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J.PabrMa daug demesio skyre prie-
sknniniij augalg, darzoviy ir laukuose auginamij
kulturinig augalg gydomosioms savybems. Jij
jtraukta apie 30. Tai rugys, miezis, kvietys, avi-
za, bulve, Unas, pupa, zirnis, rope, ridikas, krie-
nas, pastemokas, morka, petrazole, krapas, rugs-
tyne, kopustas, raudonasis burokelis, sparagas,
meta, raudonelis, salota, cesnakas, svogunas,
apynys, aguona, saulegraza. Jis praleidzia agur-
kq, melioria, spinatq, kukuriiza, pomidora, tur but,
tuo metu Lietuvoje dar mazai paplitusius.

Labiausiai jj domino maziau zinomi arba re-
ciau Lietuvoje naudojami (tarp jg ir Lietuvoje na-
turaliai neaugantys, bet jau auginami) augalai.
Daznai nurodorna, kad augalas medingas, dazan-
tis, nuodingas, naudotas homeopatijoje. Apie 40
J. Pabrezos atrinktu augalg nepavyko identitikuoti
(identifikavimui naudotasi K. Kluko, S. Jundzilo
botanikos veikalais ir sesiatome ,,Lietuvos flora"),
nes J. Pabreza ne visur uzrase teisingq lotynis-
ka. pavadinima pagal K. Linejaus nomenklatura.

Is labai retg, naturaliai augancig augalij pa-
minetina paprastoji santra (Marrubium vulgare
L), paprastasis reziukas (Nasturtium officinale
R.), kuris jau nebeaptinkamas, trispalvis astras
(Aster tripolium L.), randamas prie Kursig ma-
rig, daugiamete blizge (Lunaria rediviva L.),
darzine karpazole (Euphorbia peplus L.), darzi-
ne melzole (Isatis tinctoria L.), mazoji kraujala-
ke (Plenum sanguisorbia L.).

Dazniausiai J. Pabreza uzraso tik augalo
gentj ir nejmanoma atsekti augalo paplitimo,
nes tai paciai genciai daznai priklauso ir labai

retos, ir labai paplitusios augalg rusys. Jj do-
mino sig gencig naturaliai augantys augalai: gel-
te (Serratula L.), putoksle (Palygala L.), snapu-
tis (Geranium L), geguzraibe (Orchis L), ved-
rynas (Ranunculus L.), kartene (Cardamine L.),
pludena (Lemna L.), bervidis (Scophularia L.)
akisviete (Euphrasia L.), viksris (Juncus L);
piktzoles - pikule (Sisymbrium L.), akle (Gale-
opsis L.), lipikas (Galium L.), zvilbriarute (Fu-
maria L.), karpazole (Euphorbia L.), oziazole
(Pimpinella L.).

Nemazai ir naturaliai neauganciij, dekora-
tyviniij, bet Zemaitijos darzeliuose dazniau ar re-
ciau augintq augalij: gebene (Hedera L.), vaisti-
ne skaiste, moterune (Matricaria parthenium L.),
vaistine svilaroze (Althaea officinalis L.), papras-
tasis sinavadas (Aguilegia vulgaris L.), paukst-
piene (Ornithogalum minimum L), placialapis
pelezimis (Lathyrus latifolius L.), rytinis hiacin-
tas (Hyacintus orientalis L.), astras (Aster L.),
kvapnioji naslaite (Viola martia L.), baltaziedis
ceras (Helleborus niger L.), narcizas (Narcissus
L.), levanda (Lavendula L.), baltasis diktonas
(Distamnus albus L.).

Pradzioje pateikiamas lenkiskas, senasis
lotyniskas ir lietuviskas pavadinimas, nurodorna,
kuriame puslapyje augalas aprasytas pas S. Si-
renijij, S. Jundzila. (arba K. KlukaJ. Variant S.Si-
renijaus veikalq, pasitvirtino K. Kluko pastebeji-
mas, kad jame, kaip ir senoves autoriu, veika-
luose, augalui priskiriamos labai universalios gy-
domosios savybes - beveik kiekvienas is jij gy-
danciai veikia skrandj, sirdj, kepenis, inkstus ir
t.t. Sis universalumas dalinai atsispindi ir J.Pa-
brezos konspekte, kuriame augalo gydomuju. sa-
vybiu. aprasymui skiriama 0,5 - 4 smulkia rasy-
sena prirasytu puslapig. Tai ne tiek daug kiek
S.Sirenijaus veikale, bet visgi augalo pritaiky-
mo spektras dar gana platus.

Visiems pazjstama^ ramunel? (Matricaria
chamomilla) J. Pabreza rekomendavo nuo koli-
tij, ginekologinig susirgimq (amenorejos, negy-
vo vaisiaus isvarymui, geriant ir darant vonias,
kartu su raudoneliu, kieciu, kadagio uogomis),
geltos (plaunant akis ir veidq nuoviru, sumaisy-
tu su avies krauju), galvos svaigimo ir skausmo
(pleistrai su raudonaja roze), seborejos (tepalai
su medumi), inkstg aktnenu, vocig, fistulij ir
pan.(pleistrai), akig skausmo (pavilgai is svie-
ziy ramunelig sulciy, sumaisyti su maitinancios
motinos pienu ir kiausinig baitymu), paralyziaus
(tepant ramunelig aliejumi), hipochondrijos (ge-
riant uzplikius su krauju). Issamiai nurodorna,
kaip pasigaminti ramunelig aliejg [LNMB RS.
F.124-1.P.62-67].

Kai kurie is seng laikg atej§ gydymo meto-
dai (nuovirai su krauju, misiniai su motinos pie-
nu ir pan.) jau isejo is apyvartos. Taciau, moks-
liniams tyrimams patvirtinus, kad ramunele lik-

rai pasizymi antisparminiu, antiuzdegiminiu, re-
generaciniu poveikiu, ji dabar teberekomenduo-
jama sutrikus menstracijoms, ramunelemis plau-
namos zaizdos, gydomi gastritai, kolitai, egze-
mos, stomatitai, t.y. siandien ramuneles naudo-
jamos gydant beveik visas tas ligas, kurias gy-
dyti rekomendavo ir J.Pabreza.

Kietj (Arthemisia vulgaris L.) S. Sirenijus
rekomendavo net 30 jvairig susirgimg gydyti ir
siuo atveju J. Pabreza padare gana grieztq at-
rank^, kietj siulydamas gydyti tik nuo podagras,
sausgyslig skausmo, inkstg ir slapimo pusles ak-
meng, jvairig ginekologinig susirgimg (ameno-
rejos, nevaisingumo, sunkiai gimdant, negyvo
vaisiaus isvarymui, gimdai nusileidus). Kiekvie-
nu atveju tiksliai nurodorna, kaip gydyti - pleist-
rais, voniomis, pavilgais ar geriant, uzrasomos
ir dozes [LNMB RS.F. 124-1. P.58-62]. Siuolai-
kineje lietuvig Hteraturoje kietis teberekomenduo-
jamas amenorejai ir dismenorejai gydyti.

Prie daugelio augalg nurodorna, kokiais at-
vejais jg negalima naudoti, koks jg negatyvus po-
veikis.

Ypac kritiskai J. Pabreza traktavo S. Sire-
nijaus siulomas vaistinig augalg dozes, kurios,
jo nuomone, per dideles irtaikomostik jauniems
20-50 metg amziaus zmonems, o vaikams ir se-
neliams dozes siule mazinti. Stai kq raso jis apie
S.Sirenijaus pasiulytas dozes, gydant vienu is
augalg: „ Duodanttokj kiekj, is karto galima zmo-
gg numarinti, nes jau du ketvirtadaliai loto, o tuo
labiau vienas ketvirtadalis issaukia vemima., vi-
duriavimq ir vidurig raizymq. Dabartiniai gydy-
tojai rekomenduoja ne didesn? kaip 2 gramg do-
ze/ [LNMB RS. PR-1305. P.449].

J. Pabreza neatsispyre pagundai pasizymeti
vienq kita. dalyk^ ir is S.Sirenijaus skyrelig ,,Ma-
gija". Jis, pavyzdziui, uzsiraso, kad apskritalap§
saulasare nesiojant ant kaklo zmogus buna ap-
saugotas nuo uzburimg, piktos dvasios [LNMB
RS. F.124-1.P.29].

J. Pabrezos rankrasciuose randame ir
daug pabirg receptg, labai retai nurodant ir sal-
tinj. Pavyzdziui, jeceptas is miros ir spirito nu-
silpusiems gydyti, pasiulytas garsaus chemiko
Burhaves", jeceptas nuo karstines, paskelbtas
Ispanijoje 1766 m.", receptai rsveikatos uzlai-
kymui, pasiulyti kazkokio Svedijos gydytojo Er-
nesto, isgyvenusio 104 metus ir gydytojo, pa-
zinojusio 130 m. isgyvenusj zmogg, kuris ir per-
dav^s sj receptg", budai, kaip isgydyti vezj, nau-
dojant rnirq, antimono tinktur^ ir alojos pillules
ir dedant morkg kompresus (jei yra atsiveru-
sios zaizdos), paskelbti kazkokio karo gydyto-
jo [LNMB RS. F.124-6.P.4,7,10,52,82,93,132].
Augalais gintasi ir nuo musig, parazitg. J.Pa-
breza raso, kad nuo kanapig smarves uodai pa-
bega. Seivamedzio lapg nuoviras naudotinas
nuo musig. Cemeris, juodgrude, cesnakas - nuo
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utelig, blusij [LNMB RS.F.124-6.P.3,361].

Renkant vaistingus augalus, labai svarbu
juos identifikuoti. Todel J. Pabreza imasi rinkti
herbarq (tuo labiau, kad to meto lenkiski botani-
kos veikalai buvo be iliustracijg) ir sudarineti au-
galg vardg sqrasus. Hrinaveckio duomenimis, jo
herbaras pradetas rinkti 1820 m. Archyvuose is-
lik§s lotyniskas - zemaitiskas botanikos zody-
nelis, apimantis 840 augaiu, datuojamas 1821
m., o lotyniskai - lenkiskas 1814 m. Apie tai, kad
buvo nelengva augalus identifikuoti, raso jis pats:
„ Senos moterys daznai man sakydavo, kad tre-
mazoles yra trejopos, o klinazoles ketveriopos,
irteko ilgai pavargti kol issiaiskinau, kokius kon-
krecius augalus jos turejo galvoje [ Pabreza J
1922/1923. P.183].

Beje, herbare J. Pabreza taip pat kai kur uz-
simena apie augalo pritaikyma., o apibudindamas
vienamet? klesten? (Seletanus omrus L.) net pa-
mini asmenis (p. P.Gadonq irSaukeng klebonq K.
KatakaJ, kuriuos paprasta valstiete isgyde siuo au-
galu, kai gydytojai nepadejo [Hryniewecki B.
1933. P.3 - 66]. Tai vis mazyciai liudijimai to, kad
J. Pabreza neapsiribojo rasytiniais saltiniais, pats
ieskojo ir ragino kitus ieskoti seng bobucig, vadi-
namu ,,daktarkomis" irjg klausineti, klausineti...

Botanikos veikale Jaislius Auguminis", ku-
ris gali buti prilyginamas siuolaikiniams vado-
vams augalams pazinti, informacijos apie augaiu
panaudojimq nera, nors to meto florose jos pa-
prastai budavo. Pradzioje ir J. Pabreza ketino to-
kia informacijq pateikti, nes pratarmeje raso, kad
veikalq skirias ukininkams, kad sie pazintu au-
galus jvairiausius ir moketu juos naudoti gydy-
mui irkitiems reikalams. [Pabreza J 1900.P.]
Veliau informacijq apie augaiu panaudojimq nu-
tare patalpinti priede. Kad toks ketJnimas buvo
rimtas, rodo Jaisliuje" esancios nuorodos j
„ Veikalq apie naudingus augalus" (Weykals aug.
sogad.) ir kenkianciij augaiu sarasa. Tokj prie-
dq pradejo 1843 m., taciau, deja, parasyti ne-
spejo... Neisliko ir to darbo rankrasciu. jdomu,
kad kaip tik tuo metu J. G. Wyzyckis Vilniuje is-
leido knygq ,Zielnik ekonomiczno - techniczny"

(1845), kur surinkti naudingi ir zalingi augalai,
pratarmeje nurodant, kad tokios knygos iki to lai-
ko netureta... Na, o J. Pabrezos begalinio darbs-
tumo deka jau buvo baigiamas stebetinai pana-
saus pavadinimo lietuviskas rankrastis, kuriam
sviesq isvysti, be abejo, butq buv? daug sun-
kiau arba ir visa! nejmanoma.

GYVULINES K I L M E S
VAISTAI

Gydymo gyvulines kilmes vaistais saknys
taip pat siekia senus laikus. Yra islike ziniy, kad
senoves Egipte is gyvulines kilmes vaistij buvo
naudojamas medus, jvairiu gyvunu kunai (drie-
zg, gyvaciy irpan.), vabzdziai, gyvunij (suns, asi-
lo, balandzio) kraujas, antilopes ir kurmio vidu-
riai, kates gimda, kepenys, gyvunq riebalai, zu-
vg, kiaules, galvijy tulzis irtulzies akmenys, plau-
kai, serial, oda, ragai, kanopos, kaulai, pienas
(taip pat ir maitinancios motinos), slapimas, is-
matos (nuo to kilo pavadinimas koproterapija).

Gyvulines kilmes vaistus rekomendavo ir
senoves graikg mokslininkai Hipokratas, Dios-

jame ,,Artus sanitatis (1491)" buvo rasoma ne
tik apie vaistinguosius augalus, bet ir apie gy-
vunus ir \\\q gydymui. Panasij veikalq no-
rejo isleisti ir S. Sirenijus, taciau jam mirus 1613
m. buvo paskelbta tik ta jo surinktos medziagos
dalis, kuri liete vaistinguosius augalus. Taigi, si
kartq J. Pabreza negalejo pasinaudoti S.Sireni-
jaus veikalu. Taciau anksciau lenku kalba isleis-
tuose panasiuose medicinos veikaluose - Fali-
mizo, Jeronimo Spicinskio (1554), M.Sieniko
(1568), Martyno is Uzendovo (1595), pareng-
tuose naudojantis senoves autoriij darbais, in-
formacijos apie gydymq gyvulines kilmes vais-
tais buvo [Gqsiorowski L. 1839. P. 232, 302,
343-346]. Be abejo, kad sie veikalai, kaip ir S.Si-
renijaus, buvo pasiek? Lietuvq, taciau niekur ne-
pavyko aptikti kokiy nors jrodymij, kad J. Pa-
breza buty jais naudojesis: panasiai kaip kad jis
naudojosi S. Sirenijaus veikalu.

Pirmieji 18 a. lenkg fiziografai G. Rancins-
kis ir R. Lasovskis, apras§ naturalius krasto tur-
tus, faunq irflorq, mini po 20 gyvung rusig, nau-
dojamij vaistams [Kuznicka B., 1982.P.64].
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J.Pabri'ios rankrascio, padaryto pagal K.Kluko veikalq „ Dykcionarz roslinny", faksimile

kuridas, Plinijus. Is 37 Plinijaus veikalo ^Histo-
ria naturalis" tomg, 20-27 tomai buvo skirti au-
galines kilmes, 28-32 tomai - gyvulines kilmes
vaistams, o 33-37 tomai - minerologijai ir jos
rysiams su medicina. Galenas nepripazino kop-
roterapijos, bet siaip gydymq gyvulines kilmes
vaistais taip pat taike. [Rembielinski R., Kuznic-
ka B. 1972. P. 75-76].

Daugumoje medicinos veikalu, isleistu Eu-
ropoje Renesanso epochoje, pavyzdziui, garsia-

Informacijos apie gydymq gyvuliniais pro-
duktais galima rastj lenkiskose ir rusiskose far-
makopejose. Pirmosios keturios farmokopejos
isejo 1560,1655,1683 ir 1794 m. Daugiausia
gyvulines kilmes vaistg nurodyta pirmojoje far-
makopejoje - net 96. Antrojoje irtreciojoje jg buvo
27 ir 24, o ketvirtojoje - tik 7. Prieinamiausia J.Pa-
brezai galejo buti ketvirtoji, 1794 m. isleista va-
dinamoji T. Kosciuskos farmakopeja ^Pharma-
copoea Costrensis et Nosocomialis Exercitus Na
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tionalis edita Varsoviae Anno 1794" ir 1817 m.
isleista „ Pharmacopoeia Regni Poloniae...", ku-
rioje pateiktas 21 gyvulines kilmes vaistas
[Szczepanski W.1989. P.103-122]. J. Pabreza
nurode zymiai daugiau gyvulines kilmes vaisty,
irtai rodo, kad lenkiskos farmakopejos, jeigu jos
ir buvo J. Pabrezos darbe informacijos saltiniu,
tai sis saltinis buvo ne vienintelis. Rusiskose far-
mokopejose informacijos apie gyvulines kilmes
vaistus taip pat nedaug. Pirmojoje, karineje far-
makopejoje, isleistoje 1765 m. lotynij kalba, buvo
30 cheminiai, 128 augaliniai ir tik 8 gyvuliniai
preparatai. 1778 m. buvo isleista pirmoji Rusi-
jos valstybine farmakopeja, kurioje pamineti 147
cheminiai, 316 augaliniy ir 29 gyvuliniai prepa-
ratai. (1782-1788 m. si farmakopeja buvo lei-
dziama pakartotinai). Antroji Rusijos valstybine
farmakopeja lotynij kalba isejo 1798 m. (1802
m. ji buvo isversta j rusij kalba, ir vel isleista).
Sia. farmakopeja. J.Pabreza tikrai turejo ir ja nau-
dojosi darydamas jrasus I. Hryneviciaus rankras-
tyje. Joje buvo pamineta 254 augalines, 106 mi-
neralines ir 17 gyvulines kilmes vaisty- taigi gy-
vulines kilmes vaistai sudare labai nedidele; dalj
[Natradze A.G. 1978. P.37-48],

Panasia. dalj gyvulines kilmes vaistai sudare
ir 19 a. pradzioje Lenkijoje isleistuose jvairiij au-
toriy farmacijos veikaluose. Daugiausia jy mini
Varsuvos universiteto farmacijos profesorius J.
Celinskis [Celinski J. 1811. T.1. P.307-345]. Tai
zmogaus mumija, suns ismatos ir riebalai, bebro
ir kabargos sruogliai, elnio riebalai, ragai, kaulai,
ozio taukai ir kraujas, galvijy tulzis ir riebalai, serno
riebalai, vistos kiausiniai, eserio akmenys, lyde-
kos dantys ir riebalai, karpio kremzles (J. Celins-
kis raso, kad sios zuvy dalys anksciau buvo su-
perkamosvaistinese), karkvabalis, ispaniska mu-
se, kosenile, skruzdes. Nemazai demesio gyvuli-
nes kilmes vaistams skiriama garsiy Varsuvos
vaistininkijT. HeinrichoirS. Fabijanoveikale,,Far-
macija". Isdeste. gyvunus pagal K. Linejaus siste-
ma., autoriai aptaria kiekvienos klases atstovy pa-
naudojima. farmacijoje, pateikia duomeny apie gy-
vulines kilmes vaistiniy zaliavy farmakologinius ty-
rimus [Heinrich T., Fabian S. 1835. T.2. P.392-
413]. Is konkreciy medicinoje dar naudojamy gy-
vulines kilmes vaisty jie nurodo galvijy tulzj, ple-
na., kiaules ir avies riebalus, bebro sruoglius, kiau-
sinius, drieza., skruzdes, kurios naudojamos del
skruzdziy rugsties, keleta. vabaly rusiy. Panasius
gyvulines kilmes vaistus mini ir Varsuvos medici-
nos ir chirurgijos profesorius J. B. Freieris knygoje
,,Vaistines medziagos", isleistoje taip patVarsu-
voje 1817 m. Taigi, 19a. lenkiskuose farmacijos
veikaluose buvo minimi panasus gyvuliniai vais-
tai, kurie buvo jtraukti ir j to meto farmakopejas,
kartais nurodantirviena. kita. jau praktiskai is apy-
vartos isejusj vaista, istoriniam vaizdui sudaryti.

Kitoks jspudis kyla susipazinus su plates-

niems visuomenes sluoksniams spausdinta li-
teratura - sio pobudzio knygos buvo vadinamos
,,namy vaistinelemis" ir jose daznai rekomenduo-
jamos oficialioje medicinos praktikoje jau is apy-
vartos isejusios gydymo priemones, kuriy po-
veikio kartais racionaliai negalima paaiskinti. Gy-
vuliniai vaistai cia uzima daug didesn? dalj.

1789 m. Vilniuje buvo isleista kunigo Ma-
to Tuhalos parengta ,,Namy vaistinele" 62. Ma-
tyt, ji buvo populiari, nes 1793 m. buvo isleista
antrq karta..

Knygoje aprasyta, kaip is augaly, gyvuny
ir mineraliniy medziagy gaminami jvairus nami-
niai vaistai. Cia autorius mini tokias gyvulines
medziagas kaip za_sies ir galvijy ismatos, gaidzio
skrandzio plevele, sraiges, peles, ciulpai, veziai,
elnio ragai, kiaules taukai, rupuzes, ungurio rie-
balai, sveiko zmogaus slapimas, ungurio ir zal-
cio bei kity gyvuny (net zmogaus) riebalai.

1816m. Vilniuje buvo isleista dar viena ,,Na-
my vaistinele sveikatai gelbeti" (Apteka domo-
wa dla paratowania zdrowia), kur irgi siuloma
daug gyvulines kilmes vaisty, taciau J. Pabreza
jy rekomenduoja dar daugiau ir jvairesniy. Taip
ir lieka neaisku, kokiais saltiniais jis naudojasi.
Gal surinko 13 informacijq is minety knygy ir dar
papilde liaudyje nuo seno zinomais.

Informacija apie gyvulines kilmes vaistus
pateikiama J. Pabrezos rankrastyje ,,Namy vais-
tinele". Cia pagal alfabeta. surasytos jvairios (au-
galines, mineralines ir gyvulines gydymo prie-
mones, nurodant nuo kokiy negalavimy jos nau-
dotinos [LNMB RS.F.124-6. P.346-468].

J. Pabrezos siulomus vaistus suskirsciau j
kelias grupes, kartu trumpai pateikdama informa-
cija. is kur jie atejo ir koks buvo jy panaudojimas
oficialioje medicinoje J. Pabrezai esant gyvam.

A D E P S - R I E B A L A I
Gydymui riebalai naudoti jau senoves Ba-

bilonijoje, Egipte, Kinijoje. Jais gyde Plinijus, Ga-
lenas ir kt. 18 ir 19 a. sanduroje gyvene.s Lo-
rensas fon Krelis (1744-1816), medicinos pro-
fesorius Homstedte tyrinejo zmogaus riebaly su-
detj, nes zmogaus riebalai taip pat naudoti gy-
dymui, ir lenkiskose farmakopejose jie minimi
dar 17 a. [Szczepanski W. T.2. 1989. P.105.]

/. Pabrezos ir B. Hrinaveckio padarytos
S. Sirenijaus veikalo ,,Zielnik" santraukos faksimile

Siaip jau yra jrodyta, kad gyvuny taukai pasizy-
mi raminanciomis ir gydanciomis savybemis, ta-
ciau daugeiio gyvuny riebaly veliau atsisakyta
del to, kad jie greit genda. Pastaruoju laiku far-
makopejose minimi tik kiaules riebalai.

J. Pabreza rankrastyje rekomenduoja jvai-
riausiy gyvuny riebalus. Anties, gandro, gerves,
peslio, ozkos, kiaules, serno, meskos riebalus
siule naudoti nuo sa.nariy ligy ir podagras; gul-
bes ir za^sies taukais rekomendavo tepti gumbus,
niezus; lapes, ezio ir kates - plike/ ir kaltunuotq gal-
vq; barsuko - kryziy, sergant akmenimis; kirslio
- raupsuota^ veida,. Zuikio taukai, anot jo, istrau-
kia pulius is vociy, vanago - salina visokius mar-
gumus nuo kuno, putpeles ir zalcio - gydo kata-
raktq. Labai populiaraus buta gydymo suns tau-
kais. Jie buvo naudojami nuo podagras, ausy
skausmo, dziovos ir prisitrenkimy ( geriami su
alumi). J. Pabreza perspeja, kad zuvy taukus, ku-
rie skatina plauky augima., gydo katarus, reikia
gerti atsargiai, nes jie sunkiai virskinami. J. Pa-
breza buvo uzsiras^s zinute. ir apie zmogaus rie-
balus, kurie malsina. skausmus, nors, kaip jau mi-
nejom, lenkiskose farmakopejose jie figuruoja tik
iki 17 a. Be abejo, labiausiai tiketina, kad si^ in-
formacija, jis uzsirase jdomumo delei.

A N I M A L I A T O T A -
V I S A S G Y V U N A S

Pirmojoje lenkiskoje farmakopejoje (1560)
buvo pamineta 13 gyvuny, kurie rekomenduoti
gydymui - skruzdeles, veziai, kirminai, varies,
skorpionai, gyvates, lape, siurbeles, rupuze irkt.
17 a. Europoje isdziovinta rupuzes oda dar bu-
vo naudojama vandenes gydymui. Veliau moks-
lininkai jrode, kad rupuzes odoje yra glikozidy,
kurie stiprina sirdies raumenj ir padeda gydyti
aritmija. [Szczepanski W. T.2.1989. P.105].

J. Pabreza isvardino labai daug gyvuny, ku-
rie buvo naudojami gydymui, taip pat ir zaizdoms:
perplestas gyvas balandis arba kalakutas deda-
mas prie pamisusiy ir manijos arba melancholi-
jos apimty ligoniy galvos, vyne ismirkytas vie-
naragis padeda gimdant, amalas dedamas ant
skaudulii], vociy, zaizdy, ,,ezys padeda sustip-
reti tiems, kurie pasiryzta jj valgyti", sudeginti
peslio pelenai geriami nuo podagras ir sa.nariy
skausmo, virti karosai gerina krauja., sudegintos
kuosos arba varnos pelenai padeda nuo raupy,
niezy, skauduliy, podagras, dederviniy ir istrau-
kia gelezinius ir stiklinius daiktus is kuno, sude-
gintu kurmiu ar kiaune gydoma epilepsija, o kros-
nyje sudziovintu ir sutrintu lynu - kataraktas. Vi-
sa, lape. isvirus, nuoviru tepami skaudantys sa.-
nariai. Perplesta gyva pele dedama prie zaizdos,
kai reikia is jos istraukti gelezinius ar kaulinius
daiktus, o sudegintos peles pelenai su alumi duo-
dami vaikams nuo naktinio slapinimosi, sugrus-
tais veziais apdedama galva karsciuojant ir klie
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dint, sutrintu ploksciu kirminu (stonog) gydomi
veziniai augliai, sudegintu sunimi - votys, kepta
vovere naudojama svaigstant galvai, siurbeles
nutraukia kraujq, geriant sutrint^ svirplj sustip-
reja regejimas (cia pat J. Pabreza nurodo, ka. da-
ryti, kai svirplys jlenda j ausj - reikia prie ausies
prideti rugscios teslos, kuri istraukia svirplj).

Net muse, kaip raso J. Pabreza, yra nau-
dinga zmoniij sveikatai. Kai bite jgelia, reikia to-
je vietoje prideti sutrintq mus§. IVlusiy antpilu su
degtine rekomenduojama tepti plik§ [LNMB
RS.F.124-6. P.425]. Ypac daznai gydymui bu-
vo naudojamos ispaniskos muses - kantarides
(cantarides).

Pirmojoje lenkiskoje farmakopejoje (1560)
gydyti visu (sudziovintu, sutrintu ar sudegintu)
gyvuno kunu siuloma 13 atvejij [Szczepanski M.
T.2. 1989. P.121]. Veliau farmakopejose mini-
mos tik medicinines deles ir muses - kantari-
des. Taciau mokslininkai ir toliau domejosi kai
kuriij gyvuny gydomosiomis savybemis. J. B.
Freijeris raso, kad net ir naujaisiais laikais, 1785
m. gydytojas Roseris tam tikru bOdu apdorotais
driezais gyde auglius ir gavo teigiamus rezulta-
tus, nors pats J. B. Freijeris tuo abejoja [Freyer
J.B. 1817. T.2.P.145],

T. Heinrichas ir S.Fabijanas mini net septy-
nias jvairiij vabaly rusis, naudojamas gydymui
(karkvabalj, mus? - kantarid?, kosenil? ir kt.) - \\\? sudetj tyrinejo garsus 18 a. prancuzij

mokslininkai Robiquet, P. J. Pelletier, J. B. Ca-
centou ir kt. [Heinrich T., Fabijan S. 1835. P.414].

Gydymas visu (sudegintu, sudziovintu ar
kitaip paruostu) gyvuno kunu is apyvartos isejo
anksciausiai, taciau ypac sunkiij, nepagydomtj
susirgimij atveju nevilties apimtas zmogus daz-
nai ir musy laikais grjzta prie jo. Yra nemazai fak-
tij, kai zmones bando gydytis nuo vezio tam tik-
ru budu paruosta rupuze. Tam naudojami ir kai
kurie kiti gyvunai.

E X C R E M A N T A
A N I M A L I U M - GYVUNIJ
I S S K Y R O S

Jau senoves izraelitai naudojo slapimq kaip
priemone. nuo nuodingos gyvates jkandimo.
Pauksciij ismatomis gydytas hemarojus, suns -
karstine. Senoves Egipte gydymui buvo naudo-
jamos praktiskai visy ten besiveisusiq gyvunij is-
skyros, tame tarpe ir zmogaus. Toks gydymas
buvo populiarus ir Senoves Kinijoje, Indijoje, ve-
liau tarp senoves graikij ir romenij. Is ten toks gy-
dymo bOdas atejo ir j Europa.. 1751 m. Frankfur-
te isleistame gydytojo Johano Nikolaus'o Mar-
to veikale ,,Magia naturalis" dar minimos jvai-
riy zveriij ir zmogaus ismatos [Schelenz H. 1904.
P.28,40,57, 72,122].

Lenkij farmakopejose sio gydymo budo at-
sisakyta gana anksti. Ismatos ir slapimas mini-
mi tik Placotomuso farmakopejoje (1560), nu-
rodant 11 \\\o atvejij [Szczepanski
W.T.2. 1989. P.107, 121].

J. Pabreza raso, kad galvijij ismatos nau-
dojamos nuo paralyziaus, podagras, dedamos

ant zaizdy. Zvirblio - nuo viduriavimo, anties -
nuo jkandimy, vistos - nuo geltos, akmeny ir sla-
pimo nelaikymo (geriamos su alumi arba vynu),
suns - nuo viduriavimtj, kolity (su medumi), kiau-
les- nuo kraujavimy, zanies - nuo skorbuto, van-
denes, kosulio (geriamos su vynu arba alumi),
arklio- nuo geltos (su alumi, vynu), balandzio-
nuo nuplikimo (su actu), peliy - nuo viduriy uz-
kietejimo. Zmogaus ismatas rekomenduojama
deti ant vociy, o slapimu tepti sausus niezus,
plauti sa.narius, lasinti j akis, apimtas uzdegimo.
Prisiminkime, kad savo ,,Namy vaistinele." jis sky-
re skurstantiems. Irtekste daznai parasoma: ,,ne-
turtingi zmones galvijy ismatomis gydo sasus"
ir pan. Beje tokios jo pastabos tarsi patvirtina
nuomon?, kad pats J. Pabreza gydymui naudo-
jo ne visus metodus, kuriuos buvo susiras^s j
savo uzrasus. Gaila, kad nepavyko aptikti dau-
giau duomeny apie tai, ka. jis pats praktiskai taike
ir ko ne. Visgi cia derety prisiminti, kad 20 a.
vel bandyta grjzti prie koproterapijos, ir siame
kontekste J. Pabrezos uzrasytos rekomendaci-
jos jau neturety atrodyti tokios absurdiskos. Apie
50 - uosius musy amziaus metus bandyta gy-
dyti auglius istraukomis is sergancio zmogaus
ismaty. Moksliniai tyrimai parade, kad ekskre-
mentuose yra hormony ir kity naudingy jungi-
niy, kuriy tais laikais dar nemoketa pasigaminti.
Pastaraisiais metais mokslo populiarinimo zur-
naluose vis dazniau pasirodo straipsneliy apie
gydyma. koproterapija - siuolaikinis zmogus, is-
band^s visa, cheminiu budu pagaminty vaisty ar-
senalq ir prarad^s viltj, kartais vei atsigr^zia j se-
nuosius gydymo budus.

FEL - T U L Z I S
Gydymui tulzis taip pat naudota nuo labai

seny laiky (Senoves Izraelyje, Egipte, Indijoje ir
kt.). Jj mini Plinijus ir kt. senoves autoriai [Szcze-
panski W. T.2.1989. P. 108].

J. Pabreza raso, kad triusio ir galvijy tulzis
lasinama j skaudancia. ausj, vartojama nuo kir-
miny, meskos tulzis kaimieciy geriama del pra-
kaitavimo, nuo karstines; kiaules arba serno tul-
zimi salinami plaukai; vistos tulzimi - akmenys,
jvairiy gyvuny tulzimi gydoma dziova [LNMB RS.
F.124-6.P.300].

Galvijy tulzis lenkiskose farmakopejose is-
silaike iki 1937 m. Beje, Heinrichas ir S. Fabia-
nas skiria gana daug vietos gydymui tulzimi, is-
vardindami, kokie produktai tuo metu jau buvo
mokslininky atrasti tulzies sudetyje (cholesteri-
nas, tulzies rugstis, asparaginas, pikramelis)
[Heinrich T., Fabijon S. T.2.1835. P. 394-397].
Kaip matome, tulzis kaip vaistas domino ne tik
Zemaitijoje gyvenusj J. Pabreza.. Ja domejosi ir
ja. tyre garsus Europos mokslininkai - P. P. Grul-
linas, Tidemanas ir kt.

(Tfsinys kituose numeriuose)
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