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Recenzja rozprary dokrorskiej panamgrMichalaPawlakapt. ChorobawmajestaciewNadzy.

Stan zdrowia wladc6w bizantyriskich z dynastii Paleolog6w w pierwszej polowie XV wieku.

Praca doktorska o powy2szym dwuczlonowym t5rtule, napisana w Katedrze Historii

Sredniowiecznej Instytutu Historii Uniwersletu N.6dzkiego pod kierunkiem pani prof.

MaNgorzaty D4browskiej, jest dzielem wyj4tkowym. Jej autor - mgr Michal Pawlak - pokusil

sig bowiem o oceng dzialalnoSci politycznej wladc6w bizantyriskich z dynastii Paleolog6w

przezpryzmat ich psychofrzycznych niedomagari i chor6b orazprzyjmowanego leczenia. Pod

wzglgdem chronologicznym rozprawa dotyczy gl6wnie I polowy XV stulecia przed

definitywnym upadkiem Bizancjum oraz okolo dw6ch dziesigcioleci po zdobyciu przez

Turk6w Konstantynopola. W celu wyjaSnienia genezy pewnych zjawisk siggal autor do

przyklad6w z wiek6w wczeSniejszych, pocz?wszy od 1261r., kiedy po kilkudziesigcioletnich

rzqdach laciriskich zdoNano odbudowad cesarstwo wschodnie pod wladzq dynastii

Paleolog6w. Zal<res terytorialny rczwu\at koncentruje sig gl6wnie na niewielkich w6wczas

obszarach paristwa bizantyriskiego, tj. ziemiach wok6l Konstantynopola oraz posiadloSciach

w Grecji (Tesaloniki, Peloponez, Morea), a takhe niekt6ry^ch panstw wloskich, Kr6lestwa

Anglii i Francji, Balkan6w i teren6w nad Morzem affinil(Trapezunt). Dobrze

przemySlana konstrukcja pracy sklada sig ze spisu treSci, wprowadzenia, trzech rczdzial6w,

zakoiczenia, bibliografri, spisu ilustracji oraz streszczenia w jgzyku angielskim. Zgodny z

metodologi4 prac naukowych aparat przypis6w, bardzo wnikliwy, obszernie argumentuje

prowadzone rozwahania autora. Rozprawa oparta zostala na bardzo bogatym zaplecz;tr

dokumentalnym. Uwzglgdnione w nim zostaly monografie, (81) artykuly i rozdzialy ksi4Zek

(301),slowniki, encyklopedie i hasla encyklopedyczne (23),recer.z,je (3), rozprawy doktorskie

(2), abstrakty (1), comptesrendus (2), referaty konferencyjne (1), artykuly on-line (6). W

sumie wykorzystano 420 pozycji Zr6dlowych, w wigkszoSci w jgzykach obecnych, przede

wszystkim angielskim, francuskim i niemieckim, laciriskim i greckim.

Na podstawie dokonanej kwerendy 2r6dlowej autor stwierdzil we Wprowadzeniu do

rozprary, i2 ,,Problem zdrowia i choroby w majestacie wladzy w p62nym Bizancjum nie

zostalpodjEf do tej pory w monografii, kt6ra uwzglgdnil aby calq jego zlo2onoS6. ... Luki na

tym polu nie mog4 uwzglgdni6 kr6tkie artykuly greckich historyk6w medycyny". R6wniez w

polskim piSmiennictwie historycznptemat ten podejmowano sporadycznie i wybi6rczo.

W takim zestawieniu fakt6w rozprawa doktorska pana mgr M. Pawlaka jest dzielem

pionierskim i cho6by z tej lmrcji winna budzi(: zainteresowanie specjalist6w. Doktorant

v'ryvti4zaN sig bardzo dobrze z podjgtego zarierzenia, dokonuj4c na 369 stronach
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komputerowego tekstu analiry idei zdrowego monarchy w koncepcji ru4d6w cesarskich w

Bizancjum (rozdziaL l) oraz schorzef wladc6w bizantyfskich w oparciu o wiedzg medyczn4

w Bizancjum i wiedzg wsp6lczesn4 Qozdzial 2). W rozdziale 3 opisal wplyw

psychofizycznych niedomagari i chor6b na spos6b i rezultaty sprawowania w\adzy ptzez

Andronika Paleologa w Tesalonice oraz cesarzy: Manuela II i Jana VIII w Konstantynopolu.

Zwienczernem rozdzialu 2 stal sig - jak okreslit doktorant - wsp6lny koniec, czyli zdobycie

miasta przez Turk6w osmariskich w 1453 r., okupione zgonem ostatniego wladcy Bizancjum,

Konstantyna XI Paleologa.

Szczeg6lna pozycja cesarza w strukturze spolecznej, politycznej i religijnej panstwa

bizantyriskiego wymagala godnej reprezentacji, podtrzymuj4cej prestiZ wladcy oraz zgodnej z

oczekiwaniami poddanych widz4cych w osobie basileusa Boskiego pomazafrca oraz

niewzruszony fundament spolecznego ladu. Tote2 ciqZqca na wtradcach bizantyriskich

odpowiedzialnoSi za nar6d i panstwo wymagala wsparcia w postaci atrybut6w i symboli,

szczeg6Lnie przydatnych w momentach zagroLeft i klgsk. Korona olaz purpurowe szaty

cesarza, jego palac, w kt6rym zamieszkiwat wraz z rcdzin4, a przede wszystkim

Konstantynopol kontpuuj4cy tradycjg Rzymu, posiadaj4cy duhe znaczenie strategiczne,

gospodarcze, religijne i cywilizacyjno-kulturowe stanowily podstawowe materialne symbole

wNadzy monarszej. Pomimo opanowania miasta w 1204 r. przez rycerzy czwartej wyprawy

I<rzyaowej i utWorzeniu przez naje1d2c6w Cesarstwa laciriskiego, prestiz Konstantynopola , w

kt6rym rezydowal patriarcha koSciola ortodoksyjnego, przetrwal niekorzystne koleje losu. Po

126l r. miasto stalo sig znowu cesarsk4 stolic4 odtworzonego pod rz1datrti Paleolog6w

bizantpskiego paristwa. Doktorant bardzo dokladnie opisal karierg Paleolog6w,

wywodz4cych sig ze starej bizantyriskiej arystokracji, ich koneksje polityczne i

matrymonialne, wreszcie przejgcie wladzy nad Konstantynopolem i likwidacjg paflstwa

laciriskiego w 126l r. Pierwszym cesarzem wywodz4cym sig z tego rodu byl Michal VIII

Paleolog. Za ru4d6w nowej dynastii ludnoS6 i wojsko, jako dodatkowy atrybut wNadzy,

odgrywaly znacznie mniejsz4 rolg anizeli w pocz4tkowych wiekach istnienia stolicy i

paristwa.

Bizancjum Paleolog6w zmagalo sig z permanenbr4 ekspansj4 Turk6w osmafskich,

ktorzy juitnapocz4tku XIV w. opanowali wszystkie chrzescijanskie tereny w'Azji Mniejszej,

za wyj4tkiem kilku skupisk miejskich. Brak Srodk6w materialnych na wyekwipowanie lub

zaci4gniEcie oddzial6w wojskowych sprawil, 2e w pierwszej polowie XV wieku wladza

bizantyriska ograniczala sig do Konstantynopola i teren6w poloZonych wok6l miasta oraz

lea1cego w Europie despotatu Morei, w kt6rym panowal Teodor I, brat rezyduj4cego w



stolicy ces,arza'Manuela II Paleologa. W tym koricowym okresie Bizancjum jako atrybutu

w\adzy cesarskiej pozostawaly: ideologia polityczna i miasto Konstantynopol, zabezpieczq4c

majestat wladcy. Majestat cesarski wyrulano r6wnie2 za poSrednictwem ceremonialu. Poza

tym, zgodnie z przeswiadczeniem o Boskiej naturze wladzy monarszej, za stan oczywisty i

niezbgdny uwa2ano dobr4 kondycjg psychofizycznq cesarzy. Zatem koicydencjg walor6w

ducha i cia\atraktowano jako conditio sine qua non u os6b sprawiajqcychrzqdy w paristwie.

Stan zdrowia cesarzy z dynastii Paleolog6w odgrywal zrraczqcq rolg w ich aktywnoSci

politycznej. Majestat cesarski wymagal aby monarcha uchodzil na osobg w pelni duchowo i

ftzycznie sprawn4.

Przykladem wzoroowego monarchy, przynajmniej przez pierwsze dziesigciolecia

panowania, byl Manuel II Paleolog. W przetrwalych pismach cesarza wyeksponowany zostal

wizerunek *ladcy posiadaj4cego zalety umyslowe i ftzyczne. W ten spos6b dostojny autor

staral sig zwr6ci6 uwagg syn6w, 
.a 

szczeg6lnie Jana VIII, w kt6rym upatrywal swego

nastgpcg, na przymioty psychofrzyczne niezbgdne u kazdego monarchy. Samodyscyplina,

wytrwalo66, umiar, zachowanie r6wnowagi pomigdzy dobrem a przyjemnoSci4, religijnoS6,

unikanie wyz4dzarua zla, trze2woil6, uprzejmo6i, troska o obywateli, umiejgtnoS6 dobrego

wyslawiania sig, to cechy, kt6re powinny charakteryzowal dobrego wladcg. Jednak2e do ich

realizacji niezbgdne bylo zdrowie monarchy. Choroba oslabiala jego postgpowanie decyzyjne,

a w drastycznych przypadkach uniemozliwiala sprawowanie rz4d6w. ToteZ Manuel lI zalecal

wladcom dokladnie starari w celu utrzymaniem dobrej kondycji umyslowej i frzycznq.

Szyderstwem losu stala sig choroba cesarza, kt6ry w 1422 r. przebyl udar m6zgolyy i zostal

skazany przez los na pozostawanie w loZu.

Ulubionym bratem Manuela II byl Teodor I, wladca Morei. W opinii cesarza Teodor I

posiadal wszystkie przymioty dobrego monarchy. Niestety, juz w mlodym wieku zachorowal

prawdopodobnie na dng moczanow4, na kt6r4 cierpial pruez cale Zycie. Zmarl w 1407 r.

Pomimo prze|ywanego b61u nie zaniedbywal spraw panstwowych, znoszqc sw6j los zpokor4

i wyrozumialo5ci4. Tak wigc na podstawie pism Manuela II moZna mniema6, 2e posiadanie

wysokich kwalifikacji frzycznych i duchowych bylo w rozwulatiach cesarza niezbgdnym

wizerunkiem dobrego wladcy.

Doktorant bardzo wnikliwie przeanalizowalzawarte w pismach Manuela II pogl4dy na

temat monarszych zalet. Scharakteryzowal. r6wniez symbole i atrybuty wladzy cesarskiej w

Bizancjum. Z wielkim pietyzmem opisal sytuacjg polityczn4 na Bliskim Wschodzie, gl6wnie

w kontek5cie ci4glego zagroaeniaKonstantynopola ze strony Turk6w osmariskich. PodlaeSlil



takZe wagg dobrego zdrowiaw warunkach sprawowarriawladzy cesarskiej w tak trudnych dla

paristwa Paleolo g6w czasach.

W bardzo interesuj4cym rczdziale 2 autor rozprawy scharakteryzowal schorzenia

trzech wladc6w bizantyriskich: ostatniego despoty Tesaloniki Andronika Paleologa (byl

jednym z syn6w Manuela II), cesarza Manuela II cigzko chorego w wyniku przebytego w

1422 r. udaru mozgs oraz bezdzietnego cesarza Jana VIII Paleologa. Swoje dywagacje na

temat niesprawno{tci frzycznej i chor6b wymienionych monarch6w snul w oparciu o wiedzg

medyczn4 w omawianej epoce, k16r4 konfrontowal z pogl4dami medycyny wsp6lczesnej.

Andronik Paleolog sprawowal godnoSd despoty w drugim pod wzglgdem wielkoSci miescie

6wczesnego cesarstwa w'latach 1408-1423, rt do przejgcia wladzy w Tesalonice przez

Wenecjan. Rezygnacja ze sprawowaniarzqd6w w mie5cie byla nastgpstwem choroby wladcy,

kt6ry w opinii pisarzy bizantyfskich cierpial na ,,Swigt4 chorobg", czyli epilepsjg. Inni

kronikarze w dolegliwo5ciach despoty dopatrywali sig tr4du, czyli sloniowacizny, jak

6wcze6nie okreSlano tg chorobg, powoduj4cq zmiarty dermatologiczne prrypominaj4ce sk6rg

zvvierz4t. Doktorant wnikliwie przeanalizowal pogl4dy pisarzy i medyk6w arfiycznych oraz

kronikarzy Sredniowiecznych na temat tr4du, przylaczaj4c znane dawnym lekarzom objawy

choroby, terapeutyczn4 6wczesnej medycyny bezsilnoS6 oraz drastyczne metody prewencji

polegaj4ce nabezwzglgdnej izolacji ludzi dotknigtych tr4dem od zdrowych spolecznoSci. W

rezultacie prow'adzonych rozwu2an oraz odwoluj4c sig do ustaleri medycyny wsp6lczesnej

doklorant przypisal Andronikowi Paleologowi postad tr4du powi4zanE z obrzgkiem

limfatycznym koriczyn dolnych. W swoich wywodach dokonal diagnostyki r6znicowej

przywoluj4c przyHady objaw6w r62y, powildaf zapalenia sk6ry, zapalenia naczyh i wgzl6w

chlonnych, przebytego urazu i tropikalnej filariozy. Wedtug doktoranta przyczynq Smierci

Andronika w wieku ok. 29 lat byla tuberkoidalna odmiana trqdu, w kt6rego nastgpstwie

pojawila sig ewidentna sloniowacizna koriczyn dolnych. Jako lekarz i recenzent rozprary

podpisujg sig pod t4 opini4.

Manuel II Paleolog w schylkowym okresie panowatia zmagal sig z nastgpstwami

udaru m6zgowego, kt6ry spowodowal parali| ciala oraz zabtxzenia mowy, czyli afazjg.

Bizantyriski autor Syropulos donosil o czgsciowym parulihu i trwaj4cej 3 lata chorobie

uniemoZliwiaj4cej cesarzowi pelnienie obowi4zk6w. W tym okresie wladzg w

Konstantynopolu sprawowal Jan VIII. Zastanawiaj4c sig nad stanem chorobowym Manuela II

doktorant oparl sig na opiniach pisarzy i medyk6w bizanf5mskich, m. in. Pawla z Eginy.

Wedlug wskazari tego? uczonego przebiegalar6wnieZ rehabilitacj a cesarza. Polowiczy parali|

oraz zaburzenia mowy upoSledzily wladcg pod wzglgdem ruchowym i intelektualnym. W



oparciu o ustalenia nauki wsp6lczesnej autor rozprawy opisal podstawowe prryczyny

wystgpowania udar6w, ich podzial oraz powodowane przezudary powiklania. W konfrontacji

z wiedz1 na temat nastgpstw udaru wyrazil tezE, i2: ,,prawie trzy lata Lrycia Manuela II po

udarze ze znacznym stopniem niepelnosprawnoSci fizycznej i trudnymi do oszacowania

uchybieniami intelektualnymi..." stanowilo niepodwazalne osi4gnigcie medycyny

bizantyriskiej. Z uplywem czasu cesarz przykuty do lo2a odzyskal, zapewne czgSciowo,

zdolnoSi porozumiewania sig z otoczeniem. Terapia os6b dotknigtych udarem byla r6wniez

domen4 Pawla z Eginy, kt6ry zalecal stosowanie flebotomii, lewatyw oraz nacieranie ciala

o1iw4. Zgodnie z wszechobecn4 w6wczas patologi4 humoralnqnalehalo z organizmu chorego

usun46 nadmiar flegmy "poprzez stosowanie Srodk6w oczyszczaj4cych organizm, np.

wymiotnych, oraz pobudzanie pacjenta do ...kichania. Remedium na zaburzenia mowy byly

banki. Chorych karmiono soczystym i delikatnym pozywieniem. Wystgpuj4cy niedowlad

starano sig leczy6 ruchem uciekaj4c, sig do wymySlnych sposob6w okre3lanychprzez Grek6w

slowem aiora. Pawel zEginy uwuZil. za celowe przebywanie chorego w lozu oraz pojenie go

ciepl4 wod4 i slabym winem. Nale2y przypuszczaf, 2e u cesarza Manuela II wdroZono

leczenie typu aiora, bowiem z inrrych form terapii pacjent nie byl wstanie korzysta6. Zmarl

cesarz w lipcu 1425 r. Jako przyczyng zgonu doktorant zasugerowal og6lne wyciericzenie

organizmu od 3 lat chorego monarchy. Recenzent rozprary bylby raczej sklonny

podejrzewat nagl4 sprawg infekcyjn4 ukladu oddechowego, SciSlej ptuc, bgd4c4 czgstym

powiklaniem u pacjent6w obloZnie chorych, przebywaj4cych dluZszy czas pozycji w lez4cej.

Dramatem zyciowym kolejnego wladcy Bizancjum, Jana VIII Paleologa, byl brak

potomka mogQcego zapewnid ci4gloSi panuj4cej dynastii oraz zabezpieczyd interesy

polityczne paristwa. Jan VIII byl jednym z syn6w Manuela II. Pierwsza Zona cesarza, ll-

letnia moskiewska ksigzniczka Anna, byla osob4 zbyt mlodq aby dzielil lohe doroslego

monarchy. MalZeristwo trwalo 3lata, bowiem Anna stala sig ofiar4 zarazy i zmarla w wieku

14 lat. DrugQ malZonk1 Jana VIII byla Zofia z Montferrat, c6rka markiza powiryanego z

tradycyjnie antypapieskim obozem gibeliriskim. StuU odbyl sig w Konstantynopoluw l42l r.,

jeszcze za Zycia Manuela II, kt6ry r6wnoczeSnie wyrazit zgodg na koronacjg Jana VIII jako

wsp6lcesarza. Zwi4z,ek malzeriski Jana VIII z ZofiqbyN bardzo niefortunny, gdyz monarcha

odczuwal orgaricznE niechgd do swojej postawnej, ale obdarzonej szpetn4 twarz4 malzorlrri.

Po Smierci ojca mlody cesarz anulowal sw6j zwiqz3k z Zofry i odeslal j4 z powrotem do

Wloch. W 1427 r. Jan VIII poSlubit c6rkg cesarza Trlfpezundu, pigkn4 Marig Komneng. Ten

mariuz byt ze wszech miar udany, a kochajqcy z wzajemnoSci4 cesarz pozostal w pamigci

wsp6lczesnych mu os6b jako czlowiek bardzo w malzeristwie z Mari4 szczgSliwy. O wielkiej



miloSci Jana VIII do Marii Komneny Swiadczy b6l i rozpacz basileusaruczucia jakie staly sig

jego udzialem po przedwczesnej Smierci 2ony. Pomimo udanego zwiEzku malzonkowie nie

doczekali sig potomstwa. W ocenie autora rozprawy na przeszkodzie ku temu stala choroba

wladcy, na kt6r4 cierpial r6wnieZ dziadek cesarza, Jan V Paleolog. Mam na mySli dng

moczanowq, kt6ra w opinii mgr M. Pawlaka musiala wyst4pi6 u Jana VIII juz we wczesnym

okresie Zycia, powoduj4c przykre ataki b6lu, kt6re zniechgcaly wladcg do kontakt6w

seksualnych. Jednak zasadniczq, pruyczynq nieplodnoSci cesarza byty ziolowe Srodki

lecznicze stosowane przez lekany bizantyfskich przy leczeniu podagry. Zatem brak

potomstwa w przypadku wszystkich, opisanych powy2ej zwiEzk6w malzeriskich stanowil

nastgpstwo nieplodnoSci poddawanego okreslonej terapii monarchy. Na poparcie swojego

ptzypuszczenia doklorcnt przytoczyl liczne przyktady niedyspozycji firycznej Jana VIII

spowodowanej b6lami chorobowymi, chociuzby podczas pobyu bizantyfskiego monarchy na

soborze w Ferrarze-Florencji, na, kt6rym podpisano dekret o ustaleniu unii koScielnej

pomigdzy Rzymem a Konstantynopolem (1439 r.). Jan VIII przebywaj4c we Wloszech na

wszelkie sposoby ukrywal swoj4 chorobg. Stosowal sig r6wnieZ do spoZywania okreSlonej

diety, migdzy innymi salatki, w skladzie kt6rej znajdowala sig portulaka, ro5lina maj4ca

zdolnoS6 usuwania z organizmu nadmiaru kwasu moczowego. Bizantyriskim traktatem

medycznym informuj4cym na temat postgpowania leczriczego w przypadku podgary jest

dzielo Demetriirsza Papagomenosa pt. Liber de padagra, kt6re napisal blisko zwi4zany z

otoczeniem Manuela II medyk konstantynopolitanski. Wedlug jego zaleceri Janowi VIII

podawano w celach terupeutycznych cebulg, pietruszkg i wspomnian4 powyzej portulakg.

Celem posilku bylo sprowokowanie torsji pacjenta, kt6re mialy oczyszcza| organizm i

zapobiegad wystgpowaniu choroby. Leki stosowano w formie tabletek, w sklad kt6rych

wchodzil aloes, hermodaLdyl, cynamon i inne skladniki o charallerze przeczyszczajqiym.

Jednak podstawowym skladnikiem lek6w przeciwko dnie moczanowej byl hermodaktyl,

aplikowany w postaci tabletek, plynu lub oklad6w. Leczenie dny moczanowej

hermodaktylem cieszylo sig w czasach p6Znoantycznych duZ4 popularnoSci4, bowiem

terapeutyk szybko lagodzil b6le i zapobiegal ich wystgpowaniu w przyszloSci. Jego

zasadniczym skladnikiem chemicznym byla kolchicyna, kt6r4 obecnie otrzymuje sig z

zimowita jesiennego. Doklorant zleczeniem Jana VIII preparatem zawieraj1cym kolchicyng

wi1ze bezplodnoSl cesarza. W oparciu o doniesienia wsp6lczesne wiadomo, 2e kolchicyna

mohe upoSledza6 mgsk4 plodnoS6 w nastgpstwie dzialafi ubocznych. W XX w. opisywano

przypadki azoospermii u os6b przewlekle leczonych kolchicyn4. Sugerowano r6wnie2 wptyw

kolchicyny na nieprawidlowe zmiany iloSci chromosom6w w plemnikach. Jan VIII choruj4cy



przewlekle na'dng moczanowqotrzymywaNzapewne systematycznie hermodaktyl zawierajqcy

kolchicyng. Doktorant bardzo skrupulatnie przeSledzil w dostgpnych lrodlach ewolucjg

dawkowania lek6w przeciw podagrze. Pepagomenos zalecal 4,5 g hermodaktyla opr6cz 5

pozostalych skladnik6w leku, kt6re do pewnego stopnia neutralizowaly dzialanie

podstawowego komponentu. Aleksander z Trallsu stosowal znacznie ni2szq dawkg, kt6ra

wynosila ok. 0,5 g hermodaktyla. W innych receptach uczonego pojedyricza dawka

ksztaltowala sig od 5,65 do 6,78 g leku. Reasumuj4c nale?y podkre6li6, Ze hermodaktyl w

lekach przeciwpedagrycznych stanowil skladnik nqwyLszy procentowo, tote? leczeni

Bizantyhczvcy posiadali w organizmie wysokie stgzenie substancji truj4cych, co w przypadku

mghczyznprowadzilo do podtrzymywania nieplodnoSci.

W rozdziale 2 doktorant scharakteryzowaN takhe sylwetkg nadwornego lekarza

Demetriusza Pepagomenosa, kt6ry leczyN w Konstantynopolu ostatnich cesarzy z dynastii

Paleolog6w oraz napisal traktat medyczny poSwigcony podagrze. Pochodz4c z bogatei

rodziny uczyl sig medycyny u prywatnych nauczycieli. Nauka polegala na czytaniu i

komentowaniu dziel Hipokratesa i Galena. Po studiach pracowal zapewne w miejskich

szpitalach, kt6re za ostatnich Paleolog6w przestaly by6 zasilane pienigdzmi z cesarskiego

skarbca. W pierwszej polowie XV w. gl6wn4 form4 dzialalnoSci zawodowej lekarzy stala sig

praktyka prywatna. Nie wiadomo kiedy Pepagomenos pojawil sig na dworze basileusa. Jako

autor dziela o podagrze udzielal niew4tpliwie pomocy choremu Janowi VIII. Podczas wizyty

Manuela II w Morei Pepagemnos czuwat nad zdrowiem tamtejszego despoty Teodora II

Paleologa. Byi moze-dywaguje mgr M. Pawlak- posiadanie tylko jednego dziecka przez

Teodora lI wiqzalo sig takze z przyjmowaniem lek6w, w skladzie kt6rych wystgpowal

hermodaktyl.

Obszerny liczqcy ponad sto stron druku komputerowego rozdzial 3 stanowi dalszy

ciqg rozwaaan na temat wplywu choroby na sprawowanie wladzy przez monarch6w:

Andronika Paleologa, Manuela II Paleologa oraz Jana VIII Paleologa. Doktorant podkreSlil

zwiqzek pomigdzy stanem zdrowia wymienionych monarch6w a przedsigwzigciami

politycznymi, kt6re podejmowali. Tym samym, wykazal i udowodniN zalehnoii w sferze

fakt6w od psychofizycznej sprawno6ci osoby decyduj4cej. Np. Andronik nie mog4c podola6

rz4dom w Tesalonice, odsprzedal miasto Wenecjanom; Manuel II podj4l decyzig o

przekazaniu wladzy w Bizancjum swemu synowi Janowi VIII z uwagi na pogorszaj4cy sig

stan zdrowia; podczas oblgZenia Konstantynopola przez Turk6w w 1422 r. cigzar obrony

miasta spocz4l na sprawnym frzycznie Janie VIII (Manuel II liczyl sobie 72 lata, a w

pazdzierniku, w miesi4c po zwinigciu oblgzenia przez Turk6w, zostal sparalizowany).
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Pomimo obietnic za:warcia unii koScielnej Zach6d nie kwapii sig z prryjSciem z pomocq

dogorlvaj4cemu paristwu bizantyriskiemu. Wyj4tek stanowi wyprawa zbrojna przeciwko

Turkom pod wodz4 krola Polski i Wggier Wladyslawa III, kt6ra znalazla sw6j tragiczny final

pod Wam4 w 1444 r. Klgska wamefska przes4dzila o losach Bizancjum. Zdobycie

Konstantynopola przez Turk6w osmafrskich oraz upadek cesarskiego rodu Paleolog6w

znalazlo udokumentowanie w czwartej czgsci rozdzialu 3. Podczas walk zgin4l ostatni

bizantyriski cesarz, Konstantyn IX Paleolog, a miasto staio siQ stolic4 nowego imperium.

Rozprawa doktorska pana mgr M. Pawlaka zoslal.a napisana piEknq polszczyznq. Jei

treSi, przedstawiona _bardzo interesuj4co, pobudza do refleksji, momentami wzrusza,

szczeg6lnie przy opisie w4tkow matrymonialnych oraz dowodzi pewnego daru literackiego

doktoranta. Autor rozprawy doglgbnie przeanalizowal dostgpne Ztodla, dokonal ich

krytycznej oceny i na podstawie rzetelnych studi6w wyci4gn4l wnioski, bqd4ce jego

dokonaniami badawczymi. Iih prezentacjg umiescil w formie opisu w obszernym

zakohczeniu, w kt6rym podsumowal swoje naukowe w1'r'vody.

Reasumuj4c powyzsz4 oceng pracy wyrazam opinig, iz pan mgr M. Pawlak dokonal

pionierskich badafr w zakresie niezmiernie rzadko poruszanego tematu obejmuj4cego dwie

dziedziny nauki: bizantologig i historig medycyny. Z podjgtego zadania wywi1zil. sig w

spos6b optymalny , tworz4c rozprawg, kt6ra zasluguje na wyroznienie i publikacjg. Jego praca

ma r6wniez wymiar literacki, gdyl czyta sig jq z towaruyszqc4 emocj4 i ogromnym

zainteresowaniem. Rozprawa doktorska pana mgr Michala Pawlaka spelnia wszelkie warunki

pracy naukowej.

W oparciu o powyzsz4 tresi zwracam siE z uprzejm4 proSb4 do Wysokiej Rady

Wydzialu Filozoficzno-Historycznego Uniwersytetu tr odzkiego o dopuszczenie omawianej

rozprawy i jej autora do dalszych etap6w przewodu doktorskiego'
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