są bardziej zdolni do wysłuchania tego wszystkiego
oraz rozważania z trudem (διασκέψασθαι μόλις), aby, zmieniwszy zdanie, zwrócić
się ku temu, co prawdziwsze. Dla nich więc i tych, którzy z powodu pewnej ścisłości
(μετ᾿ ἀκριβείας τινός) chcą się nauczyć czegoś o pierwszych i rodzajowych choro-
bach (περὶ τῶν πρώτων καὶ γενικῶν παθῶν), napisano oddzielny [traktat]. Ten zaś
pożyteczny jest dla początkujących, a więc słuszne jest pokrótce rzec coś do nich.
Życzyłbym sobie, ażeby również tamci z tych słów mieli korzyść; stanie się tak,
jeśli zaprzestając swarliwości wybadają sami tę argumentację. A przebiega ona na-
stępująco: tak zwane, również przez nich, zapalenie jest nienaturalnym obrzękiem,
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bolesnym, twardym, mocnym i ciepłym, nietworzącym samo z siebie części jakoś
bardziej gąbczastej albo bardziej mocnej, albo twardej, lecz wypełnioną zbędnym
płynem i z tego powodu rozciągliwą. Nie jest tak w każdym wypadku, że jeśli coś
jest rozciągliwe, to staje się samo bardziej gąbczaste albo mocniejsze. Przekonasz
się o tym w przypadku skór, rzemieni i warkoczy, jeśli spróbujesz [je] całkowicie
rozciągnąć. W ten sposób leczenie wypełnionych jest opróżnianiem; jest bowiem
ono przeciwieństwem wypełniania. Opróżnieniu zaś towarzyszy naturalnie to, że
członki stają się rozluźnione. Wypełnionym z konieczności towarzyszy napięcie,
jak rozluźnienie opróżnionym, zgęszczenie zaś albo gąbczastość nie są konieczne,
jak również płynięcie czy powstrzymanie; nie jest bowiem tak, że jeśli jest gąb-
czastość, to coś w każdym wypadku musi płynąć; cóż bowiem jeśli to, co zawarte
jest grube i w niewielkiej ilości? Ani [nie jest tak, że] jeśli jest gęste, to zostanie
powstrzymane; albowiem w wielkiej ilości i delikatne wypłynie przez wąskie pory.
Lepiej więc by było, ażeby przeczytali oni księgi dawnych [lekarzy], aby nauczyć
się, na ile sposobów to, co przedtem mieści się w części [ciała], następnie wypływa.
Albowiem również kiedy to, co otaczające jest gąbczaste, kiedy to, co zawarte
rozcieńcza się i zwiększa w ilości, kiedy zostaje poruszone zbyt szybko, kiedy po-
ciągnięte zostanie przez kogoś z zewnątrz albo popchnięte przez coś do wewnątrz
i jakby pochłonięte. Jeśli zaś ktoś pominąwszy to wszystko uważałby, że jest jedna
przyczyna opróżnienia — luźność porów, wydaje się nie znać zjawisk. Wyraźnie
widzimy więc wełnę albo coś tak gąbczastego; jeśli wewnątrz siebie ma nieco wil-
goci, zatrzymuje ją i nie wypuszcza, wylewa zaś nadmiar. Cóż więc, nie rozpoznali
byli oni tego samego w przypadku oczu, nozdrzy, ust i innych tak rzadkich, że
zdarza się czasami wypływ czegoś w dużej ilości zawartej w nich wilgoci nie z po-
wodu luźności porów? Często widzimy glinę tak gąbczastą, że woda się przesącza.
Lecz jeśli wylałbyś miód, to nie przesączy się; albowiem substancja (οὐσία) miodu
jest grubsza od porów gliny. Jak również nie można zaniechać dostrzeżenia tego,
że częstokroć coś płynie z powodu rzadkości (λεπτότης), chociaż samo otaczające
ciało z natury nie jest dziurawe; nie jest też trudne dla tego, kto ściśle zajmuje
się działaniami sztuki dostrzeżenie tego, że częstokroć natura, która włada istotą
żywą, używa gwałtowniejszych impulsów (φύσις ... ῥμῇ σφοδροτέρᾳ χρησαμένη) dla
opróżnienia z wszystkiego, co zbędne, jakby wyciskała to oraz wypychała; wiele
bowiem przesileń (αἱ κρίσεις) chorób powstaje jakoś w ten sposób. A pomijam po-
zostałe przyczyny opróżnień, podobnie też powstrzymań, których jest tyle samo
liczbowo, a które są przeciwne tamtym; tego typu bowiem argument nie jest wykła-
dem dla tego typu słuchaczy. Wydaję się zauważać, że trzeba mi wreszcie wrócić
do tego, co jest możliwe [do zrozumienia], że oko może zostać dotknięte wyciekiem
albo z powodu wielości tego, co wypływa, albo kiedy stanie się ono rzadkim, albo
kiedy przez tę właśnie część jest wypychane przez naturę, chociaż żadne z ciał nie
jest bardziej różne od tych zgodnych z naturą; a — dla jasności — trzeba zgęścić
rzadki płyn, a z wielości opróżnić, natomiast impuls natury (ὁρμὴ τῆς φύσεως),
jeśli powstaje w odpowiednim momencie, trzeba zaaprobować, nie zajmując się
materią oczu, ponieważ nie jest ona przyczyną wypływu. Nie wiem jednak, jak
ktoś, kto ma zdrowy rozum, może być przekonany, że jedno zapalenie jest cho-
robą obstrukcyjną, inne zaś zmieszaną. Albowiem po pierwsze, lekceważą swoje
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własne argumenty, że nie należy wyjaśniać wycieku opróżnieniem, a obstrukcji za-
trzymywaniami, lecz patrzyć na sam stan ciał. Kiedy więc zdarzy się, że są one
całkowicie podobne i zapalenie teraz nie wydaje się różnić od wcześniejszego ni-
czym innym niż tym, że raz coś wypływa, a raz nie, to jak ogromnie paradoksalne
jest uznawanie jednego za mieszane, a drugiego za obstrukcyjne? Po drugie, że też
nie przyszło im na myśl — co byłoby najłatwiejsze — żeby rozważyć, iż nigdy
nie widziano, ażeby taki rodzaj zapalenia, z którego coś się wylewa na zewnątrz,
powstał na ręce, nodze, ramieniu, łydce, udzie albo jakiejś innej części ciała, a jest
to możliwe jedynie w ustach, oczach oraz nosie? Czy więc Zeus nakazał powszech-
nikom, wszystkim zmieszanym, ażeby nigdy żaden z nich nie pojawił się w innym
miejscu ciała, lecz wojowały jedynie na oczach, nosie i ustach? Zapalenie bowiem
może ogarnąć wszystko, czemu zdarzy się przyjąć przyczyny jego powstania. Skoro
jednak natura niektórych jest luźna, niektórych zwarta, to z jednych wylewa się
to, co wypływa, w innych zaś zatrzymuje się. Albowiem jeśli wypełniłbyś skórę
albo coś innego, co jest tak gęste, substancjami wodnistymi, to nic nie wypłynie;
jeśli zaś gąbkę albo coś, co jest tak luźne, to natychmiast wszelka pozostałość wy-
płynie. Czy więc trudne było dla nich dostrzeżenie tego, jak wszelka inna skóra
jest bardziej zwarta od tej na oczach, nozdrzach i ustach, ażeby przypisać przy-
czynę naturze części, porzucając skomplikowanie i ogromne brednie (ἐπιπλοκὴν
καὶ λήρους μακρούς)? A że to wszystko ma się w ten sposób, ujawniają zapalenia
z owrzodzeniem powstałe w innych miejscach. Albowiem i w tych przypadkach
wycieka to, co delikatniejsze, jak w oczach, nosie i ustach. Dopóki zaś skóra jest
nieuszkodzona i całkowicie szczelna, to jest przyczyną, że nic nie wypływa, a nie
rodzaj zapalenia; jak ponownie, jeśli zwilżyłbyś miodem albo płynną smołą, oczy-
wiście nie w bezmiernej ilości, gąbkę albo wełnę, to nie wycieknie nic z powodu
gęstości cieczy, albo wodą, albo czymś tak delikatnym, lecz w najmniejszej ilości,
z tego też nic nie wypłynie z powodu niewielkiej ilości wilgoci, jestem przeko-
nany, że zgodnie z tym samym argumentem nie w każdym wypadku wylewa się
coś z oczu albo z powodu gęstości tego, co wilgotne albo nie jest tego zbyt dużo,
jak to jest w stanie naturalnym. Tak więc zdarza się, iż ten sam rodzaj zapalenia,
nieróżniący się od innego niczym z wyjątkiem gęstości napływającej substancji,
wytwarza ropne zapalenie oczu bez wycieku, które najmądrzejsi metodycy nazy-
wają [chorobą] obstrukcyjną i są przekonani, iż różni się od [choroby] zmieszanej,
zapomniawszy o własnych argumentach, które zmieniają cały czas, a twierdząc, że
usposobienia chorób (κατασκευὰς τῶν παθῶν) są cielesne i nie łączą się z płynami.
Jakże to więc, skoro istnieje w ciałach ten sam stan, nieróżniący się od innego
niczym jak tylko naturą płynów, które są rzadkie albo gęste, kiedy raz następuje
wypływ czegoś, a raz zatrzymanie, przyjmuje się, że powszechniki się różnią? W ten
sposób to, co zmieszane jest dla was niepoznawalne. Szczegółowo zaś co do wszyst-
kiego innego, w czym mylicie się, nie tylko tego, co wedle diety, lecz również wedle
chirurgii oraz farmacji, szybko znów możesz nauczyć się, jeśli przez te [wywody]
nie zostałeś jeszcze przekonany. Teraz zaś, ponieważ te [wywody] są wystarczające
dla początkujących, zakończę obecną argumentację.


