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LASKA ESKULAPA ORAZ KIELICH HYGIEI,
CZYLI O ROLI WĘŻA W IKONOGRAFII
MEDYCZNEJ I FARMACEUTYCZNEJ
Widzisz węża, co w koło tej laski się kręci;
Byś go poznał, twarz jego zachowaj w pamięci,
W niego się przeistoczę [Eskulapa] i tobie objawię…
Za: Owidiusz, „Przemiany”, tłum. B. Kiciński, Kraków 2002

Na terenie kampusu Banacha Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego, od strony narożnika ulic ks. Trojdena oraz Żwirki
i Wigury, znajduje się pomnik odwołujący się do początków
nauczania medycyny w Warszawie na poziomie akademickim
(Ilustr. 1). Jego najbardziej wyrazistym elementem jest laska
Eskulapa – prastary znak oznaczający medycynę. Ten sam
symbol, tj. opleciona przez węża laska, występuje również
w godle warszawskiej uczelni medyków oraz w logo wielu innych instytucji medycznych na całym świecie, m.in. na fladze
Światowej Organizacji Zdrowia. Dodatkowo emblematy wykorzystujące motyw węża można również spotkać na wielu
Ilustr. 1. Pomnik upamiętniający 200 lat
nauczania medycyny w Warszawie,
kampus Banacha WUM, fot. M. Bogacki

szyldach aptek i szpitali. Mamy wtedy najczęściej do czynienia
z kielichem Higiei – najważniejszym atrybutem córki Asklepiosa
(odpowiednik rzymskiego Eskulapa w mitologii greckiej), która uosabiała,

zgodnie z wierzeniami starożytnych, zdrowie1.
Dlaczego zatem wąż – zwierzę symbolizujące w kulturze chrześcijańskiej zło i szatana, za sprawą
przede wszystkim węża kuszącego Ewę w raju oraz jadowitych gadów zesłanych przez Boga na Izraelitów
w drodze ku Ziemi Obiecanej, stał się jednym z najbardziej znanych symboli medycznych? Na początek rozważań niech wystarczy odpowiedź, że takie znaczenie uzyskał już wąż miedziany, zawieszony na słupie przez
Mojżesza na polecenie Boga, o czym donosi Księga Liczb Starego Testamentu. Jego zadaniem było przywrócenie zdrowia wszystkim tym Hebrajczykom, których wcześniej pokąsały pełzające gady.
Korzeni powiązań węży z medycyną, życiem i zdrowotnością należy jednak szukać w starożytnym Egipcie.
W krainie faraonów symbolem czasu życia ludzkiego był Uroboros, tj. wąż połykający własny ogon. Ze względu na regenerację ciała węży, objawiającą się w corocznej zmianie przez nich skóry, przedstawienia samopożerających się gadów łączono nie tylko z wiecznością, ale też z odradzającym się życiem. W dawnych
wierzeniach wieloaspektowy charakter tego zwierzęcia wiązano także z uzdrowicielską mocą matki Ziemi.
Węże odgrywały najprawdopodobniej dużą rolę w zamierzchłych czasach także na Krecie, na wyspie
tej bowiem ok. połowy II tysiąclecia przed Chrystusem wykształcił się kult bogini z wężami. Świadczy o tym
odkopana w Knossos na początku XX w. przez Arthura Evansa słynna niewielka fajansowa figurka, ukazująca
boginię lub kapłankę trzymającą w rękach dwa wijące się gady. Ten tajemniczy wizerunek należy najprawdopodobniej wiązać z odprawianiem obrzędu poświęconego nieustannie odnawiającej się sile życia.
Jeszcze większe znaczenie w kontekście medycyny zwierzę to zyskało w okresie klasycznym, kiedy stało się
atrybutem boga Asklepiosa – syna boga Apolla i córki króla tesalskiego o imieniu Koronis. Kilka wersji greckich mitów opowiada, w jaki sposób przyszedł na świat przyszły bóg sztuki lekarskiej. Jedna z nich podaje,
że Apollo „wyrwał” syna z łona swojej niewiernej kochanki, którą za zdradę złożono na stosie. Warto w tym
miejscu nadmienić, że wśród badaczy greckich mitów wielu doszukiwało się w tej historii metaforycznego
1. W starożytnych źródłach oraz w dziełach sztuki Higieja występuje także jako małżonka lub partnerka Asklepiosa, Z. Bela,
„Panakeia i Hygieia, a przy okazji Fenicjana”, w: idem, „Od magii przez alchemię do chemioterapii”, Kraków 2018, s. 79-98.
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opisu pierwszego cesarskiego cięcia. Większość antycznych greckich opowieści donosiła, że następnie ojciec oddał Asklepiosa pod
opiekę centaura Chirona, który nauczył swojego wychowanka sztuki lekarskiej. Z czasem Asklepios stał się tak biegły w swoim fachu,
że odkrył nawet sposób przywracania zmarłym życia. Działalność
syna Apolla nie spodobała się w końcu Zeusowi, który obawiał się
zakłócenia porządku świata, dlatego też Pan Olimpu zabił „wskrzesiciela ludzi” piorunem. Po śmierci bóg medycyny miał
zostać przemieniony w konstelację i stać się gwiazdozbiorem Wężownika. Najważniejszym atrybutem Asklepiosa był wąż, ponieważ starożytni Grecy wierzyli, że każdy dobry lekarz
musi reprezentować cechy, jakie posiada właśnie to zwierzę, czyli: roztropność,
ostrożność, a jednocześnie chytrość
i podstęp (Ilustr. 2). Najważniejszym miejscem kultu Asklepiosa było Epidauros
na Peloponezie, gdzie powstał wielki
kompleks świątynny, w którym leczono
chorych za pomocą snu. Z innych ośrodków religijnych poświęconych bogu medycyny warto wymienić wyspę Kos oraz
Pergamon. W wielu greckich świątyniach
trzymano żywe węże w klatkach; gady te
były także zwierzętami domowymi, które domownicy nosili na piersi, a dzieci się z nimi bawiły.
Z czasem kult Asklepiosa dotarł do Rzymu. Stało się
tak za sprawą wielkiej zarazy, która nawiedziła miasto nad
Tybrem w 293 r. p.n.e. Sprowadzenie do stolicy imperium boga odpowiedzialnego za uzdrawianie dokładnie opisał Owidiusz w swym
słynnym dziele „Przemiany”. W tym okresie laska Eskulapa była

Ilustr. 2. Giovanni Battista Cipriani, Asklepios z wężem, rysunek,
XVIII w., zb. Wellcome Library

już rozpoznawalnym symbolem sztuki lekarskiej i stanu lekarskiego. Warto w tym miejscu podkreślić, co słusznie zauważył w swojej
pracy „Do historii medycyny wprowadzenie” Zdzisław Gajda, rozróżnienie laski Eskulapa i innego znanego, antycznego symbolu
wykorzystującego motyw węża – kaduceusza Hermesa – boga
handlu. Kaduceusz to kij opleciony symetrycznie parą tych gadów
i zwieńczony parą skrzydełek.
Symbolikę węża w sztukach medycznych spopularyzował
w czasach nowożytnych Cesare Ripa w swym słynnym słowniku
emblematycznym „Iconologia”. W dziele tym, wybitnie naśladującym w konstruowaniu alegorii prace starożytnych, na ilustracji zatytułowanej „Zdrowotność” Ripa ukazał niewiastę, która w jednej ręce
trzyma koguta (kolejne zwierzę poświęcone Eskulapowi za sprawą
cechy czujności), a w drugiej wijącego się węża (Ilustr. 3). Obrazkowi temu towarzyszy też opis, z którego warto przytoczyć fragment dotyczący jednego z atrybutów personifikacji zdrowotności:
Wąż […] jest znakiem zdrowia, wespół zaś z laską, wokół której
się owija, oznacza zdrowie ciała podtrzymywane wigorem ducha
i tchnień duchowych. Podobny wizerunek uosobienia zdrowotności

Ilustr. 3. Personifikacja Zdrowotności za: C. Ripa, „Iconologia”,
Siena 1613, zb. Polona
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Ilustr. 4. Bartholomäus Hübner, Higieja stojąca przed piramidą
upamiętniającą wybitne postacie w dziejach medycyny,
akwaforta, 1777, zb. Wellcome Library

Ilustr. 5. Plakat wystawy pt. „Gegen der Tuberculose”
zorganizowanej w Gewerbemuseum w Bazylei,
okres międzywojenny, zb. Wellcome Library

pod postacią pięknej kobiety, której głównym atrybutem jest opleciony wężem kij, znajduje się też na osiemnastowiecznej
akwaforcie autorstwa Bartholomäusa Hübnera (Ilustr. 4). Główna bohaterka przedstawienia, zwana przez autora dzieła
Higieją, wskazuje prawą dłonią pomnik w kształcie piramidy, na ścianie którego wypisano imiona najsłynniejszych lekarzy:
Hipokratesa, Galena, Wesaliusza, [Gerarda] van Swietena oraz botanika [Joseph Pitton de] Touneforda. Bez żadnych
wątpliwości pracę Hübnera można uznać za gloryfikację osiągnięć sztuki lekarskiej.
Do tej pory tekst skupiał się przede wszystkim na lasce Eskulapa, ale nie mniejszą moc w sztukach plastycznych miał
również kielich Higiei – najsłynniejszy znak farmacji. Stał się nim ostatecznie w końcu XVIII w., kiedy Paryskie Towarzystwo Farmaceutyczne wybiło monetę z takim właśnie symbolem. Zgodnie z wierzeniami starożytnych Greków opleciona
wężem czara była, co zostało już wcześniej podkreślone, najważniejszym wyróżnikiem bogini zdrowia Higiei. W symbolu
tym, podobnie do laski Eskulapa, odwoływano się przez stulecia do linienia tego zwierzęcia, co miało oznaczać ozdrowienie i długowieczność. Kielich Higiei wszedł na stałe do farmaceutycznej ikonografii na całym świecie. Występuje na
przykład jako główny motyw godła Wydziału Farmaceutycznego WUM.
Na koniec rozważań poświęconych roli węża w medycznej ikonografii warto jeszcze zaprezentować plakat odbywającej się przed II wojną światową w Gewerbemuseum w Bazylei wystawy pt. „Gegen der Tuberculose” (Przeciw gruźlicy)
(Ilustr. 5). Na pierwszy rzut oka głowa Gorgony z wijącymi się wężami miała wyrażać na posterze zło i niebezpieczeństwo,
związane z tytułową chorobą zakaźną. Jednak dla bardziej wtajemniczonych symbol ten miał drugie znaczenie. Według
wierzeń starożytnych w części żył Gorgony płynęła zbawienna krew, która miała moc uzdrawiania, a nawet wskrzeszania zmarłych. To właśnie dzięki niej Asklepios posiadł zdolność wskrzeszania zmarłych, o czym była mowa wcześniej.
W dawnych czasach mięso żmij i węży wykorzystywano także do produkcji leku zwanego teriakiem. Panaceum to –
specyficzna odtrutka – stosowano jako środek uzdrawiający zażywany niemal w każdej chorobie. Jak zatem widać,
na wielu płaszczyznach, nie tylko mitologicznych, emblematycznych, ale i leczniczych, na stałe powiązano węże
z naukami Asklepiosa.
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