
Autorzy przeanalizowali tak¿e dostêpne informacje na temat

praktyki medycznej prowadzonej przez Guettarda w Rzeczypo-

spolitej. Przedstawiono niepublikowany dotychczas list ksiêcia

Czartoryskiego na temat choroby jego ¿ony Izabeli, zapiski Guet-

tarda na temat epidemii zaziêbieñ w Warszawie w 1762 r. oraz

notatki do przygotowywanej przez niego rozprawy o goŸdŸcu

(ko³tunie polskim, Plica polonica), traktowanym w XVIII w. jako

endemiczna choroba z Rzeczypospolitej.

Informacje o botanicznych, meteorologicznych czy medycz-

nych pracach Guettarda s¹ interesuj¹ce tak¿e dla historyka geolo-

gii. Pokazuj¹ one bowiem warsztat pracy geologów zanim ta

dziedzina nauk przyrodniczych uleg³a w XIX w. profesjonalizacji

i zwi¹zanej z ni¹ specjalizacji.

Ksi¹¿kê czyta siê bardzo dobrze. Napisana ona jest przejrzy-

œcie i zawiera mnóstwo odniesieñ i ubarwiaj¹cych narracjê wia-

domoœci. Autorzy z ³atwoœci¹ prowadz¹ czytelnika przez

poszczególne rozprawy i materia³y rêkopiœmienne pozostawione

przez Guettarda. Dzie³o wydano w bardzo starannej szacie gra-

ficznej. Warto poœwiêciæ kilka s³ów ok³adce pracy autorstwa

Marka Kwiatkowskiego. Jest ona kompozycj¹ oryginalnych

osiemnastowiecznych ilustracji zwi¹zanych z Guettardem,

przedstawionych na tle zarysów starej mapy. Jedyny znany por-

tret Guettarda, strona z rêkopisem list roœlin, najstarszego zasto-

sowania systematyki Linneusza w Rzeczypospolitej, ilustracje

paleontologiczne (jedne z najstarszych dotycz¹cych Polski), kar-

ty do gry, na których francuski uczony prowadzi³ zapiski, zdjêcie

b³êkitnego minera³u (Guettard napisa³ rozprawê o b³êkitnej zie-

mii z Nieborowa i mo¿liwoœciach jej gospodarczego zastosowa-

nia) — dobrze ilustruj¹ treœæ ksi¹¿ki.

Wydanie publikacji przez Wydawnictwo Naukowe Uniwer-

sytetu Pedagogicznego w Krakowie ksi¹¿ki jest tym cenniejsze,

i¿ na polskim rynku wydawniczym pojawia siê niewiele prac

poœwiêconych historii nauk przyrodniczych, jak i niewiele t³uma-

czeñ oryginalnych, dawnych tekstów naukowych. Praca ta mo¿e

zainteresowaæ ró¿nych czytelników, zarówno przyrodników, jak

i historyków oraz historyków nauki, a tak¿e wszystkich intere-

suj¹cych siê histori¹ polsko-francuskich relacji naukowych, kul-

turalnych i politycznych.

Jacek Oleksyn

W. KAESS & H. KAESS (red.) — Deutsches

Baederbuch, Wydanie II. E. Schweizerbart’sche

Verlagsbuchhandlung, Stuttgart 2008, 1230 str.

Fundamentalne dzie³o stanowi¹ce przez dziesi¹tki lat swego

rodzaju „bibliê“ zdrojownictwa œrodkowo-europejskiego, jak¹

by³a wydana w 1907 r. Ksiêga zdrojowisk niemieckich (Deutsches

Baederbuch), ukaza³o siê ponownie po 100 latach. Z pierwszego

wydania pozosta³ uk³ad pracy, tj. podzia³ na czêœæ ogóln¹ i szcze-

gó³ow¹. W czêœci ogólnej w nowym wydaniu uwzglêdniono

ogromny postêp, jaki w XX w. dokona³ siê w dziedzinie medycy-

ny i innych nauk, stanowi¹cych podstawy lecznictwa uzdrowi-

skowego, jak chemia, bioklimatologia, czy nauki o Ziemi. Treœæ

czêœci drugiej, zawieraj¹cej szczegó³owe opisy uzdrowisk nie-

mieckich, zdeterminowana jest oczywiœcie przez zmiany teryto-

rialne, bêd¹ce rezultatem drugiej wojny œwiatowej, a nastêpnie

zjednoczenia Niemiec. Do koniecznoœci ca³kowicie nowego ujê-

cia tych opisów przyczyni³ siê tak¿e rozwój budownictwa i tech-

niki uzdrowiskowej, szczególnie dynamiczny w okresie powo-

jennym w Niemczech Zachodnich. Rezultatem rozwoju hydrogeo-

logii wód mineralnych i termalnych by³o tak¿e odkrycie i wyko-

rzystanie wielu nowych systemów kr¹¿enia tych wód. W efekcie

mamy wiêc do czynienia z dzie³em nowym i nowoczesnym, cho-

cia¿ nawi¹zuj¹cym do stuletniej tradycji.

Niniejsza recenzja ogranicza siê g³ównie do tematyki hydro-

geologicznej, której w omawianym dziele poœwiêcono bardzo

du¿o uwagi. Dotyczy to zarówno czêœci ogólnej, jak i szcze-

gó³owej.
Czêœæ ogólna omawianej pracy jest dzie³em 24 autorów i obej-

muje 200 stron. Zawiera ona 4 rozdzia³y zatytu³owane: A. Pod-

stawy balneologii, B. Woda lecznicza, C. Gazy Ÿródlane i leczni-

cze, D. Peloidy. W czêœci A znajdujemy m.in. trzy teksty opraco-

wane przez czo³owego niemieckiego specjalistê w zakresie

hydrogeologii wód leczniczych prof. G. Michela (Historia balne-

ologii w Niemczech, Balneogeologia oraz Przyrodnicze definicje

naturalnych, miejscowych surowców leczniczych).
Pojêcie balneogeologia, którego przyjêcie w Polsce sugero-

wali niektórzy balneolodzy, nie zadomowi³o siê w naszej termi-

nologii g³ównie ze wzglêdu na jego niejednoznacznoœæ. Za jego

synonim mog¹ byæ uwa¿ane okreœlenia: geologia surowców bal-

neologicznych lub hydrogeologia wód leczniczych.

We wspomnianym wy¿ej podrozdziale, poœwiêconym tej

dziedzinie nauk geologicznych, autor wymienia za K. Keilhac-

kiem (Deutsches Baederbuch, 1907) g³ówne, stoj¹ce przed ni¹

problemy. S¹ to: pochodzenie wody, pochodzenie sta³ych i gazo-

wych sk³adników wody, czynniki wp³ywaj¹ce na temperaturê

wody, czynniki warunkuj¹ce wyp³yw wody na powierzchniê,

wzajemne oddzia³ywanie wód mineralnych i termalnych ze

zwyk³ymi wodami podziemnymi. Zwraca uwagê fakt, ¿e wœród

tych problemów nie wymieniono metod iloœciowej i jakoœciowej

ochrony wód leczniczych oraz oceny zasobów tych wód. Zdzi-

wienie budzi tak¿e to, ¿e do balneogeologii nie zaliczono proble-

matyki peloidów (torfów i mu³ów leczniczych), omówionych w

rozdziale D czêœci ogólnej.

W opracowanym przez W. Jaegera i H. Kussmaula podroz-

dziale czêœci ogólnej A, zatytu³owanym Naturalne cechy miej-

scowych œrodków leczniczych, przedstawiono, zgodnie z

dyrektyw¹ Komisji Unii Europejskiej (2003/40/EG), wymagania

dotycz¹ce naturalnej wody mineralnej, a tak¿e wody leczniczej.

S¹ nimi: podziemne pochodzenie wody, co powinno chroniæ j¹

przed zanieczyszczeniami; pierwotna czystoœæ wody; szczególny

charakter wody wyra¿aj¹cy siê poprzez jej sk³adniki i inne cechy,

jak równie¿ przez oddzia³ywanie na organizm ludzki; sta³oœæ

cech wody w granicach naturalnych wahañ; jej nie budz¹cy

zastrze¿eñ stan bakteriologiczny. Za wspomnian¹ wy¿ej dyrek-

tyw¹ wymieniono orientacyjne wartoœci najwy¿szych dopusz-

czalnych stê¿eñ w wodach mineralnych niektórych zwi¹zków

organicznych, jak lotne organiczne zwi¹zki halogenków (np.

dichlorometan) czy fenole, a tak¿e wêglowodory (dopuszczalna

zawartoœæ 100 mg/dm
3
). Wartoœci graniczne dla stê¿eñ innych

„substancji obci¹¿aj¹cych” i „sk³adników naturalnie wystê-

puj¹cych w naturalnej wodzie mineralnej” (np. NO2
–
, czy NO3

–
)

znajduj¹ siê w przepisach federalnych i poszczególnych landów.

Wspólnym wymogiem stanowi¹cym warunek uznania wody

za naturaln¹ wodê mineraln¹ lub lecznicz¹ jest ich wyraŸne

odró¿nianie siê od zwyk³ych wód pitnych sk³adem chemicznym i

pierwotn¹ czystoœci¹, t j. brakiem potrzeby ich uzdatniania przed

spo¿yciem (za wyj¹tkiem usuniêcia wystêpuj¹cych w nadmiarze

w stosunku do dopuszczalnych stê¿eñ naturalnych sk³adników

wody (np. ¿elazo, mangan, czy arsen). Woda uznana za lecznicz¹,

tj. dopuszczona do u¿ytku jako lek, musi ponadto spe³niaæ warun-

ki polegaj¹ce na „oddzia³ywaniu leczniczym, uœmierzaj¹cym lub

profilaktycznym”. Wymagania te s¹ w zasadzie zgodne z obo-

wi¹zuj¹cymi obecnie w Polsce przepisami.

Dodatkowe wymogi, pozwalaj¹ce na zaliczenie wody do

kategorii wód leczniczych, zosta³y omówione przez G. Michela w
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podrozdziale dotycz¹cym definicji (Begriffsbestimmungen). Ró¿ni¹

siê one niewiele od propozycji przedstawionych przez E. Hintza i

L. Gruenhuta w Deutshes Baederbuch z 1907 r. Na obszarze Nie-

miec obecnie za lecznicze wody uznaje siê te, które spe³niaj¹

przynajmniej jedno z poni¿szych kryteriów: a) zawieraj¹ co naj-

mniej 1 g/dm
3

rozpuszczonych sk³adników sta³ych; b) zawieraj¹

20 mg/dm
3

Fe
2+

(wody ¿elaziste) lub 1 mg/dm
3

I
–

(wody jodko-

we) lub 666 Bq/dm
3

Rn (wody radonowe) lub 1000 mg/dm
3

wol-

nego, rozpuszczonego CO2 (szczawy, dla kuracji pitnych) czy

500 mg/dm
3

(wody z zawartoœci¹ CO2 dla kuracji k¹pielowych)

lub 1 mg/dkm
3
F

–
(wody fluorkowe); c) maj¹ na wyp³ywie tempe-

raturê ponad 20
o
C (wody termalne, a przy zawartoœci co najmniej

1000 mg/dm
3

wolnego, rozpuszczonego CO2 — szczawy termal-

ne); d) zawieraj¹ w 1 dm
3

co najmniej 5.5 g Na
+

i 8,5 g Cl
–

(solan-

ki). Ponadto, wszystkie wartoœci minimalne musz¹ byæ stwierdzone

w miejscu wykorzystania wody. Równie¿ woda nie spe³niaj¹ca

¿adnego z powy¿szych kryteriów mo¿e byæ uznana za lecznicz¹

pod warunkiem przedstawienia odpowiedniego orzeczenia,

wydanego na podstawie badañ klinicznych. W przeciwieñstwie

do polskiego prawodawstwa wody lecznicze nie zosta³y w Niem-

czech uznane za kopalinê i nie podlegaj¹ przepisom prawa górni-

czego. W latach 1937–2007 nadzór nad gospodark¹ wodami

leczniczymi w uzdrowiskach pañstwowych pe³ni³ specjalny

urz¹d (Heilquellenamt). Po komunalizacji tych uzdrowisk zosta³

on zlikwidowany. Poszukiwanie, wykorzystanie i ochrona wód

leczniczych podlega przepisom federalnego prawa wodnego i

przepisom poszczególnych landów (A. Rottke — podrozdzia³

Wody lecznicze i prawo wodne).

W czêœci B dotycz¹cej w szczególnoœci wód leczniczych, ich

badañ i eksploatacji, na szczególn¹ uwagê hydrogeologów zas³uguje

podrozdzia³ napisany przez G. Michela, a dotycz¹cy ochrony tych

wód i zasad wyznaczania obszarów ochronnych. W Niemczech ist-

niej¹ prawne pojêcia ochrony iloœciowej i jakoœciowej wód, przy

czym ta druga ma szczególne znaczenie w odniesieniu do wód

leczniczych. Dwie strefy ich ochrony iloœciowej wyznaczane s¹ w

oparciu o wytyczne obowi¹zuj¹ce tak¿e dla wód pitnych. Wyzna-

czanie trzech stref ochrony jakoœciowej opiera siê na specjalnych

wytycznych znowelizowanych w 1998 r. Wyró¿niaj¹c trzy rodzaje

obszarów zasilania (bardzo du¿y, du¿y oraz œredni do ma³ego)

oparto siê tu m.in. na zawartoœci trytu w wodzie. Wymaga³oby to

szerszej dyskusji, na któr¹ nie ma tu miejsca.

Podrozdzia³ Analityka, dokumentacja i przedstawianie cha-

rakterystyki jakoœciowej wody leczniczej (W. Kaess) potraktowa-

ny jest bardzo skrótowo. Omawiaj¹c metody analityczne

powo³ano siê wy³¹cznie na normy niemieckie (DIN), co trzeba

t³umaczyæ brakiem miejsca dla choæby nieco szerszych opisów

tych metod. Wiêkszej iloœci informacji dostarcza natomiast pod-

rozdzia³ dotycz¹cy pierwiastków œladowych w wodach leczni-

czych (E. Fresenius, W. Kaess). Omówiono tu 35 pierwiastków

(w tym ¿elazo i mangan), ich formê wystêpowania w wodzie,

ewentualne oddzia³ywanie na organizm ludzki i dopuszczalne

zawartoœci (tam gdzie zosta³y okreœlone). Bardzo schematyczny

charakter ma natomiast podrozdzia³ zatytu³owany Metody izoto-

powe w charakterystyce wód leczniczych (l. Eichinger, G. Lorenz).

Niektóre uproszczenia budz¹ sprzeciw. Dotyczy to np. figury 3,

na której zaznaczono mo¿liwoœci okreœlania wieku wód przy

pomocy stosunku
2
H/

18
O. Wiek ten by³by zdaniem autorów

mo¿liwy do wyznaczenia t¹ metod¹ dla przedzia³ów czasowych

1 miesi¹c–5 lat oraz 10
7
–10

7,5
lat. Informacja ta nie uwzglêdnia

wielu czynników, jak np. wymiana izotopowa pomiêdzy wod¹ a

ska³ami (pominiêta na figurze 5) czy zmienny w czasie i prze-

strzeni przebieg prostej opadowej (WMWL), które mog¹ dopro-

wadziæ do odmiennych wniosków. Bardzo interesuj¹cy dla

hydrogeologów maj¹cych do czynienia z naturalnie podwy¿-

szon¹ zawartoœci¹ zwi¹zków arsenu w wodach leczniczych (np.

niektóre wody sudeckie) jest opracowany przez D. Quanta pod-

rozdzia³ czêœci B o usuwaniu z nich tych zwi¹zków.

W pozosta³ych rozdzia³ach czêœci ogólnej przewa¿aj¹ infor-

macje wa¿ne przede wszystkim dla lekarzy. W rozdziale C (Gazy

Ÿródlane i lecznicze) stosowane do suchych ekshalacji CO2 jest

okreœlenie mofeta. Okreœlenie to w geologii dynamicznej oznacza

zjawisko zwi¹zane z wulkanizmem. Tymczasem powstawanie

tych ekshalacji nie zawsze musi byæ zwi¹zane ze wspó³czesnymi

lub niedawnymi procesami wulkanicznymi. Gaz ten mo¿e pocho-

dziæ z termicznego rozk³adu ska³ wêglanowych w g³êbszych par-

tiach skorupy ziemskiej lub te¿ migrowaæ z górnego p³aszcza

Ziemi. Mamy tu wiêc do czynienia z pewnym nadu¿yciem termi-

nologicznym, które zastosowa³ (wobec braku innego terminu)

wybitny, niemiecki hydrogeolog wód leczniczych K. Fricke

(1918–1990) i które podchwycili zarówno hydrogeolodzy, jak i

lekarze niemieccy.

Rozdzia³ D zawiera m.in. omówienie wystêpowania peloi-

dów i ich klasyfikacjê (G. Luettig) oraz zastosowania lecznicze.

Czêœæ ogólna zakoñczona jest skorowidzem podzielonym na

czêœæ medyczn¹ i przyrodnicz¹. Ta druga zawiera ponad 100

pojêæ z dziedziny chemii, mineralogii, klimatologii, geografii itp.

Znalaz³y siê tu tak¿e pojêcia niewiele maj¹ce wspólnego z nauka-

mi przyrodniczymi, jak: studnia wiercona, korozja, czy sztolnia

terapeutyczna. Czêœæ ta wydaje siê byæ zestawiona doœæ przypad-

kowo, jest daleka od kompletnoœci i nie widaæ w niej myœli redak-

cyjnej. Imponuj¹cy jest natomiast spis literatury do czêœci

ogólnej, obejmuj¹cy blisko 770 pozycji. By³oby ich jeszcze wiê-

cej, gdyby uwzglêdniono tu wszystkie pozycje dawnej literatury,

wymienione w podrozdzia³ach historycznych.

Druga czêœæ dzie³a nosi tytu³ K¹pieliska lecznicze i zak³ady

stosuj¹ce wody lecznicze. Na ponad 1000 stronach 60 autorów opi-

sa³o w niej w porz¹dku alfabetycznym 163 czynne niemieckie

uzdrowiska i zak³ady stosuj¹ce wody lecznicze lub peloidy. Ka¿dy

z tych opisów ilustrowany jest kolorowym zdjêciem miejscowoœci

lub najbardziej charakterystycznego obiektu zdrojowego, planem

lokalizacyjnym i profilem, przekrojem czy blokdiagramem geolo-

gicznym. Oprócz podstawowych informacji (adresy i telefony

zak³adów, profil leczniczy) znajdziemy tu zarys historii uzdrowi-

ska, opis budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych

oraz najnowsze, pe³ne analizy chemiczne wody leczniczej z ka¿de-

go z eksploatowanych ujêæ. Du¿a czêœæ tych analiz wykonana

zosta³a po roku 2000. Obejmuj¹ one wyniki oznaczeñ anionów,

kationów, zwi¹zków nie zdysocjowanych (H2SiO3 , HBO2), roz-

puszczonych gazów (O2, CO2, H2S) oraz pierwiastków œlado-

wych, nie jest natomiast podawana zawartoœæ sk³adników orga-

nicznych, jak np. pierœcieniowe wêglowodory aromatyczne, czy

fenole.

Osobny podrozdzia³ zawiera skrócone opisy dawnych k¹pie-

lisk leczniczych. Takich historycznych obiektów znajduje siê lub

znajdowa³o na terenie dzisiejszych Niemiec ponad 220. Biblio-

grafia do czêœci 2 obejmuje ponad 1040 pozycji. Uzupe³nieniem

do niej jest skorowidz nazw geograficznych i rejestr hase³.

Bardzo skrótowe omówienie wielkiej zbiorowej pracy, jakiej

wymaga³o drugie wydanie Deutsches Baederbuch, nie pozwala na

wejœcie w szczegó³y. Dla czytelnika jest to kopalnia informacji,

maj¹ca szansê na powtórzenie sukcesu, jakim by³o wydanie pierw-

sze, które pojawi³o siê sto lat temu. Nieliczne uwagi krytyczne,

zawarte w niniejszej recenzji, nie maj¹ wp³ywu na wysok¹ ocenê

dzie³a zarówno pod wzglêdem merytorycznym, jak i wydawniczym.

Niemieckim specjalistom z zakresu szeroko pojêtego zdrojownic-

twa, jak równie¿ Wydawnictwu E. Schweizerbart (Naegele i Ober-

mueller) w Stuttgarcie, nale¿¹ siê z tego tytu³u wyrazy uznania.

Jan Dowgia³³o
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