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POJ^CIE ZDROWIA 
- w historii medycyny, w dzielach Hahnemanna 

oraz w homeopatii wspökzesnej1 

Wprowadzenie 
Prawdopodobnie kazdy z nas miaf w swoim zy-

ciu taki etap, gdy wydawalo sie ono iatwe 
i przyjemne, wszystko samo sie dobrze ukladalo, 
Äadne przeszkody nie hamowafy naszych dzialan 
i z Jatwosciq. osi^galismy zalozone cele. Nie ma 
w^tpliwosci, ze chcielibysmy cate zycie cieszyc sie 
dobr^ pass^. Jednakze z regufy im czesciej do-
swiadczamy takich blogoslawionych warunköw 
zycia, tym bardziej wzmacnia sie w nas tendencja 
do traktowania tego stanu jako czegos absolutnie 
naturalnego, naleznego kazdemu czlowiekowi. 
Tymczasem zycie niesie ze sobq. takie wiele röz-
norodnych problemöw. Z pewnosciq. nie urodzü sie 
jeszcze taki czlowiek, ktorego nie trapifyby zadne 
zmartwienia. Zrozumial^ zatem i calkowicie natu-
raln^ potrzeb^ cztowieka jest unikanie wszelkich 
iyciowych niedogodnosci. Do walki o komfort zy
cia ludzkosc zaangazowata wszelkie mozliwe 
srodki, od rolnictwa, poprzez rzemiosio a£ do me
dycyny. Ta ostatnia powstata jako wyraz wielo-
czynnikowej potrzeby: niesienia ulgi w chorobie, 
zapobiegania rozprzestrzenianiu sie choröb oraz 
zapewnienia stabilnej, wolnej od choröb kondycji 
cztowieka, nazywanej zdrowiem. 

W naszych czasach ludzie zwiekszyli wymaga-
nia dotycz^ce stanu zdrowia, w konsekwencji cze-
go pacjenci domagaj^ sie, by lekarze zapewnili im 
zdrowie na optymalnie wysokim poziomie. Obec-
nie ludzie oczekuj^, 2e w wyniku leczenia osi^gnq. 
stan zdrowia lepszy niz mieli kiedykolwiek przed-
tem. Wspolczesnego pacjenta nie zadowala osi%-
gniecie wzglednie dobrego samopoczucia. Swojq. 
drog^, kto nie chciatby miec wiekszego domu, 
szybszego samochodu czy wy^szej pensji, gdyby 
miat taki wybör? Jednakze, w odroinieniu od rze-
czy daj^cych sie zmierzyc i opisac liczbowo, nie 

moina precyzyjne okreslic, czym jest dobre, lepsze 
i naj lepsze zdrowie. Wrecz przeciwnie, pojecie 
zdrowia zalezy od rozumienia tej kwestii przez po-
szczegolne osoby. Nie zatem dziwnego, ze ludzie 
niekonieeznie möwî  o tym samym, gdy rozpatrujq. 
zagadnienie zdrowia. 

Historia medycyny 
Analizuj^c zagadnienie pojmowania pojecia 

zdrowia w perspektywie historycznej, zauwazamy 
röznorodne podejscie do tej kwestii, zaleznie od 
wieku i kregu kulturowego. Systematyczna analiza 
ujawnia kilka istotnych prawidtowosci w definio-
waniu zdrowia. Okazuje sie, ze istnieje baza ele-
mentarnych zatozen stuz^cych do okreslenia teore-
tycznych ram rozumienia pojecia zdrowia. Przyj-
muj^c tak^ metodologie, zauwazamy, ze wszystkie 
medyczne definicje zdrowia (wt^cznie z homeopa-
tycznymi Hahnemanna) mozna sklasyfikowac we-
dhig kilku fundamentalnych zatozen. 

1. Jedna z najstarszych i nadal dominuj^cych 
definieji zdrowia opiera sie na zalozeniu, ze zdro
wie jest to stan harmonii w szerokim rozumieniu 
tego stowa. Podejscie takie moze miec zastosowa-
nie do bardzo röznorodnych obszaröw pojecio-
wych, w zaleznosci od przyjetej filozofii zycia. Je
su, na przyktad, odniesiemy sie do dziedziny 
zwi^zkow cztowieka z bogami lub przodkami (jak 
w kulturach pierwotnych lub starozytnych), wow-
czas zdrowe zycie oznacza postepowanie zgodne 
z przykazaniami boskimi lub zaspokajaj^ce zale-
cenia zmartych protoplastow. Z röwnym powodze-
niem paradygmat harmonii mozna zastosowac do 
indywidualnych relacji cztowieka ze spoteezen-
stwem, rodzin^, partnerem (wedtug zatozen wspol
czesnego biologiczno-psychologiczno-spolecznego 
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modelu zdrowia). Przyjmuj^c filozofie opartq. na 
priorytecie ekologicznym mozna harmonii rozu-
miec w aspekcie relacji cztowieka z przyrod^ lub 
nawet z wszechswiatem (jak w sredniowiecznym 
rozumieniu röwnowagi miedzy mikro- i makroko-
smosem). Istnieje tez mozliwosc skupienia sie na 
harmonii ciala i duszy (jak w psychosomatyce). 
Ponadto, harmonia mo£e dotyczyc röwnowagi 
miedzy czterema podstawowymi ptynami organi-
zmu (wedhig teorii 'humoralnej' Hipokratesa). 
WspöJczesnie möwi sie tei o relacji miedzy ato-
mami i molekulami. Pojecie harmonii moze doty
czyc funkcjonowania organizmu (jak poruszenie w 
brownianizmie, skurcze i atonia wedhig doktryny 
Williama Cullena lub dystrybucja fluidöw nerwo-
wych wedhig mesmeryzmu). W koncu möwi sie 
teÄ obecnie o harmonii, zakladaj^c, ±e stan stabilny 
opiera sie na röwnowadze w cyklicznych fluktu-
acjach. Przy wszystkich wymienionych modelach 
zdrowia opartych na paradygmacie harmonii le-
czenie polega na przywröceniu röwnowagi, zba-
lansowaniu odpowiednich czynniköw lub ich 
kompensacji. 

2. Przeciwienstwem opisanych wyzej pogl̂ döw 
jest rozumienie zdrowia jako rezultatu walki. Jak 
wczesniej, zaleznie od przyjetego swiatopogl^du 
walka moze dotyczyc sfery bogöw i demonöw (jak 
miedzy Panem M^drosci i Zlym Duchem w staro-
perskim zaratustrianizmie) lub miedzy czynnikami 
psychologicznymi, religijnymi czy politycznymi 
(walka straznika broni^cego przed obc^ inwazj^ 
wedhig zatozen z XIX i XX wieku). Ten sam para-
dygmat daje sie zastosowac do teorii zarazköw, 
bakterii, pasoSytöw, wirusöw, itd. Leczenie polega 
w tym przypadku na pröbie zwalczenia i wyelimi-
nowania intruza. Zdrowie oznacza tu zatem osta-
teczne zwyciestwo nad niebezpiecznym wrogiem. 

3. W odröiznieniu od przedstawionych powyiej 
paradygmatöw opozycyjnych, zdrowie mo2na uj^c 
jako dynamiczny proces dialektyczny. Jest oczywi-
ste, ze pojecia zdrowia jest uzaleznione od istnie-
nia pojecia choroby. Jesu na przeciwnych krancach 
skali umiescimy zdrowie i chorobe, to najczesciej 
wystepuj^ce stany znajduj^. sie pomiedzy tymi 
punktami, czyli nie siegajq. ani doskonalego zdro
wia ani absolutnej choroby. Lekarze aleksandryj-
scy Herofilos i Erasistratos nalez^_ do prekursoröw 
takiego rozumienia zdrowia. Slynni mysliciele 
podkreslajq. pozytywny wplyw choroby w aspekcie 
pedagogicznym, np. w rozwoju artystycznym czy 
duchowym (Goethe, Novalis). Niemiecki mistyk 
Eckhart nazwal chorobe ztot^ scieSk^ (via aurea) 
do prawdziwego zdrowia, to znaczy do zdrowia 
w Bogu. Artysci z XIX i XX-wiecznej bohemy w 

pewnym sensie gloryfikowali chorobe, s^dz^c, £e 
warunkuje ona prawdziw^. twörczosc. Podobnie w 
kulturowych kregach alternatywnych inspirowa-
nych ruchem New Age choroba nie jest postrzega-
na jak bezuzyteczna kleska, lecz raczej jako szansa 
na budowanie wzrostu duchowego. 

4. Kolejnym sposobem definiowania zdrowia 
jest przyjecie zasady porz^dku hierarchicznego. 
Zwolennikiem takiego pogl^du byl demokrata 
grecki Alkmeon z Krotonu, ktöry definiowai 
zdrowie jako röwnowage przeciwienstw w organi-
zmie, möwî c, ze organizm powinien byc rz^dzony 
na röwni przez wszystkie sktadniki, w odröznieniu 
od rẑ döw monarchii, gdzie rz^dzi jedna, dominu-
j^ca grupa, co okreslal mianem choroby. Jednakze 
dla Platona zdrowie byto bezwzgledn^ dominacj^ 
duszy nad cialem oraz, w ramach trzech czesci du
szy, przewagq. rozumu nad poz^daniami. Heglow-
skie rozumienie zdrowia zakladato podrzednosc 
skladniköw nieorganicznych w stosunku do orga-
nicznych, podczas gdy Hufeland uwazat znowu, ze 
sity zycia panuj^ nad cialem fizycznym. Ogölnie 
mozna powiedziec, ze zatozenia proporcji, symetrii 
lub piekna stanowüy baze dla teorii hierarchiczno-
sci okreslonych elementöw. Ta regula stosuje sie 
takze do staroegipskiego pojecia „maat" odnosz^-
cego sie zaröwno do sprawiedliwosci w sensie po-
litycznym, jak i do harmonii w aspekcie medycz-
nym. 

5. Greccy rzemieslnicy uwazali, ze zdrowie jest 
to potencjal. Dla Arystotelesa realizacjq. potencjahi 
czyli mozliwosci byla aktywnosc, zatem zdrowie 
postrzegal on jako mozliwosc jednostki do dziala-
nia lub zrealizowania czynnosci. Ilosc opcji dzia-
lania uzale£niona jest wobec tego od poziomu 
zdrowia. W tym sensie Hildegarda z Bingen w od-
niesieniu do zdrowia u2ywa zwrotu „zielonosc" 
(viriditas). Idealizm niemiecki traktowal zdrowie 
jako ekwiwalent wolnosci umyshi. W aspekcie 
shizby wojskowej zdrowie oznacza zdolnosc do 
walki, a na rynku zatrudnienia - zdolnosc do pra-
cy. Natomiast Nietzsche rozumial zdrowie jako po-
tencjalnq. mozliwosc wzrostu, rozwoju oraz prze-
kraczania granic. Generalnie, zdrowie w sensie 
usposobienia oznacza dhigowiecznosc, optymizm 
i pogode ducha. 

6. Umieszczaj^c pojecie zdrowia w obszarze 
transcendencji mozemy pol^czyc postawy oparte 
na religii, duchowosci, mistycyzmie czy ascety-
zmie. Przykladowo, dla filozofa greckiego Dioge-
nesa zdrowe zycie wyrazato sie postawy ascetycz-
n^. Z kolei stoicy popierali zachowania umiarko-
wane (apatheia). Epikur polecal spoköj umyshi 
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(ataraxfa) jako stan zdrowia duszy. Marek Aure-
liusz zachwalai d^zenie do spokoju ducha (tranqu-
ilitas animi) poprzez samokontrol?. We wczesno-
chrzescijanskim ruchu „Christus medicus" zdrowie 
postrzegano jako bliskosc Boga, a ludzie starali sie 
osi^n^c ten stan nasladuj^c Chrystusa. Sfynny 
perski filozof Avicenna uwazat, 2e leczenie ducha 
odbywa sie wyl^cznie dzieki rozumieniu. W Rene-
sansie powstalo pojecie „bfogoslawionego ciala", 
oznaczaj^ce stan zdrowia, ktöry pröbowano osi^-
gn^c poprzez wywolywanie silnych przezyc mi-
stycznych. Mistyczki ds^zyty do przezywania cier-
pienia, zadaj^c sobie böl i rani^c sie do krwi, co 
mialo odwzorowywac cierpienia i „rany Chrystu
sa" , dzieki czemu zblizafy sie do swojego mistrza 
i osi^gafy zdrowie duchowe. 

7. Pojmowanie zdrowia jako autonomii wska-
zuje, 2e mozna je osi^gn^c w wyniku swiadomych 
dziaian samodyscyplinuj^cych. Takie podejscie ma 
podloZe w filozofii antycznej, w ktörej zdrowie 
uwazano za dziedzine moralnosci (Arystoteles, 
Cyceron lub Seneka). Wedhig tej teorii, praca nad 
sob^. i swoim usposobieniem przeklada sie bezpo-
srednio na uzyskanie stanu zdrowia. Literatura Re-
nesansu wskazuje, ze zdrowie uwazano za efekt 
posiadania m^drosci i odpowiedniego wyksztatce-
nia. Poza tym kojarzono je z przestrzeganiem od-
powiedniej diety (np. zasady kultury wczesnego is-
lamu). W celu osie^gniecia zdrowia polecano takze 
samotny, kontemplacyjny styl zycia (jak vita soli-
taria et contemplativa Petrarki) lub sugerowano 
przestrzeganie zasad moralnych (np. Ulrich von 
Hutten). 

8. Paradygmat röfcnî cy sie najbardziej od do-
tychczas wymienionych odnosi sie do przyczyno-
wosci. Jak daleko siegn^c pamieciq, ludzkosc od 
zawsze prowadzila badania nad przyczynowosci^, 
takie w medycynie. Przykladowo, Galen wyröz-
nial zdrowe, niezdrowe i neutralne przyczyny 
(causae salubres, insalubres, neutrae). W Renesan-
sie do myslenia przyczynowego wl^czono takze 
techniki magiczne. Jednakze myslenie przyczyno-
we otrzymalo calkowicie nowe oblicze w epoce 
rewolucji naukowo-technicznej w XVII wieku, gdy 
bazq, stalo sie rozumowanie oparte na obliczeniach 
naukowych. Ten typ racjonalnego rozumowania 
przyj^l sie w medycynie dopiero w wieku XIX, 
jednak od tego czasu zdominowal wszystkie inne 
podejscia. Jest to model analityczny ograniczony 
do badania zaleznosci w strukturach materialnych 
organizmu. W swietle takiego ujecia zdrowie moz
na zdefiniowac w aspekcie efektywnosci oraz eko-
nomicznosci aktywnosci fizycznej i chemicznej. 

9. W konsekwencji przyjecia modeli przyczy-
nowosci i autonomii rz^dy podjety dzialania zmie-
rzaj^ce do regulowania zdrowia obywateli. W wie
ku XVIII zainicjowany zostat „ruch zdrowia", 
w ramach ktörego powstalo prawodawstwo zdro
wia, organizacje zdrowotne oraz wprowadzono „po-
lityke zdrowotn^". W ramach edukacji zdrowotnej 
drukowano przykazania zdrowia. Kant dowodzii, ze 
zdrowie jest obowi^zkiem, gdyz propaguje moral-
nosc. Polityczne zaplecze ideologiczne propagowa-
nia zdrowia byk> jednak oparte na utylitaryzmie 
i merkantylizmie. W tym samym duchu wprowa
dzono socjologie jako „fizyke spoleczenstwa" 
(Auguste Comte) oraz higiene jako „nauke o zdro-
wiu" (Max von Pettenkofer). W Niemczech rz^d 
wydal rozporz^dzenia reguluj^ce program naucza-
nia medycyny. Od 1861 w miejsce egzaminu z filo
zofii wprowadzono sredniozaawansowany egzamin 
z chemii, biologii i fizyki (tentamen physicum). 

10. W kazdej epoce opröcz trendöw glöwnych 
istnialy takze tendencje alternatywne. Szczegölnie 
zaznaczylo sie to w postmodernizmie daj^cym 
mozliwosc koegzystencji wielorakich postaw. Na 
rynku medycznym zapanowal pluralizm wyrazaj^-
cy sie wielosciq. röznorodnych ofert alternatyw-
nych. Wszystkie modele opieraj^ sie jednak na 
kombinacji wymienionych wczesniej zalozen fiin-
damentalnych. Mogq. byc wzbogacone fizyk^ 
kwantow^, statystyk^, teori^ chaosu lub samoregu-
lacji, etc. - oraz szeroko wspierac sie nawzajem. 
Duze zainteresowanie wielorakimi alternatywnymi 
praktykami medycznymi wskazuje, ze proste przy-
czynowo-skutkowe myslenie dominuj^ce we 
wspöiczesnej medycynie nie zaspokaja potrzeb pa-
cjentöw w aspekcie wyjasniania fenomenu zycia 
i rozumienia pojecia zdrowia. Najwidoczniej w 
XXI wieku nadal istnieje potrzeba odwolywania 
sie do pozornie przedawnionych paradygmatöw. 

Dziela Hahnemanna 
W odröznieniu od nas Samuel Hahnemann 

(1755-1843) zyl w czasach, gdy nie panowal jesz-
cze znany wspölczesnie, uproszczony model me
dycyny maj^cej podloze w XEX-wiecznym podej-
sciu naukowym, sprowadzaj^cym sztuke leczenia 
do swoistej monokultury pojeciowej. W czasach 
Hahnemanna istniala jeszcze mozliwosc wspiera-
nia wtasnych medycznych poszukiwan za pomocq. 
szerokiego spectrum pogl̂ döw na temat zdrowia. 
W rzeczywistosci w tamtych czasach rozwazania 
merytoryczne (idealizm niemiecki, romantyzm 
niemiecki) peine byly odwolan do wszystkich 
wspomnianych wyzej paradygmatöw. Hahnemann 
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byl tak£e otwarty na rözne postawy i studiowal je z 
zainteresowaniem. 

1. W odniesieniu do pojecia zdrowia jako har
monii bez w^tpienia shiszne jest przywoianie 
sformulowanej przez Hahnemanna, dobrze znanej 
definicji choroby jako rozstrojenie sily zyciowej, 
przy zalozeniu, ze zdrowie oznacza harmonijne 
dzialanie tej sily. Prawde möwî c, idea dostrajania 
sily zyciowej nie mialaby racji bytu, gdyby nie za-
lozono wczesniej paradygmatu harmonii. Konse-
kwentnie, na wielu stronach „Organonu" Hahne-
mann opisuje zdrowie za pomocq. zwrotöw „har
monijne dzialanie zycia" (§ 9) lub „harmonijne 
brzmienie zycia" (§ 16). 

2. Z drugiej strony, w calym dorobku Hahne
manna wyraznie widac idee zdrowia jako rezultatu 
walki. Czytamy o wielu chorobotwörczych czynni-
kach, przeciwko ktörym organizm musi walczyc. 
Zakres tych czynniköw jest bardzo szeroki, od fi-
zycznych, przez klimatyczne i geograficzne do 
psychologicznych i emocjonalnych. Dotyczy to za-
röwno ostrych, jak i przewleklych choröb. W cza
sach Hahnemanna nie znano bakterii i wirusöw, 
nie odkryto tez jeszcze wiekszosci jednokomör-
kowcöw, dlatego Hahnemann stosowal mniej pre-
cyzyjne zwroty, np. zarazek, miazma lub po prostu 
„zrödlo zakazenia". Wedhig tej teorii, zadaniem 
medycyny jest pomaganie pacjentowi w pokony-
waniu i eliminowaniu wrogiego intruza, wywohi-
j^cego np. cholere. 

3. Zastanawiafocy jest fakt, ze Hahnemann ro-
zumial interakcje miedzy organizmem a czynni-
kiem chorobotwörczym (lub przyczyn^. medyczn^ 
) w zakresie szerszym ni£ zwykle zwyciestwo czy 
kl^ska, wprowadzil bowiem talcfce elementy dialek-
tyki. Na przyklad, jego teoria pogorszenia zaklada, 
ze nasilenie sie objawöw (tymczasowe) nie musi 
oznaczac pogorszenia stanu zdrowia. Wrecz prze-
ciwnie, pojawienie sie dolegliwosci podczas trwa-
nia terapii jest oznak^ trwania procesu leczenia, 
w efekcie ktörego pacjent osi^gnie stan zdrowia na 
wyzszym poziomie niz kiedykolwiek przedtem. 
Zasada ta odnosi sie takie do prob lekowych, po 
ktörych - wedhig Hanemanna - ostatecznie takze 
probant odczuje dzialanie leku i polepszenie stanu 
zdrowia (§ 141). 

4. Pomimo ruchöw wolnosciowych, takich jak 
rewolucja francuska, w czasach Hahnemanna nadal 
powszechny byl swiatopogl^d hierarchiczny. Za
tem, takie w mysli medycznej znajdujemy zaloze-
nia hierarchiczne, möwî ce, ze Zycie duchowe do-
minuje nad fizycznym, na wzör feudalizmu, mo-
narchii czy monoteizmu. Prawde möwî c, Hahne

mann postrzega sile zyciowq. jako zrödlo porz^dku, 
swiadomosci, samokontroli, d^zenie do duchowo-
sci, etc. W skröcie mozna powiedziec, ze sila zy-
ciowa jest autokratycznym wladc^, panuj^cym nad 
calkowicie jej poddanym cialem (§ 10). W konse-
kwencji, zdrowie definiowane jest jako absolutna 
dominacja sily zyciowej nad organizmem w sensie 
fizycznym (§ 9). 

5. Dziela Hahnemanna nie ograniczajq. sie do 
medycyny w WE[skim znaczeniu tego slowa. 
Wszystkie jego prace zawierajq. takze rozwazania 
z zakresu filozofii, antropologii i etyki. W zgodzie 
ze wspölczesnymi Hahnemannowi nurtami, wy-
znawal on pogl^d, ze czlowiek ma waznq. role do 
spelnienia, zostal bowiem powolany do rozwoju 
i doskonalenia sie w sensie poznawczym i ducho-
wym. Do realizacji takiego celu potrzebowal do-
brego zdrowia jako narzedzia. Wobec tego zdrowie 
stanowilo potencjal do moralnego i intelektualnego 
wzrostu. 

6. Paradygmat zdrowia jako potencjalnosci 
zblfcony jest do idei zdrowia rozumianej w obsza-
rze transcendencji. Aczkolwiek Hahnemann nie 
byl praktykuj^cym wyznawc£(. religii, byl osobq. 
wierz^cq. w sensie swiatopogl^dowym. Zyl w zgo
dzie z pogl^dami, ktöre nazywal „religio wrodzo-
n^" oraz z zalozeniami wolnomularzy (do ktörych 
nalezal). Prace lekarza postrzegal Hahnemann 
w kategorii swietej stuzby przy ottarzu prawdy dla 
dobra bliznich, „dzieki czemu zblizal sie do stwör-
cy swiata". Niedoskonalosci psychologiczne i mo-
ralne, typu lenistwo czy upör, rozumial Hahne
mann, jako przeszkode w osig^ganiu celu, czyli do
skonalenia zdrowia poprzez wypelnianie kolejnych 
wskazöwek na drodze do transcendencji. 

7. Jak na dziecko Oswiecenia przystalo, Hah
nemann mial pozytywne nastawienie do idei auto
nomii. W zwi^zku z tym, opröcz ksi^£ek zawodo-
wych traktuj^cych o terapiach medycznych, napi-
sal wiele broszur i artykulöw maj^cych na celu 
edukacje czytelnika, oswiecenie prostych ludzi 
w dziedzinie higieny, sposobu odzywiania i stylu 
zycia. Naturalnie, zdrowie jest tu postrzegane jako 
efekt racjonalnego i swiadomego postepowania. 

8. Pogl^dy Hahnemanna zyj^cego na styku 
dwöch epok w dziedzinie mysli medycznej byly po 
czesci zwi^ane z teoriami klasycznymi, a cze-
sciowo nacechowane nowym paradygmatem, wy-
razaj^cym sie w naukowym, przyczynowo-
mechanicznym interpretowaniu. W tamtych cza
sach pisal nawet o „zwierzecych maszynach", 
„sprezynach", „mechanizmach zegarowych ", etc. 
Az do ostatnich wydan swoich dziel pröbowal wy-
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jasniac mechanizm leczenia opisuj^c ten proces ja
ko deterministyczne zmaganie sie sily zyciowej 
z czynnikiem chorobotwörczym. Ostatecznie, dla 
homeopatii fcrelatywizowal swoje fenomenolo-
giczne nastawienie badacza, zakladaj^c, Ze mia-
zmy ŝ . przyczyn^ choröb przewlektych. Jest 
oczywiste, Ze w tym przypadku mamy do czynie-
nia z filozofi^przyczynowosci. 

9. Zdrowie publiczne takze odgry wa wazn^ role 
w dzialalnosci zawodowej Hahnemanna. Jest to 
szczegölnie widoczne w jego wczesnych pracach. 
Zajmowal sie zagadnieniami epidemiologii, admi-
nistracji i prawodawstwa, daj^c tym wyraz swoje-
go zaangazowania jako lekarza w sprawy spotecz-
no-ekonomiczne i polityczne. 

10. Systematyczna analiza dziel Hahnemanna 
wykazuje, ze nie ma w jego pogl^dach jednej okre-
slonej metody, ktöra dominowalby nad innymi. We 
wczesnej historii medycyny panowala postawa 
bezkompromisowego trzymania sie jednego pogl^-
du, jednak w czasach Hahnemanna powszechne 
stalo sie l^czenie rö£nych postaw i metod, daj^ce 
w efekcie mniej lub bardziej eklektyczne teorie 
i praktyki medyczne. Takze Hahnemann, bed^cy 
bardziej praktykiem niz teoretykiem, nie po-
wstrzymywal sie od pluralnosci paradygmatöw, 
przyjmuj^c paradygmaty harmonii, walki, dialek-
tyki, potencjalnosci, transcendencji, autonomii, 
przyczynowosci, autonomii i polityki, o ile te zalo-
£enia stanowily uzyteczne narzedzie w jego prak-
tyce lekarskiej. 

Homeopatia wspölczesna 
Prawde möwî e, elementy wszystkich omöwio-

nych wyzej paradygmatöw mozna znalezc we 
wspölczesnej homeopatii, chociaz zostaly pol^czo-
ne z innymi trendami i szkolami. Nie bedziemy 
w tym miejscu omawiac poszczegölnych zaiozen, 
nakreslone raczej zostanie pewne ogölne spojrze-
nie na cale zagadnienie. Ze wzgledu na fakt, ze 
Hahnemann czerpal z röznych postaw, jego prace 
stanowi^ l^cznik miedzy omawianymi paradygma-
tami a homeopatii wspölczesn̂ . Postmoderni-
styczna homeopatia zostala, niestety, podzielona 
na röine szkoly. Oznacza to, ze wspölczesni prak-
tykuj^cy lekarze homeopaci ci^gle (moze bardziej 
mZ kiedykolwiek) poszukujq. dla homeopatii ogöl-
nych zaiozen, ktöre: 
1. bed^ wskazywaly, jak nalezy postepowac, 
2. wyjasni^, co dane dzialanie oznacza oraz 
3. zaspokoj^ intelektualne, moralne i duchowe po-

trzeby homeopatöw. Lekarz homeopata, jak 

kazdy czlowiek, pragnie doswiadczyc satysfak-
cji we wszystkich trzech obszarach. W nowym 
niemieckim wydaniu Organonu te trzy obszary 
zostaly wyszczegölnione i opisane, daj^c tym 
samym solidnq. podstawe do dalszych badan.2. 
Obszar pierwszv wydaje sie najlatwiejszy do 

sprecyzowania. Bior^c pod uwage rady wynikaj^ce 
z praktyki, zaiozen oraz wskazöwek teoretycznych, 
wyci^gniecie wniosku powinno byc kwestiq. do-
swiadczenia, badan klinicznych oraz wlasciwej 
ewaluacji. Jest to niew^tpliwie dziedzina, w ktörej 
mozliwe jest opracowanie jednoznacznego stano-
wiska. Wsparciem mog^ byc dane statystyczne 
oraz obiektywizm i tzw. prawdy oczywiste. 

Obszar trzeci. odnosz^cy sie do zagadnien me-
tafizycznych, religijnych i filozoficznych, traktuje 
o podstawowych cechach odrözniaĵ cych kazdego 
czlowieka. Praktyka codzienna wykazuje, ze bar-
dzo trudne lub wrecz niemozliwe jest spowodowa-
nie, by ktos zmienil swöj swiatopogl^d. Zadne na-
ukowe argumenty hie sq. w stanie pokonac wro-
dzonej natury czlowieka i wynikajqcych z niej 
osobistych przekonan. 

Pomiedzy tymi skrajnosciami znajduje sie ob
szar drugi« bed^cy wyjasnieniem lub teoriq medy
cyny. Tutaj, w historii medycyny, odbywaj^ sie 
najwazniejsze starcia reformatoröw, teologöw oraz 
systematyköw. W tej dziedzinie, mieszcz^cej sie 
pomiedzy zdobyczami empirycznymi a wierze-
niami metafizycznymi, nie mamy do czynienia ani 
z absolutnym obiektywizmem, ani z calkowitym 
subiektywizmem. Nie znajdziemy tutaj skonczo-
nego determinizmu ani calkowitej przypadkowo-
sci. Nie ma tutaj miejsca ani na absolutyzm, ani na 
relatywizm. Jest to obszerne pole dziatania nauk 
scislych, filozofii, teorii nauki, etc. Jest to przede 
wszystkim jednak poziom, na ktörym lekarze po-
winni okreslic swöj wlasny swiatopogl^d. W za-
leznosci od wlasnych preferencji i upodoban nie-
ktörzy lekarze mog^ okreslic ramy wlasnej dzialal
nosci, uwzgledniaj^c swoj^ wiedze i obowiqzuj^ce 
prawo. Inni mog^ wysnuwac wzniosle teorie, nara-
zaj^c sie n a niezrozumienie ze strony praktycznie 
myslqcych pacjentöw. Wydaje sie, ze najbardziej 
wskazana jest postawa zröwnowazona znajduj^ca 
sie pomiedzy wspomnianymi skrajnosciami. 
W tym jednakze przypadku istnieje zagrozenie, ze 
lekarz, zamiast sktaniac sie ku poszukiwaniu 
prawdy absolutnej, przyjmie postawe myslenia 
2 Hahnemann, Samuel, Organon der Heilkunst. Neu

fassung der 6. Auflage mit Systematik und Glossar 
von Josef M. Schmidt. München 2003; 2. Auflage 
München, Jena 2006. 
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krytycznego. Poprzez rozwa±ania teoretyczne 
moina doprowadzic do utworzenia nowego para-
dygmatu zdrowia uwzgledniaj^cego röine teorie. 
Jednakze takiego dzialania podjqc sie niogq. osoby 
o wysokim poziomie samokrytyki i refleksji. Teo-
retyk w dziedzinie medycyny musi miec swiado-
mosc, ze nie stoi na twardym gruncie dowodöw 
naukowych. Powinien zdawac sobie sprawe, 2e 
teorie medyczne nie podlegajq. absolutnej weryfi-
kacji. Zdobycze fizyki kwantowej z XX wieku 
udowodnüy, ze nauka nie jest w stanie bezwzgled-
nie okreslic, co znajduje sie poza dotychczas od-
krytymi obszarami wiedzy (np. w obszarze cz^ste-
czek lub fal). Hahnemann wyraznie wskazywal, ze 
racjonalistyczne moZliwosci poznawcze czlowieka 
sq. ograniczone. Majqc na wzgledzie poglqdy Kan-
ta, ktöry nakreslil granice teoretycznych, praktycz-
nych i teologicznych rozwazan, Hahnemann prö-
bowal — na ile to bylo moZliwe — nie wyciqgac 
wniosköw bez doswiadczalnego poparcia, ani sto-
sowac dzialan bez teoretycznego zaplecza. Jedno 
jest pewne, najwazniejsz^ misjq. Hahnemanna bylo 
raczej opracowanie metodologii leczenia niz stwo-
rzenie uniwersalnych teorii medycznych. To wyja-
snia, dlaczego w przypadkach spornych sama teo-
ria nie mogla miec decyduj^cego znaczenia. Hah
nemann nie byl przecie* filozofem. 

Prognozy 
Omöwione wczesniej zagadnienia trzeba wzi^c 

pod uwage, jesli chcemy rozwin^c i rozpowszech-
nic stosowanie homeopatii w XXI wieku. Wspöl-
czesna homeopatia stara sie polepszyc stan zdro
wia pacjentöw zamiast thimic objawy choroby. 
Jest to postawa bardzo obiecujqca, gdy± wpisuje 
sie w popularne obecnie trendy, ktöre kladq. nacisk 
na samodyscypline, holizm i salutogeneze. Wspo-
mniane powyzej idee oparte s^ niew^tpliwie bar
dziej na osiqgnieciach wspölczesnej nauki, w tym 
teorii systemöw, cybernetyki i semiologii niz na 
kartezjanskim linearnym determinizmie czy my-
sleniu przyczynowo-mechanicznym. Idea budowa-
nia zdrowia w sensie procesu stalego, pobudzane-
go substancjami medycznymi, przypomina jednak 
teorie historyka medycyny Johna Browna. Jego 
doktryna dotyczy rozstrojenia i poruszenia, ktöre 
z kolei prowadz^ do teorii medycznej inspirowanej 
filozofiq. Schellinga. Hahnemann polemizowal 

z nimi, twierdzqc, ze ich spekulacje prowadzq. do 
niezbyt skutecznej lub nawet zlej praktyki lekar-
skiej. 

Z drugiej strony, nawet jesli zalozenia teoretycz
ne i praktyka Hahnemanna daj^ lekarzom narzedzie, 
za pomoc^ ktörego pomogq. ludziom odzyskac 
zdrowie, to nie musi to wcale oznaczac, ze Hahne
mann wskazal jedynq. droge lub metode mozliwq. do 
zastosowania w kazdym przypadku. 

Biorqc pod uwage wielowymiarowosc ludzkiej 
egzystencji oraz mnogosc dyscyplin i specjalnosci, 
ktöre to umozliwiajq, twierdzenie, ze np. fizjotera-
peuci, psycholodzy, socjolodzy, filozofowie, teolo-
dzy, politycy, artysci nie mog^ wniesc wiedzy czy 
rady shizqcej poprawianiu stanu zdrowia - jesli pa-
cjent jest leczony wlasciwie dobranym srodkiem 
homeopatycznym - wydaje sie zbyt smiale. Two-
rzenie poczucia jednosci i spöjnosci (koherencji, 
ktöra jest przyjmowana jako podstawa salutogene-
zy) calego organizmu czlowieka, moze wymagac 
nie tylko wlasciwie zapisanych leköw homeopa-
tycznych, ale takze szerokich kompetencji w zakre-
sie istoty czlowieczehstwa. Gdyby homeopata 
opröcz kwalifikacji zawodowych mial glebok^ wie-
dze w wymienionych wy2ej obszarach, bylby z 
pewnosciq. bliski ideahi lekarza-uzdrowiciela. Jed
nakze nikt nie moze wymagac takich kompetencji 
od przecietnie utalentowanej istoty ludzkiej. 

Z tego wynika, £e idea salutogenezy jako kon-
cepcja opierajqcä sie na budowaniu zdrowia, moze 
zostac przyjeta przez homeopatie tylko w rozsze-
rzeniu na inne dziedziny tym sie zajmujqce. Pojecie 
to nie moze byc uzywane ani wylqcznie, ani syno-
nimicznie w stosunku do homeopatii. Podsumowu-
jqc powyzsze rozwazania, mozna sformulowac 
stwierdzenie, ze wiedza na temat historii paradyg
matöw medycznych, poszerzona o zagadnienia 
z dziedziny filozofii, moze ochronic przed Wedami 
metodologicznymi. Ponadto, pozwala na urealnienie 
zadari stawianych przed homeopatia zapobiegajqc 
formulowaniu zbyt ambitnych, niewykonalnych ce-
löw. Oceniaj^c zwiqzek miedzy homeopatia 
a zdrowiem, nalezy rozwaznie podejsc do relacji 
miedzy racjonalizmem a romantyzmem, tradycjona-
lizmem a tendencjami postepowymi oraz naukq. 
i metafizyk^ dbaj^c o rozs^dn^ röwnowage miedzy 
nimi. 
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