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Artyku³ prezentuje antyczne przekazy dotycz¹ce zatrucia bycz¹ krwi¹
oraz wspó³czesne próby ich wyjanienia. Greckie i rzymskie ród³a literackie zosta³y zestawione z antycznymi
tekstami medycznymi.

Article presents ancient tradition
about poisoning with bull's blood and
the modern attempts of its explanation.
Greek and Roman literary sources are
compared with the ancient medical
texts.

Wstêp
Do niezwykle ciekawych i tajemniczych
trucizn u¿ywanych w staro¿ytnoci nale¿a³a bycza krew (gr. haima tauru, haima taureion; ³ac. sanguis tauri, sanguis taurinus).
rodek ten by³ najczêciej stosowany w
celach samobójczych.
U¿ywanie byczej krwi by³o najbardziej
rozpowszechnione na terenach wschodniej
czêci basenu Morza ródziemnego i zosta³o powiadczone zarówno w odniesieniu do
postaci mitologicznych, jak i historycznych.

tak¿e fragment z niezachowanej sztuki Sofoklesa (fr. 663), w której Helena, nie mog¹c ju¿ znieæ spadaj¹cych na ni¹ przekleñstw, mia³a wypowiadaæ kwestiê, ¿e honorowym dla niej wyjciem by³oby wypicie
byczej krwi [24].
Warto podkreliæ fakt, ¿e umieszczenie
tego typu uwag w tekstach dramatycznych,
które musia³y byæ zrozumia³e dla szerokiej
publicznoci, dowodzi, ¿e przekonanie o truj¹cych w³aciwociach byczej krwi by³o powszechnie znane.
Motyw mierci spowodowany wypiciem
tego rodka pojawia³ siê w tekstach antycznych w³aciwie przez ca³¹ staro¿ytnoæ.
W V wieku p.n.e. o przypadku mierci
poprzez wypicie byczej krwi pisa³ Herodot
(III 15). Wed³ug niego w ten w³anie sposób
mia³ zakoñczyæ ¿ycie pokonany przez Kambyzesa egipski król Psammenit, któremu
udowodniono pod¿eganie Egipcjan do buntu przeciwko Persom [13]. Z kolei Ktezjasz
z Knidos, lekarz i pisarz z prze³omu V i IV
wieku p.n.e., opisa³ historiê brata Kambyzesa, Smerdisa zwanego tak¿e Tanyoksarkesem, i poda³ krótk¹ informacjê o tym, ¿e
Smerdis zmar³ po wypiciu krwi byka (F 13
(12)) [7,12].
W I wieku p.n.e. Diodor pisa³ o byczej
krwi jako przyczynie mierci Jazona [19, 22].
Na prze³omie er Strabon przypisa³ ten rodzaj mierci Midasowi [19, 22].
W powsta³ym w I wieku Leksykonie
Homeryckim autorstwa Apolloniusza Sofisty zawarta by³a informacja o tym, ¿e bycza
krew uchodzi³a za truciznê z powodu mierci
z jej przyczyny Midasa i Jazona, za przypadek Temistoklesa wymieniony by³ jako
w¹tpliwy [1, 9]. Przekaz dotycz¹cy Midasa
potwierdzi³ tak¿e Plutarch, ¿yj¹cy na prze³omie I i II wieku.
Ponadto, w ¿ywocie Flaminiusza (20, 6)
Plutarch wymienia³ równie¿ kartagiñskiego
wodza Hannibala jako tego, który na wzór
Temistoklesa i Midasa wypi³ bycz¹ krew, aby
pope³niæ samobójstwo [19, 22].
Przekaz o toksycznym dzia³aniu krwi
byka nie by³ jednak przyjmowany przez
wszystkich staro¿ytnych autorów [14]. Tukidydes, najbardziej wiarygodny sporód
antycznych historyków, wspominaj¹cych o
mierci Temistoklesa, ca³kowicie pomija³ informacjê o truj¹cych w³aciwociach byczej
krwi i w Wojnie peloponeskiej (I 138) pisa³
po prostu, ¿e Temistokles zmar³ wskutek

Teksty literackie
Najs³ynniejszym z bohaterów, którzy
zakoñczyli swoje ¿ycie wypijaj¹c bycz¹ krew,
by³ Temistokles, ateñski dowódca i polityk,
zas³u¿ony szczególnie w okresie wojen perskich. Informacje dotycz¹ce okolicznoci
jego mierci, która nast¹pi³a w Magnezji w
Azji Mniejszej, pojawia³y siê w przekazach
Diodora, Plutarcha i Cycerona [22].
W rozdz. 31 ¿ywotu Temistoklesa Plutarch opisuj¹c ostatnie chwile swojego bohatera podawa³, ¿e po uciniêciu r¹k przyjació³ wypi³ truciznê, któr¹ wiêkszoæ przekazów nazywa bycz¹ krwi¹, niektóre za
ród³a mówi¹ tylko o szybko dzia³aj¹cej trucinie [21].
Wersja o nietypowym zgonie Temistoklesa trafi³a równie¿ do jêzyka potocznego.
wiadcz¹ o tym wzmianki pojawiaj¹ce siê
w tekstach dramatycznych, w tym opisana
w Rycerzach Arystofanesa rozmowa
dwóch s³ug, którzy zastanawiaj¹ siê nad
wyborem rodzaju mierci. Wypicie byczej
krwi, nazwane wprost mierci¹ temistoklejsk¹, zosta³o w tej rozmowie okrelone jako
najbardziej mêski sposób pozbawienia siê
¿ycia [3].
O tym, ¿e krew byka sta³a siê nazw¹
w³asn¹ wiadczy dobitnie umieszczony w
ramach dyskusji filologicznej, a nawi¹zuj¹cy do Arystofanesa, fragment z Uczty mêdrców Atenajosa (III 122 a). W dziele tym,
w rozmowie dwóch postaci, pojawi³a siê
nazwa byczej krwi jako trucizny za¿ytej przez
Temistoklesa.
Co wa¿ne, nazwa ta - jako powszechnie zrozumia³a - zosta³a przeciwstawiona
innemu pojêciu zawieraj¹cemu przymiotnik
byczy tj. byczej wodzie, któr¹ Sofokles
okreli³ wody rzeki Tauros (gr. byk) pod Trojdzen¹ [5].
Rodzaj mierci Temistoklesa potwierdza
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choroby. Dodawa³ tak¿e krótk¹ informacjê
o tym, ¿e wed³ug niektórych pope³ni³ on samobójstwo przy u¿yciu trucizny [25].
Przywo³ywany ju¿ wczeniej Cyceron
(Brutus 11, 42 - 11, 43) odnosi³ siê co najmniej sceptycznie do przekazu o u¿yciu krwi
byka jako miertelnej trucizny. Przypisywa³
on hellenistycznym historykom, Klejtarchosowi i Stratoklesowi (III wiek p.n.e.) wykorzystanie rodków retorycznych w celu
upiêkszenia opisu mierci Temistoklesa.
Wersjê o wypiciu krwi byka z³o¿onego w
ofierze uwa¿a³ po prostu za chwyt literacki,
maj¹cy zainteresowaæ czytelnika [8].
Teksty medyczne
wiadectwem mog¹cym potwierdziæ
antyczne przekonania o toksycznoci byczej
krwi by³y informacje zawarte w dzie³ach Arystotelesa (Zoologia III 19; O czêciach
zwierz¹t II 4).
Wed³ug staro¿ytnych krew byka charakteryzowa³a siê najkrótszym czasem krzepniêcia. By³a te¿ najbardziej gêsta i czarna w porównaniu z krwi¹ innych znanych zwierz¹t [4].
W zwi¹zku z tym, ¿e w ówczesnym okresie wiedza na temat patofizjologii uk³adów
kr¹¿enia, oddechowego i pokarmowego nie
by³a zbyt du¿a zak³adano po prostu, ¿e krew
tego zwierzêcia, krzepn¹c w ¿o³¹dku cz³owieka, powodowa³a jego natychmiastow¹
mieræ poprzez uduszenie [23].
Informacje na temat byczej krwi jako trucizny zawarte by³y tak¿e w antycznych tekstach medycznych i toksykologicznych.
Poza wzmiankami odnajdowanymi w
pracach Galena (II wiek) i Dioskoridesa (I
wiek), na specjaln¹ uwagê zas³uguje fragment z Alexipharmaka (wersy 312-334)
Nikandra z Kolofonu, hellenistycznego poety ¿yj¹cego prawdopodobnie na prze³omie
III i II wieku p.n.e. [17].
Jego poetyckie dzie³o opisuj¹ce heksametrem w ponad szeciuset wersach trucizny i odtrutki, zawiera³o tak¿e opis dzia³ania byczej krwi i wylicza³o skuteczne przeciw niej odtrutki: Jeli kto przez nierozwagê wypije czarn¹ krew byka, pada z powodu cierpienia, powalony bólami, kiedy krew
docieraj¹c do piersi ³atwo krzepnie i zbija
siê w skrzepy w rodku ¿o³¹dka. Drogi zamykaj¹ siê, powietrze jest ciniête wewn¹trz z powodu zablokowanego gard³a.
Ten za cierpi¹c czêste skurcze rzuca siê
w drgawkach na ziemi splamiony pian¹.
Temu zerwij z drzewa soczyste owoce dzikiej figi, namocz w occie i zmieszaj tê masê
z wod¹ ³¹cz¹c ródlany p³yn i cierpki napój
octu; albo oczyæ prze³adowany brzuch z
zalegaj¹cego ciê¿aru. We zatem podpuszczkê sarny, jelonka, kolêcia lub r¹czego zaj¹ca i zmieszan¹ przeced na maj¹cej wiele oczek chucie z cienkiego p³ótna,
a przyniesiesz cierpi¹cemu lecznicz¹ pomoc. Albo daj trzy obole dobrze roztartej
sody zmieszanej w s³odkim napoju Bachusa; równie¿ po pó³ litry silphium i jego soku,
a te¿ nasiono kapusty obficie zalane octem.
Nasyæ ³odygê omanu o brzydkiej barwie lici lub ut³ucz pieprz lub pêdy je¿yny, a ³atwo rozproszysz obfitoæ skrzepniêtej krwi
lub usuniesz tê stoj¹c¹ w ¿o³¹dku.
Bardzo podobny opis mo¿na odnaleæ
tak¿e w dziele Paw³a z Eginy, lekarza praktykuj¹cego w VII wieku.
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Podstawowe encyklopedyczne dzie³o
literatury rzymskiej, Historia naturalna Pliniusza Starszego (I wiek), równie¿ zawiera
informacje sugeruj¹ce toksycznoæ wie¿ej
byczej krwi (XI 222; XXVIII 147; XXXI 120).
Co interesuj¹ce, osobami odpornymi na
toksyczne w³aciwoci tej substancji mia³y
byæ kap³anki Ziemi (Gai). Z przekazów wynika, ¿e ka¿da z nich, przed udzieleniem
wró¿by, pi³a krew byka bez wiêkszych konsekwencji zdrowotnych. Opiniê tê potwierdza³ tak¿e Pauzaniasz, który zastrzega³, ¿e
rodek ten s³u¿y³ równie¿ do potwierdzenia
prawdomównoci kandydatek na przysz³e
kap³anki. Osoby staraj¹ce siê o ten zaszczyt
musia³y zachowaæ czystoæ do koñca ¿ycia, a przed objêciem urzêdu mog³y byæ zamê¿ne jedynie raz (VII 25, 13). Ka¿d¹ z nich,
która sk³ama³a i spo¿y³aby bycz¹ krew mia³
czekaæ natychmiastowy zgon [18].
Pliniusz (XXVIII 195) pisa³ o leczniczych
w³aciwociach krwi wo³ów wymieszanej z
octem. Picie takiej mieszanki zaleca³ osobom pluj¹cym krwi¹.
Warto podkreliæ, ¿e bez wzglêdu na
autora pracy, z wiêkszoci analizowanych
tekstów jasno wynika, ¿e to w³anie ocet by³
najwa¿niejsz¹ odtrutk¹ zalecan¹ w przypadku zatrucia bycz¹ krwi¹.
Próby interpretacji przekazów
o toksycznym dzia³aniu byczej krwi
Z³o¿onoæ problemu sprawia, ¿e próby
jego wyjanienia mo¿na podejmowaæ na
cztery, po czêci powi¹zane ze sob¹, sposoby: 1. przekonanie o truj¹cych w³aciwociach byczej krwi by³a pomy³k¹; 2. krew byka
rzeczywicie mog³a powodowaæ mieræ; 3.
nazwa bycza krew zwi¹zana by³a z trucizn¹ pochodzenia rolinnego i z rzeczywist¹
krwi¹ zwierzêc¹ nie mia³a nic wspólnego; 4.
bycza krew by³a trucizn¹ z³o¿on¹, czyli krwi¹
z dodatkiem substancji truj¹cej.
XIX-wieczni i wspó³czeni badacze próbowali na wiele sposobów t³umaczyæ antyczne przekazy dotycz¹ce stosowania krwi byka.
Niektórzy uczeni nie wykluczaj¹ pomy³ki wynikaj¹cej z b³êdnej interpretacji przekazu artystycznego. S¹dz¹ oni, ¿e samobójcz¹ mieræ Temistoklesa wi¹zano z bycz¹ krwi¹ najpewniej za spraw¹ pomnika
przedstawiaj¹cego tego w³anie polityka
przy sk³adaniu ofiary z byka [6,11,26]. Wizerunek tego zabytku zachowa³ siê na monecie z Magnezji. Sprowadzenie przekonania o toksycznoci byczej krwi do b³êdnej
interpretacji zabytku budzi jednak w¹tpliwoci. mieræ wskutek zatrucia krwi¹ byka
przypisywano przecie¿ i innym, ¿yj¹cym
wczeniej ni¿ Temistokles bohaterom.
W kolejnych wiekach ofiara byka kojarzona by³a przede wszystkim z kultem Mitry. Czêsto obecne na reliefach znajdowanych w miejscach tego kultu przedstawienie mitraickiej ofiary z byka mog³o wzmacniaæ skojarzenia z toksycznymi w³aciwociami byczej krwi, bowiem z³o¿one w ofierze zwierzê wyobra¿ano ze ¿mij¹ k¹saj¹c¹
kark i skorpionem k¹saj¹cym jego j¹dra.
F. Kanngiesser wierzy³ w tezê toksycznego dzia³ania samej krwi zwierzêcia na organizm ludzki. Autor uwa¿a³, ¿e do ostrych
zatruæ mog³o dochodziæ wskutek reakcji
anafilaktycznej u osób nadwra¿liwych na
krew byka [15, 16].

Inne opinie prezentowa³ W. H. Roscher,
wed³ug którego do intoksykacji dochodzi³o
podczas spo¿ywania krwi zwierzêcia zara¿onego w¹glikiem. Badacz uwa¿a³, ¿e nie
mo¿na wykluczyæ tezy, ¿e w³anie takie pojedyncze przypadki sta³y siê przyczyn¹, dla
której sformu³owanie bycza krew sta³o siê
nazw¹ samej trucizny [22]. W. H. Roscher
przywo³ywa³, w nawi¹zaniu do krwi chorych
zwierz¹t, fragmenty z Arystotelesa dotycz¹ce wyj¹tkowej gêstoci krwi byka, których
jednak zgodnie z obecn¹ wiedz¹, nie mo¿na uznaæ za argument potwierdzaj¹cy tezê
autora. Zaka¿enie w¹glikiem powodowa³o
bowiem, wg A. Touwaide'a, rozrzedzenie
krwi nie za jej nadmiern¹ krzepliwoæ [23].
Zdecydowana wiêkszoæ uczonych
uwa¿a³a, ¿e tzw. bycza krew by³a po prostu
nazw¹ trucizny, któr¹ dodawano do prawdziwej, nieszkodliwej krwi byka. Pewn¹
wskazówk¹ dla identyfikacji toksyny, któr¹
mo¿na by³o dodawaæ do byczej krwi jest
przytoczony powy¿ej opis objawów zatrucia
zawarty w dziele Nikandra [17].
Tak szybkie dzia³anie trucizny wskazywa³oby bardziej na dzia³anie cyjanku, a nie
zaka¿enie w¹glikiem. Niektórzy badacze
przypuszczaj¹ równie¿, ¿e trucizn¹ dodawan¹ do krwi byka by³ arszenik.
Niestetyb nie wiemy dok³adnie czy staro¿ytni dysponowali mo¿liwoci¹ stosowania cyjanku lub arszeniku. Oczywicie, wykorzystanie konkretnych substancji pochodzenia rolinnego (np. gorzkie migda³y) lub
zwierzêcego nie oznacza³o, ¿e mieli oni
wiadomoæ u¿ywania danej substancji.
H. Peters, konsekwentnie argumentuj¹c
za cyjankami, zwraca³ uwagê na fakt, ¿e przy
spalaniu na o³tarzach miêsa i krwi sk³adanego w ofierze zwierzêcia dochodzi³o do
powstania zwi¹zków cyjanowych. Nie bez
znaczenia by³o te¿ u¿ywanie ³ugu przy obróbce miêsa. Co ciekawe dowód przedstawiony przez H. Petersa pozwala³ wyt³umaczyæ wyj¹tek kap³anek Gai, bowiem w ich
przypadku by³a tylko mowa o wypijaniu krwi,
nie by³o za wzmianek o sk³adaniu ofiary z
byka na o³tarzu [20].
Przyjêcie wyt³umaczenia, zgodnie z którym krew stawa³a siê truj¹ca wskutek spalania na o³tarzu, trzeba jeszcze powi¹zaæ z
powtarzan¹ w niemal wszystkich literackich
przekazach informacj¹, ¿e chodzi³o o wie¿¹ krew byka.
H. Peters przyjmowa³ zatem, ¿e trucizna powsta³a wskutek spalania ofiary rozpuszcza³a siê w wie¿ej krwi, któr¹ polewano o³tarz w trakcie sk³adania kolejnej. Dopiero ta wie¿a krew w po³¹czeniu z wytworzonymi na o³tarzu zwi¹zkami cyjanowymi stawa³a siê truj¹ca [20].
Innym mo¿liwym ród³em cyjanków by³y
pestki z owoców. Trucizna uzyskiwana z
mala Persica, jak w staro¿ytnoci nazywano brzoskwinie, lub z gorzkich migda³ów by³a
znana jako metopium zarówno Pliniuszowi
(XIII 2; XV 7), jak i Dioskoridesowi (I 39 i 71).
rodek ten, doskonale wpisywa³ siê w
kontekst kulturowy przekazów literackich
zwi¹zanych z zatruciem bycz¹ krwi¹. Jest
tak¿e ca³kiem prawdopodobne, ¿e mo¿na
go ³¹czyæ z opisan¹ w Biblii ordaln¹ trucizn¹, nazwan¹ gorzk¹ wod¹, s³u¿¹c¹ do
sprawdzania wiernoci ma³¿eñskiej (Ksiêga Liczb 5, 11-31).
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Tabela I
Wybrane toksyny mog¹ce byæ sk³adnikiem byczej krwi.
Selected toxins which could be a component of bull's blood.
Ksenobiotyk

Dawka
miertelna

Mechanizm dzia³ania

Droga
wch³aniania

Wybrane objawy kliniczne

Czas od ekspozycji do ew.
zgonu (zatrucie ostre)

luzówki,
przewód
pokarmowy

Dusznoæ, pobudzenie,
drgawki, nag³e zatrzymanie
kr¹¿enia.

Minuty

Przewód
pokarmowy

Dusznoæ, pobudzenie,
drgawki, nag³e zatrzymanie
kr¹¿enia.

Godziny / dni

Drogi
oddechowe

Dusznoæ, pobudzenie,
drgawki, nag³e zatrzymanie
kr¹¿enia.

Minuty

Sole kwasu
cyjanowodorowego
(np. sól sodowa,
potasowa)

50  300 mg

Cyjanogenne
glikozydy (np.
amygdalina)

50  60
gorzkich
migda³ów

Cyjanowodór

100  270
ppm

Arszenik
(zw. nieorganiczne
np. As 2O 3)

70  200 mg

Hamowanie aktywnoci enzymów
mitochondrialnych co prowadzi do
zaburzeñ oddychania tkankowego.

Przewód
pokarmowy

Bóle brzucha, wymioty,
biegunka, hipotensja, obrzêk
mózgu, krwawienia do OUN,
drgawki, pi¹czka.

Godziny / dni

?

Hamowanie uwalniania ACh w
zakoñczeniach presynaptycznych
uk³adu przywspó³czulnego.

Przewód
pokarmowy

Nudnoci, wymioty, zaparcia,
pora¿enie n. czaszkowych i
obwodowych (np.
oddechowych).

Dni

Kilka gramów
roliny
(najczêciej
bulwy)

Przed³u¿ona aktywacja kana³ów
sodowych poprzez ³¹czenie toksyny
z podjednostk¹ 2. kana³u.

Przewód
pokarmowy

Pora¿enie orodka
oddechowego, zaburzenia
rytmu serca, hipotensja.

Minuty

6  10 g
roliny,
0,5  1,0 g
koiniiny

Pora¿enie uk³adu oddechowego,
pobudzenie uk³adu nerwowego,
wzrost wydzielania adrenaliny.

luzówki,
przewód
pokarmowy

Pora¿enie orodka
oddechowego.

Minuty

5  10 g
roliny.

Pora¿enie uk³adu oddechowego,
pobudzenie uk³adu nerwowego.

Przewód
pokarmowy

linotok, pieczenie w jamie
ustnej, drgawki, pora¿enie
orodka oddechowego.

Minuty

Neurotoksyna
botulinowa
(jad kie³basiany 
toksyna wytwarzana
przez Clostridium
botulinum)
Akonityna,
mezakonityna
arszenik rolinny
(Tojad mocny 
Aconitum napellus)
Koniina,
konhydryna,
koniceina
(Szczwó³ plamisty 
Conium maculatum)
Cykutotoksyna
(Szalej jadowity 
Cicuta virosa)

£¹czenie siê z trójwartociowym
¿elazem oksydazy cytochromowej
co skutkuje blokowaniem
oddychania wewn¹trzkomórkowego.

Warto zwróciæ uwagê, ¿e w takim kontekcie bycza krew sta³a siê raczej krwi¹ zatrut¹, a
nie truj¹c¹ i z biegiem czasu jej nazwa by³a u¿ywana jako synonim trucizny [10].
Na trop arszeniku naprowadza z kolei
analiza jêzykowa nazwy krew byka. Zestawienie gry s³ów u Arystofanesa: andrikotata - arsenika - haima taureion z etymologi¹ przymiotnika mêski - arsenikos odsy³a do jêzyka irañskiego, w którym s³owo
*zarnik oznacza koloru z³otego, natomiast
s³owo arsen wywodzi siê z sanskryckiego
okrelenia byka. Co ciekawe, naturalne ród³o siarczku arsenu znane by³o staro¿ytnym
jako sandarake, czyli realgar wykorzystywany tak¿e dzisiaj jako ród³o arsenu. Jest to
minera³ o piêknym czerwonym kolorze, mog¹cym kojarzyæ siê z krwi¹ [2].
W wiecie greckim nierzadkie by³y odzwierzêce nazwy rolin. Nie jest zatem wykluczone, ¿e krew byka mog³aby byæ okreleniem trucizny pochodzenia rolinnego.
Oznacza³oby to, ¿e mog³a nie mieæ nic
wspólnego z rzeczywist¹ krwi¹ zwierzêc¹.
Niestety, rolina, której nazwa pochodzi
od greckiego zwrotu krew byka, nie jest truj¹ca. To szanta zwyczajna, pochodz¹cy z Azji
i pospolity niemal w ca³ej Europie chwast.
Jej ³aciñska nazwa marrubium jest synonimem powiadczonych u Pseudo-Apulejusza
i Pseudo-Dioskoridesa zwrotów ema tauru /
emataurum, czyli greckiej krwi byka.
Jedynie pojawienie siê nowych informacji zwi¹zanych ze wschodni¹ staro¿ytn¹ toksykologi¹ mog³oby dok³adniej wskazaæ, która z interpretacji jest bardziej wiarygodna.
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W tabeli I przedstawiono podstawowe
dane na temat dzia³ania wybranych ksenobiotyków, które mog³y byæ odpowiedzialne
za toksycznoæ byczej krwi. Analizie poddano zarówno rodki wymienione przez cytowanych w pracy autorów, jak te¿ takie, które by³y znane staro¿ytnym, a ze wzglêdu na
czas dzia³ania mog³y powodowaæ gwa³town¹ mieræ.
Przy za³o¿eniu, ¿e toksycznoæ byczej
krwi wynika³a z dodawanej do niej trucizny,
najbardziej prawdopodobnym, wed³ug autorów, mog³y byæ zarówno ksenobiotyki pochodzenia rolinnego jak równie¿ sole kwasu
cyjanowodorowego.
Co ciekawe, ludow¹ odtrutk¹ zalecan¹
przy zatruciu szalejem jadowitym by³ w³anie rozcieñczony ocet, za tojad mocny
nazywany by³ powszechnie rolinnym arszenikiem.
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