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UWAGI WPROWADZAJ¥CE

Od pocz¹tku lat 80. w krêgu lubelskich socjologów medycyny prowadzone s¹ badania nad ró¿nymi aspektami socjologii lecznictwa niemedycznego1. Efektem tych prac jest 5 publikacji zwartych i kilkadziesi¹t artyku³ów,
które ukaza³y siê w Polsce i za granic¹2. Poszczególne cykle tych publikacji
ogniskowa³y siê dot¹d wokó³ ró¿norodnych zagadnieñ  metodologicznych,
taksonomicznych, teoretycznych, by³y te¿ prezentacj¹ danych uzyskanych
w badaniach terenowych3.
Jednym z wa¿nych w¹tków badawczych, który dotychczas nie by³ zbyt eksponowany w takich rozwa¿aniach, jest problem spojrzenia na lecznictwo niemedyczne nie tylko jako na techniki i metody leczenia, zakres ich efektywnoci i spo³ecznej
aprobaty, ale jako na fakt tworzenia kulturowych alternatyw dla medycyny, kreowania w³asnych wiatów wartoci szczególnych, odmiennych interpretacji otaczaW. Pi¹tkowski, Medycyna naukowa wobec naturalnych sposobów leczenia. Konwergencja czy
konfrontacja, Studia Socjologiczne 1981(3); pierwsza publikacja zwarta na ten temat: Pi¹tkowski W., Naturalne sposoby leczenia, Wroc³aw 1984.
2
Przegl¹d tego dorobku zawiera ksi¹¿ka Szkice z socjologii medycyny, pod red. M. Libiszowskiej-¯ó³tkowskiej, M. Ogryzko-Wiewiórowskiej i W. Pi¹tkowskiego, Lublin 1998.
3
W. Pi¹tkowski, Polish complementary medicine. Selected results of qualitative analisys [w:]
Health and social change in the integration of Europe, Budapest 1996.
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j¹cej rzeczywistoci, k³adzenia nacisku na opisywanie innych rodzajów wra¿liwoci pozwalaj¹cych dostrzec prawdziwy obraz otaczaj¹cego wiata4.
W naszych rozwa¿aniach, dotycz¹cych swoistego pojmowania elementów
kulturowych przez nieprofesjonalnych terapeutów i ich klientów, mo¿emy, rzecz
oczywista, odnosiæ siê jedynie do wybranych definicji pojêcia kultura, struktury wewnêtrznej tego pojêcia i jego korelatów. W tym ujêciu bliskie nam jest podejcie S. Ossowskiego, podkrelaj¹cego znaczenie wzorów mylenia i bêd¹cych
ich konsekwencj¹ sposobów zachowania5. Skutkiem jest zwracanie uwagi na to,
co mieci siê w sercach i umys³ach ludzkich i na sferê wytworów r¹k ludzkich,
w naszym przypadku na przyk³ad narzêdzi chirurgii ludowej czy lekówfarmacji ludowej itp6. Opowiadaj¹c siê za mo¿liwie szerokim rozumieniem podanego
pojêcia, jestemy zainteresowani zarówno analizowaniem elementów dziedzictwa kulturowego jak i systemem wierzeñ, obyczajów, wartoci oraz ich hierarchi¹, a tak¿e opisem zespo³u wzorów, nawyków i codziennych zachowañ w odniesieniu do zdrowia oraz choroby i procesu chorowania7.
W tym miejscu mo¿na zastanowiæ siê, czy specyficzne elementy kulturowe zwi¹zane z podejmowaniem procesu leczenia, na przyk³ad w ramach tradycyjnego lecznictwa ludowego lub próby tworzenia przez uzdrowicieli swoistych teorii próbuj¹cych wyjaniæ sposób funkcjonowania otaczaj¹cej pacjenta rzeczywistoci, nale¿y traktowaæ jako swoist¹ kulturê alternatywn¹? Czy jest to mo¿e raczej swoista subkultura lub kontrkultura maj¹ca doranie uzasadniæ stosowanie innych ni¿ konwencjonalne teorii etiologicznych, pogl¹dów na diagnostykê, metod profilaktyki i technik
usuwania choroby z organizmu pacjenta8. Wydaje siê, ¿e w ka¿dym z trzech rodzajów
lecznictwa niemedycznego (samolecznictwo, lecznictwo ludowe, praktyki uzdrowicieli) mamy do czynienia z próbami reinterpretacji kultury, jednak najwyraniej taki
proces opisywania rzeczywistoci w kategoriach specyficznych, jasno zarysowanych
i przyjêtych tylko przez siebie wartoci zachodzi w przypadku tradycyjnego lecznictwa ludowego i wybranych praktyk wspó³czesnego healingu (uzdrawiania). To bêdzie przedmiotem dalszych bardziej szczegó³owych rozwa¿añ.
LECZNICTWO LUDOWE JAKO SPOSÓB WIDZENIA
I INTERPRETACJI WIATA

Twórca powojennej polskiej etnologii  prof. J. Burszta ju¿ w po³owie lat 60.
zwróci³ uwagê na szeroki kulturowy kontekst, w jakim funkcjonuje tradycyjne
D. C. Jarvis, Folk medicine, N. York 1989, s. 911.
S. Ossowski, Wiê spo³eczna i dziedzictwo krwi [w:] Dzie³a, t. 2, Warszawa 1966.
6
W. Pi¹tkowski, Spotkania z inn¹ medycyn¹, Lublin 1990.
7
M. Filipiak, Socjologia kultury. Zarys zagadnieñ, Lublin 1996, s. 14 i dalsze.
8
W. Pi¹tkowski, W stronê socjologii lecznictwa niemedycznego [w:] M. Libiszowska-¯ó³tkowska, M. Ogryzko-Wiewiórowska, W. Pi¹tkowski [red.], Szkice z socjologii medycyny, Lublin 1998.
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polskie lecznictwo ludowe. W tym ujêciu lecznictwo jest fragmentem szerszej
ca³oci, jak¹ jest wiedza ludowa, a ta z kolei stanowi czêæ kultury ludowej. Burszta
podkrela wyrane wyodrêbnienie siê pogl¹dów zwi¹zanych ze zdrowiem i chorob¹ z tej szerszej kulturowej ca³oci, akcentuj¹c sprzecznoci, niejednolitoæ i niekonsekwencjê, na jakie napotyka badacz interesuj¹cy siê tymi zjawiskami9. W
tym ujêciu kluczowym w¹tkiem jest na przyk³ad charakter p o g l ¹ d ó w e t i o l o g i c z n y c h . Przy braku wiedzy o prawdziwych mechanizmach powstawania zmian
chorobowych, tworzono wiedzê quasi-magiczn¹, opart¹ na pogl¹dach taumaturgicznych i interpretacjach religijnych. Tak wiêc choroba wchodzi³a do organizmu cz³owieka z zewn¹trz, by³a uosobieniem z³a i nieszczêcia, wywo³ywa³y j¹
z³e duchy i demony. Konsekwencj¹ taumaturgicznej etiologii by³y m e t o d y d i a g n o s t y c z n e (jasnowidzenie, objawienie itp.) oraz t e c h n i k i t e r a p e u t y c z n e
(zamawianie choroby, za¿egnywanie choroby itp.), odczynianie. Oczywicie na
elementy mistyczno-magiczne nak³ada³y siê empiryczne ludowe sposoby walki
z chorob¹ i jej usuwania, opieraj¹ce siê na znanych od wieków technikach terapeutycznych (zio³olecznictwo, metody nastawiania z³amañ i zwichniêæ za pomoc¹
krêgarstwa itp.)10. Burszta zwraca uwagê na to, ¿e na dzisiejsz¹ interpretacjê faktów kulturowych otaczaj¹cych chorobê ogromny wp³yw ma p r z e s z ³ o  æ . Zdaniem tego autora, uto¿samianie choroby z e z ³ e m (diab³em, demonami) od czasów redniowiecza a¿ do dzi jest w³aciw¹ egzemplifikacj¹ tej tezy11. St¹d w konsekwencji znaczenie elementów r e l i g i j n y c h , w s p o m a g a j ¹ c y c h czynnoci instrumentalne, jakie widzimy aktualnie, opisuj¹c role spo³eczne wiejskich znachorów. Sposobem interpretacji kulturowej faktu wyst¹pienia choroby, której zaistnienia nie mo¿na by³o wyt³umaczyæ realnymi zdarzeniami o charakterze traumatycznym (uraz, przeziêbienie, zatrucie itp.), by³y e l e m e n t y r e l i g i j n e . Choroba mog³a byæ nieuchronn¹ kar¹ za wczeniej pope³nione (uwiadomione lub
nieuwiadomione, ciê¿sze lub l¿ejsze) grzechy i przewinienia. Kara³ Bóg jako sêdzia obiektywny i sprawiedliwy. Do chorób o takiej etiologii zalicza siê do dzi
choroby umys³owe12.
Kolejnym elementem zaczerpniêtym z tradycyjnej ch³opskiej kultury przenikaj¹cym do lecznictwa jest przekonanie o ³ ¹ c z n o  c i w s z y s t k i e g o z e
w s z y s t k i m w przyrodzie o¿ywionej i nieo¿ywionej. W takim ujêciu ¿ycie i choroba cz³owieka zale¿¹ na przyk³ad od s i ³ a s t r a l n y c h (kosmicznych) oraz faz
ksiê¿yca, daty urodzenia, zaæmieñ s³oñca, pojawienia (lub niepojawienia) siê komety etc. Podobnie inne elementy przyrodnicze maj¹ bezporedni lub poredni
wp³yw na stan zdrowia lub choroby, na przyk³ad: powietrze i woda, choroby
J. Burszta, Lecznictwo ludowe [w:] Kultura ludowa Wielkopolski, t. 3, Poznañ 1967, s. 394395.
Nak³adanie i splatanie siê tych elementów przedstawiono po raz pierwszy w aneksie pracy
W. Pi¹tkowskiego, Naturalne sposoby leczenia, Wroc³aw 1984.
11
J. Burszta, dz. cyt., s. 295.
12
Tam¿e, s. 403.
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mia³y w³anie braæ siê z powietrza, z wody oraz innych elementów naturalnego habitatu cz³owieka13.
Zabiegi terapeutyczne lecznictwa ludowego wyp³ywaj¹ w równym stopniu
zarówno z wierzeñ, zwyczajów, obyczajów, dzia³añ praktycznych oraz dowiadczeñ ludowej empirii. Wszystkie te elementy stosowane by³y z pe³nym przekonaniem oraz ze wiadomoci¹, ¿e s¹ adekwatne, ,,w³aciwe, celowe i konieczne
dla ratowania tego co cz³owiek ma najcenniejszego  zdrowia. System kulturowy
lecznictwa ludowego by³ samowystarczalny, kompleksowy, integralny, zorientowany na konkretne dzia³ania terapeutyczne. Zauwa¿my przy tym, ¿e zapobieganie chorobom w sytuacji gdy dana jednostka nie dowiadczy³a wczeniej jej negatywnych skutków, by³o uznawane za zbyteczne i niepotrzebne14. Jak pokazuj¹
wieloletnie badania D. Tylkowej przeprowadzone w ramach prac Instytutu Kultury Materialnej PAN w Karpatach Polskich, omawiane wczeniej elementy taumaturgiczno-mistyczne i religijne stosowane w etiologii, profilaktyce, diagnostyce
i terapii, s¹ o b e c n e a k t u a l n i e w sposobie mylenia i interpretowania wiata
przez ludnoæ ch³opsk¹ po³udniowo-wschodniej Polski (woj. tarnowskie i przemyskie).
Tylkowa zwraca te¿ uwagê na to, ¿e charakterystycznym wspó³czenie wystêpuj¹cym reliktem stosowanym na ró¿nych etapach procesu leczenia jest m a g i a l i c z b . Szczególnie czêsto znachorzy stosuj¹ rozmaite konfiguracje 3 i 7,
którym przypisuje siê cudown¹ moc wzmacniania si³y dzia³ania rodka terapeutycznego. Liczby te i ich wielokrotnoci stosowane s¹ zarówno na etapie ustalania
diagnozy, jak te¿ w trakcie terapii czy omawiania zaleceñ profilaktycznych15. Tak
na przyk³ad o g i e ñ , któremu znachorzy zgodnie przypisuj¹ moc oczyszczaj¹c¹
i uzdrawiaj¹c¹, wykorzystywany jest w postaci okadzania (np. kwiatkami jakie
dzieci rzucaj¹ na Bo¿e Cia³o), przy czym liczba okadzeñ najczêciej oscyluje
miêdzy 3, 9 i 1216. Inny przyk³ad, chory, któremu nie pomaga okadzanie,
jest wk³adany do du¿ego pieca piekarskiego na 3, 9 lub 12 minut.
Interesuj¹cym sposobem bêd¹cym echem swoistych potocznych interpretacji kulturowych doktryny leczniczej S. Hahnemana  twórcy homeopatii, by³o
przenikanie do kultury leczniczej wsi zniekszta³conych i selektywnie dobieranych
elementów tej doktryny w postaci z a s a d y a n a l o g i i 17. Przekonanie, ¿e p o d o b n e l e c z y s i ê p o d o b n y m  (similia similibus curantur), przybiera w leTam¿e, s. 402.
D. Tylkowa, Medycyna ludowa w kulturze wsi Karpat Polskich. Tradycja i wspó³czesnoæ,
Wroc³aw 1989.
15
Tam¿e, s. 65.
16
Tam¿e, s. 69.
17
B. P³onka-Syroka, Postawy lekarzy polskich generacji 18301859 wobec homeopatii i ich spo³eczne uwarunkowania [w:] M. Ogryzko-Wiewiórowska, M. Libiszowska-¯ó³tkowska, W. Pi¹tkowski [red.], Szkice z socjologii medycyny.
13
14
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czeniu ludowym postaæ praktycznych zaleceñ, bior¹cych pod uwagê analogie pomiêdzy barw¹ czy kszta³tem roliny, której przypisywano moc lecznicz¹, a charakterem choroby. Tak na przyk³ad ¿ó³taczkê leczono, pij¹c herbatkê zio³ow¹ zaparzan¹ z ¿ó³tych kwiatów pierwiosnka lub ¿ó³tej piwonii. Ró¿ê okadzano p³atkami dzikiej ró¿y itp18. Odwrotnoci¹ zasady analogii jest z a s a d a o p o z y c j i .
W terenowych badaniach etnologicznych spotykamy przyk³ady stosowania tej
regu³y zw³aszcza w odniesieniu do koloru czerwonego, tam gdzie na przyk³ad
mamy do czynienia z koniecznoci¹ tamowania wyp³ywaj¹cej krwi. Je¿eli wiêc
znachor uzna³, ¿e konieczne jest zatamowanie krwawienia, do rany przyk³ada siê
rolinê kwitn¹c¹ na bia³o (rumianek), jeli za kto inny choruje na anemiê, co jest
uto¿samiane z brakiem krwi, to nale¿y stosowaæ czêci rolin kwitn¹cych na kolor czerwony (godzik, Dianthus), jeæ du¿o jagód jarzêbiny lub spo¿ywaæ wywar
z kwiatów piwonii. Z kolei przy leczeniu okolic cia³a charakteryzuj¹cych siê kolorem czerwonym (oparzenia, wrzody, wypieki), stosowano kwiaty grzybienia
bia³ego lub posypywano oparzenia ¿ytni¹ m¹k¹ (Secale cereale). Zasada opozycji
by³a szeroko interpretowana i odnosi³a siê te¿ do zaleceñ dotycz¹cych leczenia
krzywicy, chore na ni¹ dzieci k¹pano w wywarze z prêtów leszczyny (Corylus
avellane), by by³y proste tak jak leszczynowe prêty19.
Opisuj¹c obraz lecznictwa ludowego koñca lat 80., Tylkowa zastanawia siê
nad problemem z m i a n y k u l t u r o w e j , podkrelaj¹c fakt, ¿e wród badanej
ludnoci ch³opskiej niepomiernie wzros³y kompetencje lecznicze, które s¹ efektem sta³ych kontaktów z lekarzami, pojawiaj¹ siê wzory zachowañ w chorobie,
pozostaj¹ce pod rosn¹cym wp³ywem mediów (zw³aszcza TV), upowszechniaj¹
siê hierarchie wartoci przejmowane w codziennych kontaktach z mieszkañcami
miast. Mimo to, jak stwierdza autorka, elementy naukowe i medyczne, dotycz¹ce sposobów interpretacji obszaru otaczaj¹cego chorobê, k o e g z y s t u j ¹ i nak³adaj¹ siê na tradycyjne stare sposoby mylenia i postêpowania, zw³aszcza u s³abo wykszta³conych i starych kobiet wiejskich, bywaj¹cych w dalszym ci¹gu w lokalnych rodowiskach lokalnymi ekspertami w chorobach, w których leczeniu,
w opinii pacjentów, wspó³czesna medycyna nie daje rady. Mimo istniej¹cej infrastruktury otwartej opieki medycznej i relatywnie ³atwej dostêpnoci do profesjonalnych us³ug lekarskich (ostatnio coraz czêciej odp³atnych) utrwalone od dawna pogl¹dy etiologiczne, diagnostyczne, terapeutyczne pozostaj¹ z d u m i e w a j ¹ c o t r w a ³ e 20.
Jak pokazuj¹ przyk³ady badañ terenowych wykonanych w latach 60. (J. Burszta), 80. (D. Tylkowa) i 90. (J. Jeszke), pogl¹dy i zachowania wspó³czesnej ludnoci wiejskiej w kontekcie zdrowia i choroby ujawniaj¹ nadal tradycyjn¹ ³¹cznoæ
D. Tylkowa, dz. cyt., s. 77.
A. Paluch, Zerwij ziele z dziewiêciu miedz. Zio³olecznictwo ludowe w Polsce w XIX i pocz¹tku
XX wieku, Wroc³aw 1989.
20
Tam¿e, s. 103.
18
19
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cz³owieka (cis³¹ i realn¹) z przyrod¹, kosmosem i ca³oci¹ otaczaj¹cego wiata,
wiê ta ma charakter niepodzielny i integralny. Cz³owiek jest uwik³any i poddany
dzia³aniu dwóch sprzecznych i przeciwstawnych si³ (zdrowia i choroby). Byæ mo¿e
aktualna popularnoæ obecnych w mediach metod niekonwencjonalnego leczenia
(bioenergoterapii, radiestezji itp.), w których telewizyjni (a wiêc najbardziej popularni na wsi) terapeuci odwo³uj¹ siê do elementów pozazmys³owych, niematerialnych, nieuchwytnych, cudownych, wzmacnia wiarê przeciêtnego cz³owieka
w to, ¿e tradycyjne, ludowe podejcie do choroby i jej zwalczania jest trafne i efektywne. Mo¿emy postawiæ te¿ pytanie: czy bêdzie realizowany prognozowany wielokrotnie przez lekarzy scenariusz dotycz¹cy stopniowej racjonalizacji ludowych
sposobów radzenia sobie z chorob¹, czy nast¹pi na przyk³ad eliminacja elementów uznawanych przez naukê za mistyczno-magiczne? Odpowied nie jest jednoznaczna. Mo¿e stanie siê tak, ¿e obie strony zachowaj¹ w³asne pozycje i przekonania lub nast¹pi stopniowe przenikanie pewnych elementów lecznictwa ludowego do medycyny akademickiej (co mo¿e zapowiadaæ np. uznanie orodków ortopedycznych dla bieg³oci manualnej niektórych krêgarzy czy badania Instytutu
Historii Nauki PAN, ujawniaj¹ce efektywnoæ rodków stosowanych w ramach
farmacji ludowej). Niewykluczone jest te¿ to, ¿e bêdziemy obserwowali szybsze
przyswajanie sobie wspó³czesnej kultury zdrowotnej przez spo³ecznoci wiejskie.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e ten dwustronny proces swoistej osmozy obserwowany
w badaniach terenowych (Jeszke 1996) mo¿e siê nasiliæ, poniewa¿ wiadomo, ¿e
te same osoby korzystaj¹ w sposób komplementarny i równoleg³y z oficjalnych
i nieoficjalnych sposobów pomocy w chorobie21. Wiele wskazuje na to, ¿e jestemy na pocz¹tku procesu zmian obejmuj¹cych obie czêci systemu medycznego 
oficjalny i nieoficjalny. Lecznictwo ludowe, bêd¹ce elementem tradycyjnego systemu wiedzy i kultury ch³opskiej, niew¹tpliwie wzbogaci siê i zmieni pod wp³ywem presji wszechobecnej medycyny, pytanie tylko, w jakim stopniu i w jakim
tempie. Jednoczenie pod wp³ywem oddzia³ywania naturalnych sposobów leczenia medycyna akademicka stanie siê bardziej tolerancyjna wobec elementów pozabiologicznych, na przyk³ad mistyczno-magicznych i religijnych, których wp³yw
na efekt terapii ju¿ obecnie przestaje byæ w naukach klinicznych kwestionowany.
Byæ mo¿e te¿ doczekamy siê wiêkszego zrozumienia systemu lecznictwa ludowego przez lekarzy, wtedy banalna lekarska racjonalizacja przy ocenie niepojêtych
efektów uzyskiwanych od czasu do czasu przez niektórych wiejskich znachorów
pog³êbi siê i wykroczy poza konwencjonalne stwierdzenie: wiara czyni cuda22.
Ta czêæ naszego tekstu nie mo¿e byæ uznana za pe³n¹ rekonstrukcjê systemu
kulturowego otaczaj¹cego polskie lecznictwo ludowe. Zagadnienia poruszane tu
by³y w sposób selektywny i po czêci wybiórczy. Odwo³ywalimy siê najczêciej
21
22

L. Stomma, Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku, Warszawa 1986, s. 195.
A. Kutrzeba-Pojnarowa, Kultura ludowa i jej badanie, Warszawa 1977, s. 288 i dalsze.
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do literatury etnologicznej, gdy¿ prace socjomedyczne, charakteryzuj¹ce interesuj¹ce nas problemy, praktycznie nie istniej¹23. Pominêlimy wiadomie pewne
elementy kulturowej interpretacji rzeczywistoci, których omówienie wymaga³oby bardziej systematycznej i obszernej analizy; takim zagadnieniem jest miêdzy
innymi kulturowo determinowana r o l a p ³ c i w socjalizacji do roli spo³ecznej
wiejskiego terapeuty; szczególnie interesuj¹ca jest tu swoista racjonalizacja preferencji dla kobiet jako ludowych ekspertów w sprawach choroby; nie omawiamy
te¿ magii i symboliki m i e j s c wyznaczaj¹cych ekologiczne ramy lecznictwa ludowego: p³otów, kapliczek, okien, miedz, wêg³ów domów, te konkretne obszary
wyznacza³y umowne granice pomiêdzy obszarem swoim i obcym i broni³y
dostêpu chorobie.
UZDRAWIANIE (HEALING)  JAKO SPOSÓB LECZENIA
I WIDZENIA WIATA

Prowadz¹c badania socjologiczne nad lecznictwem niemedycznym na pocz¹tku lat 90., stanêlimy przed wyzwaniami, jakie przynios³a nowa rzeczywistoæ spo³eczna, a cilej zakres i tempo zmian spo³ecznych. Towarzyszy³o nam
przekonanie, ¿e charakter zachodz¹cych w Polsce wielkich przekszta³ceñ w sferze kultury, wiadomoci i struktur ¿ycia zbiorowego z pewnoci¹ przyspieszy i rozszerzy zakres korzystania przez Polaków z niekonwencjonalnych metod leczenia.
Hipoteza postawiona w momencie podjêcia prac nad socjologiczn¹ analiz¹ tzw.
Fenomenu Kaszpirowskiego w pe³ni siê potwierdzi³a24. Na IX Ogólnopolskim
Zjedzie Socjologicznym w Lublinie, w czasie trwania obrad sesji socjomedycznej przedstawilimy hipotezê, ¿e najlepszym sposobem poznawania tej nowej rzeczywistoci spo³ecznej s¹ badania ³¹cz¹ce podejcie kwantytatywne (np. techniki
surveyowe) i kwalitatywne. Zaproponowalimy analizê treci dokumentów osobistych jako jedn¹ z optymalnych metod badania tego obszaru25. Akcentowanie
koniecznoci doceniania podejcia jakociowego w badaniach socjomedycznych
(zw³aszcza dotycz¹cych niekonwencjonalnych metod leczenia) znane by³o z dowiadczeñ uzyskanych przy analizie 3218 dokumentów osobistych (listów), które
nap³ynê³y do II programu TVP od osób uczestnicz¹cych w seansach niekonwencjonalnego psychoterapeuty A. M. Kaszpirowskiego26. Byæ mo¿e zjawisko odwrotu
Autor jest jedynie w posiadaniu rêkopisu socjologa medycyny z IFiSPAN R. Tulli, zahaczaj¹cego o tê problematykê.
24
W. Pi¹tkowski, Listy do Kaszpirowskiego. Spojrzenie socjologiczne, Lublin 1993.
25
W. Pi¹tkowski, M. Latoszek, O nowych sposobach badania zjawisk zdrowia i choroby [w:]
A. Su³ek, J. Styk [red.], Ludzie i instytucje. Stawanie siê ³adu spo³ecznego. Sesja socjologii medycyny, cz. 1 i 2, Lublin 1995.
26
Renesans jakociowych badañ socjologicznych opisuje i uzasadnia Anna Wyka, Badacz spo³eczny wobec dowiadczenia, Warszawa 1993, cz. 1: Zwrot ku dowiadczeniu w badaniach spo³ecznych, s. 11 i dalsze.
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od dominacji metod surveyowych jest spowodowane szerszymi przyczynami: nasilaniem siê ruchu antypozytywistycznego (antyscjentycznego) i rosn¹c¹ popularnoci¹ paradygmatu interpretatywnego. Nie jest jasne, czy jest to pocz¹tek rodzenia siê koncepcji socjologii postpozytywistycznej, czy chwilowa moda
odwo³uj¹ca siê do silnych tradycji polskiej socjologii humanistycznej.
Sygnalizujemy tu w¹tek metodologiczny w pe³ni przekonani o tym, ¿e ten
typ podejcia badawczego ukazuje szczególne walory w badaniach zjawisk kulturowych otaczaj¹cych lecznictwo niemedyczne: nie narzuca siatki pojêciowej badacza respondentowi, zapewnia otwartoæ badacza na analizowan¹ rzeczywistoæ,
pozwala rejestrowaæ zjawiska intymne, dra¿liwe, dramatyczne, zapewnia autonomiê odpowiadaj¹cemu, badacz i badany zajmuj¹ wobec siebie pozycjê równoprawn¹ i partnersk¹. Socjolog bywa tu nie tylko wiadkiem, ale i uczestnikiem
badanych zdarzeñ (tak by³o w przypadku naszych analiz fenomenu Kaszpirowskiego), oczywicie przy akceptacji takiego podejcia konieczne s¹ kwalifikacje
etyczne osób projektuj¹cych i realizuj¹cych badania oraz wiêksza odpowiedzialnoæ za sposób ich wykonania i interpretacjê wyników27. Tak wiêc akceptuj¹c
wprowadzone na pocz¹tku lat 90. podejcie metodologiczne bliskie socjologii
humanistycznej, mo¿emy próbowaæ je odnieæ do interesuj¹cych nas zjawisk kontrlub subkulturowych, uzasadniaj¹cych wartoci niekonwencjonalnych metod terapii i zachêcaj¹cych pacjentów do korzystania z takich sposobów radzenia sobie ze
sprawami zdrowia i choroby. Generalne pytanie badawcze mo¿e brzmieæ: czy
w okresie transformacji systemowej rodzi siê w Polsce kultura alternatywna oraz
jeli tak, to czy fragmentem tych zjawisk oprócz na przyk³ad feminizmu, ekologizmu, walki o prawa zwierz¹t, kultu zdrowia (helthism) jest odradzanie siê zainteresowania, akceptacji i praktykowania naturalnych sposobów leczenia w ramach
lecznictwa niemedycznego. Wydaje siê, ¿e w badaniach w³asnych uda³o siê ustaliæ i scharakteryzowaæ g³ówne zjawiska socjokulturowe, otaczaj¹ce lecznictwo
niemedyczne w okresie ponowoczesnoci. Sk³aniamy siê do pogl¹du, ¿e przyczyny zjawiska mo¿na podzieliæ na dwie zasadnicze grupy  dotycz¹ce nadsystemu
spo³eczno-cywilizacyjnego i systemu medycznego. Do pierwszej grupy zjawisk,
która wyznacza kulturowy background, mo¿na zaliczyæ miêdzy innymi: zmiany wiadomociowe wywo³ane dominacj¹ (np. w niektórych rodowiskach intelektualnych) ideologii postmodernistycznych, odwo³uj¹cych siê nie tylko do kultu zdrowia i cia³a ludzkiego (cielesnoci), ale te¿ do koncentracji na w³asnych
emocjach i stanach psychicznych28. Kolejn¹ ide¹ jest preferowany przez healerów
stan równowagi (equilibrium), w jakim powinna znajdowaæ siê sfera somatyczna,
27
W. Pi¹tkowski, J. Jezior, R. Ohme, Listy do Kaszpirowskiego. Spojrzenie socjologiczne, Lublin
1993, rozdz. Problemy metodologiczne; tak¿e A. Wyka, Intencjonalna przemiana roli socjologa,
s. 25 i dalsze.
28
A. Kubiak, Kosmologia i antropologia uzdrawiania, Promocja Zdrowia. Nauki Spo³eczne
i Medycyna 1998, 14.
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psychologiczna i spo³eczna, wyznaczaj¹ca egzystencjê jednostki. Równowaga potrzebna jest do unikania zagro¿eñ chorobowych, budowania zapasu zdrowia i podnoszenia jakoci ¿ycia. Ideolodzy lecznictwa niemedycznego (sami nazywaj¹ siê
twórcami medycyny alternatywnej, np. A. Stanway) nawo³uj¹ do opanowania
umiejêtnoci prozdrowotnych, zw³aszcza metod¹ samolecznictwa, w którego ramach mo¿na dokonaæ samouleczeñ, cz³owiek ponowoczesny jest wiêc sam zarówno twórc¹ zdrowia jak i sprawc¹ w³asnych chorób. Widaæ tu zbie¿noæ z ideologi¹ promocji zdrowia, st¹d szybkie przyswojenie sobie przez uzdrowicieli jej
zasad29. Definiowane w akademickich podrêcznikach promocji zdrowia pojêcia,
takie jak: pozytywne zdrowie, samokontrola, samoopieka, wybór prozdrowotny, funkcjonuj¹ równolegle, choæ czêsto interpretowane s¹ wybiórczo
i bywaj¹ zniekszta³cane w licznych publikacjach uzdrowicielskich30. Terminy zaczerpniête z obszaru socjologii czy psychologii zdrowia s¹ w subkulturze uzdrowicielskiej wykorzystywane do uteoretycznienia czêsto chaotycznych i pe³nych
sprzecznoci wywodów próbuj¹cych stworzyæ podstawy intelektualne dla alternatywnej sztuki leczenia, medycyny sensorycznej, lecznictwa wiata zmys³ów itp.
Sugeruje siê, ¿e taki globalny system medycyny alternatywnej radykalnie zmieni
albo wyeliminuje z rynku medycynê ortodoksyjn¹ (scjentystyczno-empiryczn¹),
która jest droga i nieefektywna31.
Zjawiskiem kulturowym towarzysz¹cym ponowoczesnoci, maj¹cym z pewnoci¹ odniesienia wobec niekonwencjonalnego podejcia do sfery zdrowia i choroby, jest filozofia New Age. Pominiemy tu socjologiczn¹ charakterystykê zjawiska, które mo¿e byæ traktowane zarówno jako rodzaj ideologii jak te¿ jako pewien
typ dynamicznego ruchu spo³ecznego. Nowe mylenie New Age ma swój wk³ad
w pogl¹dy miêdzy innymi na temat zdrowia, choroby i cia³a ludzkiego. Wed³ug
tej filozofii, etiologia wiêkszoci chorób jest wywo³ana przez dewastuj¹c¹ przyrodê kapitalistyczn¹ gospodarkê, która zak³óca równowagê ekologiczn¹ i wywo³uje
choroby spo³eczne. Kult wzrostu gospodarczego jest realnym czynnikiem zagro¿enia zdrowia na poziomie spo³ecznym i jednostkowym. Kapitalizm jest z³y
w tym sensie, ¿e lekcewa¿y standardy jakoci ¿ycia. Dlatego, jak podkrelaj¹ uzdrowiciele odwo³uj¹cy siê do wartoci New Age, trzeba budowaæ nie tylko alternatywn¹ ekonomiê, ale przyjazn¹ cz³owiekowi alternatywn¹ (naturaln¹, ekologiczn¹)
medycynê32.
Ideolog lecznictwa alternatywnego  Olsen Gottschalk pisze, ¿e trzeba
tworzyæ system lecznictwa bezpiecznego, holistycznego, opartego na bezpieczA. Stanway, Alternative medicine, Harmonsworth 1982, cz.: What is alternative medicine?,
s. 21 i dalsze.
30
Z. S³oñska, M. Misiuna, Promocja zdrowia. S³ownik podstawowych terminów, Warszawa 1993.
31
A. Stanway, dz. cyt., cz.: Alternative medicine around the world.
32
O. K.Gottschalk, The Encyclopedia of Alternative Health Care, N. York 1990, cz.: Just what is
holistic heath, s. 3 i dalsze.
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nych nieoperacyjnych i niefarmaceutycznych metodach33. Pacjent w tym typie medycyny ma byæ traktowany podmiotowo, ma te¿ byæ aktywny i samodzielny, oczekuj¹c nie tylko usuniêcia choroby w sensie biologicznym, ale spodziewaj¹c siê
osi¹gniêcia subiektywnego stanu zdrowia (wellness) etc. P. Macura podkrela,
¿e antropozofia, medycyna holistyczna, niekonwencjonalna, medycyny tradycyjne, szamanizm. Wszystkie te kierunki maj¹ doprowadziæ do przejcia jednostek, a nastêpnie spo³eczeñstw na wy¿szy »p o z i o m  w i a d o m o  c i « [podkr.
moje  W. P.]34. Podobny sposób rozumowania obserwujemy w innych teoriach
medycyny alternatywnej, gdzie podkrela siê walory szeroko pojêtej duchowoci, koniecznoæ budowy u pacjentów nowego typu samowiadomoci, która ma
mieæ charakter globalny (kosmiczny). Drog¹ do zrozumienia tej ideologii jest mistyczne owiecenie i zjednoczenie z w³asn¹ jani¹35. Znacz¹ rolê w nowej wiatowej medycynie (tak jak w tradycyjnym polskim lecznictwie ludowym w wieku
XIX) maj¹ odgrywaæ kobiety, z ich wra¿liwoci¹, duchowoci¹, ³atwoci¹ reagowania i pojmowania sercem s¹ one szczególnie po¿¹dane jako uzdrowicielki.
Widoczne s¹ tu powi¹zania omawianej ideologii leczniczej z jej zapleczem teoretycznym w postaci feminizmu i ekologizmu. M. Ferguson, kalifornijska przywódczyni Ery Wodnika, jest zdania, ¿e wród kryteriów pozwalaj¹cych uznaæ, ¿e
dana osoba przynale¿y do nowej wiadomoci, s¹ elementy od kilkunastu lat
obecne w lecznictwie niemedycznym, jak: umiejêtnoæ korzystania z biologicznego sprzê¿enia zwrotnego (bio-feedback) co pozwala kontrolowaæ i wykorzystywaæ jednoæ cia³a i umys³u, umiejêtnoæ kontroli umys³u (aktualizacja i odnowa
¿yciowa), podatnoæ na hipnozê i autohipnozê, zrozumienie lub partycypacja w ruchach spo³ecznych (samopomoc), tworz¹cych now¹ wiadomoæ etc.36 Zdaniem
Ferguson, wspó³czesny ponowoczesny cz³owiek musi umieæ korzystaæ te¿ z Hatha Jogi, terapii Reicha, metody Alexandra i innych metod i technik alternatywnej medycyny. Uleczenie samego siebie, potem ludzi z bliskiego krêgu spo³ecznego, znajomych i przyjació³ ma byæ wstêpem do uleczenia ca³ego spo³eczeñstwa. Autorka pyta: Jeli umys³ mo¿e leczyæ i przekszta³caæ, dlaczego nie po³¹czyæ umys³ów, aby uleczyæ i przekszta³ciæ spo³eczeñstwo?37. Pogl¹dy Ferguson
i bliskich jej antropologów (np. E. Hall) maj¹ swoje konsekwencje dla badañ podejmowanych w socjologii lecznictwa niemedycznego38. Dyskusje tocz¹ce siê
od prze³omu lat 80. i 90. w naukach spo³ecznych na temat ró¿norodnych konsekwencji ponowoczesnoci dotycz¹ te¿ socjologii medycyny, przekszta³caj¹cej
Tam¿e, s. XIX.
P. Macura [wybór i t³um.], New Age, Kraków 1993, s. 10.
35
Tam¿e, s. 11.
36
M. Ferguson, Na rozdro¿u: Przemiana ludzi [w:] P. Macura, dz. cyt., s. 21.
37
Tam¿e, s. 29.
38
Patrz np. artyku³ socjologa religii M. Libiszowskiej-¯ó³tkowskiej [w:] M. Ogryzko-Wiewiórowska, M. Libiszowska-¯ó³tkowska, W. Pi¹tkowski [red.], Szkice z socjologii medycyny.
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siê wyranie w socjologiê zdrowia, w ramach której podejmuje siê badania nad
tworzeniem podstaw socjologii lecznictwa niemedycznego39.
W ramach socjologii zdrowia, jak siê wydaje nie bez wp³ywu ze strony ideologów medycyny alternatywnej, redefiniowano te¿ pojêcia zdrowia i choroby. Zdrowiu nadano, tak jak we wspó³czesnym healingu, szerszy zakres, traktuj¹c je jako miêdzy innymi sposób osi¹gania lepszego ¿ycia, klucz do nowej jego
jakoci, drogê do lepszego rozumienia samego siebie, rodek wiod¹cy do nowej
wiadomoci etc. Równie¿ choroba zyska³a nowe interpretacje, podkrelaj¹ce jej
subiektywny charakter (subjective state of illness) oraz swoist¹ etiologiê, k³ad¹c¹
nacisk na patogenn¹ rolê medycyny technochemicznej, nieumiejêtny, chorobotwórczy w³asny styl ¿ycia lub brak akceptacji dla pozytywnego mylenia. Uzdrowiciele podkrelaj¹, ¿e wymienione czynniki mog¹ spowodowaæ zak³ócony przep³yw energii, brak mo¿liwoci jej swobodnego obiegu, zaburzenia samoregulacji
organizmu, a w efekcie zmiany patologiczne40.
Odkrycie witalizmu, równowagi socjo-psycho-somatycznej, umiejêtnoæ
oczyszczania organizmu ze z³ej energii i kumulacji dobrej, akceptacja natury
i naturalnoci, zwrot ku nowym (alternatywnym) doznaniom psychicznym i religijnym, nauczenie siê pozytywnego mylenia i uzyskanie pozytywnego zdrowia to niektóre wartoci budowane wokó³ lecznictwa pozostaj¹cego w opozycji
do kapitalistycznej, toksycznej, nastawionej na zysk, reifikuj¹cej pacjenta, redukcjonistycznej, traktuj¹cej zdrowie i chorobê jednowymiarowo medycyny41.
Czy ten system wartoci le¿¹cy u podstaw medycyny cudów mo¿e stworzyæ
rzeczywist¹ alternatywê dla medycyny akademickiej? Czy normy i preferencje oraz
sposoby mylenia innego lecznictwa s¹ w stanie stworzyæ kulturê alternatywn¹
o cechach trwa³oci i uniwersalnoci? Wydaje siê, ¿e du¿o zale¿y od samego systemu medycznego, zw³aszcza od jego zdolnoci adaptacyjnych i szybkoci zmian przystosowawczych. Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e medycyna pod wp³ywem inwazji kontrkultury uzdrowicielskiej w pewnym stopniu zmienia siê, akceptuj¹c na przyk³ad
holizm, doceniaj¹c znaczenie elementów socjopsychologicznych lub staj¹c siê bardziej antropocentryczn¹. Zarazem lecznictwo niemedyczne te¿ musi ulec ewolucji,
uzdrowiciele za musz¹ samokrytycznie spojrzeæ na swoje dokonania, eliminuj¹c
chaos, pseudowartoci i nieuczciwoæ wobec pacjenta, na tym bowiem obszarze
szczególnie ³atwo o tragiczne w skutkach oszustwa. Przysz³a strategia przywracania zdrowia musi byæ, jak siê wydaje, po³¹czeniem kompetencji nowoczesnej medycyny klinicznej nowej generacji z kompetencjami nauk o zachowaniu (socjologia
Czêæ 1. ksi¹¿ki Szkice z socjologii medycyny w ca³oci powiêcona jest tym zagadnieniom.
S. Nettelton, The Sociology of Health and Illness, cz.: The rise of alternative medicine, s. 209
i dalsze.
41
W. Pi¹tkowski, Lecznictwo niemedyczne w euroamerykañskim krêgu kulturowym. Przyczyny
spo³ecznego zainteresowania [w:] K. Imieliñski [red.], Medycyna u progu XXI wieku, Warszawa 1995.
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i psychologia zdrowia i choroby), tylko taka oferta wydaje siê uczciwa i wiarygodna wobec pacjentów przysz³oci. Jest prawdopodobne, ¿e wiêkszoæ ideologii lecznictwa niemedycznego zostanie wch³oniêta przez nowoczesn¹ socjo- i psychoterapiê (wykorzystanie efektu placebo). Niektóre inne (osteopatia, chiropraktyka, akupunktura) bêd¹ selektywnie stosowane przez lekarzy, pozosta³e oka¿¹ siê nieefektywne, szalbierskie i byæ mo¿e zostan¹ zapomniane42.
SUMMARY
In the Department of Sociology of Medicine and Family, Maria Curie-Sk³odowska
University, Lublin systematic studies have been going on for 18 years on non-medical
health care in Poland. Attempts have been made so far to establish, inter alia, the methodological basis, taxonomy and the theoretical framework of the problems under investigation.
The present paper emphasizes another acceptable perspective for analyses as part of
sociology of non-medical health care  a socio-cultural approach. Non-medical health
care does not mean only the methods and techniques of treatment but also a particular view
of the world associated with specific etiological theories, views on diagnostics and prevention (Hessler, Twaddle 1997; Pi¹tkowski, 1990, 1993, 1998). The problem can be exemplified, for instance, by the area of culture surrounding traditional folk medicine. The methods of treatment are here immersed in religious beliefs, mysticism and peasant culture
(combining everything with everything in nature, the magic of places and time, the effect
of astral bodies on the rise and course of a disease, etc.). A separate problem is the influence
of distorted and reinterpreted principles of opposition and analogy taken over from homeopathy. Similarly, another part of non-medical health service (healing) is included in the
context of present-day postmodern culture. Its elements like healthism, ecologism, feminism, the New Age, holistic theories or new religious and quasi-religious movements cocreate and form the philosophy of treatment of many present-day healers. The sociocultural research motive signalled in the paper is extremely important in establishing the
scientific foundations of sociology of non-medical health care.
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