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Historia pierwszych lat pracy Idy Rolf w dziedzinie chemii organicznej, na d≥ugo przed 
stworzeniem przez niπ Integracji Strukturalnej, zawsze opisywana jest bardzo zwiÍüle. 
Zrobi≥a doktorat na Uniwersytecie Columbia, pracowa≥a dziesiÍÊ lat w Instytucie 
Rockefellera, opublikowa≥a kilka artyku≥ów naukowych, po czym opuúci≥a úwiat nauki i 
wstπpi≥a na d≥ugπ, krÍtπ úcieøkÍ prowadzπcπ jπ do stworzenia pracy swego øycia, która nas 
wszystkich ≥πczy.  

Niedawno przeczyta≥em kilka nowych informacji na temat úwiata, który opuúci≥a, oraz 
kontekstu, w jakim rozpoczÍ≥a swojπ pierwsza profesjÍ, które czyniπ historiÍ jej øycia duøo 
pe≥niejszπ i bogatszπ. Pozwalajπ takøe doceniÊ rozmiar skoku, jakiego dokona≥a w rozwoju 
pracy nazwanej jej imieniem i daje wglπd w potencja≥ i pu≥apki naszej dziedziny.  

Dr Rolf oficjalnie wesz≥a do úwiata medycyny naukowej w 1917 roku, kiedy zosta≥a 
zatrudniona do pracy w Laboratorium Chemii w Instytucie BadaÒ Medycznych Rockefellera. 
OpowieúÊ ma jednak swój poczπtek wczeúniej.  

Dla zrozumienia kultury, w jakπ Ida Rolf wkracza≥a, waønπ jest data 12 wrzeúnia 1876 roku. 
Tego dnia za≥oøono Uniwersytet Johnsa Hopkinsa w Baltimore, w stanie Maryland. 
Uniwersytet Hopkinsa zmieni≥ oblicze amerykaÒskiej nauki i medycyny i doprowadzi≥ do 
zmiany paradygmatu nauk o zdrowiu na dominujπcy w úwiecie zachodnim do dnia 
dzisiejszego, w duøej mierze dziÍki pierwszemu dyrektorowi, Williamowi Welchowi, 
najbardziej wp≥ywowej postaci w historii medycyny amerykaÒskiej. Przez pierwszπ dekadÍ 
swojej pracy zawodowej Ida Rolf kszta≥towana by≥a tπ zmianπ paradygmatu. 

 
Hipokrates i holizm, czÍúÊ 1 
 
Za≥oøenie Uniwersytetu Hopkinsa by≥o waønym wydarzenim po czÍúci dlatego, gdyø w 
medycynie amerykaÒskiej przez wiÍkszoúÊ XIX wieku panowa≥ chaos. Chaos spowodowany 
próøniπ. Praktyki medyczne istniejπce w duøej mierze w stanie niezmienionym od czasów 
Hipokratesa, zaczÍ≥y traciÊ na znaczeniu, gdyø ich skutecznoúÊ podwaøa≥y metod 
naukowych, które wtedy siÍ pojawi≥y. Jednak mimo tego wszystkiego, co nauka odkrywa≥a, 
nie pojawi≥y siÍ øadne nowe metody leczenia zastÍpujπce stare terapie.  

Wielkπ ironiπ (dla naszej dziedziny i dla wielu innych podejúÊ do zdrowia tzw.„nowego 
paradygmatu”) jest fakt, øe paradygmat, który istnia≥ przed rewolucjπ medycyny naukowej, 
by≥ bardzo zbliøony do tego, który nazywamy "nowym". Paradygmat ten, dominujπcy w 
medycynie zachodniej i bliskowschodniej od ponad dwóch tysiπcleci, opiera≥ siÍ w duøej 
mierze na pismach Hipokratesa i jego wspó≥pracowników i by≥ mocno osadzony w zasadzie 
holizmu.  

Hipokrates postrzega≥ zdrowie jako odbicie równowagi w organizmie, zaú choroba by≥a 
wynikiem wynikiem braku tej równowagi. Nierównowaga wewnÍtrzna spowodowana 
nawykami, czynnikami úrodowiskowymi, niew≥aúciwπ higienπ itp. prowadzi≥a do chorób. 
Wynika≥o z tego przekonanie, øe jeúli dzia≥ania lekarskie przeprowadzone zostanπ w taki 



sposób, øe przywrócπ równowagÍ w ciele, wtedy choroba moøe zostaÊ uleczona. W≥aúnie 
Hipokratesowi, z V p.n.e., a nie osobom jak Hannemann, Sutherland, Still, Alexander lub 
Rolf moøemy przypisaÊ zas≥ugÍ popularyzacji tego pojÍcia  w myúli zachodniej.  

(Podejúcie do zdrowia promowane przez Hipokratesa by≥o podobne w duchu do innych 
wielkich tradycji holistycznych, istniejπcych w tamtym czasie - tradycyjnej medycyny 
chiÒskiej i medycyny wedyjskiej w Indiach. Obie istnia≥y od tysiÍcy lat przed Hipokratesem i 
obie podkreúla≥y znaczenie równowagi, chociaø systemy leczenia kaødej z tych tradycji 
znacznie róøni≥y siÍ miÍdzy sobπ).  

Hipokrates podkreúla≥ znaczenie zaufania we wrodzonπ moc  chorego, dziÍki której 
wyzdrowienie jest moøliwe. By≥ pierwszym zachodnim lekarzem, któremu zawdziÍczamy 
znane wyraøenie "vis medicatrix naturae" – uzdrawiajπce si≥y natury. Wspomnia≥ takøe o roli 
uk≥adu odpornoúciowego, przypuszczajπc, øe dieta, odpoczynek, czystoúÊ i higiena sπ 
czynnikami kszta≥tujπcymi indywidualne róønice w odpornoúci na choroby.  

Problem stanowi≥y jednak dwie rzeczy. Po pierwsze, wiele opracowanych terapii by≥o 
zabiegami surowymi, czasem wrÍcz zabójczymi. Przeczyszczania z zastosowaniem 
substancji o trujπcych w≥aúciwoúciach, upuszczanie krwi i kauteryzacja (przyøeganie skóry) 
czÍsto prowadzi≥y do úmierci pacjenta. Po drugie, nie robiono øadnych testów 
sprawdzajπcych, czy dany zabieg faktycznie jest skuteczny. Ten problem rygoru - poddania 
w≥asnych koncepcji i metod leczenia dok≥adnym testom – przez wieki bÍdzie przeúladowa≥ 
holistyczny úwiat. 

Sprawy komplikowa≥ bardziej fakt, øe lekarze tej epoki zmuszeni byli snuÊ przypuszczenia 
na temat tego, co dzieje siÍ wewnπtrz ludzkiego cia≥a. Nie przeprowadzono dysekcji na 
ludziach, a zatem anatomiczna znajomoúÊ ludzkiego cia≥a by≥a niewielka. Grecy z epoki 
Hipokratesa krzywo patrzyli na dysekcjÍ, a póüniej, w úredniowieczu Koúció≥ zakaza≥ 
dysekcji cia≥a. Funkcjonowanie wnÍtrza cia≥a ludzkiego zosta≥o po raz pierwszy opisane 
dopiero w XVI wieku, gdy Vesalius przeprowadzi≥ dysekcjÍ i przedstawi≥ w formie rysunków 
to, co odkry≥. (Za swπ herezjÍ ledwo uniknπ≥ úmierci). 

Taki stan rzeczy trwa≥ przez dwa tysiπce lat. Medycyna zachodnia w duøej mierze nie 
ulega≥a zmianom aø do XVII wieku. W roku 1628, wiele lat po tym, jak Vesalius dokona≥ 
dysekcji, William Harvey przeúledzi≥, jak odbywa siÍ krπøenie krwi, co czÍsto nazywane jest 
najwiÍkszym osiπgniÍciem w historii medycyny (choÊ czterysta lat wczeúniej takiego samego 
odkrycia dokona≥ muzu≥maÒski lekarz, Ibn Nafis z Kairu). 

Ale najbardziej znaczπca zmiana nastπpi≥a w owych czasach za sprawπ filozofa Kartezjusza. 
Na poczπtku 17 wieku zaprezentowa≥ on pojÍcie dualizmu, wg którego ludzki umys≥ i cia≥o 
sπ dwoma odrÍbnymi bytami, nie wp≥ywajπcymi w bezpoúredni sposób na siebie nawzajem. 
Wed≥ug jego koncepcji dualizmu wszystko, co przynaleøy do sfery fizycznej, dzia≥a na 
zasadzie czysto mechanicznej. Kartezjusz uwaøa≥ cia≥o ludzkie za czÍúÊ sfery fizycznej, 
postrzegajπc je jako maszynÍ organicznπ nie posiadajπcπ wolnej woli.  

Jednπ z w≥aúciwoúci maszyny lub mechanizmu jest to, øe moøna go podzieliÊ na mniejsze 
sk≥adniki lub mniejsze mechanizmy. Moøna go zredukowaÊ do pojedynczych czÍúci. Tak 
narodzi≥ siÍ redukcjonizm kartezjaÒski, który stworzy≥ pole do  zmiany paradygmatu, co 
odmieni≥o bieg nauki, a póüniej takøe i medycyny.  

Dualizm by≥ wówczas przydatny - oddziela≥ takøe to, co fizyczne od tego, co duchowe, co z 
kolei pozwala≥o naukowcom studiowaÊ úwiat fizyczny bez oskarøeÒ ze strony Koúcio≥a o 
herezjÍ. Stworzy≥ podwaliny prze≥omowego dzie≥a Isaaca Newtona w dziedzinie 
matematyki i fizyki oraz rozwoju metody naukowej. Jednak postrzeganie cia≥a ludzkiego 
jako maszyny doprowadzi≥o póüniej do czysto mechanicznego podejúcia w medycynie. 
Doprowadzi≥o to do zminimalizowania na trzy stulecia zrozumienia wp≥ywu, jaki na 
leczenie majπ przekonania i postawy pacjenta oraz jego emocje i wiara  a takøe mocy relacji 
lekarz-pacjent.  



W 1637 roku Kartezjusz opublikowa≥ swπ RozprawÍ o Metodzie, która da≥a podwaliny 
rozwoju metody naukowej. By≥ to waøny dodatek - metoda naukowa dawa≥a badaczom 
schemat wed≥ug którego mogli oni studiowaÊ przyrodÍ. DziÍki niej redukcjonizm posiad≥ 
narzÍdzia do przeprowadzania systematycznego badania poszczególnych czÍúci 
sk≥adajπcych siÍ na ca≥oúÊ.  

Podczas gdy po Newtonie rozwój nauk fizycznych eksplodowa≥, nauki biologiczne 
rozwija≥y siÍ wolniej. W 1740 roku James Lind przeprowadzi≥ kontrolowany eksperyment i 
odkry≥, øe szkorbutowi moøna zapobiec jedzπc limonki (od tego czasu brytyjscy øeglarze 
nadal nazywani sπ "cytryniarzami") (poprawniej brzmia≥oby „limoniarzami” - od ang. limeys 
– przypis t≥um.). NastÍpnie w 1798 roku Edward Jenner opublikowa≥ dzie≥o, które sta≥o siÍ 
wzorcem nowej metody naukowej. Odkry≥, øe uodpornianie ludzi przy pomocy krowianki 
(ospy krowiej) chroni ich równieø przed ospπ prawdziwπ. By≥o to waøne odkrycie, 
prawdopodobnie waøniejsza jednak by≥a úcis≥oúÊ jego metodologii. Zanim opublikowa≥ 
swoje odkrycie, upewni≥ siÍ, øe jest ono powtarzalne, spójne i bez luk. Po raz pierwszy 
badacz nauk biologicznych wykona≥ takie zadanie. 

Prze≥omowe odkrycia nastÍpowa≥y szybciej wraz z nadejúciem XIX wieku. We Francji Xavier 
Bichat odkry≥, øe narzπdy wewnÍtrzne zbudowane sπ z odrÍbnego materia≥u (czÍsto 
uk≥adajπcego siÍ warstwowo), który nazwa≥ "tkankπ". Pierre Louis zaczπ≥ stosowaÊ autopsjÍ 
w celu porównania zdrowej i chorej tkanki. W Anglii John Snow genialnie wykorzysta≥ 
matematykÍ do úledzenia rozprzestrzeniania siÍ epidemii cholery i doszed≥ do wniosku, øe 
przyczynπ zachorowaÒ by≥a skaøona woda. W ten sposób powsta≥a epidemiologia. W 
Niemczech Jacob Henle i inni sformu≥owali teoriÍ wywo≥ywania chorób przez 
drobnoustroje, która stanowi≥a prze≥om w rozwoju nadchodzπcego w XIX wieku.  

Dzia≥o siÍ coú jeszcze, co zasadniczo wp≥ynÍ≥o na relacjÍ lekarz/pacjent. Badacze (a póüniej 
sami lekarze) powszechnie uøywali teraz narzÍdzi do badania i diagnozowania pacjentów. 
Wynaleziono stetoskop. W celu pomiaru temperatury cia≥a pacjenta lekarze w≥πczyli do 
stosowania termometr, który zosta≥ wynaleziony dwieúcie lat wczeúniej. Badano tÍtno i 
ciúnienie krwi. Zbudowano laryngoskop i oftalmoskop. Co waøniejsze, w 1830 roku do 
uøytku wszed≥ mikroskop z obiektywem achromatycznym otwierajπc przed badaczami 
wszechúwiat nowych moøliwoúci, pozwalajπc im studiowaÊ úwiat, którego nigdy wczeúniej 
nie widziano.  

To poleganie na instrumentach zwiÍkszy≥o dystans miÍdzy lekarzem a pacjentem. Lekarze 
zaczÍli polegaÊ mniej na swoich obserwacjach i zmys≥ach (podstawowe za≥oøenie myúli 
hipokratesowej), a bardziej na instrumentach, liczbach i danych. Ku przeraøeniu wielu 
krytyków tego okresu (i znacznie wiÍkszej liczbie od tamtej pory), ludzkie cia≥o sta≥o siÍ 
przedmiotem testów i badaÒ (Kartezjusz!), wyniki zaú analizowano matematycznie i 
chemicznie.  

W tym okresie Niemcy by≥y centrum úwiata medycznego. Powsta≥o wiele laboratoriów, w 
których pracowali najlepsi naukowcy badajπcy naturÍ cia≥a ludzkiego, jego poszczególnych 
czÍúci i ich funkcje w sposób bÍdπcy przyk≥adem wspó≥czesnej metody naukowej. Pisarze 
Hipokratesa wierzyli, øe natura powinna byÊ biernie obserwowana, za tym nastÍpowa≥o 
rozwijanie teorii. Niemieckie laboratoria zniszczy≥y to - zorganizowa≥y kontrolowane 
eksperymenty, które poddawa≥y naturÍ testom, badaniom i manipulacjom na wszystkie 
strony,aby tylko poznaÊ jej tajemnice. Jacob Henle, który jako pierwszy stworzy≥ 
wspó≥czesnπ teoriÍ drobnoustrojów, tak streúci≥ g≥ówne credo nowej metody: "Natura 
odpowiada tylko wtedy, gdy jest przes≥uchiwana".1 

Problem w tym wszystkim by≥ taki, øe choÊ nowa medycyna by≥a tak rewolucyjna, bardzo 
niewiele z niej prze≥oøy≥o siÍ na nowe metody leczenia lub zapobieganie chorobom. Dawne 
sposoby zaczÍ≥y traciÊ na znaczeniu, a lekarze coraz czÍúciej zaprzestawali wykonywania 
zabiegów, które by≥y akceptowane od tysiÍcy lat. Nie by≥o jednak nic, co mog≥oby te dawne 
metody zastπpiÊ. By≥a próønia. (W XIX wieku medycyna holistyczna czÍúciowo wype≥ni≥a tÍ 
próøniÍ, ale o tym póüniej).         



Jak na ironiÍ, niektóre z pierwszych praktycznych odkryÊ, które ratowa≥y øycie, dotyczy≥y 
czystoúci i higieny publicznej. Naukowcy odkryli, øe zakaøona woda spowodowa≥a cholerÍ, 
zachorowanie na tyfus nastÍpowa≥o poprzez spoøycie skaøonej øywnoúci i wody pitnej, 
døumÍ roznosi≥y szczury zainfekowane przez pch≥y. Naukowcy odkryli moc czystoúci i 
higieny w ochronie øycia i zdrowia, na co Hipokrates wskazywa≥ kilka wieków wczeúniej.  

Podczas gdy w XIX wieku w Europie kipia≥o od odkryÊ naukowych, Ameryka pozostawa≥a 
nietkniÍta przemianami tego okresu. Stany Zjednoczone doúwiadcza≥y tej samej próøni w 
skutecznych metodach leczenia, która istnia≥a w Europie, ale oprócz tego poziom badaÒ i 
szkolenia klinicznego w Ameryce by≥ tak fatalny, øe w 1869 roku rektor Uniwersytetu 
Harvarda powiedzia≥: "Przeraøenie budzi ignorancja i ogólna niekompetencja przeciÍtnego 
absolwenta amerykaÒskich szkó≥ medycznych ". Wiele stanów nie prowadzi≥o øadnego 
licencjonowania dla lekarzy. Wiele szkó≥ medycznych nie mia≥o standardów przyjÍÊ, lecz 
chÍtnie przyjmowa≥y op≥aty za kszta≥cenie. Øadna amerykaÒska szko≥a medyczna nie 
zezwala≥a swoim studentom na wykonywanie autopsji lub przyjmowanie pacjentów. Øadna 
amerykaÒska szko≥a medyczna nie uczy≥a studentów uøywania mikroskopów. Do po≥owy 
XIX wieku øadna uczelnia ani instytucja w Ameryce nie wspiera≥a øadnych badaÒ 
medycznych. Wielu amerykaÒskich lekarzy pielgrzymowa≥o, aby studiowaÊ w waønych 
oúrodkach naukowych w Europie, ale powraca≥o do ogromnej pustki, gdzie ich 
wykszta≥cenie i umiejÍtnoúci nie znajdowa≥y zapotrzebowania. AmerykaÒska medycyna 
wciπø pozostawa≥a w stanie próøni i zawieszenia. Wkrótce mia≥o siÍ to zmieniÊ.  

Gdy w 1873 roku zmar≥ Johns Hopkins, pozostawi≥ po sobie duøy fundusz powierniczy, 
który przeznaczy≥ na za≥oøenie uniwersytetu i szpitala. Jego powiernicy, widzπc jak wielu 
amerykaÒskich studentów medycyny studiuje w Europie, postanowili (wbrew radom 
najbardziej znanych w tych czasach naukowców) wzorowaÊ siÍ na wielkich niemieckich 
uniwersytetach. To w≥aúnie na tych uniwersytetach otwarte dociekanie i badania by≥y nie 
tylko dozwolone, ale wrÍcz wymagane i gdzie od przyjmowanych studentów oczekiwano 
spe≥nienia surowych wymagaÒ kwalifikacyjnych, co by≥o nieznane w jakiejkolwiek 
amerykaÒskiej instytucji medycznej. Powiernicy zamierzali stworzyÊ instytucjÍ równie 
rygorystycznπ, jak jej europejskie odpowiedniki.  

W 1876 roku, po za≥oøeniu Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, jego nowy rektor rozpoczπ≥ 
tworzenie miÍdzynarodowego wydzia≥u, a szko≥a rozpoczÍ≥a skromnπ dzia≥alnoúÊ, oferujπc 
studia magisterskie. W 1884 roku zatrudniono Williama Welcha, aby za≥oøy≥ i prowadzi≥ 
szko≥Í medycznπ. Przez  jeszcze dziewiÍÊ lat sama szko≥a nie zosta≥a otwarta, od razu 
jednak otwarto Laboratorium Patologiczne. Niemal natychmiast medycyna amerykaÒska 
uleg≥a zmianie, a Welch ostatecznie sta≥ siÍ jednym z najbardziej (jeúli nie najbardziej) 
wp≥ywowych naukowców na úwiecie.  
  

William Welch 

Welch zdoby≥ wykszta≥cenie medyczne i odby≥ intensywne studia w Niemczech. Pracowa≥ i 
studiowa≥ pod kierunkiem najlepszych naukowców w Europie i w m≥odym wieku (mia≥ tylko 
34 lata, gdy zaproponowano mu pracÍ na Uniwersytecie Hopkinsa) by≥ juø bardzo ceniony 
w zawodzie. Co waøniejsze, rozwinπ≥ kontakty i przyjaünie w ca≥ym úwiecie naukowym. 
Nie mia≥ wielkiego dorobku badawczego, lecz mia≥ rzadki dar, dziÍki któremu wzbudza≥ 
zaufanie i lojalnoúÊ niemal kaødego, z kim mia≥ stycznoúÊ, oraz mia≥ nienagannπ opiniÍ 
zarówno o nauce, jak i o ludziach.  

Utworzy≥ wydzia≥ i otworzy≥ swoje laboratorium, a kampus Uniwersytetu Hopkinsa bardzo 
szybko sta≥ siÍ wyjπtkowym miejscem, kot≥em badawczym, jakiego nikt wczeúniej nie 
widzia≥. Wyk≥adowcy, badacze i studenci spotykali siÍ na co dzieÒ towarzysko, debatowali, 
wspó≥pracowali, generowali nowe pomys≥y, inspirowali siÍ wzajemnie w úrodowisku, które 
wspó≥pracownicy przyrównywali do pe≥nej pasji jednomyúlnoúci charakterystycznej dla 
klasztorów.  



Wszystkich jednoczy≥a wizja, øe tworzπ coú nowego i waønego. Studenci robili coú, czego 
nigdy wczeúniej nie robili øadni amerykaÒscy studenci: odwiedzali szpitale, widzieli siÍ z 
pacjentami i dokonywali diagnoz, uczyli siÍ korzystaÊ z laboratoriów w celu testowania 
swoich pomys≥ów, przeprowadzali autopsje. Nie tylko uczÍszczali na wyk≥ady, jak studenci 
innych szkó≥, lecz zanurzali siÍ w nauce i praktyce medycyny.  

Studenci úciπgali na Uniwersytet Hopkinsa wiedzπc, jakie stwarza moøliwoúci. Wymogi 
przyjÍcia by≥y surowe, niespotykane w Ameryce, ale studenci i tak t≥umnie przybywali. By≥o 
to miejsce, gdzie kaødy chcia≥ byÊ. Uniwersytet sta≥ siÍ równieø miejscem, które powiernicy 
wszystkich innych konkurujπcych uniwersytetów chcieli (lub byli zmuszeni) naúladowaÊ. 
Jego absolwenci i naukowcy byli poszukiwani - niektóre szpitale zatrudnia≥y tylko lekarzy 
wykszta≥conych przez Hopkinsa. Spoúród pierwszych czterech laureatów nagrody Nobla w 
dziedzinie medycyny lub fizjologii, trzej zdobyli wykszta≥cenie na Uniwersytecie Hopkinsa 
(czwarty zdoby≥ wykszta≥cenie w Europie). Absolwenci Uniwersytetu Hopkinsa nastÍpnie 
prowadzili szko≥y medyczne na Harvardzie, w Yale, w Kolumbii, Rochester oraz innych 
miejscach i przekszta≥cili je w funkcjonujπce zgodnie ze standardami Hopkinsa.  

Welch by≥ si≥π napÍdowπ tego wszystkiego i nadal naciska≥ na zmiany. Zaczπ≥ 
przekierowywaÊ miliony dolarów przeznaczonych na badania do tych laboratoriów i 
badaczy, których uznawa≥ za wartych tego. Jeden z jego protegowanych stanπ≥ na czele 
dzia≥aÒ zmierzajπcych do wymuszenia na szko≥ach medycznych i samych lekarzach 
minimum standardów. W ciπgu 25 lat od przyjÍcia stanowiska na Uniwersytecie Johnsa 
Hopkinsa, Welch nadzorowa≥ transformacjÍ medycyny w tym kraju, a transformacja ta 
pozwoli≥a amerykaÒskiej spo≥ecznoúci naukowej na nadrobienie zaleg≥oúci wzglÍdem 
spo≥ecznoúci europejskiej, zaú w niektórych obszarach na przeúcigniÍcie jej. 

Tymczasem w laboratoriach w ca≥ej Europie kontynuowano walkÍ z chorobami zakaünymi i 
pojawi≥y siÍ rzeczywiste wyniki. Teoria drobnoustrojów da≥a pole do popisu dla badaczy. W 
1880 roku Pasteur pomyúlnie zaszczepi≥ zwierzÍta przeciwko cholerze, a nastÍpnie 
wπglikowi. Po raz pierwszy opanowano cholerÍ i dur brzuszny, dziÍki zrozumieniu sposobu, 
w jaki siÍ rozprzestrzeniajπ. Wreszcie w 1891 roku w Berlinie naukowcy pomyúlnie 
wyleczyli pacjenta chorego na b≥onicÍ za pomocπ antytoksyny. By≥ to pierwszy lek nowej 
ery. Naukowcy z Nowego Jorku nauczyli siÍ, jak masowo produkowaÊ antytoksynÍ, która 
sta≥a siÍ powszechnie dostÍpna. Lekarze mieli wiÍc od tej pory narzÍdzie zapobiegania i 
leczenia úmiertelnej choroby. By≥o ono pierwszym z wielu kolejnych, jakie mia≥y siÍ 
pojawiÊ. 

Medycyna by≥a teraz naukπ, a rewolucja redukcjonistyczna dobiega≥a koÒca. Jej sukcesy 
odnoszono w laboratorium (i coraz czÍúciej takøe na sali operacyjnej). W szybkim tempie 
rozwinÍ≥y siÍ patologia, epidemiologia, chemioterapia, medycyna sπdowa, bakteriologia. 
Pole bitewne medycyny przenios≥o siÍ z gabinetu lekarskiego do laboratorium.  

Rozmiar zmiany paradygmatu, jaka nastπpi≥a od czasów Hipokratesa by≥ osza≥amiajπcy. 
Przez dwa tysiπce lat zdrowie by≥o rozumiane jako odzwierciedlenie równowagi w systemie. 
Teraz skupiano siÍ nie na makro lecz na mikro, nie na ca≥ym systemie lecz na jego drobnych 
czÍúciach. Redukcjonizm by≥ na porzπdku dziennym, a Hipokrates prawie ca≥kowicie ustπpi≥ 
miejsca Kartezjuszowi. Medycyna by≥a teraz naukπ o malutkich rzeczach, mniejszych 
czÍúciach ca≥ej maszyny, których nie da≥o siÍ zobaczyÊ go≥ym okiem. Mikroskop stanowi≥ 
najpotÍøniejsze narzÍdzie w arsenale naukowców i symbolizowa≥ zmianÍ – wyniós≥ úwiat 
niewielkich rozmiarami rzeczy na úwiat≥o dzienne. Wspó≥czesne leki aplikowano z 
zewnπtrz, aby walczy≥y z mikroskopijnymi, pochodzπcymi ze úwiata zewnÍtrznego 
najeüdücami, którzy zaatakowali cia≥o.  

A badania by≥y miejscem akcji. Kolejnym duøym krokiem w rozwoju sta≥a siÍ instytucja 
badawcza, która sta≥a siÍ wzorem dla úwiata nauki. W 1901 roku, pod nadzorem Williama 
Welcha, powsta≥ Instytut BadaÒ Medycznych Rockefellera.  

 



Instytut i jego misja 

Oto instytucja, której wartoúÊ zwiπzana jest z øyciem kaødego cz≥owieka. Kto z nas nie 
odczuwa≥ pragnienia, aby byÊ uøytecznym dla ca≥ego úwiata? Praca tutaj to praca dla ca≥ej 
ludzkoúci, w pe≥ni  wype≥niajπca i zaspokajajπca tÍ chwalebnπ aspiracjÍ. To praca siÍgajπca 
fundamentów samego øycia.2 

Frederick Gates do personelu Instytutu Rockefellera w dziesiπta rocznicÍ powstania 
laboratorium, 1914 

Cel dzia≥ania Instytutu Rockefellera by≥ prosty: daÊ naukowcom úrodki do prowadzenia 
badaÒ w obszarze medycyny. Instytut mia≥ szerszy cel niø instytuty europejskie, z których 
wiÍkszoúÊ skupia≥a siÍ przede wszystkim na chorobach zakaünych. Obejmowa≥ swoim 
zakresem prac ogó≥ praktyk medycznych. Oprócz badania chorób zakaünych naukowcy 
zajmowali siÍ badaniami w zakresie technik chirurgicznych (torujπc drogÍ transplantologii) i 
rozpoczÍli badania nad rakiem (Peyton Rous, absolwent Hopkinsa prowadzπcy badania w 
Instytucie Rockefellera, odkry≥ w 1911 r., øe wirus moøe przyczyniaÊ siÍ do raka, za swoje 
wysi≥ki otrzyma≥ pó≥ wieku póüniej NagrodÍ Nobla). Badacze Instytutu przeprowadzili 
równieø podstawy prac, które doprowadzi≥y do jednego z najwiÍkszych odkryÊ naukowych 
XX wieku - mapowania DNA.  

Welch wybra≥ swego podopiecznego, Simona Flexnera, na szefa nowego instytutu. Flexner 
ukszta≥towa≥ instytut na swojπ w≥asnπ mod≥Í – "ostro, kanciasto, zimno".3 
Sam opisywany by≥ przez innych jako szorstki, b≥yskotliwy i nieprzyjazny. Niektórzy z 
najlepszych naukowców na úwiecie czuli przed nim postrach. Domaga≥ siÍ, aby pracowali z 
nim tylko najlepsi i odrzuca≥ tych, których pracÍ uwaøa≥ za nie spe≥niajπcπ jego standardów. 
Potrafi≥ jednak byÊ cierpliwy i pomocny dla tych, w których widzia≥ nadziejÍ i dawa≥ 
szerokπ swobodÍ dzia≥ania prawdziwie utalentowanym badaczom. Ceni≥ takøe otwartoúÊ i 
debatÍ, tarcia i spory, a takøe poszukiwa≥ indywidualistów, „wolnych strzelców”, którzy nie 
bojπ siÍ myúleÊ po nowemu i zachÍca≥ do regularnej, øywej wymiany myúli. Jego celem by≥o 
stworzenie nie tyle instytutu, ile øywego organizmu, w rezultacie powsta≥o úrodowisko 
bÍdπce na równi wymagajπce i ekscytujπce, prowokacyjne i twórcze.  

 
Simon Flexner 

Od poczπtku nowy instytut regularnie trafia≥ na czo≥ówki gazet, nie tylko amerykaÒskich, 
lecz takøe miÍdzynarodowych. Wywar≥o to od razu ogromny wp≥yw na úwiat nauki, a takøe 
na opiniÍ publicznπ. OsiπgniÍcia by≥y publikowane czÍsto i z duøπ iloúciπ fanfar. Prasa 
uwielbia≥a Flexnera i jego instytut, on równieø kocha≥ dziennikarzy. Chociaø jego krytycy 
szydzili z tego reklamowania siÍ, Instytut Rockefellera szybko sta≥ siÍ dla badaÒ tym, czym 
Uniwersytet Hopkinsa dla medycyny i nauki - miejscem dla naukowca chcπcego wybiÊ siÍ 
w badaniach. Wkrótce Instytut Rockefellera zaczπ≥ angaøowaÊ siÍ i stawa≥ siÍ czÍsto 
ogniskiem kaødego znaczπcego postÍpu w zakresie medycyny w Ameryce.  

Ten okres, koniec XIX i poczπtek XX wieku, zosta≥ okreúlony jako z≥oty wiek medycyny 
amerykaÒskiej. Niemal codziennoúciπ sta≥o siÍ dokonywanie tu najwiÍkszych odkryÊ, 
tworzono szczepionki i rozwijano metody leczenia niektórych z najbardziej úmiertelnych 
chorób ludzkoúci, a ca≥y medyczny wszechúwiat skupia≥ siÍ wokó≥ nauk biologicznych. 
Wiele procedur przygotowywania kultur bakterii, prowadzenia badaÒ, leczenia chorób 
zakaünych itp., które zosta≥y opracowane w tym okresie, w dzisiejszych czasach nadal jest 
praktykowane; w niektórych przypadkach ówczeúni naukowcy osiπgali wyniki w leczeniu 
pacjentów lepsze od tych, które uzyskuje siÍ przy zastosowaniu bardziej  wspó≥czesnych 
podejúÊ farmaceutycznych. Wielkie epidemie, które przez wieki przeúladowa≥y ludzkoúÊ - 
ospa, cholera, tyfus, døuma, øó≥ta febra - zosta≥y powstrzymane, a miliony istnieÒ ludzkich 
uratowano przed epidemiπ.  

 



Ida Rolf, chemiczka 

W takim oto úrodowisku naukowym Ida Rolf rozpoczÍ≥a swojπ karierÍ zawodowπ. W 1916 
roku zdoby≥a tytu≥ licencjacki w Barnard College, a w 1917 roku oficjalnie rozpoczÍ≥a pracÍ 
na stanowisku technika w Instytucie Rockefellera. W mniej wiÍcej tym samym czasie 
rozpoczÍ≥a równieø studia doktoranckie na Uniwersytecie Columbia. Zosta≥a wiÍc przyjÍta 
jako chemik organiczny, w szczytowym okresie biologicznej rewolucji w medycynie 
naukowej, do pracy w instytucji, która stanowi≥a punkt wyjúcia dla badaÒ laboratoryjnych w 
Ameryce, prawdopodobnie najbardziej prestiøowym dla pracy badacza miejscu w úwiecie. 

Powszechnie uwaøa siÍ, øe zosta≥a przyjÍta z powodu braku mÍøczyzn spe≥niajπcych 
kryteria tej pracy – m≥odzi mÍøczyüni byli na wojnie, co da≥o kobietom szansÍ studiów i 
praktyki na arenie naukowej. Prawdopodobnie moøe to czÍúciowo wyjaúniaÊ dlaczego 
zosta≥a przyjÍta na Uniwersytet Kolumbia (studia tam rozpoczÍ≥a pod koniec 1917 roku, po 
wejúciu USA do wojny), nie wyjaúnia to jednak jej przyjÍcia do Instytutu Rockefellera. 
Najwyraüniej jeszcze podczas nauki w Barnard College nawiπza≥a jakieú kontakty z grupπ 
organizacji Rockefellera w Nowym Jorku. 3 kwietnia 1916 roku w gazecie Barnard College 
pojawi≥a siÍ wzmianka o Idzie Rolf, wkrótce majπcej ukoÒczyÊ studia, wymienianej jako 
kandydatce do stypendium, gdzie napisano o niej, øe "wykonuje pracÍ w dziedzinie chemii 
w Fundacji Rockefellera"4. 

By≥a to fundacja charytatywna, równieø za≥oøona przez rodzinÍ Rockefellerów, która w tym 
czasie skupia≥a swπ dzia≥alnoúÊ w obszarze nauk úcis≥ych, zdrowia publicznego i edukacji 
medycznej. Nie wiadomo, czy Ida Rolf rzeczywiúcie pracowa≥a dla Fundacji, czy teø 
wzmianka w gazecie rozmija≥a siÍ z prawdπ i wtedy juø pracowa≥a dla Instytutu. W kaødym 
razie, minπ≥ ponad rok zanim Stany Zjednoczone przystπpi≥y do I wojny úwiatowej.    

Instytut Rockefellera zatrudnia≥ w tym czasie wiele kobiet, jednak wiÍkszoúÊ z nich 
zajmowa≥a tylko stanowiska niøszego szczebla. Awans kobiet po szczeblach drabiny 
naukowej by≥ duøo rzadszy. W 1918 r. Ida Rolf powróci≥a do Barnard, aby porozmawiaÊ ze 
studentami o zatrudnieniu w Instytucie Rockefellera. Poinformowa≥a, øe "we wszystkich 
laboratoriach kobiety sπ zatrudnione bez jakiejkolwiek dyskryminacji i zajmujπ wiele 
odpowiedzialnych stanowisk."5 

Jednak w "Historii Instytutu Rockefellera" George Washington Carver prawie nie wspomina o 
kobietach-naukowcach w tym okresie. Wymienia nazwiska wszystkich dyrektorów 
departamentów oraz wielu wspó≥pracowników i asystentów, wraz z ich pracami, niewiele 
natomiast pada wzmianek o jakiejkolwiek kobiecie. Mówiπc o kierowniku laboratorium 
chemii Carver wspomina, øe "oko≥o 40 mÍøczyzn"6  przewinÍ≥o siÍ przez to laboratorium 
podczas jego kadencji. Autor opisuje organizacjÍ bÍdπcπ niemal wy≥πcznie domenπ 
mÍøczyzn, przynajmniej jeúli chodzi o szczebel badawczy.    

WiÍkszoúÊ kobiet, które by≥y zatrudnione w Instytucie Rockefellera, prawdopodobnie 
zaczyna≥a od pracy na stanowiskach administracyjnych lub jako techniczki w laboratoriach. 
Awansowanie by≥o wyzwaniem. Ida Rolf by≥a najwyraüniej jednπ z niewielu kobiet, które 
faktycznie zrobi≥y karierÍ.  

W którymú momencie w 1917 roku dr Rolf po raz pierwszy zosta≥a oficjalnie wymieniona jako 
pracownik Instytutu. Pod koniec 1917 roku rozpoczÍ≥a równieø studia w dziedzinie chemii 
organicznej na Uniwersytecie Kolumbia. W tym czasie Instytut Rockefellera dzia≥a≥ w zasadzie 
jako uniwersytet studiów post-doktoranckich. Prawie wszyscy naukowcy juø przed zatrudnieniem 
mieli tytu≥y doktoranckie. Jednak podobnie jak Ida Rolf, kilku innych zaczÍ≥o pracÍ jako technicy 
i wykorzystali swojπ pracÍ w Rockefeller, by zrobiÊ doktorat na Uniwersytecie Kolumbia. 
WiÍkszoúÊ naukowców spÍdza≥a w Instytucie kilka lat - w sumie od piÍciu do siedmiu - a 
nastÍpnie podejmowa≥a pracÍ na uczelniach uniwersyteckich lub w przemyúle. Tylko nieliczni 
zostawali pe≥noprawnymi cz≥onkami z cz≥onkostwem doøywotnim.  

 



Wkrótce dr Ida Rolf rozpoczÍ≥a pracÍ jako asystentka Phoebusa Levena w Laboratorium Chemii.7 
Levene zosta≥ w 1905 roku sprowadzony do Instytutu przez Flexnera, a dwa lata póüniej sta≥ 
siÍ pe≥noprawnym cz≥onkiem i zosta≥ szefem Laboratorium Chemii. 

Wyemigrowa≥ do Stanów Zjednoczonych w 1893 roku i podobnie jak Ida Rolf  zosta≥ 
przyjÍty na Uniwersytet Kolumbia, gdzie rozpoczπ≥ badania w dziedzinie chemii. Podczas 
swojej pracy zawodowej przeprowadzi≥ wiele badaÒ w dziedzinie chemii organicznej w 
kilku obszarach swych zainteresowaÒ. Najbardziej znany jest dziÍki dwóm swoim g≥ównym 
odkryciom (i jednemu powaønemu b≥Ídowi) dotyczπcym czπsteczki DNA.  

 
Laboratorium Levene'a 

Levena cechowa≥o coú jeszcze, co nie dawa≥o spokoju Idzie Rolf przez ca≥y ten czas, gdy 
pracowa≥a w Instytucie Rockefellera. Wszyscy szefowie dzia≥ów mieli pe≥nπ kontrolÍ nad 
swoimi laboratoriami. Niektórzy dawali swoim asystentom i wspó≥pracownikom szerokie 
pole manewru pozwalajπc im podπøaÊ za w≥asnymi zainteresowaniami w polu badaÒ. 
Levene by≥ ca≥kowicie odmiennym szefem - jego asystenci mieli wykonaÊ tylko badania, 
które sam Levene uzna≥ za istotne. Mieli niewielkπ swobodÍ w eksplorowaniu pola swoich 
zainteresowaÒ; w efekcie tego pod jego kierownictwem nie by≥o tylu prominentnych 
naukowców, co  w innych laboratoriach. Z tego powodu w 1919 roku Flexner wyrazi≥ swoje 
zaniepokojenie mówiπc, øe naukowcy Levena "nie sπ przygotowywani do samodzielnej 
pracy."8 Jego wydzia≥ cechowa≥a duøa rotacja - naukowcy odchodzili, szukajπc innych 
moøliwoúci rozwoju. Mimo øe by≥ znany i lubiany, oraz mimo doskona≥ej reputacji jako 
nauczyciel nie mia≥ daru rozwiniÍcia talentu innych.  

W 1918 roku dr Rolf otrzyma≥a tytu≥ asystentki. W 1920 roku uzyska≥a stopieÒ doktora na 
Uniwersytecie  Kolumbia, a w 1922 r. awansowa≥a do pozycji wspó≥pracownika, najwyøszej 
pozycji naukowca bez zatrudnienia w Rockefeller na stale. Do czasu opuszczenia Instytutu 
pracowa≥a jako wspó≥pracownik. W latach 1919-1927 opublikowa≥a piÍtnaúcie artyku≥ów 
naukowych, znanych oprócz jej pracy naukowej z  tematu poúwiÍconego g≥ównie dwóm 
fosfatydom, lecytynie i kefalinie. 

Rolπ dr Rolf podczas wiÍkszoúci czasu spÍdzonego w Instytucie Rockefellera by≥o badanie 
struktury i natury lecytyny i jej chemicznych kuzynów (fosfatydy znajdowa≥y siÍ w jednym z 
pól zainteresowaÒ Levene'a). By≥a to szczegó≥owa, przeprowadzona krok po kroku praca 
naukowa w laboratorium - jak skutecznie wydzieliÊ lecytynÍ z øó≥tek jaj, jak dok≥adniej 
okreúliÊ jej strukturÍ chemicznπ. Jej opublikowane prace naukowe sπ, mówiπc krótko, nudne 
i suche (pewien naukowiec, gdy je przeczyta≥, nazwa≥ je cudownym lekarstwem na 
bezsennoúÊ).  

Wspó≥autorem wszystkich badaÒ Idy Rolf  by≥ Levene – w ich pracach jego nazwisko zawsze 
pojawia≥o siÍ powyøej jej nazwiska. W tym czasie powszechne by≥o umieszczanie nazwiska 
szefa  laboratorium przy wszelkich badaniach, które wysz≥y z ich laboratorium, niezaleønie 
od tego, czy dany szef laboratorium faktycznie w nich uczestniczy≥. Nie wiadomo wiÍc, czy 
aktywnie wspó≥pracowa≥ z niπ w opublikowanych badaniach, czy tylko je nadzorowa≥.  

 
Dwie wojny 

Instytut Rockefellera by≥ przez pierwsze lata pracy Idy Rolf w nim pod silnym wp≥ywem 
dwóch wojen. Najpierw by≥a I Wojna åwiatowa. ChoÊ wojna rozpoczÍ≥a siÍ w Europie w 
1914 roku, prezydent Woodrow Wilson podczas swojej pierwszej kadencji by≥ 
zdeterminowany, aby utrzymaÊ kraj z dala od konfliktu. Has≥em jego kampanii re-elekcyjnej 
w 1916 roku by≥o "Trzyma≥ nas z dala od wojny". Dopiero w kwietniu 1917 roku, po serii 
ataków niemieckich ≥odzi podwodnych na amerykaÒskie statki handlowe, zaøπda≥ od 
Kongresu przystπpienia do wojny. Pobór powszechny na wojnÍ og≥oszono w maju 1917 
roku.  



Gdy tylko og≥oszono wojnÍ, dzia≥alnoúÊ praktycznie kaødej publicznej  i prywatnej instytucji 
w kraju zosta≥a przyporzπdkowana s≥uøeniu wojnie. Dotyczy≥o to takøe wiÍkszoúci instytucji 
edukacyjnych. Po tym, jak Ameryka zaangaøowa≥a siÍ w wojnÍ, w Instytucie Rockefellera 
powsta≥y obawy, øe utraci on swych naukowców wskutek ich rekrutacji na wojnÍ.  

Flexner zorganizowa≥ to wiÍc tak, aby ca≥y Instytut zosta≥ wcielony w struktury armii. Instytut 
Rockefellera oficjalnie sta≥ siÍ Pomocniczym Laboratorium Armii Numer Jeden. Naukowcy 
otrzymali stopieÒ oficerski, zaú sierøanci, których wielu t≥oczy≥o siÍ na korytarzach, 
salutowali im,  dziÍki czemu naukowcy mogli utrzymaÊ swπ pozycjÍ wúród woünych i 
techników (do których naleøa≥a wówczas dr Rolf). Praca personelu uleg≥a zmianie. 
WiÍkszoúÊ badaczy zaczÍ≥a instruowaÊ lekarzy wojskowych lub zmieni≥a pole badaÒ na 
bardziej zwiπzane z wojnπ. Przynajmniej jeden biochemik zajmowa≥ siÍ badaniami nad 
gazem trujπcym. Inny pracowa≥ nad materia≥ami do produkcji bomb. Inni szkolili lekarzy 
wojskowych w leczeniu chorób zakaünych. Jako technik (i kobieta) Ida Rolf 
prawdopodobnie nie otrzyma≥a zlecenia pracy. Nie ma øadnej wzmianki o tym, øe jakaú 
zosta≥a jej zaoferowana i prawdopodobnie w tych pierwszych latach spÍdzi≥a duøo czasu 
uczπc i piszπc pracÍ doktorskπ na Uniwersytecie Kolumbia.  

Inna wojna, w której Ida Rolf mog≥a odegraÊ niewielkπ rolÍ, toczy≥a siÍ w laboratoriach na 
ca≥ym úwiecie, ze znacznie bardziej zabójczym wrogiem. Pod koniec stycznia 1918 roku w 
hrabstwie Haskell w stanie Kansas miejscowy lekarz zauwaøy≥, øe pacjenci zaczynajπ 
chorowaÊ na szczególnie gwa≥townπ w przebiegu, szybko rozwijajπcπ siÍ i úmiertelnπ formÍ 
grypy. Epidemiologowie uwaøajπ, øe miejscowy øo≥nierz, który przebywa≥ na urlopie, po 
powrocie przeniós≥ grypÍ do swojej bazy wojskowej, skπd rozprzestrzeni≥a siÍ ona w kraju, 
nastÍpnie przeniesiona zosta≥a przez ocean na statkach wojskowych i ostatecznie dotar≥a do 
niemal kaødego zakπtka ziemi. By≥ to prawdopodobnie poczπtek tego, co sta≥o siÍ 
najbardziej úmiertelnπ epidemiπ w historii ludzkoúci, pandemiπ grypy okresu 1918-1919, 
której liczba ofiar úmiertelnych na ca≥ym úwiecie szacowana jest na 50-100 milionów osób.   

Trudno dziú wyobraziÊ sobie poziom histerii i paraliøujπcy strach, jaki ogarnπ≥ kraj (i resztÍ 
úwiata), gdy wirus rozprzestrzenia≥ siÍ powoli z jednego miasta do drugiego, z jednej bazy 
wojskowej do drugiej, z jednego paÒstwa do drugiego. By≥ to szczep grypy, z którym nigdy 
wczeúniej siÍ nie zetkniÍto, charakteryzujπcy siÍ po czÍúci szybkoúciπ rozprzestrzeniania siÍ 
a po czÍúci okrucieÒstwem, z jakim zabija≥. Na ca≥ym úwiecie odnotowano niezliczone 
przypadki, gdy ludzie, którzy nie wykazywali øadnych objawów, nagle byli przez wirusa 
powalani z nóg i po kilku godzinach umierali. W przeciwieÒstwie do wiÍkszoúci wirusów 
grypy, ten uderza≥  najbardziej zaciekle w tych cz≥onków populacji, których cechowa≥ duøy 
poziom energii - atakowa≥ systemy odpornoúciowe najzdrowszych ludzi tak szybko, øe ich 
w≥asna reakcja immunologiczna zabija≥a ich, i to z zapierajπcπ dech prÍdkoúciπ. Biorπc pod 
uwagÍ maksymalnπ szacunkowπ liczbÍ ofiar úmiertelnych (która obecnie uwaøana jest przez 
wielu epidemiologów za bardzo prawdopodobnπ), 5% úwiatowej populacji zmar≥o na 
skutek epidemii, a niezwykle wysoki odsetek tej liczby stanowili m≥odzi doroúli, najzdrowsi 
cz≥onkowie populacji. WiÍkszoúÊ zgonów na ca≥ym úwiecie mia≥a miejsce w przeciπgu 
szesnastu przeraøajπcych tygodni pod koniec 1918 roku.   

EpidemiÍ pog≥Íbi≥a maszyna propagandowa, w pe≥ni rozkrÍcona dla popierania dzia≥aÒ 
wojennych. Rzπd nie chcia≥, aby strach przed grypπ odciπga≥ kraj od ca≥kowitego poparcia 
dla wojny, wiÍc w kaødym z miast, które opanowywa≥a epidemia dok≥adne i prawdziwe 
informacje o niebezpieczeÒstwie nie by≥y podawane do publicznej wiadomoúci aø do 
ostatniej chwili. Wojsko zignorowa≥o rady (dok≥adniej mówiπc) naczelnego lekarza i nie 
zastosowa≥o odpowiednich úrodków ochrony i bazy wojskowe zosta≥y zdewastowane przez 
chorobÍ.  

W najbardziej dotkniÍtych epidemiπ spo≥ecznoúciach publiczny i prywatny biznes po prostu 
zamknπ≥ dzia≥alnoúÊ - nikt nie chcia≥ zbliøaÊ siÍ do drugiego. Zmar≥y ca≥e rodziny, gdyø w 
obawie przed wirusem nikt nie chcia≥ siÍ do ich domów zbliøyÊ i pomóc im. Liczba lekarzy 
i pielÍgniarek w wiÍkszoúci obszarów by≥a zbyt niska, aby choÊ w minimalnym stopniu móc 
nieúÊ pomoc.  



Pod koniec 1918 roku, gdy z mocπ uderzy≥a druga fala úmiertelnej epidemii, a skala kryzysu 
sta≥a siÍ tragicznie oczywista, zmobilizowano juø wysi≥ki badaczy na ca≥ym úwiecie w celu 
wyizolowania wirusa grypy, znalezienia skutecznych metod leczenia i opracowania 
szczepionki. Spo≥ecznoúÊ naukowa skupi≥a siÍ na tej chorobie (na ile by≥o to moøliwe w 
kraju zaw≥adniÍtym wojnπ). W Instytucie Rockefellera by≥o podobnie, a niektórzy z jego 
najlepszych i najbardziej znanych naukowców zajÍli siÍ z tym problemem, a nastÍpnie 
spÍdzili wiÍkszoúÊ swojego øycia zawodowego na badaniach inspirowanych wirusem grypy.  

Moøna siÍ domyúlaÊ natury badaÒ Idy Rolf. Jej praca koncentrowa≥a siÍ na badaniach 
zwiπzanych z naturπ fosfatydów, a w szczególnoúci lecytyny. Lecytyna odgrywa kluczowπ 
rolÍ w strukturze b≥on komórkowych - bez niej komórki nie mog≥yby utrzymaÊ swojej 
struktury wyodrÍbniajπcej je od otoczenia. Lecytyna zosta≥a odkryta w 1846 roku, a do 
czasu podjÍcia przez dr Rolf pracy w Instytucie Rockefellera stanowi≥a üród≥o ciekawoúci 
biochemików, czÍúciowo zwiπzanej chÍciπ zrozumienia natury wirusów. 

Kiedy wirus atakuje cia≥o, wiÍkszoúÊ walki na øycie lub úmierÊ odbywa siÍ na poziomie 
b≥ony komórkowej. Wirus próbuje przy≥πczyÊ siÍ do komórki przyczepiajπc siÍ do jej b≥ony 
komórkowej (lub w przypadku grypy próbuje wúlizgnπÊ siÍ do wnÍtrza komórki p≥ucnej i 
ca≥kowicie uniknπÊ wykrycia przez uk≥ad odpornoúciowy). Zatem zrozumienie roli lecytyny 
w strukturze b≥ony komórkowej by≥oby waøne dla zrozumienia tego, co faktycznie dzieje siÍ 
w momencie ataku wirusa.  

Nie wiadomo, czy prace dr Rolf nad lecytynπ mia≥y miejsce w kontekúcie dzia≥aÒ 
Instytutu Rockefellera w okresie szalejπcej epidemii grypy, i mia≥y na celu zrozumienie tego, 
w jaki sposób wirusa atakuje cia≥o. Warto jednak zauwaøyÊ, øe do poczπtku 1918 roku 
Levene poúwiÍca≥ lecytynie niewiele uwagi, po czym wraz z Idπ Rolf i innymi naukowcami 
opublikowa≥ dziesiπtki artyku≥ów i prac naukowych poúwiÍconych temu tematowi, a w 
latach 30-tych straci≥ nim zainteresowanie. Jej praca by≥a wiÍc prawdopodobnie po czÍúci 
czysto naukowa i moøliwe, øe przynajmniej czÍúciowo napisana pod wp≥ywem badaÒ w 
kierunku grypy i chorób zakaünych.  

 
Od chemii do fizyki 

W 1925 roku dr Rolf z≥oøy≥a wniosek o urlop na studia w Europie. Podobnie jak od koÒca 
XIX robi≥a to niezliczona iloúÊ innych naukowców chcia≥a kontynuowaÊ naukÍ w Europie od 
kiedy ukoÒczy≥a Barnard, ale wojna uniemoøliwi≥a jej zrealizowanie planów podróøy. Z  
listów, które w trakcie urlopu napisa≥a do Simona Flexnera, przebija, jak bardzo 
potrzebowa≥a od tamtej pory odpoczynku i przerwy w pracy, i jak podczas pracy w 
Instytucie stawa≥a siÍ  coraz bardziej niespokojna. Otrzyma≥a urlop pod koniec roku, a w 
styczniu 1926 roku pop≥ynÍ≥a do Francji, gdzie podjÍ≥a naukÍ w Instytucie Pasteura.  

Gdy Ida Rolf uda≥a siÍ w podróø, Flexner wys≥a≥ do niej list.  W liúcie przes≥a≥ jej czek na 
200 $, jako pomoc w op≥aceniu jej pobytu w Europie, i potwierdzi≥ to, co czu≥a w temacie 
jej zwiπzku z Instytutem Rockefellera. Powiedzia≥: "Od pewnego czasu myúla≥em, øe 
zarówno korzysta≥aú, jak i úwiadczy≥aú us≥ugi dla Instytutu, co obojgu nam przysporzy≥o 
korzyúci"9. 

ZachÍci≥ jπ, by wkrótce  po powrocie do Ameryki zaczÍ≥a ubiegaÊ siÍ o innπ pracÍ. (Jest to 
ca≥kiem spójne z tym, co wiadomo o Flexnerze. Ida Rolf by≥a zatrudniona na stanowisku 
asystenta / wspó≥pracownika przez siedem lat, czyli na maksymalny okres czasu, na jaki 
wiÍkszoúÊ pracowników nie zatrudnionych na stale mog≥a pozostaÊ w Instytucie. Flexner 
nigdy nie uchyla≥ siÍ od mówienia naukowcom tego, co uwaøa≥, øe jest dla nich najlepsze i 
kiedy powinni odejúÊ). 

Dr Rolf otrzyma≥a list w Paryøu. W odrÍcznie sporzπdzonej notatce odpowiedzia≥a 
Flexnerowi: "... Ca≥kowicie zgadzam siÍ z twojπ opiniπ, øe minπ≥ okres maksymalnej 
efektywnoúci mojego zatrudnienia, zarówno dla Instytutu, jak i dla mnie".10 



Napisa≥a, øe odczuwa ulgÍ nie muszπc podejmowaÊ decyzji o opuszczeniu Instytutu. 
Wyrazi≥a swπ wdziÍcznoúÊ dla Flexnera i Levena za moøliwoúci, jakie jej dali i 
zobowiπzanie odwdziÍczenia siÍ im za szansÍ, jakπ stwarza przyznany jej urlop. W opisach 
jej przygód w nauce francuskiego i studiach w Instytucie Pasteura wyczuwa≥o siÍ zarówno 
ulgÍ i ekscytacjÍ. 

W "Rolfing and Physical Reality" dr Ida Rolf wspomina studia fizyki w Zurychu, które podjÍ≥a 
podczas urlopu i wyjazd do Genewy w celu studiowania homeopatii.11 Niewiele wiÍcej 
wiadomo o jej pobycie w Europie, ani o jej powrocie.  

(Jak fascynujπce musia≥o byÊ studiowanie fizyki w Europie w 1926 roku? Lata 20'te by≥y 
prawdopodobnie najciekawszym okresem w historii fizyki, a Europa by≥a scenπ 
rozgrywajπcego siÍ dramatu. Heisenberg, Schrodinger, Niels Bohr, Einstein dogadywali siÍ 
co do szczegó≥ów mechaniki kwantowej, tworzπc zupe≥nie nowπ fizykÍ i w szybkim tempie 
zmieniajπc nasze rozumienie wszechúwiata. Ida Rolf zaczÍ≥a kierowaÊ siÍ w stronÍ fizyki 
niemal dok≥adnie w momencie, w którym úwiat fizyki doúwiadcza≥ zmiany w paradygmacie 
tak znaczπcej, jak ta, która dokona≥a siÍ za sprawπ Kartezjusza). 

Póüniej, w 1927 roku pojawi≥y siÍ kolejne dwie prace, wspó≥autorstwa Rolf i Levina, 
dotyczπce lecytyny i kefaliny. Prawdopodobnie zaprezentowali oni pracÍ, którπ Ida Rolf 
ukoÒczy≥a przed swoim wyjazdem, lub teø zanim rozsta≥a siÍ z Instytutem na dobre 
powróci≥a, aby ukoÒczyÊ pracÍ. Ida Rolf ostatecznie opuúci≥a úwiat medycyny naukowej w 
1927 roku, po oficjalnym zakoÒczeniu pracy w Instytucie Rockefellera. 

Oko≥o 14 lat po oddaniu do publikacji jej ostatniego artyku≥u naukowego, oko≥o 1940 roku 
spotka≥a swojego pierwszego klienta, nauczyciela fortepianu z Bronx, pracujπc z nim w 
sposób, który póüniej rozwinÍ≥a jako integracjÍ strukturalnπ.  

"I widzisz, øe to wszystko jest czymú, co jeúli naprawdÍ bierzesz pod uwagÍ, ... musisz 
myúleÊ w tych kategoriach, poniewaø to jest cz≥owiek, cz≥owiek jest polem energetycznym, 
konsolidacjπ energii .... W tradycyjnych metodach, które stosujπ lekarze, zajmujπ siÍ oni 
ogólnie mówiπc chemiπ cia≥a. Nie zajmujπ siÍ tym ma≥ym cz≥owiekiem w otaczajπcym go 
polu, tym zapomnianym cz≥owiekiem, tym zapomnianym elementem cia≥a, tym elementem 
rzeczywistej fizyki cia≥a ".12 

 
Ida Rolf, 1966 

Ida Rolf rozpoczÍ≥a karierÍ jako produkt najwiÍkszej zmiany paradygmatu w historii 
medycyny. Od lat dwudziestych do wczesnych lat czterdziestych XX wieku jej zmiana 
zawodu przenios≥a jπ z obszaru medycyny naukowej z powrotem do holizmu. W jej 
podróøy do Europy widzimy pewnπ ironiÍ. W ciπgu ostatnich dziesiÍcioleci XIX wieku 
amerykaÒscy naukowcy przybywali do Europy, aby studiowaÊ nauki biologiczne. To w≥aúnie 
tu mogli studiowaÊ niewielkich rozmiarów rzeczy, wiÍc poszli w stronÍ mikroskopu. 
Kilkadziesiπt lat póüniej Ida Rolf równieø przyby≥a tu jako naukowiec, lecz by≥ to symbol jej 
przemiany. RozpoczÍ≥a swój urlop jako chemik organiczny, studiujπc w laboratorium 
za≥oøonym przez Louisa Pasteura. Potem zostawi≥a mikroskop za sobπ i w Zurychu 
studiowa≥a matematykÍ i fizykÍ, jÍzyk energii. Gdy Kartezjusz opanowywa≥ amerykaÒskπ 
naukÍ, ona powróci≥a do Hipokratesa.  

 
Holizm, tam i z powrotem  

W miÍdzyczasie, w trakcie utwierdzania siÍ paradygmatu naukowego jako dominujπcej si≥y 
holizm utraci≥ swπ pozycjÍ. W okresie próøni, której doúwiadczy≥ amerykaÒski úwiat 
medyczny w XIX wieku, pojawi≥o siÍ kilka dyscyplin holistycznych. Homeopatia i higiena 
naturalna pojawi≥y siÍ na poczπtku 1800 roku, a nastÍpnie w ostatnich dekadach XX wieku 
rozwinÍ≥y siÍ chiropraktyka, naturopatia i osteopatia. 



Wszystkie by≥y mocno osadzone w tradycji holizmu, wszystkie poúwiÍcone za≥oøeniom 
Hipokratesa wspierania powrotu do równowagi ca≥ego systemu jako podstawy 
wyzdrowienia. Wszystkie cieszy≥y siÍ w róønym stopniu publicznπ przychylnoúciπ (John D 
Rockefeller mia≥ lekarza homeopatycznego nawet wtedy, gdy tworzy≥ nazwany swoim 
imieniem instytut).  

Jednak poczπtek XX wieku nie by≥ dobry dla nowych zawodów. årodowisko polityczne i 
kulturalne sk≥ania≥o siÍ niemal ca≥kowicie ku biomedycynie. W 1910 roku, na zlecenie 
Fundacji Carnegie, opublikowano Raport Flexnera, autorstwa brata Simona Flexnera, 
Abrahama. Celem  tego raportu by≥o sprawdzenie warunków panujπcych w amerykaÒskich 
szko≥ach medycznych i ostro je w tym raporcie oskarøy≥, zalecajπc zamkniÍcie 80% 
wszystkich szkó≥ medycznych. Ale skupi≥ siÍ równieø na szko≥ach homeopatycznych i 
osteopatycznych, dopiekajπc im ocenπ ich dzia≥alnoúci. Do opisu szkó≥ holistycznych, które 
Flexner odwiedzi≥, uøyto w raporcie okreúleÒ "ca≥kowicie beznadziejne", "absurdalnie 
niew≥aúciwe" i "zgubnie nieprawid≥owe". Uwaøa≥ on, øe chiropraktyka nie zas≥uguje na 
uwagÍ, nazywajπc chiropraktyków "znachorami bez sumienia" i zalecajπc, aby "zajÍ≥y siÍ 
nimi prokurator i wielka ≥awa, jako w≥aúciwe do tego organy". Uwaøa≥ podejúcie holistyczne 
lub alternatywne za "niewybaczalne"13 w nowej erze medycyny naukowej.  

Raport Flexnera sprawi≥, øe szko≥y i praktycy holistyczni zaczÍli byÊ postrzegani przez úwiat 
medyczny i do pewnego stopnia przez ogó≥ spo≥eczeÒstwa w najlepszym razie jako 
niekompetentni, a w najgorszym jako oszuúci. W tym samym czasie William Welch 
wykorzystywa≥ swoje uprawnienia do kierowania przep≥ywem pieniÍdzy na badania i 
fundusze zdecydowanie nie p≥ynÍ≥y w kierunku øadnej z dyscyplin holistycznych. W 
rezultacie praktycy holistyczni zostali zepchniÍci na margines opieki zdrowotnej.  

(Jednπ z ironii losu w karierze dr Idy Rolf jest to, øe brat jej szefa w Instytucie 
Rockefellera - a obdarza≥a Simona Flexnera duøπ dozπ podziwu i szacunku - mia≥ za 
czÍúciowy cel zlikwidowanie obszaru, w którym póüniej spÍdzi≥a wiÍkszoúÊ swojego øycia 
zawodowego.)  

 
Einstein i holizm, czÍúÊ 2  

Podczas gdy wraz z nadejúciem XX wieku nad úwiatem medycznym zapanowa≥ 
redukcjonizm, úwiat naukowy czeka≥a kolejna g≥Íboka zmiana. Hipokrates mia≥ wkrótce 
przejúÊ do kontrataku i to pod postaciπ niepozornego szwajcarskiego urzÍdnika patentowego. 
W 1905 roku Albert Einstein opublikowa≥ dwie prace naukowe, jednπ na temat szczególnej 
teorii wzglÍdnoúci a drugπ pomagajπcπ rozwinπÊ mechanikÍ kwantowπ (teoriÍ kwantów) 
(piÍÊ lat wczeúniej Max Plank wprowadzi≥ pojÍcie kwantyzacji energii). W 1916 roku, kiedy 
Ida Rolf koÒczy≥ studia w Barnard College, Einstein doda≥ jeszcze grawitacjÍ, aby móc 
zaprezentowaÊ swojπ ogólnπ teoriÍ wzglÍdnoúci. (Wed≥ug Einsteina grawitacja jest 
zakrzywieniem czasoprzestrzeni, a nie si≥π, jak twierdzi≥ Newton). Ziemia nie porusza siÍ po 
eliptycznej orbicie wokó≥ S≥oÒca, lecz raczej porusza siÍ po pozornej linii prostej w 
zakrzywieniu przestrzeni).  

Konsekwencje teorii wzglÍdnoúci i teorii kwantowej oraz ich wp≥yw na naukÍ i kulturÍ w XX 
wieku znacznie wykraczajπ poza zakres tego artyku≥u (sam Fritjof Capra napisa≥ kilka 
ksiπøek na ten temat). Jednak fizyka XX wieku - zw≥aszcza teoria kwantowa - wyznaczy≥a 
ramy naukowe, dziÍki którym moøna zrozumieÊ i doceniÊ holizm. Pokaza≥a równieø, øe 
Kartezjusz myli≥ siÍ lub jego myúl mia≥a ograniczenia pod co najmniej jednym waønym 
wzglÍdem.  

Kartezjusz wierzy≥ w fizyczny wszechúwiat zbudowany z oddzielnych czÍúci, które moøna 
zbadaÊ i zrozumieÊ. Teoria kwantowa wykaza≥a, øe tak nie jest. Na najmniejszym, 
najbardziej podstawowym poziomie - na poziomie atomu - najmniejsze czπsteczki nie sπ 
elementami oddzielnymi, lecz wzajemnie ze sobπ po≥πczonymi (samo s≥owo "czπsteczka" na 
poziomie atomu jest nieadekwatne i wprowadza w b≥πd). 



Teoria kwantowa prowadzi nie ku rzeczom, ale ku nieprzerwanej relacji. åwiat moøna 
roz≥oøyÊ na czÍúci sk≥adowe, ale gdy czÍúci stajπ siÍ coraz mniejsze i mniejsze, stajπ siÍ 
czymú innym, mniej trafnie uwaøanym za czÍúci, a bardziej trafnie za z≥oøonπ sieÊ relacji.  

Kartezjusz uwaøa≥ takøe, øe w nauce istnieje prawda absolutna i tÍ prawdÍ moøna 
udowodniÊ za pomocπ metody naukowej. Fritjof Capra stwierdzi≥ w "The Turning Point", øe 
"fizyka XX wieku pokaza≥a nam bardzo wyraünie, øe w nauce nie istnieje prawda absolutna, 
øe wszystkie nasze pojÍcia i teorie sπ ograniczone i przybliøone"14. Krytycy redukcjonizmu 
wskazujπ, øe metoda naukowa, choÊ przydatna i majπca duøy potencja≥, ma swoje 
ograniczenia w rozumieniu rzeczywistoúci.  

(Przyda siÍ w tym momencie wzmianka o teorii wzglÍdnoúci. Einstein nigdy nie uwaøa≥, øe 
jego teoria powinna lub mog≥aby byÊ úciúle zastosowana do opisu kwestii moralnych lub 
metafizycznych. Wielu filozofów i fizyków uwaøa, øe Capra i inni naduøyli teorii 
wzglÍdnoúci, g≥oszπc jej zastosowanie w odniesieniu do relatywizmu w innych dziedzinach. 
Czymú innym jest teoria kwantowa i Capra stoi prawdopodobnie na pewniejszym gruncie 
stosujπc jπ w odniesieniu do szerszych zagadnieÒ, choÊ jest to kwestia niekoÒczπcej siÍ 
debaty zarówno wúród naukowców, filozofów jak i laików).  

"åwiat jawi siÍ nam przeto jako z≥oøona tkanka zdarzeÒ, w której róønego rodzaju zwiπzki 
ulegajπ zmianie, krzyøujπ siÍ i ≥πczπ, determinujπc w ten sposób strukturÍ ca≥oúci".15 

 Werner Heisenberg  

"Twoje bezpieczeÒstwo daje wy≥πcznie relacja ... Dla rolfera jedynπ stabilnoúciπ  jest 
ugruntowanie zrównowaøonej relacji. To jest twój pewny grunt i nie da siÍ go przekszta≥ciÊ 
w coú, co by≥oby sta≥e jak lita úciana”.16 Ida Rolf 

 
Badania i dwa paradygmaty 

£atwo zrozumieÊ, w jaki sposób rewolucja biomedyczna doprowadzi≥a do odrzucenia 
holizmu. Medycyna naukowa i nowoczesna metoda naukowa idealnie siÍ ze sobπ ≥πczπ. 
Obie sπ mocno zakorzenione w za≥oøeniach kartezjaÒskich... wszechúwiat sk≥ada siÍ z 
odrÍbnych czÍúci, które moøna wydzieliÊ, zbadaÊ i zrozumieÊ. Relacje miÍdzy 
poszczególnymi czÍúciami sπ waøne, ale w≥aúciwoúci kaødej czÍúci moøna zbadaÊ i 
zrozumieÊ w oderwaniu od innych czÍúci.  

Podejúcie redukcjonistyczne mia≥o olbrzymi wk≥ad w medycynÍ. Oczywistym przyk≥adem 
tego jest wspó≥czesna chirurgia i opieka pourazowa. Innym przyk≥adem jest obszar chorób 
zakaünych, gdzie dziÍki odkryciom dokonanym przez medycynÍ naukowπ zosta≥y 
uratowane niezliczone istnienia ludzkie. W duøej mierze zapobiega siÍ wielkim epidemiom, 
które na przestrzeni dziejów ludzkoúci zabi≥y miliony, oraz leczy tych, którzy zachorowali. 
(ChoÊ jak wspomniano wczeúniej, wiele prze≥omowych momentów w walce z wielkimi 
epidemiami potwierdzi≥o za≥oøenia Hipokratesa – niektórymi z nich, które pomog≥y 
powstrzymaÊ najbardziej zabójcze epidemie, by≥o utrzymywanie czystoúci ujÍÊ wodnych, 
mycie rπk, usuwanie odpadów z otoczenia). Metoda naukowa da≥a model dok≥adnych, 
rygorystycznych badaÒ, który zosta≥ przyjÍty przez wszystkie dziedziny nauki.  

Pod wieloma wzglÍdami jesteúmy jednak obecnie úwiadkami osiπgania przez rewolucjÍ 
biomedycznπ logicznej skrajnoúci. Jeúli ludzie sπ maszynami biologicznymi, to biologia jest 
odpowiedziπ na wszystkie problemy. Obserwujemy obecnie, jak do leczenia kaødej 
moøliwej dolegliwoúci, kaødego odchylenia od normy fizycznej i emocjonalnej  wprowadza 
siÍ leki chemiczne. Po≥πczenie metody naukowej i medycyny biologicznej zaowocowa≥o 
niekoÒczπcπ siÍ paradπ leków i úrodków farmaceutycznych.  

 



Z drugiej strony, holizm i metoda naukowa tworzπ nieco trudny zwiπzek. Jedno z 
podstawowych za≥oøeÒ holizmu - pierwszeÒstwo relacji, wzajemne powiπzanie wszystkich 
aspektów wszechúwiata – czyni studiowanie czÍúci znacznie wiÍkszym wyzwaniem. Holizm 
w swej istocie opiera siÍ pojÍciu wyizolowywania. Akt wyizolowywania dla celów 
badawczych doprowadzi do niepe≥nego i czÍúciowego wyniku.  

Powstaje wiÍc pytanie: czy moøna przeprowadziÊ skuteczne badania w ramach 
paradygmatu holistycznego? Biorπc jako przyk≥adowπ naszπ dziedzinÍ (czy istnia≥a 
kiedykolwiek bardziej wszechstronna holistyczna dziedzina nauki? Cz≥owiek pojmowany 
jako relacja w obrÍbie grawitacji - Einstein i Heisenberg byliby dumni), która czÍúÊ integracji 
strukturalnej jest najwaøniejsza: KolejnoúÊ sesji w ca≥ej serii? Relacja miÍdzy terapeutπ a 
klientem? Zastosowane techniki? Doúwiadczenie i wyszkolenie terapeuty lub jego 
umiejÍtnoúci praktyczne, a moøe jego umiejÍtnoúÊ s≥uchania, albo inteligencja czy zdolnoúÊ 
wspó≥czucia? ChÍÊ klienta do zmiany? Która sesja wnosi najwiÍcej? W jaki sposób moøna 
oddzieliÊ te czynniki od ca≥ego procesu?  

RóønicÍ miÍdzy tymi dwoma paradygmatami dobrze obrazuje efekt placebo (standardowo 
definiowany jako poprawa stanu zdrowia nie przypisywana leczeniu). Paradygmat 
kartezjaÒski uwaøa efekt placebo za czynnik, którego w ocenie skutecznoúci leczenia nie 
naleøy braÊ pod uwagÍ. Holizm przyjmuje efekt placebo, uwaøajπc øe wiara klienta, 
psychologia i oczekiwania dotyczπce leczenia sπ istotnπ czÍúciπ samego leczenia. Sama 
definicja placebo, uøyteczna w redukcjonizmie, nic nie znaczy w holizmie.  

Z drugiej strony holizm wiele moøe nauczyÊ siÍ od Kartezjusza. Od samego poczπtku w 
holizmie istnia≥ problem z dok≥adnoúciπ. Zawsze ≥atwo by≥o terapeutom holistycznym 
puúciÊ w niepamiÍÊ swoje poraøki lub b≥Ídy, gdy dok≥adnie nie testowano ich pomys≥ów i 
nie upewniano siÍ, czy ich metody leczenia i zabiegi faktycznie dzia≥ajπ tak, jak oni g≥oszπ. 
By≥o trochÍ prawdy w krytyce szkó≥ holistycznych dokonanej przez Abrahama Flexnera. 
One zaú nie zawraca≥y sobie g≥owy weryfikacjπ. Do dziú terapeuci holistyczni zbyt czÍsto 
zachwalajπ swoje podejúcie bez posiadania jakichkolwiek dowodów poza tymi, które sami 
wybierajπ jako „sukcesy”. 

Stanowi to wyzwanie dla integracji strukturalnej, nawet jeúli nasza dyscyplina nie utrzymuje, 
øe cokolwiek leczy. Jako profesja mamy w sobie silne pragnienie przeprowadzania badaÒ w 
celu potwierdzenia skutecznoúci naszej metody. Ale skutecznoúci w  czym? Co badania 
majπ udowodniÊ? Czy chcemy dowodów na to, øe poprawia siÍ ogólny stan zdrowia i 
witalnoúÊ oraz funkcjonowanie cz≥owieka (co je definiuje?). Aby udowodniÊ naszπ 
skutecznoúÊ, badania muszπ roz≥oøyÊ naszπ pracÍ, lub jej efekty, na elementy. Czy nasza 
metoda poprawia równowagÍ? Czy zmniejsza ból? Czy zapewnia wiÍcej energii (i jak 
dokonano sprawdzenia tego)? Czy wzmacnia uk≥ad odpornoúciowy? Czy zmniejsza lub 
≥agodzi objawy róønych chorób i schorzeÒ?  

Warto uczciwie zadaÊ sobie pytanie, czego dok≥adnie chcemy od badaÒ. Naleøy równieø 
zauwaøyÊ, øe badania w duøym stopniu przynaleøπ do obszaru innego paradygmatu. Bez 
wzglÍdu na to, jak uøyteczna, o duøym potencjale i wnikliwa bÍdzie interakcja z 
paradygmatem kartezjaÒskim i úwiatem badaÒ naukowych, warto moøe równieø pamiÍtaÊ o 
tym, øe nie przynaleøymy do tego paradygmatu. Nasze za≥oøenia sπ zasadniczo róøne od 
ich za≥oøeÒ. Kartezjusz moøe byÊ wspania≥ym partnerem do taÒca, z którym warto spÍdziÊ 
czas i od którego warto siÍ uczyÊ, ale jego miejsce jest gdzie indziej.  

Jednak Ida Rolf pochodzi≥a z tego úrodowiska i by≥a naukowcem na d≥ugo zanim stworzy≥a 
integracjÍ strukturalnπ. Podam wiÍc dwa powody, dla których badania sπ dla nas istotne, 
spoúród wielu innych wartych tego, by úrodowisko naukowe nadal siÍ naszπ dziedzinπ 
interesowa≥o i poddawa≥o testom.  

Po pierwsze, musimy czuÊ siÍ odpowiedzialni za nasze dzia≥ania, podobnie jak kaøda 
dyscyplina, która twierdzi, øe wp≥ywa na poprawÍ zdrowia i well-being. Dobrze jest byÊ 
dok≥adnym oraz wnikliwym i  poddawaÊ sprawdzeniu nasze twierdzenia i przekonania. 



Dla nas jako dzieci Hipokratesa najwaøniejszym, czego moøemy nauczyÊ siÍ od Kartezjusza, 
jest ciπg≥e zadawanie trudnych pytaÒ dotyczπcych naszej pracy i zachÍcanie innych do tego 
samego, oraz baczne przyglπdanie siÍ, gdy uzyskane odpowiedzi nie spe≥niajπ naszych 
oczekiwaÒ lub nadziei.  

Po drugie, honoruje to naszπ za≥oøycielkÍ i jej dociekliwego ducha. DziÍki niej 
zakorzenieni jesteúmy w Kartezjuszu. Kobieta, która stworzy≥a naszπ dziedzinÍ, zosta≥a 
profesjonalnie przygotowana przez úwiat medycyny naukowej, a jej historia to historia 
dwóch paradygmatów, a nie  jednego. Uhonorowanie jej samej i ducha naszych w≥asnych 
poczπtków oznacza uhonorowanie tego, co najlepsze w obu tych úwiatach.  

 
Epilog 

Okres úwietnoúci Instytutu Rockefellera jako centrum amerykaÒskich badaÒ medycznych 
zakoÒczy≥ siÍ na dobre w po≥owie XX wieku. W 1955 roku po raz pierwszy Instytut zaczπ≥ 
przyjmowaÊ s≥uchaczy na studia magisterskie. Nie móg≥ juø d≥uøej utrzymywaÊ swojej 
aktywnoúci wy≥πcznie jako instytucja badawcza i przyjmowanie studentów by≥o 
potwierdzeniem tego, øe nadesz≥a pora na zmianÍ. W pewnym sensie sta≥ siÍ ofiarπ 
w≥asnego sukcesu. W duøej mierze pod wp≥ywem Instytutu robienie kariery wyk≥adowczej i 
badawczej sta≥o siÍ tak poøπdane, øe szko≥y wyøsze rozwinÍ≥y ciπg≥y dialog miÍdzy 
nauczycielem a studentem i sta≥y siÍ badawczymi wylÍgarniami . Rockefeller nie móg≥ juø 
d≥uøej konkurowaÊ z uczelniami w posiadaniu najlepszych i najzdolniejszych naukowców. 
W 1965 roku oficjalnie zmieni≥ nazwÍ na Uniwersytet Rockefellera. Podczas swego 
rozkwitu na poczπtku XX wieku by≥ centrum rewolucji w medycynie, miejscem, gdzie 
prowadzono wy≥πcznie badania naukowe z dziedziny biologii i najwaøniejszπ instytucjπ 
naukowπ w Ameryce. Jego okres chwa≥y przeminπ≥. 

Mniej wiÍcej w tym samym czasie, pod koniec 1954 roku i na poczπtku 1955 roku, Ida Rolf 
przeprowadzi≥a swπ pierwszπ lekcjÍ integracji strukturalnej, na zachód od rzeki Missisipi, w 
Kansas City College of Osteopathy and Surgery. W tym czasie nazywa≥a swojπ metodÍ 
dynamikπ posturalnπ i uczy≥a jej mniej wiÍcej w tym samym co póüniej formacie dziesiÍciu 
sesji. By≥o to diametralnie róøne od tego, co robi≥a na poczπtku swojej kariery zawodowej 
prawie czterdzieúci lat wczeúniej, w laboratorium chemicznym w Instytucie Rockefellera. 
Jednak ... na zajÍciach ze swoimi uczniami przeprowadzi≥a dwa projekty badawcze, w tym 
studium wp≥ywu jej metody na poziom cholesterolu. Bez wzglÍdu na olbrzymi skok, jakiego 
dokona≥a jeúli chodzi o jej profesjÍ, pozosta≥ w niej duch badacza i naukowca, który ≥πczy 
dwa úwiaty. 

A wiÍc co dalej? Ida Rolf zaleca≥a siÍ do Kartezjusza po czym wybra≥a Hipokratesa, ale taka 
by≥a jej historia. Mamy wybór w naszym zawodzie. Nasza dziedzina jest m≥oda, juø 
przysporzy≥a sobie ran, próbujπc dopasowaÊ kawa≥ki do spójnej ca≥oúci. Zmagamy siÍ z tym, 
jak zdefiniowaÊ siebie, kim jesteúmy, jak mówiÊ o naszej pracy i jaka jest nasza relacja ze 
úwiatem medycyny i opieki zdrowotnej, które czÍsto nie podzielajπ naszego stopnia 
wraøliwoúci, jak dostosowywaÊ siÍ do ciπg≥ych zmian. Stoimy przed pytaniami, jak i kiedy 
spotykaÊ siÍ z innymi w pó≥ drogi, kiedy bawimy siÍ na ich terenie, kiedy bronimy naszego, i 
jak nieustannie byÊ wymagajπcymi wzglÍdem samych siebie. Ca≥y czas mamy przed sobπ 
szeroki wybór. W kaødej chwili piszemy naszπ historiÍ.  
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