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K A P I T OL A 3

„Renesance“

Já ale vím, že dál po proudu je ta řeka vyschlá.
– BRUCE SPRINGSTEEN, „THE RIVER“

Až na skvělé výjimky medicínu velké renesanční objevy minuly. Vesalius znovuobjevil anatomii, Ambroise Paré provedl
revoluci v chirurgii a William Harvey ukázal, jak v těle obíhá
krev. Jejich heroické snažení, pomineme-li obrovský skok ve
vědeckém poznání, mělo jen malý dopad na řadové lékaře a jejich praktickou činnost. Hlavní proud medicíny dále plynul postaru a uchovával si stejnou míru nevědomosti a nabubřelosti
jako dosud.
Stejně jako dříve chirurgové za těch nejnáročnějších okolností dělali, co bylo v jejich silách. Od Hieronyma Fabricia
(1537–1619) se dochovalo následující svědectví:
Chystal jsem se, že uříznu asi čtyřicetiletému muži stehno.
Byl jsem připraven použít pilu a kauter. Nemocný začal řvát
a všichni kolem mne až na nejmladšího syna, který byl příliš
malý a kterému jsem řekl, aby to stehno držel, utekli. A ještě
kromě mé ženy, která byla těhotná. Ta držela pacientovu hruď.

Slovutní profesoři medicíny se zatím hádali, zda odpouštět krev z téže nebo opačné strany špatné tělesné šťávy dané
osoby. A když pak lékaři provedli pitvu lidského těla a zjistili, že
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to uvnitř vypadá jinak než na Galénových anatomických nákresech pořizovaných podle prasat, vinili z odlišností lidské tělo
a postavili se na Galénovu stranu.
Pacienti věděli, jak se věci mají. Dramatik Moliére napsal:
„Doktoři umí mluvit latinsky a znají všechny prastaré řecké názvy pro nemoci... O tom, jak by je měli léčit, ale nemají ani tušení.“ Na renesančních karnevalech se předváděly parodie jako
třeba Doktor Chvástal, v nichž zaznívalo „ten, kdo je nemocný,
nemůže tvrdit, že je mu dobře“ a „člověk, který chodí, není
mrtvý“. Dokonce i Leonardo Fioravanti, známý lékař z šestnáctého století, si všiml boje zuřícího mezi renesančním myšlením
a renesanční realitou. „Když jsem sledoval, jak se provádí pitva,
nikdy jsem u toho neviděl hleny, žlutou žluč, melancholii nebo
životního ducha stejně jako žádné jiné nádherné věci, o kterých
si lékaři nechávají zdát.“
Nicotné detaily, jako byl výše uvedený, ale nemohly osvíceným lékařům renesanční epochy zabránit, aby neopakovali
omyly minulosti. A aby k nim nepřidávali své vlastní.

Královská léčba
Když v roce 1685 nečekaně zemřel anglický král Karel II., jeho
loajální poddaní se dožadovali podrobností. Tým královských
lékařů, který se snažil odvrátit od sebe vinu, zveřejnil řadu záznamů o léčbě. Jejich smyslem bylo dokázat jednou provždy, že
králi se dostalo nejlepší možné léčby.
Když se 2. února král probudil, cítil se nemocen. Bylo přerušeno jeho holení a byla mu odebrána pinta krve. Posel povolal
elitní lékaře. Pak bylo pomocí odsávacích misek odebráno dalších osm uncí krve.
Jeho královské veličenstvo bylo přinuceno polknout antimon, jedovatý kov. Zvracel a byla mu provedena série klystýrů. Byly mu vyholeny vlasy. Pak mu na lebku aplikovali horké
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přípravky, jejichž úkolem bylo zahnat dolů z hlavy všechny
špatné šťávy.
Na chodidla královských nohou byly aplikovány dráždivé
chemické látky včetně holubího trusu. Jejich cílem bylo přitáhnout k sobě klesající šťávy. Odebráno bylo dalších deset uncí
královské krve.
Král dostal cukrovinky pro zlepšení nálady, načež do něj
dloubli dočervena rozpáleným pohrabáčem. Pak dostal čtyřicet
kapek nevábně vyhlížející látky z „lebky muže, který nebyl nikdy pohřben“ a který, jak bylo zaručeno, zemřel nanejvýš násilnou smrtí. Konečně byly do královského hrdla násilím vpraveny
rozdrcené kameny z vnitřností kozla z Východní Indie.
Král Karel zemřel 6. února 1685.

Lékaři se zobáky
Během let, kdy zuřil mor, se mnoho (ne-li většina) „lékařů“ před
svými pacienty ukrývalo, pokud rovnou jednoduše neuprchlo.
Odvážní, kteří setrvali (většinou se jednalo o praktické chirurgy),
se pokoušeli ochránit před nákazou pomocí masek připomínajících ptáky. Tyto masky mívaly zobáky dlouhé něco přes půl metru. Někteří lidé proto oněm chirurgům říkali „lékaři se zobáky“.
Zobáky fungovaly jako primitivní plynové masky. Byly naplněny aromatickými bylinami a kořením, které měly přemoci
sílu „špatného vzduchu“. Otvory pro oči v maskách byly zakryty
červeně zabarveným sklem, jež mělo chránit před uhranutím.
O lékařích v podobných maskách se píše i v jedné básni ze
sedmnáctého století:
K chorým lidem, když je pozvou,
proti moru na pomoc,
klobouk a plášť jsou dnes v módě,
s voskem plátno, čerň jak noc.
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Na kloboucích mají sklíčka,
zobáky je ochrání,
ať jim zlý vzduch neublíží,
ať jim strach nenahání.

Oděvem lékařů býval v takových situacích plášť dlouhý až po
kotníky a natřený voskem nebo tukem. Doplňky představovaly
rukavice, vysoké boty a přiléhavý klobouk. Další výbavou byly
amulety se sušenou krví nebo rozemletými ropuchami. Dřevěná hůl označovaná jako šimrátko umožňovala lékařům provádět vyšetření dloubáním do pacienta na dálku.

Mast na zbraně a sympatetický prášek
Základní ingrediencí „masti na zbraně“ byl mech rostoucí na
lebce nedlouho předtím oběšeného zloděje. Od všech ostatních
mastí ji ale odlišovalo hlavně něco jiného. Tento hojivý přípravek se neaplikoval na poranění, ale na zbraň, která ránu způsobila. Výkvět lékařů ze sedmnáctého století této metodě věřil
a používal ji na pacientech.
Lékaři ovšem dospěli k názoru, že žádat nesmiřitelného protivníka raněného, aby jim po souboji vydal svou vítěznou zbraň,
by bylo spojeno s jistým rizikem. Vše si proto ještě jednou promysleli a rozhodli, že stejně dobře poslouží i dřevěná replika
oné zbraně.
Katolická církev zatím v téže době tvrdě zasahovala proti
čarodějnicím a čarodějnictví. Dokonce i duchovní William Perkins spojovaný s „umírněně puritánským“ křídlem anglikánské
církve, prohlásil: „Nejstrašnější a nejodpornější nestvůrou… je
dobrá čarodějnice.“
Lékaři, kteří se rozhodně nechtěli ocitnout na nesprávné
straně, si proto pospíšili s poukázáním na „vědecké“ základy
zbraňového balzámu. Přední evropský lékař Daniel Beckher
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prohlásil, že síla této masti pochází ze srážejících se animálních duchů nešťastníka, kterému patřila použitá lebka. Becker
zjistil, že krátce poté, co duchové splynuli s vitální esencí dotyčného, začali putovat směrem vzhůru. Zatímco byl dotyčný oběšen, pronikli do jeho lebky. Beckher vycházel rovněž z díla uznávaného Goclenia Mladšího, který sice byl obviněn ze stýkání se
s démony, ale i tak měl jako obvykle poslední slovo se svou teorií
actio in distan (působení na dálku). Ruku k dílu přiložil také Johann Hartman se svou „soukromou chemickou kolejí“.
Ještě lepší než zbraňový balzám a současně i mnohem hojněji používaný byl sympatetický prášek, který procházel postupnou syntézou, krystalizací a nakonec titrací. Předním
propagátorem tohoto prášku byl sir Kenelm Digby, který o něm
roku 1658 přednášel „učeným mužům z Montpellieru“, kde
sídlila nejvýznamnější lékařská škola na světě. Digby popisoval případ pana J. Howella, který byl raněn, když se pokoušel
zabránit souboji. Howell byl ošetřován, zatímco Digby v jiné
místnosti strčil jeho spodní prádlo do sympatetického prášku.
Jindy došlo k tomu, že se jakýsi tesař nešťastnou náhodu sekl
sekerou. Když byl onen nástroj poprášen práškem, navrátila se
dotyčnému zpět síla. Lékaři byli překvapeni, když se jeho stav
zase zhoršil. Pak se ale vše vyjasnilo – provinilá sekera spadla
z hřebíku, na kterém visela, a prášek se z ní setřásl.
Jelikož hon na čarodějnice neustále pokračoval, oznámil
Highmore z Oxfordu, že prášek funguje na základě shlukování
atomů, ﬂuid a pórů, přičemž vše je katalyzováno zafyrskou solí.
Pro technicky založené zájemce ještě dodal, že „ostřejší úhly
ústí kapilárních cév způsobují odtok krve“.
Sympatetický prášek byl natolik mocný, že pamﬂet z roku
1687 navrhoval, aby byl použit k vyřešení skličujícího problému s určováním zeměpisné délky, který po dlouhá staletí sužoval námořníky. Osoba, která by zůstala na souši, by dostala
obvaz z poraněného psa, jenž by poté vyplul na moře. Když by
pak suchozemská krysa v předem dohodnutý čas strčila obvaz
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do sympatetického prášku, začal by pes na palubě lodi kňučet,
což by znamenalo „v Londýně je slunce v nadhlavníku“. Porovnáním londýnského času s časem na palubě lodi by pak i nejzabedněnější kapitán dokázal určit, kde přesně se nachází.
Balzám i prášek ale skutečně fungovaly. Svým vlastním způsobem. Udržely ruce lékařů dál od pacientů a umožnily, aby se
zranění hojila sama.

Velký Paracelsus
Díky svému zájmu o chemii a odmítání starých cest otřásl Paracelsus samotnými základy renesanční medicíny. Věřil rovněž
v elfy, nymfy, vodníky, žínky, bludičky, ohnivé mužíčky a skřítky
přebývající v dolech, kde se nacházejí vzácné léčivé kovy.
Paracelsus se ušklíbal nad knihami o medicíně a nad lidmi,
kteří je četli. Díky tomu najdeme na 7500 stranách, které sám
napsal, tvrzení jako „čím učenější, tím úchylnější“ a „ani antoušek se nenaučí svému řemeslu z knih“. Ze všeho nejvíce se
Paracelsus vyžíval v psaní o tom, jak nenávidí lékaře. Což mu
zmínění lékaři opláceli stejnou mincí.
V roce 1527 zveřejnil oznámení, v němž stálo:
Slavný doktor Paracelsus, městský fyzikus, pronese zítra
v pravé poledne řeč... Bude hovořit o Ignoranství, Lakotě
a Marnivé pýše basilejských lékařů.

Pokud by někomu uniklo, co má na mysli, hodil na pomyslnou hranici i lékaři zbožňované klasiky a obvinil doktory z toho,
že jsou podvodníci a že jim jde jen o hrabání peněz. Dobří lékaři
z města Basileje a dokonce i samotní Paracelsovi studenti medicíny jej nakonec vyhnali z města.
Tím začala léta strávená na cestách a Paracelsus se mohl
dál zdokonalovat ve svém řemesle. Zjistil, že hvězdy způsobují
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nemoci prostřednictvím svých exhalací a že orchideje lze použít na léčbu pohlavních chorob, neboť se podobají varlatům.
Paracelsus odmítal tradiční anatomii i chirurgii a místo toho
nabízel „elementály“ – bytosti, které byly napůl duchy a napůl
lidmi, schopné léčit všechny druhy nemocí. Vymyslel jméno
gnóm, jímž označoval asi třicet centimetrů vysoké pidimužíky
s dlouhými bílými vousy, kteří procházejí skalami. Gnómové oblečení v hnědém vystupovali z kmenů stromů a byli dobří v napravování kostí. Nejsilnější ze všech elementálů, salamandři,
byli často vídáni, kterak nakukují dovnitř do domů. Léčili choroby jater.
Paracelsus naprosto zastínil své současníky. Toto tvrdil on
sám:
Jsem Theophrastus [Paracelsus]... dokážu to, co vy nedokážete... i ten nejjemnější chloupek na mém krku toho ví více, než
kolik toho víte vy a všichni vaši písaři. Přezky na mých botách
jsou učenější než váš Galén a Avicenna.

Paracelsus zemřel v roce 1541, milován některými a nenáviděn většinou.

Živí mrtví
O léčení živých masem z mrtvol Paracelsus napsal: „Pokud by
lékaři měli tušení o síle této látky, žádné tělo by nezůstalo na
šibenici déle než tři dny.“ Jeho oblíbený recept zněl:
Vezmi mech rostoucí na lebce vystavené vlivům počasí a lidské
sádlo, obojího po dvou uncích. K tomu ještě mumii a lidskou
krev, obojího po půl unci... Udělej z toho mazání a uchovej
v krabičce.
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V patnáctém století se lékař Marsilio Ficino, který si všiml,
že ženy označované jako „sovy“ sají novorozencům krev a že to
má dobré výsledky, cítil donucen položit otázku:
„Proč by neměli naši staří lidé... podobně sát krev mladým? Budou ji sát jako pijavice... budou to dělat, pokud budou mít hlad
a žízeň a když Měsíc dorůstá.

Thomas Brugis v díle Jádro medicíny (The Marrow of Physick, 1669) napsal:
Vezmi lebku člověka, který je mrtvý nejméně jeden rok, zahrabej
ji do popela pod ohněm a nech ji spalovat, až bude jasně bílá...
Pak vezmi horní část hlavy... rozbij ji... nastrouhej muškátový
oříšek a dej ho do lebky... vezmi psí krev... smíchej to vše dohromady a dej to chorému vypít.

Těžko překonatelný zůstal jistý františkánský mnich se
zájmem o medicínu, který publikoval recept na léčivou marmeládu z lidské krve. „Míchej ji nožem, až vznikne těstíčko...
a všechno pak propasíruj... přes síto z nejjemnějšího hedvábí.“
Paracelsův chráněnec, známý chemik Johann Schröder, měl
rovněž svůj vlastní recept:
Vezmi čerstvou, dosud nezkaženou mrtvolu ryšavého muže...
starého přibližně čtyřiadvacet let, který byl popraven a zemřel
násilnou smrtí... Rozřezej maso na kousky a posyp je myrhou
a trochou aloe. Poté je namoč do lihu... nakonec nech kousky na
stinném místě vyschnout.

Renesanční lékárníci mívali ingredience pocházející z lidských těl na skladě a pro náhodné zájemce je vystavovali tak,
aby byly na očích. Vše nabízeli za dostupné ceny. Podobalo se to
dnešní praxi, kdy bývají u pokladen stojany s časopisy. Němečtí
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úředníci doporučovali, aby v regálech lékárníků bylo nejméně
třiadvacet různých částí lidských těl. V ukázkovém seznamu
pocházejícím z roku 1652 najdeme položky: sušené maso, mumie („menstruace mrtvého“), „lidská zrna“, menschenﬂeisch
(marinované lidské maso), lidský tuk, usnea (mech rostoucí
na lidské lebce) a duch kosti. Vše se mělo přikládat na potřebná
místa nebo používat k míchání velmi ostrých nápojů.
Nejcennější položkou byla přirozeně lidská krev. Čím čerstvější, tím lepší. Po celé osmnácté století vybízeli holandští a němečtí lékaři pacienty trpící epilepsií, aby si proráželi cestu davem
k popravčím lešením, na nichž byli stínáni zločinci, a aby si tam
ulovili několik vzácných kapiček krve z dosud se chvějících těl.

První otisky
Ať už se jednalo o skotačící kočku nebo oblíbený obraz, vždy
platilo, že to, na co se dívá těhotná žena, se otiskne do mysli
jejího novorozence. Tvrdila to aspoň doktrína mateřských impresí. Zpravidla platilo, že toto předávání vjemů z matky na
plod nebylo k dobru věci.
Ve třináctém století porodila jedna římská šlechtična chlapečka, který měl srst a drápy. Autority shledaly, že tento defekt
byl způsoben faktem, že dotyčná s přílišným zalíbením pozorovala obraz s medvědem visící v obývacím pokoji. Papež Martin IV. rozkázal, že je třeba zničit všechny sochy a malby znázorňující medvědy.
V roce 1550 švédský arcibiskup Olaus Magnus, jeden z nejuznávanějších učenců své doby, prohlásil: „Mnoho žen v době
těhotenství potká neštěstí, když buď snědí hlavu zajíce anebo ji
přeskočí, a pak porodí dítě se zaječím pyskem.“
Ambroise Paré, otec moderní chirurgie, věřil v materiální
otisky. Platilo to zejména poté, co se dověděl o ženě, která
držela v ruce ropuchu a pak se jí narodilo dítě s žabí hlavou.
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V jiném velmi dobře zdokumentovaném případě ﬁgurovala těhotná žena známá svou zálibou v heryncích – snědla jich více
než čtrnáct set. Zmíněné ženě se sice narodil chlapec, a nikoli
sardinka, ale svědkové tvrdili, že první slova, jež vyšla z úst dotyčného chlapečka, zněla: „Chtěl bych herynka.“
Thomas Bartholin z Dánska, objevitel lymfatického systému, patřil k předním obhájcům této doktríny. Věděl o jedné
těhotné ženě, kterou vylekala kočka, jež vyskočila zpod její postele. Dotyčná posléze porodila holčičku s kočičí hlavou. Dánský král Frederik IV. měl v plánu zřídit nemocnici pro tělesně
postižené. Nehodlal tam chromé léčit, pouze je chtěl odstranit
z dohledu nastávajících matek. V osmnáctém století zjistili lékařští poradci anglického krále Jiřího, že ženy, které si dají rády
králičí maso, mohou porodit králíka. Lékařská literatura rovněž uváděla případ ženy, jež si s rozkoší dávala mořské plody
a měla posléze dítě, které se podobalo mušli.
Lékaři ale nakonec propadli vůči této doktríně skepsi, což
vedlo k dramatické šarvátce v jedné německé soudní síni.
V roce 1790 byla jistá žena obviněna z cizoložství, neboť byla
provdána za černocha, ale porodila bílé dítě. Zmíněná žena vypověděla, že na zdi v jejím bytě visel obraz znázorňující muže
s bledou pletí a že se před ním často zastavila, aby se obdivovala
zručnosti malíře. Přesto byla odsouzena.

Nejlepší ze všech
Mladý Vesalius, jenž se měl již brzy stát nejslavnějším anatomem na světě, se sháněl po objektech, které by mohl studovat,
tak usilovně, až se pustil do ctihodného řemesla vykradače
hrobů. Jednoho dne učinil společně se svým přítelem životní
nález. Nechvalně proslulý lupič byl řetězem připoután k vrcholu
vysokého kůlu a ponechán tam, aby se upekl na slunci.
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Tímto způsobem se tam uvařil pokrm pro ptactvo nebeské,
který ptáci pokládali za mimořádnou delikatesu. Sladké maso
jemně upečeného zloděje... bylo zručně oklované, až na kůlu zůstala viset kostra, dokonale obraná mnoha zobáky.

Zaplaven kostmi a těly se Vesalius věnoval své praxi a dobře
prosperoval. Jeho anatomické nákresy obrátily svět medicíny
vzhůru nohama. Vesalius si však udělal mocné nepřátele, když
odhalil omyly, jichž se dopouštěli staří klasikové. Patřil k nim
třeba Galén se svou představou, že krev vzniká v játrech. Stačilo, aby Vesalius udělal několik chybných kroků, a mohly to být
jeho kosti, z nichž by zobáky supů obíraly maso.
Vesaliův úhlavní nepřítel byl jeho starý učitel Sylvius. Tvrdilo se o něm, že je tak zlý, že se usmíval pouze onoho dne, kdy
pošla jeho kočka. Sylvius napsal: „Bylo by snadnější vyčistit Augiášův chlév než odstranit... tohoto netvora... potlačit ho, aby
nemohl otravovat zbytek Evropy svým zhoubným dechem.“
Vesalius se nakonec dokázal obhájit, ale tvrzení o tom, že se
dopouští hereze, ho pronásledovalo. Byl křivě obviněn z pitvy
člověka, jehož srdce stále ještě tlouklo. Nakonec ho to všechno
natolik otrávilo, že se anatomii přestal věnovat. Dokonce i jako
zazobaný rádce krále Karla V. musel tento bývalý vykradač
hrobů čelit posměchu svých lékařských kolegů. Oni sami sice
dělali, co mohli, aby se nemuseli k lidskému tělu (ať již živému
nebo mrtvému) ani přiblížit, ale ve srovnání s Vesaliem byli
sběhlejší ve věcech spojených s ﬁlozoﬁí a řečnickým uměním.
Vesalius údajně zemřel na palubě lodi. Pravděpodobně zanechal přesné instrukce, podle nichž mělo být jeho tělo uchováno
a později pohřbeno do země, aby se vyhnul tomu, že bude roztrháno na kusy mořskými tvory.

